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"เพราะว่าศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัย แต่มีฤทธิ ์ เดชจาก

พระเจา้  อาจทาํลายป้อมได้
คือทาํลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้ง

ตัวขึ้ นขัดขวางความรูข้องพระเจา้  และนอ้มนาํความคิดทุกประการใหเ้ขา้อยู่ใต ้
บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต"์

2 โครินธ ์10.4, 5

เราจะทาํอย่างไรถึงจะสามารถเน้นใหเ้ห็นถึงความสําคัญของความคิดของเรา

ได้มากพอ เพ่ื อจะสะท้อนใหเ้ห็นถึงความหมายของพระธรรมสุภาษิต 23.7 ท่ี ว่า

"เพราะว่าเขาคิดในใจอยา่งไร ตัวเขาก็เป็นคนอย่างนั้น..." ไดอ้ย่างถ่องแท?้

ยิง่ฉนัรบัใชพ้ระเจา้และศกึษาพระวจนะของพระองคน์านเท่าใด ฉนัย่ิงรูสึ้กตระหนัก

ถึงความสําคญัของความคดิและคาํพดูของเรามากข้ึนเท่าน้ัน ฉนัพบวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิ

จะทรงนําใหฉ้ันศึกษาถึงเร่ืองน้ีอยู่เสมอเป็นระยะๆ

ดงัไดก้ล่าวไปแลว้ (และฉันเชื่อว่ามนัเป็นความจริง) ว่า ตราบใดท่ีเรายงัคงอยู่

ในโลกน้ี เราจาํเป็นตอ้งศึกษาถึงเร่ืองของความคิดและคาํพดู เพราะไม่ว่าเราจะมีความรู ้

ในเร่ืองใดมากมายเพียงใดแลว้ก็ตาม มนัก็จะยงัคงมีส่ิงใหม่ๆ ใหเ้รียนรูอ้ยูเ่สมอ หลายส่ิงท่ี

เราไดเ้รียนรูม้าแลว้เราก็ยังตอ้งยอ้นกลับไปทบทวนความรูก้ันใหม่อีก

จริงๆแลว้พระธรรมสุภาษิต 23.7 มีความหมายว่าอย่างไรกนัแน่? พระคมัภีร์

ฉบบัคิงเจมส์ กล่าวว่า "เพราะว่าเขาคิดในใจอยา่งไร ตวัเขาก็เป็นคนอยา่งนั้น…" พระ

คัมภีร์ฉบับแปลอีกฉบับหน่ึงกล่าวว่า "คนเราคิดในใจของตนอย่างไร เราก็จะกลายเป็น

คนอย่างน้ัน"



จิตใจของเราน้ันเปรียบเสมือนผูนํ้าทางหรือทตูนําหน้าของการกระทาํทุกอย่าง

โรม 8.5 กล่าวไวช้ดัเจนว่า "เพราะว่าคนทัง้หลายทีอ่ยูฝ่่ายเน้ือหนงั กปั็กใจในสิง่ซ่ึงเป็น
ของของเน้ือหนัง แต่คนทั้ งหลายที่อยู่ ฝ่ายพระวิญญาณ ก็สนใจในสิ่งที่ เป็นของ
พระวิญญาณ"

การกระทาํของเราน้ันเป็นผลพวงโดยตรงของความคิดเรา ถา้ความคิดของเรา

เป็นไปในแง่ลบ ชีวิตของเราก็จะเป็นไปในแง่ลบดว้ย ในทางกลับกัน ถ้าเรารับการ

เปล่ียนแปลงจิตใจเสียใหม่ใหส้อดคล้องกับพระวจนะของพระเจา้ เราก็จะเป็นไปตามท่ี

พระธรรมโรม 12.2 ได้สัญญาไว ้ นั่นคือ เรา "…จะได้ทราบน้ําพระทัยของพระเจ้า

จะไดรู้ว้่าอะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม" สําหรับชีวิตของเรา

ฉันแบ่งหนังสือเล่มน้ี ออกเป็น 3 ภาคหลักๆ ในภาคแรก จะกล่าวถึ ง

ความสําคัญของความคิด ฉันอยากจะปลูกฝังความเขา้ใจในเรื่องน้ีไวต้ลอดไปเลยว่า

เราจะตอ้งใส่ใจว่าเรากาํลังคิดอะไรอยู่

ปัญหาของหลายคนน้ันมีรากเหงา้อยู่ท่ีรูปแบบความคิดของเขาซ่ึงเป็นตน้เหต◌ุ

ของปัญหาท่ีเขากาํลังประสบอยู่ในชีวิต มารจะพยายามหยิบย่ืนความคิดผิดๆ ใหแ้ก่เรา

ทุกคน แต่เราไม่จาํเป็นตอ้งรับขอ้เสนอของมัน ขอใหเ้ราเรียนรู ้ว่าความคิดแบบไหน

ท่ีเป็นท่ีชอบพระทัยขององค์พระวิญญาณบริสุทธ์ิ  และความคิดแบบไหนท่ีไม่เป็นท่ี

ชอบพระทัยของพระองค์

พระธรรม 2 โครินธ์ 10.4,5 บอกไวช้ดัเจนว่า เราจาํเป็นตอ้งรูจ้กัพระวจนะ

ของพระเจา้ ใหด้ีพอเพ่ือจะไดส้ามารถเปรียบเทียบความคิดท่ีอยู่ในใจของเรากบัพระดาํริ

ในพระทยัของพระเจา้ได ้ เมือ่พบวา่มคีวามคดิใดท่ีกาํลงัพยายามยกตวัเองข้ึนเหนือพระวจนะ

ของพระเจา้ เราก็จะไดข้จัดและน้อมนํามันใหอ้ยู่ใตอ้าํนาจขององค์พระเยซูคริสต์

ฉันอธิษฐานขอใหห้นังสือเล่มน้ี ช่วยใหคุ้ณสามารถทาํอย่างน้ันได้

ความคิดของเราคือสนามรบ เราจึงจาํเป็นอย่างย่ิงท่ีจะตอ้งจดัระเบียบความคิด

ของเราใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกันกับความคิดหรือพระดาํริของพระเจา้ ซึ่งเร่ืองน้ีเป็น

กระบวนการท่ีตอ้งใชเ้วลาและความเพียรในการเรียนรู ้

อย่าใหเ้รายอมแพ้เป็นอันขาด เพราะเราจะค่อยๆเปล่ียนแปลงไปทีละเล็ก

ละน้อย ยิ่งเรารับการเปล่ียนแปลงจิตใจใหเ้ป็นไปในทางท่ีดีขึ้ นมากเท่าใด ชีวิตของเรา

ก็จะเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึ้ นมากเท่าน้ัน เมื่อคุณเร่ิมเห็นถึงแผนการอันดีของพระเจา้

ท่ีเกี่ยวกบัเร่ืองความคิดของคุณแลว้ คุณก็จะเร่ิมเดินในแผนการน้ันไดด้ว้ย






"เพราะว่าเราไม่ได ้ต่อสู ้กับเน้ือหนังและเลือด แต่ต่อสู ้กับเทพผู ้ครอง
ศักดิเทพ เทพผูค้รองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกน้ี ต่อสูก้ับเหล่าวิญญาณท่ีชัว่
ในสถานฟ้าอากาศ"

เอเฟซัส 6.12

จากขอ้พระคมัภีรข์า้งตน้น้ี เราไดเ้หน็แลว้ว่าเรากาํลังอยู่ในภาวะสงคราม ถา้เรา

ศึกษาขอ้พระคัมภีร์น้ีใหด้ีแลว้ เราจะพบว่า ผูท่ี้เราตอ้งต่อสูด้ว้ยน้ันไม่ใช่มนุษย์คนหน่ึง

คนใด แต่เป็นมารรา้ยและลูกสมุนของมัน มารซ่ึงเป็นศัตรูของเราน้ันพยายามท่ีจะ

ทาํใหเ้ราพ่ายแพโ้ดยใชก้ลยุทธและเล่หล์วงต่างๆ โดยแผนการท่ีวางไวเ้ป็นอย่างดีและ

การล่อลวงอันแยบยล

มารคือจอมมุสา พระเยซเูรียกมนัว่า "…เป็นผูมุ้สา  และเป็นพ่อของการมุสา"
(ยอหน์ 8:44) มารโกหกเราอยู่เสมอ มนัเอาเร่ืองท่ีไม่จริงเกี่ยวกบัตวัเรา และคนอ่ืนๆ

และเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ มาบอกใหเ้ราฟัง แต่ว่ามันจะไม่เล่าเร่ืองโกหกล้วนๆ

ในคราวเดียว

มันจะเร่ิมจู่ โจมความคิดของเราดว้ยเล่ห์กลอันชาญฉลาด คอยใส่ความคิด

ท่ีชอบจับผิด ความข้ีระแวง ความสงสัย ความกลัว ความแปลกใจ รวมทั้ งเหตุผล

และทฤษฎีต่างๆ ทีละนิดละหน่อยก่อน มารจะค่อยๆเคล่ื อนไหวแบบระมัดระวัง

(เพราะแผนการท่ีวางไว ้ดีย่อมต้องใช ้เวลาในการดาํเนินงาน) ขอให ้จาํไว ้ว่ามารมี

กลยุทธในการทาํสงครามของมัน มันจอ้งศึกษาดูความเป็นไปของชีวิตเรามานานแลว้

มารรูว้่าเราชอบและไม่ชอบอะไรบา้ง มันรู ้ว่าเราวิตกกังวล หวาดหวัน่ และ

มีจุดอ่อนในเร่ืองใด มนัรูด้ีว่าเร่ืองใดท่ีรบกวนใจเราไดด้ท่ีีสุด มนัพรอ้มท่ีจะทุ่มเวลากบัเรา



ความคิดของเราคือสนามรบ2

จนถึงท่ีสุดถา้จะทาํใหเ้ราพ่ายแพไ้ด ้ จุดเด่นประการหน่ึงของมารน้ันคือมันมีความเพียร

ทาํลายป้อมของมาร
"เพราะวา่ศาสตราวุธของเราไมเ่ป็นฝ่ายโลกียวสิยั แต่มฤีทธิเ์ดชจากพระเจา้

อาจทาํลายป้อมได้
คือทาํลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม และทิฐมิานะทุกประการที่ตั้งตวั

ขึ้ นขดัขวางความรูข้องพระเจา้ และนอ้มนาํความคิดทุกประการใหเ้ขา้อยู่ใตบ้งัคับ
จนถึงรับฟังพระคริสต"์

2 โครินธ ์10.4, 5

มารพยายามสร้าง"ป้อม"ขึ้ นภายในความคิดของเราโดยยุทธวิธีอันแยบยล

และการล่อลวงอันชาญฉลาด คาํว่า"ป้อม" หมายถึงการท่ีชีวิตของเราดา้นใดดา้นหน่ึง

ถูกพันธนาการเพราะรูปแบบการคิดอย่างใดอย่างหน่ึง

ในพระคัมภีร์ตอนน้ี  เปาโลบอกใหเ้ราทราบว่า เรามีศาสตราวุธท่ีสามารถ

เอาชนะป้อมของมารได ้ เราจะเรียนถึงเร่ืองศาสตราวุธเหล่าน้ีกันทีหลัง แต่ในตอนน้ี

อยากจะให ้คุณสั งเกตอีกครั้ งหน่ึ งว่ า เรากาํลั งอยู่ ในภาวะสงคราม คือสงคราม

ฝ่ายวิญญาณ ขอ้ท่ี 5 ไดแ้สดงใหเ้ราเหน็อย่างชดัเจนถึงท่ีตั้งของสนามรบฝ่ายวิญญาณน้ี

พระคมัภีรฉ์บบัขยายความแปลขอ้น้ีไวว้่า เราจะตอ้งเอาศาสตราวุธเหล่าน้ีมาใช ้

ในการโตต้อบกบัขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ  มารรา้ยจะโตแ้ยง้กับเรา มันพยายามอา้งทฤษฎีและ

เหตุผลต่างๆ  กิจการเหล่าน้ีดาํเนินไปในความคิดของเราอยู่อย่างต่อเน่ือง

ความคิดจิตใจของเราน่ีแหละคือสนามรบ

สรุปสถานการณ์
ดงัน้ัน เราไดเ้หน็แลว้ว่า

1. เรากาํลังอยู่ในสงคราม

2. ศัตรูของเรา คือซาตาน

3. ความคิดของเรา คือสนามรบ

4. มารพยายามทาํงานอย่างขยนัขนัแข็งเพ่ือจะสรา้งป้อมข้ึนภายในความคิดของเรา

5. มารทาํอย่างน้ีโดยใชยุ้ทธวิธีและการล่อลวงต่างๆ (โดยแผนการท่ีวางไวแ้ล้ว

เป็นอย่างดีและโดยการล่อลวงอันแยบยล)
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6. มารทาํการอย่างไม่รีบรอ้น มันใชค้่อยๆ ใชเ้วลาในการทาํใหแ้ผนงานของมัน

สําเร็จ

ใหเ้รามาศึกษาดูแผนงานของมารกันอย่างชัดๆ โดยคาํอุปมาเร่ืองหน่ึง

ส่วนของแมร่ี
แมร่ีและจอห์น สามี ไม่ค่อยมีความสุขกันเท่าไหร่นักในชีวิตสมรส ทั้งสอง

ทะเลาะเบาะแวง้กนัตลอดเวลา ต่างฝ่ายต่างกโ็กรธและเต็มไปดว้ยความขมข่ืน เขาทั้งสอง

มีลูกอยู่สองคนซ่ึงกาํลังไดร้ับผลกระทบจากปัญหาครอบครัว การทะเลาะเบาะแวง้ของ

พ่อแม่ ส่งผลต่อการเรียนและพฤติกรรมของลูก ลูกคนหน่ึ งป่วยเป็นโรคกระเพาะ

เน่ืองจากความเครียด

ปัญหาของแมร่ี  คือเธอไม่รู ้จักยอมใหจ้อห์นเป็นหัวหน้าครอบครัว เธอจู ้จ้ี

ชอบตดัสินใจเร่ืองต่างๆ เอง เธอตอ้งการควบคุมเงินทั้งหมด และควบคุมวินัยของลูกๆ

เอง แมร่ีอยากออกไปทาํงานนอกบา้น เพ่ือจะไดม้ีรายไดเ้ป็นของตัวเอง เธอปล่อยตัว

เป็นอิสระ ชอบโวยวาย เรียกรอ้ง และจูจ้ี้ขี้ บ่น

เล่ามาถึงตอนน้ี คุณคงจะคิดว่า "ฉันมีทางออกสําหรบัแมร่ีแลว้ นัน่คือ เธอตอ้ง

มารูจ้ักกับพระเยซู"

แมร่ีรูจ้กักับพระเยซูแลว้! เธอรับพระเยซูเป็นพระผูช้่วยใหร้อดตั้งแต่หา้ปีก่อน

หลังจากท่ีเธอแต่งงานกับจอหน์ไดส้ามปี

"หมายความว่า ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงในชีวิตของแมร่ีเลยหรือ หลังจากท่ีเธอ

รับพระเยซูเป็นพระผูช้่วยรอดแล้ว?"

มีสิ มีการเปล่ียนแปลงหลายอย่าง แมร่ีเชื่อว่าเธอจะไดไ้ปสวรรค ์ถึงแมเ้ธอจะยงั

รูสึ้กตาํหนินิสัยท่ีไม่ดีของตัวเองอยู่เป็นครั้งคราวก็ตาม เดี๋ยวน้ีเธอเป็นคนท่ีมีความหวัง

ก่อนท่ี จะได้พบองค์พระเยซูคริสต์เธอเป็นคนท่ี ทุกข์ระทมและส้ิ นหวัง แต่เมื่ อพบ

พระเยซูแลว้เธอเหลือแต่ความทุกข์ระทมอย่างเดียว

แมร่ีรูด้ีว่า ท่าทีของเธอผิดและเธออยากจะเปล่ียนแปลง เธอเคยไปขอคาํแนะนํา

จากท่ีปรึกษามาแลว้สองคน แทบทุกครั้งท่ีมีการอธิษฐานเผ่ือ แมร่ีมักจะขอใหนั้กเทศน์

อธิษฐานใหเ้ธอมีชยัชนะเหนืออารมณ์โกรธ การไม่ยอมอยู่ใตอ้าํนาจ ไม่ยอมใหอ้ภยัและ

ความขมขื่น แต่ทาํไมเธอถึงไม่เห็นมีอะไรดีขึ้ นเลย?

คาํตอบปรากฏอยู่ในพระธรรมโรม 12.2 "อยา่ประพฤติตามอยา่งคนในยุคน้ี
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แต่จงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจ แลว้อุปนิสยัของท่านจึงจะเปล่ียนใหม่ เพื่อท่าน
จะไดท้ราบนํ้าพระทยัของพระเจา้  จะไดรู้ว้่าอะไรดี  อะไรเป็นทีช่อบพระทยัและอะไร
ดียอดเยี่ยม"

แมร่ีมีป้อมหลายอย่างอยู่ในความคิดของเธอ ป้อมเหล่าน้ีเกาะอยู่ในความคิด

ของเธอมานานหลายปีแล้ว เธอไม่ เข ้าใจด้วยซํ้าว่าป้อมเข ้าไปอยู่ ท่ี นั่นได้อย่างไร

เธอรูด้ีว่าเธอไม่ควรจะเป็นคนขดัขืนอาํนาจ จูจ้ี้ขี้ บ่น ฯลฯ แต่เธอก็ไม่รูว้่าจะตอ้งทาํอย่างไร

จึงจะเปล่ียนนิสัยตัวเองได ้มันดูเหมือนว่าเธอมักจะเกิดปฏิกิริยาโตต้อบในสถานการณ์

ต่างๆ อย่างไม่สมควร เพราะเธอควบคุมพฤติกรรมของตวัเองไม่ไดเ้ลย

แมร่ีควบคุมการกระทาํของตนเองไม่ได ้ก็เพราะเธอไม่ได ้ควบคุมความคิด

ของตนเอง และการท่ีเธอควบคุมความคิดของตัวเองไม่ได ้ ก็เพราะมีป้อมของมารฝังใน

ความคิดของเธออยู่ก่อนแลว้นั่นเอง

ซาตานได้เร่ิ มแผนงานและการล่อลวงอันแยบยลในความคิดของคนเรา

ตั้งแต่ในวยัเยาว ์ในกรณีของแมร่ีน้ันปัญหาของเธอเร่ิมตน้กอ่ตวัแต่วยัเด็ก ซึ่งนานมาแลว้

ในขณะท่ียังเล็กอยู่  แมร่ีมีพ่อซ่ึงชอบใช ้อาํนาจเผด็จการ และมักจะเฆ่ียนตี

แมร่ีอยู่บ่อยๆ เวลาท่ีเขาอารมณ์เสีย แค่เธอทาํอะไรผิดนิดๆ หน่อยๆ เขาก็จะระบาย

อารมณ์โกรธใส่เธออย่างรุนแรง แมร่ีต้องทนทุกข์โดยท่ีไม่มีใครช่วยได้เลย ทั้ งเธอ

และแม่ถูกพ่อทาํทารุณกรรมอยู่ นานหลายปี พ่อไม่เคยใหเ้กียรติภรรยาและลูกสาว

ในเร่ืองใดเลย ตรงกันขา้มกบัน้องชายของแมร่ี ซึ่งทาํอะไรก็ดูเหมือนจะถูกอกถูกใจเขา

ไปหมด พ่อคงรักเขาเพราะเขาเป็นลูกชายนั่นเอง

เมื่อแมร่ีอายุได้สิบหกปี เธอถูกซาตานล้างสมองด้วยการใส่ความคิดมุสา

เขา้ไปในความคดิของเธอ ในทาํนองท่ีวา่ "ผูช้ายมกัชอบคดิวา่ตวัเองเป็นคนแน่  เหมอืนกนั

หมดทุกคนนัน่แหละ เธออย่าไปเชื่อใจเขานะ เขาจะทาํใหเ้ธอเสียใจ เอารดัเอาเปรียบเธอ

ถา้เธอเป็นผูช้าย เธอก็ไดเ้ปรียบ อยากทาํอะไรก็ไดท้ั้งน้ัน จะออกคาํสัง่อะไรกับใครก็ได ้

จะทาํตวัเป็นเจา้นาย ทาํอะไรกบัใครตามใจชอบก็ไดท้ั้งน้ัน เมียและลูกสาวก็ขดัขวางไมไ่ด"้

ดงัน้ัน แมร่ีจึงตั้งปณิธานไวใ้นใจว่า "วนัใดท่ีฉันออกจากท่ีน่ีไปได ้ฉันจะไม่ยอม

ใหใ้ครมาเฉดหวัฉันเล่นอีกเป็นอันขาด"

ซาตานไดเ้ขา้มาทาํสงครามในสนามรบแหง่ความคิดของเธอแลว้ มนัพยายาม

ใส่ความคิดน้ันเข ้าไปในหัวของเธออีกนับหมื่ นนับแสนครั้ งตลอดเวลาราวสิบปีน้ัน

ลองดูสิว่าเมื่อเธอแต่งงานเธอจะยังเป็นแม่ศรีเรือนท่ีนอบน้อมอ่อนโยนไดอี้กหรือเปล่า

ถึงแม้จะมีการอัศจรรย์เกิดข้ึ นจนทาํใหเ้ธออยากจะเป็นภรรยาท่ีแสนดีสักแค่ไหน
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เธอก็คงไม่รูจ้กัวิธีทาํตัวแบบน้ันอยู่ดี น่ีคือภาวะสับสนวุ่นวายท่ีแมร่ีกาํลังเจออยู่ในตอนน้ี

เธอจะทาํอย่างไรดี? ถ้าเป็นเราล่ะ เราจะทาํอย่างไรในสถานการณ์แบบน้ี?

ศาสตราวุธแห่งพระวจนะ
"พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่ศรัทธาในพระองคแ์ลว้ว่า "ถา้ท่านทั้งหลาย

ดาํรงอยูใ่นคาํของเรา  ท่านก็เป็นสาวกของเราอยา่งแทจ้ริง และท่านทั้งหลายจะรูจ้กั
สจัจะ  และสจัจะจะทาํใหท้่านทั้งหลายเป็นไท"

ยอหน์ 8.31, 32

ในพระธรรมตอนน้ี พระเยซไูดบ้อกใหเ้ราทราบถึงวธีิท่ีเราจะเอาชนะการหลอกลวง

ของมาร คือเราตอ้งรับเอาความรูถึ้งสัจจะของพระเจา้เขา้สู่ตัวเรา และเปล่ียนความคิด

ของเรา เสียใหมด่ว้ยพระวจนะของพระองค ์จากน้ันกใ็ชศ้าสตราวธุใน 2 โครินธ ์10. 4, 5

ทาํลายป้อม และความคิดทุกอย่างท่ียกตัวข้ึนขัดขวางความรูข้องพระเจา้

ศาตราวุธเหล่าน้ีก็คือพระวจนะท่ีเราไดร้ับผ่านทางการเทศนา การสั ่งสอน

หนังสือ เทป การสัมมนา และการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวนั่นเอง แต่เราจาํเป็นตอ้ง

"ดาํรง" (คือดาํเนินต่อไป) ในพระวจนะ จนกระทัง่มันกลายเป็นการสําแดงท่ีเกิดจาก

การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  การดาํรงอยู่ ในพระวจนะน้ี เป็นส่ิ งท่ี สําคัญยิ่ ง

ในพระธรรมมาระโก 4.24 พระเยซตูรสัวา่  "จงเอาใจจดจอ่ต่อสิง่ทีฟั่งใหด้ี  ท่านจะตวง
ใหเ้ขาดว้ยทะนานอันใด จะทรงตวงใหท้่านดว้ยทะนานอันนั้น ทั้งจะทรงเพิ่มเติม
ใหอ้ีก" ขอยํ้าว่า เราจะตอ้งใชศ้าสตราวุธแห่งพระวจนะอยู่เสมอไป

ศาสตราวุธฝ่ายวิญญาณอีกสองประการท่ีพรอ้มจะใหเ้ราใชด้ว้ย คอืการสรรเสริญ

และการอธิษฐาน การสรรเสริญสามารถทาํใหม้ารพ่ายแพไ้ดร้วดเร็วย่ิงกวา่กลยุทธอ่ืนใดทั้งส้ิน

แต่จะตอ้งเป็นการสรรเสริญท่ีออกมาจากใจจริง ไม่ใช่แค่ริมฝีปากหรือเป็นเพียงแค่ลองดู

วา่จะไดผ้ลหรือเปล่า นอกจากน้ีการสรรเสริญและการอธิษฐานต่างกเ็กีย่วขอ้งกบัพระวจนะ

เราสรรเสริญพระเจา้ตามท่ีพระวจนะของพระองค์กล่าวไว  ้ และเพราะพระคุณความดี

ของพระองค์

การอธิษฐานคือ การมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า เป็นการเข ้ามาทูลขอรับ

ความช่วยเหลือ หรือสนทนากับพระเจา้ถึงส่ิงต่างๆ ท่ีรบกวนจิตใจของเราอยู่

หากเราตอ้งการมีชีวิตดา้นการอธิษฐานท่ีเกิดผล เราก็ตอ้งพฒันาความสัมพนัธ์

ส่วนตัวกับพระบิดาใหด้ี เราต้องรับรู ้ว่าพระองค์ทรงรักเรา พระองค์ทรงเป่ียมด้วย
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พระเมตตา และพระองคจ์ะทรงช่วยเหลือเรา เราตอ้งทาํความรูจ้กักับพระเยซ ูพระองค์

ทรงเป็นสหายเลิศ ทรงส้ินพระชนม์เพ่ือเรา เราตอ้งทาํความรูจ้ักกับองค์พระวิญญาณ

พระองคท์รงสถิตกบัเราอยู่ตลอดเวลาในฐานะพระผูช้่วย จงยอมใหพ้ระองคท์รงช่วยเหลือ

จงเรียนรู ้ท่ีจะใชพ้ระวจนะของพระเจา้ในการอธิษฐาน เราเขา้มาเฝ้าพระเจา้

เพราะพระวจนะของพระเจา้ และเพราะเรามีปัญหาในชีวิตเรา

ดังน้ันศาสตราวุธของเราก็คือพระวจนะ ซึ่ งใช ้ออกไปในสถานการณ์ต่างๆ

ดังท่ีเปาโลได้บอกเราไวใ้น 2 โครินธ์ แล้วว่า ศาสตราวุธของเราน้ันไม่ไดเ้ป็นฝ่าย

โลกียวิสัย (หรือฝ่ายเน้ือหนัง) แต่เป็นฝ่ายวิญญาณ เราตอ้งการศาสตราวุธฝ่ายวิญญาณ

เพราะว่าเรากาํลังต่อสู ้อยู่กับวิญญาณชั้นหัวหน้า หรือแมก้ระทัง่มารซาตานเอง แมแ้ต่

องค์พระเยซูก็ยังทรงใชศ้าสตราวุธแห่งพระวจนะเพ่ือเอาชนะมาร ในขณะท่ีทรงอยู่ใน

ถ่ินทุรกนัดาร (ลูกา 4.1-13) ทุกครั้งท่ีมารมุสาต่อพระองค ์พระเยซกู็จะตอบว่า "มีคาํ

เขียนไวแ้ลว้ว่า" และอา้งพระวจนะตอบโตก้บัมาร

เมื่อแมร่ีเรียนรู ้ท่ีจะใชศ้าสตราวุธของเธอ เธอก็จะเร่ิมทาํลายป้อมของมารท่ี

ครอบงาํอยู่ ในความคิดของเธอออกไป เธอจะรู ้จักกับสัจจะซ่ึ งจะทาํให ้เธอเป็นไท

เธอจะเร่ิมเห็นว่าผู ้ชายไม่ไดเ้ป็นเหมือนพ่อฝ่ายโลกของเธอเสมอไป อาจจะมีบางคน

ท่ีมีนิสัยอย่างน้ัน แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ จอห์นสามีของเธอก็ไม่ได ้เป็นคนแบบน้ันด้วย

จอห์นรักแมร่ีมาก

ส่วนของจอหน์
อีกดา้นหน่ึงของเร่ืองน้ีเกี่ยวขอ้งกบัจอหน์ เขาเองก็มีส่วนในปัญหาท่ีทั้งเขาและ

แมร่ีกาํลังเผชิญอยู่ในชีวิตสมรส ในบา้น และในครอบครวัของเขา

จอห์นควรจะทาํหน้าท่ีในการเป็นหัวหน้าของครอบครัว พระเจา้ทรงประสงค์

ใหเ้ขาเป็นปุโรหิตในบา้นของเขา จอห์นก็บังเกิดใหม่แล้วเช่นกัน เขารูว้่าระเบียบของ

ครอบครัวควรจะเป็นอย่างไร เขารูด้ีว่าเขาไม่ควรปล่อยใหภ้รรยาควบคุมดูแลเร่ืองต่างๆ

ในบา้น ทั้งเร่ืองเงินทอง ลูกๆ และตวัของเขาเอง เขารูทุ้กอย่างเหล่าน้ีดี แต่ก็ไม่ไดท้าํอะไร

สกัอยา่งนอกจากรูสึ้กตวัเหมอืนผูแ้พ ้และหนัไปสนใจรายการโทรทศัน์ และดูกฬีาต่างๆ แทน

จอหน์กาํลงัหนีจากหน้าท่ีความรบัผิดชอบของตนเพราะเขาไม่ชอบการเผชญิหนา้

เขาอยากอยู่เฉยๆมากกว่าคิดไปว่า "ถา้เราปล่อยใหเ้ร่ืองต่างๆ ผ่านไปสักพักเดี๋ยวก็คง

ดีเอง" หรือไม่ก็คงพยายามแกต้ัวเพ่ือจะไดไ้ม่ตอ้งทาํอะไร โดยบอกตัวเองว่า "เราจะ

อธิษฐานเร่ื องน้ี ดู" แน่นอนการอธิษฐานเป็นส่ิ งท่ี ดีแต่ต ้องไม่ใช่ยกมาเป็นข้ออ้าง
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เพ่ือจะปัดความรับผิดชอบของตนไป

ฉันอยากอธิบายเพ่ิมเติมหน่อย ท่ีบอกว่า จอหน์จะตอ้งทาํตามหน้าท่ีท่ีพระเจา้

ทรงกาํหนดไวส้ําหรบัเขาในบา้น ฉันไม่ไดห้มายความว่าเขาตอ้งทาํตวัเป็นจอมเผด็จการ

เท่ียวอวดอา้งวางอาํนาจไปทัว่ เอเฟซสั 5.25 สอนไวว้่า ผูช้ายจะตอ้งรักภรรยาของตน

เหมือนอย่างพระคริสต์ทรงรักคริสตจักร จอห์นต้องทาํหน้าท่ี ของตน และเมื่ อเขา

ทาํตามหน้าท่ีแลว้ อาํนาจก็จะตามมาดว้ย เขาตอ้งหนักแน่นมัน่คงต่อหน้าภรรยาของตน

รักภรรยาแต่มีจุดยืนท่ีหนักแน่น เขาควรจะหนุนใจแมร่ีว่าถึงแมเ้ธอจะเจ็บชํ้าในวัยเด็ก

เธอก็ควรปล่อยวางชีวิตไวใ้นพระหตัถ์ของพระเจา้และวางใจในพระองค์ แลว้เธอจะได้

กลับมามีความมัน่ใจอีกครั้งหน่ึงว่า ผูช้ายไม่ไดเ้ป็นเหมือนพ่อของเธอหมดทุกคน

จอห์นน่าจะทาํอะไรหลายๆ อย่าง แต่เขาก็เหมือนกับแมร่ีนั่นแหละ เขามี

รูปแบบความคิดบางอย่างท่ีเป็นการเปิดประตูแก่มาร จนมันครอบงาํเขาได  ้ สงคราม

กาํลังเกิดข้ึนในความคิดของจอห์นด้วยเช่นกัน ในวัยเด็กเขามักจะถูกดุด่าว่ากล่าว

อย่างรุนแรง แม่ของเขาปากจดัและด่าเขาอย่างเจ็บแสบอยู่บ่อยๆ ในทาํนองท่ีว่า "จอหน์

แกน่ีมันใชไ้ม่ไดเ้ลย ฉันรับรองไดเ้ลยว่าชีวิตน้ีแกไม่มีทางประสบความสําเร็จไดห้รอก"

จอห์นพยายามเหลื อเกิ นท่ี จะทาํ ให ้แม่ พอใจ เพราะอยากได้คาํชมเชย

จากแม่บา้ง (เด็กๆ ทุกคนก็เป็นอย่างน้ัน) แต่ยิ่งเขาพยายามมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่า

จะย่ิงทาํผิดมากข้ึนเท่าน้ัน เขามีนิสัยค่อนขา้งซุ่มซ่าม แม่ของเขาจึงด่าเขาว่าเป็นคนง่ีเง่า

อยู่ตลอด ท่ีจริงหลายครั้งเขาทาํของตกก็เพราะตั้งใจมากเกินไปจนเกร็ง จึงกลายเป็นว่า

ทาํอะไรก็พลาดไปหมด

มิหนําซํ้า หลายคนท่ีจอห์นอยากเป็นเพ่ือนด้วยก็ไม่ยอมคบกับเขา ท่ี จริง

ประสบการณ์อย่างน้ี เกิดข้ึนกับพวกเราได้ทุกคนในช่วงหน่ึ งในชีวิตของเรา แต่มัน

ทาํลายชีวิตของจอห์นเพราะเขาถูกแม่ปฏิเสธอยู่ก่อนแลว้

และมีเด็กสาวคนหน่ึงท่ีเขาชอบเธอเหลือเกินในสมัยท่ียังเป็นเด็กนักเรียน

อยู่น้ัน เธอไม่สนใจจอหน์ แต่ไปสนใจเด็กหนุ่มอีกคนหน่ึง เมื่อจอหน์ตอ้งเจอกบัเร่ืองต่างๆ

เหล่าน้ีอยู่หลายปีในชีวิต มารก็ไดส้รา้งป้อมข้ึนในความคิดของเขาไวม้ากมายหลายอย่าง

จนเขาไม่มีกระจิตกระใจจะทาํอะไรอีกแลว้ จึงไดแ้ต่เก็บตัวเงียบๆ อยู่คนเดียวและเป็น

คนข้ีอาย

จอห์นเป็นคนเรียบง่าย เขาไม่ชอบขัดแยง้กับใคร ความคิดท่ีอยู่ในใจของเขา

มาตลอดหลายปีก็คือ "ไม่มีประโยชน์หรอกท่ีจะบอกใหใ้ครรูว้่าเราคิดอะไรอยู่ ไม่มีใคร

อยากฟังความคิดของเราอยู่ แล้ว ถ้าอยากจะให ้คนยอมรับเรา เราก็ต ้องเออออไป
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ตามท่ีเขาตอ้งการ"

มีบางครั้ งเหมือนกันท่ี เขาพยายามจะยืนหยัดในส่ิงท่ีตัวเองเห็นว่าถูกต้อง

แต่สุดทา้ยมันดูเหมือนจะลงเอยท่ีเขาเป็นฝ่ายแพเ้สมอ เขาจึงสรุปว่าการประทะกันน้ัน

มันไม่คุม้เอาเสียเลย

"จะประทะกนัยงัไง สุดทา้ยฉันก็ตอ้งแพอ้ยู่ดี" เขาใหเ้หตุผลกบัตวัเอง "สูอ้ยู่เฉยๆ

จะดีกว่า"

อะไรคือคาํตอบ?
พระวิญญาณแห่งพระเป็นเจา้ทรงอยู่เหนือขา้พเจา้  เพราะว่าพระองค์

ไดท้รงเจิมตั้งขา้พเจา้ไว ้ เพื่อนาํขา่วดีมายงัคนยากจน  พระองคไ์ดท้รงใชข้า้พเจา้
ใหร้อ้งประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย ใหป้ระกาศแก่คนตาบอดว่าจะไดเ้ห็นอีก
ให้ปล่อยผู ้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของ
พระเป็นเจา้

ลกูา 4.18,19

เมื่ อเราเห็นจอห์นกับแมร่ีขัดแย้งกันอย่างน้ี  ก็คงจินตนาการได้ไม่ยากว่า

ครอบครวัของเขาทั้งสองจะเป็นอย่างไร ขอใหจ้าํไวว้่า ฉันบอกว่าทั้งสองคนแตกแยกกัน

มาก แต่การแตกแยกไม่จาํเป็นตอ้งลงเอยท่ีการตอ่สูก้นัทุกครั้งไป หลายครั้งการแตกแยก

เป็นเหมือนคล่ืนใตน้ํ้ารุนแรงซ่ึงแฝงอยู่ในบา้น ซึ่งทุกคนรู ้ดีแต่ไม่มีใครจัดการกับมัน

เท่าน้ันเอง บรรยากาศในบา้นของเขาจึงแย่มาก และมารซาตานก็ชอบใหม้ันเป็นอยู่

อย่างน้ัน

จะเกิดอะไรข้ึนกบัจอหน์ แมร่ี และลูกๆ ของเขา? เขาจะเอาชนะปัญหาไดไ้หม?

พวกเขาเป็นคริสเตียน คงจะน่าอายมากถา้ปล่อยใหก้ารแต่งงานของเขาล้มเหลวและ

ครอบครั วพั งทลาย ถึ งแม้มันจะข้ึ นอยู่ กับเขาทั้ งสองก็ ตาม ยอห์น 8.31,32

คือขอ้พระคัมภีร์ท่ีเปรียบเหมือนกุญแจสําคัญในการตัดสินใจของพวกเขา ถา้เขายังคง

ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าต่อไป เขาก็จะพบกับสัจจะและเมื่อเขาปฏิบัติตามสัจจะ

เขาก็จะได้รับการปลดปล่อยใหเ้ป็นไท แต่เขาแต่ละคนต้องยอมเผชิญกับความจริง

เกี่ยวกับอดีตในชีวิตของตนดว้ย เมื่อพระเจา้ทรงสําแดงใหเ้ขาเห็น

สัจจะจะสําแดงผ่านทางพระวจนะเสมอ แต่เร่ืองน่าเศร้าก็คือ ไม่ใช่ทุกครั้ ง

ท่ีคนเราจะยอมรับสัจจะ การท่ีเราตอ้งเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตนและจัดการ
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แกไ้ขความผิดพลาดน้ัน ถือว่าเป็นกระบวนการท่ีเจ็บปวดอย่างย่ิง โดยทัว่ไปคนเรามัก

พยายามแกต้วัเมื่อตนเองทาํผิด เขาทั้งสองยอมใหอ้ดีตและประสบการณ์ เลวรา้ยวัยเด็ก

มาครอบงาํชีวิตท่ีเหลือของเขาทั้งชีวิต

อดีตเป็นส่ิ งบ่งบอกว่าทาํไมเราจึงเป็นทุกข์ แต่เราต้องไม่เอาอดีตมาเป็น

ขอ้แกต้ัวเพ่ือทาํใหต้ัวเองติดอยู่ในพันธนาการเร่ือยไป

เราทุกคนไม่มีข ้อแก้ตัวอีกแล้ว เพราะพระเยซูทรงพร้อมเสมอท่ี จะรักษา

พระสัญญาของพระองค์เพ่ือปลดปล่อยเชลยใหเ้ป็นไท พระองค์จะทรงนําพาเราไปยัง

เสน้ชัยในทุกๆ ดา้นของชีวิต หากเราพรอ้มท่ีจะดาํเนินกับพระองคไ์ปจนสุดทาง

ทางออก
ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้ นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซ่ึงเคยเกิด

กบัมนุษยท์ั้งหลาย  พระเจา้ทรงสตัยธ์รรม พระองคจ์ะไม่ทรงใหท้่านตอ้งถูกทดลอง
เกินกว่าที่ท่านจะทนได  ้และเม่ือท่านถูกทดลองนั้น พระองค์จะทรงโปรดใหท้่าน
มีทางที่จะหลีกเล่ียงไดด้ว้ย  เพื่อท่านจะมีกาํลงัทนได้

1 โครินธ ์ 10.13

ฉันหวังว่า คุณคงจะเห็นจากตัวอย่างท่ีเป็นเหมือนคาํอุปมาน้ีแลว้ว่า ซาตาน

ทาํอย่างไรในการใชส้ถานการณ์ในชีวิตเราเพ่ือสรา้งป้อม และทาํสงครามในสนามรบ

แห่งความคิดของเรา แต่ขอบพระคุณพระเจา้ เรามีศาสตราวุธท่ีสามารถทาํลายป้อมได้

พระเจา้ไม่ไดท้รงทอดท้ิงเราไวอ้ย่างคนไรท่ี้พ่ึง  1 โครินธ์ 10.13 สญัญาไวว้่าพระเจา้จะ

ไม่อนุญาตใหเ้ราพบกับการทดลองท่ีเกินกาํลังของเรา แต่เมื่อเราพบกับการทดลองน้ัน

พระองค์จะทรงประทานหนทางออกใหแ้ก่เราดว้ย เพ่ือเราจะหลีกเล่ียงได้

เราแต่ละคนอาจมีอะไรท่ีเหมือนจอห์นกับแมร่ี ฉันแน่ใจว่าพวกเราส่วนใหญ่

มีชีวิตท่ีคลา้ยคลึงกบัเร่ืองน้ีไม่มากก็น้อย ปัญหาของพวกเขาเป็นปัญหาภายใน มนัอยู่ใน

มิติของความคิดและท่าที พฤติกรรมภายนอกของเขาเป็นเพียงผลพวกของชีวิตภายใน

เท่าน้ัน ซาตานรูด้ีวา่ ถา้มนัสามารถควบคุมความคดิของเราไวไ้ด ้มนัก็ควบคุมการกระทาํ

ของเราไดด้ว้ย

คุณอาจจะมีป้อมบางอย่างอยู่ในชีวิตซ่ึงจาํเป็นตอ้งถูกทาํลาย ฉันขอหนุนใจว่า

"พระเจา้ทรงสถิตอยู่ ฝ่ายเรา" การสงครามกาํลังดาํเนินไป และสนามรบคือความคิด

ของเรา แต่ข่าวดีคือพระเจา้กาํลังช่วยต่อสู ้อยู่ฝ่ายเดียวกันกับเรา
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เพราะในใจเขาคิดอยา่งไร ตัวเขาก็จะเป็นคนอยา่งนั้น…

สุภาษิต 23.7

แค่ขอ้พระคัมภีร์ขอ้น้ีข ้อเดียวก็ทาํใหเ้ราเห็นแล้วว่าการคิดอย่างถูกต้องน้ัน

มีความสําคัญยิ่งเพียงไร ความคิดเป็นส่ิงท่ีทรงพลัง และตามท่ีผูเ้ขียนพระธรรมสุภาษิต

ได้กล่าวน้ัน ความคิดของเรามีพลังแห่งการสร้างสรรค์ หากความคิดของเราเป็น

ตัวกาํหนดสามารถกาํหนดชีวิตในอนาคตของเราได  ้ เราก็จาํเป็นอย่างย่ิงท่ีจะตอ้งรูจ้ัก

คิดแต่ส่ิงท่ีถูกตอ้ง

ฉันอยากตอกยํ้าไว ้ในใจคุณว่า เราจาํเป็นอย่างย่ิงท่ีจะตอ้งคิดใหส้อดคล้อง

กับพระวจนะของพระเจา้

เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีเราจะมีชีวิตแบบสรา้งสรรค์ โดยท่ีตัวเองยังติดความคิด
แง่ลบอย ู่

ใจฝ่ายเน้ือหนังกบัใจฝ่ายพระวิญญาณ
เพราะว่าคนทัง้หลายทีอ่ยูฝ่่ายเน้ือหนงัก็ปักใจในสิง่ซ่ึงเป็นของ ของเน้ือหนงั

แต่คนทั้งหลายที่อยูฝ่่ายพระวิญญาณ  ก็สนใจในสิง่ซ่ึงเป็นของพระวิญญาณ
โรม 8.5

พระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ ไดแ้ปลพระธรรมโรมบทท่ี 8 น้ีว่า หากเราคิดหรือ

ปักใจในส่ิงซึ่ งเป็นของเน้ือหนัง เราก็จะดาํเนินชีวิตอยู่ ในฝ่ายเน้ือหนัง แต่ถ้าเราคิด

หรือสนใจในส่ิงซึ่งเป็นของพระวิญญาณ เราก็จะดาํเนินอยู่ในฝ่ายพระวิญญาณดว้ย
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กล่าวอีกนัยหน่ึ ง ถ้าเราคิดหรือมีความคิดแบบเน้ือหนัง มีความคิดผิดๆ

และความคิดในแง่ลบ เราก็ไม่สามารถดาํเนินในพระวิญญาณได  ้ดูเหมือนว่า จิตใจ

ท่ีไดร้ับการเปล่ียนแปลงใหม่ หรือความคิดแบบพระเจา้น้ัน คือส่ิงจาํเป็นอย่างย่ิงท่ีจะ

ทาํใหช้ีวิตคริสเตียนของเราประสบความสําเร็จ

หลายครั้งท่ีเราซ่ึงเป็นมนุษย ์มักจะเกิดความรูสึ้กเฉ่ือยในบางเรื่องท่ีเรารูสึ้กว่า

ไม่ค่อยจะสําคญัเท่าไหร่ แต่ถา้เราเกิดตระหนักขึ้ นมาว่า หากปล่อยปละละเลยเร่ืองน้ันๆ

แลว้จะตอ้งเจอปัญหาใหญ่แน่ เราก็จะใหค้วามสนใจกบัเร่ืองน้ันเป็นพิเศษ เพราะเรารูว้่า

มันเป็นเร่ืองสําคัญ

ยกตัวอย่างเช่น สมมุติธนาคารโทรศัพท์มาแจง้ว่า คุณเบิกเงินเกินบัญชีไป

35,000 บาท คุณก็จะรีบคน้ดูหลักฐานการเบิกจ่ายต่างๆ ทนัที เมื่อดูหลักฐานและพบว่า

คุณลืมเอาเงินเขา้บัญชีเพ่ือจ่ายเช็คไปใบหน่ึง คุณก็คงตอ้งรีบบ่ึงไปเอาเงินเขา้ธนาคาร

ทันทีเพ่ือจะไม่ใหม้ีปัญหาอ่ืนๆ ตามมาภายหลัง

ในทาํนองเดียวกนั ฉันอยากใหคุ้ณเหน็ว่า เป็นเร่ืองท่ีสําคัญอย่างย่ิงท่ีคุณตอ้ง

ยอมใหค้วามคิดจิตใจของคุณไดร้ับการเปล่ียนแปลงเสียใหม่

ชีวิตของคุณอาจจะกาํลังยุ่งเหยิงซึ่งเป็นเพราะความคิดผิดๆ ท่ีสะสมอยู่ในใจ

ของคุณมานานนับปี ถ้าเป็นเช่นน้ัน มันก็เป็นเร่ืองท่ีสําคัญย่ิงท่ีคุณตอ้งเขา้ใจว่า ชีวิต

ของคุณไม่มีทางจะไดร้บัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขใหด้ีขึ้ นไดเ้ลยถา้ความคิดของคุณไม่ไดร้บั

การเปล่ียนแปลงเสียก่อน คุณจะตอ้งถือว่าเร่ืองน้ีเป็นส่ิงท่ีสําคญัและจาํเป็นอย่างย่ิงยวด

คุณจะตอ้งเอาจริงเอาจงักบัการทาํลายป้อมต่างๆ ซึ่งมารไดส้รา้งไวใ้นความคิดคุณ จงใช ้

ศาสตราวุธแหง่พระวจนะ ใชก้ารสรรเสริญ และการอธิษฐาน

โดยพระวิญญาณ
…มิใช่ดว้ยกาํลัง มิใช่ดว้ยฤทธานุภาพ  แต่ดว้ยวิญญาณของเรา พระเจา้

จอมโยธาตรัสดังน้ีแหละ
เศคาริยาห ์4.6

ส่ิ งหน่ึ งท่ี จะช่ วยให ้เรามี เสรีภาพได้ก็คื อการทูลให ้พระเจ้าทรงประทาน

ความช่วยเหลือใหม้ากๆ และทูลขอใหบ่้อย

ศาสตราวธุอย่างหน่ึงของเรากค็อืการอธิษฐาน (ทลูขอ) คุณจะเอาชนะสถานการณ์

ท่ีกาํลังเผชิญอยู่ โดยพ่ึงพาแต่ความมุ่ งมั ่นอย่างเดียวไม่ได ้ ท่ี คุณต้องมีความมุ่ งมั ่น
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นั่นก็ถูกแลว้ แต่ตอ้งเป็นความมุ่งมัน่ในพระวิญญาณ ไม่ใช่โดยอาศัยกาํลังของตนเอง

พระวิญญาณบริสุทธ์ิคือองค์พระผูช้่วยของคุณ จงแสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์

จงพ่ึงพาพระองค์ คุณจะเอาชนะปัญหาโดยลําพงัตวัเองไม่ได ้

ส่ิงท่ีจาํเป็นตอ่การดาํรงชีวิต
สําหรับผู ้เชื่อในพระเจ้าแล้ว การคิดอย่างถูกตอ้งถือเป็นส่ิงท่ีสําคัญอย่างย่ิง

ต่อการดาํรงชีวิต ส่ิงท่ีสําคัญต่อการดาํรงชีวิตหมายถึงส่ิงท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงยวด

ถา้ขาดแลว้เราจะดาํรงชีวิตอยู่ไม่ไดเ้ลย เช่น การเตน้ของหวัใจ หรือ การมีความดนัโลหติ

ถา้เราปราศจากส่ิงเหล่าน้ีแลว้เราจะมีชีวิตอยู่ไม่ได ้

พระเจา้ทรงทาํใหฉ้ันประทบัใจในความจริงเร่ืองน้ี เมื่อหลายปีก่อนพระองคท์รง

ชี้ ใหฉ้นัเหน็ถึงความสําคญัของการสามคัคธีรรมเป็นส่วนตวักบัพระองคโ์ดยทางการอธิษฐาน

และการศึกษาพระวจนะ ฉันรูสึ้กว่าเป็นส่ิงท่ีหนักหนาสาหสัเหลือเกินท่ีจะบังคับตัวเอง

ในเร่ืองเหล่าน้ี  จนกระทั ่งพระองค์ทรงสําแดงใหเ้ห็นว่ามันเป็นส่ิ งท่ีจาํเป็นอย่างย่ิ ง

ต่อการดาํรงชีวิต ชีวิตฝ่ายกายของเราตอ้งพ่ึงพาการเตน้ของหวัใจฉันใด ชีวิตฝ่ายวิญญาณ

ของเราก็ต ้องพ่ึ งพาการใช ้เวลาเข ้าเฝ้าพระเจ้าอย่างมี คุณค่าและสมํา่ เสมอฉันน้ั น

เมื่ อฉันเรียนรู ้ว่าการมีความสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างย่ิ งเช่นน้ี

ฉันจึงใหก้ารเขา้เฝ้าพระเจา้กลายเป็นส่ิงสําคัญในชีวิตลําดับตน้

ในทาํนองเดียวกนั เมื่อฉันไดพ้บว่า การคิดอย่างถูกตอ้งน้ันเป็นส่ิงสําคญัย่ิงท่ีจะ

นําพาชีวิตเราไปสู่ชัยชนะ ฉันจึงไดเ้อาใจใส่ต่อความคิดของฉันอย่างจริงจังและเลือก

ท่ีจะคิดอย่างระมัดระวัง

คณุคิดอย่างไร ชีวิตก็จะเป็นอยา่งน้ัน
พงึกล่าวอยา่งใดอยา่งหน่ึงวา่ตน้ดผีลก็ด ี หรือตน้เลวผลก็เลวดว้ย เราจะรูจ้กั

ตน้ไมด้ว้ยผลของมัน
มทัธิว 12.33

พระคมัภีร์กล่าวว่า เราจะรูจ้กัตน้ไมไ้ดก้็ดว้ยผลของมัน

เร่ืองน้ีเป็นจริงในชีวิตของเราดว้ย ความคิดของเราออกผลได ้ถา้เราคิดในส่ิงท่ีดี

ผลท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของเราก็จะดี ถา้เราคิดในส่ิงท่ีเลว ผลท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของเราก็จะเลว

ตามไปดว้ย
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อันท่ีจริง ถา้เราสังเกตดูทศันคติในชีวิตของคนใดคนหน่ึง เราจะบอกไดเ้ลยว่า

เขากาํลังยึดความคิดใดเป็นหลักในชีวิต คนท่ีมีความสุภาพ อ่อนโยน เป่ี ยมด้วย

ความกรุณาน้ัน จะไม่ใช่คนท่ีโหดรา้ยและอาฆาตพยาบาท เช่นเดียวกัน คนเลวก็ย่อม

ไม่คิดในทางดี และใจของเขาย่อมไม่มีความรกั

ขอใหจ้ดจาํพระธรรมสุภาษิต 23.7 ไว ้ และยอมใหพ้ระคัมภีร์ตอนน้ีหยัง่ลึก

ลงไปในชีวิตของคุณ "เพราะคุณคิดอย่างไรในใจ คุณก็จะเป็นคนอย่างน้ัน"



1 5สนามรบในความคิด




อยา่ใหเ้ราเมือ่ยลา้ในการทาํด ีเพราะว่าถา้เราไมท่อ้ใจแลว้  เราก็จะเกีย่วเก็บ
ในเวลาอันสมควร

กาลาเทีย 6.9

จงอย่ายอมแพ ้ ไม่ว่าสภาพชีวิตหรือความคิดของคุณจะยํา่แย่เพียงใดก็ตาม

พ้ืนท่ีในชีวิตคุณส่วนท่ีถูกมารขโมยไปน้ัน จงยึดกลับคืนมา แมจ้ะยึดไดที้ละน้ิว ทีละคืบ

ก็จงทาํ จงพ่ึงพาในพระคุณของพระเจา้เสมอเพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมาย อย่าพ่ึงพาในกาํลัง

ความสามารถของตนเอง

ในพระธรรมกาลาเทีย 6.9 เปาโลไดห้นุนใจใหเ้ราสูอุ้ตส่าหก์ระทาํการดีต่อไป

โดยไม่ยอมแพ ้ อย่าใหเ้รามีวิญญาณแหง่การยอมแพ ้พระเจา้ทรงแสวงหาคนท่ีพรอ้มจะ

ดาํเนินไปกับพระองค์จนถึงท่ีสุดปลาย

ลยุเขา้ไป
เมือ่เจา้ลยุขา้มนํ้า  เราจะอยูก่บัเจา้  เมือ่ขา้มแมน่ํ้า  นํ้าจะไม่ทว่มเจา้  เมือ่เจา้

ลยุไฟ  เจา้จะไม่ไหม ้ และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจา้
อิสยาห ์43.2

ไม่ว่าคุณกาํลังเผชิญกบัส่ิงใดอยู่ก็ตามในชีวิต ฉันขอหนุนใจใหคุ้ณฝ่าฟันไปใหไ้ด้

และอย่ายอมแพ้

ฮะบากุก 3.19 กล่าวว่า วิธีท่ีเราจะพฒันาชีวิตใหเ้ป็นอย่างตีนกวางตวัเมียน้ัน

คือให ้…เดินไป.. (ไม่ใช่ยนืน่ิงอยู่กบัที่เพราะความกลัว แต่ใหเ้ดินไป) และ กา้วไป
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บนที่สูงทั้งหลาย (ฝ่ายวิญญาณ)!

วิธีท่ีพระเจา้ทรงช่วยใหเ้รามีความกา้วหน้าฝ่ายวิญญาณก็คือพระองคท์รงสถิต

อยู่กบัเรา คอยเสริมกาํลังและชูใจเรา เพ่ือใหเ้ราสามารถยืนหยดัสูไ้ดเ้ร่ือยไป ในเวลาท่ี

ยากลําบาก

การท่ี เราจะยอมแพ้น้ันเป็นเร่ื องง่าย แต่ท่ี จะฝ่าฟันต่อไปได้น้ัน เราต้อง

ใชค้วามเชื่อ

คณุตอ้งเลอืกเอาเอง!
ขา้พเจา้ขออญัเชิญสวรรคแ์ละโลกใหเ้ป็นพยานต่อท่านในวนัน้ีว่า ขา้พเจา้

ตั้งชีวิตและความตาย  พระพรและคาํสาปแช่งไวต้่อหนา้ท่าน  เพราะฉะนั้นท่านจง
เลือกเอาขา้งชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะไดม้ีชีวิตอยู่

เฉลยธรรมบญัญตัิ 30.19

ในแต่ละวนั จะมีความคิดเป็นรอ้ยเป็นพนัอย่างท่ีเขา้มาในหวัคิดของเรา จิตใจ

ของเราจาํเป็นตอ้งรบัการเปล่ียนแปลงใหมเ่พ่ือใหด้าํเนินตามพระวญิญาณไมใ่ชต่ามเน้ือหนัง

จิตใจฝ่ายเน้ือหนังของเรา (จิตใจแบบโลก จิตใจฝ่ายตํา่) น้ัน ไดค้รอบงาํชีวิตของเรามา

เสียจนเคยชิน จนเราแทบไม่ตอ้งใชค้วามพยายามแต่อย่างใดเลยท่ีจะคิดในส่ิงท่ีผิด

ในทางตรงกันขา้ม เราตอ้งตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะเลือกคิดในส่ิงท่ีถูกตอ้ง หากเรา

ไดต้ัดสินใจแลว้ว่าเราจะมีความคิดแบบเดียวกันกบัพระเจา้ เราก็จะตอ้งเลือกและเลือก
ต่อไปเรื่ อยๆ เพ่ือทาํใหต้นเองคิดในส่ิงท่ีถูกตอ้ง

ถ้าเราเร่ิมเกิดความรู ้สึกว่า การทาํสงครามในความคิดเป็นส่ิงท่ียากเกินไป

เราไม่มีทางทาํไดส้ําเร็จแน่ เราก็จะตอ้งทาํลายป้อมแหง่ความคิดดงักล่าวดว้ย และเลือก

ท่ีจะคิดว่า เราสามารถทาํได!้ เราตอ้งเลือกคิดว่า เราทาํไดส้ําเร็จแน่ และเราตอ้งเลือก

ตัดสินใจว่า เราจะไม่ยอมแพเ้ป็นอันขาดดว้ย ในยามท่ีเราถูกกระหนํา่ดว้ยความกลัว

และความสงสัย เราตอ้งกลา้ท่ีจะยืนหยดัประกาศว่า "ฉันจะไม่ยอมแพ!้ พระเจา้ทรงสถิต

อยู่ขา้งฉัน พระองค์รกัฉัน และพระองค์กาํลังช่วยเหลือฉันอยู่"

เราทุกคนมี เร่ื องให ้เลือกมากมายอยู่ ตลอดในชีวิ ตของเรา ในพระธรรม

เฉลยธรรมบญัญตัิ 30.19 พระเจา้ตรสักบัประชากรของพระองคว์่า พระองคท์รงตั้งชีวิต

และความตาย ไวต้่อหน้าพวกเขา และทรงหนุนใจใหพ้วกเขาเลือกเอาชีวิต พระธรรม

สุภาษิต 18.21 บอกเราว่า "ความเป็นความตายอยู่ท่ีอาํนาจของล้ิน และผูท่ี้รกัมนัก็จะ
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กินผลของมัน…"

ความคิดของเราจะกลายมาเป็นคาํพูดของเรา ดังน้ันจึงเป็นส่ิงสําคัญย่ิงท่ีเรา

ตอ้งเลือกคดิแต่ส่ิงท่ีนํามาซ่ึงชีวติเท่าน้ัน เมือ่เราทาํเช่นน้ันแลว้ คาํพดูท่ีถกูตอ้งกจ็ะพรัง่พรู

ออกมาเอง

อยา่ยอมแพ!้
เมื่อการสงครามดูเหมือนว่าจะยืดเยื้ อต่อไปไม่มีส้ินสุด และคุณคิดว่าคงจะ

ไม่มีทางชนะสงครามไดแ้ลว้ จงระลึกไวว้่า คุณกาํลังจะเขียนโปรแกรมคาํสัง่ใหม่ใหแ้ก่

ความคิดเน้ือหนังและความคิดแบบโลกของคุณ เพ่ือใหม้ีความคิดใหม่ตามแบบพระเจา้

เป็นไปไม่ไดใ้ช่ไหม? ไม่ใช่
ยากใช่ไหม? ใช่
แต่ขอใหเ้ราคิดว่า พระเจา้อยู่ในทีมเดียวกันกบัเรา ฉันเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็น

"นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์" ท่ี เก่งท่ี สุดในโลก (ความคิดของเราก็เหมือนกับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีมีผูเ้ขียนโปรแกรมขยะท้ิงไวใ้นน้ันตลอดชีวิต) พระเจา้กาํลังทรง

กระทาํการอยู่ในชีวิตของคุณ พระองค์จะทรงกระทาํเช่นน้ันหากคุณอญัเชิญใหพ้ระองค์

ทรงควบคุมความคิดของคุณ พระองคก์าํลังทรงเปล่ียนแปลงโปรแกรมคาํสัง่ในความคิด

ของคุณอยู่ ขอใหร่้วมมือกบัพระองค์ต่อไปแค่น้ัน และอยา่ยอมแพ้
แน่นอน มนัเป็นส่ิงท่ีตอ้งใชเ้วลา และก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายดว้ย แต่ถา้เรากาํลังเลือก

ท่ีจะคิดตามแบบของพระเจ้า เราก็กาํลังเดินไปถูกทางแล้ว ในเมื่ อเราต้องใช ้เวลา

ทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยู่แล้ว ก็ขอใหเ้ราใชเ้วลาท่ีจะกา้วไปขา้งหน้า อย่าหยุดยั้งอยู่ในท่ีเดิม

อันยุ่งเหยิงไปจนตลอดชีวิต

หนัมายดึครอง!
 "พระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของเราไดต้รสัสัง่เราทัง้หลายทีโ่ฮเรบวา่  "เจา้ทัง้หลาย

ไดพ้ักที่ภูเขาน้ีนานพอแลว้
เจา้ทั้งหลายจงหนัไปเดินตามทางที่ไปยงัแดนเทือกเขาของคนอาโมไรต…์

ดูเถิด  เราไดต้ั้งแผ่นดินนั้นไวต้รงหนา้เจา้ทั้งหลาย  เจา้ทั้งหลายจงเขา้ไป
ยดึครองแผ่นดิน  ซ่ึงพระเจา้ทรงสญัญากบับรรพบุรุษของเจา้  คืออบัราฮมั  อิสอคั
และยาโคบ  ว่าจะใหแ้ก่เขาทั้งหลายและแก่เผ่าพนัธุข์องเขาดว้ย"

เฉลยธรรมบญัญตัิ 1.6-8
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ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทท่ี  1 ข้อ 2 โมเสสได้ชี้ ใหช้นอิสราเอล

ดูแผ่นดินคะนาอนั (แผ่นดินแหง่พระสัญญา) ซึ่งอยู่หา่งออกไปเป็นระยะทางเดินเพียงแค่

สิบเอ็ดวนัเท่าน้ัน แต่คนอิสราเอลใชเ้วลานานถึง 40 ปี กว่าจะเดินทางเขา้สู่คะนาอนัได้

และในขอ้ท่ี 6 ท่านบอกพวกเขาว่า "พระผูเ้ป็นเจา้ตรัสว่า 'เจา้ทั้งหลายไดพ้ักท่ีภูเขาน้ี

นานพอแล้ว'"

ตวัคุณเอง ไดพ้าํนักอยูท่ี่ภเูขาลูกเดมิ นานพอแลว้หรือยงั? คุณใชเ้วลาถึง 40 ปี

ในการเดินทางท่ีสามารถใชเ้วลาเพียงแค่ 11 วนั หรือไม่?

ในชีวิตของฉันน้ัน ในท่ีสุดฉันตอ้งมาถึงจุดหน่ึง จุดท่ีตอ้งต่ืนข้ึนมาเผชิญกับ

ความจรงิว่า ชีวิตฉนัไปไม่ถึงไหนเลย ฉันเป็นครสิเตียนท่ีปราศจากชยัชนะ เหมอืนกบัแมร่ี
และจอห์นนั่นแหละ ฉันมีรูปแบบความคิดท่ีผิด และมีป้อมในความคิดอยู่มากมาย

หลายอย่างซ่ึงถูกปลูกฝังไวไ้ม่รูก้ี่ปีมาแล้ว มารมันโกหกฉัน และฉันก็เชื่อคาํหลอกลวง

ของมัน ดังน้ันฉันจึงมีชีวิตอยู่ภายใตก้ารหลอกลวง

ฉันพักอยู่ ท่ีภูเขาลูกเดิมนานพอแล้ว ฉันใช ้เวลาถึง 40 ปีในการเดินทาง

ท่ีน่าจะใชเ้วลาท่ีสั้นกว่าน้ันมากนัก หากเราไดรู้ถึ้งสัจธรรมแห่งพระวจนะของพระเจา้

พระเจ้าทรงสํา แดงให ้ฉั นเห็ นว่ าเหตุ ท่ี คนอิ สราเอลต้องดาํ เนิ นอยู่ ใน

ถ่ิ นทุรกันดารน้ั น เป็นเพราะว่าพวกเขามี  "รูปแบบความคิดอย่างคนท่ีต้องอยู่ ใน

ถ่ินทุรกันดาร" นั่นเอง กล่าวคือ พวกเขามีแนวคิดท่ีผิดๆบางอย่างซ่ึงเป็นเหตุท่ีทาํให ้

พวกเขาถูกผูกมัด เราจะกล่าวถึงเร่ืองน้ีอีกครั้งในบทต่อๆ ไป แต่ในตอนน้ี ฉันอยาก

กระตุน้เตือนใหคุ้ณตัดสินใจใหด้ีว่า คุณจะยอมใหค้วามคิดของคุณรับการเปล่ียนแปลง

เสียใหม่ และเลือกท่ีจะคิดอย่างระมัดระวัง จงตั้งใจไวว้่า คุณจะไม่ยอมแพห้รือหยุดยั้ง

จนกว่าจะประสบชยัชนะ และจนกว่าคุณจะไดค้รอบครองมรดกซ่ึงเป็นสิทธิอนัชอบธรรม

ของคุณ
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พระเยโฮวาห์พระเจา้ของพวกท่านจะกวาดไล่ประชาชาติเหล่าน้ีจากท่าน
ทลีะเล็กทลีะนอ้ย  ทา่นอยา่กาํจดัเขาเสยีทนัท ี กลวัวา่สตัวท์ุง่จะเพิม่แก่ทา่นขึ้ นมากไป

เฉลยธรรมบญัญตัิ 7.22

การเปล่ียนแปลงความคิดจิตใจของคุณเสียใหม่น้ันเป็นส่ิงท่ีจะค่อยๆ เกิดข้ึน

แบบ ทีละเล็กทีละน้อย ดังน้ันถา้การเปล่ียนแปลงดูเหมือนจะชา้ไปสักหน่อย ก็อย่าพ่ึง

รู ้สึกทอ้ถอย

ก่อนท่ีชนอิสราเอลจะเขา้สู่แผ่นดินแหง่พระสัญญาน้ันพระเจา้ตรสั บอกพวกเขา

ว่า พระองค์จะทรงกวาดไล่ศัตรขูองเขาออกไปทีละเล็กทีละน้อย ดว้ยเกรงว่า "สัตวทุ่์ง"

จะเพ่ิมจาํนวนข้ึนท่ามกลางพวกเขามากเกินไป

ฉันเชื่ อว่า ความหย่ิง คือ "สัตว์ทุ่ง" ท่ี เข ้ามาครอบงาํเราได้หากเราได้รับ

การปลดปล่อยรวดเร็วเกินไป การท่ีเราไดร้บัการปลดปล่อยในชีวิตทีละดา้น น่าจะเป็น

การดีกว่า เพราะมนัทาํใหเ้ราซาบซึ้ งกบัเสรีภาพท่ีเราไดร้บัมากกว่า ทาํใหเ้ราตระหนักว่า

เสรีภาพท่ีเราไดร้ับน้ันเป็นของประทานมาจากพระเจา้ ไม่ใช่ส่ิงท่ีเราทาํไดด้ว้ยตนเอง

ความทุกขน์าํหนา้การปลดปล่อย
และเม่ือท่านทั้งหลายไดท้นทุกขอ์ยูช่ัว่ขณะหน่ึงแลว้  พระเจา้ผูท้รงพระคุณ

ลํ้าเลิศ ผูไ้ดท้รงเรียกใหท้่านทั้งหลายเขา้ในศกัดิศ์รีนิรนัดรใ์นพระคริสต ์พระองคเ์อง
ก็จะทรงโปรดปรบัปรุงท่านใหม้ัน่คง  และมีกาํลงัขึ้ น

1 เปโตร 5.10
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ทาํไมเราจะตอ้งทนทุกข์ "อยู่ชัว่ขณะหน่ึง" ดว้ย? ฉันเชื่อว่า ตั้งแต่จุดท่ีเรา

เร่ิมตระหนักว่าเรามีปัญหา จนถึงจุดท่ีพระเยซูทรงปลดปล่อยเรา เราจะอยู่ ในสภาพ

ท่ีตอ้งทนต่อความทุกข์บางอย่าง แต่เราจะรูสึ้กชื่นชมยินดีมากข้ึนดว้ยเมื่อเราไดร้ับการ

ปลดปล่อยจากเร่ืองน้ันแลว้ เมื่อเราพยายามทาํส่ิงใดดว้ยตนเอง แลว้ลม้เหลว และเร่ิม

ตระหนักว่ าเราต้องรอคอยพระองค์  ใจของเราก็จะล้นไปด้วยการโมทนาพระคุณ

และคาํสรรเสริญ เมื่อพระองค์ทรงช่วยเหลือเราในส่ิงท่ีเรากระทาํเองไม่ได ้

ไม่มีการปรบัโทษ
เหตฉุะนัน้การลงโทษจงึไม่มแีก่คนทั้งหลายทีอ่ยูใ่นพระเยซูครสิต ์ผูซ่ึ้งไมไ่ด ้

ดาํเนินชีวิตตามฝ่ายเน้ือหนงั แต่ตามพระวิญญาณ
โรม 8.1

จงอย่ายอมรับความรู ้สึกปรับโทษตนเองเมื่อคุณตอ้งพบกับสภาพเส่ือมถอย

หรือพบกับความเลวรา้ย จงลุกขึ้ น ปัดฝุ่น แล้วตั้งตน้ใหม่อีกครั้ง เมื่อเด็กเร่ิมหดัเดิน

เขาตอ้งลม้ลงหลายครั้งก่อนท่ีจะเดินไดอ้ย่างมัน่คง แต่ส่ิงหน่ึงท่ีน่าชื่นชมเกี่ยวกบัเด็กก็คือ

ถึงแมเ้ขาจะรอ้งไหอ้ยู่ครู่หน่ึงตอนท่ีลม้ แต่เขาจะกลับลุกขึ้ นใหม่ และลองเดินใหม่ตอ่ไปอีก

มารจะพยายามอย่างท่ีสุดท่ีจะหยุดยั้งคุณไม่ใหร้ับการเปล่ียนแปลงความคิด

ใหม่ มนัรูด้ีว่าเมื่อคุณปฏิเสธท่ีจะคิดอย่างผิดๆ และเรียนรูท่ี้จะเลือกคิดแต่ส่ิงท่ีถูกตอ้งแลว้

อาํนาจของมนัท่ีจะครอบงาํชีวิตคุณก็จะหมดไปทนัที มนัจึงพยายามท่ีจะหยุดยั้งคุณโดยใช ้

ความรูสึ้กทอ้ใจ และความรูสึ้กปรบัโทษ เป็นเคร่ืองมือ

เมื่ อใดก็ตามท่ี คุณเกิดความรู ้ สึกปรับโทษตนเอง จงใช ้ "ศาสตราวุธแห่ง

พระวจนะ" ต่อสู ้ อา้งพระธรรมโรม 8.1 เพ่ือเตือนความจาํของมารและของคุณเองว่า

คุณไม่ไดด้าํเนินชีวิตตามฝ่ายเน้ือหนัง แต่ตามพระวิญญาณ การดาํเนินชีวิตตามฝ่าย

เน้ื อหนัง หมายถึ ง การพ่ึ งพากาํลั งของตนเอง แต่การดาํเนินตามพระวิญญาณ

คือการพ่ึงพาในพระเจา้

เมื่ อคุณล้มเหลว (ซึ่ งจะต้องเกิดข้ึ นแน่) นั่นไม่ได ้หมายความว่าคุณเป็น

คนล้มเหลว มันแค่หมายความว่ าคุณยังไม่ ได ้ทาํทุกส่ิ งอย่างถูกต้อง เราทุกคน

ต้องยอมรับว่า เรามีทั้ งจุดแข็งและจุดอ่อนในชีวิต จงยอมใหพ้ระคริสต์ทรงเขม้แข็ง

ในจุดท่ีคุณอ่อนแอ จงยอมใหพ้ระองค์ทรงเป็นพลังของคุณ ในวันท่ีวันอ่อนแรง

ขอยํ้าอีกครั้ งว่า อย่ายอมรับความรู ้สึกปรับโทษตนเอง ชัยชนะอันสมบูรณ์
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ของคุณจะเกิดข้ึนแน่ แต่มันตอ้งใชเ้วลาบา้ง เพราะว่าชัยชนะจะเกิดข้ึนแบบ "ทีละเล็ก

ทีละน้อย"

อยา่ทอ้ใจ
จติใจของขา้พเจา้เอ๋ย ไฉนเจา้จงึฝ่ออยู ่ ไฉนเจา้จงึกระสบักระสา่ย ภายใน

ขา้พเจา้ จงหวงัใจในพระเจา้ เพราะขา้พเจา้จะถวายสดุดีแด่พระองคอ์ีก  ผูท้รงเป็น
ความอุปถมัภแ์ละพระเจา้ของขา้พเจา้

สดุดี 42.5

ความทอ้ใจ จะทาํลายความหวงั ดังน้ันมารจึงคอยจอ้งท่ีจะทาํใหเ้รารูสึ้กทอ้ใจ

ถา้ปราศจากความหวงั เราก็จะยอมแพ ้ซึ่งนั่นคือส่ิงท่ีมารตอ้งการใหเ้ราทาํ พระคัมภีร์

บอกเราครั้งแลว้ครั้งเล่าว่า ไม่ใหเ้ราทอ้ใจหรือครา้มกลัว พระเจา้ทรงทราบดีว่า เราจะ

ประสบชัยชนะไม่ไดเ้ลย หากเรารูสึ้กทอ้ใจ ดังน้ันเมื่อเราตั้งตน้จะทาํโครงการใดก็ตาม

พระองค์จะทรงหนุนใจเราเสมอว่า "จงอย่าทอ้ใจ" พระเจา้ตอ้งการใหเ้ราไดร้บัความชูใจ

ไม่ใช่ทอ้ใจ

เมือ่ความรูสึ้กทอ้ใจ หรือการปรบัโทษ พยายามท่ีจะครอบงาํคุณ ขอใหต้รวจสอบ

ดูส่ิงท่ีอยู่ในความคิดของคุณ ว่าความคิดอย่างไรท่ีกาํลังอยู่ในหวัสมองของคุณในตอนน้ัน

มันเป็นความคิดในทาํนองน้ีหรือเปล่า?

"ฉนัคงจะทาํไมไ่ดแ้น่ มนัยากเกนิไป ฉนัลม้เหลวอยูเ่สมอ ทุกอย่างมนัเหมอืนเดิม

ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงเลย ฉันเชื่อว่าคนอ่ืนคงไม่มีปัญหาในการเปล่ียนแปลงจิตใจ

ของเขามากขนาดน้ีหรอก ฉันน่าจะยอมแพเ้สียดีกว่า ฉันเหน่ือยจนไม่อยากพยายาม

อีกแลว้ ฉันอธิษฐานแลว้ แต่ดูเหมือนว่าพระเจา้ไม่ตอบคาํอธิษฐานของฉันเลยเพราะว่า

พระองค์รู ้สึกผิดหวังกับการกระทาํของฉันนั่นเอง"

ถา้คุณคิดแบบเดียวกันน้ีอยู่ ก็ไม่แปลกใจเลยท่ีคุณจะเกิดความรูสึ้กทอ้ใจและ

ปรับโทษตวัเอง จงจาํไวว้่า คุณจะกลายเป็นคนอย่างท่ีคุณคิด ถา้คุณคิดในส่ิงท่ีน่าทอ้ใจ

คุณก็จะเร่ิมเกิดความทอ้ใจ คิดในส่ิงท่ีปรับโทษตนเอง คุณก็จะเกิดความรูสึ้กปรับโทษ

ตนเอง จงเปล่ียนความคิดของคุณเสียใหม่แลว้คุณจะไดร้ับการปลดปล่อย!

แทนท่ีจะคิดในแง่ลบ ขอใหคุ้ณคิดอย่างน้ี

"อะไรๆ มนัอาจดูชา้ไปหน่อย แต่ขอบพระคุณพระเจา้ ฉันกาํลังกา้วหน้าไปบา้ง

ฉันดีใจมากท่ีกาํลังเดินไปถูกทางแลว้ อีกไม่นานก็จะพบกับเสรีภาพ เมื่อวานน้ีเป็นวนัท่ี
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ยุ่ งยากเหมือนกันเพราะฉันเลือกความคิดท่ีผิด พระบิดาเจา้ข ้า ขอทรงอภัยและทรง

ช่วยขา้พระองค์ท่ีจะกา้วเดินต่อไป ขา้พระองค์ไดท้าํผิดพลาดไปอย่างหน่ึง แต่อย่างน้อย

มนัก็เป็นความผิดพลาดท่ีขา้พระองคจ์ะไม่กลับไปทาํซํ้าอีก น่ีคือวนัใหม่ และพระองคท์รง

รักขา้พระองค์ พระเมตตาคุณของพระองค์เป็นของใหม่เสมอทุกเวลาเชา้

ขา้พระองค์จึงขอปฏิเสธท่ีจะรูสึ้กทอ้ใจ ขอปฏิเสธท่ีจะรูสึ้กปรับโทษ พระบิดา

เจา้ขา้ พระคมัภีรข์องพระองคบ์อกว่า พระองคไ์ม่ไดป้รบัโทษขา้พระองค ์พระองคท์รงส่ง

พระเยซูมาส้ิ นพระชนม์เพ่ื อข ้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเป็นปกติ  วันน้ีจะเป็นวันดี

ขอพระองค์ทรงช่วยใหข้า้พระองค์เลือกความคิดท่ีถูกตอ้งดว้ยเถิดในวันน้ี"

ฉันเชื่อว่าคุณคงจะเร่ิมรู ้สึกถึงชัยชนะบา้งแล้วโดยความคิดท่ีมีกาํลังใจและ

สรา้งสรรค ์ และเป็นแบบความคิดของพระเจา้เช่นน้ี

เราอยากใหทุ้กอย่างเป็นไปอย่างทันใจ เรามีผลของความอดทนอยู่ภายใน

แต่มันกาํลังถูกพัฒนาเพ่ือท่ีจะปรากฏออกมาภายนอก บางครั้ งพระเจ้าทรงใช ้เวลา

พอสมควรท่ีจะนําการปลดปล่อยอนัสมบรูณ์เขา้มาสู่ชีวิตของเรา พระองคท์รงใชช้่วงเวลา

แห่งการรอคอยอันยากลําบาก เพ่ือขยายความเชื่อของเราออก และเพ่ือใหค้วามอดทน

ของเราบรรลุผลอนัสมบูรณ์ (ยากอบ 1.4) เวลาของพระเจา้น้ันสมบรูณ์แบบ พระองค์

ไม่เคยสาย

ต่อไปน้ี  เป็นความคิดท่ีดีอีกประการหน่ึ ง ท่ี เราควรจะนํามาคิด "ฉันเชื่ อ

ในพระเจา้ ฉันเชื่อว่าพระองค์กาํลังทรงกระทาํการอยู่ภายในฉันไม่ว่าฉันจะมีความรูสึ้ก

หรือสถานการณ์แวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงเร่ิมต้นการดีในฉันแล้ว

และพระองคจ์ะทรงกระทาํใหส้าํเร็จ" (ฟิลิปปี 2.13, 1.6)

ในลักษณะเช่นน้ีแหละท่ีคุณจะสามารถใชศ้าสตราวุธแห่งพระวจนะในการ

ทาํลายป้อมของมารลงไดอ้ย่างเกิดผล ฉันขอแนะนําว่า คุณอย่าตั้งใจท่ีจะคิดในส่ิงท่ี

ถูกตอ้งเท่าน้ัน แต่ใหคุ้ณพูดออกเสียง เป็นการกล่าวยอมรับดว้ยปากดว้ย

จงจาํไว ้ว่า พระเจ้ากาํลังทาํการปลดปล่อยคุณ ทีละเล็ก ทีละน้อย ดังน้ัน

อย่ารูสึ้กทอ้ใจ หรือรู ้สึกปรับโทษตนเองเมื่อคุณทาํผิดพลาด

คุณตอ้งอดทนกับตนเองบา้ง!
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…ท่านมีศรทัธาแลว้  จงไดผ้ลตามศรทัธานั้น…

มทัธิว 8.13

ความคิดในแ ง่บวก จะก่อใหเ้กิดชีวิตในแง่บวก ความคิดในแง่ลบก็จะก่อใหเ้กิด

ชีวิตในแง่ลบดว้ย ความคิดในแง่บวกน้ันจะเต็มไปดว้ยความเชื่อและความหวังอยู่เสมอ

ส่วนความคิดในแง่ลบก็จะเต็มไปดว้ยความกลัวและความสงสัย

คนบางคนไม่กล้าท่ี จะมีความหวัง เพราะเขาเคยประสบความเจ็บปวด

มามากในชีวิต เขาผิดหวังมามาก จนคิดว่าคงทนไม่ได ้แล้วถ้าต ้องเจอความผิดหวัง

เพ่ิมอีกครั้ง ดังน้ันเขาจึงไม่ยอมหวังในเร่ืองใดอีก เพ่ือจะไดไ้ม่ตอ้งรูสึ้กผิดหวัง

การหลีกเล่ียงความหวังอย่างน้ี เป็นรูปแบบหน่ึงของการป้องกันตัวจากความ

เจ็บปวด ความผิดหวังทาํให ้เรารู ้สึกเจ็บชํ้า ดังน้ันเพ่ือไม่ใหพ้บกับความเจ็บชํ้า อีก

หลายคนจึงเลือกท่ีจะไม่หวัง และไม่ยอมเชื่อว่าจะมีส่ิงดีใดๆ เกิดข้ึนกับชีวิตของตนได้

พฤติกรรมอย่างน้ีจะนําไปสู่รูปแบบชีวิตในแง่ลบ ทุกส่ิงกลายเป็นแง่ลบไปหมดเพราะ

ความคิดของเขาเป็นแง่ลบ จงจาํไวว้่า สุภาษิต 23.7 บอกไวว้่า "เมื่อคนใดคิดในใจ
ของตนอยา่งไร ตัวเขาก็จะเป็นคนอยา่งนั้น"

หลายปีมาแลว้ ฉันเป็นคนท่ีคิดในแง่ลบแบบสุดขีด ฉันพูดอยู่เสมอว่า ถา้ฉัน

คิดอะไรในแง่สรา้งสรรค์สักสองสามอย่างติดๆ กัน ความคิดของฉันคงตอ้งพิการทันที

ฉันมีปรัชญาอยู่ว่า "ถ้าเราไม่คาดหวังใหอ้ะไรดีๆเกิดข้ึน เราก็จะไม่รูสึ้กผิดหวัง ถา้มัน

ไม่เกิดข้ึน"

ฉันประสบกับความผิดหวังมามากในชีวิต มีหลายส่ิ งหลายอย่างเกิดข้ึนท่ี

บัน่ทอนทาํลายชวีิตของฉัน จนฉันไม่กลา้คิดว่าจะมีอะไรดีๆ เกิดข้ึนกบัชีวิตของฉันไดอี้ก
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ฉันมีทศันะในแง่ลบต่อทุกส่ิงทุกอย่าง เมื่อความคิดของฉันเป็นแง่ลบ คาํพดูก็แง่ลบไปดว้ย

ดงัน้ัน ชีวิตของฉันจึงเป็นชีวิตในแง่ลบ

เมื่อฉันเร่ิมศึกษาพระวจนะอย่างจริงจงั และไวว้างใจยอมใหพ้ระเจา้ทรงร้ือฟ้ืน

ชีวิตฉันข้ึนใหม่  ส่ิ งแรกๆ ท่ี ฉันรู ้ว่ าจาํเป็นต้องขจัดออกไปจากชีวิตก็คือ ทุกอย่าง

ท่ีเป็นแง่ลบ

ในมทัธิว 8.13 พระเยซตูรสับอกเราวา่ เมื่อเรามคีวามเชือ่ สถานกาณ์ก็จะเป็นไป

ตามความเชื่อของเรา ซึ่งพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ กล่าวว่า "เจา้มีความเช่ืออย่างไร
ก็จงเกิดขึ้ นแก่เจา้ตามนั้น" ทุกส่ิงท่ีฉันเชื่อในตอนน้ันเป็นแง่ลบไปหมด ส่ิ งรา้ยๆ

ก็ย่อมเกิดข้ึนในชีวิตของฉันอยู่แลว้

น่ีไม่ไดห้มายความ ถา้เราอยากจะไดอ้ะไรก็ใหนึ้กคิดเอา แลว้ก็จะได ้พระเจา้ทรง

มีแผนการท่ีสมบูรณ์แบบสําหรับชีวิตของเรา ซึ่งเราจะไปควบคุมพระองค์โดยความคิด

และคาํพดูของเราไมไ่ด ้แต่เราจะตอ้งคดิและพดูใหส้อดคลอ้งกบัแผนการและพระประสงค์

ของพระองค์ท่ีมีสําหรับเรา

ถา้ในขณะน้ีคุณยังไม่รูว้่าพระประสงค์ของพระเจา้สําหรับชีวิตของคุณคืออะไร

อย่างน้อยก็ขอใหเ้ร่ิมต้นคิดในทาํนองน้ี "ฉันยังไม่รู ้แผนการของพระเจ้า ก็ไม่เป็นไร

แต่ฉันรูว้่าพระองคท์รงรกัฉัน อะไรก็ตามท่ีพระองคท์รงกระทาํเป็นส่ิงท่ีดีหมด และฉันก็จะ

ไดร้ับพระพร"

จงเร่ิมคิดในแง่บวกเกี่ยวกับชีวิตของคุณเอง

จงฝึกเป็นคนท่ีคิดในแง่สร้างสรรค์กับสถานการณ์ต่างๆ ท่ี เกิดข้ึนในชีวิต

ถึงแม้ว่าส่ิ งท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตคุณในตอนน้ีอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก แต่จงคาดหวัง

ใหพ้ระเจา้กระทาํใหเ้กิดส่ิงท่ีดีขึ้ น จากสถานการณ์ดังกล่าว ดังท่ีพระองค์ทรงสัญญา

ไวแ้ลว้ในพระวจนะ

ทุกส่ิงบงัเกิดเป็นผลดี
เรารูว้่า  พระเจา้ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ใหเ้กิดผลอันดีในทุกสิ่ง  คือ

คนทั้งปวงที่พระองคไ์ดท้รงเรียกตามพระประสงคข์องพระองค์
โรม 8.28

พระคัมภีร์ตอนน้ีไม่ไดก้ล่าวว่าทุกส่ิงเป็นส่ิงท่ีดี แต่กล่าวว่าพระเจา้จะทาํให้
ทกุส่ิงบังเกิดเป็นผลดี
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สมมุติว่าคุณวางแผนจะไปซื้ อของ คุณเขา้ไปนั่งในรถ แต่เคร่ืองสตาร์ทไม่ติด

มีสองทางท่ีคุณจะมองดูสถานการณ์ท่ี เกิดข้ึนน้ี ได ้ คุณอาจพูดกับตัวเองว่า "ฉันรู ้ดี

ไม่เคยพลาดเลย ทุกครั้งท่ีฉันตั้งใจจะทาํอะไร มันจะตอ้งมีเร่ืองยุ่งเกิดข้ึนเสมอ ฉันนึก

อยู่แลว้ว่าการช็อปป้ิงวนัน้ีมนัตอ้งไม่เป็นเร่ือง แผนการของฉันจะตอ้งเป็นอย่างน้ี ทุกครั้ง"

หรือคุณอาจจะพูดอีกอย่างหน่ึง "ฉันอยากจะไปช็อปป้ิง แต่ดูเหมือนว่า คงจะไปไม่ได ้

เสียแลว้ตอนน้ี รอรถซ่อมเสร็จแลว้ค่อยไปดีกว่า ถึงไม่ไดไ้ปแต่ฉันกเ็ชื่อว่า การเปล่ียนแผน

ในครั้งน้ีจะบังเกิดเป็นผลดีต่อฉัน บางทีอาจมีเหตุผลสําคัญบางอย่าง ท่ีฉันจาํเป็นตอ้ง

อยู่กับบา้นในวันน้ี ดังน้ันฉันขออยู่บา้นอย่างมีความสุขดีกว่า"

ในพระธรรมโรม 12.16 อัครทตูเปาโลบอกใหเ้ราเตรียมพรอ้มท่ีจะปรับตวัเรา

ใหเ้ข ้ากับคนและสถานการณ์แวดล้อม ทั้ งน้ี ก็เพ่ือเราจะได้เป็นคนท่ี  เมื่ อวางแผน

อะไรไปแลว้เราจะไม่หมดหวังถา้แผนการไม่ไดเ้ป็นไปอย่างคิดไว ้

เมื่อไม่นานมาน้ี ฉันมีโอกาสดียิ่งท่ีจะไดฝึ้กปฏิบัติตามหลักการขอ้น้ี ตอนน้ัน

เดฟกบัฉันไปท่ีเมืองเลคเวิร์ธ รัฐฟลอริดา เราไปเทศนาท่ีนัน่สามวัน และกาํลังเก็บของ

เตรียมตัวจะข้ึนเคร่ืองบินกลับบา้น ฉันกะไวว้่าจะใส่กางเกงหลวมๆ กับเส้ือคอปกและ

รองเทา้สน้เตี้ ย เพ่ือจะไดรู้สึ้กสบายในระหว่างเดินทางกลับ

ฉันเร่ิมแต่งตัว แต่หากางเกงไม่เจอ เราคน้ดูทัว่หอ้งแลว้ก็เจอกางเกงกองอยู่

ขา้งล่างตูเ้ส้ือผา้ กางเกงมนัหลุดตกจากไมแ้ขวน จนยบัยู่ยี่ไปหมด เราพกเตารีดไปดว้ย

เลยพยายามรีดกางเกงใหม่ ฉันลองส่องกระจกเงาดู ก็เหน็ว่ายงัไงๆ มนัก็ดูไม่เขา้ท่าอยู่ดี

ฉันไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากตอ้งใส่ชุดอ่ืนพรอ้มกับรองเทา้ส้นสูง

ฉันรูสึ้กไดเ้ลยว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเมื่อเจอกับสถานการณ์อย่างน้ัน

เหน็ไหมว่า เมื่อไหร่ก็ตามท่ีเราไม่ไดอ้ะไรดงัใจ เราก็จะหวัเสีย เกิดความรูสึ้กสงสารตวัเอง

และท่าทีเปล่ียนไปเป็นแง่ลบ ฉันตระหนักในทันทีว่าฉันมีเร่ืองท่ีจะตอ้งตัดสินใจแล้ว

ว่าฉันจะรู ้สึกราํคาญใจเพราะอะไรๆ ไม่ได ้เป็นอย่างใจคิด หรือฉันจะปรับตัวยอมรับ

สถานการณ์ดังกล่าว และยังมีความสุขกับการเดินทางได้

คนท่ีคิดในแง่บวกอยู่เสมอน้ัน ใช่ว่าจะเจอกับเหตุการณ์อย่างท่ีอยากใหเ้ป็น

อยู่ตลอดเวลา แต่คนท่ีคิดในแง่บวกสามารถปรับตัวยอมรับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และ

ตดัสินใจท่ีจะมีความสุขกบัเหตุการณ์น้ันๆ ได ้ส่วนคนท่ีคิดแง่ลบน้ัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึน

ก็ตามเขาก็ไม่เคยพอใจในเร่ืองใดเลย

คนท่ีคิดในแง่ลบเป็นคนท่ีใครไม่อยากเขา้ใกล ้ เขาจะสรา้งความรูสึ้กมืดคร้ึม

ปกคลุมอยู่เหนือทุกโครงการ คอยทาํใหบ้รรยากาศหนักอ้ึงอยู่เสมอ เขาเป็นคนจูจ้ี้ขี้ บ่น
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ชอบจับผิด ไม่ว่าจะมีส่ิงดีเกิดข้ึนมากมายเพียงใดก็ตาม ดูเหมือนว่าเขาจะคอยมองหา

แต่เร่ืองท่ีจะทาํใหเ้กิดปัญหาเท่าน้ัน

ตอนฉันยังเป็นคนท่ีชอบคิดแต่แง่ลบอยู่ น้ั น ฉันไปเยี่ ยมบ้านบางคนท่ี พ่ึ ง

ปรับปรุงและตกแต่งใหม่ แทนท่ีฉันจะดูและชมเชยการตกแต่งท่ีสวยงาม ฉันกลับคอย

มองดูกระดาษติดผนังว่ามุมไหนมันหลุดบา้ง ขอบหน้าต่างตรงไหนเป้ือนบา้ง ฉันยินดี

เหลือเกินท่ีพระเยซูทรงปลดปล่อยฉันใหเ้ป็นไท จนสามารถชื่นชมกับส่ิงดีๆ ในชีวิตได้

ฉันเป็นไทจนฉันเชื่อไดว้่า โดยความศรัทธาและความหวังในพระองค์น้ัน ส่ิงเลวรา้ยจะ

สามารถกลับกลายเป็นผลดีแก่เราได้

ถ้าคุณเป็นหน่ึงท่ีชอบคิดในแง่ลบ จงอยา่ร ูสึ้กปรับโทษตนเอง การปรับโทษ
เป็นเร่ืองในแง่ลบ ฉันแบ่งปันเร่ืองน้ีก็เพ่ือใหคุ้ณรู ้ถึงปัญหาของตนเองท่ีเป็นคนคิด

ในแง่ลบ เพ่ือคุณจะไดเ้ร่ิมไวว้างใจในพระเจา้ใหร้ื้อฟ้ืนคุณขึ้ นใหม่ ไม่ใช่เพ่ือทาํใหคุ้ณรูสึ้ก

ในแง่ลบเกี่ยวกับความคิดในแง่ลบของตนเอง

หนทางท่ี จะนําไปสู่ เสรีภาพน้ั นเร่ิ มต้นท่ีการยอมรับสภาพปัญหาโดยไม่

พยายามหาขอ้แกต้ัวใหก้ับตัวเอง ฉันแน่ใจว่า ถา้คุณเป็นคนท่ีชอบคิดในแง่ลบ คุณก็คง

มีเหตุผลของตนเองอยู่  คนเรามีเหตุผลสนับสนุนความคิดของตนเองอยู่ เสมอ แต่จง

จาํไวว้่า เมื่อเราเป็นคริสเตียนแลว้ พระคมัภีรบ์อกว่าเราก็เป็นคนใหม่แลว้

วนัใหม่
เหตุฉะนั้ นถ้าผู ้ใดอยู่ ในพระคริสต์  ผู ้นั้นก็เป็นคนที่ ถูกสร้างใหม่แล้ว

สิง่สารพดัที่เก่าๆก็ล่วงไป  น่ีแน่ะกลายเป็นสิง่ใหม่ทั้งนั้น
2 โครินธ ์ 5.17

เมื่อคุณเป็น "คนท่ีถูกสรา้งใหม่" แลว้ คุณไม่จาํเป็นตอ้งยอมใหส่ิ้งเก่าๆ ท่ีเคย

เกิดกับคุณในอดีตมามีอิทธิพลในชีวิตใหม่ของคุณไดอี้กต่อไป คุณคือคนท่ีถูกสรา้งใหม่

และมชีวีติใหมใ่นพระคริสต ์ คุณสามารถรบัการเปล่ียนแปลงความคดิไดใ้หมต่ามพระวจนะ

ของพระเจา้ ส่ิงดีๆ กาํลังจะเกิดข้ึนในชีวิตของคุณแลว้

จงชื่นชมยินดี น่ีคือวนัใหม่

พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
อยา่งไรก็ตามเราจะบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจากไปนั้น

ก็เพื่อประโยชนข์องท่าน เพราะถา้เราไม่ไป องคพ์ระผูช้่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน
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แต่ถา้เราไปแลว้ เราก็จะใชพ้ระองคม์าหาท่าน
เมื่อพระองคน์ั้นเสด็จมาแลว้ พระองคจ์ะทรงกระทาํใหโ้ลกรูแ้จง้ในเรื่อง

ความผิด ความชอบธรรม และการพิพากษา
ยอหน์ 16.7,8

ส่วนท่ียากท่ีสุดในการรบัการปลดปล่อยจากการมีความคิดในแง่ลบน้ัน คือการ

ยอมเผชิญกับความจริงและยอมรับว่า "ฉันเป็นคนท่ีคิดในแง่ลบ และฉันต้องการ

เปล่ียนแปลงใหม่ ฉันเปล่ียนตวัเองไม่ได ้ แต่ฉันเชื่อว่าพระเจา้สามารถเปล่ียนชีวิตฉันได้

ถา้ฉันไวว้างใจในพระองค ์ฉันรูว้่ามนัจะตอ้งใชเ้วลาบา้ง แต่ฉันก็จะไม่ทอ้ใจ เม่ือพระเจา้
ทรงตัง้ตน้การดีไวใ้นชีวติฉันแลว้  พระองคจ์ะทรงกระทาํใหส้าํเรจ็ (ฟิลิปปี 1.6)

จงทลูขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเตอืนคุณในทุกครัง้ท่ีคุณเร่ิมคดิในแง่ลบนัน่คอื

ส่วนหน่ึงของพระราชกิจของพระองค ์ยอหน์ 16.7, 8 สอนเราไวว้่า พระวิญญาณบริสุทธ์ิ

จะทรงทาํใหเ้รารูสึ้กถึงความผิดบาป และความชอบธรรม เมื่อเรารูสึ้กตวัแลว้ ก็จงทลูขอ

ใหพ้ระเจา้ทรงช่วยเรา อย่าคิดว่าคุณจัดการกับเร่ืองน้ีดว้ยตนเองได้ แต่จงพ่ึงพาใน

พระองค์

ถึงแม้ฉันจะเคยเป็นคนท่ีคิดในแง่ลบอย่างสุดขีด แต่พระเจ้าทรงทาํใหฉ้ัน

รูว้่าถา้ฉันวางใจในพระองค ์พระองคก์็สามารถทาํใหฉ้ันเป็นคนท่ีคิดในแง่บวกอย่างสุดขีด

ไดเ้ช่นกนั ฉันเคยมีปัญหาหนักเร่ืองการควบคุมความคิดของตนเองใหเ้ป็นไปในทางบวก

แต่ตอนน้ี ฉันทนกบัการมีความคิดในแง่ลบไม่ไดเ้ลย มนัเหมือนกบัคนสูบบุหร่ี หลายครั้ง

คนท่ีเลิกสูบบุหร่ีแล้วมักจะเกิดอาการเหม็นกล่ินบุหร่ี  ฉันก็เหมือนกัน ฉันสูบบุหร่ี

มาหลายปี แต่เมื่อหยุดสูบแลว้ ฉันก็ทนกล่ินบุหร่ีไม่ไดเ้ลย

ทาํนองเดียวกันกับการเป็นคนท่ี คิดในแง่ลบ ฉันเป็นคนท่ี คิ ดในแง่ลบ

อย่างสุดขีด เดี๋ยวน้ีฉันทนการคิดในแง่ลบไม่ไดเ้ลย มันเกือบจะนับว่าเป็นส่ิงท่ีกา้วรา้ว

สําหรับฉันเลยทีเดียว ฉันคิดว่าคงจะเป็นเพราะว่าฉันได้เห็นส่ิงดีๆ เกิดข้ึนกับชีวิต

ของตนเองมากมายหลายอย่าง นับตั้งแต่ไดร้ับการปลดปล่อยออกจากการมีความคิด

ในแง่ลบ มันจึงทาํใหฉ้ันเกิดความรูสึ้กต่อตา้นอะไรๆ ท่ีมันเป็นแง่ลบไป

ฉันยอมเผชิญกบัความเป็นจริง ซึ่งฉันขอหนุนใจใหคุ้ณทาํเช่นเดียวกัน ถา้คุณ

ป่วย ก็อย่าพูดว่า "ฉันไม่ไดเ้ป็นอะไร" เพราะว่ามันไม่เป็นความจริง แต่ขอใหพู้ดว่า

"ฉันเชื่อว่าพระเจา้กาํลังทรงรักษาฉันใหห้าย" คุณไม่จาํเป็นตอ้งพูดว่า "อาการของฉัน

คงจะแย่ลงเร่ือยๆ สงสัยไม่พน้โรงพยาบาลแน่" แทนท่ีจะพูดอย่างน้ัน ใหคุ้ณพูดว่า
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"ฤทธ์ิอาํนาจแห่งการรักษาของพระเจา้กาํลังทาํการอยู่ในตัวฉันแลว้ในตอนน้ี ฉันเชื่อว่า

ฉันจะหายดี"

ทุกส่ิงทุกอย่างตอ้งมีความสมดุล แต่นัน่ไม่ไดห้มายความว่า เราตอ้งเก็บความคิด

ในแง่ลบไว ้บ ้างเพ่ื อให ้ถ่วงดุลกับความคิดแง่บวก แต่หมายความว่า เราต้องมีใจ

พร้อมอยู่ เสมอ เพ่ือจะสามารถรับมือกับส่ิ งท่ี เกิดข้ึ นกับเราได้ ไม่ว่าส่ิ งน้ันจะเป็น

ส่ิงท่ีเป็นแง่บวก หรือลบก็ตาม

จติใจท่ีพรกัพรอ้ม
ยิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเธสะโลนิกา  ดว้ยเขามีใจเล่ือมใส

รบัพระวจนะของพระเจา้  และคน้ดูพระคมัภีรท์ุกวนั  หวงัจะรูว้่าขอ้ความเหล่านั้น
จะจริงดงักล่าวหรือไม่

กิจการ 17.11

พระคัมภีร์กล่าวว่าเราตอ้งมีจิตใจท่ีพรักพรอ้ม หมายความว่าเราจะตอ้งมีใจ

ท่ีเปิดรับน้ําพระทัยของพระเจา้สําหรับชีวิตเราเสมอ ไม่ว่าจะเป็นน้ําพระทัยในเร่ืองใด

ก็ตาม

ยกตัวอย่างเร่ืองของหญิงสาวผู ้หน่ึงซึ่ งฉันรู ้จัก เมื่ อไม่นานมาน้ี เธอพบกับ

ความเสียใจเพราะถูกถอนหมั้น เธอกับเพ่ือนชายไดร่้วมกันอธิษฐานว่าเป็นน้ําพระทัย

พระเจา้หรือไม่ท่ีเขาทั้งสองจะคบกันต่อไปอีก ถึงแมว้่าในตอนน้ันเขาทั้งสองตกลงใจกัน

แล้วว่าจะไม่แต่งงานกัน หญิงสาวคนน้ีอยากใหค้วามสัมพันธ์ดาํเนินต่อไปอีก และ

เฝ้าแต่คิด คาดหวงั และเชื่อว่าแฟนหนุ่มจะรูสึ้กแบบเดียวกนั และโทรถึงเธอบา้ง

ฉันจึงแนะนําเธอว่า ใหม้ี "จิตใจท่ีพรักพรอ้ม" ไว ้ เผ่ือว่าอะไรๆ จะไม่เป็นไป

อย่างท่ีคิด เธอบอกว่า "ถา้คิดอย่างน้ัน มันไม่ใช่ความคิดในแง่ลบไปหน่อยหรือ?"

ไม่ใช่แง่ลบหรอก!
ถา้เป็นการคิดในแง่ลบจะเป็นอย่างน้ี "ชีวิตฉันจบแลว้ ไม่มีใครอยากแต่งงาน

กบัฉันอีกแลว้ ฉันลม้เหลว ตั้งแต่น้ีไป ฉันคงตอ้งทุกข์ระทมตลอดไปเป็นนิตย"์

ถ้าเราคิดในแง่บวกก็จะเป็นอย่างน้ี "ฉันเศรา้มากท่ีเกิดเหตุการณ์อย่างน้ีขึ้ น

แต่ฉันจะวางใจในพระเจา้ ฉันหวังว่าฉันกบัแฟนคงยงัไดนั้ดพบกนัอีก ฉันจะใชค้วามเชื่อ

อธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ฟ้ืนความสัมพนัธ์ของเราขึ้ นใหม่ แต่เหนือส่ิงอ่ืนใด ฉันอยากใหเ้ป็น

น้ําพระทัยอันสมบูรณ์ของพระเจา้ ถา้อะไรๆ ไม่เป็นไปอย่างท่ีฉันอยากใหเ้ป็น ฉันก็ยัง
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มีชีวิตอยู่ต่อไปได  ้ เพราะพระเยซูสถิตอยู่ในฉัน มันคงจะลําบากสักระยะหน่ึง แต่ฉัน

ไวว้างใจในพระเจา้ ฉันเชื่อว่าในท่ีสุดทุกส่ิงจะบังเกิดเป็นผลดีท่ีสุดสําหรับชีวิตฉัน"

น่ี คือการเผชิญหน้ ากับความเป็นจริง มี จิตใจพรักพร้อมแต่ก็ยังสามารถ

มีความคิดในแง่บวกได้

น่ีคือความสมดลุ

พลงัแห่งความหวงั
ฝ่ายอบัราฮมันั้น  เมือ่ไม่มีหวงัซ่ึงเป็นที่น่าไวใ้จก็ยงัไดเ้ช่ือไวใ้จ  มีความหวงั

ว่าจะไดเ้ป็นบิดาของหลายประชาชาติ  ตามคาํที่ไดต้รสัไวแ้ลว้ว่า  "พงศพ์นัธุข์องเจา้
จะมากมายอยา่งนั้น

ความเช่ือของท่านมิไดล้ดนอ้ยลงเลยเมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่าน
ซ่ึงเปรียบเหมือนตายไปแลว้ เพราะท่านมีอายุประมาณรอ้ยปีแลว้  และเม่ือคาํนึงถึง
ครรภข์องนางซาราหว์่าเป็นหมนั

ท่านมิไดห้วัน่ไหวแคลงใจในพระสญัญาของพระเจา้  แต่ท่านมีความเช่ือ
มัน่คงยิง่ขึ้ น  จงึถวายเกียรติแด่พระเจา้

โรม 4.18-20

เดฟกับฉันเชื่อว่า พันธกิจของเราในพระกายของพระเยซูคริสต์จะเติบโตข้ึน

ทุกปี เราอยากจะช่วยคนใหม้ากข้ึนเร่ือยๆ แต่เราก็ตระหนักเช่นกันว่า หากพระเจา้

มีแผนการเป็นอย่างอ่ืน ทาํใหง้านของเราไม่ไดข้ยายออกไปอีก (คือคงอยู่ในสภาพเดิม

เหมือนตอนท่ีเราเร่ิมตน้) เราก็จะไม่ยอมใหส้ถานการณ์ใดมาทาํลายความยินดีของเรา

ไปได้

เราใชค้วามเชื่อเพ่ือทลูขอหลายส่ิงหลายอย่าง แต่เหนือส่ิงอ่ืนใด เรามีความเชื่อ

ในบุคคลผูห้น่ึง ผูน้ั้นก็คือองคพ์ระเยซ ู เราไม่ไดรู้ล่้วงหน้าเสมอไปว่าจะมีอะไรเกิดข้ึนบา้ง

เรารูเ้พียงแต่ว่า พระองค์จะทรงกระทาํทุกส่ิงใหบ้ังเกิดเป็นผลดีต่อเรา

ยิง่เรามคีวามคดิในแง่บวกมากข้ึนเท่าใด เรากจ็ะอยูใ่นการเคล่ือนไหวของพระเจา้

มากข้ึนเท่าน้ัน พระเจา้เป็นผู ้ท่ีคิดในแง่บวกแน่นอน ถา้เราอยากจะเคล่ือนไหวไปกับ

พระองค ์ เราก็ตอ้งเป็นคนท่ีคิดในแง่บวกดว้ย

คุณบางคนอาจจะกาํลังเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเลวรา้ยจริงๆ บางคนอาจคิดว่า

"อาจารย์จอยซ์ ถ้าอาจารย์รู ้ เร่ื องของดิฉัน รับรองอาจารย์คงไม่ เรียกร้องให ้ดิฉัน
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คิดในแง่บวกแน่"

ฉันขอหนุนใจใหคุ้ณอ่านโรม 4.18-20 ซํ้าอีกครั้ ง มันเป็นขอ้พระธรรมท่ี

กล่าวถึงอับราฮัมว่าหลังจากท่ีท่านไดพิ้เคราะหส์ถานการณ์ของตนดูแล้ว (ท่านไม่ได ้

เพิกเฉยตอ่ความเป็นจริง) เมือ่พิจารณาดู (คดิอย่างคร่าวๆ) สงัขารของท่านซ่ึงเปรียบเหมอืน

ตายไปแล้ว และเมื่อคาํนึงถึงครรภ์ของนางซาราห์ว่าเป็นหมัน ถึงแม้ว่าตามเหตุผล

ของมนุษยแ์ลว้ไม่มีอะไรใหห้วงัไดอี้ก ท่านก็ยงัหวงัดว้ยความเชื่อ

อับราฮัมเป็นผูท่ี้มีความคิดในแงบ่วกอยา่งยิ่ ง ในสถานการณท่ี์เป็นแงล่บอยา่งยิ่ง!
ฮีบรู 6.19 บอกใหเ้รารูว้่าความหวงัคือสมอของจิตวิญญาณของเรา ความหวงั

คือพลังท่ีทาํใหเ้รายืนหยัดมัน่ในเวลาแห่งการทดลองใจ อย่าหยุดท่ีจะหวังเป็นอันขาด

ไม่เช่นน้ันคุณจะมีชีวิตท่ี เต็มไปด้วยความทุกข์ และถ้าคุณกาํลังมีชีวิตท่ีระทมทุกข์

อยู่เพราะปราศจากความหวัง ก็จงเร่ิมตน้ท่ีจะหวังใหม่ จงอย่ากลัว ฉันไม่ไดส้ัญญาว่า

ทุกส่ิงจะเป็นไปอย่างท่ีคุณอยากใหเ้ป็นเสมอ ฉันไม่ไดส้ัญญาว่าคุณจะไม่ผิดหวังเลย

แต่ถึงแม้ในเวลาท่ีคุณต้องผิดหวัง (ถ้ามันจะเกิดข้ึน) คุณก็ยังหวัง และมีความคิด

ในแง่บวกไดอี้ก จงใหต้ัวเองอยู่ในมิติแห่งการอัศจรรย์ของพระเจา้อยู่เสมอ

จงคาดหวังท่ีจะเห็นการอัศจรรย์เกิดข้ึนในชีวิตของคุณ

จงคาดหวังท่ีจะเห็นส่ิงท่ีดี

จงคาดหวงัท่ีจะไดร้บั!

ถา้อยากจะไดร้บั จงคาดหวงั!
เพราะฉะนัน้  พระเจา้ทรงคอยทีจ่ะทรงพระกรุณาเจา้ทั้งหลาย  เพราะฉะนัน้

พระองคจ์งึทรงลุกขึ้ นเพื่อเมตตาเจา้เพราะพระเจา้เป็นพระเจา้แห่งความยุติธรรม
ผูท้ี่คอยท่าพระองคจ์ะไดร้ับพระพร

อิสยาห ์ 30.18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ขอ้พระคัมภีร์ตอนน้ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในขอ้โปรดของฉันไปแลว้ ถา้คุณภาวนา

พระคัมภีร์ตอนน้ีดู มันก็จะทาํใหคุ้ณเกิดความหวังอย่างใหญ่หลวง ในพระคัมภีร์ตอนน้ี

พระเจา้ตรัสว่า พระองค์กาํลังทรงแสวงหาบางคนท่ีพระองค์จะทรงสําแดงความเมตตา

แกเ่ขา (ทาํดีตอ่เขา) แต่คนๆ น้ันตอ้งไมใ่ช่ผูท่ี้มทีศันคติหรือความคดิในแง่ลบ และเขาตอ้ง

เป็นคนท่ีมีใจคาดหวังในพระเจา้ (รอคอยและปรารถนาท่ีจะใหพ้ระเจา้กระทาํความดี

ต่อเขา)
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ลางรา้ย
"ลางรา้ย" คืออะไร?

หลังจากท่ีฉันเร่ิ มศึกษาพระวจนะของพระเจ้าได้ไม่นานนัก เช ้าวันหน่ึ ง

ขณะท่ีฉันกาํลังหวีผมอยู่ ในห ้องน้ํา  ฉันรู ้ สึกว่าบรรยากาศล้อมรอบตัวในตอนน้ัน

มนัน่ากลัว ยงักบัจะมเีร่ืองรา้ยๆ เกิดข้ึนยงัไงกบ็อกไม่ถกู ฉนัเร่ิมรูสึ้กตวัว่า ฉันมีความรูสึ้ก

อย่างน้ันติดตัวอยู่เกือบตลอดเวลา

ฉันทูลถามพระเจ้าว่า "ความรู ้ สึกท่ี ข ้าพระองค์มีอยู่ ตลอดเวลาน้ี มันเป็น

อะไรหรือ?"

"ลางรา้ย" พระองค์ตรัสตอบ

ฉันไม่รู ้ว่าคาํน้ันมันหมายความว่าอะไร และก็ไม่เคยไดย้ินมาก่อนดว้ย แต่

ไม่นานนัก ฉันก็ไดพ้บขอ้ความน้ันในพระธรรมสุภาษิต 15.15 "ทุกๆ วันของคนที่
ทุกขใ์จก็รา้ย แต่ใจที่ร่าเริงมีงานเล้ียงต่อเน่ืองกนั"

ฉันจึงไดต้ระหนักในเวลาน้ันว่า เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของฉันน้ันเต็มไปดว้ย

ความทุกข์ระทมเพราะความคิดในแง่รา้ยและลางรา้ย จริงอยู่ท่ีฉันเคยเจอสถานการณ์

เลวรา้ยต่างๆ มามาก แต่ถึงแมต้อนท่ีไม่มีเหตุการณ์รา้ย ฉันก็ยังรู ้สึกทุกข์ระทมอยู่ดี

เพราะเหตุว่าความคิดของฉันคอยบั ่นทอนทัศนคติท่ีดี และทาํใหฉ้ันไม่สนุกกับชีวิต

และไม่คาดหวงัท่ีจะไดพ้บกับส่ิงท่ีดี

รกัษาลิ้ นไม่ใหพู้ดส่ิงชัว่
เพราะว่า ผูท้ี่จะรกัชีวิตและปรารถนาที่จะเห็นวนัดี  ก็ใหผู้น้ั้นยัง้ล้ินของตน

ไม่พูดสิง่ชัว่  และหา้มปากไม่ใหพู้ดเป็นอุบายล่อลวง
1 เปโตร 3.10

ขอ้พระคมัภีรต์อนน้ีบอกเราอย่างชดัเจนวา่ การชื่นชมยินดีกบัชีวิต การเหน็วนัดี

และการมีความคิดและคาํพูดในแง่บวกน้ันเป็นส่ิงท่ีเชื่อมโยงกันอยู่

แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนท่ีคิดในแง่ลบสักเพียงใด หรือเป็นมาอย่างน้ันนานแค่ไหน

ก็ตาม ฉันรูว้่าคุณสามารถเปล่ียนแปลงได ้ เพราะฉันเปล่ียนแปลงชีวิตมาแลว้ มันตอ้ง

ใชเ้วลาและการทรงช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธ์ิมาก แต่ก็คุม้ค่าอย่างย่ิง

มันจะเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่าสําหรับคุณดว้ย

ไมว่า่จะมีอะไรเกิดข้ึนกต็าม จงวางใจในพระผูเ้ป็นเจา้ และจงมคีวามคิดในแง่บวก

อยู่เสมอ
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อยา่ทุกขร์อ้นในสิง่ใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอยา่ง
ต่อพระเจา้  ดว้ยการอธิษฐาน  การวิงวอน  กบัการขอบพระคุณ

แลว้สนัติสุขแห่งพระเจา้ซ่ึงเกินความเขา้ใจ  จะคุม้ครองจติใจและความคิด
ของท่านไวใ้นพระเยซูคริสต์

ฟิลิปปี 4.6

ครั้ งหน่ึงชีวิตฝ่ายวิญญาณของฉันดาํเนินมาถึงจุดหน่ึงท่ีฉันรู ้สึกว่าเป็นการ

ยากเหลือเกิน ท่ีจะใชค้วามเชื่อในพระเจา้เผ่ือเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด ทั้งๆ ท่ีก่อนหน้าน้ัน

ฉันใชค้วามเชื่อในเร่ืองดงักล่าวไดอ้ยู่แลว้ ฉันไม่เขา้ใจว่ามีอะไรเกิดข้ึนกบัตวัเอง ผลก็คือ

ฉันรูสึ้กสับสนมาก เมื่อสภาพการณ์ดงักล่าวดาํเนินต่อไปอีก ฉันก็ยิ่งรูสึ้กสับสนหนักขึ้ น

ไปอีก ความไม่เชื่อดูเหมือนจะเพ่ิมขึ้ นเร่ือยๆ ฉันเร่ิมสงสัยในการทรงเรียกของตนเอง

ฉันคิดไปว่าฉันคงสูญเสียนิมิตเพ่ืองานพันธกิจท่ีพระเจ้าทรงประทานใหไ้ปหมดแล้ว

ฉันรูสึ้กเป็นทุกข์มาก (การไม่เชื่อ จะก่อใหเ้กิดความทุกข์ระทมเสมอ)

สองวนัติดๆ กนั ท่ีฉันไดย้ินขอ้ความหน่ึงผุดข้ึนมาในวิญญาณ "วญิญาณท่ีผกูมัด
ความคิด" วันแรกฉันไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่นัก แต่วนัท่ีสองเมื่อฉันเร่ิมอธิษฐานเขา้เฝ้า

พระเจา้ ฉันก็ไดย้ินขอ้ความดังกล่าวซํ้าอีก ส่ีถึงหา้ครั้ง "วิญญาณท่ีผกูมัดความคิด"
ฉันรูจ้ากประสบการณ์เน่ืองจากการท่ีไดร้ับใชห้ลายคนว่า ผูเ้ชื่อจาํนวนมาก

มีปัญหายุ่งยากเร่ืองความคิดของพวกเขา ฉันเขา้ใจว่าพระวิญญาณกาํลังทรงนําใหฉ้ัน

อธิษฐานเผ่ือพระกายของพระคริสตเ์พ่ือต่อตา้นกบัวิญญาณชนิดหน่ึงท่ีเรียกว่า "วิญญาณ

ท่ีผูกมัดความคิด" ดังน้ันฉันจึงเร่ิมอธิษฐานและกล่าวต่อตา้นวิญญาณท่ีผูกมัดความคิด

ในพระนามของพระเยซ ูหลังจากอธิษฐานไดไ้ม่กี่นาที ฉันก็เร่ิมรูสึ้กว่าความคิดของตนเอง
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ได้รับการปลดปล่อยอย่างอัศจรรย์

รบัการปลดปล่อยจากวิญญาณท่ีผูกมัดความคิด
ในการปลดปล่อยเกือบทุกครั้ งท่ีฉันได้รับจากพระเจ้า มักจะเกิดข้ึนแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป และเป็นผลมาจากการใชค้วามเชื่อและกล่าวยอมรับตามพระวจนะ

ของพระเจา้เป็นหลัก ยอหน์ 8.31,32 และสดุดี 107.20 คือขอ้พระคมัภีรท่ี์เป็นคาํพยาน

ของฉัน ในยอหน์ 8.31,32 พระเยซตูรัสว่า "ถา้ท่านทั้งหลายดาํรงอยู่ในคาํของเรา
ทา่นกเ็ป็นสาวกของเราอยา่งแทจ้รงิ และทา่นทัง้หลายจะรูจ้กัสจัจะ  และสจัจะจะทาํให้
ท่านทั้งหลายเป็นไท" พระธรรมสดุดี 107.20 กล่าวถึงพระเจา้ว่า "พระองคท์รงส่ง
พระวจนะของพระองคไ์ปรกัษาพวกเขาใหห้าย และทรงช่วยกูเ้ขาจากหลมุแห่งความ
วิบัติของเขา"

แต่ในครั้ งน้ีฉันรู ้สึกและรู ้ไดใ้นทันทีว่ามีบางส่ิงบางอย่างเกิดข้ึนในความคิด

ของฉัน ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ฉันเกิดความเชื่อข้ึนมาอีกครั้งหน่ึงขณะท่ีก่อนหน้าน้ีรูสึ้กว่า

เชื่อไดย้าก

ฉันจะยกตัวอย่างใหฟั้ง ก่อนท่ีฉันจะโดนโจมตีโดยวิญญาณท่ีผูกมัดความคิดน้ี

ฉันเชื่อว่าตามพระวจนะของพระเจา้น้ัน ขอ้เท็จจริงท่ีว่าฉันเป็นผูห้ญิงมาจากเมืองเฟนตนั

รฐัมสิซร่ีู เป็นคนท่ีไม่มีใครรูจ้กัน้ัน จะไม่มีผลกระทบอะไรต่อชีวิตและงานรบัใชข้องฉนัเลย

(กาลาเทีย 3.28) เมื่อพระเจา้ทรงพรอ้มแลว้ พระองคก์็จะทรงเปิดประตซูึ่งไม่มีผูใ้ดปิดได้

(วิวรณ์ 3.8) และฉันก็จะออกไปเทศนาทัว่โลกถึงพระวจนะเร่ืองการปลดปล่อยท่ีพระเจา้

ทรงประทานใหฉ้ันแลว้น้ัน

ฉันเชื่อว่าฉันจะไดร้ับเกียรติแบ่งปันข่าวประเสริฐไปทัว่ประเทศโดยทางวิทยุ

(ถึงแม้ฉันจะด้อยคุณสมบัติเพียงใดก็ตาม) ฉันรู ้ว่า ตามพระวจนะของพระเจ้าน้ัน

พระเจ้าทรงเลือกส่ิ งท่ี โลกเห็นว่าอ่อนแอและโง่เขลา เพ่ือทาํให ้คนมี ปัญญาได้อาย

( 1 โครินธ์ 1.27) ฉันเชื่อว่าพระเจา้จะทรงใชฉ้ันในการรักษาคนเจ็บป่วยใหห้าย ฉัน

เชื่อว่าลูกๆ ของเราจะไดร้ับใชพ้ระเจา้ ฉันเชื่อในส่ิงดีๆ อีกหลายอย่างท่ีพระเจา้ทรง

สําแดงแลว้ในใจ

แต่เมื่อวิญญาณท่ีผูกมดัความคิดโจมตีฉัน ดูเหมือนฉันแทบจะเชื่อในเร่ืองอะไร

ไม่ได ้อีกเลย ฉันมักจะมีความคิดในทาํนองท่ีว่า "ฉันคงคิดเร่ืองเหล่าน้ันไปเองมั้ ง

ฉันเชื่อเร่ืองแบบน้ันก็เพราะฉันอยากใหม้ันเกิดข้ึนกับฉัน แต่บางทีมันอาจจะไม่เกิดข้ึน

จริงเลยก็ได"้ แต่เมื่อวิญญาณน้ันถูกขับไปแลว้ ฉันก็กลับใชค้วามเชื่อไดใ้หม่อีก
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ตดัสินใจท่ีจะเช่ือ
ในทาํนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่ อเราอ่อนกาํลังด ้วย

เพราะเราไม่รูว้่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอยา่งไร  แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอ
แทนเรา  ในเมื่อเราครํา่ครวญอธิษฐานไม่เป็นคาํ

โรม 8.26

ในฐานะท่ีเป็นคริสเตียน เราจาํเป็นตอ้งเรียนรูท่ี้จะ ตัดสินใจ เชื่อ บ่อยครั้งท่ี

พระเจา้ทรงประทานความเชื่อ (ผลประการหน่ึงของพระวิญญาณ) ใหแ้ก่เรา สําหรบัส่ิงท่ี

ความคิดของเรามักจะไม่ค่อยเห็นดว้ย ความคิดของเราอยากจะเขา้ใจทุกส่ิงทุกอย่าง

เสียก่อน อยากรูว้่าทาํไม เมื่อไหร่ อย่างไร เสียก่อน บ่อยครั้งเมื่อพระเจา้ไม่ไดป้ระทาน

ใหเ้ราเกิดความเขา้ใจในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด ความคิดของเราก็มักปฏิเสธท่ีจะเชื่อในเร่ือง

น้ันๆ เพราะเราไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจได้

บ่อยทีเดียวท่ีผู ้ เชื่ อจะรู ้ ถึงเร่ื องใดเร่ื องหน่ึ งในใจของเขา (ตัวตนภายใน)

แต่ความคิดอาจจะยังต่อสูเ้ร่ืองน้ันอยู่

ฉันไดต้ัดสินใจนานแลว้ก่อนหน้าน้ีว่า จะเชื่อในส่ิงท่ีพระวจนะกล่าว และเชื่อ

ในถอ้ยคาํ เรม่า (พระวจนะท่ีเปิดเผยแลว้) ซึ่งพระเจา้ประทานใหแ้ก่ฉัน (ส่ิงท่ีพระเจา้

ตรัสกับฉันหรือพระสัญญาท่ีพระองค์ประทานใหเ้ป็นส่วนตัว) ถึงแมว้่าฉันจะไม่เขา้ใจ

ถึงเหตุผล เวลา และวิธีการท่ีส่ิงน้ันๆ จะบงัเกิดเป็นจริงในชีวติก็ตาม

แต่ส่ิงท่ีฉันกาํลังต่อสู ้อยู่ขณะน้ันมันต่างออกไป มันอยู่นอกเหนือการตัดสินใจ

ของฉัน ฉันถูกผูกมัดโดยวิญญาณท่ีผูกมัดความคิด จะพยายามทาํใหต้ัวเองมีความเชื่อ

อย่างไรก็ไม่เป็นผล

ขอบพระคุณพระเจ้าท่ีพระองค์ทรงสําแดงให ้ฉันเห็นโดยทางพระวิญญาณ

ถึงวิธีท่ีจะอธิษฐาน และฤทธ์ิอาํนาจของพระองคก์็มีชยัชนะ ถึงแมใ้นตอนแรกฉันจะไมรู่ว้่า

กาํลังอธิษฐานเผ่ือตนเองอยู่ก็ตาม

ฉันเชื่อว่า ท่ี คุณกาํลังอ่านหนังสือเล่มน้ีอยู่ ก็เพราะการทรงนําของพระเจ้า

คุณเองอาจจะมีปัญหาในเร่ืองเดียวกันน้ีอยู่ก็ได ้ถา้เป็นอย่างน้ัน ฉันอยากหนุนใจใหคุ้ณ

อธิษฐานในพระนามของพระเยซ ู โดยฤทธ์ิอาํนาจแหง่พระโลหิต ใหคุ้ณต่อตา้นวิญญาณ

ท่ีผูกมดัความคิด อย่าอธิษฐานแค่ครั้งเดียว แต่จงอธิษฐานทุกครั้งท่ีคุณมีความรูสึ้กว่า

เจอปัญหาเร่ืองน้ี

มารรา้ยไม่เคยหมดลูกศรเพลิงท่ีจะยิงใส่เรา ขณะท่ีเรากาํลังพยายามกา้วหน้า
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ไปในความเชื่อ จงยกโล่แห่งความเชื่อของคุณขึ้ นและระลึกถึงพระธรรมยากอบ 1.2-8

ท่ีสอนเราไวว้่า เราสามารถทูลขอสติปัญญาจากพระเจา้ไดใ้นเวลาแห่งการทดลองใจ

และพระองค์ก็จะทรงประทานปัญญาแก่เรา และสําแดงใหเ้รารูว้่าควรจะทาํประการใด

ฉันเคยเจอปัญหา เจอกับลูกศรเพลิ งอย่ างหนักแบบไม่ เคยเจอมาก่อน

แต่พระเจา้ก็ไดท้รงสําแดงใหฉ้ันรูถึ้งวิธีอธิษฐาน และฉันก็ไดร้ับการปลดปล่อย

คุณเองก็จะไดร้ับการปลดปล่อยดว้ย



สนามรบในความคิด 3 7



ขา้พระองคจ์ะภาวนาขอ้บังคับของพระองค ์ และจบัตาของขา้พระองคอ์ยู่

ที่วิถีทั้งหลายของพระองค์
สดุดี 119.15

พระวจนะของพระเจา้บอกใหเ้ราทราบว่า เราควรจะใชเ้วลาคิดถึงส่ิงใดบา้ง

ผูเ้ขียนพระธรรมสดุดีกล่าวว่า เขาคิดถึง หรือภาวนาถึงขอ้บังคับของพระเจา้

ซึ่งหมายถึงว่า เขาไดใ้ชเ้วลามากมายในการคิดใคร่ครวญถึงวิถีทางของพระเจา้รวมทั้ง

ข ้อแนะนําและคาํสั ่งสอนของพระองค์ด ้วย สดุดี 1.3 กล่าวว่า ผู ้ท่ีกระทาํเช่นน้ีจะ

"เป็นเหมือนตน้ไมท้ี่ปลกูไวร้มิธารนํ้า ซ่ึงจะเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เห่ียวแหง้
และการทุกอยา่งซ่ึงเขากระทาํก็จาํเริญขึ้ น"

การคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าน้ั นเป็นประโยชน์อย่างย่ิ ง ยิ่ งเราใช ้เวลา

ในการภาวนาพระวจนะของพระเจา้มากเพียงใด เราก็จะไดเ้ก็บเกี่ยวผลจากพระวจนะ

ของพระเจา้มากตามไปดว้ย

จงระวงัในส่ิงท่ีคณุกาํลงัคิด
"จงเอาใจจดจ่อ  ต่อสิ่งที่ฟังใหด้ี  ท่านจะตวงใหเ้ขาดว้ยทะนานอันใด

เขาจะตวงใหท้่านดว้ยทะนานอนันั้น  ทั้งจะทรงเพิ่มเติมใหอ้ีก"

มาระโก 4.24

ช่างเป็นขอ้พระคัมภีร์ท่ียิ่งใหญ่เหลือเกิน! พระคัมภีร์ตอนน้ีบอกเราว่า ยิ่งเรา

ใชเ้วลาในการคิดถึงพระวจนะของพระเจา้ท่ีเราไดอ่้านและไดฟั้งมากเพียงใด เราก็จะ
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มีฤทธ์ิและความสามารถท่ีจะทาํตามพระวจนะมากข้ึน และเราจะย่ิงเห็นการสําแดง

ในพระวจนะท่ีเราไดอ่้านและไดฟั้งมากย่ิงขึ้ นไปอีก สรุปก็คือ พระคมัภีรบ์อกเราว่าถา้เรา

ทุ่มเทใหก้ับพระวจนะของพระเจา้มาก เราก็จะไดร้ับผลจากพระวจนะมากตามไปดว้ย

ขอใหส้ังเกตเป็นพิเศษด้วยว่า พระเจ้าทรงสัญญาว่าปริมาณของการทุ่มเท

ในการศึกษาและคิดใคร่ครวญถึงพระวจนะของพระเจา้ จะเป็นตวักาํหนดปริมาณความรู ้

และคุณค่าท่ีเราจะไดร้ับจากพระวจนะ

ศัพทานุกรมพระคัมภีร์ของไวน์ กล่าวไว ้ว่า คาํกรีก "ดูนามิส" ซึ่ งแปลว่า

"ฤทธ์ิเดช" น้ันขอ้พระคัมภีร์บางตอนในฉบับคิงเจมส์ แปลเป็น "คุณธรรม" และจาก

หนังสือศพัทส์ัมพนัธ์ของสตรอง คาํว่า "ดูนามิส" แปลไดอี้กอย่างหน่ึงว่า "ความสามารถ"

คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไดศ้ึกษาพระวจนะของพระเจา้แบบเจาะลึกเท่าไหร่ ผลก็คือเขารูสึ้ก

สับสนว่า ทาํไมตนเองจึงไม่มีชีวิตคริสเตียนท่ีมีฤทธ์ิเดชและชัยชนะ

ความจริงก็คื อ พวกเขาส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทุ่ มเทในการศึกษาพระวจนะ

ดว้ยตนเองเท่าไหร่นัก เขาอาจจะไปฟังคนอ่ืนเทศน์หรือสอนพระวจนะ ฟังเทปคาํเทศนา

หรืออ่านพระคัมภีร์บ ้างเป็นครั้ งคราว แต่ก็ ไม่ ได ้อุ ทิศตัวท่ี จะยกให ้พระคัมภีร์

เป็นส่วนสําคญัในชีวิต หรือใชเ้วลาคิดใคร่ครวญถึงพระวจนะของพระเจา้

เน้ื อหนังของเราน้ันเกียจคร้านอยู่แล้ว หลายคนอยากไดร้ับ พระพรโดยท่ี

ไม่ตอ้งทุ่มเทอะไรเลย (ไม่ยอมลงทุนลงแรงอะไรดว้ยตัวเองเลย) แต่นั่นไม่ใช่วิธีการ

ท่ีถูกต้อง ฉันขอพูดอีกครั้ งหน่ึ งว่า ถ้าใครทุ่มเทกับพระวจนะของพระเจ้าเพียงใด

เขาก็จะไดร้ับพระพรจากพระวจนะเพียงน้ัน

ภาวนาพระวจนะ
ความสุ ขเป็นของบุ คคล ผู ้ ไม่ ดาํ เนิ นตามคาํแนะนาํของคนอธรรม

หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนัง่อยู่ในที่นัง่ของคนที่ชอบเยาะเยย้
แต่ความปีตยินิดีของผูน้ัน้อยูใ่นพระธรรมของพระเจา้เขาภาวนา พระธรรม

ของพระองคท์ั้งกลางวันและกลางคืน
สดุดี 1.1,2

จากพจนานุกรมของเว็บสเตอร ์คาํว่า "ภาวนา" หมายถึง "1) คิดใคร่ครวญถึง

ราํพึง 2) วางแผน หรือกะไวใ้นความคิด… ทาํการไตร่ตรอง" ศัพทานุกรมพระคัมภีร์

ของไวน์ กล่าวว่า การภาวนา หมายถึง "การห่วงใย การเอาใจจดจ่อ การฝึกปฏิบัติ
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การขยนัขนัแข็งใน… ความหมายหลกัของคาํน้ีคอื การฝึกปฏบิตั ิการราํพึง การจินตนาการ

และการไตร่ตรองล่วงหน้า"

สุภาษิต 4.20 กล่าวว่า "บุตรชายของเราเอ๋ย จงตั้ งใจต่อถ้อยคาํของเรา

จงเอียงหขูองเจา้เขา้หาคาํพดูของเรา" ถา้เราเอาพระธรรมสุภาษิต 4.20 เชื่อมโยงเขา้กบั

ความหมายของคาํว่า "ภาวนา" เหล่าน้ีแลว้ เราก็จะเหน็ว่า เราเอาใจจดจ่อต่อพระวจนะ

ของพระเจ้าได้โดยการภาวนา การราํพึงถึงพระวจนะ ทาํการไตร่ตรอง ซักซอ้มหรือ

ฝึกปฏิบัติพระวจนะในความคิดของเรา ความคิดหลักในเร่ืองน้ีคือ ถา้เราอยากทาํตาม

พระวจนะของพระเจา้ เราจะตอ้งใชเ้วลาคิดใคร่ครวญพระวจนะของพระองค์ก่อน

ยงัจาํคาํกล่าวอนัเก่าแก่ท่ีว่า "การฝึกฝนทาํใหเ้กิดความสมบูรณ์แบบ" ไดไ้หม?

ในชีวิตจริงน้ัน ไม่มีใครคิดว่าตวัเองจะเกิดความชาํนาญในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด ไดถ้า้ไม่ยอม

ฝึกฝน การดาํเนินชีวิตคริสเตียนก็ไม่แตกต่างไปจากหลักการน้ี

การภาวนาก่อใหเ้กิดความสาํเร็จ
อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัติ น้ี ห่างเหินไปจากปากของเจ ้า  แต่เจา้จง

ตรึกตรองตามนั้นทั้ งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจา้จะได้ระวังที่ จะกระทาํตาม
ขอ้ความที่เขียนไวน้ั้นทุกประการ แลว้เจา้จะมีความจาํเริญ และเจา้จะสาํเร็จผล
เป็นอย่างดี

โยชูวา 1.8

ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จและจาํเริญในกิจการทุกอย่าง พระคัมภีร์

กล่าวว่า คุณตอ้งภาวนาพระวจนะของพระเจา้ทั้งกลางวันและกลางคืน

คุณใชเ้วลาคิดใคร่ครวญถึงพระวจนะของพระเจา้มากน้อยเพียงใด? ถ้าคุณ

มีปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในชีวิตอยู่ละก็ เร่ืองน้ีอาจเป็นสาเหตุสําคัญของปัญหาก็ได ้

ถ้าคุณกล้าตอบคาํถามน้ีอย่างสัตย์ซื่อ

เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของฉันน้ัน ฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตัวเองกาํลังคิดถึง

เร่ืองอะไรอยู่ ฉันจะคิดไปทุกเร่ืองท่ีแวบเขา้มาในสมอง ฉันไม่ไดร้ับการสําแดงเลยว่า

ซาตานสามารถใส่ความคิดต่างๆ เขา้มาในหวัเราได ้ ส่ิงท่ีอยู่ในหวัของฉันเป็นส่วนใหญ่

น้ันคือคาํมุสาของมาร หรือไม่ก็เป็นเร่ืองไรส้าระ เร่ืองท่ีไม่ควรเสียเวลาไปคิดถึงมันเลย

มารซาตานควบคุมชีวิตของฉันไดก้็เพราะมนัควบคุมความคิดของฉันไดนั้่นเอง
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จงคิดดูว่าคุณกาํลงัคิดอะไรอยู!่
เมื่อก่อนเราทั้งปวงเคยประพฤติเป็นพรรคพวกกบัคนเหล่านั้นที่ประพฤติ

ตามตัณหาของเน้ือหนัง คือกระทาํตามความปรารถนาของเน้ือหนังและความคิด
ในใจ…

เอเฟซัส 2.3

เปาโลเตือนเราในตอนน้ีว่า เราจะตอ้งไม่ถูกควบคุมโดยตัณหาของเน้ือหนัง

หรือกระทาํตามความปรารถนาของเน้ือหนัง และความคิดของใจฝ่ายเน้ือหนัง

ถึงแมฉ้นัจะเป็นคริสเตียน ฉันกม็ีปัญหาเพราะไม่ไดเ้รียนรูจ้กัวธีิควบคุมความคิด

ของตนเอง ฉันคิดถึงหลายส่ิงหลายอย่างอยู่เสมอจนความคิดไม่ว่าง แต่มนัไม่ไดเ้กิดผล

หรือเป็นความคิดในแง่บวกแต่อย่างใด

ฉันจาํเป็นตอ้งเปล่ียนวิธีการคิดของตนเองเสียใหม่

ส่ิ งหน่ึงท่ีพระเจ้าตรัสบอกฉันเมื่อพระองค์ทรงเร่ิมสําแดงถึงเร่ืองสนามรบ

ในความคิดน้ัน ได้กลายมาเป็นจุดเปล่ียนท่ีสําคัญในชีวิตของฉัน พระองค์ตรัสว่า

"จงคิดดูว่าเจ ้ากาํลังคิดอะไรอยู่" เมื่ อฉันเร่ิมทาํตามน้ันไม่นานนักก็พบว่าทาํไมฉัน

จึงมีปัญหามากมายในชีวิต

ความคิดของฉันมันยุ่งเหยิง

ฉันคิดถึงแต่ส่ิงท่ีผิดๆ ทั้งน้ัน

ฉันไปโบสถ์เป็นประจาํอยู่หลายปี แต่ก็ไม่เคยคิดอย่างจริงจงัถึงส่ิงท่ีไดย้ินไดฟั้ง

มันเขา้หซูา้ย ทะลุหขูวา ฉันอ่านพระคมัภีร์บา้งนิดหน่อยเป็นประจาํทุกวัน แต่ก็ไม่เคย

คิดถึงส่ิงท่ีตนเองไดอ่้าน ฉันไมไ่ดเ้อาใจจดจ่อต่อพระวจนะ ฉนัไม่ไดใ้ส่ใจและศกึษาถึงส่ิงท่ี

ไดย้ินไดฟั้ง ดงัน้ันจึงไม่มีความรู ้หรือคุณธรรมใดๆ เกิดข้ึนเลย

ภาวนาถงึพระราชกิจของพระเจา้
ขา้แต่พระเจา้  ขา้พระองค์ทั้งหลายคาํนึงถึงความรักมัน่คงของพระองค์

ในท่ามกลางพระวิหารของพระองค์
สดุดี 48.9

ดาวิดผูเ้ขียนพระธรรมสดุดีกล่าวบ่อยๆ ถึงการภาวนาถึงพระราชกิจอัศจรรย์

พระราชกิจอนัย่ิงใหญ่ของพระเจา้ ท่านกล่าวว่า ท่านคิดใคร่ครวญถึงพระนามของพระเจา้
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พระกรุณาของพระองค์และส่ิงต่างๆในทาํนองน้ัน

เมื่ อท่ านรู ้ สึ กหดหู่ ใจ ท่ านได้เขี ยนไว ้ในพระธรรมสดุดี  143.4,5 ว่ า

"เพราะฉะน้ัน ใจของขา้พระองค์อ่อนระอาอยู่ในขา้พระองค์ จิตใจภายในขา้พระองค์

ก็กลัวลาน ขา้พระองค์ระลึกถึงสมัยเก่าก่อนได  ้ ขา้พระองค์ภาวนาถึงทุกส่ิงท่ีพระองค์

ทรงกระทาํ ขา้พระองค์ราํพึงถึงพระหตัถกิจของพระองค์"

เราจะเห็นไดจ้ากพระธรรมในตอนน้ีว่า เมื่อดาวิดรูสึ้กอ่อนระอา และกลัวลาน

ในใจ ท่านไม่ไดห้มกมุ่นใคร่ครวญถึงภาระปัญหา ตรงกนัขา้ม ท่านทาํการต่อตา้นปัญหา

โดยการเลือกท่ีจะระลึกถึงคุณความดีในสมัยเก่าก่อน คือราํพึงภาวนาถึงพระหัตถกิจ

ของพระเจา้ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ท่านคิดใคร่ครวญถึงส่ิงท่ีดี ซึ่งมันช่วยใหท่้านเอาชนะ

ความรูสึ้กอ่อนระอาใจได้

จงอย่าลืมขอ้น้ี ความคิดของคณุมีส่วนสาํคัญอยา่งยิ่ งต่อการมีชัยชนะ
ฉันรู ้ว่า ส่ิ งท่ีทาํใหเ้กิดชัยชนะข้ึนได้ในชีวิตของเราน้ันคือ ฤทธ์ิอาํนาจของ

พระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีทาํการผ่านทางพระวจนะของพระเจา้ แต่ว่าส่ิงท่ีเป็นส่วนสําคัญ

อย่างย่ิงน้ันก็คือเราจะตอ้งปรับวิธีการคิดของเราใหส้อดคลอ้งกับพระเจา้และพระวจนะ

ของพระองค์ หากเราไม่ยอมทาํอย่างน้ี หรือเลือกท่ีจะคิดว่าเร่ืองน้ีไม่สําคัญ เราก็จะ

ไม่มีวันไดพ้บกบัชัยชนะอย่างเด็ดขาด

จงรบัการเปล่ียนแปลงจติใจเสียใหม่
อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคน้ี แต่จงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจ แลว้

อุปนิสัยของท่านจึงจะเปล่ียนใหม่  เพื่ อท่านจะได้ทราบนํ้าพระทัยของพระเจา้
จะไดรู้ว้่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทยัและอะไรดียอดเยี่ยม

โรม 12.2

ในพระธรรมตอนน้ี  อัครทูตเปาโลกล่าวว่า ถ้าหากเราต้องการท่ี จะรู ้ ถึ ง

น้ําพระทัยอันดี และสมบูรณ์แบบของพระเจา้ในชีวิตของเราน้ัน เราก็สามารถท่ีจะรูไ้ด ้

ถ ้าเรายอมรับการเปล่ียนแปลงความคิดจิตใจของเราเสียใหม่ เปล่ียนแปลงอย่างไร?

ก็เปล่ียนแปลงใหเ้ป็นเหมือนวิธีการคิดของพระเจ้า ในกระบวนการคิดแบบใหม่ น้ี

เราจะสามารถรับการเปล่ียนแปลงใหม่ไปสู่สภาพท่ีพระเจา้ทรงมุ่งหมายใหเ้ราเป็นได้

พระเยซูได ้ทรงเตรียมการเพ่ือใหก้ารเปล่ียนแปลงน้ี เป็นไปได้ โดยการส้ินพระชนม์

และการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระองค์ และมันสามารถกลายเป็นจริงในชีวิตของเรา
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ไดโ้ดยทางกระบวนการเปล่ียนแปลงความคิดจิตใจเสียใหม่น้ี

ฉันอยากขอพูดอย่างหน่ึ งในตอนน้ี เพ่ือท่ีจะไม่ให ้เกิดความสับสน การคิด

ในส่ิงท่ีถูกตอ้งน้ัน ไม่ไดม้ีส่วนอะไรกับการทาํใหเ้ราไดร้ับความรอด ความรอดข้ึนอยู่กบั

พระโลหิตของพระเยซู การส้ินพระชนม์บนกางเขน และการเป็นข้ึนมาจากความตาย

ของพระองค์เท่าน้ัน คนมากมายหลายคนจะไดไ้ปสวรรค์เพราะเขายอมรับพระเยซูเป็น

พระผู ้ช่วยใหร้อดอย่างแทจ้ริง แต่หลายคนเหล่าน้ี อาจจะไม่เคยพบกับชัยชนะในการ

ดาํเนินชีวิต หรือมีความสุขกบัแผนการอนัดีท่ีพระเจา้เตรียมไวส้ําหรบัเขาเลย ก็ไดเ้พราะ

เหตุท่ีเขาไม่ยอมรบัการเปล่ียนแปลงความคิดเสียใหม่ใหเ้ป็นไปตามพระวจนะของพระเจา้

ฉันก็เป็นคนหน่ึงในกลุ่มน้ันอยู่หลายปี ฉันบงัเกิดใหม่แลว้ ฉันจะไดไ้ปสวรรคแ์น่

ฉันไปโบสถ์ ปฏิบตัิตามธรรมเนียมของศาสนา แต่ก็ไม่เคยพบกบัชยัชนะในชีวิต เหตุผล

ก็คือ ฉันคิดในส่ิงท่ีผิด

จงคิดใคร่ครวญถงึส่ิงเหล่าน้ี
ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย  ในที่สุดน้ีขอจงใคร่ครวญถึงสิง่ที่จริง  สิง่ที่น่านบัถือ

สิง่ที่ยุติธรรม  สิง่ที่บริสุทธิ ์  สิง่ที่น่ารกั  สิง่ที่ทรงคุณ  คือถา้มีสิง่ใดที่ล ํ้าเลิศ  สิง่ใด
ที่ควรแก่การสรรเสริญ  ก็ขอจงใคร่ครวญดู

ฟิลิปปี 4.8

พระคัมภีร์ได ้ใหค้าํแนะนําไว ้ค่อนขา้งละเอียดทีเดียวว่าเราควรจะใคร่ครวญ

คิดถึงส่ิงใดบา้ง ฉันแน่ใจว่าคุณคงไดเ้หน็จากขอ้พระคมัภีรต์่างๆ เหล่าน้ีแลว้ว่า เราควรจะ

คิดถึงส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีจะเสริมสรา้งเราข้ึน ไม่ใช่ทาํใหเ้ราตกตํา่ลง

ความคิดของเรามี อิทธิ พลต่อทัศนคติและอารมณ์ของเราอย่างแน่นอน

ทุกส่ิงท่ีพระเจา้ตรัสบอกเราน้ันก็เพ่ือประโยชน์ของเรา พระองค์ทรงทราบดีว่าส่ิ งใด

จะทาํให ้เรามี ความสุข และส่ิ งใดจะทาํให ้เราเกิ ดความทุกข์  เมื่ อคนใดคนหน่ึ ง

มีความคิดท่ีผิด เขาก็จะเต็มไปดว้ยความทุกข ์และจากประสบการณ์ฉันก็ไดเ้รียนรูว้่า เมื่อ

คนใดมีความทุกข์ เขาก็จะทาํใหเ้กิดความทุกข์อ่ืนๆ เพ่ิมขึ้ นมาอีก

คุณควรจะทาํการสํารวจดูเป็นประจาํและถามตัวเองดูว่า "ฉันได้ใช ้เวลา

คิดใคร่ครวญถึงเร่ืองอะไรอยู่ในช่วงน้ี?" ใหใ้ชเ้วลาบางส่วนเพ่ือตรวจดูระบบความคิด

ของตนเองบา้ง



สนามรบในความคิด 4 3

การคิดพิจารดูว่าเรากาํลังคิดถึงเร่ื องอะไรอยู่  เป็นส่ิ งท่ีมี คุณค่าอย่างย่ิ ง

เพราะซาตานมักจะหลอกลวงคนใหห้ลงคิดว่า สาเหตุแห่งปัญหาและความทุกข์ระทม

ของเขาน้ันคือส่ิงอ่ืน ซึ่งจริงๆ แลว้ไม่ใช่ มนัอยากใหเ้ราคิดว่าเหตุท่ีเราไม่มีความสุขน้ัน

เป็นเพราะส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ลอ้มรอบตวัเรา (สภาพแวดลอ้ม) แต่แทท่ี้จริงความทุกขเ์กิดข้ึน

เพราะส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ภายในตวัเรา (ความคิดของเรา) ต่างหาก

เป็นเวลาหลายปีท่ีฉันเอาแต่คิดว่า เหตุท่ีตนเองไม่มีความสุขน้ันเกิดจาก

ส่ิงท่ีคนอ่ืนทาํหรือไม่ยอมทาํต่อฉัน ฉันโทษว่าสามีและลูกๆ ทาํใหฉ้ันเป็นทุกข ์ฉันคิดว่า

ถ้าพวกเขายอมปรับปรุงตัวสักหน่อย หรือให ้ความสนใจความต้องการของฉันบ้าง

ช่วยกันทาํงานบา้นบา้ง ฉันก็คงจะมีความสุข ตลอดเวลาหลายปีน้ันเดี๋ยวก็มีเร่ืองโน้น

เดี๋ ยวก็ เกิดเร่ื องน้ี  จนในท่ี สุดฉันต้องมาเผชิญกับความจริงท่ี ว่า ไม่ ใช่ ส่ิ งต่ างๆ

เหล่าน้ั นเลยท่ีทาํให ้ฉันขาดความสุข ถ้าเพียงแต่ฉันเลือกท่ีจะมีทัศนคติท่ี ถูกต้อง

ส่ิงท่ีทาํใหฉ้ันเป็นทุกข์น้ันคือความคิดของฉันนั่นเอง

ฉันขอพูดซํ้าอีกครั้งหน่ึง จงคิดดูว่าคุณกาํลังคิดอะไรอยู่ คุณอาจจะพบว่าจริงๆ

แลว้ปัญหาของคุณคืออะไร และจะไดก้า้วไปสู่หนทางแห่งเสรีภาพไดอ้ย่างรวดเร็ว









เพราะว่าใครเล่ารูจ้กัพระทัยของพระเจา้เพื่อจะแนะนาํสัง่สอนพระองคไ์ด ้

แตเ่รากม็ีพระทยัของพระครสิต์
1 โครนิธ ์ 2.16

ความคิดของคุณอยู่ในสภาวะใด?

คุณสงัเกตดบูา้งไหมว่าสภาวะของความคดิของคุณน้ันเปล่ียนแปลงได?้ บางครัง้

คุณอาจจะรูสึ้กสงบและมสีนัติสุขดี แต่อีกชว่งหน่ึงกลบัมีความรูสึ้กกระวนกระวาย หรือคุณ

อาจจะทาํการตัดสินใจในบางเร่ืองดว้ยความรูสึ้กมัน่ใจมาก แต่ต่อมากลับรูสึ้กสับสนใน

ความคิดของตัวเอง ลังเลใจในเร่ืองดังกล่าว ทั้งๆท่ีก่อนหน้าน้ันรูสึ้กแน่ใจในเร่ืองน้ัน

อย่างเด่นชดั

มีอยู่หลายครั้งในชีวิตของฉันท่ีเจอกบัประสบการณ์ในเรื่องน้ีและเร่ืองอ่ืนๆดว้ย

บางเวลาฉันดูเหมือนใชค้วามเชื่อในพระเจา้ไดอ้ย่างไม่มีปัญหา แต่บางเวลาดูเหมือน

ความสงสัยและความไม่เชื่อมนัไล่ครอบงาํฉนัอย่างไม่ปรานี

เพราะเหตุท่ีความคิดของเราดูเหมือนจะเปล่ียนไปไดห้ลากหลายสภาวะ ฉันจึง

เร่ิมสงสัยว่า เมื่อใดจึงจะถือว่าความคิดของเราอยู่ ในสภาวะปกติ? ฉันอยากจะรู ้ว่า

อะไรคือความปกติ เพ่ือจะสามารถจัดการกับรูปแบบความคิดท่ีผิดปกติไดใ้นทันทีท่ีมัน

แวบเขา้มา

ยกตัวอย่างเช่น ความคิดท่ีชอบตาํหนิติเตียน ชอบพิพากษาคนอ่ืน ตอ้งถือว่า

เป็นความคิดท่ีผิดปกติสําหรับผูเ้ชื่อในพระเจา้ แต่ว่าเป็นเวลาหลายปีทีเดียวท่ีความคิด

เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีปกตสิําหรบัฉนั ถึงแมว้า่มนัไมค่วรจะเป็นเชน่น้ันกต็าม มนัเป็นส่ิงท่ีฉนัรูสึ้ก

คุ ้นเคย ถึงแม้การคิดของฉันจะเป็นส่ิ งท่ี ผิดและทาํใหฉ้ันพบปัญหามากมายก็ตาม

ฉ◌ันก็ยงัไมรู่สึ้กวา่ ส่ิงท่ีฉนัคดิอยูน้ั่นมนัมีอะไรผิด

ฉนัไมรู่เ้ลยวา่ ฉนัจะทาํอะไรไดก้บัระบบการคดิของตนเอง ฉนัเป็นผูเ้ชือ่ในพระเจา้

และเป็นมาไดห้ลายปีแลว้ดว้ย แต่ก็ไม่เคยไดร้ับคาํสอนเลยในเร่ืองระบบการคิด หรือ



สภาวะจิตใจท่ีปกติของผูเ้ชื่อว่าควรจะเป็นอย่างไร

เมื่อเราไดร้ับการบังเกิดใหม่น้ัน จิตใจของเราไม่ไดร้ับการบังเกิดใหม่ไปดว้ย

จิตใจเป็นส่ิงท่ีตอ้งรบัเอาการเปล่ียนแปลงใหม ่ (โรม 12.2) อย่างท่ีฉนัไดบ้อกไปหลายครัง้

แลว้ว่า การเปล่ียนแปลงความคิดจิตใจของเราเสียใหม่น้ี เป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศัย

เวลามาก อย่าพ่ึงรูสึ้กพ่ายแพ ้ ถึงแมว้า่เมือ่คุณอ่านดูบทต่อๆไปน้ีแลว้พบว่า ส่วนใหญ่จิตใจ

ของคุณอยู่ในภาวะท่ีถือว่าผิดปกติสําหรับคนท่ีรับเอาพระเยซูเป็นพระผูช้่วยใหร้อดแลว้

การยอมรบัปัญหานั่นแหละคือกา้วแรกท่ีจะนําไปสู่การแกปั้ญหา

ในกรณีของฉนัน้ัน ฉนัเร่ิมเอาจริงเอาจงัในเร่ืองความสมัพนัธก์บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้

มากข้ึนเมือ่หลายปีมาแลว้ และตอนน้ันเองท่ีพระองคเ์ร่ิมสําแดงใหฉ้นัเหน็วา่ปัญหาของฉนั

หลายเร่ืองมีรากเหงา้มาจากการมีความคิดผิดๆ ความคิดของฉันมันยุ่งเหยิงไปหมด

ฉันไม่แน่ใจว่า ความคิดของตนเองเคยอยู่ในภาวะท่ีควรจะเป็นบา้งหรือเปล่า ถา้จะมีบา้ง

ก็คงเป็นช่วงสั้นๆเท่าน้ันเอง

ฉันจึงรู ้สึกหนักใจเหลือเกินเมื่อมองเห็นว่าตนเองติดอยู่กับความคิดท่ีผิดๆ

มากมายเพียงใด ฉันมกัจะพยายามขบัไล่ความคิดผิดๆ ออกไปจากใจเมื่อมนัแวบเขา้มา

แต่ไมน่านมนักจ็ะกลบัเขา้มาอีก แต่เมือ่ฉนัตัง้ใจคดิขบัไล่มนัใหม ่ เร่ิมจากทีละเล็กทีละนอ้ย

เสรีภาพก็เกิดข้ึนไดจ้ริงๆ

ซาตานจะต่อสูก้บัคุณอย่างแข็งกรา้ว เมื่อคุณพยายามเร่ิมรบัการเปล่ียนแปลง

จิตใจใหม่ แต่คุณจาํเป็นอย่างย่ิงท่ีจะยืนหยดัสู ้และอธิษฐานเร่ือยไป รวมทั้งหมัน่ศึกษา

ในเร่ืองน้ี จนกระทัง่คุณเร่ิมเหน็ชยัชนะ

เมื่ อใด จึงจะถือว่าความคิดของคุณอยู่ ในภาวะท่ีปกติ? ความคิดของคุณ

ควรจะฟุ้งซา่น หรือมสีมาธิจดจ่ออยูก่บัส่ิงท่ีตนเองกาํลงักระทาํอยู?่ ควรจะรูสึ้กสบัสนเสียใจ

หรือมสีนัติสุข และคอ่นขา้งมัน่ใจวา่จะตดัสินใจดาํเนินชวีติไปในทางใด? ควรจะเต็มไปดว้ย

ความสงสัยและปราศจากความเชื่อ เต็มไปดว้ยความกระวนกระวาย และทนทุกขท์รมาน

เพราะความกลัว? หรือควรจะใชสิ้ทธิพิเศษในฐานะท่ีเป็นบุตรของพระเจา้ท่ีจะละท้ิง

ภาระทุกอยา่งไวก้บัพระองค?์ (1 เปโตร 5.7)

พระวจนะของพระเจา้สอนเราว่า เรามีพระทัยหรือความคิดของพระคริสต์

คุณคิดว่าความคิดของพระองค์เป็นอย่างไรบา้งเมื่อพระองค์ยังทรงดาํเนินอยู่ในโลกน้ี

ทั้งในฐานะท่ีพระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้ และเป็นบุตรมนุษยด์ว้ย?

ขอใหคุ้ณศึกษาดูหนังสือเล่มน้ีตอ่ไปดว้ยใจอธิษฐาน ฉันเชือ่วา่มนัจะช่วยเปิดตา

ของคุณใหม้องเหน็ถึงรปูแบบของความคิดจิตใจท่ีปกต ิ และผิดปกติสําหรบัคนท่ีเป็นสาวก

ของพระเยซคูริสตแ์ละมุง่หวงัท่ีจะดาํเนินชีวติในชยัชนะ
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ขา้พเจา้อธิษฐานว่า ขอพระเจา้แห่งพระเยซูคริสตเจา้ของเรา คือพระบิดา

ผูท้รงพระสิริทรงโปรดประทานใหท้่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบดว้ยสติปัญญา
และความประจกัษแ์จง้ในเรื่องความรูถ้ึงพระองค์

และขอใหต้าใจของท่านสว่างขึ้ นเพื่อท่านจะไดรู้ว้่าในการที่พระองคท์รง
เรยีกท่านนั้น พระองคไ์ดป้ระทานความหวงัอะไรแกท่่าน และรูว้า่มรดกของพระองค์
สาํหรบัธรรมิกชนมีสงา่ราศีอันอุดมบริบูรณเ์พียงไร

เอเฟซัส 1.17

ขอใหส้ังเกตว่า เปาโลได้อธิษฐานขอใหคุ้ณและฉันได้รับปัญญาโดยการท่ี

"ตาใจของเราสว่างข้ึน" จากการท่ีฉันไดศ้ึกษาในเร่ืองน้ีมาหลายดา้นแล้ว ฉันเชื่อว่า

"ตาใจ" ของเรา ก็คือความคิดของเรานั่นเอง

ในฐานะท่ีเราเป็นคริสเตียน ความคิดของเราควรจะอยู่ในภาวะอย่างไร? หรือ

อีกนัยหน่ึง ภาวะของความคิดท่ีปกติสําหรับคนท่ีเชื่อในพระเจา้น้ัน ควรจะเป็นอย่างไร?

ก่อนท่ีจะตอบคาํถามขอ้น้ีได ้ เราจาํเป็นตอ้งศึกษาดูก่อนว่า หน้าท่ีต่างๆของความคิดและ

วิญญาณของเราน้ันมีอะไรบา้ง?

พระวจนะของพระเจา้บอกเราว่า ความคิดและวิญญาณน้ันทาํงานร่วมกนั ซึ่งฉัน

จะขอเรียกหลักการขอ้น้ีว่า "ความคิดสนับสนุนวิญญาณ"

เพ่ือท่ีจะเขา้ใจในหลักการขอ้น้ีไดด้ีขึ้ น ขอใหเ้รามาดูกันว่า มนัทาํงานอย่างไร

ในชีวิตของผูท่ี้เชื่อ



5 0 เมื่อใดจึงจะถือว่าจิตใจของเราอยู่ในสภาวะที่ปกติ?

หลกัการแห่งความคิดและวิญญาณ
อันความคิดของมนุษย์นั้ นไม่มีผู ้ ใดหยั ง่รู ้ ได ้เว ้นแต่จิตวิญญาณของ

มนุษยผ์ูน้ั้นเองฉันใด พระดาํริของพระเจา้ก็ไม่มีใครหยัง่รูไ้ด ้ เวน้แต่พระวิญญาณ
ของพระเจา้ฉันนั้น

1 โครินธ ์ 2.11

เมื่ อคนใดคนหน่ึ งรับเอาองค์พระคริสต์เป็นพระผู ้ช่วยให ้รอดของเขาแล้ว

พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็เสด็จมาสถิตอยู่ภายในตวัเขา พระคมัภีรส์อนเราว่า พระวิญญาณ

บริสุทธ์ิทรงหยั ่งรู ้ถึงพระทัยของพระเจ้า วิญญาณของเราเป็นเพียงส่ิ งเดียวเท่าน้ัน

ท่ีรูว้่าเรากาํลังคิดอะไรอยู่ เช่นเดียวกัน พระวิญญาณของพระเจา้ก็เป็นเพียงผูเ้ดียวท่ีรูจ้กั

พระทัยของพระเจา้

เพราะพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงดาํรงอยู่ภายในเรา และพระองค์ทรงทราบถึง

พระทัยของพระเจา้ พระประสงค์ของพระวิญญาณประการหน่ึงก็คือ การสําแดงใหเ้รา

รูถึ้งพระปัญญาและส่ิงท่ีพระเจา้ทรงเปิดเผย พระปัญญาและการสําแดงของพระเจา้น้ัน

ก็ถูกถ่ายทอดเข้าสู่ วิญญาณของเรา จากน้ันวิญญาณของเราก็จะเปิดตาใจของเรา

ซึ่งก็คือความคิดของเรานั่นเอง พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงกระทาํเช่นน้ีเพ่ือเราจะสามารถ

เขา้ใจในทางปฏิบัติไดว้่าพระเจา้ทรงกระทาํอะไรแก่เราบา้งในฝ่ายวิญญาณ

ปกติ หรือ ผิดปกติ?
ในฐานะท่ีเราเป็นผูเ้ชื่อ เราอยู่ทั้งในฝ่ายวิญญาณและฝ่ายธรรมชาติ ส่วนท่ีเป็น

ฝ่ายธรรมชาติของเราน้ันใช่ว่าจะสามารถเขา้ใจส่วนท่ีเป็นฝ่ายวิญญาณไดเ้สมอไป ดงัน้ัน

จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีความคิดของเราตอ้งไดร้บัการ "เปิดตา" เพ่ือเราจะไดรู้ว้่ากาํลังมีอะไร

เกิดข้ึนในฝ่ายวิญญาณของเรา พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงปรารถนาท่ีจะเปิดตาใจของเรา

อยู่เสมอ แต่ความคิดของเรามกัจะพลาดส่ิงท่ีพระวิญญาณพยายามท่ีจะเปิดเผยใหแ้ก่เรา

อยู่บ่อยๆ เพราะความคิดของเรามวัสาละวนอยู่กับส่ิงอ่ืนมากเกินไป ความคิดท่ียุ่งเหยิง

เกินไปน้ัน ถือว่าอยู่ในภาวะท่ีผิดปกติ ความคิดท่ีปกติน้ันจะตอ้งอยู่ในภาวะท่ีพักสงบ

ไม่ใช่ความว่างเปล่า แต่เป็นการพกัสงบ

ความคิดของเราไม่ควรเต็มไปด้วยเหตุผลโต้แย ้งต่างๆนานา ความกังวล

ความกลัว หรือส่ิงอ่ืนๆในทาํนองน้ี แต่ควรจะสงบน่ิง เงียบ และเยือกเย็น เมื่อคุณพิจารณา

ภาคท่ีสองของหนังสือเล่มน้ีต่อ คุณจะไดรู้ ้ถึงภาวะต่างๆของความคิดจิตใจท่ีผิดปกติ



สนามรบในความคิด 5 1

ซึง่ภาวะบางอย่างอาจเป็นส่ิงท่ีคุณรูสึ้กคุน้เคยเป็นอย่างดีเพราะเกิดข้ึนกบัตนเองเป็นประจาํ

เป็นส่ิงสําคญัยิ่งท่ีเราจะตอ้งเขา้ใจว่า เราจะตอ้งรักษาความคิดของเราใหอ้ยู่ใน

ภาวะ "ปกติ" (ตามท่ีได้อธิบายในบทน้ี) อยู่ เสมอ ลองเอาภาวะปกติท่ีกล่าวถึงน้ี

มาเปรียบเทียบกบัภาวะของความคิดท่ีเรามกัจะมีอยู่บ่อยๆดูแลว้เราจะเหน็ว่าทาํไมเราจึง

เห็นการสําแดงของพระวิญญาณบริสุทธ์ิน้อยเหลือเกิน และทาํไมเราจึงรูสึ้กอยู่บ่อยครั้ง

ว่าเราขาดสติปัญญาและการสําแดงของพระวิญญาณ

ขอใหร้ะลึกไวว้่า พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงพยายามท่ีจะเปิดตาใจของบรรดา

ผู ้ท่ี เชื่ อ พระองค์จะทรงถ่ายทอดข่าวสารจากพระเจ้าเข ้าสู่ วิญญาณของผู ้เชื่ อ และ

ถา้วิญญาณและความคิดของผูเ้ชื่อทาํหน้าท่ีสนับสนุนกันไดด้ี เขาก็จะดาํเนินชีวิตอยู่ใน

พระปัญญาและการสําแดงของพระเจ้าได้ดีเช่นกัน แต่ถ้าความคิดของเขายุ่ งเหยิง

เขาก็จะพลาดจากส่ิงท่ีพระเจา้พยายามสําแดงแก่เขาในวิญญาณ

เสียงอนัแผ่วเบาแตห่นักแน่น
และพระองค์ตรัสว่า "จงออกไปเถิด ไปยืนอยู่บนภูเขาต่อพระพักตร์

พระเจา้" และดูเถิด พระเจา้ทรงผ่านไป และลมใหญ่อันแรงกลา้ไดพ้ัดพังภูเขา
และทาํใหหิ้นแตกเป็นกอ้นๆ ต่อพระพกัตรพ์ระเจา้  แต่พระเจา้มิไดส้ถิตในลมนั้น
ภายหลงัลมก็แผ่นดินไหว  แต่พระเจา้หาทรงสถิตในแผ่นดินไหวนั้นไม่

ภายหลั งแผ่นดิ นไหวก็ เกิ ดไฟ แต่พระเจ ้าหาทรงสถิตในไฟนั้ นไม่
ภายหลงัไฟก็มีเสียงเบาๆ

1 พงศก์ษัตริย ์ 19.11,12

ฉันไดอ้ธิษฐานขอการสําแดงจากพระเจา้อยู่เป็นเวลาหลายปี ทลูขอใหพ้ระองค์

ทรงเปิดเผยส่ิงต่างๆแก่ฉันโดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิผู ้ทรงสถิตอยู่ในชีวิต ฉันรู ้ว่า

คาํทลูขออย่างน้ีเป็นส่ิงสอดคลอ้งกบัพระคมัภีร ์ฉันเชือ่ในพระวจนะและแน่ใจว่าฉันควรจะ

ทูลขอและตอ้งคาดหวังท่ีจะไดร้ับดว้ย แต่ส่วนใหญ่ฉันมีความรูสึ้กเหมือนกับเป็นคนท่ึม

ในฝ่ายวิญญาณ ต่อมาฉันจึงไดเ้รียนรู ้ว่าการท่ีฉันไม่ไดร้ับส่ิงท่ีพระวิญญาณพยายาม

จะเปิดเผยน้ัน เป็นเพราะความคิดของฉันมันยุ่งเหยิงวุ่นวายมาก ฉันจึงพลาดเร่ืองต่างๆ

ท่ีพระเจา้ทรงหยิบย่ืนให ้

ลองนึกภาพว่า มีคนสองคนนั่งอยู่ในหอ้งดว้ยกัน คนแรกพยายามจะกระซิบ

บอกความลับอะไรสักอย่างใหแ้ก่คนท่ีสอง แต่หอ้งท่ีพวกเขานั่งอยู่ น้ันมีแต่เสียงดัง
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เต็มไปหมด ถึงแมว้่าคนแรกจะกระซิบบอกความลับไปแลว้ คนท่ีสองก็ย่อมไม่ไดย้ินอยู่ดี

เพราะหอ้งน้ันมีเสียงรบกวนดังมากนั่นเอง และถ้าคนท่ีสองไม่สังเกตใหด้ี เขาอาจ

ไม่รูเ้สียดว้ยซํ้าว่ามีคนพยายามจะพูดกับเขา

มันเป็นลักษณะอย่างเดียวกันกับการส่ือสารระหว่างพระวิญญาณของพระเจา้

กับวิญญาณของเรา วิธีการของพระวิญญาณบริสุทธ์ิน้ันอ่อนสุภาพ ส่วนใหญ่พระองค์

จะตรสักบัเราแบบเดียวกนักบัท่ีทรงกระทาํต่อผูเ้ผยพระวจนะในพระธรรมตอนน้ี คือเป็น

"เสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่น" ดังน้ันจึงเป็นส่ิงสําคัญอย่างย่ิงท่ีเราจะตอ้งควบคุมตัวเอง

ใหอ้ยู่ในภาวะท่ีจะสามารถไดย้ินเสียงของพระองค์ได ้

วิญญาณและความคิด
ถา้เช่นนั้นขา้พเจา้ควรจะทาํประการใด  ขา้พเจา้จะอธิษฐานดว้ยใจและ

ดว้ยความคิด  และจะรอ้งเพลงดว้ยใจและดว้ยความคิด
1 โครินธ ์ 14.15

บางทีวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยใหเ้ราเขา้ใจหลักการแห่ง "ความคิดสนับสนุนวิญญาณ"

น้ีไดด้ีขึ้ นก็คือ การคิดถึงเร่ืองของการอธิษฐาน ในขอ้พระคัมภีร์ตอนน้ี อัครทูตเปาโล

กล่าวว่า "ท่านไดอ้ธิษฐานทั้งดว้ยวิญญาณ (ภาษาไทยใชค้าํว่า ใจ) และดว้ยความคิด"

ฉันเขา้ใจดีในส่ิงท่ีเปาโลพดูถึงน้ี เพราะฉันก็ทาํอย่างเดียวกันดว้ย บ่อยครั้งฉัน

อธิษฐานในวิญญาณ (คืออธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ) หลังจากท่ีฉันอธิษฐานอย่างน้ัน

ไดพ้ักหน่ึง ก็จะมีบางอย่างแวบเขา้มาใจความคิดเพ่ือใหฉ้ันอธิษฐานเผ่ือเป็นภาษาพูด

ของตนเอง ฉันเชื่อว่าน่ีเป็นวิธีการท่ีความคิดสนับสนุนการทาํงานของวิญญาณ ทั้งสองส่ิง

ทาํงานร่วมกนัเพ่ือใหฉ้นัไดร้บัความรูแ้ละพระปัญญาของพระเจา้โดยวธีิท่ีฉนัสามารถเขา้ใจได้

หลักการดังกล่าวน้ี ยังทาํการในทางกลับกันด้วย มีอยู่ บางครั้ งท่ี ฉันรู ้ สึก

อยากอธิษฐาน ฉันจึงจดัเวลาไวเ้พ่ืออธิษฐานต่อพระเจา้ ถา้ไม่มีการดลใจอะไรเป็นพิเศษ

ในวิญญาณฉันก็จะเร่ิมอธิษฐานดว้ยความคิดก่อน ฉันจะอธิษฐานเผ่ือเร่ืองราวต่างๆ

เท่าท่ีคิดออก การอธิษฐานแบบน้ีบางครั้งรูสึ้กจืดชืดมากเพราะไม่ไดร้ับการสนับสนุน

ใดๆ จากวิญญาณ ฉันมีความรูสึ้กว่าตอ้งต่อสูม้าก ดงัน้ันเมื่ออธิษฐานหวัขอ้ใดเสร็จแลว้

ก็จะอธิษฐานเร่ืองอ่ืนต่อไปอีก

ฉันจะดาํเนินต่อไปอย่างน้ันเร่ือยๆ จนกระทัง่พระวิญญาณเร่ิมใส่ภาระเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงเขา้มา เมื่อพระองคท์รงกระทาํอย่างน้ันแลว้ ฉันก็จะรูว้่าอะไรคือส่ิงท่ีพระองค์
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ประสงคจ์ะใหอ้ธิษฐานเผ่ือ ไม่ใช่อธิษฐานเฉพาะส่ิงท่ีตนเองตอ้งการเท่าน้ัน โดยวิธีการน้ี

ความคิดและวิญญาณของฉันก็จะทาํงานร่วมกนั สนับสนุนซ่ึงกนัและกนัเพ่ือใหน้ํ้าพระทยั

ของพระเจา้สําเร็จ

ภาษาแปลกๆและการแปล
เหตุฉะนั้นคนที่พูดภาษาแปลกๆไดน้ั้นควรจะอธิษฐานขอใหแ้ปลไดด้ว้ย
เพราะถา้ขา้พเจา้อธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ ใจของขา้พเจา้อธิษฐานก็จริง

แต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์
1 โครินธ ์ 14.13,14

อีกตัวอย่างหน่ึ งท่ีจะช่วยใหเ้ราเห็นถึงการทาํงานร่วมกันระหว่างวิญญาณ

และความคิดก็คือ การใชข้องประทานการพูดภาษาแปลกๆ กับการแปล

ถา้ฉันพูดภาษาแปลกๆ ความคิดของฉันก็ไม่ไดท้าํหน้าท่ีอะไร จนกว่าพระเจา้

จะทรงเจิมฉันหรือใครสักคนหน่ึงใหส้ามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีพูดออกไปน้ัน ความคิดของฉัน

ก็จะเร่ิมเป็นประโยชน์

ขอใหเ้ราระลึกไวว้่า ของประทานท่ีเรากล่าวถึงน้ี ไม่ใช่ของประทานแห่งการ

พูดภาษาแปลกๆ กับการแปลในลักษณะท่ี แปลภาษา การแปลคือการถ่ ายทอด

ความหมายแบบคาํต่อคาํ ส่วนการแปลในท่ี น้ี คือการตีความหมาย การถ่ายทอด

ความเขา้ใจในส่ิงท่ีอีกคนหน่ึงไดพ้ดู โดยอาศยัรปูแบบ และบุคลิกเฉพาะตวัของผูแ้ปลเอง

ฉันขอยกตัวอย่างเร่ืองหน่ึง สมมุติว่ามีพ่ีน้องสตรีคนหน่ึงในโบสถ์ยืนข้ึนและพูดสําแดง

พระวจนะของพระเจ้าเป็นภาษาแปลกๆ มันเป็นพระวจนะท่ี เธอได้รับจากวิญญาณ

ของตนเอง ไม่ว่าเธอหรือใครก็ไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีกล่าวออกไปน้ัน แต่พระเจา้อาจทาํใหฉ้ัน

เขา้ใจเน้ือความท่ีเธอไดก้ล่าว เป็นความเขา้ใจแบบกวา้งๆ เมื่อฉันตดัสินใจพดูเน้ือความ

ท่ีเขา้ใจน้ันออกไปดว้ยความเชื่อ ฉันก็จะช่วยทาํใหทุ้กคนเขา้ใจพระวจนะจากพระเจา้

แต่มนัเป็นพระวจนะท่ีถกูถ่ายทอดออกไปโดยวิธีการพดูและบุคลิกลกัษณะเฉพาะตวัของฉนั

การอธิษฐานในวิญญาณ (หรือการอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ) และการแปล

ภาษาแปลกๆ เป็นวิธีการอนัน่าอัศจรรยท่ี์จะช่วยใหเ้ราเขา้ใจถึงหลักการเร่ือง "ความคิด

สนับสนุนวิญญาณ" ไดเ้ป็นอย่างดี วิญญาณพูดบางส่ิงบางอย่างออกมา ส่วนความคิด

ก็ทาํหน้าท่ีช่วยใหเ้ราเขา้ใจในส่ิงท่ีพูดน้ัน

แต่ลองคิดดูซิว่า ถา้พ่ีน้องสตรีคนดังกล่าวพูดภาษาแปลกๆออกไปแลว้ และ

พระเจา้ก็กาํลังทรงเสาะหาบางคนท่ีจะแปล ในตอนน้ันถา้ความคิดของฉันสับสน และ
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สาละวนอยู่กับส่ิงอ่ืน พระองค์ก็จะตอ้งมองขา้มฉันไปเสีย ถึงแมพ้ระองค์จะพยายาม

ประทานคาํแปลใหแ้ก่ฉัน ฉันก็คงไม่พรอ้มท่ีจะรับ

ตอนท่ี ฉันเป็นคริสเตียนใหม่ ๆ และได้เรียนรู ้ ถึ งเร่ื องของของประทาน

ฝ่ายวิญญาณ ฉันจะอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อเวลาผ่านไป

สักระยะหน่ึ ง ฉันก็ เร่ิมรู ้สึกเบ่ือในการอธิษฐาน เมื่ อฉันทูลถามพระเจ้าในเร่ืองน้ี

พระเจา้ทรงตอบว่าเหตุท่ีฉันรู ้สึกเบ่ือก็เพราะฉันไม่เขา้ใจส่ิงท่ีตนเองกาํลังอธิษฐาน

ถึงแมฉ้นัจะรูว้า่เราไมจ่าํเป็นตอ้งเขา้ใจส่ิงท่ีตนเองอธิษฐานในพระวญิญาณไปเสียทุกครัง้กต็าม

แต่การอธิษฐานด้วยความไม่สมดุลอย่างน้ี ทุกครั้ ง  มันก็จะไม่เกิดผลอย่างสูงสุด

เพราะความคิดของเราไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีเรากาํลังอธิษฐาน

ใจท่ีสงบและตืน่ตวั
ใจแน่วแน่นั้น (ที่จดจอ่อยูก่บัพระองค)์ พระองคท์รงรกัษาไวใ้นศานติภาพ

อนัสมบูรณ ์  เพราะเขาวางใจในพระองค์
อิสยาห ์26.3

ฉันหวังว่าคุณคงไดร้ับความเขา้ใจจากตัวอย่างเหล่าน้ีแล้วว่า ความคิดและ

วิญญาณของเราน้ันเป็นส่ิงท่ีทาํงานร่วมกัน ดังน้ันจึงเป็นส่ิงท่ีสําคัญอย่างย่ิง ท่ี เรา

จะตอ้งรักษาความคิดของเราใหอ้ยู่ในภาวะปกติเสมอ ไม่เช่นน้ันความคิดจะสนับสนุน

การงานของวิญญาณไม่ได ้

ท่ีสําคญัซาตานก็รูถึ้งความจริงขอ้น้ีดี มนัจึงพยายามโจมตีความคิดของเรา และ

คอยทาํสงครามต่อสู ้เราอยู่ ในสนามรบแห่งความคิด มันจะพยายามทาํใหค้วามคิด

ของเราแบกภาระและทาํงานหนักเกินกาํลังโดยการใส่ความคิดท่ีผิดๆทุกอย่างเข ้าไป

เพ่ือความคิดของเราจะไดไ้ม่มีอิสระ และไม่พรอ้มท่ีจะใหพ้ระวิญญาณทาํงานผ่านทาง

วิญญาณของเราได้

เราต้องรักษาความคิดจิตใจของเราไว ้ในภาวะแห่งสันติ สุ ขเสมอ ดั งท่ี

ผูเ้ผยพระวจนะอิสยาห์ไดบ้อกเราไวว้่า ถา้ใจ(หรือความคิดของเรา) จดจ่ออยู่กับส่ิงท่ี

ถูกตอ้ง มันก็จะไดพ้กัสงบ

แต่ความคิดของเราน้ัน ตอ้งมีความต่ืนตวัดว้ย ซึ่งจะเป็นอย่างน้ันไม่ไดเ้ลยหาก

ความคิดของเรามัวแต่แบกภาระหนักต่างๆโดยไม่สมควร

ลองคิดดูสิว่า ความคิดของคุณอยู่ในภาวะท่ีปกติมากน้อยแค่ไหน?






เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมตวัเตรียมใจของท่านไวใ้หด้ี…
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ในบทท่ีผ่านมาเราไดก้ล่าวไปแลว้ว่า ความคิดท่ีสาละวนและยุ่งเหยิงเกินไปน้ัน

คือความคิดท่ีอยู่ในภาวะผิดปกติ ภาวะของความคิดท่ีผิดปกติอีกอย่างหน่ึง คือภาวะท่ี

เล่ือนลอยฟุ้งซ่าน ถา้เราไม่สามารถจดจ่อความคิดในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดได ้ แสดงว่ามาร

กาํลังมาโจมตีความคิดของเราแลว้

หลายคนปล่อยให ้ความคิดของตนเล่ื อนลอยอยู่ เป็นปีๆเพราะเขาไม่ เคย

ฝึกวินัยใหแ้ก่ระบบความคิดของตนเอง

บ่อยครั้ งผู ้ ท่ี จดจ่อความคิดในเร่ื องหน่ึ งเร่ื องใดไม่ได ้มักจะคิดว่ าตนเอง

มีอาการบกพร่องทางสมอง แต่ภาวะขาดสมาธิเช่นน้ีอาจเกิดจากการปล่อยใหค้วามคิด

ของตนเองคิดอะไรเร่ือยเป่ือยอยู่เป็นปีๆ โดยไม่รูจ้กัควบคุมบงัคบัก็เป็นได ้การขาดสมาธิ

อาจเป็นผลพวงของการขาดวิตามินด้วย วิตามินบีบางชนิดสามารถช่วยใหค้วามคิด

มีสมาธิ เพ่ิมขึ้ นได้ ดังน้ันถ้าคุณเป็นคนท่ีไม่ค่อยมีสมาธิ  ใหล้องถามตัวเองว่าคุณ

ทานอาหารท่ีเหมาะสม และไดร้ับสารอาหารต่างๆเพียงพอหรือยัง

การปล่อยใหต้ัวเองเหน่ือยเกินขอบเขตก็อาจมีผลกระทบต่อสมาธิของเราดว้ย

ฉันพบว่าเมื่อฉันรู ้สึกเหน่ือยอย่างท่ีสุดน้ันซาตานจะพยายามโจมตีความคิดของฉัน

เพราะมันรูว้่าในเวลาเช่นน้ีฉันจะต่อสู ้มันไดย้าก มารจะพยายามทาํใหเ้ราเขา้ใจว่าเรา

มีอาการบกพร่องทางสมองเพ่ือเราจะไดไ้ม่ก่อปัญหาใดๆ ใหก้บัมันอีก มารอยากใหเ้รา

ยอมเชื่อคาํมุสาทุกอย่างท่ีมันบอกแก่เราโดยไม่มีเหตุผลโตแ้ยง้

ลูกสาวของเราคนหน่ึ งมี ปัญหาเร่ื องสมาธิมากในสมัยท่ี เธอยังเป็นเด็ก

ส่วนใหญ่เธอจะมีปัญหาในการอ่านหนังสือ เพราะสมาธิในการอ่านเป็นส่ิงท่ีควบคู่ไปกบั
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ความเขา้ใจในเน้ือหาของหนังสือ เด็กหลายๆคนและผู ้ใหญ่บางคนไม่เขา้ใจว่าตัวเอง

กาํลังอ่านเร่ืองอะไรอยู่ ตาของเขาอาจจะกวาดไปตามตัวหนังสือในหน้ากระดาษก็จริง

แต่ความคิดกลับไม่รับรูใ้นส่ิงท่ีไดอ่้านไปน้ันเลย

บ่อยครั้งท่ีการไม่เขา้ใจเน้ือหาของตาํราเป็นผลมาจากการขาดสมาธิ ฉันรูเ้ร่ือง

น้ีดีเพราะว่าบางครั้งตัวเองอ่านพระคัมภีร์หรือหนังสืออ่ืนๆ ไดจ้นจบบท แต่กลับไม่รู ้

เลยว่าเมื่อสักครู่อ่านเร่ืองอะไรไปบา้ง เมื่อยอ้นกลับไปอ่านตอนเดิมอีกครั้งหน่ึงก็รูสึ้ก

เหมือนกบัไม่เคยอ่านมาก่อน เพราะถึงแมเ้คยเหน็ผ่านตามากอ่น แต่ความคิดมนัเตลิดไป

ท่ี อ่ืน เมื่อไม่สามารถจดจ่อความคิดอยู่กับส่ิงท่ีตนเองกาํลังทาํอยู่ ในตอนน้ัน ฉันจึง

ไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีกาํลังอ่านอยู่

บ่อยครั้ งท่ีสาเหตุท่ีแท้จริงของการขาดความเข้าใจในส่ิ งท่ีอ่านเกิดจากการ

ไม่ไดใ้หค้วามสนใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความคิดท่ีฟุ้งซ่าน

ใจเลือ่นลอย
เจา้จงระวงัเทา้ของเจา้ (ใหค้ิดอยูเ่สมอว่าตวัเองกาํลงัทาํอะไรอยู)่…

ปัญญาจารย ์5.1

ฉันเชื่อว่าสํานวน "จงระวงัเทา้ของเจา้" น้ีหมายความว่า "จงรกัษาสมดุลไวแ้ละ

อย่าออกนอกเส้นทาง" ถ้าจะขยายความสํานวนน้ีก็หมายความว่า เราจะดาํเนินอยู่

ในเส้นทางของเราไดโ้ดยการคอยคิดอยู่เสมอว่าเรากาํลังทาํอะไรอยู่

ฉันเคยมีอาการใจลอยจนตอ้งพยายามฝึกวินัยในการคิด ซึ่งไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย

บางครั้งก็ยังกลับไปมีอาการเหมือนเดิมอีก บางครั้งขณะท่ีกาํลังพยายามทาํโครงการ

บางอยา่งใหเ้สร็จส้ินฉนัพบวา่ตวัเองกลบัเผลอไปคดิถึงเร่ืองอ่ืนซ่ึงไมเ่กีย่วกบังานท่ีกาํลงัทาํอยู่

ในตอนน้ันเลย ฉันยังไม่บรรลุถึงภาวะท่ีมีสมาธิดีเยี่ยม แต่อย่างน้อยก็ตระหนักแลว้ว่า

การควบคุมความคิดใหอ้ยู่ในร่องในรอยเป็นเร่ืองท่ีสําคัญย่ิงเพียงใด

พจนานุกรมของเว็บสเตอร์ ได้ใหค้วามหมายของคาํว่า "เล่ื อนลอย" ไว ้ว่า

"1. เคล่ือนท่ีไปอย่างไรจุ้ดหมาย คือ ลอยล่อง 2. ไปโดยทางออ้มหรือโดยไม่มีเกณฑ์

กาํหนดไว ้ 3. ดาํเนินหรือทาํ ในทางท่ีไม่ปกติ  4. คิดหรือเปิดเผยตวัเองอย่างคลุมเครือ

หรือไม่ค่อยสอดคล้องกัน"

ถ้าคุณเป็นอย่างฉัน บางครั้งขณะท่ีกาํลังนั่งฟังเทศน์อยู่ดีๆ จู่ๆ ใจมันลอย

ไปท่ีอ่ืน กว่าจะรู ้สึกตัวอีกทีก็ปรากฏว่าเขาเทศน์ไปถึงท่ีไหนแล้วก็ไม่ทราบ ถึงแมว้่า

ร่างกายยังนั่งอยู่ในโบสถ์แต่ใจมันลอยไปคิดถึงขา้วของท่ีกาํลังโชว์อยู่ตามรา้นคา้ต่างๆ
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หรือไม่ก็คิดถึงการทาํอาหารอยู่ในหอ้งครัว

ขอใหร้ะลึกไว ้ว่า สนามรบของการสงครามฝ่ายวิญญาณน้ันอยู่ ท่ีความคิด

ของเรา นั่นคือจุดท่ีมารจะทาํการโจมตี  เพราะมันรู ้ดีว่าถึงแม้เราจะไปโบสถ์แต่ถ้า

ใจของเราไม่ไดจ้ดจ่ออยู่ท่ีคาํเทศนา เราก็จะไม่ไดร้บัประโยชน์อะไรเลย เพราะมารรูด้ีว่า

เราไม่มีทางควบคุมตัวเองใหท้าํส่ิงใดๆ สําเร็จตามแผนได ้ หากเราไม่สามารถควบคุม

ความคิดใหจ้ดจ่ออยู่กับส่ิงท่ีเรากาํลังกระทาํอยู่น้ัน

อาการใจลอยน้ีอาจเกิดข้ึนไดแ้มใ้นตอนท่ีเรากาํลังสนทนากับใคร มีหลายครั้ง

ท่ี เดฟสามีของฉันพูดกับฉัน ฉันก็ฟังเขาอยู่พักหน่ึงแต่หลังจากน้ันก็ไม่ไดย้ินแล้วว่า

เขาพดูอะไรอีก เพราะอะไรหรือ? ก็เพราะฉันยอมใหค้วามคิดของตวัเองล่องลอยไปคิดถึง

เร่ืองอ่ืนนะสิ ร่างกายของฉันยังยืนอยู่ ตรงน้ันทาํท่าเหมือนกาํลังฟังอยู่  แต่ใจกลับ

ไม่ไดย้ินอะไรเลย

หลายปีทีเดียวเมื่ อฉันเกิดอาการเหม่อลอยอย่างน้ี  ฉันมักจะทาํทีเป็นว่า

ฉันรู ้หมดว่าเขาพูดอะไรบา้ง แต่ตอนน้ีฉันจะหยุดถามเขาว่า "ช่วยพูดอีกทีไดไ้หมคะ

พอดีฉันใจลอยไปหน่อย เลยไม่ไดย้ินท่ีคุณพูดเลย"

การทาํอย่างน้ี ทาํใหฉ้ันรูสึ้กว่าอย่างน้อยฉันกาํลังพยายามแกไ้ขปัญหาน้ีอยู่

การเผชิญหน้ากับปัญหาคือทางเดียวเท่าน้ันท่ีจะทาํใหเ้ราเอาชนะปัญหาได้

ฉันตัดสินใจเตือนตนเองว่า ถ้ามารพยายามสรา้งปัญหาโจมตีฉันดว้ยอาการ

ใจลอยน้ี ก็แสดงว่าส่ิ งท่ี คนอ่ืนกาํลังพูดกับฉันน้ั น อาจจะเป็นเร่ื องท่ี สําคัญซึ่ งฉัน

จาํเป็นตอ้งฟัง

ทางหน่ึงท่ีจะต่อสู ้กับศัตรูในปัญหาน้ีได้ดีก็คือ เราต้องอาศัยเทปคาํเทศนา

ซึ่งหลายๆ คริสตจักรมักจะอัดไว ้ ถา้คุณยังไม่มีวินัยพอท่ีจะควบคุมความคิดของตัวเอง

ใหจ้ดจ่ออยูก่บัคาํเทศนาในโบสถก์็ขอใหซ้ื้ อเทปคาํเทศนาในแต่ละสปัดาหไ์ปเปิดฟังหลายๆ

รอบเท่าท่ีเห็นว่าจาํเป็น จนคุณจาํคาํเทศนาได้

มารจะยอมแพไ้ปเองเมื่อมันเห็นว่าคุณไม่ยอมจาํนนต่อมัน

ขอให ้จาํไว ้ว่า มารต้องการให ้คุณคิดว่าตัวเองมีความบกพร่องทางสมอง

หรือมีความผิดปกติอะไรบางอย่าง ซึ่ งในความจริงน้ันคุณเพียงแค่ตอ้งฝึกวินัยใหแ้ก่

ความคิดของตัวเองเท่าน้ัน อย่าปล่อยใหค้วามคิดของคุณลอยล่องไปทัว่เมือง คิดอะไร

เร่ือยเป่ือยตามประสาของมนั จงเร่ิมตน้ท่ีจะ "ระวงัเทา้ของเจา้" เสียแต่วนัน้ี คือใหใ้จจดจ่อ

อยู่กับส่ิงท่ีคุณกาํลังกระทาํอยู่ คุณตอ้งฝึกฝนบา้งสักระยะหน่ึง การท่ีจะละท้ิงนิสัยเดิมๆ

และสรา้งนิสัยใหม่น้ันมนัตอ้งใชเ้วลาบา้ง แต่ในท่ีสุดคุณจะเหน็ว่ามนัคุม้ค่ามากเพียงใด
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ใจท่ีข้ีสงสยั
เราบอกความจริงแก่ท่านว่า  ถา้ผูใ้ดๆจะสัง่ภูเขาน้ีว่า  "จงลอยไปลงทะเล"

และมิไดส้งสยัในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สัง่นั้น  ก็จะเป็นตามนั้นจริง
เหตฉุะนัน้เราบอกทา่นทัง้หลายวา่  ขณะเมือ่ทา่นจะอธษิฐานพระเจา้ขอสิง่ใด

จงเชื่อว่าไดร้บั  และท่านจะไดร้บัสิง่นั้น
มาระโก 11.23,24

เมื่อตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ฉันมักจะไดย้ินตัวเองพูดแสดงความรูสึ้ก

สงสัย เช่น

"ฉันสงสัยว่า วันพรุ่งน้ีอากาศจะเป็นอย่างไร"

"เอ ไม่รูว้่าควรจะแต่งชุดอะไรไปงานเล้ียงดี?"

"ไม่รูว้่าแดนน่ี (ลูกชายของฉัน) จะสอบไดเ้กรดอะไร"

"ฉันไม่แน่ใจว่าจะมคีนมาร่วมสัมมนาสักกี่คน"

พจนานุกรมไดใ้หค้าํจาํกดัความคาํว่า "สงสัย" ไวใ้นรปูของคาํนาม มีความหมาย

ว่า "ความรูสึ้กประหลาดใจ หรือสงสัย" และถา้เป็นคาํกิริยาก็มีความหมายว่า "อาการท่ี

เต็มไปดว้ยความอยากรู ้ หรือสงสัย"

ฉันเพ่ิ งเรียนรู ้ว่าฉันควรจะทาํอะไรๆ ท่ี สร ้างสรรค์ดีกว่าจะมาคอยสงสัย

อยู่ตลอดเวลาในทุกเร่ืองทุกราวซ่ึงฉันนึกคิดเอาเอง แทนท่ีจะมานั่งนึกสงสัยว่าลูกชาย

จะได้เกรดอะไร ฉันควรจะใช ้ความเชื่อว่าเขาจะได้เกรดท่ีดี แทนท่ีจะมัวมานั่งนึกว่า

จะใส่ชุดอะไรไปงานเล้ียง ฉันก็ควรตัดสินใจไปเลยว่าจะใส่ชุดใด และแทนท่ีจะสงสัยว่า

อากาศจะเป็นอย่างไร หรือคนจะมาร่วมการประชุมท่ีฉันจัดสักกี่คน ฉันก็มอบเร่ืองน้ัน

ไวก้ับพระเจา้ โดยไวว้างใจว่าพระองค์จะทรงกระทาํใหทุ้กส่ิงบังเกิดผลดีไม่ว่าจะมีอะไร

เกิดข้ึนก็ตามแต่

ความรูสึ้กสงสัยน้ันทาํใหค้นเราอยู่ในภาวะท่ีตัดสินใจไม่ได ้ ภาวะดังกล่าวน้ี

จะนําไปสู่ความรูสึ้กสับสน ทั้งความสงสัย หรือการไม่รูจ้ะตดัสินใจอย่างไร และความรูสึ้ก

สับสน จะทาํใหเ้ราไม่สามารถรับคาํตอบของการอธิษฐานไดโ้ดยความเชื่อ

ขอให ้สั งเกตในพระธรรมมาระโก 11.23, 24 พระเยซู ไม่ ได ้ตรั สว่ า

"ส่ิ งใดท่ี ท่านอธิษฐานทูลขอ ท่านต้องมานั่ งคิดสงสัยเอาเองว่าจะได้รับหรือไม่ "

แต่พระองค์ตรัสว่า "ส่ิงใดท่ีท่านอธิษฐานขอ จงเชื่อว่าไดร้ับ แลว้ท่านจะไดร้ับส่ิงน้ัน"

ในฐานะท่ีเราเป็นคริสเตียน ในฐานะท่ีเราเป็น ผูเ้ชื่อ เราจะตอ้งมีความเชื่อ

ไม่ใช่ความสงสัย






ถา้ผูใ้ดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ใหผู้น้ั้นทูลขอจากพระเจา้ ผูท้รงโปรด
ประทานใหแ้ก่คนทั้งปวงดว้ย พระกรุณาและมิไดท้รงตาํหนิ แลว้ผูน้ั้นก็จะไดร้ับ
สิ่งที่ทูลขอ

แต่จงให้ผู ้นั้ นทูลขอด้วยความเช่ื อ อย่าสงสัยเลย เพราะว่าผู ้ที่ สงสัย
เป็นเหมือนคล่ืนในทะเลซ่ึงถูกลมพัดซัดไปมา

ผูน้ั้นจงอยา่คิดว่าจะไดร้บัสิง่ใดจากพระเจา้เลย
เขาเป็นคนสองใจไม่มัน่คงในบรรดาทางที่ตนประพฤตินั้น

ยากอบ 1:5-8

เราได้เห็นแล้วว่า ความสงสัยกับความสับสนน้ันเกี่ ยวข ้องกัน การท่ี เรา

ไม่สามารถ กาํหนดความคิดใหเ้ป็นอย่างหน่ึงอย่างใดไดอ้ย่างเจาะจง ทาํใหเ้กิดความรูสึ้ก

สงสัยและสับสนได้

ยากอบ 1.5-8 เป็นขอ้พระคมัภีรท่ี์ดียิ่งท่ีจะช่วยใหเ้ราเอาชนะความรูสึ้กสงสัย

และสับสนได ้ทาํใหเ้ราไดร้ับในส่ิงท่ีทูลขอจากพระเจา้ ฉันเขา้ใจว่า คาํว่า "คนสองใจ"

เป็นภาพบรรยายถึงคนท่ีรูสึ้กสับสน เปล่ียนใจกลับไปกลับมาอยู่ตลอด ตัดสินใจอะไร

แน่นอนไม่ได ้ เขาอาจจะคิดไวอี้กอย่าง แต่ก็ตัดสินใจทาํอีกอย่างหน่ึงแทน  แล้วก็เกิด

ความรูสึ้กสงสัยและสับสนข้ึนมาอีก ทาํใหเ้ขามีอาการเหมือนสองจิตสองใจ ไม่เคยมัน่ใจ

ในการตัดสินใจของตัวเองเลย

ฉันเคยดาํเนินชีวิตส่วนใหญ่ในลักษณะอย่างน้ันโดยท่ีไม่รู ้ตัวว่ามารกาํลัง

ทาํสงครามกับฉันอยู่ ในสนามรบแห่งความคิด ฉันรู ้สึกสับสนไปหมดทุกเร่ือง โดย

ไม่เขา้ใจเลยว่าเป็นเพราะอะไร
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การคิดหาเหตุผลนาํไปสู่ความรูสึ้กสบัสน
…โอ ผู ้มีความเช่ื อน้อย  เหตุ ไฉนพวกท่ านจึงพูด (โต ้แย ้งเหตุผล)

กันและกัน…

มทัธิว 16:8

เท่าท่ีผ่านมา เราได้พิจารณากันไปแล้วถึงเร่ืองความรู ้สึกสงสัย ตอนน้ีเรา

จะมาดูกันถึงเร่ืองความสับสน

ผูท่ี้เชื่อในพระเจา้ส่วนใหญ่ยอมรบัว่าพวกเขารูสึ้กสับสน ทาํไมจึงเป็นอย่างน้ัน?

ดังท่ี ได ้เห็นไปแล้วเหตุผลอย่างแรกเป็นเพราะความรู ้สึกสงสัย อย่างท่ีสองคือการ

พยายามคิดหาเหตุผล ในพจนานุกรมไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า เหตุผล ไวใ้นรูปของ

คาํนามว่า "ขอ้เท็จจริงหรือท่าทีซึ่งอยู่เบ้ืองหลัง ทาํใหเ้หตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดูสมเหตุสมผล"

ในรูปของคาํกิ ริ ยา มี ความหมายว่ า "ทาํการใคร่ครวญหาเหตุผล คือคิ ดอย่าง

สมเหตุสมผล"

ถ้าจะอธิบายอย่างง่ายๆ การคิดหาเหตุผลจะเกิดข้ึนเมื่อเราพยายามนึกว่า

ทาํไมส่ิงน้ันส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน การคิดหาเหตุผลทาํใหค้วามคิดของเราตอ้งเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบั

เหตุการณ์หรือเร่ืองราวใดๆ ท่ีกาํลังเกิดข้ึนเพ่ือพยายามทาํความเขา้ใจถึงองค์ประกอบ

อันซับซอ้นของมัน เราพยายามวิเคราะห์ว่าประโยคคาํพูดหรือคาํสอนใดสมเหตุสมผล

หรือไม่ หากเรารูสึ้กว่าไม่สมเหตุสมผลเราก็จะเพิกเฉยต่อคาํสอนน้ันไป

หลายครั้ งซาตานพยายามแย่งฉวยน้ําพระทัยพระเจา้ไปจากเรา เพราะเรา

พยายามคิดหาเหตุผล พระเจา้อาจทรงนําใหเ้ราทาํบางส่ิงบางอย่าง แต่ถา้มันเป็นส่ิงท่ี

ดูไม่เขา้ท่า ดูไม่สมเหตุสมผล เราอาจจะถูกชักนําใหเ้พิกเฉยต่อส่ิงน้ันๆ เสีย ท่ีจริงแลว้

เมื่อพระเจา้ทรงนําใหเ้ราทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดส่ิงน้ันไม่จาํเป็นตอ้งดูสมเหตุสมผลตามความคิด

ของเราเสมอไป เราอาจรู ้สึกในวิญญาณว่าพระเจ้าทรงนําจริง แต่ความคิดของเรา

อาจไม่ยอมรบัเช่นน้ัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้ส่ิงน้ันเป็นส่ิงท่ีดูไม่ปกติ หรือไม่พึงปรารถนา

หรือเป็นส่ิงท่ีเรียกรอ้งใหเ้ราเสียสละ และเกิดความยุ่งยากมากเกินไป

อยา่นึกหาเหตผุลในความคิด
จงยอมเช่ือฟังในวิญญาณเท่าน้ัน

แต่มนุษยธ์รรมดาจะรบัสิง่เหล่านั้น  ซ่ึงเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจา้
ไมไ่ด ้ เพราะเขาเห็นวา่เป็นสิง่โงเ่ขลา  และเขาไมส่ามารถเขา้ใจได ้ เพราะว่าจะเขา้ใจ
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สิ่งเหล่านั้นไดก้็ตอ้งสงัเกตดว้ยวิญญาณ
1 โครินธ ์2:14

มีประสบการณ์ส่วนตัวเร่ื องหน่ึ งท่ีฉันอยากจะเล่าให ้ฟังเป็นตัวอย่างเพ่ื อ

จะทาํใหคุ้ณเขา้ใจ ถึงเร่ืองการคิดหาเหตุผลกับการเชื่อฟังในวิญญาณไดด้ีขึ้ น

เชา้วันหน่ึงฉันกาํลังแต่งตัวเพ่ือจะไปเทศนาในการประชุมประจาํสัปดาห์ซึ่ง

ฉันจัดข้ึนท่ีเมืองหน่ึงไม่ไกลจากบา้นมากนัก ฉันนึกถึงผูห้ญิงคนหน่ึงซึ่งคอยช่วยเป็นธุระ

เตรียมงานต่างๆท่ีนั่นดว้ยความสัตย์ซื่อมาตลอด ฉันเกิดความรู ้สึกอยากทาํอะไรเพ่ือ

อวยพรเธอบ้าง

"ขา้แต่พระบิดา รธู แอนน์ เป็นพระพรต่อเรามากเหลือเกินในช่วงเวลาหลายปี

ท่ีผ่านมาน้ี" ฉันอธิษฐาน "ขา้พระองค์ควรทาํอย่างไรดีท่ีจะอวยพรเธอ?"

ในทันใดน้ั น ตาของฉันก็ เหลือบไปเห็นชุดสีแดงท่ี แขวนอยู่ ในตู ้ เส้ื อผ้า

และฉันก็รู ้แน่ในใจว่าพระเจ้าประสงค์ใหฉ้ันยกชุดน้ันใหรู้ธ แอนน์ ชุดสีแดงท่ีว่าน้ี

ฉันซ้ือมาได ้ 3 เดือนแล้วแต่ยังไม่เคยใส่เลย ท่ีจริงฉันยังไม่เคยแกะห่อพลาสติกออก

เสียดว้ยซํ้า นับตั้งแต่วนัท่ีซื้ อมา ฉันชอบชุดน้ีมาก กะว่าจะใส่หลายครั้งแลว้แต่ไม่รูเ้ป็นไง

ฉันไม่ไดใ้ส่มนัสักที

อย่าลืมว่ าฉันได้บอกไปว่า ทันทีท่ี ฉันเหลือบไปเห็นชุดแดงในตู ้  ฉันก็ รู ้

ในตอนน้ันเลยว่ามันต้องเป็นชุดสําหรับรูธ แอนน์แน่นอน แต่ใจจริงแล้วฉันกาํลัง

เร่ิมหาเหตุผลว่า พระเจา้คงไม่ไดบ้อกใหฉ้ันทาํอย่างน้ันหรอก เพราะชุดมันยังใหม่อยู่

ฉันยงัไม่เคยไดใ้ส่มาก่อนเลย และราคาก็ค่อนขา้งแพงเสียดว้ย ท่ีสําคัญฉันซ้ือต่างหเูงิน

สีแดงมาเตรียมใส่เขา้ชุดกนัไวแ้ลว้ดว้ย

ถ้ าฉั นพยายามกี ดกั นความคิ ดฝ่ ายเ น้ื อหนั งของตั ว เองออกไปจาก

สถานการณ์น้ี และทาํตวัว่องไวในการฟังพระสุรเสียงของพระเจา้ทุกอย่างก็คงดาํเนินไป

ดว้ยดี แต่มนุษย์เรามีความสามารถสูงในการหลอกตัวเอง โดยยกเหตุผลต่างๆ ขึ้ นมา

เป็นข้ออ้าง ทั้ งๆ ท่ี ความจริงแล้วเป็นเพราะว่ าเราไม่อยากทาํตามพระสุรเสียง

ของพระเจ้าต่างหาก ไม่กี่ นาทีหลังจากน้ันฉันก็ ลืมเร่ื องชุดแดงไปเสียสนิทและก็

ไปทาํธุระอ่ืนๆ ต่อ เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าจริงๆ แลว้ฉันชอบชุดน้ีมาก และมนัยงัเป็น

ชุดใหม่  ฉันจึงไม่อยากยกให ้ใคร ฉันคิดเอาเองว่ าพระเจ้าคงไม่ ได ้ตรัสในเร่ื องน้ี

และมารคงอยากใหฉ้ันเสียของรักมากกว่า

ไม่กี่สัปดาหต์่อมา ขณะท่ีฉันเตรียมตวัไปเทศนาในการประชุมท่ีเดิม ชื่อของรธู
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แอนน์ ก็แวบเขา้มาในความคิดของฉันอีก ฉันจึงเร่ิมอธิษฐานเผ่ือเธอ สถานการณ์เดิม

ก็เกิดข้ึนซํ้าอีกครั้งหน่ึง "พระบิดาเจา้ขา้ รธู แอนน์ เป็นพระพรต่อพวกเรามากเหลือเกิน

ขา้พระองค์ควรจะอวยพรเธออย่างไรดี" และในทันใดน้ันฉันก็เหลือบไปเห็นชุดสีแดง

ชุดเดิมอีก คราวน้ีฉันเกิดความรู ้สึกอึดอัดในฝ่ายเน้ือหนังเพราะจาํได้ว่าครั้ งก่อน

ฉันลืมเร่ืองน้ีไปเสียสนิท

ตอนน้ีฉันจะยึกยกัเร่ืองน้ีต่อไปอีกไม่ไดแ้ลว้ ฉันจะตอ้งยอมรบัว่าพระเจา้ทรงนํา

ใหฉ้ันทาํส่ิงน้ีและก็ตัดสินใจทาํตามเสีย หรือไม่ก็ต ้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า

"ขา้พระองค์รู ้ว่าพระองค์ทรงนําใหข้า้พระองค์ทาํอย่างน้ี แต่ขา้พระองค์จะไม่ทาํตาม"

ฉันรักพระเจา้มากเกินกว่าท่ีจะกลา้ขดัพระดาํรสัของพระองค์ ดงัน้ันฉันจึงเร่ิมทลูพระเจา้

ในเร่ืองชุดสีแดงน้ัน

ในเวลาไม่กี่นาทีฉันเร่ิมตระหนักว่า ครั้งก่อนฉันยกเหตุผลสารพัดข้ึนมาอา้ง

เพ่ือจะได้ไม่ต ้องทาํตามน้ําพระทัยพระเจ้า ฉันคิดเอาว่าพระเจา้คงไม่ไดต้รัสเช่นน้ัน

แต่ตอนน้ีฉันตระหนักวา่พระคมัภีรไ์ม่เคยสอนเลยว่าของท่ีจะใหแ้กค่นอ่ืนตอ้งเป็นของเก่า

เท่าน้ั น การท่ี จะเอาของใหม่ ให ้คนอ่ื นเราต้องมีการเสี ยสละ และของท่ี มาจาก

ความเสียสละอย่างน้ีก็จะมีคุณค่าและเป็นพระพรแก่รธู แอนน์ มากขึ้ นอีกดว้ย

เมื่อฉันเปิดใจออกต่อพระเจา้ พระองค์ก็ทรงสําแดงใหฉ้ันเห็นว่าท่ีจริงแลว้ฉัน

ซื้ อชุดน้ีมาก็เพ่ือจะยกใหรู้ธ แอนน์ นัน่เอง นัน่เป็นเหตุท่ีฉันไม่เคยตัดสินใจใส่ชุดน้ีเลย

พระเจ้าทรงตั้ งพระทัยท่ีจะใหฉ้ันเป็นตัวแทนของพระองค์ในการอวยพร รูธ แอนน์

มาตั้งแต่แรก แต่ฉันยึดเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ และถ้าฉันไม่ยอมท้ิงความคิด

ของตัวเอง พระวิญญาณก็จะทรงนําฉันไม่ไดเ้ลย

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นบทเรียนท่ีมีค่าแก่ฉันมาก มันทาํใหฉ้ันรู ้ว่า การท่ี

หัวคิดของเรามักจะยกเหตุผลต่างๆ ขึ้ นมาเป็นขอ้อ้างน้ัน อาจจะทาํใหเ้ราพลาดจาก

น้ําพระทัยของพระเจ้าได้ ทาํให ้ฉันรู ้ สึกเกิดความกลัวในการใคร่ครวญหาเหตุผล

สารพัดข้ึนมาทันที

โปรดจาํไวว้่า ตามพระธรรม 1 โครินธ์ 2.14 น้ัน มนุษยธ์รรมดาจะไม่เขา้ใจ

เร่ื องของมนุษย์ฝ่ายวิญญาณ ความคิดฝ่ายเน้ื อหนังของฉัน (คือมนุษย์ธรรมดา)

จะไม่เข ้าใจว่าทาํไมต้องเอาชุดใหม่ท่ียังไม่เคยใส่ไปยกใหค้นอ่ืน แต่วิญญาณของฉัน

(คือมนุษย์ฝ่ายวิญญาณ) เขา้ใจเร่ืองน้ีเป็นอย่างดี

ฉันหวังว่าตวัอย่างเร่ืองน้ีคงจะช่วยใหคุ้ณเขา้ใจถึงการดาํเนินชีวิตในน้ําพระทัย

พระเจา้ไดด้ีขึ้ นกวา่ท่ีเคยเป็น (ออ้ บางคนอาจสงสัยว่า แลว้ฉันยกชุดสีแดงใหแ้ก่รธู แอนน์
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ไปหรือยัง? ก็ขอบอกว่า ฉันยกใหเ้ธอไปแล้วค่ะ ตอนน้ีเธอมาเป็นคนงานเต็มเวลา

ในออฟฟิศของเราแลว้ดว้ย และก็ยังใส่ชุดแดงน้ันอยู่เป็นครั้งคราว)

จงเป็นผูป้ระพฤตติามพระวจนะ
แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียง

ผูฟั้งเท่านั้น  ซ่ึงเป็นการลวงตนเอง
ยากอบ 1:22

เมื่อใดก็ตามท่ี เราได้พบข้อพระคัมภีร์แล้วเราไม่ได ้ปฏิบัติตามแสดงว่าเรา

กาํลังพยายามยกเหตุผลอย่างหน่ึงอย่างใดข้ึนมาเป็นขอ้อา้งและกาํลังหลอกตวัเองใหเ้ชื่อ

ในส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่ความจริง เป็นไปไม่ไดท่ี้เราจะมีเวลาพอในการทาํความเขา้ใจ (โดยทาง

สมองของเรา) ถึงทุกส่ิงทุกอย่างท่ีพระคัมภีร์สอนไว  ้ ถา้เรารูสึ้กแน่ใจลึกๆในวิญญาณ

ก็ควรจะลงมือทาํตามขอ้พระคัมภีร์น้ันๆไดเ้ลย

ฉันพบว่า  พระเจา้ทรงประสงค์ใหฉ้ันเชื่อฟังพระองค์ในทุกๆ เร่ืองไม่ว่าฉัน

จะรูสึ้กอยากจะทาํตามหรือเห็นดว้ยหรือไม่ก็ตาม

ถ้าพระเจ้าทรงตรัสไม่ ว่ าจะโดยทางพระวจนะของพระองค์หรื อภายใน

วิญญาณของเรา เราจะตอ้งไม่พยายามอา้งเหตุผลข้ึนมาคัดคา้น หรือพยายามโตแ้ยง้

หรือตั้งคาํถามกับตัวเองว่า ส่ิงท่ีพระเจา้ตรัสน้ันสมเหตุสมผลหรือไม่

เม่ือพระเจา้ตรสั เราตอ้งลงมือทาํตาม ไม่ใช่คิดหาเหตผุล

จงวางใจในพระเจา้ ไม่ใช่ในเหตผุลของมนุษย์
จงวางใจในพระเจา้ดว้ยสุดใจของเจา้ และอยา่พึ่งพาความรอบรูข้องตนเอง

สุภาษิต 3:5

หรืออีกนัยหน่ึงคือ อย่าพ่ึงพาในเหตุและผลเป็นหลัก การพยายามหยิบยก

เหตุผล เป็นการเปิดช่องทางใหต้วัเองถูกหลอก และทาํใหเ้กิดความสับสนเป็นอย่างมาก

ครั้งหน่ึงฉันเคยทูลถามพระเจา้ว่าทาํไมหลายคนถึงรู ้สึกสับสนและพระองค์

ตรัสว่า "จงบอกเขาว่าอย่าพยายามคิดหาเหตุผลไปเสียทุกเร่ืองทุกราว แล้วเขาก็จะ

ไม่สับสนเอง" ซึ่งฉันพบว่าเป็นความจริงทีเดียว เพราะการพยายามนึกหาเหตุผลกับ

ความสับสนมันเป็นของคู่กันเสมอ
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เราสามารถคิดใคร่ครวญเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดในใจของเรา และนํามาทลูต่อพระเจา้

ว่าพระองค์ประสงค์ใหเ้ราเขา้ใจเร่ืองน้ันอย่างไรบา้ง แต่ถา้เราเร่ิมรูสึ้กสับสนนั่นแสดงว่า

เราไปไกลเกินไปแลว้

มี เหตุ ผลอยู่ หลายประการท่ี ทาํ ให ้การคิ ดหาเหตุผลเป็นส่ิ งท่ี อันตราย

แต่เหตุผลประการหน่ึงคือ เราอาจไดเ้หตุผลท่ีเรารูสึ้กฟังดูแลว้เขา้ท่าดีแต่ส่ิงท่ีเราคิดว่า

ถูกตอ้งอาจกลายเป็นส่ิงท่ีผิดก็ได ้

ความคิดของมนุษยส่์วนใหญ่ คือชอบในส่ิงท่ีฟังดูสมเหตุสมผล และมีท่ีมาท่ีไป

และชอบในส่ิงท่ีเขา้ใจได ้ดงัน้ันเรามกัจะมีแนวโน้มท่ีจะเอาส่ิงต่างๆบรรจุไวใ้นกล่องเล็กๆ

ในหวัสมองของเรา แลว้บอกกบัตวัเองว่า "มนัตอ้งเป็นอย่างน้ีแหละ เพราะมนัดูเขา้ท่าดี"

แต่เราคงเคยเห็นมาบ้างแล้วว่า หลายส่ิ งหลายอย่างท่ี เราเห็นด้วยกับเหตุและผล

ของตวัเอง ก็เคยผิดพลาดมาแลว้

อัครทูตเปาโลกล่าวไวใ้นพระธรรมโรม 9 ขอ้ 1 ว่า ข◌้าพเจา้พูดความจริง
ในพระคริสต ์ขา้พเจา้ไม่ไดมุ้สา ใจสาํนึกผิดชอบของขา้พเจา้เป็นพยานฝ่ายขา้พเจา้
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ◌์ เปาโลรู ้ว่าท่านทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้งไม่ใช่เพราะเหตุผลในใจ
ของท่านยืนยันเช่นน้ัน แต่เพราะวิญญาณของท่านยืนยันต่างหาก

เราได้เห็นแล้วว่าบางครั้ งบางคราวความคิดของเราก็สนับสนุนการทาํงาน

ของวิญญาณ ความคิดกบัวิญญาณทาํการดว้ยกนั แต่วิญญาณเป็นส่ิงท่ีน่าเชื่อถือมากกว่า

และวิญญาณมีเกียรติมากกว่าความคิดเสมอ

ถ้าเรารู ้ในวิญญาณของเราว่าส่ิ งใดเป็นส่ิงผิด เราก็ไม่ควรปล่อยใหเ้หตุผล

ในหวัสมองของเราชกันําใหเ้ราทาํส่ิงน้ัน และถา้เรารูว้่าส่ิงใดถูกตอ้ง เราก็ไม่ควรปล่อยให ้

เหตุผลใดๆ มาขัดขวางไม่ใหเ้ราทาํส่ิงน้ัน

พระเจา้ทรงประทานความเขา้ใจใหฉ้ันในเร่ืองต่างๆหลายเร่ือง แต่การท่ีเรา

จะเชื่ อฟังและทาํตามน้ําพระทัยของพระเจ้าได้น้ัน เราไม่จาํเป็นต้องเข ้าใจไปหมด

เสียทุกเร่ือง มีหลายครั้งท่ีพระเจา้ยอมใหเ้ราเจอกับปัญหา และไม่เขา้ใจในเร่ืองใหญ่ๆ

บางเร่ืองในชีวิตของเราเพ่ือช่วยขยายความเชื่อของเราเพ่ิมขึ้ น คาํถามท่ีไม่มีคาํตอบ

จะตรึงเน้ือหนังของเรา ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะใหม้นุษย์เรายอมปฏิเสธเหตุผลแลว้ไวว้างใจ

ในพระเจา้ แต่ถา้เราทาํอย่างน้ันได ้ความคิดของเราก็จะไดเ้ขา้สู่การพาํนัก

การคิดหาเหตุผลเป็นส่วนหน่ึงของ"กิจกรรมยุ่งๆ" ของความคิดของเราซึ่งคอย

ขัดขวางเราจากความสามารถท่ีจะวินิจฉัยและความรู ้ซึ่ งเป็นการสําแดงจากพระเจ้า

ความรูท้างหวัสมองกับความรูซ้ึ่งเป็นการสําแดงน้ันแตกต่างกันมากมายนัก
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ฉันไม่รู ้ว่าคุณจะคิดยังไง แต่สําหรับฉันแล้วฉันอยากใหพ้ระเจ้าทรงสําแดง

ส่ิงต่างๆ แก่ฉันจนรูแ้น่ ในวิญญาณว่าส่ิงท่ีอยู่ในความคิดของฉันน้ันเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง

ฉันไม่อยากคิดหาเหตุผล วนๆ เวียนๆ อยู่กบัเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดจนเหน่ือยและรูสึ้กสับสน

ฉันอยากมีสันติสุขในความคิดจิตใจซึ่งเกิดจากการไวว้างใจในพระเจา้ ไม่ใช่จากความคิด

ความเขา้ใจของฉันเอง

ทั้ง คุณ และ ฉัน ตอ้งเติบโตข้ึนจนเราเกิดความพึงพอใจท่ีจะไดรู้จ้ักพระองค์

ผูท้รงทราบทุกส่ิง ถึงแมเ้ราจะไม่รูจ้ักส่ิงน้ันๆ ก็ตาม

ไม่แสดงความรูใ้นเร่ืองใดนอกจากเร่ืองพระคริสต์
ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย เมื่อขา้พเจา้มาหาท่านขา้พเจา้มิไดม้าเพื่อประกาศ

สกัขพียานของพระเจา้แก่ท่านทั้งหลายดว้ยถอ้ยคาํอนัไพเราะหรือดว้ยสติปัญญา
เพราะขา้พเจา้ตั้ งใจว่าจะไม่แสดงความรู ้เรื่องใดๆในหมู่พวกท่านเลย

เวน้แต่เรื่องพระเยซูคริสตแ์ละการที่พระองคท์รงถูกตรึงที่กางเขน
1 โครินธ ์2:1 - 2

น่ี คื อแนวความคิดของอาจารย์ เปาโลในส่วนท่ี เกี่ ยวกับความรู ้ และการ

คิดหาเหตุผล ซึ่งฉันไดเ้ร่ิมเขา้ใจและรู ้สึกประทับใจมาก กว่าท่ีฉันจะเขา้ใจในเร่ืองน้ี

ก็ใชเ้วลานานทีเดียว แต่ในท่ีสุดฉันก็ไดต้ระหนักว่าในหลายเร่ืองน้ันย่ิงฉันรูเ้ร่ืองน้อยลง

เท่าใดฉันก็จะย่ิงมีความสุขมากข้ึนเท่าน้ัน บางครั้งเราก็รูม้ากเกินไปจนทาํใหต้ัวเองรูสึ้ก

เป็นทุกข์มากทีเดียว

ฉันเคยเป็นคนท่ีอยากรูอ้ยากเห็นเสมอมา ถา้ไม่เขา้ใจอะไรแบบทะลุปรุโปร่ง

เสียก่อน ฉันก็ยังรูสึ้กไม่อ่ิมใจ จนในท่ีสุด พระเจา้ไดเ้ร่ิมสําแดงใหฉ้ันเห็นว่าการท่ีฉัน

คิดหาเหน็เหตุผล อยู่ตลอดเวลานัน่แหละท่ีเป็นตน้เหตุของความรูสึ้กสับสน และเป็นส่ิง

ท่ีขัดขวางฉันไม่ใหไ้ด ้รับพระพรจากพระเจ้า พระเจา้ตรัสว่า "จอยซ์ ถ้าเจ ้าต ้องการ

มีปัญญาในการวินิจฉัย เจา้ตอ้งยอมท้ิงเหตุผลฝ่ายเน้ือหนังของเจา้เสีย"

ฉันพ่ึงมารูต้วัว่าตอนน้ันฉันรูสึ้กอุ่นใจ  ถา้เขา้ใจเหตุผลทุกอย่างเสียก่อน ฉันจะ

ไม่อยากใหอ้ะไรหลุดรอดไปได ้ อยากจะควบคุมทุกเร่ืองไวใ้นกาํมือ แต่ถา้ฉันไม่เขา้ใจ

เร่ืองใดฉันจะรูสึ้กว่าควบคุมสถานการณ์ไม่ได ้และเกิดความกลัว แต่ฉันยงัขาดไปบางส่ิง

ฉันไม่มีสันติสุขในใจจนรูสึ้กเหน่ือยใจเหน่ือยกายไปหมดเพราะการพยายามหาเหตุผล

การคิดผิดๆ อย่างต่อเน่ืองแบบน้ีทาํใหร่้างกายเราอ่อนเพลียมาก บางครั้ ง
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ทาํใหฉ้ันถึงกับหมดแรงเลยทีเดียว พระเจ้าทรงเรียกร้องใหฉ้ันหยุดในเร่ืองน้ี  และ

ฉันก็ ขอแนะนําให ้ทุกคนท่ี เสพติดนิสัยชอบหาเหตุผลเลิกพฤติกรรมดังกล่าวด้วย

ถูกแล้วฉันใช ้คาํว่ า เสพติด เพราะเราอาจเสพติดวิ ธีการคิดอย่างน้ี ได ้เหมือนๆ

กบัท่ีบางคนเขาเสพติดยา เหลา้ หรือบุหร่ีนัน่แหละ ฉันเคยเสพติดการคิดหาเหตุผล และ

เมื่อฉันตัดสินใจเลิกฉันก็เกิดอาการคล้ายจะลงแดงด้วย ฉันรู ้สึกเหมือนคนหลงทาง

และหวาดกลัวเพราะไม่รูว้่าจะมีอะไรเกิดข้ึนบา้งและเกิดความรูสึ้กเบ่ือหน่ายดว้ย

ฉันใชเ้วลาในการคิดใคร่ครวญหาเหตุผลมากเกินไป  จนเมื่อเลิกนิสัยดงักล่าว

แลว้ฉันตอ้งฝึกตัวเองใหคุ้น้เคยกบัภาวะท่ีใจรูสึ้กสงบสุข มีอยู่ช่วงหน่ึงท่ีฉันรูสึ้กคลา้ยจะ

เบ่ือหน่าย แต่เดี๋ยวน้ีฉันชอบเสียแล้ว ครั้งหน่ึงฉันพยายามป่ันความคิดตัวเองไปกับ

ทุกเร่ืองราวอยู่ตลอดเวลา แต่เดี๋ยวน้ีฉันจะทนไม่ไดเ้ลยถา้ตอ้งแบกภาระคิดหาเหตุผล

ต่างๆ

การคิดหาเหตุผล ไม่ใช่สภาวะปกติของความคิด ซึ่งพระเจา้ประสงคส์ําหรบัเรา

ขอให ้ตระหนักไว ้ว่ า เมื่ อใดท่ี ความคิดของเราเต็มไปด้วยการพยายาม

นึกหาเหตุผลต่างๆนานา แสดงว่าความคิดของเรากาํลังอยู่ ในภาวะท่ีผิดปกติ-เป็น

ภาวะผิดปกติสําหรับคริสเตียนท่ีตั้งใจท่ีจะมีชีวิตในชัยชนะ คือผู ้เชื่อท่ีตั้งใจจะเอาชนะ

สงครามท่ีกาํลังรบกันอยู่ในสนามรบแห่งความคิด
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… ท่านสงสยัทาํไม  ท่านช่างมีความเช่ือนอ้ยเสยีจริง
มทัธิว 14:31

พระองคก์็ประหลาดพระทยัเพราะเขาไม่มีความเช่ือ…

มาระโก 6:6

ตามปกติแลว้เรามักจะกล่าวถึงความสงสัยและการไม่เชื่อควบคู่กันราวกับว่า

ทั้ งสองส่ิ งน้ี เหมือนกัน ท่ี จริงแล้วถึงแม้ทั้ งสองส่ิ งจะเกี่ ยวข ้องกันอยู่ แต่ก็มีความ

แตกต่างกันมาก

พจนานุกรมพระคัมภีร์ของไวน์ ไดใ้หค้าํนิยามความหมายของคาํว่า "สงสัย"

ในรูปของคาํกิ ริยาไว ้ว่า "การยืนอยู่ ทั้ งสองทาง… มีความหมายเป็นนัยว่าไม่ค่อย

แน่นอนใจว่าจะเลือกเอาเสน้ทางใด… เป็นคาํท่ีกล่าวถึงผูเ้ชื่อในพระเจา้ท่ีมีความเชื่อน้อย..

วิตกกงัวลเพราะความคิดไขวเ้ขว หนัไปเหมาระหว่างความหวงักบัความกลัว…"

พจนานุกรมเล่มเดียวกนัไดใ้หข้อ้สังเกตไวว้่า ภาษากรีกหน่ึงในสองคาํท่ีแปลว่า

ความไม่ เชื่ อน้ัน "จะแปลเป็นคาํว่า การไม่เชื่ อฟัง อยู่ เสมอในพระคัมภีร์คิงเจมส์

ฉบับแกไ้ขใหม่"

ดังน้ั นเมื่ อเราพิจารณาดูเคร่ื องมืออันทรงพลังของมารทั้ งสองชนิดน้ี แล้ว

เราจะเห็นว่า ความสงสัยเป็นเหตุใหเ้ราหันไปเหมาระหว่างความคิดเห็นสองอย่าง

ส่วนการไม่เชื่อน้ันนําเราไปสู่การไม่เชื่อฟัง

ฉันคิดว่ามันคงจะเป็นประโยชน์มากถ้าเราสามารถแยกแยะไดอ้ย่างชัดเจน

ว่ามารกาํลังพยายามโจมตีเราดว้ยเคร่ืองมือชนิดใด เรากาํลังเผชิญหน้ากับความสงสัย

หรือการไม่เชื่อ?
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ความสงสยั
และเอลียาห์ก็ เข ้ามาใกล้ประชาชนทั้ งปวงกล่าวว่ า "ท่านทั้ งหลาย

จะขยกัขย่อนอยู่ระหว่างสองฝ่ายน้ีนานสกัเท่าใด ถา้พระเยโฮวาหท์รงเป็นพระเจา้
จงติดตามพระองค์แต่ถ ้าพระบาอัลเป็น ก็จงตามท่านไปเถิด" และประชาชน
ไม่ตอบท่านสกัคาํเดียว

        1 พงศก์ษัตริย ์18:21

ฉันเคยฟังเร่ืองหน่ึงซึ่งคงจะช่วยใหเ้ราทาํความเขา้ใจ "ความสงสัย" ไดด้ีขึ้ น

ผู ้ชายคนหน่ึ งป่วยและกาํลั งอ้างพระสัญญาในพระวจนะเพ่ื อให ้ร่ างกาย

ของตนหายจากโรคดังกล่าว ในขณะท่ีกาํลังทาํอย่างน้ั นเขาก็ถูกความสงสัยโจมตี

ในความคิดของเขาอยู่เสมอ

หลังจากท่ีเขาประสบกับความยากลําบากสักระยะหน่ึง เขาก็เร่ิมรู ้สึกท้อใจ

ในตอนน้ันพระเจา้ไดท้รงเปิดตาของเขาใหม้องเห็นโลกฝ่ายวิญญาณ เขามองเห็นภาพ

ของผีตัวหน่ึ งกาํลังพูดมุสาใหเ้ขาฟังว่าเขาไม่มีทางหายจากโรค การท่ี เขากล่าวอ้าง

พระวจนะของพระเจา้ก็จะไม่มีผลดีอะไรเลย แต่เขาก็มองเห็นภาพว่าทุกครั้งท่ีตนเอง

กล่าวอ้างตามพระวจนะของพระเจ้า จะมีแสงสว่างส่องพุ่ งออกมาจากปากของเขา

เหมือนกับดาบ และผีน้ันก็หวาดกลัวอย่างย่ิงจนมันถอยกรูดออกไป

เมื่อพระเจา้ทรงสําแดงใหเ้ขาเหน็นิมิตน้ีแลว้ ชายผูน้ี้จึงเขา้ใจถึงความสําคญัของ

การท่ี เขาจะต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้า เขามองเห็นภาพว่า จริงๆ แล้วเขาก็มี

ความเชื่อ ซึ่งเป็นเหตุท่ีทาํใหผี้รา้ยพยายามโจมตีเขาดว้ยความสงสัย

ความสงสัยไม่ใช่ ส่ิ งท่ีพระเจ้าประทานแก่เรา พระคัมภีร์กล่าวว่า "พระเจ้า

ประทานขนาดของความเชื่อใหแ้ก่แต่ละคน (โรม 12.3) พระเจา้ทรงประทานความเชื่อ

ไวใ้นใจของเราแตม่ารพยายามทาํใหค้วามเชือ่ของเราขาดผลโดยการโจมตเีราดว้ยความสงสยั

ความสงสัยจะเข ้ามาในรูปแบบของความคิดท่ี ตรงกันข้ามกับพระวจนะ

ของพระเจา้ น่ีเป็นเหตุท่ีเราจาํเป็นตอ้งรูพ้ระวจนะของพระเจา้ ถา้เรารูพ้ระวจนะดี เราก็

จะแยกแยะไดเ้วลาท่ีมารพยายามหลอกเรา ขอใหรู้ ้ไวเ้ถิดว่ามารจะหลอกลวงเราเพ่ือ

แย่งชิงเอาส่ิงท่ีพระเยซูไดท้รงซื้ อใหเ้ราแลว้โดยทางการส้ินพระชนม์และการเป็นข้ึนมา

จากความตายของพระองค์
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ความสงสยัและการไม่เช่ือ
ฝ่ายอบัราฮมันั้น  เมือ่ไม่มีหวงัซ่ึงเป็นที่น่าไวใ้จก็ยงัไดเ้ช่ือไวใ้จ  มีความหวงั

ว่าจะไดเ้ป็นบิดาของหลายประชาชาติ ตามคาํที่ไดต้รสัไวแ้ลว้ว่า  "พงศพ์นัธุข์องเจา้
จะมากมายอยา่งนั้น

ความเช่ือของท่านมิไดล้ดนอ้ยลงเลยเมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่าน
ซ่ึงเปรียบเหมือนตายไปแลว้ เพราะท่านมีอายุประมาณรอ้ยปีแลว้  และเม่ือคาํนึงถึง
ครรภข์องนางซาราหว์่าเป็นหมนั

ท่านมิไดห้วัน่ไหวแคลงใจในพระสญัญาของพระเจา้  แต่ท่านมีความเช่ือ
มัน่คงยิ่งขึ้ น จงึถวายเกียรติแด่พระเจา้

ท่านเช่ือมัน่ว่า พระเจา้ทรงฤทธิ ์  อาจกระทาํใหส้าํเร็จไดต้ามที่พระองค์
ตรสัสญัญาไว้

โรม 4:18 - 21

เมื่อฉันตอ้งต่อสูใ้นสงครามฝ่ายวิญญาณ ทั้งๆท่ีรูพ้ระสัญญาของพระเจา้ดีแลว้

แต่กาํลั งถู กโจมตีด ้วยความสงสัยและการไม่ เชื่ อ ฉั นชอบมาอ่านหรือภาวนาดู

พระธรรมตอนน้ี

อับราฮัมได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าว่ าพระองค์จะทรงกระทาํให ้ท่าน

มทีายาทซึ่งเกิดจากกายของท่านเอง หลายปีผ่านไปก็ยงัไม่มีวี่แววว่าอับราฮมัและซาราห์

จะไดลู้กเสียที อบัราฮมัยงัคงยืนหยดัมัน่ในความเชื่อ มัน่ใจว่าส่ิงท่ีพระเจา้ทรงตรัสไวน้ั้น

จะสําเร็จเป็นจริง ในขณะท่ีท่านพยายามใชค้วามเชื่ออยู่น้ันท่านก็ถูกโจมตีดว้ยความรูสึ้ก

สงสัย และวิญญาณแห่งการไม่เชื่อก็กาํลังพยายามบีบคั้นไม่ใหท่้านเชื่อฟังพระเจา้

การไม่เชื่อฟังในกรณีน้ีก็หมายถึงการยอมแพใ้นขณะท่ีพระเจา้มีพระประสงค์

ท่ีจะใหย้ืนหยดัต่อในความเชื่อ การไม่เชื่อฟังไม่ไดม้ีความหมายแค่การฝ่าฝืนพระบัญญตัิ

สิบประการเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงการไม่สนใจในพระสุรเสียงของพระเจ้าหรือส่ิ งท่ี

พระเจา้กาํลังตรัสกับเราเป็นส่วนตัว

แต่อับราฮัมยังคงยืนหยัดมัน่ ท่านยังสรรเสริญและถวายเกียรติแด่พระเจา้อยู่

พระคมัภีร์กล่าวไวว้่า เมื่ออับราฮัมทาํดงัน้ัน ท่านก็เขม้แข็งในความเชื่อมากย่ิงขึ้ นไปอีก

เห็นไหมว่า ถา้พระเจา้ตรัสบอกใหเ้ราทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใด ความเชื่อท่ีจะทาํใหเ้รา

เกิดความมัน่ใจท่ีจะทาํส่ิงน้ันจะมาจากพระวจนะท่ีพระเจา้ตรัส คงเป็นเร่ืองประหลาด

ถา้พระเจา้ทรงคาดหวงัใหเ้ราทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยท่ีไมป่ระทานความสามารถท่ีจะทาํใหเ้ราเชือ่วา่
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เราทาํได ้ ซาตานรูด้ีว่าเราจะกลายเป็นตัวอนัตรายทันทีถา้เรามีความเชื่อเต็มลน้อยู่ในใจ

มันจึงโจมตีเราดว้ยความสงสัยและการไม่เชื่อ

ซึ่ งไม่ ได ้แปลว่าเราขาดความเชื่ อแต่มันเป็นการท่ีซาตานพยายามทาํลาย

ความเชื่อของเราดว้ยคาํมุสา

จะขอยกตวัอย่างใหฟั้งสักเร่ืองหน่ึง เร่ืองน้ีเกี่ยวขอ้งกบัช่วงเวลาท่ีฉันไดร้บัการ

ทรงเรียกใหเ้ขา้สู่การรบัใชพ้ระเจา้ เชา้วนัน้ันก็เหมือนๆ กบัเชา้วนัอ่ืนนั่นแหละ ต่างกนั

ก็ตรงท่ีฉันไดร้ับการเติมเต็มดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้เมื่อสามสัปดาหก์่อน ฉันเพ่ิง

ฟังเทปคาํสอนมว้นแรกจบ เป็นคาํเทศนาของอาจารยเ์รย ์มอสโชลเดอร ์เร่ือง "จงขา้มไป

อีกฟากหน่ึง" ฉันรู ้สึกได้รับการเร ้าใจและประหลาดใจมากท่ีมีคนเอาข้อพระคัมภีร์

เพียงขอ้เดียวไปเทศนาไดถึ้งหน่ึงชัว่โมงเต็มๆ และเป็นคาํเทศนาท่ีน่าสนใจมาก

ขณะท่ีฉันกาํลังปผูา้คลุมเตียงอยู่น้ัน ฉันรูสึ้กเกิดใจปรารถนาท่ีจะสอนพระวจนะ

ของพระเจา้ข้ึนมาอย่างรุนแรง จากน้ันฉันก็ไดย้ินพระสุรเสียงของพระเจา้ว่า "เจา้จะตอ้ง

ไปสอนพระวจนะของเราในท่ีต่างๆ และเจา้จะมีพันธกิจผลิตเทปคาํสอนท่ีใหญ่มาก"

ตอนน้ันไม่มเีหตุผลใดๆ ตามธรรมชาติเลยท่ีจะทาํใหฉ้ันเกดิความเชือ่ว่าพระเจา้

ไดต้รสักบัฉันอย่างน้ัน และก็ไมม่ีอะไรท่ีจะทาํใหเ้ชื่อไดเ้ลยว่าฉันสามารถท่ีจะทาํหรือจะได้

ทาํงานอย่างท่ีฉันไดย้ินพระเจา้ตรสัน้ัน ฉันมีปัญหากบัตวัเองอยู่หลายขอ้ ฉันคงไม่เหมาะ

ท่ีจะเป็นประโยชน์ใดๆต่องานของพระเจา้ แต่พระเจา้ก็ทรงเลือกส่ิงท่ีโลกเห็นว่าโง่เขลา

และอ่อนแอเพ่ือทาํใหค้นมีปัญญาไดอ้าย (1 คร.1.27) พระองค์ทรงทอดพระเนตรท่ี

จิตใจของมนุษย์ไม่ใช่ท่ีร่างกายภายนอก (1 ซมอ.16.7) ถา้ใจภายในมีท่าทีท่ีถูกตอ้ง

พระเจา้ก็สามารถเปล่ียนแปลงเน้ือหนังภายในได้

ทั้งๆ ท่ีไม่มีส่ิงใดภายนอกท่ีจะบ่งชี้ ไดเ้ลยว่าฉันควรจะเชื่อในพระสุรเสียงท่ีไดย้ิน

ตอนท่ีกาํลังปรารถนาจะรับใชพ้ระเจา้น้ัน ฉันกลับเต็มไปดว้ยความเชื่อว่าฉันจะทาํตาม

พระประสงค์ของพระเจ้าได้ เมื่ อพระเจ้าทรงเรียกเราน้ั นพระองค์จะทรงประทาน

ใจปรารถนา ความเชื่อและความสามารถท่ีจะทาํการใหแ้ก่เราดว้ย แต่ฉันก็อยากจะบอก

ใหคุ้ณรูด้ว้ยว่า ตลอดช่วงเวลาท่ีฉันกาํลังฝึกฝนและรอคอยอยู่น้ัน มารจะเขา้มาโจมตีฉัน

ดว้ยความรูสึ้กสงสัยและการไม่เชื่ออยู่เป็นระยะๆ

พระเจ้าทรงประทานนิมิตและความฝันไวใ้นใจของประชากรของพระองค์

นิมิตและความฝันเหล่าน้ี เร่ิมแรกก็เป็นเหมือนกับเมล็ดพืชเล็กๆ ผู ้หญิงเร่ิมตั้ งท้อง

เพราะไดร้บัเชื้ อพนัธุ์ปลูกฝังไวใ้นครรภข์องเธอฉันใด เราก็จะ "ตั้งทอ้ง" เพราะพระวจนะ

และพระสัญญาของพระเจา้ท่ีปลูกฝังในใจของเราฉันน้ัน ในช่วงเวลาท่ีเรากาํลัง "ตั้งครรภ์
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ฝ่ายวิญญาณ" น้ี มารจะพยายามอย่างหนักเพ่ือทาํใหค้วามฝันของเรา "แทง้" เคร่ืองมือ

ชิ้ นหน่ึงท่ีมันใชก้ับเราคือ ความสงสัย และอีกชิ้ นหน่ึงคือการไม่เชื่อ ทั้งสองส่ิงน้ีทาํการ

ต่อตา้นกับความคิดของเราโดยตรง

ความเชื่ อคือผลพวงของวิญญาณ มันเป็นพลังอย่างหน่ึ งในฝ่ายวิญญาณ

มารรา้ยไม่ตอ้งการใหเ้ราปรับความคิดจิตใจใหส้อดคลอ้งกับวิญญาณของเรา มันรูด้ีว่า

ถา้พระเจา้ทรงประทานความเชือ่เพ่ือใหเ้ราทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดและเราเร่ิมเชือ่อย่างคงเสน้คงวา

ว่าเราสามารถทาํการน้ันๆ ได ้ เราก็จะเป็นอันตรายรา้ยแรงต่ออาณาจักรของมัน

จงเดนิบนนํ้าตอ่ไปเร่ือยๆ
ในขณะนั้นเรืออยูก่ลางทะเลแลว้  และถูกคล่ืนโคลงเพราะทวนลมอยู่
ครั้นเวลาสามยามเศษพระองคจ์งึทรงดาํเนินบนนํ้าทะเลไปยงัเหล่าสาวก
เมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองคท์รงดาํเนินมาบนทะเลเขาก็ตกใจนกั รอ้งอึงไป

เพราะกลวั  คิดวา่เป็นผี   ในทนัใดนัน้พระเยซูตรสักบัเขาวา่ "ทาํใจใหด้ไีวเ้ถิด เราเอง
อยา่กลัวเลย"

ฝ่ายเปโตรจึงทูลตอบพระองคว์่า "พระองคเ์จา้ขา้ถา้เป็นพระองคแ์น่แลว้
ขอทรงโปรดบอกใหข้า้พระองคเ์ดินบนนํ้าไปหาพระองค"์

พระองคต์รสัว่า "มาเถิด" เปโตรจงึลงจากเรือเดินบนนํ้าไปหาพระเยซู
แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัว  และเมื่อกาํลังจะจมก็รอ้งว่า "พระองค์

เจา้ขา้ ช่วยขา้พระองค์ดว้ย" ในทันใดนั้นพระเยซูทรงเอื้ อมพระหัตถ์จับเขาไว้
แล้วตรัสว่า "ท่านสงสัยทาํไม ท่านช่างมีความเช่ือน้อยเสียจริง" เมื่ อพระองค์
กบัเปโตรขึ้ นเรือแลว้ ลมก็เงียบลง

มทัธิว 14:24 - 32

ฉันเน้นข้อความในข้อสุดท้ายเพ่ื อให ้คุณสนใจเป็นพิเศษในกลยุทธท่ีมาร

ไดว้างไวใ้นพระคมัภีรต์อนน้ี เปโตรไดก้า้วออกไปตามพระบญัชาของพระเยซเูพ่ือทาํในส่ิง

ท่ี ตนเองไม่ เคยทาํมาก่อน อันท่ี จริงก็ ไม่ เคยมีใครทาํเช่นน้ั นมาก่อนเลยนอกจาก

องค์พระเยซู

การท่ีจะทาํอย่างน้ันได ้ตอ้งอาศัยความเชื่อ!

เปโตรไดท้าํผิดพลาดไปอย่างหน่ึงคือมัวแต่มองดูคล่ืนลมนานเกินไป จนเกิด

ความรูสึ้กกลัว ความสงสัยกบัการไม่เชื่อไดเ้ขา้มาโจมตีท่านจนกาํลังจะจมน้ํา ท่านจึงได้
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รอ้งขอพระเยซูช่วย ซึ่งพระองค์ก็ทรงช่วย แต่ขอใหส้ังเกตว่าลมพายุไดส้งบเงียบทันทีท่ี

เปโตรเดินกลับข้ึนไปบนเรือ

ขอใหร้ะลึกไวว้่าในพระธรรมโรม 4.18-21 น้ันอับราฮัมไม่ไดส้งสัยในใจเลย

เมื่อท่านพิจารณาถึงสภาพการณ์ของตนเองว่าเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะมีลูก อับราฮัมรูถึ้ง

สถานการณ์ของตนดี แต่ฉันคิดว่าท่านคงไม่ไดห้มกมุ่นคิดหรือพูดถึงแต่เร่ืองเหล่าน้ัน

อยู่ตลอดเวลาเหมือนกบัเปโตร เราแต่ละคนอาจรูด้ีว่าเรากาํลังเผชิญกบัอะไรอยู่ แต่เรา

เลือกท่ีจะคิดถึงแต่ส่ิงท่ีเสริมสรา้งความเชื่อและทาํใหเ้ราเจริญข้ึนเท่าน้ัน

น่ีคือเหตุท่ีอับราฮัมมุ่งอยู่แต่กับการสรรเสริญและถวายเกียรติพระเจา้ เราจะ

ถวายเกียรติแด่พระเจา้ไดเ้มือ่เรายงัคงดาํเนินต่อไปในส่ิงท่ีเรารูว้า่ถกูตอ้งถึงแมส้ถานการณ์

จะไมเ่ป็นใจใหเ้รากต็าม เอเฟซสั 6.14 สอนเราวา่ ในขณะท่ีทาํสงครามฝ่ายวญิญาณอยูน้ั่น

เราจะตอ้งรดัเข็มขัดแห่งความจริงไวใ้หแ้น่นๆ

เมื่อพายุพัดเขา้มาในชีวิตของคุณจงปักหลักไวใ้หม้ัน่ ตั้งหน้าอย่างหินเหล็กไฟ

และจงมุ่งมัน่โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีจะยืนอยู่นอกเรือ! บ่อยครั้งท่ีลมพายุจะสงบลง

ทันทีท่ีคุณยอมแพแ้ลว้คลานกลับเขา้ไปในท่ีท่ีปลอดภัย

มารนําพายุเข ้ามาในชีวิตของคุณเพ่ื อทาํให ้คุณหวาดกลัว ในขณะท่ีกาํลัง

เจอพายุอยู่น้ันขอใหจ้าํไวว้่า ความคิดของคุณคือสนามรบ อย่าตดัสินใจทาํอะไรลงไปโดย

พ่ึงพาในความคิดหรือความรูสึ้กของตนเอง แต่จงตรวจสอบกบัวิญญาณของคุณดู เมื่อคุณ

ทาํเช่นน้ัน คุณจะพบกับนิมิตอันเดิมท่ีอยู่ในวิญญาณของคุณมาตั้งแต่แรกเร่ิมแลว้น้ัน

หา้มรวนเร
ถ้าผู ้ ใดในพวกท่ านขาดสติ ปัญญาก็ให้ผู ้นั้ นทูลขอจากพระเจ ้าผู ้ทรง

โปรดประทานใหแ้ก่คนทั้งปวงดว้ยพระกรุณาและมิไดท้รงตาํหนิ แลว้ผู ้นั้นก็จะ
ไดร้ับสิ่งที่ทูลขอ

แต่จงให้ผู ้นั้ นทูลขอด้วยความเช่ื อ อย่าสงสัยเลย เพราะว่าผู ้ที่ สงสัย
เป็นเหมือนคล่ืนในทะเลซ่ึงถูกลมพัดซัดไปมา

ผูน้ั้นจงอยา่คิดว่าจะไดร้บัสิง่ใดจากพระเจา้เลย
ยากอบ 1:5 - 7

ศิ ษยาภิ บาลของฉั น อาจารย์ ริ ค เชลตั น ได้ เล่ าว่ าหลั งจากเรี ยนจบ

พระคริสตธรรมแล้วท่านรู ้สึกสับสนมาก ไม่รู ้ว่าจะทาํอะไรดี พระเจา้ไดท้รงตรัสในใจ
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ของท่านอย่างชัดเจนว่าเมื่อเรียนจบแลว้ใหก้ลับไปเมืองเซนต์หลุยส์ มิสซร่ีู เพ่ือบุกเบิก

ก่อตั้งคริสตจักรท่ีนั่น ซึ่งท่านก็ตั้งใจจะทาํเช่นน้ันอยู่ แต่เมื่อถึงเวลาท่ีจะตอ้งเดินทาง

ท่านมีเงินเหลือในกระเป๋าแคป่ระมาณ 50 เหรียญเท่าน้ัน ในขณะท่ีภรรยากาํลังตั้งครรภ์

และมีลูกอีกคนหน่ึงท่ีจะตอ้งรับผิดชอบ สถานการณ์ของท่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก

ในขณะท่ีกาํลังพยายามตัดสินใจอยู่น้ัน ท่านไดร้ับขอ้เสนอจากหน่วยงานใหญ่

สองแหง่ใหไ้ปร่วมรบัใชพ้ระเจา้ ซึ่งเงินเดือนก็คงจะดีมากดว้ย โอกาสในการรบัใชพ้ระเจา้

ในหน่วยงานดังกล่าวน้ีน่าสนใจมาก ถ้าไม่นับผลประโยชน์อย่างอ่ืนแค่ไดร่้วมงานกับ

หน่วยงานใหญ่อย่างน้ีก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากแลว้ ยิ่งท่านใชเ้วลาคิดถึงเร่ืองเหล่าน้ี

นานเพียงใด ท่านก็รู ้สึกสับสนมากข้ึนเท่าน้ัน (ฟังดูเหมือนว่านายสงสัยกาํลังแวะ

มาเยี่ยมท่านเสียแลว้ ใช่ไหม?)

ครั้งหน่ึงท่านรูอ้ย่างชดัเจนดีแลว้ว่าตนเองตอ้งการทาํอะไร แต่ตอนน้ีกลบัหนัไป

เหมาระหว่างข ้อเสนอต่างๆ เน่ืองจากสถานการณ์ไม่ค่อยเอ้ืออาํนวยเท่าไหร่นักท่ีจะ

กลับไปเร่ิมงานท่ีเซนต์หลุยส์ ท่านจึงรูสึ้กว่าเป็นส่ิงเยา้ยวนใจเหลือเกินท่ีจะรับขอ้เสนอ

อันใดอันหน่ึง แต่ก็ยังไม่รูสึ้กมีสันติสุขท่ีจะทาํงานกับหน่วยงานใด ในท่ีสุดท่านก็ไปขอ

คาํปรึกษาจากศิษยาภิบาลคนหน่ึงท่ีเชิญท่านไปร่วมงาน ศิษยาภิบาลท่านน้ันจึงแนะนํา

อย่างมีปัญญาว่า "ไปหาท่ีสงบสักท่ีหน่ึงสิ ไม่ตอ้งฟังความคิดในหัวสมองของตัวเอง

แต่ใหพิ้จารณาดูใจว่าคุณอยากทาํอะไร แลว้ก็จงทาํตามน้ัน"

เมื่อท่านทาํตามท่ีศิษยาภิบาลคนน้ันแนะนํา ท่านก็พบว่าใจของท่านอยากกลับ

ไปตั้งคริสตจักรท่ีเซนต์หลุยส์ ท่านไม่รูว้่าจะทาํไดอ้ย่างไรในขณะท่ีขาดเงินอยู่อย่างน้ัน

แต่ก็ตัดสินใจไปบุกเบิกคริสตจักรดว้ยความเชื่อฟัง งานจึงเกิดผลอย่างน่าอัศจรรย์

ปัจจุบนัน้ี อาจารยริ์ค เชลตนั เป็นผูก้่อตั้งและศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจกัร

ไลฟ์คริสเตียนเซ็นเตอร์ เมอืงเซนตห์ลุยส์ รฐัมิสซูร่ี ในตอนน้ีคริสตจักรแห่งน้ีมีสมาชิก

ประมาณสามพันคนและมีการขยายงานออกไปในท่ีต่างๆ ทัว่โลก ชีวิตของคนมากมาย

หลายพนัไดร้บัพระพรและเปล่ียนแปลงใหม่ผ่านทางพนัธกิจของคริสตจกัรน้ี ฉันเคยเป็น

ศิษยาภิบาลร่วมในคริสตจกัรน้ีอยู่หา้ปี และพนัธกิจชีวิตในพระวจนะของฉันก็มีจุดเร่ิมตน้

ในช่ วงเวลาดังกล่าวนั่นเอง ลองนึกดู สิว่ามารจะอาศัยความสงสัยกับการไม่ เชื่ อ

เพ่ือขโมยเอาส่ิ งดีๆไปมากมายเพียงใดถ้าอาจารย์เชลตันพ่ึงพาความคิดของตนเอง

แทนท่ีจะฟังเสียงในหัวใจของท่าน
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ความสงสยัเป็นส่ิงเลอืกได ้
ครั้นเวลาเชา้  ขณะเสด็จกลบัไปยงักรุงอีก  ก็ทรงหิวพระกระยาหาร
และเม่ือทอดพระเนตรไป  ทรงเห็นตน้มะเดื่อตน้หน่ึงอยู่ริมทาง ก็ทรง

ดาํเนินเขา้ไปใกล ้เห็นตน้มะเดือ่นัน้ไม่มผีลมแีตใ่บเท่านั้น  จงึตรสักบัตน้มะเดือ่นัน้วา่
"เจา้จงอยา่ผลิผลอีกต่อไป"  ทนัใดนั้นตน้มะเดื่อก็เห่ียวแหง้ไป

ครั้นเหล่าสาวกไดเ้ห็นก็ประหลาดใจแลว้ว่า "เป็นอย่างไรหนอตน้มะเดื่อ
จึงเห่ียวแหง้ไปในทันใด"

ฝ่ายพระเยซูตรสัตอบเขาวา่"เราบอกความจรงิแกท่า่นทัง้หลายวา่  เพยีงทา่น
จะมีความเช่ือและมิไดส้งสัยท่านจะกระทาํไดเ้ช่นที่เราไดก้ระทาํแก่ตน้มะเดื่อน้ี
ยิง่กว่านั้น ถึงแมท้่านจะสัง่ภูเขาน้ีว่า "จงลอยไปลงทะเล" ก็จะสาํเร็จได ้

สิง่สารพดัซ่ึงท่านอธิษฐานขอดว้ยความเช่ือ  ท่านจะได"้

มทัธิว 21:18 - 22

เมื่อสาวกของพระเยซูประหลาดใจและทูลถามว่า  พระองค์สาปใหต้น้มะเด่ือ

เหีย่วแหง้ไปไดอ้ย่างไร คาํตอบของพระองคอ์าจสรุปไดว้่า "ถา้เจา้มีความเชื่อและไม่สงสัย

เจา้ก็จะทาํไดเ้ช่นเดียวกันกับท่ีเราทาํกับตน้มะเด่ือน้ี แมก้ระทัง่การใหญ่กว่าน้ีเจา้ก็จะ

ทาํได"้ (ยอหน์ 14.12)

เราไดช้ี้ ใหเ้ห็นแลว้ว่า ความเชื่อคือของประทานจากพระเจา้ เราจึงรู ้แล้วว่า

เรามีความเชื่ออยู่ (โรม12.3) แต่การท่ีเราจะสงสัยหรือไม่เป็นส่ิงท่ีเราเลือกได ้มันคือ

กลยุทธของมารท่ีทาํการต่อสู ้ความคิดของเรา ในเมื่อคุณสามารถเลือกท่ีจะคิดเร่ืองใด

ก็ได  ้ เมื่อความสงสัยแวบเข้ามาคุณควรจะรู ้ตัวว่ามันเป็นอย่างไร และบอกกับมันว่า

"ไม่เอาหรอกจ๊ะ ขอบคุณ" แลว้ก็ดาํรงอยู่ในความเชื่อต่อไป

การขาดความเช่ือคือการไม่เช่ือฟัง
ครั้นพระเยซูกับเหล่าสาวกมาถึงฝูงชนแลว้  มีชายคนหน่ึงมาหาพระองค์

คุกเขา่ลง  ทูลว่า
"พระองค์เจา้ขา้ ขอทรงพระเมตตาแก่บุตรของขา้พระองค ์ ดว้ยเขาเป็น

โรคลมบา้หมู มีความทุกขเ์วทนามาก เคยตกไฟตกนํ้าบ่อยๆ
ข้าพระองค์ได ้พาเขามาหาพวกสาวกของพระองค์แต่พวกสาวกนั้ น

รกัษาเขาใหห้ายไม่ได"้
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พระเยซูตรสัตอบว่า "โอ คนในยุคที่ขาดความเช่ือและมีทิฐชิัว่  เราจะตอ้ง
อยูก่บัท่านทั้งหลายนานเท่าใด เราจะตอ้งอดทนเพราะท่านไปถึงไหน  จงพาเด็กนั้น
มาหาเราที่น่ีเถิด"

พระเยซูจงึตรสัสาํทบัผีนัน้  มนัก็ออกจากเขา  ตัง้แต่นัน้ไปเดก็ก็หายเป็นปกติ
ภายหลังเหล่าสาวกของพระเยซูมาหาพระองค์เป็นส่วนตัว ทูลถามว่า "เหตุไฉน
พวกขา้พระองคข์บัผีนั้นออกไม่ได"้

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า  "เพราะเหตุพวกท่านมีความเช่ือนอ้ย  ดว้ยเรา
บอกความจริงแก่ท่านทั้ งหลายว่า  ถ้าท่านมีความเช่ือเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหน่ึง
ท่านจะสัง่ภูเขาน้ีว่า  "จงเล่ือนจากที่น่ีไปที่โน่น"  มนัก็จะเล่ือน  สิง่หน่ึงสิง่ใดซ่ึงท่าน
ทาํไม่ได ้ จะไม่มีเลย"

มทัธิว 17:14 - 20

โปรดจาํไวว้่า การขาดความเชื่อจะนําไปสู่การไม่เชื่อฟัง

บางทีพระเยซูอาจจะสอนพวกสาวกให ้ทาํบางส่ิ งบางอย่างในสถานการณ์

เช่นน้ัน แต่เพราะพวกเขาไม่มีความเชื่อจึงทาํใหเ้ขาไม่ยอมเชื่ อฟังพระองค์ ดังน้ัน

พวกเขาจึงลม้เหลว

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทั้งการขาดความเชือ่และการสงสัยจะเป็นส่ิงท่ีขดัขวางเรา

ไวไ้ม่ใหท้าํในส่ิงท่ีพระเจา้ทรงเรียกและทรงเจิมใหเ้ราทาํในชีวิตน้ี นอกจากน้ีมนัยงัทาํให ้

เราขาดความรูสึ้กสนัติสุขท่ีพระเจา้ทรงประสงคใ์หเ้รามเีมือ่เราพกัพิงจิตใจของเราอยูใ่นพระองค์

(มธ.11.28,29)

การพาํนักสะบาโต
เหตุฉะนั้น ขอใหเ้ราทั้งหลายพยายามท่ีจะไดเ้ขา้สูก่ารพาํนกันั้น เพื่อจะได้

ไม่มีผูห้น่ึงผูใ้ดหลงไป เหมือนคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้น
ฮีบรู 4:11

ถ้าคุณอ่านบทท่ีส่ีของพระธรรมฮีบรูทั้ งบทคุณจะรู ้ว่าพระคัมภีร์สอนว่าการ

พาํนักสะบาโตมีไวเ้พ่ือผู ้ท่ีเชื่อในพระเจา้ทุกคน ในยุคพันธสัญญาเดิมน้ันวันสะบาโต

ถือเป็นวนัหยุดพัก แต่ในยุคพันธสัญญาใหม่การพาํนักสะบาโตกลายเป็นสถานท่ีสําหรบั

พาํนักในฝ่ายวิญญาณ เป็นสิทธิพิเศษสําหรับผู ้เชื่อทุกคนท่ีจะปฏิเสธความวิตกกังวล
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ทุกอย่าง ในฐานะท่ีเราเป็นผูเ้ชื่อเราสามารถเขา้สู่การพาํนักของพระเจา้ได้

ถา้เราสังเกตฮีบรบูทท่ี 4 ขอ้ 11 ใหด้ีจะเหน็ว่าเราจะเขา้สู่การพาํนักไม่ไดเ้ลย

หากปราศจากความเชื่อ เราจะไม่ไดเ้ขา้สู่การพาํนักเลย ถา้ไม่มีความเชื่อและไม่เชื่อฟัง

พระเจา้ การไม่เชื่อน้ันจะทาํใหเ้รามีชีวิตเหมือนกับคนท่ีวนเวียนอยู่ในถ่ินทุรกันดาร

แต่พระเยซูไดท้รงจัดเตรียมท่ีพาํนักอันถาวรไวเ้พ่ือเรา ซึ่งเราจะรับเป็นมรดกไดก้็โดย

ทางการดาํเนินชีวิตโดยความเชื่อเท่าน้ัน

ดาํเนินชีวิตเร่ิมตน้ก็ความเช่ือและสุดทา้ยก็ความเช่ือ
เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจา้ก็ไดส้าํแดงออก

โดยเริ่ มต ้นก็ความเช่ื อ สุดท้ายก็ความเช่ื อ ตามที่ พระคัมภีร์มี เขียนไว้ว่ า
คนชอบธรรมจะมีชีวิตดาํรงอยู่โดยความเช่ือ

โรม 1:17

ฉันจาํเหตุการณ์เร่ื องหน่ึ งได้ซึ่ งเชื่ อว่าคงจะช่วยให ้คุณเข้าใจเร่ื องน้ี ได ้ดี

เย็นวนัหน่ึงฉันกาํลังเดินวนไปรอบๆบา้น พยายามทาํงานบา้นบางอย่างใหเ้สร็จ ตอนน้ัน

ฉันรู ้สึกเศร้าหมองมาก ไม่มีความชื่นชมยินดีหรือสันติสุขอะไรในใจเลย ฉันเฝ้าแต่

ทลูถามพระเจา้ว่า "พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคเ์ป็นอะไรไปหรือ?" ฉันมกัจะรูสึ้กอย่างน้ัน

อยู่บ่อยๆ จึงอยากจะรู ้จริงๆว่าอะไรคือปัญหาของฉัน ฉันพยายามดาํเนินชีวิตติดตาม

พระเยซูตามท่ีไดเ้รียนรูม้า แต่คงมีอะไรบางอย่างท่ีมันขาดหายไป

ในขณะน้ันมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้ น ขณะท่ีฉันรับโทรศัพท์อยู่ น้ั นมือก็เปิดๆ

ดูการด์ท่องจาํขอ้พระคมัภีรท่ี์มีบางคนส่งมาให ้ท่ีจริงฉันไม่ไดห้าดูขอ้ไหนเป็นพิเศษหรอก

แค่เปิดๆ ดูตอนรับโทรศัพท์เท่าน้ัน เมื่อวางหูโทรศัพท์แล้วฉันตัดสินใจสุ่มหยิบการ์ด

ออกมาใบหน่ึงเผ่ือจะไดร้ับคาํหนุนใจอะไรบา้ง

ข ้อพระคัมภีร์ท่ีฉันได้มาคือโรม15.13 ขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรด

ใหท่้านบริบูรณ์ดว้ยความชื่นชมยินดี และสันติสุขในความเชื่อ เพ่ือท่านจะไดเ้ป่ียมดว้ย

ความหวังโดยฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

ฉันเขา้ใจแลว้!

ปัญหาของฉันคือการสงสัยและการไม่เชื่อนั่นเอง ฉันทาํใหต้ัวเองไม่มีความสุข

โดยไปเชื่อคาํมุสาของมาร ชอบคิดอะไรในแง่ลบท่ีไม่มีความชื่นชมยินดีและสันติสุข

ก็เพราะฉันไม่เชื่อนั่นเอง เป็นไปไม่ไดท่ี้คนซ่ึงดาํเนินชีวิตในความไม่เชื่อจะมีความ
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ชื่นชมยินดีและสันติสุข

จงตัดสินใจท่ีจะเชื่อพระเจา้ และอย่าเชื่อมาร!

จงเรียนรูท่ี้จะดาํเนินชีวติโดยเร่ิมตน้ก็ความเชือ่และสุดทา้ยก็ความเชือ่ พระธรรม

โรมบทท่ี 1 ขอ้ 17 กล่าวว่านั่นคือทางเดียวท่ีจะสําแดงถึงความชอบธรรมของพระเจา้

พระเจา้ทรงสําแดงใหฉ้นัเหน็วา่ แทนท่ีฉนัจะดาํเนินชวีิตโดยเร่ิมตน้กค็วามเชือ่และ สุดทา้ย

ก็ความเชื่อ ฉันกลับดาํเนินชีวิตโดยเร่ิมตน้ท่ีความเชื่อ แต่สุดทา้ยกลายเป็นความสงสัย

และความไม่เชื่อ จากน้ันก็กลับไปสู่ความเชื่ออีกสักพักหน่ึงแลว้ทีหลังก็ไปสู่ความสงสัย

และความไม่เชื่ ออีก กลับไปกลับมาอยู่ อย่างน้ัน นั่นคือสาเหตุ ท่ีทาํให ้ชีวิตของฉัน

เต็มไปดว้ยความเศรา้หมอง

ขอใหจ้าํไวว้่า ตามพระธรรมยากอบ 1.7,8 น้ัน คนสองใจคือคนท่ีไม่มัน่คง

ในบรรดาทางท่ีตนประพฤติน้ันและเขาจะไม่ไดร้ับส่ิงใดจากพระเจา้เลย จงตั้งใจไวว้่า

คุณจะไม่เป็นคนสองใจ และอย่าดาํเนินชีวิตในความสงสัย

พระเจา้ทรงมีแผนการชีวิตอนัย่ิงใหญ่เตรียมไวส้ําหรับคุณแลว้ อย่ายอมใหม้าร

หลอกชิงเอาไปจากคุณได้ …ทาํลายความคิดท่ีมี เหตุผลจอมปลอม และทิฐิมานะ

ทุกประการท่ีตั้ งตัวข้ึนขัดขวางความรู ้(อันแทจ้ริง)ของพระเจ้า และน้อมนําความคิด

ทุกประการใหเ้ขา้อยู่ใตบ้ังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์(พระเมสสิยาห์ ผูร้ับการทรงเจิม)

(2 คร.10.5)






จงระงบัความโกรธและท้ิงความพิโรธ  อยา่ใหใ้จของท่านเดือดรอ้น  มีแต่
จะชัว่ไป

สดุดี 37 : 8

ทั้งความวิตกและความกระวนกระวายโจมตีความคิดของเราเพ่ือหนัเหเราไป

จากการรับใชพ้ระเจา้  มารยังใชค้วามทุกข์ทรมาณทั้งสองอย่างน้ีเพ่ือกดความเชื่อของ

เราใหต้กตํา่ลง  เพ่ือไม่ใหค้วามเชื่อผงาดข้ึนมาช่วยเราใหด้าํเนินชีวิตอย่างมีชยัได ้

บางคนชอบกระวนกระวายถึงขนาดท่ีเรียกไดว้่าเขาเสพติดการกระวนกระวาย

ถา้ไม่มีเร่ืองของตัวเองใหก้ังวลเขาก็จะกังวลเร่ืองของคนอ่ืนแทน ฉันเคยมีปัญหาเร่ืองน้ี

มาก่อน  ดังน้ันจึงถือไดว้่ามีคุณสมบตัิพอท่ีจะบรรยายในเร่ืองน้ีได ้

เพราะเหตุท่ีฉันมวัแต่กระวนกระวายในเร่ืองต่างๆ ฉันจึงไม่ไดช้ื่นชมกบัสันติสุข

ท่ีพระเยซูอุตส่าห์ส้ินพระชนม์เพ่ือประทานใหแ้ก่ฉัน

เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีเราจะมีสันติสุขไปพรอ้มๆ กับกระวนกระวายไปดว้ย

สันติสุขไม่ใช่ส่ิงท่ีเราจะเอาไปใส่ใหใ้ครก็ได  ้ แต่มันเป็นผลประการหน่ึงของ

พระวิญญาณ (กท 5.22) และผลคือส่ิงท่ีเกิดมาจากการเขา้สนิทกับเถา (ยน. 15.4)

การเขา้สนิทเกี่ยวขอ้งกับการเขา้สู่ "การพาํนักของพระเจา้" ท่ีกล่าวไวใ้นพระธรรมฮีบรู

บทท่ี 4 และตอนอ่ืนๆ ในพระวจนะของพระเจา้

มีหลายคาํในพระคัมภีร์ท่ีหมายถึงความกระวนกระวาย แล้วแต่ว่าจะเป็นการ

แปลฉบับไหน พระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ไม่ไดใ้ชค้าํว่า "กระวนกระวาย" นอกเหนือจาก

คาํว่า "ใจเดือดรอ้น" แลว้ ยงัมีวลีอ่ืนๆ เพ่ือเตือนเราไม่ใหม้ีความกงัวล เช่น  "อย่ากระวน

กระวาย" (มธ. 6.25) "อย่าทุกขร์อ้นในส่ิงใดๆ  เลย" (ฟป. 4.6) และ "จงละความกระวน
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กระวายของท่าน..." (1 ปต. 5.7)  ส่วนใหญ่ฉันจะใชพ้ระคมัภีร ์ฉบบัขยายความซ่ึงมกัจะ

รวมเอาคาํจากการแปลฉบับต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัเพ่ือใหก้ารสอน ในบทน้ีง่ายขึ้ นฉันจะใช ้

คาํว่า "ความกระวนกระวาย" เพ่ือบรรยายถึงอาการดังกล่าวน้ี

ความหมายของคาํว่า ความกระวนกระวาย

พจนานุกรมของเว็บสเตอร์  ใหค้าํจาํกัดความคาํว่า ความกระวนกระวายไว ้

ดังต่ อไปน้ี  "---อกรรมกิ ริยา1.รู ้ สึ กอึดอัดและเป็นทุกข์ ใจ...---สกรรมกิ ริยา

1.  เป็นเหตุใหรู้สึ้กวติก เป็นทุกข.์..  ---คาํนาม...  2. แหล่งแหง่ความกงัวลอย่างต่อเน่ือง"

ฉันเคยไดย้ินคนใหค้วามหมายคาํน้ีว่าเป็นการทรมานตัวเองดว้ยความคิดท่ีรบกวนใจ

เมื่อฉันเหน็ความหมายท่ีว่าเป็นการทรมาณตวัเองดว้ยความคิดท่ีรบกวนใจแลว้

ฉันตัดสินใจในตอนน้ันเลยว่าฉันฉลาดและตอ้งไม่ทาํอย่างน้ันอีก ฉันเชื่อว่าคริสเตียน

ทุกคนก็ฉลาดเช่นกัน ฉันคิดว่าผูท่ี้เชื่อในพระเจา้ตอ้งมีปัญญาเกินกว่าท่ีจะมานัง่ทรมาณ

ตวัเองแน่

ความกระวนกระวายไม่มีทางทาํใหอ้ะไรดีไดข้ึ้ นเลย แล้วทาํไมไม่เลิกกังวล

เสียล่ะ?

ความหมายของคาํน้ีอีกส่วนหน่ึงทาํใหฉ้ันตาสว่างข้ึนดว้ย "เอาฟันกัดขยํ้าคอ

แลว้เขย่าหรือสะบัดจนไม่เหลือชิ้ นดีเหมือนสัตว์กระทาํต่อกัน หรือ ทาํการรบกวนโดย

การกัดซํ้ารอยเดิม หรือ ขบกัด"

เมื่อพิจารณามาความหมายต่างๆ เหล่าน้ีแลว้ ฉันจึงไดข้อ้สรุปว่ามารใชค้วาม

กระวนกระวายเพ่ือทาํอันตรายแก่เราดังความหมายท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ เมื่อเรากระวน

กระวายแมแ้ต่ไม่กี่ชัว่โมงเราจะมีความรูสึ้กเช่นน้ันจริงๆ เหมือนกบัมีใครมากดัขยํ้าท่ีคอ

ของเราแลว้สะบัดเหวี่ยงเราไปมาจนเกิดแผลเหวอะหวะไปหมด ความคิดท่ีวนเวียนซํ้าๆ

ซากๆ อยู่ในหวัของเราก็เหมือนกับการกัดซํ้ารอยแผลเดิมในคาํจาํกัดความน้ีเช่นกัน

ความกระวนกระวายเป็นการโจมตีจากซาตานอย่างไม่ต ้องสงสัย ผู ้เชื่อใน

พระเจ้าได้รับคาํสอนใหจ้ัดการทาํบางส่ิงบางอย่างกับความคิดของตน แต่มารรา้ยก็

พยายามขัดขวางไวเ้พ่ือไม่ใหเ้ราทาํไดส้ําเร็จ ดังน้ันมันจึงพยายามทาํทุกวิถีทางเพ่ือให ้

ความคิดของเราสาละวนอยู่กับความคิดท่ีผิดๆทั้งหลาย เพ่ือความคิดของเราจะไดไ้ม่

เป็นไปตามท่ีพระเจา้ทรงวางแบบไว ้

ในบทต่อๆ ไปเราจะพิจารณาถึงวิธีจดัการกบัความคิดอย่างถูกตอ้ง แต่ในตอนน้ี

ขอใหเ้ราศึกษาดูเร่ืองความกระวนกระวายต่อไปอีกหน่อยจนกระทัง่เราไดเ้ขา้ใจอย่าง

ชัดเจนว่า ความกระวนกระวายเป็นส่ิงท่ีไรป้ระโยชน์เพียงใด



สนามรบในความคิด 8 1

มทัธิว 6.25-34 เป็นขอ้พระคมัภีรท่ี์ควรจะอ่านมากเมือ่เรารูสึ้กวา่กาํลงัถกูโจมตี

ดว้ยความกระวนกระวาย ขอใหเ้รามาพิจารณาดูทีละขอ้เพ่ือจะไดรู้ว้่าพระเจา้ตรัสสอน

ในเร่ืองท่ีสําคัญย่ิงน้ีอย่างไรบา้ง

ชีวิตสาํคญัยิง่กว่าส่ิงของไม่ใช่หรือ?
เหตุฉะนั้น  เราบอกท่านทั้งหลายว่า อยา่กระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่า

จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่า
จะเอาอะไรนุ่งห่ม ชีวิตสาํคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือ และร่างกายสาํคัญยิ่งกว่า
เครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือ

มทัธิว  6:25

พระเจา้มุ่งหมายใหช้ีวิตของเรามีคุณภาพท่ีสูงมากเพ่ือเราจะไดช้ื่นชมในการ

ดาํเนินชีวิตอย่างเต็มขนาด ในพระธรรมยอห์น10.10 พระเยซูตรัสว่า"ขโมยน้ันย่อม

มาเพ่ือลัก ฆ่า และทาํลายเสีย แต่เราไดม้าเพ่ือเขาทั้งหลายจะไดช้ีวิต และจะไดอ้ย่าง

ครบบริบูรณ์ (จนเต็มขนาด จนลน้ไหล)" ซาตานพยายามขโมยชีวิตอย่างน้ีไปจากเรา

โดยวิธีการต่างๆ วิธีการหน่ึงท่ีมันใชก้็คือทาํใหเ้รากระวนกระวาย

ในมทัธิว 6.25 เราไดร้บัคาํสอนว่า เราจะตอ้งไม่กงัวลกบัส่ิงใดๆ เลยในชีวิตน้ี

ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมใดก็ตาม คุณภาพแหง่ชีวิตท่ีพระเจา้จัดเตรียมไวเ้พ่ือเราน้ันย่ิงใหญ่

พอท่ีจะทาํใหเ้รามีทุกส่ิงครบถว้น  แต่ถา้เรายงักระวนกระวายกบัส่ิงเหล่าน้ันอยู่  เราก็จะ

สูญเสียส่ิงเหล่าน้ันไปพรอ้มๆ กับชีวิตอย่างท่ีพระเจา้ทรงมุ่งหมายสําหรับเราดว้ย

ท่านทัง้หลายมิประเสริฐกว่านกหรือ?
จงดูนกในอากาศ มันมิไดห้ว่าน มิไดเ้กี่ยว มิไดส้ ํา่สมไวใ้นยุ ้งฉาง แต่

พระบิดาของท่านทั้ งหลายผู ้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเล้ียงนกไว้ ท่านทั้ งหลายมิ
ประเสริฐกว่านกหรือ?

มทัธิว  6:26

ถ้าเราใชเ้วลาไปนั่งดูนกบา้งก็คงเป็นประโยชน์ต่อเราดี นั่นคือส่ิงท่ีพระเยซู

ทรงตรัสบอกใหเ้รากระทาํ

ถา้ไปดูทุกวนัไม่ได ้ นานๆ สักครั้งหน่ึงก็ยงัดี เพ่ือจะไดเ้หน็และเตือนใจตนเอง
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ว่าเจา้นกน้อยเพ่ือนยากเหล่าน้ีไดร้ับการเล้ียงดูอย่างไร ท่ีจริงพวกมันไม่รูเ้สียดว้ยซํ้าว่า

อาหารมื้ อต่อไปของมันจะมาจากท่ีไหน แต่ฉันก็ไม่เคยเห็นนกบนตน้ไมแ้มแ้ต่ตัวเดียวท่ี

ป่วยเป็นโรคประสาทเพราะกังวลมากไป

ส่ิงท่ีองค์พระผู ้เป็นเจ้าสรุปไว ้ในคัมภีร์ตอนน้ีเข ้าใจได้ง่ายเหลือเกิน "ท่าน

ทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือ?"

ถึงแมบ้างคนจะไม่ค่อยนับถือตนเองเท่าไหร่ แต่คุณคงเชื่อวา่ตวัเองมีค่ามากกว่า

นกอย่างแน่นอน แต่เห็นไหมว่าพระบิดาผูท้รงสถิตในสวรรคเ์อาใจใส่ดูแลพวกมนัอย่างดี

เพียงไร

กระวนกระวายแลว้จะไดอ้ะไร?
มีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวาย อาจต่อชีวิตใหย้าวออกไปอีก

สกัศอกหน่ึงไดห้รือ
มทัธิว 6:27

พระเยซทูรงชี้ ใหเ้หน็ทนัทีว่าการกระวนกระวายเป็นส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์ มนัไม่ได ้

ทาํใหอ้ะไรดีขึ้ น ถา้เช่นน้ันแลว้ทาํไมเราตอ้งกระวนกระวาย หรือวิตกกงัวลดว้ย? ท่านวิตก

กังวลไปทาํไม?

ท่านกระวนกระวายถึงเคร่ืองนุ่งห่มทาํไม จงพิจารณาดอกไมท่ี้ ทุ่งนาว่ามัน

งอกงามเจริญขึ้ นไดอ้ย่างไร มันไม่ทาํงาน มันไม่ป่ันดา้ย

แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์ซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์ดว้ยสง่าราศรี ก็มิได ้

ทรงเคร่ืองงามเท่าดอกไมน้ี้ดอกหน่ึง

แมว้่าพระเจา้ทรงตกแต่งหญา้ท่ีทุ่งนาอย่างน้ัน ซึ่งเป็นอยู่วันน้ีและรุ่งขึ้ นตอ้งท้ิง

ในเตาไฟ โอ ผูม้ีความเชื่อน้อย พระองคจ์ะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่าน้ันหรือ

มทัธิว 6.28-30

พระเยซูทรงใช ้ส่ิ งหน่ึ งท่ีพระองค์ทรงสร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นตัวอย่างชี้ ใหเ้ห็น

บทเรียนว่าดอกไมซ้ึ่งไม่ทาํงานอะไรเลยแต่ก็ยงัไดร้บัการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจนความ

งามของมันยังมีสง่าราศียิ่งกษัตริย์โซโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศี ถ้าเช่นน้ันเรา

ก็เชื่อไดเ้ช่นกันว่า พระเจา้ทรงเอาใจใส่ดูแลและจดัเตรียมส่ิงต่างๆ เพ่ือประทานแก่เรา

เหตุฉะน้ันอย่ากระวนกระวายหรือวิตกกังวล

เหตุฉะน้ันอย่ากระวนกระวาย หรือวิตกกังวลว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอา
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อะไรดื่ม หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม

ฉันชอบขยายความขอ้น้ีเพ่ิมเติมไปดว้ยว่า "จะทาํอย่างไรดี?"

ฉันเชื่อว่าซาตานคอยส่งวิญญาณชั ่วทั้ งหลายออกไปทาํงานเพียงอย่างเดียว

ไม่ทาํอะไรอ่ืนอีก คือใหค้อยกรอกหูคริสเตียนดว้ยขอ้ความน้ีทั้งวัน พวกมันยิงคาํถาม

ยากๆ เหล่าน้ีแลว้ผูท่ี้เชื่อในพระเจา้ก็มวัแต่ใชเ้วลาอนัมีค่าของพวกเขาเพ่ือคน้หาคาํตอบ

มารทาํสงครามสูร้บกนักบัเราบนสนามรบในความคิดโดยหวงัวา่คริสเตยีนจะทาํใหค้ริสเตยีน

พัวพันอยู่กับสงครามท่ียืดเยื้ อยาวนาน จนเขาหมดเร่ียวแรง และประสบความสูญเสีย

เป็นอันมาก

ขอใหส้ังเกตดูขอ้ความบางตอนในขอ้ท่ี 31 ซึ่งพระองคไ์ดส้อนไม่ใหเ้ราวิตกหรือ

กระวนกระวาย โปรดจาํไวว้่าใจบริบรูณ์ไปดว้ยส่ิงใดก็จะพดูออกมาอย่างน้ัน (มธ.12.34)

พวกศตัรูรูด้ีว่าถา้มนัใส่ความคิดผิดๆ ใหเ้ราไดม้ากพอ ในท่ีสุดความคิดเหล่าน้ีก็จะออก

มาเป็นคาํพดูในปากของเรา คาํพดูของเราน้ันมีความสําคญัมากเพราะมนัเป็นส่ิงยืนยัน

ถึงความเชื่อของเรา หรือบางครั้งก็เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นว่าเราขาดความเชื่อ

จงแสวงหาพระเจา้ไม่ใช่พระพร
เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาส่ิ งของทั้ งปวงน้ี  แต่ว่าพระบิดาของท่านผู ้

ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแลว้ว่า ท่านตอ้งการส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ี

แต่ ท่านทั้ งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของ

พระองคก์่อน แลว้พระองค์จะทรงเพ่ิมเติมส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ีให ้

เราเหน็อย่างชดัเจนแลว้ว่าลูกของพระเจา้จะตอ้งไม่ประพฤติเหมือนกบัชาวโลก

ผูค้นในโลกแสวงหาทรพัยส่ิ์งของ แต่เราตอ้งแสวงหาพระเจา้ พระองคไ์ดท้รงสัญญาไวว้่า

ถ้าเราทาํเช่นน้ันแล้วพระองค์จะทรงเพ่ิมเติมส่ิงอ่ืนๆ ท่ีพระองค์ทราบว่าเราตอ้งการ

ใหแ้ก่เรา

เราตอ้งเรียนรูท่ี้จะแสวงหาพระพักตร์ของพระเจา้ไม่ใช่พระหตัถ์ของพระองค์!

พระบิดาของเราผูท้รงสถิตในสวรรค์ทรงปิติยินดีท่ีจะประทานสารพดัส่ิงดีใหแ้ก◌่

บุตรของพระองค์แต่พระองค์จะประทานใหเ้ราไม่แสวงหาส่ิงเหล่าน้ันเท่าน้ัน

พระเจา้ทรงทราบว่าเราตอ้งการส่ิงใดก่อนท่ีเราจะทลูขอเสียอีก ถา้เราทูลเร่ือง

ความปรารถนาใหพ้ระองค์ทรงทราบ (ฟป.4.6) พระองค์ก็จะประทานใหใ้นเวลาอัน

เหมาะสมของพระองค์ ความกระวนกระวาย ไม่ไดช้่วยใหส้ถานการณ์ของเราดีขึ้ นเลย

ตรงกันขา้มมันเป็นส่ิงขัดขวางความเจริญของเราเสียดว้ยซํ้า



8 4 ใจที่วิตกและกระวนกระวาย

รบัมือกบัภาระทีละวนั
"เหตุฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งน้ี  เพราะว่าพรุ่งน้ีคงมีการกระวน

กระวาย สาํหรบัพรุ่งน้ีเอง  แต่ละวนัก็มีทุกขพ์ออยูแ่ลว้"

มทัธิว  6:34

ฉันเห็นว่าความวิตกกังวลคือการใชเ้วลาท่ีเรามีอยู่ในวันน้ีเพ่ือพยายามรูใ้หไ้ด ้

ว่าวันพรุ่งน้ีจะเป็นอย่างไร ขอใหเ้ราเรียนรูท่ี้จะใชเ้วลาซ่ึงพระเจา้ทรงประทานใหแ้ก่เรา

ใหส้มกับท่ีพระองค์ทรงมุ่งหมายไว ้

ชีวิตของเรามีไวเ้พ่ือใหด้าํรงอยู่ท่ีน่ีและเวลาน้ี!

น่าเศรา้ใจท่ีมีคนอยู่น้อยมากท่ีรูจ้ักวิธีดาํเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างเต็มคุณค่า

แต่คุณสามารถเป็นหน่ึงในคนจาํนวนน้อยท่ีว่าน้ีได  ้พระเยซูตรัสว่า ว่าศัตรูของเราคือ

ซาตานน้ันได้มาเพ่ือขโมยชีวิตของเราไป (ยน.10.10) อย่ายอมใหม้ารทาํอย่างน้ัน

อีกต่อไป อย่าใชว้ันน้ีใหห้มดไปกับความกังวลถึงเร่ืองของพรุ่งน้ี วันน้ีคุณก็มีภาระหนัก

พออยู่ แล้ว คุณจาํเป็นต้องเอาใจใส่ต่อภาระของวันน้ี  พระคุณของพระเจ้าดาํรงอยู่

ในชีวิตของคุณ เพ่ือใหคุ้ณสามารถรับมือกับความต้องการต่างๆ ท่ี เกิดข้ึนในวันน้ี

แต่พระคุณสําหรับวันพรุ่งน้ียังมาไม่ถึงจนกว่าจะถึงวันพรุ่งน้ี  ดังน้ันอย่าทาํใหว้ันน้ี

สูญเปล่าไปเลย

อยา่วิตกและอย่าทุกขร์อ้น
อยา่ทุกขร์อ้นในสิง่ใดๆ  เลย  แตจ่งทูลเรือ่งความปรารถนาของท่านทกุอยา่ง

ต่อพระเจา้  ดว้ยการอธิษฐาน  การวิงวอน  กบัการของพระคุณ
ฟิลิปปี  4:6

น่ีเป็นขอ้พระคัมภีร์อีกขอ้หน่ึงท่ีควรนํามาพิจารณาในเวลาท่ีคุณถูกโจมตีดว้ย

 ความกระวนกระวาย
ฉันขอแนะนําใหคุ้ณออกเสียงพดูตามขอ้พระคมัภีร ์  พระวจนะคือดาบสองคมท่ี

กวัดแกว่งต่อสู ้กับมาร (ฮบ.4.12, อฟ.6.17) ดาบท่ีซ่อนอยู่ในฝักย่อมเป็นประโยชน์

อะไรในยามท่ีเราถูกโจมตี
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ทาํลายจนิตนาการ
คือทาํลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม  และทิฐมิานะทุกประการที่ตั้งตวั

ขึ้ นขดัขวางความรูข้องพระเจา้  และนอ้มนาํความคิดทุกประการใหเ้ขา้อยูใ่ตบ้งัคบั
จนถึงรับฟังพระคริสต์

2 โครินธ ์  10:5

เมื่อมีความคิดใดแวบเขา้มาแลว้คุณเหน็ว่าขดักบัพระวจนะของพระเจา้ วิธีท่ีดี

ท่ีสุดในการปิดปากของมารก็คือใหก้ล่าวพระวจนะออกไป

พระวจนะท่ีออกมาจากปากของผู ้ท่ี เชื่ อในพระเจ้าโดยมีความเชื่ อเสริมอยู่

เบ้ืองหลัง คืออาวุธเพียงอย่างเดียวท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการต่อสู ้กับความวิตกและ

ความกระวนกระวาย

ละความกระวนกระวายไวก้ับพระเจา้
เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลาย  จงถ่อมใจลงภายใตพ้ระหัตถ์อันทรงฤทธิ ์ของ

พระเจา้  เพื่อว่าพระองคจ์ะไดท้รงยกท่านขึ้ นเมื่อถึงเวลาอนัควร
จงละความกระวนกระวายของท่านไวก้ับพระองค ์  เพราะว่าพระองคท์รง

ห่วงใยท่านทั้งหลาย
1เปโตร  5:6-7

เมื่อมารพยายามสรา้งปัญหาใหเ้รา เรามีสิทธิท่ีจะละภาระปัญหาเหล่าน้ัน

ไวก้บัพระเจา้ คาํว่า "ละ" ท่ีจริงแลว้มีความหมายว่า โยนท้ิง เราสามารถโยนภาระของเรา

ใหแ้ก่พระเจา้ และขอใหเ้ชื่อเถอะว่าพระองคร์บัปัญหาของเราไวไ้ดแ้น่ พระองคร์ูว้ิธีท่ีจะจดั

การกับมันดว้ย

พระคัมภีร์ตอนน้ีทาํใหเ้รารู ้ว่าวิธีถ่อมใจลงน้ันคือการท่ีเราไม่กระวนกระวาย

ใครท่ีรู ้สึกกระวนกระวาย อยู่แสดงว่าเขาคิดว่าเขายังพอทางแกไ้ขปั้ญหาของตนเองได้

การกระวนกระวายคือการท่ีความคิดของเราพยายามวิ่งเตน้หาทางแกไ้ขสถานการณ์

ของตัวเอง คนเย่อหยิ่งน้ันถือว่าตัวเองเป็นใหญ่ แต่คนถ่อมใจถือว่าพระเจา้ย่ิงใหญ่ คน

เย่อหยิ่งเอาแต่กระวนกระวาย แต่คนถ่อมใจรอคอยพระเจา้

มีแต่พระเจา้เท่าน้ันท่ีปลดปล่อยเราได ้ และพระเจา้ตอ้งการใหเ้รารูถึ้งความจริง

ขอ้น้ี เพ่ือไม่ว่าเราจะเจอกับสถานการณ์ใดก็ตามเราจะพ่ึงพาในพระองค์เป็นอนัดับแรก
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และจะไดเ้ขา้สู่การพาํนักของพระองค์

การพาํนักของพระเจา้
ขา้แต่พระเจา้ของขา้พระองค์ พระองค์จะไม่ทรงกระทาํการพิพากษา

เหนือเขาหรือ เพราะว่าขา้พระองค์ทั้งหลายไม่มีฤทธิ ์ที่จะต่อสูค้นหมู่มหึมาน้ี ซ่ึง
กาํลังมาต่อสู ้กับขา้พระองค์ทั้งหลาย ขา้พระองค์ทั้ งหลายไม่ทราบว่าจะกระทาํ
ประการใด แต่ดวงตาของขา้พระองคท์ั้งหลายเพ่งที่พระองค์
2พงศาวดาร  20:12

ฉันรักพระคัมภีร์ขอ้น้ีจริงๆ! ประชาชนท่ีอยู่ในเหตุการณ์น้ีไดม้าถึงจุดท่ีพวก

เขาตระหนักถึงความจริง 3 ประการ คือ

1. พวกเขาไม่มีฤทธ์ิจะต่อสูก้ับศตัรูของเขา

2. พวกเขาไม่ทราบว่าจะกระทาํประการใด

3. พวกเขาจาํเป็นตอ้งเพ่งดวงตาท่ีพระเจา้

ในขอ้ท่ี 15 และ 17 ของพระคมัภีรต์อนเดียวกนัน้ีเราไดเ้หน็ถึงส่ิงท่ีพระเจา้ตรสั

กับพวกเขาเมื่อเขาตระหนักถึงความอ่อนแอของตนและยอมรับอย่างตรงไปตรงมาต่อ

พระพักตร์พระเจา้

...อย่ากลัวเลย และอย่าทอ้ถอยดว้ยคนหมู่มหึมาน้ีเลย เพราะว่าการสงคราม

น้ันไม่ใช่ของท่าน แต่เป็นของพระเจา้...

ไม่จาํเป็นท่ีท่านจะตอ้งสูร้บในสงครามครั้งน้ี โอ ยูดาห ์ และเยรูซาเล็มจงเขา้

ประจาํท่ี ยืนน่ิงอยู่และดูชัยชนะของพระเจา้เพ่ือท่าน...

เราอยู่ในตาํแหน่งใด?  ตาํแหน่งแหง่การเขา้สนิทในพระเยซแูละเขา้สู่การพาํนัก

ของพระเจา้ และรอคอยพระเจา้อยู่เสมอไปดว้ยเพ่งตาจับจอ้งอยู่ท่ีพระองค์ ทาํในส่ิงท่ี

พระองค์ทรงนําใหก้ระทาํ และถา้พระเจา้ไม่ทรงนําก็ยังไม่ลงมือทาํเพราะเกรงว่าจะเป็น

การเคล่ือนไหวในเน้ือหนัง

เมื่อกล่าวถึงการพาํนักของพระเจา้ฉันอยากจะบอกว่า "การพาํนักของพระเจา้"

ท่ีปราศจากอุปสรรคน้ันไม่มี

ขอเล่าเร่ืองหน่ึงซึ่งไดย้ินมาใหฟั้งเพ่ือประกอบการอธิบายในเร่ืองน้ี มีศิลปิน

สองคนท่ีไดร้ับเชิญใหว้าดภาพท่ีแสดงถึงสันติสุขตามความเขา้ใจของตน คนหน่ึงวาด

ภาพทะเลสาบอันสงบน่ิงซึ่ งมีภูเขาล้อมรอบ อีกคนหน่ึงวาดภาพน้ําตกท่ีรุนแรงและ
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เชี่ยวกราก มีไมต้น้หน่ึงโน้มเอนออกไปอยู่เหนือน้ําตกน้ัน บนกิ่งไมก้ิ่งหน่ึงมีนกน้อยตัว

หน่ึงกาํลังนอนอยู่ในรังของมัน

ภาพไหนท่ีสะทอ้นใหเ้ราเห็นภาพของสันติสุขอันแทจ้ริง? ภาพท่ีสอง เพราะ

สันติสุขแทท่ี้ปราศจากอุปสรรคน้ันไม่มี ภาพแรกสะทอ้นใหเ้หน็ถึงการหยุดน่ิงมากกว่า

ภาพท่ีเราเห็นอาจดูสงบก็จริง ใครเห็นก็คงอยากไปท่ีนั่นเพ่ือพักฟ้ืนหรือรับกาํลังใหม่

ถึงแมจ้ะดูเป็นภาพท่ีสวยงามแต่ไม่ใช่ความหมายของ "การพาํนักของพระเจา้"

พระเยซูตรัสว่า เรามอบสันติสุขไวใ้หแ้ก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราท่ีเรา

ใหแ้ก่ท่านน้ัน เราใหท่้านไม่เหมือนโลกให .้.. (ยน.14.27) สันติสุขของพระองค์เป็น

สันติสุขฝ่ายวิญญาณซ่ึงจะสําแดงออกมาในเวลาเผชิญกับพายุรา้ยไม่ใช่ในยามเงียบสงบ

พระเยซูไม่ได ้เสด็จมาเพ่ือขจัดความยากลําบากทุกอย่างออกไปจากชีวิตของเรา แต่

มาเพ่ือประทานวิธีการใหม่ในการรับมือกับพายุแห่งชีวิต เราตอ้งเอาแอกของพระองค์

แบกไวแ้ละเรียนจากพระองค์ (มธ.11.29) ซึ่งหมายถึงเราตอ้งเรียนรู ้จักวิธีการของ

พระองค์เพ่ือเผชิญชีวิตแบบเดียวกันกับท่ีพระองค์ทรงกระทาํ

พระเยซไูม่เคยกังวล และเราก็ไม่จาํเป็นตอ้งกังวลดว้ย

ถา้คุณคิดว่าจะหยุดกระวนกระวายเมื่อไม่มีอะไรใหเ้ป็นหว่งอีกแลว้  คุณคงตอ้ง

รอนานหน่อย เพราะคุณอาจจะไม่ไดเ้จอกบัโอกาสอย่างน้ันเลยก็ได ้  ไม่ใช่ว่าฉันมองโลก

ในแง่รา้ย ฉันพูดอย่างคนท่ีสัตย์ซื่อและยอมรับความจริง

มธัธิว 6.34 กล่าวไวว้่าเราจะตอ้งไม่กระวนกระวายถึงวนัพรุ่งน้ี  เพราะแต่ละวนั

ก็มีความทุกข์พออยู่แลว้ พระเยซูเองเป็นผูต้รัสเช่นน้ัน พระองค์ย่อมไม่ใช่ผูท่ี้ชอบคิด

ในแง่รา้ยแน่ เมื่อเรามีสันติสุขและดาํเนินชีวิตดว้ยการพาํนักในพระเจา้ในยามท่ีมีพายุ

รา้ยได ้ ย่อมเป็นการถวายเกียรติแก่พระเจา้อย่างมากมายเพราะมันเป็นขอ้พิสูจน์ว่าวิธี

การของพระเจา้ใชไ้ดผ้ล

กังวล  กังวล  กังวล!
ฉันเคยทาํใหเ้วลาในชีวิตสูญเปล่าไปหลายปีดว้ยการกระวนกระวายไปกบัเร่ือง

ท่ีตัวเองก็ทาํอะไรไม่ไดส้ักหน่อย ฉันอยากไดเ้วลาท่ีสูญไปน้ันกลับคืนมาเพ่ือจะไดเ้ผชิญ

หน้ากบัภาระปัญหาเหล่าน้ันดว้ยท่าทีใหม่  แต่เมื่อเราใชเ้วลาท่ีพระเจา้ประทานใหไ้ปแลว้

เราจะเรียกกลับคืนมาอีก เพ่ือแกต้วัใหม่ก็ไม่ได ้

สามีของฉันน้ั นมีลักษณะท่ีตรงกันข้าม คือเขาไม่ เคยกระวนกระวายเลย

มีหลายครั้งท่ีฉันโมโหเขามากเพราะเขาไม่ยอมกระวนกระวายพรอ้มกบัฉัน ไม่ยอมร่วม



8 8 ใจที่วิตกและกระวนกระวาย

สนทนาวิสาสะในเร่ืองเศรา้หมองในยามท่ีพระเจา้ยังไม่ตอบคาํอธิษฐาน บางครั้งฉันจะ

นัง่ท่ีโต๊ะในหอ้งครวั ลากสมุดเช็คและใบแจง้หน้ีต่างๆ ออกมาดู ยิ่งเศรา้ใจมากขึ้ นไปอีก

เพราะรายจ่ายมันมากกว่าเงินท่ีมีอยู่ในบัญชี ส่วนเดฟก็จะเล่นกับลูกๆ ในอีกหอ้งหน่ึง

เขานอนดูทีวีไป ปล่อยใหเ้ด็กๆ กระโดดข้ึนๆ ลงๆ บนหลังหรือไม่ก็เอาโรลมว้นผมมา

มว้นเล่นบนหวัของเขา

ฉันจาํไดว้่าครั้งหน่ึงเคยพูดกับเขาดว้ยอารมณ์บูดว่า "มาช่วยฉันทาํอะไรท่ีน่ี

หน่อยไดไ้หม คุณเอาแต่เล่น ปล่อยใหฉ้ันหาทางแกปั้ญหาคนเดียวไดไ้ง?" เขาก็ตอบว่า

"แลว้จะใหผ้มช่วยทาํอะไรล่ะครับ?" ฉันก็ไม่รูว้่าจะใหเ้ขาทาํอะไรดี แต่รูสึ้กโมโหท่ีเขายงั

มีอารมณ์ไปเล่นสนุกในขณะท่ีครอบครัวกาํลังมีปัญหาดา้นการเงินรุนแรงอย่างน้ี

เดฟมักจะปลอบใหฉ้ันสงบลงโดยเตือนใจใหร้ะลึกว่าพระเจา้ทรงประทานส่ิงที◌่

เราขดัสนใหแ้กเ่ราเสมอมา และเรากไ้ดท้าํหนา้ท่ีในส่วนของเราแลว้ (เชน่ การถวายสิบลด

ถวายทรัพย์ อธิษฐานและไวว้างใจในพระเจา้) และพระเจา้ก็จะทาํในส่วนของพระองค์

อยู่เร่ือยไป (คือเดฟเขาไวใ้จในพระเจา้ ส่วนฉันกระวนกระวาย) จากน้ันฉันก็จะไปร่วมวง

กบัเขาและลกูๆ แต่อีกสักพกัหน่ึงความคิดเดิมก็จะแวบเขา้มาในสมองของฉันอีก "แลว้เรา

จะทาํอย่างไรกันดีล่ะ? เราจะเอาเงินท่ีไหนมาจ่ายค่าใบทวงหน้ีเหล่าน้ี? และถ้าเป็น

อย่างน้ัน อย่างน้ี เราจะทาํอย่างไรดี?..."

แลว้ฉันก็จะจินตนาการถึงความวิบตัิต่างๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนยงักบัดูภาพยนตร ์ไม่ว่า

จะเป็นการโดนยึดบา้น ยึดรถ ความรูสึ้กอับอายขายหน้าญาติพ่ีน้องและเพ่ือนฝูงถา้เรา

ตอ้งไปขอพวกเขาช่วยเงิน และเร่ืองอ่ืนๆ อีกสารพัด คุณเคย "ดูหนัง" แบบน้ีบา้งไหม

คือ มีความคิดและจินตนาการต่างๆ ในทาํนองเดียวกันน้ีอยู่เสมอๆ? คุณตอ้งเคยแน่

ไม่อย่างน้ันก็คงไม่มาอ่านหนังสือเล่มน้ี

หลังจากฉันเพลิดเพลินไปกับความคิดท่ีมารหยิบย่ืนใหไ้ดส้ักพักหน่ึง ฉันก็จะ

ลุกไปท่ีหอ้งครัว หยิบใบแจง้หน้ี เคร่ืองคิดเลข และสมุดเช็คออกมาพยายามหาวิธีแก ้

ปัญหาอีกครั้งหน่ึง ยิ่งฉันพยายามแค่ไหนก็ยิ่งเป็นทุกข์มากข้ึนเท่าน้ัน แลว้เหตุการณ์

อย่างเดิมก็จะเกิดข้ึนซํ้าอีก คือฉันจะโวยวายเดฟกบัลูกๆ ท่ีเอาแต่สนุกปล่อยใหฉ้ันแบก

"ภาระความรับผิดชอบ" ทั้งหมดอยู่คนเดียว

แต่ความจริง ส่ิงท่ีฉันทาํอยู่ไม่ใช่การแสดงความรับผิดชอบอะไรเลย มันเป็น

ความกระวนกระวายต่างหาก เป็นส่ิงท่ีพระเจา้ตรัสบอกไวอ้ย่างเจาะจงแลว้ว่าใหล้ะไวท่ี้

พระองค์ทั้งหมด
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เดี๋ยวน้ีเมื่อมองยอ้นกลับไปฉันรูสึ้กเสียดายช่วงเวลาเย็นเหล่าน้ันท่ีพระเจา้ได้

ประทานใหใ้นช่วงแรกๆ ของการแต่งงาน เวลาท่ีพระเจา้ประทานแก่เราน้ันเป็นของขวญั

อนัลํ้าค่า แต่ฉันกลับยกใหแ้ก่มาร เวลาเป็นสมบตัิของคุณ จงใชม้นัอย่างมีปัญญา คุณจะ

ไม่มีโอกาสยอ้นกลับไปในทางเดิมอีกแลว้

ในท่ีสุดพระเจา้ก็ชว่ยแกปั้ญหาทุกอยา่งใหแ้ก่เราโดยวิธีการต่างๆ พระองคไ์มเ่คย

ทอดท้ิงเรา ไม่เคยเลยแมแ้ต่ครั้งเดียว พระองค์ทรงสัตยซ์ื่อ

อยา่กระวนกระวาย  จงวางใจพระเจา้
ท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระ

องคไ์ดต้รสัว่า เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้ งท่านเลย
ฮีบรู 13:5

พระคัมภีรข์อ้น้ีเป็นขอ้ท่ีดีมากท่ีจะใชใ้นการหนุนใจตนเอง เมื่อคุณรูสึ้กกงัวลว่า

พระเจา้จะทรงช่วยเหลือคุณหรือไม่ในยามท่ีมีปัญหา

ในพระธรรมตอนน้ี พระเจา้ทรงสําแดงใหเ้ราเห็นว่าเราไม่จาํเป็นตอ้งจดจ่อคิด

อยู่แต่เร่ืองเงิน วิตกกังวลว่าเราจะแกปั้ญหาไดอ้ย่างไร เพราะพระองคจ์ะทรงเอาใจใส่ดู

แลทุกส่ิงแทนเรา พระองค์ไดท้รงสัญญาไวแ้ลว้ว่าจะไม่หลงลืมหรือทอดท้ิงเราเลย

จงทาํหน้าท่ีในส่วนของคุณ แต่อย่าพยายามทาํหน้าท่ีแทนพระเจา้ ภาระจะ

หนักเกินกว่าท่ีคุณจะแบกไหว และถา้คุณไม่ระวังใหด้ี คุณก็จะทรุดเพราะรับน้ําหนักมนั

ไมไ่ด ้

อย่ากระวนกระวาย จงวางใจ (พ่ึงพา พ่ึงพิง และแสดงความมัน่ใจ) ในพระเจา้

และกระทาํความดี ท่านจึงอาศยัอยู่ในแผ่นดินและอ่ิมเอมกับความสัตย์ซื่อของพระองค์

และจะไดร้ับการบาํรุงเล้ียงอย่างแน่นอน (สดุดี  37:3)





อยา่กล่าวโทษเขา  เพื่อพระเจา้จะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน

มทัธิว  7:1

ผู ้คนมากมายต้องทนทุกข์ทรมานในชีวิต เน่ืองจากบางคนมีทัศนคติท่ีชอบ

กล่าวโทษ นินทา และข้ีระแวง ความสัมพันธ์ของคนจาํนวนมากพังไปก็เพราะวิญญาณ

เหล่าน้ี สนามรบของมันก็คือความคิดของเราอีกนั่นแหละ

ความคิดของเรา เช่น เมื่อเราพูดว่า "ฉันคิดว่า" ก็อาจเป็นเคร่ืองมือของมาร

ในการทาํใหค้นใดคนหน่ึงอยู่อย่างเปล่าเปล่ียวได ้ คนทัว่ไปไม่ชอบอยู่ใกลค้นท่ีชอบแสดง

ความคิดเห็นไปหมดเสียทุกเร่ือง

จะขอยกตัวอย่างให ้ฟัง ฉันเคยรู ้จักกับผู ้หญิงคนหน่ึ งซึ่ งสามีของเธอเป็น

นักธุรกิจท่ีรํา่รวยมาก เขาเป็นคนค่อนขา้งเงียบ แต่เธอตอ้งการใหเ้ขาพดูมากข้ึน เขาเป็น

คนท่ีมีความรูใ้นหลายๆ ดา้นดีทีเดียว เธอมักจะอารมณ์เสียใส่เขาเมื่อมีการร่วมกลุ่ม

สนทนากบัคนอ่ืนในเร่ืองท่ีสามีของเธอมีความรูเ้ชี่ยวชาญเป็นอย่างดี  ซึ่งเขาน่าจะแสดง

ความคิดเห็นใหค้นเหล่าน้ันไดเ้หน็ว่าเขามีความรูม้ากแค่ไหน แต่เขาก็ไม่ยอมพูดอะไร

เย็นวันหน่ึงหลังจากผูช้ายคนน้ีกับภรรยากลับมาจากงานเล้ียงสังสรรค์ เธอก็

ตาํหนิเขาว่า "ทาํไมคุณไม่พดูส่ิงท่ีคุณรูอ้อกมาบา้งตอนท่ีคนอ่ืนเขาคุยกบัคุณน่ะ คุณนัง่น่ิง

ยังกับว่าตัวเองไม่รูเ้ร่ืองรูร้าวอะไรซักอย่าง"

"ผมรูอ้ยู่แลว้ว่าตัวเองมีความรูอ้ะไรบา้ง" เขาตอบ "ผมพยายามนั่งฟังเงียบๆ

เพ่ือจะไดรู้ว้่าคนอ่ืนเขารูอ้ะไร"

ฉันคิดว่ าอันน้ี คงจะเป็นเหตุ ท่ี ทาํให ้เขาเป็นคนรํา่ รวย และเขาก็ เป็นคน

มี ปัญญาด้วย มีน้อยคนนักท่ี รํา่ รวยได้โดยไร้ปัญญา และก็มีน้อยคนท่ีผูกมิตรได้
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โดยไม่ใชปั้ญญาในการพัฒนาความสัมพันธ์

การชอบตดัสิน แสดงความคดิเหน็ และนินทาคนอ่ืน คอืวิธีทาํลายความสัมพนัธ์

3 ประการซึ่งไดผ้ลอย่างแน่นอน ซาตานน้ันตอ้งการใหเ้ราเหงา ถูกคนอ่ืนปฏิเสธ มนัจึง

โจมตีความคิดของเราในดา้นต่างๆ เหล่าน้ี หวังว่าเน้ือหาของบทน้ีจะช่วยใหเ้รารู ้ถึง

รูปแบบความคิดท่ีผิดๆ เหล่าน้ี และทาํใหเ้รารูจ้ักวิธีท่ีจะจดัการกบัความข้ีระแวงดว้ย

ความหมายของคาํว่า  การกล่าวโทษ
ในพจนานุกรมพระคัมภีร์ของไวน์  คาํกรีกคาํหน่ึ งท่ีแปลว่าการกล่าวโทษ

มี ความหมายส่ วนหน่ึ งว่ า "การตัดสิ นใจในเร่ื องเกี่ ยวกับความผิดของคนอ่ื น"

และเชื่อมโยงไปยังคาํว่า "การปรับโทษ" จากหนังสือเล่มเดียวกันน้ี คาํกรีกท่ีแปลว่า

ทาํการตัดสินความหมายส่วนหน่ึงแปลว่า "ตั้ งขอ้คิดเห็น" และเชื่อมโยงไปยังคาํว่า

"พิพากษาโทษ"

พระเจ้าคือผู ้ เดียวท่ีมี สิทธิ ท่ี จะปรับโทษและตัดสินลงโทษ ดังน้ันเมื่ อเรา

ตัดสินใครก็เท่ากับว่าเรากาํลังตั้งตัวเป็นพระเจา้ในชีวิตของเขา

ไม่รู ้คุณคิดอย่างไรในเร่ืองน้ี แต่มันทาํใหฉ้ันชักจะรู ้สึก "เกรงกลัวพระเจา้"

ขึ้ นมาบ้างแล้ว ฉันเป็นคนกล้าหาญอยู่ เหมือนกัน แต่ท่ี จะให ้ทาํตัวเป็นพระเจ้าน่ี

คงไม่เอาแน่ เร่ืองเหล่าน้ีครั้งหน่ึงเคยเป็นปัญหาใหญ่ในบุคลิกของฉันเลยทีเดียวและ

ฉันเชื่อว่าส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสอนฉันน้ีคงจะช่วยคุณได้

การนินทา การแสดงความคิดเห็น และการตัดสิน ดูเหมือนว่าทั้ งหมดน้ี

จะเกี่ยวขอ้งกัน ดังน้ันเราจะพิจารณาดูทั้งสามส่ิงน้ีไปพรอ้มๆ กัน

ฉันชอบวิพากษ์วิจารณ์เพราะดูเหมือนฉันจะเหน็แต่ส่ิงท่ีผิดๆ อยู่เสมอ บางคน

มีปัญหากบัเร่ืองน้ีมากกว่าคนอ่ืน บางคนชอบมองโลกในแง่ดีก็ไม่อยากรูอ้ยากเหน็อะไร

นอกจากเร่ืองท่ีสนุกๆ และทาํใหม้ีความสุข ดังน้ันเขาจึงไม่ค่อยใส่ใจกับส่ิงท่ีจะทาํลาย

ความสุขของเขาเท่าไหร่นัก  แต่คนท่ีชอบคิดมากหรือคนชอบควบคุมคนอ่ืนมกัจะคอยหา

ความผิดก่อน โดยทัว่ไปคนท่ีมีบุคลิกอย่างน้ีมักแสดงความคิดเห็นในแง่ลบใหค้นอ่ืนฟัง

ไดอ้ย่างเปิดเผย

เราตอ้งตระหนักว่าคนเรามีมุมมองไม่เหมือนกนั เราชอบบอกใหค้นอ่ืนรูว้่าเรา

คิดอะไร นั่นแหละคือประเด็น เพราะส่ิ งท่ี เราคิดอาจถูกต้องในสายตาของเรา แต่

ไม่จาํเป็นตอ้งถูกตอ้งในสายตาของคนอ่ืนเสมอไป บางเร่ืองเราแยกแยะไดช้ัดเจนอยู่แลว้

ว่าเป็นส่ิงท่ีถูกหรือผิด เช่น การลักขโมย ซึ่งทุกคนรูอ้ยู่แลว้ว่าเป็นส่ิงท่ีผิด แต่อีกหลายส่ิง

หลายอย่างท่ีเราประสบในชีวิตซ่ึงจะถือว่าผิดก็ไม่ใช่จะถูกก็ไม่เชิง ขึ้ นอยู่กบัความคิดเหน็
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ของแต่ละคนเป็นส่วนตวั ซึ่งฉันอยากพดูเพ่ิมเติมว่ามนัเป็นสิทธิท่ีแต่ละคนจะพึงเลือกได้

ฉันกบัสามีเป็นคนท่ีมีความคิดเหน็ในเร่ืองต่างๆ ตรงกนัขา้มกนัอย่างสุดขั้ว เช่น

วิธีการตกแต่งบา้น เป็นตน้ ทั้งน้ีไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบส่ิงท่ีอีกฝ่ายหน่ึงเลือก แต่เวลาท่ีเรา

ออกไปซื้ อของใชใ้นครวัเรือนดว้ยกนั มนัมกัจะดูเหมอืนว่าเดฟชอบอย่างหน่ึง ส่วนฉันชอบ

อีกอย่างหน่ึง ทาํไมจึงเป็นอย่างน้ัน ก็เพราะเราเป็นคนละคนกนันะสิ ขอ้คิดเหน็ของเขา

ก็ดีเท่าๆ กับขอ้คิดเห็นของฉัน และขอ้คิดเห็นของฉันก็ดีพอๆ กันกับขอ้คิดเหน็ของเขา

ดว้ย เพียงแต่มนัไม่เหมือนกนัแค่น้ันแหละ

ฉันตอ้งใชเ้วลาเป็นปีๆ กว่าจะเขา้ใจไดว้่าท่ีเดฟไม่เหน็ดว้ยกบัฉันน้ัน เขาไม่ได ้

เป็นคนผิดปกติแต่อย่างใด แต่แน่นอนฉันมักจะพยายามชี้ ใหเ้ขาเห็นว่ามีบางอย่าง

ผิดปกติในตวัเขาซ่ึงทศันคติของฉันทาํใหเ้กิดการกระทบกระทัง่และบัน่ทอนความสมัพนัธ์

ของเราไปมากทีเดียว

ความหยิง่  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพราะเอาตวัเองเป็นท่ีตั้ง
ขา้พเจา้ขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณ  ซ่ึงทรงประทานแก่

ขา้พเจา้แลว้ว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดใหถ้่อมสุขุมสมกับ
ขนาดความเช่ือ ที่พระเจา้ไดท้รงโปรดประทานแก่ท่าน

โรม  12:3

การชอบตัดสินและการนินทาเป็นผลมาจากปัญหาท่ีอยู่ลึกในใจ คือความหยิ่ง

นั่นเอง เมื่อคิดถือตัวว่าเราเป็นใหญ่กว่าท่ีควรจะเป็นมันก็จะก่อใหเ้กิดปัญหาอย่างท่ี

เรากาํลังพูดถึงน้ี พระคมัภีรเ์ตือนเราซํ้าแลว้ซํ้าอีกไม่ใหเ้ราเป็นคนหวัสูง

เมื่อเราประสบความสําเร็จในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด มนัก็เป็นเพราะพระเจา้เป็นผูใ้ห ้

ของประทานแห่งพระคุณแก่เรา ถา้เราเร่ิมหวัสูงหรือคิดอวดอา้งเร่ืองตัวเองมากเกินไป

มนัมกัจะทาํใหเ้ราเร่ิมดูถูกคนอ่ืนและตีราคาคนอ่ืนตํา่กว่าท่ีเขาเป็นอยู่จริง ทศันคติเช่นน้ี

ไม่เป็นท่ีพอพระทัยของพระเจา้ และเป็นการเปิดประตูแก่มารท่ีจะเขา้มาทาํการในชีวิต

ของเราหลายด้าน

ความกลวัอนับริสุทธิ์
ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย แมจ้ับผูใ้ดที่ละเมิดประการใดได ้ท่านซ่ึงอยู่ฝ่าย

พระวิญญาณ จงช่วยผูน้ั้นดว้ยใจอ่อนสุภาพใหเ้ขากลบัตั้งตวัใหม่  โดยคิดถึงตวัเอง
เกรงว่าท่านจะถูกชกัจูงใหห้ลงไปดว้ย

จงช่วยรับภาระของกันและกัน ท่านจึงจะไดป้ฏิบัติตามพระบัญญัติของ
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พระคริสต์
เพราะว่าถา้ผูใ้ดถือตวัว่าเป็นคนสาํคญัทั้งๆ ที่เขาไม่สาํคญัอะไรเลย ผูน้ั้น

ก็หลอกตัวเอง
กาลาเทีย  6:1-3

เมื่อเราศึกษาดูขอ้พระคัมภีร์ตอนน้ีอย่างละเอียด จะทาํใหเ้ราเห็นไดท้ันทีว่า

พระเจา้ประสงค์ใหเ้ราตอบสนองต่อจุดอ่อนของคนอ่ืนอย่างไร พระคมัภีรส์อนใหเ้รารูว้่า

เราควรจะมีท่าทีอย่างไร เราตอ้งมีความกลัวแบบบริสุทธ์ิจนไม่กลา้เย่อหย่ิง และตอ้งระวงั

ไม่ไปตัดสินหรือชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอ่ืน

เราเป็นใครท่ีจะไปตดัสินโทษคนอืน่?
ทา่นเป็นใครเล่า จงึกล่าวโทษบ่าวของคนอืน่ บา่วคนนัน้จะไดด้ีหรอืจะล่มจม

ก็สุดแล้วแต่นายของเขา และเขาก็จะได้ดีแน่นอน เพราะว่าองค์พระผู ้เป็นเจา้
ทรงฤทธิ ์อาจใหเ้ขาไดด้ีได ้

โรม  14:4

ลองคิดอย่างน้ีสิ สมมุติว่าคนขา้งบา้นคุณมาท่ีหน้าบา้นแลว้ก็เร่ิมสัง่สอนลูกคุณ

ว่าควรจะใส่ชุดอะไรไปโรงเรียน ควรจะเลือกเรียนวิชาใดบา้ง คุณจะคิดยงัไง? หรือมาบอก

คุณว่าคนใชข้องคุณทาํความสะอาดไม่ไดเ้ร่ืองเลย (ทั้งๆ ท่ีคุณก็เห็นว่าดีแลว้) ถา้เป็น

แบบน้ีคุณจะพูดกับเขายังไงบา้ง?

เร่ืองน้ีเหมือนกนัเลยกบัส่ิงท่ีขอ้พระคมัภีรต์อนน้ีไดก้ล่าวไว ้เราแต่ละคนเป็นคน

ของพระเจา้ ถึงแมเ้รายังมีจุดอ่อนอยู่ในชีวิตพระองค์ก็ทรงสามารถทาํใหเ้ราตั้งมัน่และ

เป็นคนชอบธรรมได ้ เราตอ้งรายงานต่อพระเจา้ไม่ใช่ต่อกันและกัน ดังน้ันเราจะตอ้งไม่

ตัดสินหรือตาํหนิซึ่งกันและกัน

มารซาตานกาํลังสัง่ใหลู้กสมุนของมันทาํงานอย่างหนักเพ่ือใส่ความคิดท่ีชอบ

ตัดสิน นิ นทา เข ้าไปในสมองของคนเรา ฉั นจาํ ได้ว่ าในอดีตเคยชอบไปนั่ งใน

สวนสาธารณะหรือในหา้งสรรพสินคา้ดูคนเดินผ่านไปมา แลว้ก็คิดวิพากษ์วิจารณ์เขา

ไปหมดทุกเร่ือง ทั้งการแต่งตวั ทรงผม คู่ควง ฯลฯ เราคงทนไม่ไดท่ี้จะมีความคิดเหน็บา้ง

แต่เราไม่จาํเป็นตอ้งแสดงความคิดเหน็ออกมา ฉันเชื่อว่าเราสามารถเป็นผูใ้หญ่จนไม่ตอ้ง

มีความคิดเห็นมากเกินไป และความคิดเห็นท่ีมีก็จะตอ้งไม่เป็นไปในทาํนองท่ีวิพากษ์

วิจารณ์คนอ่ืน
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ฉันบอกกับตัวเองอยู่บ่อยๆ ว่า  "มันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของเธอนะจอยซ์"

ปัญหาหลักคือการท่ีเราชอบบ่มความคิดไวใ้นใจ เมื่อบ่มนานเขา้มันก็กลายเป็นการ

ตัดสินไป ปัญหาจะย่ิงขยายใหญ่ขึ้ นเร่ือยๆ จนเราตอ้งแสดงออกมาเป็นความคิดเห็น

ใหค้นอ่ืนฟังหรือบางครั้งกไ็ปพดูกบัคนท่ีเรากาํลังตดัสินนัน่แหละ ในเวลาน้ันมนัจะระเบิด

และอาจก่อความเสียหายได้มากมาย ทั้งในดา้นฝ่ายวิญญาณและดา้นความสัมพันธ์

คุณสามารถยุติปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับตัวเองในอนาคตได  ้ โดยการฝึกพูดกับตัวเองว่า

"น่ีไม่ใช่ ธุระอะไรของเรา"

ครอบครวัของฉันมีการตัดสินและการนินทาอยู่มาก จึงอาจพดูไดว้่าฉันเติบโต

ขึ้ นมาพรอ้มๆ กบัมนัเลยก็ว่าได ้ถา้คุณเจอสถานการณ์อย่างเดียวกนัน้ี  มนัก็เหมือนกบั

คนขาหักท่ีพยายามจะเล่นฟุตบอล ฉันพยายามท่ีจะ "เล่นบอล" กับพระเจา้ อยากจะ

ทาํอะไรใหส้อดคลอ้งกบัวิธีการของพระองค ์ทั้งดา้นความคิดและการกระทาํ แต่ก็ทาํไม่ได ้

จนตอ้งทนทุกข์อยู่หลายปีกว่าจะไดเ้รียนรู ้วิ ธีจัดการกับป้อมของมารในความคิดเรา

นั่นแหละพฤติกรรมจึงเปล่ียนแปลงใหม่ได ้

ขอใหจ้าํไวว้่าการกระทาํของคุณจะเปล่ียนแปลงใหม่ไม่ได  ้ จนกว่าคุณจะยอม

เปล่ียนความคิดเสียก่อน

มัทธิว 7:1-6 เป็นขอ้พระคัมภีร์หลักตอนหน่ึงท่ีกล่าวถึงเร่ืองการตัดสินและ

การวิพากษ์วิจารณ์คนอ่ืน ถา้คุณมีปัญหากับความคิดของตัวเองในเร่ืองน้ีขอใหอ่้านดู

พระธรรมตอนน้ีและตอนอ่ืนๆ ดว้ย ขอใหอ่้านดูแลว้อ่านออกเสียงซํ้าอีก ใหใ้ชข้อ้ความ

เหล่าน้ีเป็นอาวุธในการต่อสู ้กบัมารซ่ึงพยายามสรา้งป้อมของมันข้ึนในความคิดของคุณ

มารอาจทาํการจากป้อมซ่ึงมีอยู่ในความคิดของคุณมานานหลายปีแลว้ก็ได ้

ขอใหเ้ราพิจารณาดูขอ้พระคมัภีรอี์กตอนหน่ึง จากน้ันฉันจะอธิบายความหมาย

เป็นช่วงๆ  ไป

การหว่านและการเก็บเก่ียวการกล่าวโทษ
"อยา่กล่าวโทษเขา  เพื่อพระเจา้จะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน"

เพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไร พระเจา้จะทรงกล่าวโทษ
ท่านอย่างนั้น  และท่านจะตวงใหเ้ขาดว้ยทะนานอันใด พระเจา้จะไดท้รงตวงให้
ท่านดว้ยทะนานอันนั้น

มทัธิว  7:1-2

ขอ้พระคัมภีร์ตอนน้ีสรุปง่ายๆ คือเราหว่านส่ิงใดลงไปก็จะไดเ้ก็บเกี่ยวส่ิงน้ัน

(กาลาเทีย 6.7) การหว่านและการเก็บเกี่ยวไม่ใช่แค่เร่ืองของการเกษตรและเร่ืองการเงิน
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เท่าน้ัน มันยังเกี่ยวข ้องกับเร่ืองระบบความคิดของเราด้วย เราหว่านและเก็บเกี่ ยว

ท่าทีของเราไดเ้ช่นเดียวกับการหว่านพืชและการลงทุนอ่ืนๆ

ศิษยาภิบาลคนหน่ึงท่ีฉันรู ้จักบอกว่า เขาได้ยินคนพูดลับหลังเขาในทางท่ี

ไม่ค่อยดี เขาจึงถามตัวเองว่า "เขาคนน้ันกาํลังหว่าน หรือผมกาํลังเก็บเกี่ยวกันแน่?"

หลายครัง้เราเกบ็เกีย่วพืชผลในชวีติของเราเพราะเราไดห้ว่านในชวีิตของคนอ่ืนไปกอ่นหนา้

น้ันแลว้

หมอจงรกัษาตวัเองเถอะ
เหตุไฉนท่านมองดูผงที่ ในตาพี่น ้องของท่าน แต่ไม้ทั้ งท่อนที่ อยู่ ในตา

ของท่าน ท่านก็ไม่รูส้กึ
เหตุไฉนท่านจะกล่าวแก่พี่ น ้องว่า "ให้เราเขี่ยผงออกจากตาของเธอ"

แต่ที่จริงไมท้ั้งท่อนมีอยู่ในตาของท่านเอง
ท่านคนหนา้ซ่ือใจคด จงชกัไมท้ั้งท่อนออกจากตาของท่านกอ่นแลว้ ท่านจะ

เห็นไดถ้นดั จงึจะเขี่ยผงออกจากตาพี่นอ้งของท่านได้
มทัธิว  7:3-5

มารชอบท่ี จะทาํให ้ความคิ ดของเราสาละวนอยู่ กับการตัดสินความผิด

ของคนอ่ืน ซึ่งทาํใหเ้ราไม่เคยเห็นหรือจัดการแกไ้ขความบกพร่องในชีวิตของตนเองเลย

เราเปล่ียนแปลงคนอ่ืนไม่ได ้มีแต่พระเจา้เท่าน้ันท่ีทรงกระทาํได ้และเราเปล่ียน

ชีวิตของตัวเองก็ไม่ไดด้ว้ย แต่เราสามารถร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธ์ิและยอมให ้

พระองคท์รงทาํการ แต่กา้วแรกท่ีจะนําเราไปสู่เสรีภาพในทุกเร่ืองได ้ก็คือ การเผชิญหน้า

กับความจริงท่ีพระเจา้พยายามสําแดงใหเ้ราเห็น

เมื่อเราเกิดความคิดและสนทนาถึงความผิดของคนอ่ืน เรามักจะถูกหลอก

เกี่ ยวกับพฤติกรรมของตนเอง ดังน้ั นพระเยซูจึงทรงบัญชาไม่ให ้เราคอยสนใจกับ

ความผิดของคนอ่ืนทั้งๆ ท่ีตัวเองก็มีความผิดอยู่โทนโท่ จงยอมใหพ้ระเจา้ทาํการกับ

ตวัคุณเองก่อนแลว้คุณจะเรียนรูจ้กัวิธีการท่ีเหมาะสมตามแบบพระคมัภีรใ์นการช่วยเหลือ

พ่ีน้องคนอ่ืนใหเ้ติบโตข้ึนในการดาํเนินชีวิตคริสเตียน

รกัซ่ึงกนัและกนั
อย่าใหข้องประเสริฐแก่สุนัข อย่าโยนไข่มุกให้แก่สุกร เกลือกว่ามันจะ

เหยยีบย ํา่เสยี และจะหนักลบัมากดัตวัท่านดว้ย
มทัธิว 7:6
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ฉันเชื่อว่าขอ้พระคัมภีร์ตอนน้ีกล่าวถึงความสามารถท่ีพระเจา้ทรงประทาน

เพ่ือใหเ้รารักซึ่งกันและกัน

ถา้เรามีความสามารถและไดร้บับญัชาจากพระเจา้ท่ีจะรักคนอ่ืนแลว้ แต่แทนท่ี

จะทาํอย่างน้ันเรากลับไปตัดสินและนินทาเขา ก็เท่ากับเราเอาส่ิงบริสุทธ์ิ (ความรัก)

โยนใหแ้ก่พวกสุนัข (วิญญาณชัว่) เราเปิดโอกาสใหพ้วกมันเหยียบยํา่ส่ิงท่ีบริสุทธ์ิและ

หนักลับมาแวง้กัดเราจนแหลกเป็นชิ้ นๆ

เราตอ้งเหน็ว่า "การดาํเนินชีวิตในความรกั คือเกราะป้องกนัเราจากการโจมตี

ของมาร" ฉันไม่เชื่อว่ามารจะทาํอันตรายรา้ยแรงอะไรแก่คนท่ีดาํเนินชีวิตในความรัก

อย่างแทจ้ริงได้

ตอนฉันตั้ งท้องลูกคนท่ี ส่ี น้ั น ฉันเป็นคริสเตียนและได้รับบัพติสมาใน

พระวิญญาณบริสุทธ์ิแล้ว ฉันได้รับการทรงเรียกใหร้ับใชพ้ระเจ้าและเป็นคนท่ีขยัน

ในการศึกษาพระคัมภีร์ทีเดียว ฉันไดเ้รียนรู ้จักการฝึกใชค้วามเชื่อเพ่ือการรักษาโรค

แต่ในช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรภฉ์ันมีอาการแพท้อ้งรุนแรงมาก น้ําหนักตวัลดลง

มากจนไมค่อยมีเร่ียวมีแรงเหลือเลย ส่วนใหญ่ฉันจะนอนพักอยู่บนโซฟาและอาเจียน

มากจนเหน่ือยแทบจะลุกไปไหนมาไหนไม่ได ้

เหตุการณ์อย่างน้ีทาํใหฉ้ันรู ้สึกสับสนมาก เพราะการตั้ งท้องทั้ งสามครั้ ง

ก่อนหน้าน้ีก็ปกติดีทุกอย่าง ทั้งๆ ท่ีตอนน้ันฉันก็ไม่ค่อยจะรูจ้กัพระวจนะของพระเจา้ดีนัก

ถึงแม้ฉันจะไปโบสถ์เป็นประจาํแต่ก็ไม่เคยฝึกใช ้ความเชื่อเพ่ือใหไ้ด ้รับพระพรอะไร

จากพระเจา้ ตอนน้ีฉันคุ ้นเคยกับพระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้ดี แต่กลับยังป่วยอีก

ถึงแมจ้ะอธิษฐานต่อพระเจา้หรือกล่าวขนาบมารมากแค่ไหนก็ไม่ไดช้่วยใหอ้ะไรดีขึ้ นเลย

วันหน่ึงขณะท่ีฉันนอนอยู่บนท่ีนอน ฉันไดย้ินเสียงสามีกับลูกๆ กาํลังเล่นกัน

อย่างมีความสุขอยู่ ในสวนหลั งบ้าง ฉันจึงอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างก้าวร ้าวว่ า

"ขา้พระองคม์ีปัญหาอะไรกันนักกันหนา ทาํไมถึงป่วยหนักขนาดน้ี ไม่ยอมทุเลาซกัที?"

พระวิญญาณจึงทรงกระตุน้ใหฉ้ันอ่านมัทธิวบทท่ี 7 ฉันจึงทูลถามพระเจา้ว่า

ขอ้พระคัมภีร์ตอนน้ีเกี่ยวขอ้งอะไรกับเร่ืองสุขภาพของฉัน ตอนน้ันฉันเกิดความรู ้สึก

อยากอ่านพระธรรมตอนน้ีซํ้าอีกหลายๆ รอบ ในท่ีสุดพระเจา้ก็ทรงนําใหฉ้ันระลึกถึง

เหตุการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนเมื่อสองสามปีก่อนหน้า

ฉันกาํลังนํากลุ่ มศึกษาพระคัมภีร์อยู่ ท่ี บ ้านหลังหน่ึ ง มีหญิงสาวคนหน่ึ ง

มาร่วมประชุมด้วย ซึ่ งเราจะเรียกเธอว่า เจน เจนมาร่วมประชุมศึกษาพระคัมภีร์

อย่างสมํา่เสมอ จนถึงตอนท่ีเธอตั้งครรภ์ เธอจะรูสึ้กเหน็ดเหน่ือยและไม่ค่อยสบายมาก
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จึงทาํใหเ้ธอไม่ค่อยไดม้าร่วมประชุมอีก

ขณะท่ีฉันนอนอยู่บนเตียงน้ัน ฉันนึกขึ้ นมาไดว้่า ฉันเคยคุยกบัพ่ีน้องคริสเตียน

อีกคนหน่ึ งถึงเร่ื องของเจน ฉันตาํหนิเขาท่ี ไม่ค่อยตั้ งใจจริงท่ี จะเอาชนะอุปสรรค

เพ่ือมาเรียนพระคัมภีร์ใหไ้ด ้ แต่เราก็ไม่ ได ้หยิบย่ืนความช่วยเหลืออะไรใหเ้จนเลย

เราพากันสรุปเอาว่าเจนอ่อนแอทางความเชื่อเกินไป จึงใชก้ารตั้งครรภ์เป็นขอ้อา้งเพ่ือ

จะไดไ้ม่ตอ้งมาเรียนพระคมัภีร์

ตอนน้ี ฉันเจอสถานการณ์อย่างเดียวกันกับเจนเมื่ อสองปีก่อน พระเจ้า

ทรงสําแดงใหเ้ห็นว่าถึงแมฉ้ันไม่เคยมีปัญหาดา้นสุขภาพเลยในการตั้งทอ้งครั้งก่อนๆ

แต่ฉันไดเ้ปิดประตใูหม้ารโดยใจท่ีชอบตดัสินและนินทาคนอ่ืน ฉันไดเ้อาไข่มุกของตวัเอง

(ความสามารถท่ีจะรกัเจน) ไปโยนใหแ้ก่สุนัขและสุกร มนัจึงกลับมาแวง้กัดฉันเป็นชิ้ นๆ

เมื่อรูส้ํานึกอย่างน้ันแลว้ฉันจึงรีบกลับใจใหม่ในทันที หลังจากน้ันสุขภาพของฉันก็ดีขึ้ น

เป็นปกติทุกอย่าง ตลอดช่วงท่ีตั้งครรภ์น้ัน

จากเหตุการณ์ในครั้ งน้ัน ทาํใหฉ้ันได้รับบทเรียนท่ีสําคัญมากถึงอันตราย

ของการกล่าวโทษและการนินทาคนอ่ื น ฉันอยากจะพูดได้ว่ าหลั งจากเหตุการณ์

ในครั้งน้ันแล้วฉันไม่เคยทาํผิดซํ้าสองอีกเลย แต่ก็เสียใจท่ีตอ้งบอกว่านับจากน้ันมา

ฉันยงัทาํผิดพลาดซํ้าอยู่อีกหลายครั้ง แต่ละครั้งพระเจา้ก็จะทรงจัดการกับฉันซ่ึงฉันรูสึ้ก

ขอบพระคุณพระองค์มาก

เราแต่ละคนต่างก็ทาํผิดพลาดกันไดท้ั้งน้ันเราทุกคนต่างก็มีจุดอ่อน พระคมัภีร์

กล่าวว่าเราจะตอ้งไม่เป็นคนใจแข็งกระดา้ง ชอบวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกนัและกนั แต่ตอ้งรูจ้กั

ยกโทษและมีใจเมตตาต่อกันและกันดังท่ีพระเจ้าไดท้รงโปรดยกโทษใหเ้ราแล้วเพ่ือ

เห็นแก่พระคริสต์

การตดัสินนาํมาซ่ึงการปรบัโทษ
เหตุฉะนั้น มนุษยเ์อ๋ย ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร เมื่อท่านกล่าวโทษผูอ้ื่นนั้น

ท่านไม่มีขอ้แกต้วัเลย เพราะเมื่อท่านกล่าวโทษผูอ้ื่น ท่านก็ไดก้ล่าวโทษตวัเองดว้ย
เพราะว่าท่านที่กล่าวโทษเขา ก็ยงัประพฤติอยูอ่ยา่งเดียวกบัเขา

โรม 2:1

หรืออีกนัยหน่ึ ง เราโทษคนอ่ืนในเร่ื องใดก็เท่ากับว่าเรากาํลังโทษตัวเอง

ในเร่ืองน้ันดว้ย
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ครั้งหน่ึงพระเจา้ไดท้รงประทานตวัอย่างท่ีดีมากเร่ืองหน่ึงแก่ฉัน เพ่ือช่วยใหฉ้ัน

เขา้ใจหลักการในขอ้น้ี ฉันกาํลังขบคิดว่าทาํไมเวลาเราทาํอะไรไปเรามักจะคิดว่ามันเป็น

ส่ิงถูกตอ้งดีแลว้ แต่เวลาคนอ่ืนทาํเรากลับตดัสินว่าเขาทาํไม่ถูก พระองคต์รัสว่า "จอยซ์

เจา้มองดูตัวเองผ่านทางกระจกสีดอกกุหลาบ แต่เวลามองดูคนอ่ืนกลับมองดูผ่านทาง

แว่นขยาย"

เรามักมี ข ้อแก้ตัวสําหรับพฤติกรรมของตัวเองเสมอ แต่ เวลาคนอ่ื นทาํ

อย่างเดียวกันกับท่ีเราทาํ บ่อยครั้งเรากลับขาดความเมตตาต่อเขา จงปฏิบัติต่อผูอ่ื้น

อย่างท่ีท่านปรารถนาใหเ้ขาปฏิบตัิตอ่ท่าน (มทัธิว 7.12) นัน่เป็นหลักในการดาํเนินชีวิต

ท่ีดีซึ่งจะช่วยป้องกันการชอบตัดสินและนินทาไดม้าก ถา้เรายอมทาํตาม

จิตใจท่ีชอบตัดสินเป็นผลพวงอย่างหน่ึงของความคิดในแง่ลบ เป็นการคิดถึง

แต่ส่วนเสียของคนอ่ืนแทนท่ีจะคิดถึงส่วนดี

จงเป็นคนท่ีคิดในแง่บวก อย่าคิดแง่ลบ

คนอ่ื นจะได้รับประโยชน์จากชี วิ ตของคุณ แต่ คุณเองจะได้รับประโยชน์

มากกว่าใครทั้งส้ิน

ระวงัรกัษาใจใหด้ี
จงรักษาใจของเจา้ดว้ยความระวังระไวรอบดา้นเพราะชีวิตเริ่มตน้ออกมา

จากใจ
สุภาษิต 4:23

ถา้คุณอยากใหช้ีวิตไหลผ่านเขา้สู่ตวัคุณและผ่านไปสู่คนอ่ืนแลว้ละก็ จงเฝ้าระวงั

รักษาจิตใจไวใ้หด้ี

ความคิดบางอย่างเป็นส่ิงท่ี "ตอ้งหา้ม" สําหรบัผูเ้ชื่อ การชอบตดัสินและนินทา

ว่ารา้ยถือเป็นส่วนหน่ึงของความคิดเหล่าน้ีดว้ย ทุกส่ิงท่ีพระเจา้พยายามสัง่สอนเราน้ัน

ก็เพ่ือประโยชน์และความสุขของเรานัน่เอง การดาํเนินตามทางของพระเจา้ย่อมนํามาซ่ึง

การเกิดผล แต่ถา้เราดาํเนินตามทางของมารรา้ยมันจะนํามาซ่ึงความเป่ือยเน่า

จงระวงัคนท่ีชอบระแวง
ความรักทนไดทุ้กอย่างแมค้วามผิดของคนอ่ืน และเช่ือในส่วนดีของเขา

อยูเ่สมอ และมีความหวงัอยู่เสมอ และทนต่อทุกอยา่ง
1 โครินธ ์ 13.7
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ฉันตอ้งยอมรับดว้ยความสัตย์ว่า การทาํตามพระคัมภีร์ขอ้น้ีเป็นเร่ืองท่ียาก

เหลือเกิน ฉันถูกเล้ียงใหเ้ป็นคนท่ีขี้ ระแวง ฉันถูกสอนไม่ใหไ้วใ้จคนอ่ืน โดยเฉพาะคนท่ี

แสรง้ทาํเป็นใจดีกับเรา เพราะมันหมายถึงว่าเขาอยากไดป้ระโยชน์จากเรา

นอกจากถูกสอนใหเ้ป็นคนข้ีระแวงแลว้ ฉนัยงัมีประสบการณ์ท่ีทาํใหรู้สึ้กผิดหวงั

กับผูค้นอีกหลายครั้ง ไม่ใช่เฉพาะตอนก่อนท่ีจะเป็นคริสเตียนท่ีเอาจริงเอาจังเท่าน้ัน

แต่หลังจากน้ันดว้ย การไดภ้าวนาใคร่ครวญถึงองค์ประกอบของความรัก ได้เห็นว่า

ความรักเชื่อในส่วนดีของคนอ่ืนอยู่ เสมอน้ัน ช่วยเปล่ียนแปลงรูปแบบการคิดของฉัน

ไดเ้ป็นอย่างมาก

เมื่ อจิตใจของคุณมีภาวะเป็นพิษ หรือเมื่อซาตานสร้างป้อมข้ึนในความคิด

ของคุณขึ้ นได ้ คุณจาํเป็นตอ้งรบัการเปล่ียนแปลงจิตใจเสียใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัพระวจนะ

ของพระเจ้า ซึ่ งคุณทาํได้โดยการเรียนรู ้และภาวนาพระวจนะ (ใคร่ครวญ, พึมพาํ,

และคิดถึงพระวจนะ)

เรามีพระวิญญาณบริสุทธ์ิผูป้ระเสริฐสถิตอยู่ในเรา เพ่ือคอยเตือนเราในเวลาท่ี

ความคิดของเราหันเหไปในทางท่ีผิด พระเจา้ทรงกระทาํต่อฉันเช่นน้ันในตอนท่ีฉัน

มีความคิดข้ีระแวงคนอ่ืน แทนท่ีจะมีความรักต่อเขา ความคิดตามเน้ือหนังจะบอกเราว่า

"ถา้เราไวใ้จคนอ่ืน เราก็ถูกเขาเอาเปรียบ" ก็อาจเป็นไปได  ้ แต่ประโยชน์ท่ีเราจะไดร้ับ

มีมากกว่าน้ันจนเทียบกันไม่ได ้

ความวางใจและความเชื่อจะนํามาซ่ึงความยินดีในชีวิตของเรา และจะช่วยให ้

ความสัมพันธ์ต่างๆ ในชีวิตเราพัฒนาข้ึนไดอ้ย่างเต็มท่ี

ความข้ีระแวงทาํใหค้วามสัมพันธ์ทุกด้านกลายเป็นง่อย และมักจะทาํลาย

ความสัมพันธ์ของเรากับคนอ่ืนไป

ประเด็นสําคญัคือ วิธีการของพระเจา้น้ันเกิดผล ส่วนวิธีการของมนุษยล์ม้เหลว

พระเจ้าทรงปรับโทษคนชอบตัดสิน นินทา และระแวงสงสัยคนอ่ืน เราก็ควรทาํ

เช่นน้ันดว้ย จงรักในส่ิงท่ีพระเจา้ทรงรักและเกลียดในส่ิงท่ีพระองค์ทรงเกลียด จงยอม

ในส่ิงท่ีพระองค์ทรงอนุญาตและอย่ายอมในส่ิงท่ีพระองค์ไม่ทรงอนุญาต

แนวทางท่ีดีท่ีสุดน้ันคือ เราตอ้งมีท่าทีท่ีสมดุลอยู่เสมอ ซึ่งไม่ไดห้มายความว่า

เราไม่ตอ้งใชปั้ญญาและการวินิจฉัยในการติดต่อกับผูอ่ื้น เราไม่จาํเป็นตอ้งเปิดชีวิตเรา

ใหค้นอ่ืนเหน็จนโล่งโจง้ หรือยอมใหเ้ขายํา่ยีเรายังไงก็ได ้ แต่ในทางกลับกันเราไม่จาํเป็น

ตอ้งมองใครในแง่ลบหรือคอยระแวงสงสัยเขา คิดว่าคนอ่ืนจะมองหาประโยชน์จากเรา

ไปเสียหมด



สนามรบในความคิด 101

จงวางใจในพระเจา้อยา่งส้ินเชิง และวางใจในมนุษยอ์ยา่งไตร่ตรอง
เมื่อพระองคป์ระทบั ณ กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกา มีคนเป็นอันมาก

ไดว้างใจในพระนามของพระองค์  เมื่อเขาไดเ้ห็นหมายสาํคัญที่พระองคไ์ดท้รง
กระทาํ

แต่พระเยซูมิไดท้รงวางพระทัยในคนเหล่านั้น
เพราะพระองคท์รงรูจ้กัมวลมนุษย ์และสาํหรับพระองคไ์ม่มีความจาํเป็น

ที่จะมีพยานในเรื่องมนุษย ์ดว้ยพระองคเ์องทรงทราบว่าอะไรมีอยูใ่นมนุษย์
ยอหน์ 2.23-25

ครั้งหน่ึง หลังจากท่ีฉันตอ้งเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองท่ีทาํใหผิ้ดหวังในคริสตจักร

แลว้ พระเจา้ทรงนําใหฉ้ันระลึกถึงพระธรรมยอหน์ 2:23-25 ขึ้ นมา

พระคัมภีร์ตอนน้ี กล่าวถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพระเยซูกับบรรดาสาวก

ของพระองค์ พระคัมภีรก์ล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า พระองคไ์ม่ไดว้างพระทัยในพวกเขา

แต่ไม่ไดห้มายความว่าพระองค์ทรงระแวง หรือไม่ยอมเชื่อใจพวกเขาเลย แต่พระคัมภีร์

อธิบายว่าเพราะเหตุท่ีพระองค์ทรงทราบธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างดี (ซึ่งเราทุกคน

มีธรรมชาติน้ีอยู่) พระองค์จึงไม่ไดท้รงวางพระทัยพวกเขาอย่างไม่สมดุล

ฉันได้เรียนรู ้บทเรียนท่ีดีข ้อหน่ึง ฉันได้รับความเจ็บชํ้ามากจากเหตุการณ์

ท่ี เกิดข้ึนในโบสถ์ เพราะฉันเข ้าไปเกี่ ยวข ้องกับผู ้หญิงกลุ่มหน่ึ งมากเกินไปจนขาด

ความสมดุล เมื่อใดท่ีเราขาดความสมดุล เราก็กาํลังเปิดประตูใหแ้ก่มาร

1 เปโตร 5.8 กล่าวว่า "ท่านทั้งหลายจงสงบใจ จงระวงัระไวใหด้ี ดว้ยว่าศตัรู

ของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงหค์าํรามเท่ียวไปเสาะหาคนท่ีมันจะกัดกินได้

ฉันไดร้ับบทเรียนว่า ฉันพ่ึงพาในผูห้ญิงกลุ่มน้ีมาตลอดและมอบความไวว้างใจ

ใหเ้ขา (ซึ่งท่ีจริงควรจะมอบใหแ้ก่พระเจา้เท่าน้ัน) ไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

เราจะดาํเนินไปไดด้ีเพียงใดก็ตาม แต่หากเราเดินลํ้าเสน้แหง่ปัญญา ปัญหาก็จะเกิดข้ึน

จนเราพบความเจ็บปวด

ความไวว้างใจอนัสูงสุดตอ้งมอบใหแ้ก่พระเจา้เท่าน้ัน ถา้เราทาํอย่างน้ัน เราจะ

เปิดโอกาสใหพ้ระวิญญาณเข้ามาช่วยเตือนเราว่า เมื่อใดท่ีเรากาํลังก ้าวลํ้าเส้นแห่ง

ความสมดุล

บางคนคิดว่าตัวเองกาํลังสังเกตวิญญาณ ทั้งๆ อันท่ีจริงแล้วเขาระแวงคนอ่ืน

อยู่ ต่างหาก ของประทานอันแท้อย่างหน่ึ งของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  คือการสังเกต
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วิญญาณ (1 โครินธ์ 12.10) ของประทานน้ีจะสังเกตดูทั้งส่วนท่ีดีและไม่ดี ไม่ใช่เฉพาะ

ส่วนท่ีไม่ดีของคนอ่ืนเท่าน้ัน ความข้ีระแวงเกิดจากจิตใจท่ีไม่ไดร้ับการเปล่ียนแปลงใหม่

ส่วนการสังเกตวิญญาณเกิดจากจิตใจท่ีไดร้ับการเปล่ียนแปลงใหม่แลว้

จงอธิษฐานขอของประทานอันแท ้ ไม่ใช่เน้ือหนังท่ีสําแดงตัวเป็นของประทาน

ของพระวิญญาณ การสังเกตวิญญาณจะเรา้ใหเ้กิดการอธิษฐานไม่ใช่นินทา ถ้าผู ้ท่ีมี

ของประทานแห่งการสังเกตวิญญาณแท ้ สังเกตเห็นปัญหาท่ีแทจ้ริงเร่ืองใดแลว้ เขาจะ

ปฏิบัติต่ อปัญหาตามแนวทางแห่งพระคัมภีร์  ไม่ ใช่ โดยวิ ธี การเน้ื อหนังซึ่ งมี แต่

จะแพร่ปัญหาและทาํใหปั้ญหาซับซอ้นหนักเขา้ไปอีก

ถอ้ยคาํแช่มช่ืนน้ันหวาน และนาํการรกัษามาให้
ใจของปราชญ์กระทาํใหว้าจาของเขาสุขุม และเพิ่มอาํนาจในการสัง่สอน

แก่ริมฝีปากของเขา
ถ้อยคาํแช่มชื่ นเหมือนรวงผ้ึง เป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็น

อนามยัแก่ร่างกาย
สุภาษิต 16.23-24

คาํพดูกบัความคดิ เกีย่วขอ้งกนัเหมือนกระดูกกบัไขในกระดกู มนัใกลช้ิดกนัมาก

จนแยกออกจากกันไดย้าก (ฮีบรู 4.12)

ความคิดของเราก็คือคาํพูดท่ียังเงียบอยู่ ซึ่งมีแต่เรากับพระเจา้เท่าน้ันท่ีไดย้ิน

แต่มันเป็นคาํพูดท่ีมีผลกระทบต่อตวัตนภายในเรา ทั้งสุขภาพ ความยินดี และทัศนคติ

ของเรา ส่ิงใดท่ีเราคิดอยู่บ่อยๆ จะกลายเป็นคาํพูดออกจากปากของเรา ท่ีน่าเศรา้คือ

บางครั้งคาํพดูน้ันทาํใหเ้ราดูเป็นคนโง่ การชอบตดัสิน การนินทาว่ารา้ย และการข้ีระแวง

ไม่เคยนํามาซึ่งความยินดี

พระเยซตูรสัว่า พระองค์เสด็จมาเพ่ือเราจะไดม้ีและชื่นชมกับชีวิตใหม่ (ยอหน์

10.10) จงเร่ิมดาํเนินชีวิตโดยการมีความคิดอย่างพระทัยของพระคริสต ์ แลว้คุณจะได้

กา้วไปสู่มิติแห่งการดาํเนินชีวิตท่ีใหม่ไปหมดทุกดา้น
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โฮเชยา 4:6

ขอ้ความน้ีเป็นจริงแน่นอนสําหรับเร่ืองของความเฉยเมย คริสเตียนส่วนใหญ่

ไม่คุน้เคยกับคาํคาํน้ีเลย และไม่รูจ้ักวิธีสังเกตอาการของจิตใจแบบน้ีเสียดว้ยซํ้า

ความเฉยเมยคือส่ิ งท่ี ตรงกันข้ามกับความกระตือรือร้น มันเป็นปัญหาท่ี

อันตรายมาก เพราะพระวจนะของพระเจ้าสอนเราไว ้อย่างชัดเจนว่าเราต้องต่ืนตัว

เฝ้าระวัง และกระตือรือรน้อยู่เสมอ (1ปต.5.8) คือเราตอ้งกระพือลมเพ่ือใหไ้ฟลุกอยู่

ตอ้งกระทาํใหข้องประทานท่ีอยู่ในตัวเราน้ันรุ่งเรืองข้ึน (2 ทธ.1.6)

ฉันไดอ่้านความหมายต่างๆ ของคาํว่าความเฉยเมยแลว้ พอจะสรุปไดว้่ามัน

หมายถึง การขาดความรู ้สึก ขาดใจปรารถนา มีความเฉ่ือยชา เป็นแต่อุ่นๆ และ

เกียจครา้น ส่ิงท่ีอยู่เบ้ืองหลังความเฉยเมยคือวิญญาณชัว่ มารรูด้ีว่าการเฉ่ือยชา ขาด

ความตั้งใจน้ัน จะทาํใหผู้เ้ชื่อในพระคริสตพ์บกบัความพ่ายแพใ้นท่ีสุด ตราบใดท่ีเราตั้งใจ

ยืนหยัดต่อสู ้มาร มันก็ เอาชนะเราไม่ได้ แต่เมื่ อใดท่ี เราเร่ิ มเข ้าสู่ สภาพท่ี เฉยเมย

เรากาํลังเจอ ปัญหารา้ยแรงเขา้แลว้

ผูเ้ชื่อหลายคนถูกครอบครองดว้ยอารมณ์ความรูสึ้ก ถา้เขาไม่มีอารมณ์เสียแลว้

เขาก็จะไม่ยอมลงมือทาํอะไรเลยถึงแม้จะได้รับคาํสอนใหท้าํส่ิ งน้ันๆ มาแล้วก็ตาม

เขาจะสรรเสริญพระเจา้เมื่อรูสึ้กอยากจะสรรเสริญ เขาจะถวายทรัพย์ถา้เขารูสึ้กอยาก

จะถวาย จะรกัษาคาํสัญญา ถา้เขามีความรูสึ้กเช่นน้ัน แต่ถา้เขาไม่มีความรูสึ้กแลว้ละก็

เขาจะไม่ยอมทาํอะไรเลย
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จติใจท่ีว่างเปลา่คือโอกาสของมาร
…และอย่าใหโ้อกาสแก่มาร

เอเฟซัส 4:27

โอกาสท่ีเราเปิดใหแ้ก่มารอยู่บ่อยๆ น้ัน คือการท่ีจิตใจของเราว่างเปล่า จิตใจ

ท่ีว่างเปล่าและเฉยเมยน้ันจะถูกป้อนดว้ยความคิดผิดๆ ไดอ้ย่างง่ายดาย

ผูเ้ชื่อท่ีมีจิตใจเฉยเมยและไม่ยอมต่อสูก้ับความคิดผิดๆ จะยอมรับเอาความคิด

เหล่าน้ั นเป็นความคิดของตนอยู่ บ่อยๆ เขาจะไม่รู ้ตัวว่าวิญญาณชั ่วเป็นผู ้ ท่ี ป้อน

ความคิดผิดๆ เหล่าน้ันใหแ้ก่เขาเพราะมันไดโ้อกาสเน่ืองจากความคิดของเขาว่างเปล่า

อยู่เสมอ

ทางหน่ึงท่ีจะป้องกันไม่ใหค้วามคิดผิดๆ เขา้มาในใจของเราไดก้็คือ เราตอ้ง

ป้ อนความคิ ดท่ี ถู กต้องเข ้าไว ้จนเต็มอยู่ เสมอ มารอาจจะถู กขับไล่ ออกไปได้

แต่มันก็จะวนเวียนไปตามถ่ินกันดารอยู่ พักหน่ึ ง เมื่ อมันย้อนกลับมายังบ้านท่ีมัน

เคยสิงอยู่และเหน็ว่า บา้นน้ันว่างเปล่าอยู่ พระธรรมลูกา 11.24-26 กล่าวไวว้่า มนัก็จะ

กลับเขา้มาและพาผีรา้ยตัวอ่ืนๆ เขา้มาอยู่พรอ้มกับมันดว้ย ในท่ีสุดคนน้ันก็ตกท่ีนั่ง

รา้ยกว่าตอนแรก เพราะเหตุน้ีเราจึงไม่พยายามขบัผีออกจากใคร จนกว่าจะไดส้อนใหเ้ขา

รูจ้ักวิธีป้อนความคิดท่ีถูกตอ้งเขา้สู่จิตใจของตนเองเสียก่อน

ฉันไม่ไดห้มายความว่าทุกคนท่ีมีความคิดชั ่วรา้ยจะมีวิญญาณชั ่วรา้ยสิงอยู่

แต่หลายครั้ งวิญญาณชั ่วมักจะอยู่ เบ้ืองหลังของความคิดชั ่วร ้าย เราอาจทาํลายป้อม

ของความคิดซํ้าแลว้ซํ้าอีก แต่มันก็จะกลับก่อตวัข้ึนมาใหม่ไดอี้กในเวลาไม่นาน จนกว่า

เราจะเรียนรู ้ท่ีจะป้อนความคิดท่ีถูกตอ้งเขา้สู่ จิตใจท่ีว่างเปล่า เมื่อผีรา้ยยอ้นกลับมา

อีกครั้งหน่ึง มันก็จะไม่พบสถานท่ีท่ีว่างเปล่าเพ่ือจะกลับเขา้มาอาศัยไดอี้ก

ความบาปมีอยู่ สองชนิดคือความบาปแบบเชิ งรุก หรือความบาปท่ี เรา

ลงมือกระทาํและความบาปแบบเฉยเมย คือความบาปแห่งการละเลย กล่าวอีกนัยหน่ึง

คือ เราทาํบาปเมื่อทาํกระทาํส่ิงท่ีผิด และเมื่อเราไม่ยอมกระทาํในส่ิงท่ีถกูตอ้ง ตวัอย่างเช่น

เราอาจทาํลายความสัมพันธ์อันดีได้โดยการพูดแบบไม่รู ้จักคิด หรือหากเราละเลย

ไม่ยอมกล่าวถอ้ยคาํอนัดีเพ่ือแสดงความรูสึ้กประทบัใจเลยทั้งๆ ท่ีเราควรจะพดู เราก็อาจ

ทาํลายความสัมพันธ์ไดเ้ช่นกัน

คนท่ี เฉยเมยมักจะคิดว่าตนเองไม่ได ้ทาํอะไรผิด เพราะว่าตนเองไม่ได ้ทาํ

อะไรเลย เมื่อมีคนมาบอกว่าเขาทาํผิดพลาด เขาก็จะปฏิเสธว่า "ฉันไม่ไดท้าํอะไรเลยนะ"
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การวิเคราะห์ของเขาถูก แต่พฤติกรรมของเขาผิด ท่ี ปัญหาเกิดข้ึนน้ันเป็นเพราะเขา

ไม่ยอมทาํอะไรนั่นเอง

วิธีเอาชนะความเฉยเมย
เดฟ สามีของฉันมีปัญหาในเร่ืองความเฉยเมยเมื่อหลายปีก่อน เขาเป็นคนท่ี

กระตือรือรน้ในหลายๆ เร่ือง ไปทาํงานทุกวนั ไปตีกอล์ฟในวนัเสาร ์ดูฟุตบอลวนัอาทิตย์

แต่นอกจากน้ี แล้วมันยากเหลือเกินท่ี จะกระตุ ้นให ้เขาทาํอะไรอ่ืนอีก ถ้าฉันอยาก

ใหเ้ขาช่วยตอกตะปูติดรูปท่ีขา้งฝา บางทีตอ้งรอสามส่ีอาทิตย์กว่าจะได ้ สถานการณ์น้ี

ทาํใหเ้ราขัดแยง้กันอยู่เสมอๆ มันดูเหมือนว่าเขาจะทาํเฉพาะส่ิงท่ีเขาอยากทาํเท่าน้ัน

นอกจากน้ันก็ไม่ยอมทาํอะไรอีกเลย

เดฟ เป็นคนท่ีรักพระเจา้ เมื่อเขาแสวงหาพระองค์เกี่ยวกับปัญหาน้ี พระเจา้

ไดท้รงสําแดงใหเ้ขาเขา้ใจถึงอันตรายของความเฉยเมย เขาพบว่าวิญญาณชัว่เป็นผู ้ท่ี

อยู่ เบ้ืองหลังความเฉ่ือยชาของเขา เขาไม่ค่อยมีปัญหากับพฤติกรรมของเขาด้านอ่ืน

เพราะเขาตั้ งใจท่ี จะควบคุมพฤติกรรมของตนในเร่ื องเหล่ าน้ั น แต่ในบางด้าน

ความเฉยเมยของเขาไดก้ลายเป็นการใหโ้อกาสแก่มารท่ีจะควบคุมเขา เขาถูกครอบงาํ

ในเร่ื องเหล่าน้ั น จนตกอยู่ ในสภาพท่ี เขาไม่มี ใจปรารถนา ไม่อยาก และไม่มีแรง

กระตุน้ใดๆ เหลืออีกเลยท่ีจะทาํใหเ้ขาทาํงานบางอย่างใหเ้สร็จส้ินได้

การศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและการอธิษฐานเป็นอีกสองเร่ื องท่ี เดฟ

รูสึ้กเฉ่ือยชา เพราะฉันเห็นว่าเขาไม่ค่อยไดแ้สวงหาการทรงนําจากพระเจา้เลย ฉันจึง

รูสึ้กว่าเป็นการยากท่ีจะยอมฟังเขา ท่ีจริงฉันเป็นคนท่ีชอบขัดขืนอาํนาจอยู่แลว้ ดังน้ัน

คุณคงเห็นชัดเลยว่ามารได้ใช ้จุดอ่อนของเราทั้ งสองคนเพ่ือใหต้่อสู ้กันอย่างไรบ้าง

หลายคนต้องหย่ าร ้างกันเพราะเป็นปัญหาเหล่าน้ี เป็นเหตุ  พวกเขาไม่ เข ้าใจว่ า

อะไรคือสาเหตุท่ีแทจ้ริง

ท่ีจริงฉันเคยเป็นคนท่ีก ้าวร ้าวมากเกินไป ฉันชอบวิ่ งนําหน้าพระเจ้าเสมอ

ในเน้ือหนัง ทาํอะไรตามความคิดของตัวเองแล้วหวังว่าพระเจา้คงจะอวยพร ส่วนเดฟ

ไม่ค่อยจะทาํอะไรมากนอกจากรอคอยพระเจา้ ซึ่งมนัทาํใหฉ้ันรูสึ้กราํคาญใจมาก เดี๋ยวน้ี

เราต่างก็หัวเราะใหก้ับสภาพท่ีตัวเองเคยเป็น แต่ในเวลาน้ันมันไม่สนุกเอาเสียเลย

และถา้พระเจา้ไม่ทรงช่วย เราก็คงไดก้ลายเป็นหน่ึงในสถิติของคนท่ีหย่ารา้งไปแลว้

เดฟมักจะบอกว่าฉันลํ้าหน้าพระเจ้าอยู่ เสมอ ฉันก็จะโตก้ลับว่าเขาล้าหลัง

พระเจา้ไปเป็นสิบกิโลเมตรแลว้ ฉันชอบรุกมากเกินไป ส่วนเดฟก็เฉ่ือยชาเกินไป
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ถ้าผู ้เชื่ อขาดความกระตือรือรน้ในเร่ืองใด ทั้ งๆ ท่ี เขามีความสามารถหรือ

ตะลันต์ในเร่ืองน้ัน ความสามารถของเขาในดา้นน้ันก็จะแคระแกร็นหรือถูกกดน่ิงอยู่

ยิ่ งเขาไม่อยากทาํอะไรนานมากเท่าไหร่ เขาก็จะย่ิงไม่อยากทาํอะไรมากข้ึนเท่าน้ัน

ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดีก็คือเร่ืองการออกกาํลังกาย

ในช่วงน้ีฉันกาํลังฝึกออกกาํลังกายด้วยโปรแกรมท่ีดีโปรแกรมหน่ึง ยิ่ งฉัน

ออกกาํลังกายมากข้ึนเท่าใด มันก็รู ้สึกง่ายข้ึนไปเร่ือยๆ ตรงกันขา้มกับท่ีทาํตอนแรก

ซึ่งรู ้สึกยากมาก แต่ละครั้งท่ีออกกาํลังก็จะปวดเมื่อยมากเพราะฉันเฉ่ือยชาในเร่ืองน้ี

มานาน แต่ยิ่ งฉันไม่ออกกาํลังนานเท่าไหร่ สภาพร่างกายก็จะย่ิ งแย่ลงไปเร่ื อยๆ

ร่างกายฉันจะอ่อนแอไปเร่ือยๆ เพราะกลา้มเน้ือไม่ไดท้าํงานอะไร

เดฟ เร่ิมมองเหน็ปัญหาของตนเองแลว้! เขากาํลงัตอ่สูก้บัวญิญาณชัว่ท่ีครอบงาํเขาอยู่

เน่ืองจากการเฉ่ือยชามาเป็นเวลานาน เมื่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงสําแดงความจริง

เร่ืองน้ีใหเ้ขาเห็น เขาจึงมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นคนกระตือรือรน้และทาํการในเชิงรุกมากขึ้ นอีก

ไม่ใช่เกียจครา้นและผลัดวันประกันพรุ่ง

การตัดสินใจทาํเป็นขั้นตอนท่ีง่าย แต่การลงมือกระทาํจริงๆ เป็นส่ิงท่ียาก

มันยาก ก็เพราะว่าเขาตอ้งกลับไปกระตุน้แต่ละเร่ืองท่ีเขาเฉ่ือยชาอยู่ในตอนน้ี ใหเ้กิด

ความต่ืนตัวและเขม้แข็งขึ้ นมาอีกครั้งหน่ึง

เขาจะตอ้งต่ืนนอนตอนตีหา้แลว้อ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานก่อนจะไปทาํงาน

สงครามเกิดข้ึนแลว้ มารไม่ยอมสูญเสียดินแดนท่ีมนัครอบครองไวแ้ลว้ มนัจะไม่ยอมแพ้

ง่ายๆ เป็นอนัขาด เดฟมกัจะตื่นข้ึนมาเขา้เฝ้าพระเจา้แลว้ก็ฟุบหลับไปบนมา้นัง่ แต่ถึงแม้

เขาเผลอหลับไปบ้างเป็นบางครั้ ง เขาก็ค่อยๆ พัฒนาข้ึนเร่ือยๆ เพราะเขายอมลุก

จากท่ีนอนดว้ยความตั้งใจท่ีจะสรา้งนิสัยในการเป็นนักอธิษฐาน

มีหลายครั้งท่ีเขารูสึ้กเบ่ือ มีบางวันท่ีเขารูสึ้กว่าไม่ไดท้าํอะไรใหค้ืบหน้าไดเ้ลย

เขาไม่เขา้ใจในพระวจนะท่ีอ่าน การอธิษฐานก็รู ้สึกเหมือนไม่ไดร้ับชัยชนะ แต่เขาก็

ยืนหยดัสู ้ เพราะเหตุท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิสําแดงใหเ้ขาเหน็ถึงความเฉ่ือยชาของตนเอง

ฉันเร่ิมสังเกตเห็นว่าเมื่ อใดท่ีต ้องการใหเ้ดฟช่วยติดรูปหรือซ่อมแซมบ้าน

เขาจะรีบตอบสนองทนัที เขาเร่ิมกลับเป็นเจา้ของความคิดของตนเองและตัดสินใจไดเ้อง

มีหลายครั้ งเขาไม่รู ้สึกอยากจะทาํเลยตามธรรมชาติ แต่เขาตัดสินใจทาํในส่ิ งท่ีขัด

กับความรู ้สึกและความต้องการของเน้ือหนัง ย่ิ งเขาตัดสินใจทาํในส่ิงท่ี เขารู ้ว่าเป็น

เร่ืองท่ีถูกตอ้งมากเท่าใด เขาก็รูสึ้กว่าตนเองมีเสรีภาพมากข้ึนเท่าน้ัน

ฉันบอกตามตรงว่ามันไม่ง่ายเลยสําหรับเขา เขาไม่ไดเ้ป็นอิสระในเวลาเพียง
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ไม่กี่ วัน ความเฉยเมยเป็นสภาวการณ์ ท่ี ยากท่ี สุดประการหน่ึ งท่ี เราจะเอาชนะ

ทั้งน้ีเพราะดงัท่ีฉันไดก้ล่าวไปแลว้ว่า มนัไม่มีความรูสึ้กใดๆ เหลืออยู่ท่ีจะคอยสนับสนุน

ใหก้าํลังใจเรานั่นเอง

เดฟยืนหยัดสู ้โดยพระกาํลังของพระเจา้ เดี๋ยวน้ีเขาไม่ใช่คนเฉ่ือยชาอีกแล้ว

เขาเป็นผูจ้ัดการขององค์การชีวิตในพระวจนะ ดูแลงานประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์

ของเราทุกอย่าง รวมทั้ งด ้านการเงินของเราทั้ งหมดด้วย เขาเดินทางไปในท่ีต่างๆ

กับฉันแบบเต็มเวลา เป็นผู ้ตัดสินใจเกี่ยวกับตารางเวลาในการเดินทางหมดทุกอย่าง

เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวท่ีเยี่ยมยอดด้วย เขาใช ้เวลาอธิษฐานและศึกษาพระวจนะ

พระเจา้อย่างสมํา่เสมอ กล่าวโดยสรุป เขาเป็นบุรุษคนหน่ึงท่ีน่าศรัทธาและเคารพ

เขายงัไปตีกอล์ฟและดูกีฬาอยู่เหมือนเดิม แต่เขาทาํหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีควรจะทาํดว้ย

ถา้คุณไดรู้จ้กักบัเขาเด๋ียวน้ีและเหน็ความสําเร็จต่างๆ ของเขา คงไม่มใีครคดิว่าเขาเคยเป็น

คนเฉ่ือยชามากขนาดน้ัน

เราสามารถเอาชนะสภาวการณ์แห่งความเฉยเมยน้ีได  ้ แต่การท่ีจะเอาชนะ

ความเฉยเมยในภาคปฏิบัติไดน้ั้น เราต้องเอาชนะความเฉยเมยในความคิดเสียก่อน

เดฟจะกา้วหนา้ในเร่ืองน้ีไมไ่ดเ้ลยหากเขาไมไ่ดต้ดัสินใจท่ีจะเปล่ียนวธีิการคดิของเขาเสียกอ่น

การกระทาํท่ีถกูตอ้งเป็นผลมาจากการคิดท่ีถกูตอ้ง
อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคน้ี แต่จงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจแลว้

อุปนิสัยของท่านจึงจะเปล่ียนใหม่  เพื่ อท่านจะได้ทราบนํ้าพระทัยของพระเจา้
จะไดรู้ว้่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทยัและอะไรดียอดเยี่ยม

โรม 12:2

มีหลักการสําคญัประการหน่ึงท่ีปรากฏอยู่ทัว่ไปในพระวจนะของพระเจา้ ซึ่งเรา

จะดาํเนินชีวิตในชัยชนะไม่ได ้เลยหากไม่เข ้าใจและไม่ดาํเนินชีวิตตามหลักการข้อน้ี

หลักการท่ีว่าน้ีก็คือการกระทาํท่ีถูกตอ้งเป็นผลมาจากการคิดท่ีถูกตอ้ง

กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ เราจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเราไม่ไดเ้ลย หากเรา

ไม่เปล่ียนแปลงความคิดของเราเสียก่อน

ลําดับท่ีถูกตอ้งตามแนวทางของพระเจา้น้ัน ความคิดท่ีถูกตอ้งจะตอ้งเกิดข้ึน

ก่อน แลว้การกระทาํท่ีถูกตอ้งจะตามมา ฉันเชื่อว่าการกระทาํท่ีถูกตอ้งหรือพฤติกรรม

ท่ีเหมาะสมเป็น "ผล" ของความคิดท่ีถูกตอ้ง ผู ้เชื่อส่วนใหญ่พยายามด้ินรนท่ีจะทาํ
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ในส่ิงท่ีถูกต้อง แต่ผลไม้ไม่ได ้เกิดข้ึนได้โดยการด้ินรน ผลไม้เป็นผลพวงของการท่ี

กิ่ งติดสนิทอยู่กับลําต ้น (ยน.15.4) และส่วนหน่ึงของการติดสนิทก็คือการเชื่ อฟัง

(ยน.15.10)

ฉันชอบยกพระธรรมเอเฟซสั 4.22-24 เมื่อตอ้งสอนถึงหลักการเร่ืองน้ี ขอ้ 22

กล่าวว่า "ท่านจงท้ิงตัวเก่าของท่านซ่ึงคู่กับวิถีชีวิตเดิมน้ันเสีย อันจะเส่ือมเสียไปสู่

ความตายตามตัณหาอันเป็นท่ีหลอกลวง"

ขอ้ท่ี 24 กล่าวต่อไปว่า "และใหท่้านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสรา้งข้ึนใหม่ตาม

แบบอย่างของพระเจา้ ในความชอบธรรมและความบริสุทธ์ิท่ีแทจ้ริง"

เราเห็นแลว้ว่า ขอ้ท่ี 22 สอนใหเ้ราหยุดกระทาํในส่ิงท่ีไม่เหมาะสม และขอ้ท่ี

24 บอกใหเ้ราเร่ิมกระทาํในส่ิ งท่ีถูกต้อง แต่ข ้อท่ี  23 เป็นข้อท่ีฉันขอเรียกว่าเป็น

"ข้อพระธรรมท่ี เป็นสะพานเชื่ อม" ซึ่ งบอกให ้เรารู ้ว่ าเราจะก้าวออกจากข้อท่ี  22

(การประพฤติท่ีไม่เหมาะสม) ไปสู่ขอ้ท่ี 24 (การประพฤติท่ีเหมาะสม) ไดอ้ย่างไร และ

จงใหว้ิญญาณจิตของท่านเปล่ียนใหม่

เป็นไปไม่ไดท่ี้เราจะเปล่ียนจากพฤติกรรมท่ีผิดไปสู่พฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง โดยท่ี

ไม่เปล่ียนแปลงความคิดเสียก่อน คนท่ีเฉ่ือยชาอาจจะอยากทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง แต่จะ

ไม่มีวันทาํเช่นน้ันไดเ้ลยหากเขาไม่ตั้งใจท่ีจะกระตุน้ความคิดของตนใหก้ระตือรือรน้ข้ึน

แลว้ปรับความคิดใหเ้ขา้กับพระวจนะและพระประสงค์ของพระเจา้

มีตัวอย่างเร่ืองหน่ึงท่ีแวบเขา้มาในความคิดของฉัน เป็นเร่ืองของผูช้ายคนหน่ึง

ท่ีมาเขา้แถวรอรับการอธิษฐานเผ่ือในการสัมมนาของฉัน เขามีปัญหาเร่ืองราคะตัณหา

เขารักภรรยาของตนมากและไม่อยากใหช้ีวิตสมรสของเขาพัง แต่ปัญหาของเขาจาํเป็น

ตอ้งไดร้ับการแกไ้ขไม่เช่นน้ันเขาจะกลายเป็นผูท้าํลายครอบครัวของตนเองแน่

"อาจารย์จอยซ์ครับ ผมมีปัญหาเร่ืองราคะตัณหา" เขากล่าว "มันดูเหมือนว่า

ผมออกห่างผู ้หญิงคนอ่ืนไม่ไดเ้ลย ช่วยอธิษฐานปลดปล่อยผมไดไ้หมครับ? ผมไดร้ับ

การอธิษฐานเผ่ือมาหลายครั้งแลว้ แต่รูสึ้กไม่เห็นมีอะไรดีขึ้ นเลย"

ในเวลาน้ันพระวิญญาณบริสุทธ์ิได ้ทรงนําใหฉ้ันบอกเขาว่า "ได้ค่ะ ฉันจะ

อธิษฐานเผ่ือคุณ แต่คุณตอ้งรับผิดชอบต่อภาพต่างๆ ท่ีคุณยอมใหม้ันเขา้มาปรากฏ

ในความคิดของคุณเอง คุณตอ้งไม่คิดถึงภาพโป๊ หรือจินตนาการว่าตัวเองกาํลังนอน

กับผูห้ญิงคนอ่ืน ถา้คุณตอ้งการท่ีจะไดร้ับเสรีภาพจริงๆ"

คนอ่ืนๆ อีกหลายคนก็เป็นเช่นเดียวกันกับผูช้ายคนน้ี เขาตระหนักในทนัทีว่า

เหตุใดตนเองจึงไม่ไดร้ับการปลดปล่อยสักที ทั้งๆ ท่ีเขาตอ้งการท่ีจะมีเสรีภาพ เหตุผล
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ก็คือเขาตอ้งการเปล่ียนพฤติกรรมของตน แต่ไม่ยอมเปล่ียนแปลงความคิด

บ่ อยครั้ ง ท่ี ความคิ ดของเรากลายเป็ นเหมื อนสถานท่ี ท่ี คนเล่ นสนุ ก

กบัความบาป พระเยซตูรสัไวใ้นมทัธิว 5.27, 28 ว่า "ท่านทั้งหลายไดย้ินคาํกล่าวแลว้ว่า

อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา แต่เราบอกท่านว่า ผู ้ใดมองผู ้หญิงด้วยใจกาํหนัด ผู ้น้ัน

ไดล่้วงประเวณีในใจกับหญิงน้ันแลว้" หนทางท่ีจะกา้วไปสู่การกระทาํบาปน้ัน ความคิด

บาปไดแ้ผว้ถางไวร้ออยู่แลว้

ผู ้ หญิงคนหน่ึ งซึ่ งเคยเข ้าร่ วมกลุ่ มศึกษาพระคัมภีร์ ในบ้านท่ี ฉั นจัดข้ึ น

เป็นครั้งแรก เธอไดม้อบถวายชีวิตใหพ้ระเจา้แลว้และตอ้งการใหช้ีวิตสมรสและครอบครวั

ของตนมีความมัน่คง เพราะทุกส่ิงในชีวิตของเธอมันยุ่งเหยิงไปหมด ไม่ว่าเร่ืองบา้น

เร่ืองลูก เร่ืองครอบครัว การเงิน สุขภาพ และเร่ืองอ่ืนๆ เธอยอมรับอย่างเปิดเผยว่า

เธอไม่รกัสามีเลย ท่ีจริงเธอรูสึ้กรงัเกียจเขาเสียดว้ยซํ้า เธอรูต้วัดีว่าท่าทีดงักล่าวไมถู่กตอ้ง

เธออยากจะรักเขา แต่ก็ดูเหมือนว่ารูสึ้กทนไม่ไดเ้ลยท่ีจะอยู่ใกลเ้ขา

เราร่วมกนัอธิษฐาน เธออธิษฐานและทุกคนกอ็ธิษฐานดว้ยเรามอบขอ้พระคมัภีร์

ใหเ้ธออ่าน เอาเทปคาํเทศนาใหฟั้ง ทาํทุกอย่างเท่าท่ีจะนึกออก ถึงแมดู้เหมือนว่าเธอจะ

พยายามทาํตามคาํแนะนําทุกอย่างแต่ก็ยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้ นเลย ปัญหาอยู่ตรงไหน

กันแน่? ในช่วงท่ีเราใหค้าํปรึกษาเธออยู่ น้ัน เราพบว่าเธอเป็นผู ้หญิงท่ีชอบเพ้อฝัน

มาตลอดชีวิต เธอชอบจินตนาการเสมอว่าตวัเองเป็นเจา้หญิงในเทพนิยาย เมื่อเจา้ชาย

รปูงามออกจากท่ีทาํงานมาถึงบา้นเขากจ็ะเอาชอ่ดอกไมม้ามอบใหเ้ธอพรอ้มดว้ยขนมหวาน

โอบกอดเธอดว้ยความรักจนตัวลอยพน้พ้ืน

แต่ละวันเธอชอบนึกถึงแต่ภาพอย่างน้ัน และเมื่อสามีอว้นฉุของเธอกลับมา

ถึงบา้นดว้ยความเหน็ดเหน่ือย มีเหงื่อโชก และเน้ือตวัสกปรก (เขาฟันหลอซ่ีหน่ึงดว้ย)

เธอจึงรู ้สึกรังเกียจเขาอย่างย่ิง

ลองนึกถึงสถานการณ์น้ีสักครู่หน่ึง ผูห้ญิงคนน้ีบงัเกิดใหม่แลว้ แต่ชีวิตของเธอ

เต็มไปด้วยความยุ่ งเหยิ ง เธออยากจะเชื่ อฟังพระเจ้าและมีชีวิ ตอยู่ เพ่ื อพระองค์

และเธอก็อยากจะรักสามีของตนด้วยเพราะรู ้ว่านั่นคือน้ําพระทัยพระเจ้า เธออยาก

ประสบชัยชนะในชีวิตและในครอบครัว แต่ความคิดของเธอคือส่ิงท่ีทาํใหเ้ธอพ่ายแพ้

ไม่มีทางใดเลยท่ี จะทาํให ้เธอเอาชนะความรู ้ สึกรังเกี ยจสามีได ้จนกว่ าเธอจะเร่ิ ม

ปฏิบัติตัวดว้ย "จิตใจท่ีปรกติ"

ในด้านจิตใจน้ันเธอกาํลังมีชีวิตอยู่ ในโลกท่ีไม่มีอยู่ จริง และไม่มีทางท่ีจะ

เป็นจริงขึ้ นมาได ้ดังน้ันเธอจึงไม่พรอ้มท่ีจะเผชิญกับความเป็นจริง เธอมีจิตใจท่ีเฉยเมย
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เธอไม่ได ้เลือกท่ีจะคิดตามพระวจนะของพระเจ้า วิญญาณชั ่วได ้ป้อนความคิดน้ั น

เขา้สู่ จิตใจของเธอ

จงใหใ้จจดจอ่อยูท่ี่ส่ิงซ่ึงอยูเ่บ้ืองบน
ถา้ท่านรบัการทรงชุบใหเ้ป็นขึ้ นมาดว้ยกนักับพระคริสตแ์ลว้ ก็จงแสวงหา

สิง่ซ่ึงอยูเ่บื้ องบนในทีซ่ึ่งพระครสิตท์รงสถติอยูค่อืประทบัขา้งขวาของพระเจา้ จงเอาใจใส่
สิ่งที่อยู่เบื้ องบน ไม่ใช่สิ่งซ่ึงอยู่ที่แผ่นดินโลก

โคโลส ี3:1 - 2

เราไดเ้ห็นหลักการเดียวกันน้ีอีกครั้งหน่ึงแลว้ นั่นคือ หากเราตอ้งการดาํเนิน

ชีวิตอย่างคนท่ี เป็นข้ึนมาจากความตายตามซ่ึงพระเยซูได ้ทรงจัดเตรียมไว ้แล้วน้ัน

เราก็ต ้องแสวงหาชีวิตใหม่ซึ่ งเต็มไปด้วยฤทธ์ิเดช โดยการเอาใจจดจ่ออยู่ กับส่ิ งท่ี

อยู่เบ้ืองบน ไม่ใช่ส่ิงท่ีอยู่ในโลกน้ี

อัครทูตเปาโลกล่าวไวช้ัดว่า ถา้คุณและฉันอยากมีชีวิตท่ีดี เราก็ตอ้งคิดจดจ่อ

อยู่กับส่ิงท่ีดีๆ

ผู ้ เชื่ อจาํนวนมากปรารถนาชีวิตท่ีดี  แต่เขาเอาแต่นั่ งอยู่ เฉยๆ เพ้อฝันว่า

จะมีอะไรดีๆ เกิดข้ึนกับตัวเองบา้ง บ่อยครั้งท่ีเขารูสึ้กอิจฉาคนอ่ืนซ่ึงมีชีวิตในชัยชนะ

และรูสึ้กขมข่ืนท่ีชีวิตตัวเองเต็มไปดว้ยความยากลําบาก

หากคุณปรารถนาท่ี จะมีชัยชนะเหนือปัญหา ถ้าคุณต้องการอย่างแท้จริง

ท่ีจะดาํเนินชีวิตอย่างผูท่ี้เป็นข้ึนมาจากความตาย คุณตอ้งไม่ทาํตัวเป็นคนสันหลังยาว

ท่ีเอาแต่นั่งเพ้อฝัน คุณต้องกระตือรือรน้ ไม่ใช่เฉ่ือยชา การกระทาํท่ีถูกตอ้งเร่ิมตน้

ท่ีการคิดท่ีถูกต้อง อย่าเป็นคนเฉ่ื อยชาเฉยเมย จงเร่ิมต้นเลือกคิดในส่ิ งท่ีถูกต้อง

เสียแต่วนัน้ี
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เพราะว่าใครเล่ารูจ้กัพระทัยของพระเจา้เพื่อจะแนะนาํสัง่สอนพระองคไ์ด ้
แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์

1 โครินธ ์2:16

ฉันเชื่อว่าตอนน้ีคุณไดต้ัดสินใจแน่วแน่แลว้ท่ีจะเลือกคิดในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ดังน้ัน

ตอนน้ีใหเ้รามาพิจารณาดูว่าความคิดอย่างไรบา้งท่ีถือว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งในพระผูเ้ป็นเจา้

แน่นอน มีความคิดหลายอย่างซ่ึงถือไดว้่าเป็นส่ิงท่ีพระเยซูคงไม่ยอมคิด เมื่อพระองค์

ยังดาํเนินอยู่ในโลกน้ี ถา้เราตอ้งการดาํเนินตามรอยพระบาทของพระองค ์ เราก็จะตอ้ง

เร่ิมคิดตามอย่างของพระองค์

ในจุดน้ี  คุณคงคิดว่า "เป็นไปไม่ได ้หรอกอาจารย์จอยซ์ พระเยซูเป็นผู ้ท่ี

สมบูรณ์แบบ ฉันคงปรับปรุงความคิดของตนเองได้บ ้าง แต่ไม่มีทางหรอกท่ีจะคิด

ไดอ้ย่างองค์พระเยซู"

เอาละ พระคัมภีร์กล่าวว่า เรามีพระทัยของพระคริสต์ เรามีหัวใจใหม่ และ

วิญญาณใหม่

ใจใหม่และวิญญาณใหม่
เราจะใหใ้จใหม่แก่เจา้และเราจะบรรจุจติวิญญาณใหม่ไวใ้นเจา้ เราจะนาํ

ใจหินออกไปเสยีจากเน้ือของเจา้ และใหใ้จเน้ือแก่เจา้
และเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ ้าและกระทาํให้เจา้ดาํเนินตาม

กฎเกณฑข์องเรา  และใหร้กัษากฎหมายของเราและกระทาํตาม
เอเสเคียล 36:26 - 27
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ในฐานะท่ีเป็นคริสเตียนเรามีธรรมชาติใหม่แล้ว ซึ่งท่ีจริงคือธรรมชาติของ

พระเจา้ท่ีประทานแก่เราในตอนท่ีบังเกิดใหม่นั่นเอง

เราเห็นจากพระคัมภีร์ตอนน้ี แล้วว่ า พระเจ้าทรงทราบว่ าหากจะให ้เรา

ดาํเนินตามกฎเกณฑ์และแนวทางของพระองค์ได ้น้ัน พระองค์จะต้องทรงประทาน

พระวิญญาณของพระองคแ์ละหวัใจใหม่ (ความคิดใหม่) ใหแ้ก่เรา โรม 8.6 กล่าวถึงจิตใจ

ท่ีติดพันอยู่ฝ่ายเน้ือหนังและจิตใจท่ีติดพันอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ และกล่าวว่าการดาํเนิน

ตามจิตใจท่ีติดพนัอยู่ฝ่ายเน้ือหนังจะทาํใหเ้ราพบกบัความตาย และการดาํเนินตามจิตใจ

ท่ีติดพันอยู่ ฝ่ายพระวิญญาณจะทาํใหเ้ราพบกับชีวิต

เพียงแค่เรารูจ้กัเรียนรูท่ี้จะแยกแยะระหว่างชีวิตกบัความตาย เราก็จะกา้วหน้า

ไปไดอ้ย่างมากมายเลยทีเดียว

ถ้ามี ส่ิ งใดท่ีคุณทาํแล้วมันนําความตายมาสู่ คุณ ก็จงอย่าทาํอีกต่อไป เมื่อ

ความคิดใดท่ีแวบเข้ามาในใจแล้วเต็มไปด้วยความตาย คุณก็รู ้ได ้ทันทีว่านั่นไม่ใช่

ความคิดท่ีมาจากพระวิญญาณ

เพ่ือจะอธิบายในเร่ืองน้ี  ฉันขอสมมุติว่าฉันกาํลังคิดถึงเร่ืองการท่ีฉันได้รับ

ความไม่ยุติธรรมจากใครคนหน่ึงซึ่งทาํใหฉ้ันรูสึ้กโกรธ ฉันจึงเร่ิมเกิดความคิดไม่ชอบ

คนคนน้ันเอามากๆ ถา้ฉันเป็นคนรูจ้กัสังเกตใจตนเองก็จะเหน็ว่าตวัเองกาํลังเต็มไปดว้ย

ความตาย ฉันรู ้สึกเจ็บใจ เต็มไปดว้ยความเครียด ฉันอาจเร่ิมรู ้สึกไม่สบายในด้าน

ร่างกายดว้ย ผลจากการมีความคิดผิดๆ น้ีอาจทาํใหเ้กิดอาการปวดหัว ปวดกระเพาะ

และเหน่ือยล้าอย่างผิดปกติ ในทางกลับกันถา้ฉันคิดว่าพระเจา้อวยพรฉันมากแค่ไหน

และพระองค์ทรงดีต่อฉันมากเพียงใด ฉันก็จะสังเกตเห็นว่าตนเองกาํลังเต็มไปดว้ยชีวิต

ถ้าผู ้ เชื่ อเรารู ้จักสังเกตแยกแยะระหว่างชีวิตและความตายในชีวิตของตน

มันจะเป็นประโยชน์อย่างมาก พระเยซูไดท้รงจัดเตรียมทุกอย่างไว ้พรอ้มแล้วเพ่ือจะ

ใหเ้ราได้เต็มไปดว้ยชีวิต โดยการท่ีพระองค์ทรงเอาความคิดของพระองค์บรรจุไว ้ใน

ตวัเราทั้งหลาย เราสามารถท่ีจะเลือกดาํเนินชีวิตในน้ําใจ (ความคิด) อย่างพระคริสต์

ต่อไปน้ี เป็นแนวทางต่างๆ ท่ี เราต้องทาํ เพ่ือท่ีจะมีชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยน้ําใจ

(ความคิด) อย่างพระเยซูคริสต์

1. คิดในแง่บวก
สองคนจะเดินไปดว้ยกนัไดห้รือ นอกจากทั้งสองจะไดต้กลงกันไวก้่อน

อาโมส 3:3
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ความคิดของเราตอ้งเป็นอย่างไร จึงจะถือว่าเป็นความคิดท่ีสอดคลอ้งกบัพระทยั

หรือความคิดของพระคริสต์? ต้องเป็นความคิดในแง่บวกแน่นอน ในบทก่อนๆ

เราได้อภิปรายกันแล้วถึงความจาํเป็นอย่างย่ิงยวดท่ีเราจะต้องมีความคิดในแง่บวก

ตอนน้ีคุณอาจจะตอ้งยอ้นกลับไปอ่านดูบทท่ี 5 เพ่ือทบทวนความจาํถึงความสําคัญ

ของการมีความคดิในแง่บวก ฉันยอ้นกลับไปอ่านดูแลว้รูสึ้กไดร้บัพระพรมากถึงแมจ้ะเป็น

ผูเ้ขียนเองก็ตาม

ไม่รู ้ว่าจะเน้นถึงความสําคัญของการมีความคิดในแง่บวกอย่างไรจึงจะพอ

พระเจา้ทรงเป็นผูม้ีความคิดในแง่บวก และถ้าเราอยากจะดาํเนินไปพรอ้มกับพระองค์

เราก็ตอ้งปรับคล่ืนใหต้รงกันกับพระองค์แล้วเร่ิมต้นคิดในแง่บวก ฉันไม่ไดห้มายถึง

การฝึกควบคุมจิตใจ แต่หมายถึงการเป็นคนท่ีมีความคิดในแง่บวกในทุกๆ ดา้น

ขอให้เรามีทัศนคติและท่าทีในแง่บวก รักษาความคิดและความคาดหวัง

ในแง่บวกไวเ้สมอ และร่วมสนทนากนัในแง่บวก

พระเยซูไดท้รงสําแดงถึงทศันคติและท่าทีในแง่บวกอย่างเด่นชดั พระองค์ทรง

ทนทุกขย์ากลําบากสารพดั ทั้งถูกคนโจมตี กล่าวรา้ยเป็นความเท็จ ถูกสาวละท้ิงในยามท่ี

พระองค์ต ้องการเพ่ือนมากท่ี สุด ถูกเย ้ยหยัน เปล่าเปล่ียว ถูกเข ้าใจผิด และส่ิ งท่ี

น่าท้อใจอ่ืนๆ อีกสารพัดอย่าง แต่ในท่ามกลางเหตุการณ์ในแง่ลบเหล่าน้ีพระองค์

ยังทรงดาํรงไว ้ ซึ่งความคิดในแง่บวก พระองค์ทรงไวซ้ึ่งพระดาํรัสหนุนจิตชูใจอยู่เสมอ

ทรงประทานความหวังใจแก่ทุกคนท่ีเขา้มาใกลพ้ระองค์เสมอ

พระทยัของพระคริสตท่ี์อยู่ในตวัเราเป็นส่ิงท่ีเป็นแง่บวก ดงัน้ันเวลาใดท่ีเราเกิด

ความคิดในแง่ลบแสดงว่าเราไม่ไดด้าํเนินการโดยน้ําใจแบบพระเยซูคริสต์ คนนับลา้น

กาํลังทนทุกขเ์พราะความหดหู่ และฉันเห็นว่าเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีคนเราจะเกิดความรูสึ้ก

หดหู่โดยไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับความคิดในแง่ลบ นอกเสียจากว่าจะเกิดจากการบาํบัด

ดว้ยยารักษาโรค และถึงจะเป็นเช่นน้ันการคิดในแง่ลบก็จะย่ิงทวีปัญหาและอาการป่วย

ใหห้นักยิ่งขึ้ นไปอีก

จากพระธรรมสดุดี 3.3 พระเจา้ทรงเป็นพระสิริและผู ้ทรงยกชูศีรษะเราข้ึน

พระองคป์ระสงคท่ี์จะยกเราขึ้ นในทุกดา้น ทั้งความหวงั ท่าที อารมณ์ ศีรษะ มือ และหวัใจ

ของเรา คือทุกส่วนในชีวิตของเรา พระองค์ทรงเป็นผูย้กชูเราข้ึนซ่ึงสถิตอยู่เบ้ืองบน

พระเจา้ทรงประสงคจ์ะยกชูเราข้ึน มารรา้ยตอ้งการท่ีจะกดเราใหต้ํา่ลง ซาตาน

จะใชเ้หตุการณ์ในแง่ลบในชีวิตของเรา เพ่ือกดใหเ้ราตกตํา่ พจนานุกรมใหค้วามหมาย

ของคาํว่ากดดันไวว้่า "ทาํใหว้ิญญาณตกตํา่ลง ทาํใหรู้สึ้กเศรา้" เว็บสเตอร์อธิบายว่า
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ส่ิงท่ีถูกกดดนัน้ันคือส่ิงท่ี "จมลึกลงจนตํา่กว่าพ้ืนท่ีลอ้มรอบหลุม" คาํว่า กดดนั หรือหดหู่

หมายถึง การจมลง การกด หรือกดไวใ้หอ้ยู่ตํา่กว่าพ้ืน เรามีโอกาสท่ีจะคิดในแง่ลบ

อยู่เสมอ แต่มนัเป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้รารูสึ้กตกตํา่ลงไปอีก การคิดแง่ลบ ไม่ไดช้่วยแกปั้ญหา

อะไรเลย มีแต่เพ่ิมปัญหาใหเ้ราเท่าน้ัน

วิธีเอาชนะความกดดนัหรือความรูสึ้กหดหู่
พระธรรมสดุดี 143.3-10 อธิบายใหเ้รารู ้ถึงความหมายและวิธีเอาชนะ

ความกดดนัไว ้ขอใหพิ้จารณาดูพระธรรมตอนน้ีอย่างละเอียด เพ่ือเราจะไดรู้ถึ้งขั้นตอน

ท่ีจะเอาชนะการโจมตีของศัตรูได ้

1. พิจารณาดวูา่อะไรคือสาเหตแุละลักษณะของปัญหา
เพราะศตัรูไล่กวดขา้พระองค ์มนัขยี้ ชวีิตขา้พระองคล์งถึงดิน  มนัไดก้ระทาํ

ใหข้า้พระองคน์ัง่ในที่มืด เหมือนคนที่ตายนานแลว้
สดุดี 143:3

ประโยคท่ีว่า "มนัไดก้ระทาํใหข้า้พระองคนั์ง่ในท่ีมืด เหมือนคนท่ีตายนานแลว้"

ฟังดูแลว้เหมือนคนท่ีหดหู่ใจ

ขอให ้สั งเกตว่ าสาเหตุหรือแหล่งแห่งความหดหู่  หรือการโจมตี จิตใจน้ี

คือซาตาน

2. ขอใหร้บัทราบวา่ความกดดันหรือความหดหู่เป็นส่ิงท่ีแยง่เอาชีวติและความ
สว่างออกไปจากเรา

เพราะฉะนั้นใจของขา้พระองค์อ่อนระอาอยู่ในขา้พระองค์จิตใจภายใน
ขา้พระองคก์็กลวัลาน

สดุดี 143:4

ความหดหู่จะบีบคั้น กดข่ี กาํลังและเสรีภาพในฝ่ายวิญญาณของเรา

วิญญาณของเรา (ซึ่ งได ้รับกาํลังและการชูใจจากพระวิญญาณของพระเจ้า)

เป็นส่ิงท่ีทรงพลังและมีเสรีภาพ ดังน้ันซาตานจึงหาช่องทางท่ีจะกดขี่กาํลัง และเสรีภาพ

ของวิญญาณไว ้ โดยเอาความมืดมนและเศร้าโศกยัดเยียดเข ้าสู่ ความคิดของเรา

ขอใหร้ะลึกวา่เป็นส่ิงสําคญัอย่างย่ิงท่ีเราจะตอ้งขบัความรูสึ้กหดหูใ่จออกไปในทนัทีท่ีมนัแวบเขา้มา

ในความคิด ยิ่งเราปล่อยใหม้ันอยู่นานเท่าใด เราย่ิงขับมันออกไปยากข้ึนเท่าน้ัน
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3. จงระลึกถึงช่วงเวลาท่ีไดร้บัพระพร
ข้าพระองค์ระลึกถึ งสมัยเก่ าก่อนได้ ข้าพระองค์ภาวนาถึงทุ กสิ่ งที่

พระองคท์รงกระทาํ ขา้พระองคร์าํพึงถึงพระหัตถกิจของพระองค์
สดุดี 143:5

ในพระคัมภีร์ข ้อน้ี  เราได้เห็นถึ งวิ ธี ท่ี ผู ้ เขี ยนพระธรรมสดุดีตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ท่ีกาํลังเผชิญอยู่ หน้าท่ีของจิตใจคนเราน้ันไดแ้ก่การจดจาํ การภาวนา

และใคร่ครวญ ผู ้เขียนสดุดีต ้องรู ้แน่ว่าความคิดของตนจะมีผลกระทบต่อความรู ้สึก

ท่านจึงพยายามคิดถึงส่ิงท่ีจะช่วยใหต้นเอาชนะการโจมตีท่ีเขา้มาในความคิดได้

4. จงสรรเสริญพระเจา้เม่ืออย ู่ท่ามกลางปัญหา
ขา้พระองค์เหยียดแขนออกไปสู่พระองค์ จิตใจของขา้พระองค์กระหาย

หาพระองคอ์ย่างแผ่นดินที่แหง้ผาก
สดุดี 143:6

ผู ้เขียนสดุดีรู ้ถึงความสําคัญของการสรรเสริญ ท่านจึงไดชู้มือข้ึนสรรเสริญ

พระเจา้ ท่านป่าวประกาศว่าส่ิงท่ีท่านตอ้งการอย่างแทจ้ริงน้ันคือพระเจา้ มีแต่พระองค์

เท่าน้ันท่ีจะทาํใหท่้านอ่ิมใจได้

บ่อยครั้ งเหลือเกินท่ี เรารู ้ สึ กหดหู่ ใจเพราะเราต้องการบางส่ิ งบางอย่าง

แลว้แสวงหามนัผิดท่ี ซึ่งมีแต่จะทาํใหเ้กิดปัญหามากขึ้ นเท่าน้ัน

ในพระธรรมเยเรมีย์ 2.13 พระเจ้าตรัสว่ า "เพราะว่าประชากรของเรา
ได้กระทาํความชั่ วถึ งสองประการ คือเขาได้ทอดท้ิ งเราเสียซ่ึ งเป็นแหล่งนํ ้า เป็น
แลว้สกัดหินขงันํ ้าไวส้าํหรบัตนเอง เป็นแอ่งแตกท่ีขงันํ ้าตาย ซ่ึงขงันํ ้าไม่ได"้

พระเจ้าเท่ าน้ั นท่ี ทรงสามารถให ้น้ํา แก่ ดวงวิญญาณท่ี หิ วกระหายได้

อย่าหลงคิดว่าจะมีส่ิงอ่ืนใดท่ีทาํใหคุ้ณพึงพอใจและอ่ิมใจได ้การเสาะหาส่ิงท่ีผิดจะทาํให ้

คุณรูสึ้กผิดหวงัเสมอ ความรูสึ้กผิดหวังนั่นแหละท่ีจะเปิดประตูไปสู่ความหดหู่ใจ

5. จงทลูขอความช่วยเหลือจากพระเจา้
ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงรีบตอบขา้พระองค ์ ใจขา้พระองคฝ่์อไปแลว้ ขออยา่

ทรงซ่อนพระพกัตรข์องพระองค ์ ไวจ้ากขา้พระองคเ์กรงว่าขา้พระองคจ์ะเหมือน
คนเหล่านั้นที่ลงไปยงัปากแดนผูต้าย

สดุดี 143:7
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ผูเ้ขียนสดุดีไดร้อ้งขอความช่วยเหลือ คาํพดูของท่านแปลไดง้่ายๆ ว่า "เร็วหน่อย

เถิดพระเจา้ขา้ เพราะถา้ไม่มีพระองค์ ขา้พระองคค์งจะยืนหยัดต่อไปไดอี้กไม่นานแลว้"

6. จงฟังเสียงของพระเจา้
ขอทรงโปรดใหข้า้พระองคไ์ดย้ินถึงความรักมัน่คงของพระองคใ์นเวลาเชา้

เพราะขา้พระองคว์างใจในพระองค ์ขอทรงสอนขา้พระองคถ์ึงทางที่ควรไป เพราะ
ขา้พระองคต์ั้งใจแน่วแน่ในพระองค์

สดุดี 143:8

ผู ้เขียนสดุดีรู ้ว่าท่านจาํเป็นตอ้งได้ยินพระสุรเสียงของพระเจา้ ท่านตอ้งการ

การยืนยันถึงความรักและพระกรุณาของพระเจ้า ท่านต้องการใหพ้ระเจา้สนพระทัย

และนําพาในชีวิต

7. จงอธิษฐานขอการช่วยกู้
ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงช่วยกูข้า้พระองคจ์ากศตัรูของขา้พระองค ์ขา้พระองค์

ไดซ่้อนตัวอยู่กับพระองค์
สดุดี 143:9

อีกครั้งหน่ึงท่ีผูเ้ขียนสดุดีประกาศว่า พระเจา้เท่าน้ันท่ีสามารถช่วยเหลือท่านได้

ขอใหส้ังเกตว่า ตลอดขอ้ความเหล่าน้ีท่านไดเ้อาใจของท่านจดจ่ออยู่ท่ีพระเจา้

ไม่ไดอ้ยู่ ท่ีปัญหา

8. จงแสวงหาพระปัญญา ความรู ้ และการทรงนําจากพระเจา้
ขอทรงสอนให้ขา้พระองค์ทาํตามพระทัยของพระองค์ เพราะพระองค์

ทรงเป็นพระเจา้ของขา้พระองค์ ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์ทรงนาํ
ขา้พระองคไ์ปตามวิถีราบ

สดุดี 143:10

ผูเ้ขียนสดุดีอาจจะชี้ ใหเ้ราเห็นว่า ท่านไดก้า้วออกจากน้ําพระทัยของพระเจา้

จึงเป็นเหตุใหจิ้ตใจโดนโจมตี ตอนน้ีท่านจึงตอ้งการกลับมาอยู่ในน้ําพระทยัของพระองค์

อีกครั้งหน่ึง เพราะตระหนักแลว้ว่าการอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจา้เท่าน้ันท่ีทาํใหท่้าน

ปลอดภัย
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จากน้ันท่านจึงทูลขอใหพ้ระเจา้ทรงช่วยใหท่้านมัน่คง ฉันเชื่อว่าขอ้ความท่ีว่า

"ทรงนําขา้พระองค์ไปตามวิถีราบ" บ่งชี้ ถึงอารมณ์ความรูสึ้กท่ีไม่สงบน่ิง ท่านอยากให ้

อารมณ์มัน่คง ไม่ขึ้ นๆ ลงๆ

จงใชศ้าสตราวุธของคณุ
เพราะว่าศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสยัแต่มีฤทธิ ์เดชจากพระเจา้

อาจทาํลายป้อมได้
คือทาํลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม และทิฐมิานะทุกประการที่ตั้งตวั

ขึ้ นขดัขวางความรูข้องพระเจา้ และนอ้มนาํความคิดทุกประการใหเ้ขา้อยู่ใตบ้งัคับ
จนถึงรับฟังพระคริสต์

2 โครินธ ์10:4 - 5

ซาตานใช ้ความรู ้ สึกหดหู่ ใจเพ่ื อลากคนนับล้านลงไปสู่ หล่มแห่งความมืด

และส้ินหวัง บ่อยครั้ งความหดหู่ ใจนําไปสู่ การฆ่าตัวตาย คนท่ี ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่

เป็นคนท่ีมีความคิดในแง่ลบมากจนไม่เหลือความหวังสําหรับอนาคตอีกเลย

ขอใหร้ะลึกไวว้่า ความรูสึ้กในแง่ลบ เกิดจากความคิดในแง่ลบ

ความคิดของเราคือสนามรบ เป็นสถานท่ีท่ีเราชนะหรือแพส้งคราม จงเลือกเสีย

แต่วันน้ีท่ีจะเป็นคนมีความคิดในแง่บวก ทาํลายจินตนาการในแง่ลบไปใหห้มด และ

น้อมนําความคิดของคุณใหอ้ยู่ใตบ้งัคบัของพระคริสต ์ (2 คร.10.5)

2. จงมีใจจดจอ่อยูท่ี่พระเจา้
ใจแน่วแน่นั้นพระองคท์รงรักษาไวใ้นศานติภาพอันสมบูรณอ์ย่างต่อเน่ือง

เพราะใจของเขา (ทั้ งความมุ่งหมายและบุคลิกภาพของใจ) พักอยู่ในพระองค์
เพราะเขาอุทิศตวัใหแ้ก่พระองค ์พึ่งพาในพระองค ์และหวงัในพระองคอ์ยา่งมัน่ใจ

อิสยาห ์26.3

พระเยซูทรงดาํรงความสามัคคีธรรมกับพระบิดาอย่างต่อเน่ือง เป็นไปไม่ได ้

ท่ีเราจะมีสามัคคีธรรมกับใครไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยท่ีใจไม่ไดจ้ดจ่ออยู่กับคนน้ัน ถ้าฉัน

กบัสามีนัง่อยู่ในรถยนตด์ว้ยกัน แลว้เขาพดูกับฉันแต่ใจฉันจดจ่ออยู่กับส่ิงอ่ืน ก็แสดงว่า

ตอนน้ันเราไม่ไดส้ามัคคีธรรมกนั เพราะฉันไม่ไดใ้หค้วามสนใจเขาเลย ดงัน้ันฉันเชื่อว่า

เราสามารถพดูไดว้่าผูท่ี้คิดตามพระทัยของพระคริสต์น้ันตอ้งมีใจจดจ่ออยู่ท่ีพระเจา้และ

พระราชกิจอันย่ิงใหญ่ทั้งส้ินของพระองค์
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จงภาวนาถงึพระเจา้และพระราชกิจของพระองค์
จิตใจของขา้พระองคจ์ะอ่ิมหนาํดังกินเน้ืออย่างดีและไขมัน และปากของ

ขา้พระองคจ์ะสรรเสริญพระองคด์ว้ยริมฝีปากที่ชื่นบาน
เมื่อขา้พระองค์คิดถึงพระองค์ขณะอยู่บนที่นอนและภาวนาถึงพระองค์

ทุกๆ ยาม
สดุดี 63:5 - 6

ขา้พระองค์จะตรึกตรองถึงพระราชกิจทั้งสิ้ นของพระองค์ และราํพึงถึง
พระราชกิจอันทรงฤทธิ ์ของพระองค์

สดุดี 77:12

ขา้พระองคจ์ะภาวนาขอ้บงัคับของพระองค ์  และจบัตาของขา้พระองคอ์ยู่
ที่วิถีทั้งหลายของพระองค์

สดุดี 119:15

ขา้พระองคร์ะลึกถึงสมัยเก่าก่อนได ้ขา้พระองคภ์าวนาถึงทุกสิ่งที่พระองค์
ทรงกระทาํ ขา้พระองคร์าํพึงถึงพระหัตถกิจของพระองค์

สดุดี 143:5

บ่อยครั้ งท่ีดาวิดผู ้เขียนสดุดี ไดก้ล่าวถึงการภาวนาถึงพระเจา้ คุณความดี

พระราชกิจและพระมรรคาของพระองค์ การคิดใคร่ครวญถึงคุณความดีและกิจการ

อัศจรรย์ทั้งส้ินของพระเจา้น้ัน ก่อใหเ้กิดความชูใจเป็นอันมาก

ฉันชอบดูรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ ชีวิตสัตว์และทอ้งทะเล ฯลฯ

เพราะมนัสะทอ้นใหเ้หน็ถึงความย่ิงใหญ่และน่าเกรงกลัวของพระเจา้ มนัทาํใหเ้ราเหน็ถึง

ความคดิสรา้งสรรคอ์นัไมม่ขีีดจาํกดัและฤทธ์ิเดชใหญย่ิง่ของพระองคใ์นการผดุงสรรพส่ิงไว ้

(ฮบ.1.3)

หากคุณตอ้งการประสบชัยชนะ คุณจาํเป็นตอ้งภาวนาถึงพระเจา้ พระมรรคา

และพระราชกิจของพระองค์อยู่เป็นประจาํเสมอ

ขอ้พระคัมภีร์ท่ีฉันโปรดปรานมากขอ้หน่ึงคือ สดุดี 17.15 ซึ่ งผู ้เขียนสดุดี

ได ้กล่าวถึงพระเจา้ไวว้่า "ส่วนขา้พระองค์ ขา้พระองค์จะเห็นพระพักตร์ของพระองค์

ในความชอบธรรม เมื่อข ้าพระองค์ตื่นข้ึน ขา้พระองค์จะอ่ิมเอิบใจด้วยพระลักษณะ

ของพระองค์"
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สามัคคีธรรมกบัพระผูเ้ป็นเจา้
อยา่งไรก็ตามเราจะบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจากไปนั้น

ก็เพื่อประโยชนข์องท่าน เพราะถา้เราไม่ไป องคพ์ระผูช้่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน
แต่ถา้เราไปแลว้ เราก็จะใชพ้ระองคม์าหาท่าน

ยอหน์ 16:7

ถอ้ยคาํเหล่าน้ี พระเยซเูป็นผูต้รสัก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จสู่สวรรค ์ เพ่ือประทบัท่ี

เบ้ืองขวาพระหตัถ์ของพระบิดาอย่างเต็มดว้ยพระสิริ เราเห็นไดช้ัดจากพระคัมภีรต์อนน้ี

ว่าพระเจา้มีน้ําพระทัยใหเ้ราสนิทสนมและสามัคคีธรรมกับพระองค์

ไม่มีอะไรท่ี ใกล้ชิดกับเราย่ิงกว่าความคิดของเราอีกแล้ว ดังน้ันถ้าเราเติม

ความคิดของเราใหเ้ต็มไปดว้ยพระผู ้เป็นเจา้ มันก็จะทาํใหเ้ราระลึกพระองค์และเร่ิม

ชื่นชมกับการมีสามัคคีธรรมกับพระองค์อยู่เสมอ ซึ่งนั่นแหละจะเป็นส่ิงท่ีนําความยินดี

สันติสุข และชยัชนะมาสู่ชีวิตประจาํวนัของเรา

พระองคท์รงสถิตอยู่กบัเราเสมอ ดงัท่ีไดท้รงสัญญาไว ้ (มธ.28.20, ฮบ.13.5)

แต่เราจะไม่ตระหนักถึงการทรงสถิตอยู่ดว้ยของพระองคเ์ลย จนกว่าเราจะคิดถึงพระองค์

ถา้ฉันอยู่ในหอ้งกับใครคนหน่ึงแต่ใจลอยไปคิดถึงส่ิงอ่ืนๆ ฉันก็อาจกา้วออกจากหอ้งน้ัน

ไปโดยไม่รู ้เสียดว้ยซํ้าว่ามีคนอยู่ในหอ้งน้ัน สิทธิพิเศษท่ีจะสามัคคีธรรมกับพระเจา้

ก็มีลักษณะเช่นกัน พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ แต่เราจาํเป็นตอ้งคิดถึงเร่ืองของ

พระองค์และตระหนักเสมอว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเรา

3. จงมีความคิดเสมอว่า "พระเจา้ทรงรกัฉนั"
ฉะนั้ นเราทั้ งหลายจึ งรู ้  และเช่ื อในความรักที่ พระเจ ้าทรงมีต่อเรา

พระเจา้ทรงเป็นความรัก และผู ้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจา้ และพระเจา้
ก็ทรงสถิตอยู่ในผูน้ั้น

1ยอหน์ 4:16

ฉันได้เรียนรู ้ว่า ความจริงเร่ืองการท่ีพระเจ้าทรงรักเราก็เป็นเช่นเดียวกัน

กับการท่ีพระเจา้สถิตอยู่กับเราดว้ย ถ้าเราไม่ใคร่ครวญภาวนาถึงความรักท่ีพระองค์

มีต่อเรา เราก็จะไม่มีประสบการณ์กบัความรกัน้ัน

เปาโลอธิษฐานในพระธรรมเอเฟซัสบทท่ี  3 ขอให ้พ่ี น้ องคริสเตียนได้มี

ประสบการณ์กับความรักของพระเจา้เป็นส่วนตัว พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจา้ทรงรักเรา

แต่ว่ามี บุตรของพระเจ้าอีกมากมายเพียงใดท่ี ยังไม่ เห็นถึงการสําแดงของพระเจ้า
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ในเร่ืองความรักน้ี?

ฉั นยั งจาํ เหตุ การณ์ตอนท่ี เราเร่ิ มต้นงานองค์การชี วิ ตในพระวจนะได้

ในสัปดาห์แรกน้ันฉันจะต้องจัดการประชุม จึงได ้อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าพระองค์

จะใหฉ้ันสอนในเร่ืองใด พระองค์ตรัสตอบว่า "จงบอกประชากรของเราว่า เรารักเขา"

"พวกเขารูเ้ร่ืองน้ันดีแลว้" ฉันกล่าว "ฉันอยากสอนในเร่ืองท่ีเต็มไปดว้ยฤทธ์ิเดช

ไม่ใช่บทเรียนสําหรับเด็กรวีฯ ท่ีเอามาจากยอหน์บท 3 ขอ้ 16"

พระเจ้าตรัสกับฉันว่า "มีประชากรของเราไม่กี่ คนเท่าน้ันท่ีรู ้ว่าเรารักเขา

มากเพียงใด ถา้เขารูเ้ร่ืองน้ีจริง เขาตอ้งประพฤติตัวแตกต่างไปจากท่ีเป็นอยู่น้ี"

เมื่ อฉันเร่ิมศึกษาเร่ืองการรับเอาความรักพระเจ้า ฉันก็ตระหนักว่าตัวเอง

จาํเป็นต้องรับเอาความรักของพระเจา้เป็นอย่างย่ิงดว้ย พระเจ้าทรงนําใหฉ้ันศึกษา

ในพระธรรม 1 ยอห์น 4.16 ซึ่ งกล่าวว่าเราควรจะรู ้สึกถึงความรักของพระเจ้าซ่ึง

หมายถึงว่าเราควรรู ้สึกอย่างแทจ้ริงเสมอว่าพระเจา้ทรงรักเรา

ฉันเคยเขา้ใจและรู ้สึกสัมผัสกับความรักของพระเจา้แบบลางๆ แต่ความรัก

ของพระเจา้ควรเป็นอาํนาจท่ีทรงพลังอยู่ในชีวิตของเรา เป็นพลังท่ีจะสามารถนําเรา

ฝ่าฟันความยากลําบากแสนเข็ญไปสู่ชัยชนะได้

ในพระธรรมโรม 8.35 อคัรทตูเปาโลหนุนใจเราว่า แลว้ใครจะใหเ้ราทั้งหลาย

ขาดจากความรักของพระคริสต์ได ้เล่า จะเป็นความทุกข์หรือ ความยากลําบากหรือ

การเค่ียวเข็ญหรือ การกันดารอาหารหรือ การเปลือยกายหรือ การถูกโพยภัยหรือ

การถูกคมดาบหรือ และในขอ้ 37 ท่านกล่าวต่อไปอีกว่า แต่ว่าในเหตกุารณ์ทั้งปวงเหล่าน้ี

เรามีชัยเหลือลน้โดยพระองค์ผู ้ไดท้รงรักเราทั้งหลาย

ฉันศึกษาดูในเร่ืองน้ีอยู่เป็นเวลานาน จึงเร่ิมเกิดความรูสึ้กสัมผัสถึงความรัก

ของพระเจา้ท่ีมีต่อฉันโดยทางการคิดถึงความรักของพระองค์และกล่าวยอมรับดว้ยปาก

ฉนัพยายามศกึษาดขูอ้พระคมัภีรเ์กีย่วกบัความรกัของพระเจา้และใคร่ครวญภาวนาตามน้ัน

แล้วกล่าวยอมรับดว้ยปาก ทาํอย่างน้ีซํ้าแลว้ซํ้าเล่าอยู่หลายเดือน แต่ละครั้งท่ีทาํฉัน

ก็ไดร้ับการสําแดงใหเ้ห็นถึงความรักแบบไม่มีเงื่อนไขของพระองค์อย่างชัดเจนเป็นจริง

มากข้ึนเร่ือยๆ

เดี๋ยวน้ี ความรักของพระเจา้เป็นจริงสําหรับฉันมาก จนแมใ้นยามยากลําบาก

ฉันยงัรูสึ้กอบอุ่นใจไดเ้พราะรูแ้น่ชดัว่าพระองคท์รงรกัฉัน และฉันไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินอยู่

ในความกลัวอีกต่อไป
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อยา่กลวัเลย
ในความรกันั้นไม่มีความกลวั แต่ความรกัที่สมบูรณน์ั้นก็ไดข้จดัความกลวั

เสีย…

1ยอหน์ 4:18

พระเจ้าทรงรักเราอย่างสมบูรณ์ตามท่ี เราเป็นอยู่  โรม 5.8 บอกเราว่า

"แต่พระเจ้าทรงสําแดงความรักของพระองค์แก่ เราทั้ งหลาย คือขณะท่ี เรายังเป็น

คนบาปอยู่น้ัน พระคริสต์ไดท้รงส้ินพระชนม์เพ่ือเรา"

ผูเ้ชื่อท่ีคิดตามพระทยัของพระคริสตจ์ะไม่คอยคิดว่าตวัเองแย่เพียงใด แต่เขาจะ

มีความคิดท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของความชอบธรรม คุณจะตอ้งมีจิตสํานึกว่าตนเองชอบธรรม

ใคร่ครวญภาวนาอยู่เสมอถึงฐานะใหม่ของเราในพระคริสต์

จงมีจติสาํนึกว่าตนเองชอบธรรม ไม่ใช่คนบาป
เพราะว่าพระเจา้ไดท้รงกระทาํพระองคผ์ูท้รงไม่มีบาปใหบ้าป เพราะเห็น

แก่เรา เพื่อเราจะไดเ้ป็นคนชอบธรรมของพระเจา้ทางพระองค์
2 โครินธ ์5:21

ผู ้เชื่อจาํนวนมากมายกาํลังทนทุกข์ทรมาน เพราะการคิดถึงตนเองในแง่ลบ

คอยคิดอยู่เสมอว่าพระเจา้คงจะไม่พอใจในชีวิตของตน เพราะเหตุท่ีตนเองอ่อนแอและ

ความลม้เหลวในดา้นต่างๆ

นานเพียงใดแลว้ ท่ีคุณทาํใหเ้วลาสูญเปล่าไปกบัการดาํเนินชีวิตในความรูสึ้กผิด

และตาํหนิตวัเอง? ขอใหส้ังเกตฉันใชค้าํว่าทาํใหเ้วลาสูญเปล่า เพราะการคิดแบบน้ันก็คือ

การทาํใหเ้วลาสูญเปล่าน้ันเอง

อย่าไปคิดเลยว่า ตัวเองแย่เพียงใดก่อนท่ีจะรับเชื่อในพระคริสต์ แทนท่ีจะ

คิดอย่างน้ันขอใหค้ิดว่าพระเจา้ไดท้าํใหคุ้ณเป็นคนชอบธรรมอย่างไรบา้งในพระคริสต์

ขอใหจ้าํไวว้่าความคิดนําไปสู่การกระทาํ ถา้คุณอยากมีพฤติกรรมท่ีดีขึ้ นในเร่ืองใด ก็ขอให ้

เปล่ียนวิธีการคิดเสียก่อน ถา้คุณคิดอยู่เสมอว่าตัวเองเลวเพียงใด คุณก็จะย่ิงประพฤติ

แย่ลงไปเร่ือยๆ ทุกครั้งท่ีความคิดในแง่ลบ ความคิดตาํหนิตนเอง แวบเขา้มาในใจคุณ

ขอใหเ้ตือนตัวเองว่าพระเจา้ทรงรักคุณ และคุณไดเ้ป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าแล้ว

ในพระคริสต์
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คุณกาํลังเปล่ี ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้ นอยู่ ตลอดเวลา คุณกาํลังเติบโตใน

ฝ่ายวิญญาณข้ึนทุกวัน พระเจา้ทรงมีแผนการอันเลิศสําหรับชีวิตของคุณ ทั้งหมดน้ี คือ

สัจธรรมท่ีคุณจะตอ้งคิดใคร่ครวญ

น่ีคือส่ิงท่ีคุณควรจะใชค้วามคิดของตนเองใหท้าํ

ขอใหจ้งใจท่ีจะคิดเฉพาะส่ิงท่ีสอดคลอ้งกับพระวจนะของพระเจา้ อย่าสักแต่คิด

เร่ืองอะไรก็ไดท่ี้แวบเขา้มาในความคิด

จงขนาบมารรา้ย และกา้วต่อไปขา้งหน้าโดยการคิดแต่ส่ิงท่ีถูกตอ้ง

4. จงมีความคิดในเชิงหนุนจติชูใจ
ถา้เป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติ… (หนุนจติชูใจ)

โรม 12:8

ผูท่ี้มีพระทยัของพระคริสตย์่อมคิดในแง่บวก หนุนใจ และเสริมสรา้งคนอ่ืนและ

ตวัเอง รวมทั้งสภาพแวดลอ้มของตัวเองดว้ย

พนัธกิจแหง่การหนุนจิตชูใจเป็นท่ีตอ้งการอย่างย่ิงในโลกเราทุกวนัน้ี คุณจะใช ้

ถอ้ยคาํหนุนใจใครไม่ไดเ้ลยถา้คุณไม่มีใจท่ีคิดกรุณาต่อเขาเสียก่อน ขอใหร้ะลึกไวว้่าส่ิงใด

ท่ีอยู่ในคุณก็จะกลายเป็นคาํพูดออกปากมาด้วย ขอใหต้ั้ งใจท่ีจะคิดอย่างเต็มไปด้วย

ความรักเสียบา้ง

ขอใหส่้งความคิดท่ีเต็มไปดว้ยความรักไปยังคนอ่ืน กล่าวถ้อยคาํท่ีหนุนจิต

ชูใจเขา

หนังสือพจนานุกรมพระคมัภีรเ์ดิมและพระคมัภีรใ์หม่ของไวน์ ใหค้าํจาํกดัความ

คาํกรีก พาราคาเลโอ (ซึ่งแปลว่า เตือนสติ หรือหนุนใจ) ไวว้่า "เป็นการเรียกใครคนหน่ึง

(คาํว่า พารา แปลว่า อยู่เคียงขา้ง คาเลโอ แปลว่า เรียก)… สัง่สอน เตือนสติ กระตุน้คน

ใหด้าํเนินตามรปูแบบการประพฤติ…" ฉันตีความหมายคาํจาํกดัความน้ีว่า เป็นการเขา้มา

อยู่เคียงขา้งกับใครคนหน่ึงเพ่ือท่ีจะกระตุ ้นใหเ้ขายืนหยัดประพฤติอย่างใด อย่างหน่ึง

ต่อไปเร่ือยๆ ของประทานพนัธกิจท่ีกล่าวไวใ้นพระธรรมโรม 12.8 น้ัน เหน็ไดช้ดัอยู่แลว้

ในชีวิตของคนท่ีมีของประทาน เขาจะเป็นคนท่ีชอบพูดในส่ิงท่ีหนุนใจและใหก้าํลังใจ

ทุกคนอยู่เสมอ เป็นคาํพดูท่ีทาํใหค้นอ่ืนรูสึ้กสบายใจข้ึน และหนุนใจใหเ้ขายืนหยดัสูต้่อไป

เราคงไม่ไดม้ีของประทานแห่งการหนุนใจกันหมดทุกคน แต่ใครๆก็สามารถ

เรียนรูท่ี้จะเป็นคนท่ีทาํใหผู้อ่ื้นไดร้ับกาํลังใจ กฎง่ายๆ ในเร่ืองน้ีก็คือ ความรักเชื่อใน

ส่วนดีของคนอ่ืนอยู่เสมอ (1 คร.13.7)
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เมื่อคุณเร่ิมคิดถึงคนอ่ืนดว้ยความรัก คุณก็จะรู ้สึกว่าเขาประพฤติตัวน่ารัก

ขึ้ นมาก ความคิดและถ้อยคาํของเรา เป็นไดท้ั้งพาหนะท่ีนําพาพลังแห่งการสรา้งสรรค์

หรืออาวุธแห่งการทาํลายลา้ง เราจะใชค้วามคิดและคาํพูดต่อสู ้มารและกิจการของมัน

หรือใชส่้งเสริมกิจการแห่งการทาํลายล้างของมันก็ได ้

สมมุติว่าคุณมีลูกอยู่คนหน่ึงซึ่งประพฤติตัวไม่ค่อยเรียบรอ้ย และจาํเป็นตอ้ง

ปรบัปรุงตวั คุณอธิษฐานเผ่ือเขาและขอพระเจา้ทรงทาํการในชวีิตของเขาเพ่ือเปล่ียนแปลง

ในส่ิ งท่ี เป็นปัญหาน้ัน ขณะท่ีกาํลังรอคอยคาํตอบของการอธิษฐานน้ัน คุณจะทาํ

อย่างไรบา้งกับความคิดและคาํพูดของตัวเอง? หลายคนไม่เคยไดร้ับคาํตอบของส่ิงท่ี

ตนอธิษฐานขอ เพราะเขาลบล้างส่ิ งท่ีตนเองทูลขอด้วยคาํพูดและความคิดของเขา

เสียก่อนท่ีพระเจา้จะมีโอกาสทาํการช่วยเหลือเขา

คุณอธิษฐานเผ่ือลูกใหเ้ปล่ียนชีวิตใหม่ แต่แลว้ก็เอาแต่คิดสารพดัอย่างในแง่ลบ

เกี่ยวกับตัวเขาหรือเปล่า? หรืออาจจะอธิษฐานใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง แต่กลับไปคิด

หรือพูดกับคนอ่ืนว่า "เด็กคนน้ีไม่มีทางเปล่ียนแปลงได้เลย" ถ้าคุณอยากมีชัยชนะ

คุณตอ้งเร่ิมปรับความคิดใหส้อดคลอ้งกับพระวจนะของพระเจา้

เราไม่ไดด้าํเนินชีวิตในพระวจนะแน่ ถา้ความคิดของเราอยู่ตรงกันขา้มกบัส่ิงท่ี

พระวจนะกล่าวไว ้ เราไม่ไดด้าํเนินชีวิตอยู่ในพระวจนะเลยถา้เราไม่ไดค้ิดใหส้อดคลอ้ง

กับพระวจนะ

ถา้คุณอธิษฐานเผ่ือใคร ขอใหป้รับความคิดและคาํพูดใหส้อดคลอ้งกับส่ิงท่ีได ้

อธิษฐานไปน้ัน แลว้คุณจะเร่ิมเหน็ชยัชนะเกิดข้ึน

ฉันไม่ได ้แนะนําใหคุ้ณขาดความสมดุล ถ้าลูกของคุณมีปัญหาเร่ืองความ-

ประพฤติในโรงเรียน และมีเพ่ือนคนหน่ึงถามว่าเขาเป็นอย่างไรบา้ง คุณควรจะตอบเขา

อย่างไรดี ในเมื่อจริงๆแล้วพฤติกรรมของเขาไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้ นเลย?

คุณก็อาจตอบไปว่า "ก็ยังไม่เห็นชัยชนะในตอนน้ี แต่ฉันเชื่อว่าพระเจา้กาํลังทาํการอยู่

เด็กคนน้ีจะเป็นคนหน่ึงท่ีสําแดงถึงฤทธ์ิเดชของพระเจ้า เราจะเห็นเขาเปล่ียนแปลง

มีสง่าราศีเป็นลําดับข้ึนไป ทีละเล็ก ทีละน้อย ทุกวันเร่ือยไป"

5. จงพฒันาใจท่ีเตม็ไปดว้ยการขอบพระคุณ
จงเขา้ประตูของพระองค์ด ้วยการโมทนา และเขา้บริเวณพระนิเวศของ

พระองคด์ว้ยการสรรเสริญ จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค ์ จงถวายสาธุการ
แด่พระนามของพระองค์

สดุดี 100:4
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ผู ้ท่ีมีความคิดซ่ึ งประกอบไปด้วยพระทัยของพระคริสต์ จะพบว่าความคิด

ของตนเองเต็มลน้ไปดว้ยการสรรเสริญและขอบพระคุณอยู่เสมอ

เราเปิดประตูให ้มารซาตานหลายด้านเมื่ อเราบ่น บางคนดาํเนินชีวิตอยู่

ดว้ยความเจ็บไขแ้ละร่างกายอ่อนแอ ขาดฤทธ์ิเดช เพราะเชื้ อโรคท่ีเรียกว่าการบ่นน้ีเอง

ท่ีคอยโจมตีความคิดและการสนทนาของพวกเขา

เราจะมีชีวิตท่ีเต็มดว้ยฤทธ์ิเดชไม่ไดห้ากปราศจากการขอบพระคุณ พระคมัภีร์

สอนเราถึงหลักแห่งการขอบพระคุณอยู่ครั้งแล้วครั้ งเล่า การคิดหรือพูดบ่นเป็นหลัก

ท่ีนําไปสู่ความตาย แต่การมีใจขอบพระคุณและการกล่าวขอบพระคุณเสมอเป็นหลัก

ท่ีนําไปสู่ชีวิต

หากใครขาดใจหรือความคิดท่ีเต็มไปดว้ยการขอบพระคุณ การขอบพระคุณ

ก็จะไม่ออกมาจากปากของเขา แต่ถ้าเรามีใจบริบูรณ์ดว้ยการขอบพระคุณเราก็จะพูด

อย่างน้ันดว้ย

จงขอบพระคณุในทุกกรณี
เหตุฉะนั้น ใหเ้ราถวายคาํสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจา้ตลอดไป

โดยทางพระองคน์ั้น คือคาํกล่าวยอมรับเช่ือพระนามของพระองค์
ฮีบรู 13:15

เราจะตอ้งถวายคาํสรรเสริญเมื่อใด? ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ และในทุกๆดา้น

เมื่อเรากระทาํอย่างน้ันแล้ว เราก็ไดก้า้วเขา้สู่ชีวิตท่ีมีชัยชนะซ่ึงมารซาตานไม่สามารถ

ควบคุมเราได้

มันจะควบคุมเราไดอ้ย่างไร ถ้าชีวิตของเราเต็มไปดว้ยความชื่นชมยินดีและ

การขอบพระคุณ ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดข้ึนก็ตาม? เราตอ้งยอมรบัว่าวิถีชีวิตอย่างน้ี บางครั้ง

เราตอ้งเสียสละยอมถวายคาํสรรเสริญและการขอบพระคุณเป็นเคร่ืองบูชาแก่พระเจา้

แต่ฉันยอมถวายการขอบพระคุณแด่พระเจา้ดีกว่าท่ีจะเสียความยินดีใหแ้ก่มารซาตาน

ฉันไดเ้รียนรูด้ว้ยความเจ็บปวดว่า ถา้เราเอาแต่หวัเสียและไม่ยอมถวายการขอบพระคุณ

เราก็จะลงเอยด้วยการสูญเสียความยินดี กล่าวอีกนัยหน่ึง เราเสียความยินดีใหแ้ก่

วิญญาณแห่งการบ่น

ในพระธรรมสดุดี34:1 ผูเ้ขียนพระธรรมสดุดีกล่าวว่า "ขา้พเจา้จะสรรเสริญ

(ถวายพระพร) พระเจ้าตลอดไป คาํสรรเสริญพระองค์อยู่ ท่ีปากข้าพเจ้าเร่ื อยไป"
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เราจะถวายพระพรแด่พระเจา้ไดอ้ย่างไร? ก็โดยการใหค้าํสรรเสริญอยู่ท่ีปากและอยู่ในใจ

ของเราเร่ือยไป

จงเป็นคนท่ีมีใจกตัญญู จงรู ้สึกสํานึกบุญคุณไม่ใช่ต่อพระเจา้เท่าน้ัน แต่ต่อ

คนอ่ืนๆ ดว้ย ถา้มีใครกระทาํความดีต่อเรา จงแสดงใหเ้ขารูว้่าคุณรูสึ้กซาบซ้ึงในส่ิงท่ี

เขาทาํน้ัน

จงแสดงความรูสึ้กซาบซึ้ งต่อสมาชิกแต่ละคนในครอบครวัของคุณดว้ย บ่อยครั้ง

เมื่อพระเจา้ทรงอวยพระพรเรา เรามักจะคิดว่าเป็นหน้าท่ีของพระองค์อยู่แล้ว เราจะ

สูญเสียบางส่ิงไปแน่นอนถา้เราไม่รูจ้ักแสดงความประทับใจในส่ิงน้ัน

ฉันรูสึ้กประทบัใจในตวัสามีของฉันมาก เราแต่งงานกนัมานานแลว้ก็จริง แต่ฉัน

ก็ยงับอกเขาเสมอว่าฉันประทบัใจในตวัเขา เขาเป็นคนท่ีมีความอดทนในเร่ืองต่างๆ มาก

และยังมี คุณลักษณะท่ีดีในด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย ฉันรู ้ว่าถ้าเราบอกให ้คนอ่ืนรู ้ว่า

เรารูสึ้กประทบัใจในตวัเขา มนัจะเป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมสรา้งและรกัษาความสัมพนัธ์อันดีไว ้

เราอาจกล่าวขอบคุณเขาสําหรับบางเร่ืองอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งเขาไดท้าํเพ่ือเราก็ได ้

ฉันมีโอกาสได้เกี่ ยวข ้องกับชีวิตของหลายคนซ่ึงทาํให ้ฉันรู ้สึกประหลาดใจ

อยู่เสมอ ท่ีเหน็บางคนเป็นผูท่ี้มีใจกตญัญมูาก แมแ้ต่ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ท่ีมีคนกระทาํ

เพ่ือเขา ในขณะท่ีบางคนกลับไม่เคยรูสึ้กพึงพอใจในเร่ืองใดเลยถึงแมค้นอ่ืนจะไดช้่วยเขา

มากมายเพียงใดก็ตาม ฉันเชื่อว่าความหย่ิงมีส่วนเกี่ยวข ้องกับปัญหาแบบน้ี  บางคน

หลงตัวเองจนคิดว่าไปว่า ส่ิงท่ีคนอ่ืนทาํเพ่ือเขาน้ันเพราะเขาสมควรจะไดร้ับอยู่แล้ว

และน่าจะได้รับมากกว่าน้ันเสียด้วยซํ้า! เขาแทบจะไม่เคยแสดงความรู ้สึกประทับใจ

ต่อใครเลย

การแสดงความรูสึ้กประทบัใจไม่เพียงแต่เป็นผลดีต่อคนอ่ืนเท่าน้ัน แต่เป็นผลดี

ต่อตัวเราเองดว้ย เพราะมันช่วยปลดปล่อยความยินดีเขา้สู่ชีวิตของเรา

จงใคร่ครวญภาวนาทุกวันในส่ิงดีต่างๆ ท่ีคุณสมควรจะขอบพระคุณพระเจา้

ทบทวนส่ิงต่างๆเหล่าน้ันต่อพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยการอธิษฐาน เมื่อคุณทาํอย่างน้ันคุณจะพบ

ว่าหวัใจของคุณเต็มลน้ไปดว้ยชีวิตและความสว่าง

จงขอบพระคุณสาํหรบัทุกส่ิงอยูเ่สมอ
และอยา่เมาเหลา้องุน่ซ่ึงจะทาํใหเ้สยีคน แต่จงประกอบดว้ยพระวิญญาณ
จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญ คือ

รอ้งเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่าน ถวายองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
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จงขอบพระคุณพระเจา้คือพระบิดาสาํหรับสิ่งสารพัดเสมอ ในพระนาม
ของพระเยซูคริสตเจา้ของเรา

เอเฟซัส 5:18 - 20

ช่างเป็นขอ้พระคัมภีร์ท่ีเต็มไปดว้ยพลังอะไรอย่างน้ี!

เราจะเต็มลน้ไปดว้ยพระวิญญาณอยู่เสมอไดอ้ย่างไร? ก็โดยการพูดกับตนเอง

(โดยทางความคิด) และพดูกบัคนอ่ืนๆ (โดยถอ้ยคาํ) ดว้ยเพลงสดุดีและเพลงนมสัการ

และบทเพลงฝ่ายวิญญาณ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือใหเ้รารกัษาความคิดและคาํพดูของเรา

ใหเ้ต็มล้นไปด้วยพระวจนะของพระเจ้า โดยการถวายคาํสรรเสริญและขอบพระคุณ

สําหรับทุกส่ิงอยู่เสมอ ทุกเวลา

6. จงเป็นคนท่ีมีความคิดจดจอ่อยูก่ับพระวจนะ
และท่านทั้งหลายไม่มีพระดาํรสัของพระองคอ์ยู่ในตัวท่าน เพราะว่าท่าน

ทั้งหลายมิไดว้างใจในพระองคผ์ูท้ี่พระบิดาทางใชม้านั้น
ยอหน์ 5.38

พระวจนะของพระเจ้าคือความคิดของพระองค์ท่ีบันทึกไว ้บนแผ่นกระดาษ

เพ่ือใหเ้ราไดศ้ึกษาและไตร่ตรองดู พระวจนะของพระองค์คือแนวความคิดของพระองค์

ท่ีมีต่อสถานการณ์และเร่ืองราวต่างๆ

ในยอหน์ 5.38 พระเยซไูดต้ีสอนคนท่ีไม่เชื่อบางคน เราไดเ้หน็จากพระคมัภีร์

ตอนน้ีแลว้ว่าพระวจนะของพระเจา้ก็คือความคิดของพระเจา้ท่ีสําแดงออกมาในรูปของ

ขอ้เขียน และใครก็ตามท่ีอยากจะเชื่อและพบกบัผลดีตา่งๆ เขาจะตอ้งยินยอมใหพ้ระวจนะ

ไดก้ลายเป็นถ้อยคาํอันมีชีวิตอยู่ภายในใจของเขา ซึ่งส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเมื่อเราได้

ใคร่ครวญภาวนาพระวจนะของพระเจา้ น่ีเป็นวิธีท่ีทาํใหพ้ระดาํริของพระเจา้กลายมาเป็น

ความคิดของเราเป็นวิธีเดียวท่ีจะพัฒนาพระทัยของพระคริสต์ขึ้ นภายในตัวเรา

พระคัมภีร์ในยอห์น 1.14 กล่าวว่า พระเยซูทรงเป็นพระวาทะท่ีมาบังเกิด

เป็นมนุษย์ การน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได ้เลยหากพระองค์ไม่ได ้ทรงเต็มล้นไปดว้ยพระวจนะ

ของพระเจา้อยู่ตลอด

การภาวนาพระธรรมของพระเจา้น้ัน ถือเป็นหลักสําคัญในการดาํเนินชีวิต

ประการหน่ึ งท่ี เราอาจเรียนรู ้ได ้ พจนานุกรมศัพท์พระคัมภีร์เดิมและใหม่ของไวน์
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ไดใ้หค้าํจาํกดัความคาํกรีกสองคาํท่ีแปลว่า ภาวนา ไวว้่า "..เอาใจใส่" "เขา้มาใกล,้ ฝึกฝน"

"ขยันขันแข็งในเร่ืองดังกล่าว" "ฝึกปฏิบัติตาม" ซึ่ งนัยสําคัญของคาํคือ "การราํพึง,

การจินตนาการ" "การไตร่ตรองไวก้่อน" หนังสืออีกเล่มหน่ึงกล่าวเสริมไวว้่า หมายถึง

"การพึมพาํ" หรือ "การเคี้ ยวเอ้ือง"

ฉันไม่รูว้่าจะเน้นถึงความสําคัญของหลักการขอ้น้ีไดอ้ย่างไรอีก ฉันเรียกมัน

ว่าหลักการแห่งชีวิต เพราะการภาวนาพระคาํจะนําชีวิตมาสู่ คุณ และในทา้ยท่ีสุดก็จะ

ไปสู่คนอ่ืนๆ ท่ีอยู่รอบขา้งคุณดว้ย

คริสเตียนหลายคนกลั วเมื่ อพูดถึ งการภาวนาและทาํสมาธิ  เพราะเห็น

การทาํสมาธิของคนในศาสนาท่ีไม่เชื่ อพระเจา้และพวกลัทธิเทียมเท็จต่างๆ แต่ฉัน

อยากเตือนความจาํคุณว่าซาตานไม่เคยคิดคน้อะไรไดเ้องเลย มันลอกเลียนส่ิงท่ีเป็น

ของอาณาจกัรแหง่ความสว่าง แลว้ก็เบ่ียงเบนนําไปใชใ้นอาณาจกัรแหง่ความมืด เราตอ้ง

ฉลาดพอท่ีจะตระหนักว่า ถ้าการภาวนาทาํสมาธิก่อใหเ้กิดพลังในดา้นความชัว่รา้ยได้

มากขนาดน้ัน มนัก็ตอ้งก่อใหเ้กิดพลังมากมายในการสรา้งสรรคค์วามดี หลักการภาวนา

เกิดข้ึนโดยตรงจากพระวจนะของพระเจ้า ขอใหเ้รามาพิจารณาดูว่าพระคัมภีร์สอน

ถึงเร่ืองน้ีไวอ้ย่างไรบา้ง

ภาวนาพระธรรมแลว้พบความจาํเริญ
อยา่ใหห้นงัสอืธรรมบญัญตัน้ีิห่างเหินไปจากปากของเจา้ แตเ่จา้จงตรกึตรอง

ตามนั้นทั้ งกลางวันและกลางคืน เพื่ อเจ ้าจะได้ระวังที่ จะกระทาํตามขอ้ความ
ที่เขยีนไวน้ั้นทุกประการ แลว้เจา้จะมีความจาํเริญ และเจา้จะสาํเร็จผลเป็นอยา่งดี

โยชูวา 1:8

ในพระธรรมตอนน้ี  พระเจ้าตรัสบอกไว ้อย่างชัดเจนว่าเราจะกระทาํตาม

ขอ้พระคมัภีรใ์นภาคปฏิบตัไิม่ไดเ้ลยถา้เราไม่ตรึกตรองภาวนาในความคิดของเราเสียกอ่น

พระธรรมสดุดี 1.2,3 กล่าวถึงคนชอบธรรมไวว้่า แต่ความปิติยินดีของผูน้ั้น

อยู่ในพระธรรมของพระเจา้ เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน

เขาเป็นเช่นต้นไม้ท่ีปลูกไว ้ริมธารน้ํา ซึ่ งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแหง้

การทุกอย่างซ่ึงเขากระทาํก็จาํเริญข้ึน



128 พระทยัของพระคริสต์

ภาวนาพระธรรมแลว้หายโรค
บุตรชายของเราเอ๋ย จงตั้งใจต่อถอ้ยคาํของเราจงเอียงหูของเจา้เขา้หา

คาํพูดของเรา
อยา่ใหม้นัหนีไปจากสายตาของเจา้  จงรกัษามนัไวภ้ายในใจของเจา้
เพราะมนัเป็นชีวิตแก่ผูท้ี่คน้พบ  และมันรกัษาเน้ือของผูน้ั้นทั้งสิ้ น

สุภาษิต 4:20 - 22

ขอใหร้ะลึกถึงความหมายหน่ึงของคาํว่า "ภาวนา" คือ "เข ้ามาใกล้" แล้ว

พิจารณาดูพระธรรมตอนน้ีซึ่ งกล่าวว่า พระวจนะของพระเจ้าคือคลังแห่งสุขภาพดี

และการบาํบัดรักษาแก่เน้ือหนัง

การภาวนา (ใคร่ครวญ, คิดถึง) พระวจนะของพระเจา้ในใจ จะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อร่างกายของเรา รปูร่างหน้าตาของฉันเปล่ียนแปลงไปตลอดระยะเวลา 18 ป◌ี

ท่ี ผ่านมา เมื่อฉันเร่ิมเอาจริงเอาจังในการภาวนาพระวจนะของพระเจ้า และยึดถือ

พระวจนะเป็นศูนย์กลางของชีวิตในทุกดา้น พระเจ้าไดเ้ปล่ียนแปลงร่างกายของฉัน

จนคนบอกว่าตอนน้ีฉนัดูอายุนอ้ยกว่าเมือ่เร่ิมภาวนาพระวจนะใหม่ๆ ไปอย่างน้อย 15 ปี

คอยฟังแลว้เก็บเก่ียวผล
พระองคต์รัสแก่เขาว่า "จงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ฟังใหด้ี ท่านจะตวงใหเ้ขา

ดว้ยทะนานอนัใด  จะทรงตวงใหท้่านดว้ยทะนานอนันั้น  ทั้งจะทรงเพิ่มเติมใหอ้ีก
มาระโก 4:24

น่ีก็เหมือนกันกับหลักการเร่ืองการหว่านและการเก็บเกี่ยว ยิ่งเราหว่านมาก

เท่าใด เมื่อถึงเวลาเราก็ไดเ้ก็บเกี่ยวมากเท่าน้ัน พระเยซตูรสัในพระธรรมมาระโก 4.24

ไวว้่า ยิ่งเราใชเ้วลาส่วนตัวท่ีจะคิดใคร่ครวญและศึกษาถึงพระวจนะท่ีเราไดย้ินไดฟั้ง

มากเท่าใด เราก็จะไดร้ับประโยชน์จากพระวจนะน้ันๆ มากเท่าน้ัน

จงอา่นแลว้เก็บเก่ียวผล
เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไวซ่ึ้งจะไม่ปรากฏแจง้ และไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว ้

ซ่ึงจะไม่ตอ้งแพร่งพราย
มาระโก 4:22

ขอ้พระคัมภีร์สองขอ้น้ีบอกเราไวแ้น่ชัดว่ามีคลังทรัพย์ยิ่งใหญ่ และเคล็ดลับ

ท่ีนําไปสู่ชีวิตซ่ึงพระเจา้ประสงคจ์ะสําแดงใหเ้ราไดรู้ ้ซ่อนอยู่ในพระวจนะของพระเจา้ และ
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จะเปิดเผยใหแ้ก่ผู ้ ท่ีภาวนา ใคร่ครวญ ศึกษา คิดคาํนึง และเคี้ ยวเอ้ืองพระวจนะ

ของพระเจา้เท่าน้ัน

ในฐานะท่ีเป็นครูสอนพระวจนะของพระเจา้คนหน่ึง ฉันไดเ้รียนรูถึ้งสัจธรรม

แหง่หลักการขอ้น้ีเป็นส่วนตวั มนัดูเหมือนว่าพระเจา้สามารถทาํใหฉ้ันเหน็ความจริงจาก

ขอ้พระคัมภีร์ขอ้เดียวกันไดอ้ย่างไม่มีวันจบส้ิน ตอนแรกเมื่อศึกษาพระคัมภีร์ขอ้น้ันๆ

ก็ไดร้บับทเรียนอย่างหน่ึง ต่อมาเมื่อกลับมาศึกษาดูขอ้น้ันซํ้าอีก ก็ไดร้ับบทเรียนใหม่ๆ

ซึ่งไม่เคยพบมาก่อน

พระผู ้ เป็นเจ้าทรงสําแดงความรักของพระองค์แก่ผู ้ ท่ี ขยันในการภวานา

พระวจนะอยู่ เสมอ อย่าใหเ้ราเป็นคนท่ีคอยอาศัยการสําแดงของคนอ่ืนอยู่ตลอดเวลา

จงศกึษาพระวจนะดว้ยตนเองและเปิดโอกาสใหพ้ระวิญญานบริสุทธ์ิไดอ้วยพรชีวิตของคุณ

ดว้ยสัจธรรมจากพระคัมภีร์

ถา้จะใหพู้ดถึงเร่ืองการภาวนาพระวจนะ ฉันคงพูดต่อไปไดไ้ม่มีวันจบ ตามท่ี

ไดก้ล่าวไปแลว้ว่ามันเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีเราจะสามารถเรียนรูไ้ด ้ ในขณะท่ีคุณ

ทาํภารกิจประจาํวนั จงทลูขอใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิไดเ้ตือนใจคุณใหนึ้กถึงขอ้พระคมัภีร์

บางตอน เพ่ือคุณจะไดใ้คร่ครวญภาวนา แลว้คุณจะรูสึ้กประหลาดใจท่ีไดเ้ห็นฤทธ์ิเดช

มากมายปลดปล่อยเขา้สู่ชีวิตของคุณจากการปฏิบัติดังกล่าว ยิ่งคุณภาวนาพระวจนะ

ของพระเจา้มากเพียงใด คุณก็พรอ้มจะเขา้มารบัเอากาํลังจากพระวจนะในยามท่ีมีปัญหา

มากข้ึนเท่าน้ัน โปรดจาํไวว้่า กาํลังท่ีจะทาํใหคุ้ณปฏิบัติตามพระวจนะไดน้ั้น มาจาก

การฝึกฝนท่ีจะใคร่ครวญภาวนาพระธรรมพระเจา้

จงเปิดใจและรบัเอาพระวจนะ
เหตุฉะนั้ นจงเลิกความโสมมทั้ งหลายแหล่  และการชั ว่ร ้ายอันดกดื่ น

และจงนอ้มใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไวแ้ลว้นั้น ซ่ึงสามารถช่วยจิตวิญญาณ
ของท่านทั้งหลายใหร้อดได้

ยากอบ 1:21

เราได้เห็นจากพระธรรมตอนน้ี แล้วว่ า พระวจนะมีฤทธ์ิ เดชท่ี จะช่ วยเรา

ใหร้อดพน้จากชีวิตแห่งความบาป แต่มีเงื่อนไขว่าเราจะตอ้งเปิดใจและรับเอาพระวจนะ

แลว้ปลูกฝัง หยัง่รากพระวจนะไวใ้นหวัใจ(ความคิด)ของเรา การปลูกฝังและหยัง่ราก

ของพระวจนะจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการเอาใจใส่ต่อพระวจนะของพระเจา้ โดยการใหพ้ระวจนะ

อยู่ในความคิดของเรามากกว่าส่ิงอ่ืนใดทั้งส้ิน
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ถ้าเราใคร่ครวญภาวนาถึงปัญหาของเราอยู่ตลอดเวลา เราก็จะย่ิงฝังรากลึก

ลงไปในปัญหามากขึ้ น ถ้าเราใคร่ครวญถึงความผิดของตัวเองและของคนอ่ืนอยู่เสมอ

เราก็จะย่ิงซึมซาบลึกลงไปในปัญหา โดยไม่มีวันพบกับทางออกมันเปรียบเหมือนมี

มหาสมุทรท่ีเต็มลน้ดว้ยชีวิตรออยู่ขา้งหน้าเรา และอุปกรณ์ท่ีเราไดร้ับเพ่ือใหต้ักน้ําน้ัน

มาด่ืมกินก็คือ การศึกษาและภาวนาพระวจนะของพระเจา้อย่างขยันขันแข็ง

งานพันธกิจของเรามีชื่อว่า ชีวิตในพระวจนะ จากประสบการณ์เราบอกไดว้่า

ชีวิตมีอยู่ในพระวจนะของพระเจา้จริงๆ

จงเลอืกชีวิต!
ด้วยว่ าซ่ึ งปักใจอยู่ กับเน้ื อหนังก็คื อความตาย และซ่ึ งปักใจอยู่ กับ

พระวิญญาณก็คือชีวิตและสนัติสุข
โรม 8:6

น่ าจะเป็นการดี ท่ี จะปิดท้ายหนังสือในตอนน้ี  โดยนําความคิ ดของคุณ

มาพิจารณาท่ีพระธรรมฟิลิปปี 4:8 อีกครั้งหน่ึง

ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย ในที่สุดน้ีขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ
สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ทรงคุณ คือถา้มีสิ่งใดที่ล ํ้าเลิศ สิ่งใด
ที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ครวญดู

ฟีลิปปี 4:8

สภาวะของความคิดจิตใจท่ี คุณควรมี ได้อธิบายไว ้แล้วในพระธรรมตอนน้ี

คุณมีพระทัยของพระคริสต์แลว้ จงเร่ิมดาํเนินตามน้ัน ถา้พระเยซูไม่ยอมคิดในเร่ืองใด

คุณก็ไม่ควรคิดในเร่ืองน้ันเช่นเดียวกัน

โดยการเฝ้าดูความคิดของตนเองเช่นน้ีอย่างต่อเน่ืองสมํา่เสมอ คุณก็จะสามารถ

น้อมนําความคิดทุกประการของตนใหเ้ชื่อฟังพระเยซคูริสต์ (2 คร.10:5)

พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะรีบเตือนใจคุณถา้คุณเร่ิมคิดในส่ิงท่ีผิด แต่การตดัสินใจ

ทาํตามเป็นหน้าท่ีของคุณ คุณจะดาํเนินตามความคิดของเน้ือหนัง หรือ ความคิดของ

พระวญิญาณ? อย่างแรกนําไปสูค่วามตาย อย่างหลงันําไปสูช่วีติ ทางเลือกข้ึนอยูก่บัคุณเอง

จงเลือกเอาชีวิต
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หนทางจากโฮเรบตามทางภูเขาเสอีร์จนถึงคาเดชบารเนียนั้ นเป็นทาง

เดินสิบเอ็ดวัน
เฉลยธรรมบญัญตัิ 1:2

ประชาชนอิสราเอลไดเ้ดินวนเวียนอยู่ในถ่ินทุรกนัดารเป็นเวลาส่ีสิบปี ซึ่งท่ีจริง

ควรจะใชเ้วลาเดินทางเพียงแค่สิบเอ็ดวันเท่าน้ัน ทาํไมหรือ? เป็นเพราะศัตรูขัดขวาง

เป็นเพราะส่ิงแวดลอ้ม เป็นเพราะความยากลําบากในการเดินทาง หรือเป็นเพราะอะไร

บางอย่างท่ีแตกต่างไปอย่างส้ินเชิง ท่ีขัดขวางพวกเขาไม่ใหบ้รรลุจุดหมายปลายทางได?้

เมื่อฉันใคร่ครวญดูถึงสถานการณ์เหล่าน้ี พระเจา้ไดท้รงประทานการสําแดง

อนัทรงพลานุภาพซึ่งไม่เพียงแต่เป็นพระพรต่อฉันเท่าน้ันแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อคนอ่ืนๆ

อีกนับพันนับหมื่ นคน พระองค์ตรัสกับฉันว่า “ชนอิสราเอลใช ้เวลาเดินทางในถ่ิน

ทุรกนัดารนานถึงส่ีสิบปี ทั้งๆ ท่ีน่าจะใชเ้วลาเพียงสิบเอ็ดวนัเท่าน้ัน ก็เพราะว่าพวกเขามี

“รูปแบบความคิดอย่างคนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร”

เจา้ทั้งหลายไดพ้กัท่ีน่ีนานพอแลว้
พระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของเราไดต้รสัสัง่เราทัง้หลายทีโ่ฮเรบว่า “เจา้ทัง้หลาย

ไดพ้ักที่ภูเขาน้ีนานพอแลว้”

เฉลยธรรมบญัญตัิ 1:6

ท่ีจริงเราไม่ควรจะมองดูชวีิตของคนอิสราเอลดว้ยความแปลกใจเลย เพราะพวก

เราส่วนใหญ่ก็กระทาํอย่างเดียวกันกับพวกเขาดว้ย เราเดินวนเวียนไปมารอบๆ ภูเขา

ลูกเดิมแทนท่ีจะเดินทางไปขา้งหน้า ผลลัพธ์ก็คือเราตอ้งใชเ้วลาเป็นปีๆกว่าจะมีชยัชนะ

เหนือบางส่ิงบางอย่างซ่ึงท่ีจริงน่าจะใชเ้วลาจัดการไดอ้ย่างรวดเร็ว
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ฉันคิดว่าพระเจา้กาํลังตรัสถึงพวกเราในทุกวันน้ีเช่นเดียวกันกับท่ีพระองค์ได ้

ตรัสกับชนชาติอิสราเอลในยุคก่อนนั่นคือ “เจา้ทั้งหลายไดพ้ักท่ีภูเขาน้ีนานพอแลว้”

จงเอาใจจดจอ่ และกาํหนดทิศทางไวใ้หใ้จ
จงเอาใจใสส่ิง่ที่อยูเ่บื้ องบน  ไม่ใช่สิง่ซ่ึงอยูท่ี่แผ่นดินโลก

โคโลส ี3:2

พระเจา้ไดท้รงสําแดงใหฉ้ันเห็นถึง “แนวคิดอย่างคนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร”

สิบประการซ่ึงมอียูใ่นคนอิสราเอลและเป็นเหตทุาํใหพ้วกเขาตอ้งวนเวยีนอยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร

“แนวคิดอย่างคนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร” ก็คือรูปแบบความคิดผิดๆ นั่นเอง

เราอาจจะมีรปูแบบความคิดท่ีถูกหรือผิดก็ได ้ รูปแบบท่ีถูกตอ้งจะทาํใหเ้ราได้

รับประโยชน์ ส่วนรูปแบบท่ีผิดจะทาํรา้ยและขัดขวางเราไวไ้ม่ใหก้า้วหน้าไป เราจาํเป็น

ตอ้งกาํหนดเสน้ทางท่ีถูกตอ้งใหก้ับจิตใจของเรา รูปแบบความคิดท่ีผิดไม่ไดเ้ป็นผลเสีย

ต่อสถานการณ์ของเราเท่าน้ัน แต่ยังมีผลกระทบต่อตัวตนภายในของเราอีกดว้ย

บางคนดาํเนินชีวิตอยู่ในถ่ินทุรกนัดาร แต่บางคนกลับเป็นถ่ินทุรกนัดารเสียเอง

มีอยู่ครั้งหน่ึงท่ีสถานการณ์ของฉันไม่ไดถึ้งกับเลวรา้ยอะไรนัก แต่ฉันชื่นชม

กบัส่ิงใดไม่ไดเ้ลยเพราะฉนัเป็นคนท่ีม ี“ถ่ินทุรกนัดาร” อยู่ในตวั เดฟกบัฉันมคีรอบครวัท่ีดี

พรอ้มดว้ยลูกท่ีน่ารกัอีกสามคน มีการงานท่ีดีและมีเงินพอท่ีจะอยู่ไดอ้ย่างสบายๆ แต่ฉัน

ชื่นชมยินดีกับพระพรต่างๆ ไม่ได ้ เพราะฉันมี “แนวคิดอย่างคนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร”

อยู่หลายอย่าง เมื่อดูชีวิตของตวัเองก็เหน็ว่าเป็นเหมือนถ่ินทุรกันดารก็เพราะฉันมองเหน็

ทุกส่ิงเป็นถ่ินทุกรดารเช่นกนั

บางคนชอบเห็นอะไรๆ เป็นแง่ลบไปหมดเพราะเขาประสบแต่สถานการณ์ท่ี

เลวรา้ยตลอดชีวิต จนนึกภาพไม่ออกว่าส่ิงต่างๆ จะดีขึ้ นไดอ้ย่างไร แต่ก็มีบางคนท่ีมอง

อะไรเลวรา้ยและเป็นแง่ลบไปหมดเพราะในใจของเขามแีต่เร่ืองแบบน้ัน แต่ไม่ว่าสาเหตุ

จะเป็นอะไรก็ตาม การมีทศันะในแง่ลบจะทาํใหเ้รากลายเป็นคนอมทุกข ์ และดูท่าทางว่า

คงจะไม่สามารถกา้วหน้าไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาได้

พระเจ้าไดท้รงเรียกประชากรอิสราเอลใหอ้อกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์

เพ่ือเขา้ไปสู่แผ่นดินท่ีทรงสญัญาจะประทานใหพ้วกเขาเป็นมรดก คอืแผ่นดินท่ีมีน้ํานมและ

น้ําผ้ึงไหลบริบูรณ์ พรอ้มทั้งส่ิงดีสารพัดเท่าท่ีเขาสามารถจินตนาการได ้ เป็นแผ่นดินท่ี
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พวกเขาไม่มีวนัขาดแคลนส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็น แผ่นดินแห่งความมัง่คัง่ในทุกๆ ดา้น

ของชีวิต

แต่คนส่วนใหญ่ท่ีพระเจา้ทรงเรียกออกมาจากอียิปต์กลับไม่ไดเ้ขา้สู่แผ่นดิน

แหง่พระสัญญา ตรงขา้มพวกเขากลับลม้ตายอยู่ในถ่ินทุรกนัดาร สําหรบัฉันเหน็ว่าน่ีเป็น

หน่ึงในเร่ืองท่ีน่าเศรา้ท่ีสุดท่ีอาจเกดิข้ึนกบัลูกของพระเจา้ได ้คอืการท่ีเรามส่ิีงสารพดัรอเรา

อยู่อย่างพรอ้มมลูแลว้ แต่กลับไม่สามารถเชยชมส่ิงเหล่าน้ันไดเ้ลย

ฉันเคยเป็นคนหน่ึงในคริสเตียนเหล่าน้ันอยู่เสียหลายปี ฉันกาํลังเดินทางไป

สู่ แผ่นดินแห่งพระสัญญา(สวรรค์) แต่กลับไม่มีความสุขกับการเดินทางเอาเสียเลย

ฉันกาํลังจะตายอยู่ในถ่ินทุรกนัดาร แต่ขอบพระคุณพระเจา้สําหรบัพระกรุณาของพระองค์

ความสว่างไดส่้องเขา้มาในความมืด และพระองคไ์ดท้รงนําฉันออกมา

ฉนัขออธิษฐานใหห้นังสือในภาคน้ีไดก้ลายเป็นความสวา่งแก่คุณ และเตรียมคุณ

ใหพ้รอ้มท่ีจะเดินออกจากถ่ินทุรกนัดารเขา้ไปสู่ความสว่างในราชอาณาจกัรอนัมหศัจรรย์

ของพระเจา้
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รูปแบบความคิดท่ีทาํใหชี้วิตอยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร ลาํดบัท่ี 1

ที่ใดๆ ที่ไม่มีการเผยธรรม(นิมิต)  ประชาชนก็ละทิ้ งความยบัยัง้ชัง่ใจเสยี
(ประชาชนก็พินาศ) …

สุภาษิต 29:18

คนอิสราเอลไม่มีนิมิตในทางสรา้งสรรค์สําหรับชีวิตของพวกเขา พวกเขาไม่มี

ความใฝ่ฝันเลย พวกเขารูว้่าเขาออกมาจากไหน แต่ไม่รูว้่ากาํลังมุ่งหน้าไปสู่ท่ีใด ทุกส่ิง

จึงขึ้ นอยู่กับส่ิงท่ีเขาเคยเห็นมาและส่ิงท่ีเขามองเห็นได้ พวกเขาไม่รู ้จักวิธีมองดูดว้ย

“สายตาแหง่ความเชื่อ”

รบัการเจมิเพ่ือนาํการปลดปล่อย
พระวิญญาณแห่งพระเป็นเจา้ทรงอยู่เหนือขา้พเจา้  เพราะว่าพระองคไ์ด ้

ทรงเจิมตั้งขา้พเจา้ไว ้  เพื่อนาํข่าวดีมายงัคนยากจน พระองคไ์ดท้รงใชข้า้พเจา้ให้
ร ้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย ใหป้ระกาศแก่คนตาบอดว่าจะไดเ้ห็นอีก
ใหป้ล่อยผูถู้กบีบบังคบัเป็นอิสระ

และใหป้ระกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจา้
ลกูา 4:18 - 19
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ฉันมีเบ้ืองหลังชีวิตซ่ึงถูกยํา่ยี เติบโตข้ึนมาในครอบครัวท่ีไม่เป็นครอบครัว

ชีวิตในวัยเด็กของฉันเต็มไปดว้ยความหวาดกลัวและความทรมาน ผูเ้ชี่ยวชาญกล่าวว่า

บุคลิกภาพของเด็กจะถูกพัฒนาขึ้ นในช่วงเวลาหา้ปีแรกในชีวิตของเขา บุคลิกภาพของ

ฉันน้ันสับสนยุ่งเหยิงมาก ฉันดาํเนินชีวิตอย่างเสแสรง้ ซ่อนตวัอยู่เบ้ืองหลังกาํแพงท่ีฉัน

สร้างข้ึนเพ่ือป้องกันตัวเองไม่ใหใ้ครมาทาํใหฉ้ันเจ็บปวดได้อีก ฉันปิดกั้ นคนอ่ืนไว ้

ภายนอกและขังตัวเองไว ้ภายใน โดยท่ีตัวเองเป็นคนคอยควบคุม ฉันเต็มไปด้วย

ความหวาดกลัวจนคิดว่าทางเดียวท่ีจะยืนหยดัต่อสูช้ีวิตไดก้็คือตอ้งพยายามทาํใหรู้สึ้กว่า

ตนเองควบคุมสถานการณ์ ทุกอย่างไวไ้ดแ้ลว้และไม่มีใครทาํใหฉ้ันเจ็บไดอี้ก

เมื่ออยู่ในช่วงชีวิตวัยรุ่นตอนปลาย ฉันพยายามดาํเนินชีวิตอยู่เพ่ือพระคริสต์

ตามวิถีทางของคริสเตียนท่ีดี ฉันรูต้วัดีว่าฉันมาจากไหน แต่ไม่รูว้่าตนเองกาํลังจะมุ่งหน้า

ไปสู่ท่ีใด ฉันรูสึ้กว่าอนาคตของตัวเองจะตอ้งแปดเป้ือนไปตามอดีต ฉันคิดว่า “จะเป็น

ไปไดอ้ย่างไรท่ีคนซ่ึงมีอดีตอย่างฉันจะพบกับส่ิงท่ีดีได ้มันเป็นไปไม่ได”้ อย่างไรก็ตาม

พระเยซูตรัสว่า พระองค์ไดเ้สด็จมาเพ่ือรกัษาคนท่ีเจ็บป่วย ชอกชํ้าระกาํใจ เต็มไปดว้ย

บาดแผลและฟกชํ้า คือคนท่ีถูกเหยียบยํา่โดยความหายนะ

พระเยซเูสด็จมาเพ่ือเปิดประตเูรือนจาํ และปล่อยเชลยใหเ้ป็นไท ฉันจะกา้วหน้า

ไปไม่ไดเ้ลยจนกว่าฉันจะเร่ิมเชื่อว่าฉันพระเจา้ปลดปล่อยฉันใหเ้ป็นไทได ้ฉันตอ้งมีนิมิต

ในทางสรา้งสรรคส์ําหรบัชีวิตตนเอง ฉันตอ้งเชื่อว่าอนาคตของฉันไม่ไดถู้กกาํหนดไวโ้ดย

อดีตหรือแมแ้ต่ปัจจุบนัของฉัน

คุณอาจมีอดีตอันทุกขร์ะทมหรือกาํลังเผชิญกบัสถานการณ์ยํา่แย่อยู่ในปัจจุบัน

จนชีวิตเต็มไปดว้ยความหดหู่ คุณอาจกาํลังประสบกับเหตุการณ์เลวรา้ยจนดูเหมือนว่า

ไม่รูจ้ะหวงัอะไรไดอี้กแลว้ แต่ฉันขอพดูกับคุณอย่างกลา้หาญว่า อนาคตของคุณไม่ไดถู้ก

กาํหนดไวโ้ดยอดีตหรือปัจจุบนั

จงรับเอารูปแบบความคิดใหม่ จงเชื่อว่าโดยพระเจา้ทุกส่ิงเป็นไปได  ้ (ลูกา

18.27) โดยกาํลังมนุษย์บางอย่างก็อาจจะเป็นไปไม่ได ้ แต่เรากาํลังปรนนิบัติพระเจา้

ผูท้รงเนรมิตสรา้งสรรพส่ิงท่ีเรามองเห็นข้ึนมาจากความว่างเปล่า (ฮีบร ู 11.3) จงมอบ

ถวายความว่างเปล่าของคุณใหแ้ก่พระองค์ แลว้คอยดูพระองคท์รงกระทาํการ ส่ิงเดียวท่ี

พระองคป์ระสงคก์็คือการท่ีคุณเชื่อในพระองค ์พระองค์จาํเป็นตอ้งเห็นความเชื่อของคุณ

แลว้ส่วนท่ีเหลือ พระองค์จะทรงกระทาํการเอง
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ตาท่ีมองเห็นไดแ้ละหูท่ีฟังได ้
จะมีหน่อแตกออกมาจากตอแห่งเจสซี จะมีกิ่งงอกออกมาจากรากทั้งหลาย

ของเขา
และพระวิญญาณของพระเจา้จะอยู่บนท่านนั้น คือวิญญาณแห่งปัญญา

และความเขา้ใจ  วิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอานุภาพ วิญญาณแห่งความรูแ้ละ
ความยาํเกรงพระเจา้

ความพึงใจของท่านก็ในความยาํเกรงพระเจา้ ท่านจะไม่พิพากษาตาม
ซ่ึงตาท่านเห็น  หรือตดัสนิตามซ่ึงหูท่านไดย้นิ

อิสยาห ์11:1 - 3

เราจะตัดสินส่ิงใดอย่างถูกตอ้งแม่นยาํโดยอาศัยสายตาฝ่ายเน้ือหนังของเรา

ไม่ได ้เราจะตอ้งมีสายตาฝ่ายวิญญาณซึ่ง “มองเหน็ได”้ และหซูึ่ง “ฟังเสียงได”้ เราจาํเป็น

ตอ้งฟังส่ิงท่ีพระวิญญาณตรัส ไม่ใช่เสียงของโลก จงยอมใหพ้ระเจา้ตรัสกับคุณถึงเร่ือง

อนาคตของคุณเอง ไม่ใช่ฟังเสียงของคนอ่ืนๆ

ชนอิสราเอลมองดูและพูดกันถึงส่ิงท่ีเคยเป็นมาในอดีตอยู่เสมอ พระเจา้ทรง

นําพาพวกเขาออกมาจากอียิปตโ์ดยมือของโมเสส และสนทนากบัพวกเขาถึงเร่ืองแผ่นดิน

แห่งพระสัญญาโดยทางโมเสส พระองค์ทรงประสงค์ให ้สายตาของเขาจดจ่ออยู่ ท่ี

จุดหมายท่ีเขากาํลังเดินทางไปหา และละท้ิงสายตาเสียจากสถานท่ีท่ีเขาเคยอยู่เมื่อก่อน

ขอใหเ้ราพิจารณาดูพระคัมภีร์บางขอ้ท่ีกล่าวถึงท่าทีท่ีผิดพลาดของคนอิสราเอล

อะไรคือปัญหา?
บรรดาคนอิสราเอลไดบ้่นว่าโมเสสและอาโรน  ชุมนุมชนทั้งหมดกล่าว

แก่ท่านว่า  “ใหเ้ราตายเสยีที่อียปิต ์ หรือใหเ้ราตายเสยีที่ถิ่นทุรกนัดารน้ีก็ดีกว่า
พระเจา้นาํเราเขา้มาในประเทศน้ีใหต้ายดว้ยคมกระบ่ีทาํไมเล่า  ลกูเมยีของ

เราตอ้งตกเป็นเหยือ่  ที่เราจะกลบัไปอียปิตไ์ม่ดีกว่าหรือ”

กนัดารวิถี 14:2-3

ขอหนุนใจใหคุ้ณพิจารณาดูพระคมัภีรต์อนน้ีอย่างละเอียด ขอใหส้ังเกตดูว่าคน

เหล่าน้ีมีความคิดในแง่ลบมากแค่ไหน ชอบบ่นว่า พรอ้มท่ีจะลม้เลิก เต็มใจท่ีจะกลับไป

เป็นทาสแทนท่ีจะมุ่งหน้าฝ่าฟันถ่ินทุรกันดารจนผ่านเขา้ไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญา

ท่ีจริงก็ไม่เห็นเขามีปัญหาอะไร พวกเขาเองน่ันแหละท่ีเป็นตัวปัญหา
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ความคิดท่ีไม่ดีก่อใหเ้กิดทศันคติท่ีไม่ ดี
ครั้งนั้นชุมนุมชนไม่มีนํ้า  เขาประชุมกนัว่าโมเสสและอาโรน
ประชาชนตดัพอ้ตอ่วา่โมเสสวา่ "เมือ่พีน่อ้งเราตายตอ่พระพกัตรพ์ระเจา้นัน้

เราตายเสยีดว้ยก็ดี
ท่านพาชุมนุมชนของพระเจา้มาในถ่ินทุรกนัดารน้ีใหต้ายเสยีทีน่ี่  ทั้งตวัเรา

และสตัวข์องเราทาํไม
กนัดารวิถี 20:2-4

จากคาํพูดของพวกอิสราเอลทาํให ้เราเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได ้วางใจใน

พระเจา้เลย พวกเขามีทัศนคติในแง่ลบอย่างคนท่ีล้มเหลว เขาตัดสินใจว่าเขาจะตอ้ง

ล้มเหลวแน่เพราะสภาพแวดล้อมท่ีไม่สมบูรณ์แบบ ทั้งๆ ท่ียังไม่ไดล้งมือทาํอะไรเลย

เขาแสดงใหเ้ห็นว่าทศันคติของเขาเกิดมาจากรปูแบบความคิดท่ีผิดๆ

ทศันคติท่ีไม่ดีเป็นผลมาจากความคิดท่ีไม่ดี

การขาดใจกตญัญู
เขาทั้ งหลายออกเดินจากภูเขาโฮร์ตามทางที่ ไปทะเลแดง เพื่อจะอ้อม

แผ่นดินเอโดม ประชาชนทอ้ถอยเพราะเหตุหนทางและประชาชนก็บ่นว่าพระเจา้
และว่าโมเสสว่า “ทาํไมพาเราออกจากอียิปต์มาตายในถิ่นทุรกันดาร เพราะไม่มี
อาหารและไม่มีนํ้า เราเบื่ออาหารอนัไรค้่าน้ี”

กนัดารวิถี 21:4-5

นอกจากท่าทีท่ีไม่ดีอย่างอ่ืนๆแลว้ เราไดเ้ห็นหลักฐานชัดเจนจากพระคัมภีร์

ตอนน้ีแล้วว่าคนอิสราเอลขาดใจกตัญญูเป็นอย่างย่ิง คนอิสราเอลไม่สามารถหยุด

คิดถึงท่ี ท่ี เขาจากมาได้เลย และเอาแต่คิดว่าระยะทางท่ี เขาเดินทางมาน้ันมันไกล

มากพอแลว้ น่าจะส้ินสุดการเดินทางไดแ้ลว้

มันคงจะช่วยได้มากถ้าพวกเขาจะคิดถึ งอับราฮัมบรรพบุ รุษผู ้ซึ่ งแม้ต ้อง

ประสบกับเหตุการณ์อันน่าผิดหวังหลายครั้งในชีวิตแต่ก็ไม่ยอมส่ิงเหล่าน้ันมีผลกระทบ

ในแง่ลบต่ออนาคตของตนเอง
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การแตกแยกขดัขวางชีวิตแห่งพระพร
คนเล้ียงสตัวข์องอับรามกับคนเล้ียงสตัวข์องโลทก็วิวาทกัน เวลานั้นพวก

คานาอนัและคนเปริสซียงัอาศัยอยูท่ี่นัน่
อับรามจงึพูดกับโลทว่า  “เราอย่าวิวาทกนัเลย  อย่าใหค้นเล้ียงสตัวข์อง

เจา้กบัคนเล้ียงสตัวข์องเราวิวาทกนัเพราะเราเป็นญาติสนิท
ทีด่นิทัง้หมดอยูต่รงหนา้เจา้มใิชห่รอื จงแยกไปจากเราเถิด ถา้เจา้ไปทางซา้ย

เราก็จะไปทางขวา  หรือเจา้จะไปทางขวาเราก็จะไปทางซา้ย”

โลทเงยหนา้แลดทูีลุ่ม่แมน่ํ้าจอรแ์ดนทางทศิเมอืงโศอาร ์เห็นวา่มีนํ้าบรบิรูณ์
อยูทุ่กแห่งเหมือนพระอุทยานของพระเจา้  เหมือนแผ่นดินอียปิต ์ น่ีเป็นสภาพก่อน
พระเจา้ทรงทาํลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์

โลทจงึเลือกที่ลุ่มแม่นํ้าจอรแ์ดนทั้งหมดเป็นสว่นของตน โลทออกเดินทาง
ไปทิศตะวนัออกเขาทั้งสองจึงแยกกันไป

ปฐมกาล 13:7-11

อับราฮัมรู ้ดีถึงอันตรายของการดาํเนินชีวิตในความแตกแยก ดังน้ันท่านจึง

บอกโลตว่าจะตอ้งแยกทางกนั เพ่ือไม่ใหม้ีการแตกแยกกนัอีกและจะสามารถอยู่ร่วมกัน

ไดใ้นอนาคตดว้ยความรัก อับราฮัมจึงยอมใหห้ลานชายของท่านเป็นผูเ้ลือกทาํเลหบุเขา

ท่ีเขาตอ้งการก่อน โลตจึงเลือกเอาส่วนท่ีดีท่ีสุดคือหบุเขาจอรแ์ดน เขาทัง้สองจึงแยกทางกนั

เราตอ้งจาํไวว้่าโลตไม่มีอะไรติดตวัเลยจนอบัราฮัมไดอ้วยพรเขา ลองคิดดูสิว่า

อบัราฮมัจะคิดกบัเขาในแง่ไม่ดีอย่างไรก็ได ้แต่ท่านเลือกท่ีจะไม่คดิอย่างน้ัน ท่านทราบว่า

หากท่านกระทาํในส่ิงท่ีชอบ พระเจา้จะทรงเอาใจใส่ดูแลท่านเอง

จงเงยหนา้ข้ึนมองดู
เมื่อโลทจากอับรามไปแลว้  พระเจา้ตรัสแก่อับรามว่า  “เจา้จงเงยหนา้

แลดูสถานที่  ตั้งแต่เจา้อยูน้ี่ไปทางทิศเหนือ  ทิศใต ้  ทิศตะวนัออก  ทิศตะวนัตก
ดินแดนทั้งหมดที่เจา้แลเห็นน้ีเราจะยกใหเ้จา้และพงศพ์ันธุข์องเจา้ต่อไป

เป็นนิตย์
ปฐมกาล 13:14-15
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พระธรรมตอนน้ีชี้ ใหเ้ห็นอย่างชัดเจนว่าถึงแมอ้ับราฮัมจะอยู่ในสถานการณ์

ท่ีไม่พึงปรารถนาเท่าไหร่นักหลังจากท่ีตอ้งแยกจากโลตหลานชาย แต่พระเจา้ยงัประสงค์

ท่ีจะใหท่้าน “เงยหน้าข้ึน” จากสถานท่ีท่ีท่านอยู่ แล้วมองออกไปยังสถานท่ีท่ีพระเจา้

ประสงคจ์ะพาท่านไปน้ัน

อับราฮัมมีทัศนคติ ท่ีดีต่อสถานการณ์ของท่าน ดังน้ั นมารจึงไม่สามารถ

ขัดขางพระพรของพระเจา้ไปจากท่านได ้พระเจา้ไดท้รงอวยพระพรใหท่้านมีทรัพย์สิน

มากย่ิงกว่ากอ่นท่ีจะแยกจากโลต และพระองคไ์ดท้รงอวยพรท่านอย่างมากมายในทุกดา้น

ฉันขอหนุนใจใหคุ้ณมองดูความเป็นไปไดข้องอนาคตดว้ยความคิดในแง่บวก

แล้วเร่ิม “เรียกส่ิงท่ียังไม่มีใหม้ีขึ้ น” (โรม 4.17) จงคิดและพูดถึงอนาคตของคุณ

ในแง่บวกตามนิมิตท่ีพระเจา้ไดบ้รรจุไวใ้นใจของคุณ ไม่ใช่ตามส่ิงท่ีเคยประสบมาใน

อดีตหรือตามสถานการณ์ท่ีมองเห็นในปัจจุบัน

142 “อนาคตของฉนั ถูกกาํหนดโดยอดีตและปัจจุบนั”







รูปแบบความคิดท่ีทาํใหชี้วิตอยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร ลาํดบัท่ี 2

เทราหก์็พาอับรามบุตรของตนกับโลทหลานชาย  คือบุตรของฮารานและ
นางซารายบุตรสะใภ ้  คือภรรยาของอับราม  ออกจากเมืองเออรข์องชาวเคลเดีย
จะเขา้ไปในแผ่นดนิคานาอนั  แตเ่มือ่เขาทัง้หลายมาถึงเมอืงฮารานแลว้ก็อาศยัอยูท่ีน่ัน่

ปฐมกาล 11:31

คาํว่า “ความรับผิดชอบ” หลายครั้งถูกนิยามว่าเป็นการตอบสนองของเราต่อ

ความสามารถท่ีพระเจา้ทรงประทานให ้ การเป็นผูม้ีความรบัผิดชอบก็คือการตอบสนอง

ต่อโอกาสท่ีพระเจา้ไดท้รงตั้งไวต้่อหน้าเรา

พระเจา้ทรงประทานหน้าท่ีรบัผิดชอบใหแ้ก่บิดาของอับราฮมั เป็นโอกาสหน่ึง

ท่ีเขาจะไดต้อบสนองต่อความสามารถท่ีพระเจา้ทรงประทานให ้พระองค์ทรงประทาน

โอกาสใหเ้ขาเดินทางไปยังคะนาอัน แต่แทนท่ีจะดาํเนินไปกับพระผูเ้ป็นเจา้จนสุดทาง

เขากลับเลือกท่ีจะหยุดแลว้ไปตั้งบา้นเรือนอยู่ท่ีฮาราน

เป็นการง่ายมากท่ี เราจะรู ้สึกตื่ นเต ้นเมื่ อพระเจ้าทรงเร่ิ มตรัสกับเราและ

ประทานโอกาสใหเ้ราไดก้ระทาํบางอย่าง แต่เชน่เดียวกบัเทราหห์ลายครั้งเราริเร่ิมทาํอะไร

ไปแต่ก็ไม่เคยสําเร็จสักที เพราะพอเร่ิมลงมือทาํงานเราก็พบว่าเราจะอาศัยแค่ความรูสึ้ก

ตื่นเตน้เฉยๆ เพ่ือใหง้านสําเร็จไม่ได ้
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การผจญภัยใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะทาํใหเ้รารูสึ้กตื่นเตน้เหตุผลง่ายๆ ก็เพราะมัน

เป็นส่ิงใหม่นั่นแหละ ความต่ืนเต้นจะทาํใหเ้ราทาํงานต่อไปได้สักพักหน่ึง แต่จะไม่

สามารถทาํใหเ้รายืนหยัดต่อไปไดจ้นงานเสร็จ

ผูเ้ชื่อหลายคนทาํอย่างท่ีพระคมัภีรก์ล่าวว่าเทราหไ์ดก้ระทาํ เขาเร่ิมตน้เดินทาง

ไปสู่ จุดหมายแห่งหน่ึง แต่แลว้ก็กลับไปลงเอยในท่ีอีกแห่งหน่ึงบนเสน้ทางน้ัน เขารูสึ้ก

เหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้า เขาอยากจะบรรลุจุดหมายปลายทางแต่ก็ไม่พรอ้มท่ีจะแบกภาระ

รับผิดชอบ ถ้ามีใครคนอ่ืนยอมแบกภาระน้ันแทนเขา เขาก็พร้อมท่ีจะรับเอาความดี

ความชอบน้ัน แต่นั่นไม่ใช่วิธีการของพระเจา้

หนา้ท่ีรบัผิดชอบส่วนตวัจะมอบใหใ้ครทาํแทนไม่ได ้
ครั้นวันรุ่งขึ้ น  โมเสสจึงกล่าวแก่ประชาชนว่า  "ท่านทั้งหลายทาํบาป

อันใหญ่ยิ่ง  แต่บัดน้ีเราจะขึ้ นไปเฝ้าพระเจา้  ชะรอยเราจะทาํการลบมลทินบาป
ของท่านได"้

โมเสสจึงกลับไปเฝ้าพระเจา้ทูลว่า  “โอพระเจา้ขา้  ประชากรน้ีทาํบาป
อนัใหญ่ยิง่  เขาทาํพระดว้ยทองคาํสาํหรบัตวัเอง

แต่บดัน้ีขอพระองคโ์ปรดยกโทษบาปของเขา  ถา้หาไม่ขอพระองคท์รงลบ
ชื่อของขา้พระองคเ์สียจากทะเบียนที่พระองคท์รงจดไว”้

อพยพ 32:30-32

เท่าท่ีฉนัอ่านและศึกษาดูพระคมัภีร ์ฉันสงัเกตว่าคนอิสราเอลน้ันไม่อยากจะแบก

ภาระรบัผิดชอบในเร่ืองใดเลย โมเสสอธิษฐานแทนเขา แสวงหาพระเจา้แทนเขา มิหนําซํ้า

ยังกลับใจใหม่แทนพวกเขาอีก ทั้งๆท่ีพวกเขาเป็นคนก่อเร่ืองเอง (อพยพ 32.1-14)

เด็กทารกเป็นคนท่ีไม่ตอ้งรับผิดชอบในเรื่องอะไรเลย แต่เมื่อเขาเร่ิมโตขึ้ น

เขาจะถูกคาดหวังใหร้ับผิดชอบมากข้ึนเร่ือยๆ หน้าท่ีหลักประการหน่ึงของพ่อแม่ก็คือ

ต้องสอนใหลู้กๆ ของตนเป็นผู ้มีความรับผิดชอบ พระเจ้าก็ทรงปรารถนาท่ีจะสอน

บุตรของพระองค์อย่างเดียวกันดว้ย

พระผู ้เป็นเจา้ทรงประทานโอกาสใหฉ้ันไดเ้ขา้สู่ งานรับใชเ้ต็มเวลา ใหส้อน

พระวจนะของพระองคท์างสถานีวิทยุและโทรทัศน์ระดบัชาติ ใหป้ระกาศพระกิตติคุณทัว่

สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ แต่ขอบอกคุณไดเ้ลยว่าการทรงเรียกน้ีมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบแฝงอยู่ มากมายซึ่ งหลายคนคงไม่รู ้ ผู ้คนมากมายบอกว่าเขาอยากรับใช ้
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พระเจา้ เพราะเขาคิดว่ามันทาํใหเ้ราอยู่ในบรรยากาศฝ่ายวิญญาณตลอดเวลา

หลายครั้งมีคนมาสมัครทาํงานในองค์การของเราเพราะเขาคิดว่าส่ิงยิ่งใหญ่

ท่ีสุดในชีวิตของเขาก็คือการท่ีเขาจะไดม้ีส่วนในพันธกิจการรับใชพ้ระเจา้ ต่อมาเขาก็

พบว่าเขาตอ้งทาํงานในองค์การของเราเช่นเดียวกับท่ีตอ้งทาํงานในท่ีอ่ืนๆ ตอ้งต่ืนนอน

และไปทาํงานตรงเวลา ตอ้งอยู่ใตบ้ังคับบัญชา ตอ้งทาํตามตารางเวลาประจาํวัน ฯลฯ

เมื่อมีใครบอกว่าเขาอยากมาทาํงานร่วมกับเรา ฉันจะบอกเขาว่าพวกเราไม่ไดล้อยไป

ลอยมาอยู่บนกอ้นเมฆ วันๆ เอาแต่พากนัรอ้งเพลง “ฮาเลลูยา คอรัส” เราทาํงานกัน

และทาํงานหนักดว้ย เราดาํเนินชีวิตในความซ่ือสัตย์และทาํงานใหด้ีท่ีสุด

แน่นอนว่ามนัเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีเราไดร้บัใชพ้ระเจา้ แต่ฉันพยายามใหผู้ท่ี้มา

สมัครงานเข้าใจชัดเจนไปเลยว่า เมื่ อความรู ้สึกวูบวาบต่ืนเต้นของเขาหมดไปแล้ว

เขาจะพบวา่พวกเราคาดหวงัใหเ้ขาแสดงความรบัผิดชอบอย่างสูงตอ่หน้าท่ีการงานของเขา

ไปดูมดไป๊!
คนเกียจครา้นเอ๋ย  ไปหามดไป๊  พิเคราะหด์ูทางของมนั  และจงฉลาด
โดยปราศจากผูห้วัหนา้  เจา้หนา้ที่หรือผูป้กครอง
มนัเตรียมอาหารของมนัในฤดูแลง้  และสํา่สมของกินของมนัในฤดูเกี่ยว
คนเกียจครา้นเอ๋ย  เจา้จะนอนนานเท่าใด  เมื่อไรเจา้จะลกุขึ้ นจากหลบั
หลบันิด  เคล้ิมหน่อย  กอดมือพกันิดหน่อย
และความจนจะมาเหนือเจา้อยา่งคนจร  และความขดัสน  อยา่งคนถืออาวุธ

สุภาษิต 6:6-11

รูปแบบความคิดท่ีขี้ เกียจท่ีคนอิสราเอลมีอยู่น้ันเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหพ้วกเขา

ตอ้งวนเวียนอยู่ในถ่ินทุรกนัดารเป็นเวลานานถึงส่ีสิบปี ทั้งๆ ท่ีน่าจะใชเ้วลาเพียงสิบเอ็ด

วันเท่าน้ัน

ฉันชอบอ่านพระธรรมสุภาษิตตอนน้ีท่ีเชิญชวนใหเ้ราไปดูมดซ่ึงทั้งๆ ท่ีมันไม่มี

หวัหน้าหรือนายงานแต่ก็ยังออกไปหาอาหารสะสมไวเ้พ่ือตัวมันเองและครอบครัว

คนท่ีต้องคอยใหค้นอ่ืนมาบอกให ้ทาํโน่นทาํน่ี อยู่ เสมอจะไม่มีวันทาํอะไร

ท่ียิ่งใหญ่ได ้คนท่ีทาํดีแต่ตอนท่ีอยู่ต่อหน้าคนอ่ืนก็จะไปไดไ้ม่ไกลนักเช่นกนั เราตอ้งรูจ้กั

กระตุ ้นตนเองไม่ใช่คอยใหค้นอ่ืนกระตุ ้น เราต้องดาํเนินชีวิตต่อพระพักตร์พระเจ้า

โดยตระหนักวา่พระองคท์รงทอดพระเนตรเหน็ทุกส่ิงและเราจะไดร้บับาํเหน็จจากพระองค์
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เมื่อเรายืนหยัดกระทาํในส่ิงท่ีพระองค์ทรงเรียกใหเ้ราทาํ

ผูท่ี้ถกูเรียกมีมาก ผูท่ี้ถกูเลือกมีนอ้ย
…ดว้ยผูร้บัเชิญก็มาก แต่ผูท้ี่ทรงเลือกก็นอ้ย

มทัธิว 22:14

ฉั นเคยได้ยิ นอาจารย์ ท่ านหน่ึ งสอนว่ าพระคั มภี ร์ ข ้อน้ี หมายความว่ า

มีหลายคน ท่ีไดร้บัการทรงเรียกหรือไดร้ับมอบโอกาสใหท้าํบางส่ิงบางอย่างเพ่ือพระเจา้

แต่มีน้อยคน ท่ีพรอ้มจะแบกความรับผิดชอบเพ่ือตอบสนองการทรงเรียกน้ัน

ดังท่ีกล่าวไปแล้วในบทก่อนว่าหลายคนมีแต่ใจนึกอยากได้โน่นได้น่ี แต่ไม่

พรอ้มท่ีจะลงมือทาํงานหนัก ผูท่ี้มีรูปแบบความคิดอย่างคนในถ่ินทุรกันดารอยากจะได้

สารพดัอย่าง แต่ก็ไม่ยอมทาํอะไรเลย

จงลกุข้ึนแลว้กา้วไป!

อยู่มาเมื่อโมเสสผู ้รับใชข้องพระเจา้สิ้ นชีวิตแลว้ พระเจา้ตรัสกับโยชูวา
บุตรนูนรองโมเสสว่า

“โมเสสผู ้รับใช้ของเราสิ้ นชีวิตแล้ว ฉะนั้นบัดน้ีจงลุกขึ้ นยกขา้มแม่นํ้า
จอรแ์ดนน้ี ทั้งเจา้และชนชาติน้ีทั้งหมดไปยงัแผ่นดิน  ซ่ึงเรายกใหแ้ก่เขาทั้งหลาย
คือแก่คนอิสราเอล

ทุกๆ ตาํบลถ่ินที่ฝ่าเทา้ของเจา้ทั้งหลายจะเหยียบลง เราไดย้กใหแ้ก่เจา้
ทั้งหลายดังที่เราไดส้ญัญาไวก้บัโมเสส”

โยชูวา 1:1 - 3

เมื่อพระเจา้ตรสับอกโยชูวาว่าโมเสสส้ินชีวิตแลว้ และท่านตอ้งรบัหน้าท่ีแทนใน

การนําคนอิสราเอลใหข้า้มแม่น้ําจอร์แดนไปสู่แผ่นดินคะนาอันน้ัน หมายถึงว่าโยชูวา

ตอ้งรับผิดชอบต่อหน้าท่ีใหม่ๆอีกหลายอย่างทีเดียว

เช่นเดียวกันกับเราทั้งหลายเมื่อเราตอ้งกา้วไปเพ่ือรับเอามรดกฝ่ายวิญญาณ

ของเรา ทั้ งคุณและฉันจะไม่มีวันไดร้ับเกียรติใหร้ับใชพ้ระเจา้ภายใตก้ารทรงเจิมของ

พระองค์เลยถา้เราไม่พรอ้มท่ีจะแบกความรับผิดชอบอย่างเอาจริงเอาจัง
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ดเูถดิ บดัน้ีเป็นเวลาแห่งความโปรดปราน
ผูใ้ดมวัสงัเกตลมก็จะไม่หว่านพืช  และผูท้ี่มองเมฆก็จะไม่เกี่ยวขา้ว

ปัญญาจารย ์11:4

ในปี 1993 เมื่อพระเจา้ทรงสําแดงใหเ้ดฟและฉันรูว้่าพระองคป์ระสงคใ์หเ้ราทาํ

รายการโทรทัศน์ พระองค์ตรัสว่า “เราใหโ้อกาสแก่เจา้ท่ีจะไดอ้อกรายการโทรทัศน์

แต่ถา้เจา้ไม่ฉวยโอกาสน้ีไว ้ เจา้จะไม่ไดพ้บโอกาสน้ีอีกเลย” ถา้พระเจา้ไม่ทรงเปิดเผย

ใหเ้รารูใ้นว่าโอกาสน้ีจะมีเฉพาะในเวลาตอนน้ันเท่าน้ันเราก็คงจะผลัดผ่อนเวลาออกไป

เพราะในชว่งเวลาน้ันเรากม็ฐีานะท่ีคอ่นขา้งจะสบายพอสมควรแลว้หลงัจากท่ีตอ้งดิ้ นรนต่อสู ้

มานาน

เราใชเ้วลาถึงเก ้าปีในการพยายามท่ีจะ “ทาํคลอด” ใหแ้ก่องค์การชีวิตใน

พระวจนะ แต่จู่ๆพระเจา้กป็ระทานโอกาสใหแ้ก่เราท่ีจะเขา้ถึงผูค้นไดม้ากข้ึน ซึง่เรากอ็ยาก

ทาํอย่างหมดใจอยู่แลว้ แต่การท่ีกา้วเขา้ไปทาํรายการโทรทัศน์ เราก็ตอ้งพรอ้มท่ีจะสละ

ความสะดวกสบายของเราเพ่ือท่ีจะแบกภาระความรบัผิดชอบใหม่ๆ

เมื่อพระเจา้ทรงเรียกใหป้ระชากรของพระองคท์าํส่ิงใด มันมักจะมีการทดลอง

ใจใหเ้ขารอคอย “ช่วงเวลาเวลาท่ีสะดวก” (กิจการ 24.25) เรามักจะมีแนวโน้มท่ีจะ

หน่วงเหน่ียวไว ้จนถึงเวลาท่ี เราคิดว่าจะไม่ต ้องสูญเสียอะไรเลย หรือไม่ต ้องยุ่ งยาก

เท่าไหร่นัก

ฉันขอหนุนใจใหคุ้ณเป็นคนท่ีไม่กลัวความรับผิดชอบ เมื่ อคุณต้องพบกับ

อุปสรรคขัดขวางคุณก็จะเขม้แข็งข้ึน ถา้คุณเอาแต่ทาํในส่ิงท่ีง่ายคุณก็จะเป็นคนอ่อนแอ

อยู่ เร่ือยไป

พระเจา้ทรงคาดหวังใหเ้ราเป็นคนมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ดูแลทุกส่ิง

ท่ีพระองค์ทรงประทานแก่เรา คือทาํอะไรสักอย่างเพ่ือใหม้ันเกิดผลดีขึ้ นมา หากเราไม่

ยอมใช ้ของประทานและตะลันต์ท่ีพระองค์ทรงประทานให  ้ เราก็เป็นคนท่ีขาดความ

รับผิดชอบต่อส่ิงท่ีพระองค์ทรงฝากไวก้ับเรา

จงเตรียมตวัใหพ้รอ้ม
เหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวงัอยู ่  เพราะท่านทั้งหลายไม่รูก้าํหนดวันหรือโมงนั้น

มทัธิว 25:13
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พระมัทธิวบทท่ี 25 เป็นพระคัมภีร์บทท่ีสอนใหเ้รารูว้่าควรจะกระทาํอย่างไร

ในขณะท่ีเรากาํลังรอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ป็นเจา้

สิบสองขอ้แรกบอกเราว่ามีหญิงพรหมจารียสิ์บคน เป็นหญิงโง่เขลาหา้คนและ

หญิงมีปัญญาหา้คน หญิงท่ีโง่เขลาไม่ยอมทาํอะไรพิเศษเพ่ือใหต้ัวเองพรอ้มอย่างเต็มท่ี

เพ่ือจะพบกบัเจา้บ่าวในเวลาท่ีท่านกลับมา พวกเขาทาํตามหน้าท่ีพอใหพ้น้ๆ ไป และไม่

ยอมทาํอะไรพิเศษนอกเหนือจากน้ันอีก เขาจึงเติมน้ํามันเท่าท่ีจาํเป็นสําหรับตะเกียง

เท่าน้ัน แต่หญิงพรหมจารีย์ท่ีมีปัญญาน้ันยอมทาํนอกเหนือหน้าท่ีท่ีไดร้ับมอบหมาย

เขาเตรียมน้ํามันสํารองไวเ้ผ่ือว่าจะตอ้งรอคอยนานออกไปอีก

เมื่อเจา้บ่าวกลับมา พวกหญิงโง่เขลาก็เห็นว่าตะเกียงของตนกาํลังจะมอดดับ

แลว้ เขาจึงอยากใหพ้วกหญิงท่ีมีปัญญาไดแ้บ่งน้ํามนัใหพ้วกตนบา้ง ซึ่งน่ีก็เป็นเร่ืองปกติ

อยู่แล้วคนท่ีขี้ เกียจและชอบผลัดวันประกันพรุ่งมักจะตอ้งการใหค้นท่ีทาํงานหนักและ

มีความรบัผิดชอบทาํงานต่างๆ แทนพวกเขาอยู่แลว้

จงใชส่ิ้งท่ีท่านไดร้บัมา
นายจงึตอบว่า “อา้ยขา้ชัว่ชา้และเกียจครา้น  เจา้ก็รูห้รือว่าเราเกี่ยวที่เรา

มิไดห้ว่าน  เก็บส ํา่สมที่เรามิไดโ้ปรย”

มทัธิว 25:26

ตอนต่อมาในพระธรรมมทัธิวบทท่ี 25 ไดบ้นัทึกคาํอุปมาท่ีพระเยซไูดท้รงเล่า

ถึงเร่ืองของคนใชส้ามคนท่ีไดร้ับมอบเงินใหดู้แลเงินตะลันตข์องเจา้นาย จากน้ันเจา้นาย

จึงเดินทางไปยงัเมืองไกลโดยหวังไวว้่าคนใชข้องตนจะดูแลทรพัย์สินเหล่าน้ันเป็นอย่างดี

ในขณะท่ีตนไม่อยู่

ชายท่ี ได ้รับเงินหา้ตะลันต์ก็นําเงินน้ันไปลงทุน และได้รับกาํไรเพ่ิมอีกหา้

ตะลันต ์ชายท่ีไดร้บัเงนิสองตะลนัตก์็ทาํอย่างเดียวกนัดว้ย แต่ชายท่ีไดร้บัเงนิตะลันตเ์ดียว

นําเอาเงินน้ันไปฝังไวใ้นดินเพราะเขากลัว เขาไม่กล้าท่ีจะกา้วออกไปทาํส่ิงใด เขากลัว

ความรับผิดชอบ

เมื่อเจา้นายกลับมา ท่านไดช้มเชยคนใชท้ั้งสองคนน้ันผูซ้ึ่งนําเอาเงินท่ีตนได้

รบัไปลงทุน ส่วนคนใชท่ี้นําเงินไปฝังไวแ้ละไม่ยอมนําไปลงทุนอย่างใดเลย ท่านกล่าวว่า

“เจา้ข ้าชั ่วช ้า และเกียจคร้าน” ท่านจึงได้สั ่งใหนํ้าเงินตะลันต์เดียวของเขาน้ันมอบ

ใหแ้ก่ชายท่ีมีสิบตะลันต์ ส่วนคนใชท่ี้ขี้ เกียจน้ันท่านใหนํ้าตัวไปลงโทษอย่างหนัก
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ฉันขอหนุนใจใหคุ้ณตอบสนองต่อความสามารถท่ีพระเจา้ทรงใส่ไวใ้นตัวคุณ

แลว้โดยการท่ีคุณพยายามใชค้วามสามารถน้ันใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ เพ่ือว่าเมื่อองค์

พระผู ้เป็นเจ้าเสด็จกลับมา คุณจะได้ถวายคืนตะลันต์น้ันใหแ้ก่พระองค์พร้อมด้วย

ผลกาํไรดว้ย

พระคัมภีร์สําแดงใหเ้ราเหน็อย่างชัดเจนแล้วว่า พระเจา้มีพระประสงค์ใหเ้รา

เกิดผลอนัดี (ยอหน์ 15.16)

ละความกระวนกระวาย ไม่ใช่ละท้ิงหนา้ท่ีรบัผิดชอบ
เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลาย  จงถ่อมใจลงภายใตพ้ระหัตถ์อันทรงฤทธิ ์ของ

พระเจา้  เพื่อว่าพระองคจ์ะไดท้รงยกท่านขึ้ นเมื่อถึงเวลาอนัควร
จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์  เพราะว่าพระองค์

ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย
1 เปโตร 5:6-7

อย่ากลัวความรบัผิดชอบ จงเรียนรูท่ี้จะละความกระวนกระวายไว ้แต่อย่าละท้ิง

ความรับผิดชอบ บางคนไดเ้รียนรูท่ี้จะไม่กังวลในเร่ืองใดเลย เขากลายเป็นผูช้าํนาญใน

การ “ละความกระวนกระวาย” เขารูสึ้กสบายใจดีจนเผลอละท้ิงความรบัผิดชอบไปดว้ย

จงเอาใจจดจ่อทาํการท่ีอยู่ต่อหน้าคุณ และอย่าละท้ิงงานใดไปเพียงเพราะว่า

มันดูยากลําบาก

ขอใหจ้าํไวเ้สมอว่า ถ้าพระเจา้ประทานส่ิงใดท่ีคุณทูลขอพระองค์จะประทาน

หน้าท่ีรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข ้องกันใหคุ้ณด้วย ถ้าคุณมีบา้นหรือรถยนต์ พระเจ้าก็ทรง

ประสงค์ใหคุ้ณเอาใจใส่ดูแลวิญญาณแห่งความข้ีเกียจอาจจะพยายามโจมตีความคิด

และอารมณ์ ความรูสึ้กของคุณ แต่คุณก็มีพระทยัของพระคริสต์แลว้ คุณย่อมสังเกตเหน็

การหลอกลวงของมารและมองขา้มความรูสึ้กของตนเองไป แลว้ลงมือทาํในส่ิงท่ีคุณรูว้่า

ถูกตอ้งไดแ้น่ การท่ีเราจะขอส่ิงใดๆ น้ันมันง่าย แต่การรับผิดชอบส่ิงน้ันคือส่วนสําคัญ

ท่ีจะพัฒนา บุคลิกภาพของเรา

ฉันยังจาํเหตุการณ์ตอนท่ีฉันพยายามโน้มน้าวใหส้ามีไปซื้ อบา้นริมทะเลสาบ

ซึ่ งเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะมากสําหรับการพักผ่อน  การอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์

มันเป็นสถานท่ีท่ีเราสามารถจะแยกตัวออกมาจากสังคมท่ีวุ่นวาย ฉันบอกเขาว่ามัน

จะยอดเยีย่มสักเพียงใด ลกูหลานของเราตอ้งชอบมนัแน่ และเราสามารถท่ีจะพากลุ่มผูนํ้า
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ของเราไปประชุมปรึกษางานกันท่ีนั่น แลว้ใชเ้วลาอธิษฐานร่วมกันไดอ้ย่างมีความสุข

ทุกอย่างฟังดูเขา้ท่าดี และมนัทาํใหฉ้ันมีความรูสึ้กท่ีดี แต่เดฟก็พยายามบอกว่า

เราตอ้งทาํอะไรบา้งในการท่ีจะดูแลรักษาบา้น เขาเตือนว่าเรามีงานยุ่งมากพออยู่แลว้

คงไม่มี เวลาพอท่ีจะมารับผิดชอบดูแลบ้านเพ่ิมอีกหลังหน่ึ ง เขาพูดถึงการตัดหญ้า

การตกแต่งดูแล และค่าใชจ่้ายต่างๆ เขาบอกว่าถา้เราจาํเป็นตอ้งใชบ้า้น ตอ้งการปลีกตวั

จากเมือง ก็น่าจะเช่าเป็นครั้งเป็นคราวไปดีกว่าท่ีจะตอ้งมานัง่แบกภาระความรบัผิดชอบ

ในฐานะท่ีเป็นเจา้ของ

ฉันพิจารณาดูเร่ืองน้ีในแง่ของอารมณ์ ส่วนเดฟพิจารณาในแง่ปฏิบตัิ ทุกครั้งท่ี

จะต้องตัดสินใจเราควรจะพิจารณาดูทั้ งสองด้าน อย่าดูเพียงแค่ ส่วนท่ี จะทาํให ้เรา

รูสึ้กมีความสุขเท่าน้ัน แต่ดูภาระความรบัผิดชอบท่ีจะตอ้งเพ่ิมขึ้ นดว้ย บา้นริมทะเลสาบ

น้ันเหมาะอย่างยิ่งสําหรบัคนท่ีมีเวลาใหก้บัมนั แต่เราไมม่ีเวลาเลย ลึกๆ ในใจฉันรูข้อ้น้ีดี

แต่ก็ยังพยายามโน้มน้าวใจเดฟอยู่ปีหน่ึงเพ่ือใหเ้ขายอมซื้ อไวส้ักหลัง

ฉันดีใจท่ีเขายืนหยัดมัน่คง ไม่อย่างน้ันเราก็คงจะซื้ อหลังดงักล่าวไวส้ักพกัหน่ึง

แลว้สุดทา้ยก็คงตอ้งขายมันไปเพราะเป็นภาระแก่เรามากไป ปรากฏว่าเพ่ือนของเราได้

ไปซ้ือบา้นริมทะเลสาบไวห้ลังหน่ึง และเขาอนุญาตใหเ้ราใชไ้ดต้ามท่ีโอกาสอาํนวย

ถา้คุณใชส้ติปัญญา คุณจะไดพ้บว่าพระเจา้ทรงตอบสนองในส่ิงท่ีคุณตอ้งการ

ผู ้ใดท่ีดาํเนินชีวิตในพระทัยของพระคริสต์ย่อมดาํเนินชีวิตในปัญญา ไม่ใช่ในอารมณ์

ความรูสึ้ก

จงเป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบ!
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รูปแบบความคิดท่ีทาํใหชี้วิตอยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร ลาํดบัท่ี 3

“เพราะว่าพระบัญญัติซ่ึงขา้พเจา้บัญชาท่านในวันน้ี  สาํหรับท่านไม่ยาก
เกินไป  และไม่ห่างเหินเกินไปดว้ย”

เฉลยธรรมบญัญตัิ 30:11

รูปแบบความคิดท่ีผิดในขอ้น้ีก็คลา้ยๆ กันกับขอ้ท่ีเราพ่ึงพิจารณาไปแลว้น้ัน

แต่เพราะมันสรา้งปัญหาใหแ้ก่ประชากรของพระเจา้ไปมากแลว้  ฉันจึงเชื่อว่าน่าจะเป็น

การดีท่ีจะหยิบยกข้ึนมาพิจารณาในบทน้ี

มันเป็นข้อแก้ตัวหลักๆ ข้อหน่ึ งท่ีฉันมักจะได้ยินคนท่ีมาเข ้าแถวรอรับคาํ

อธิษฐานยกขึ้ นมาอา้งกัน บ่อยทีเดียวท่ีมีคนมาขอรับคาํปรึกษาและขอใหฉ้ันอธิษฐาน

เผ่ือ และเมื่อฉันบอกเขาว่าพระคัมภีร์สอนไวอ้ย่างไรหรือบอกว่าฉันคิดว่าพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิตรสัอย่างไร เขามกัจะตอบว่า “ผมรูว้่านัน่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง พระเจา้ไดส้ําแดงใหผ้ม

รูอ้ย่างเดียวกันดว้ย แต่อาจารย์จอยซ์ครับ มันเป็นเร่ืองท่ียากเกินไป

พระเจา้ไดส้ําแดงใหฉ้ันเห็นว่ามารพยายามใส่คาํพูดแบบน้ีเขา้ในหวัคิดของคน

เพ่ือทาํใหเ้ขายอมแพ ้หลายปีก่อนเมื่อพระเจา้สําแดงสัจธรรมขอ้น้ีแก่ฉัน พระองค์ทรง

กาํชับไม่ใหฉ้ันคิดว่าอะไรต่างๆ มันยากไปหมด ทรงตรัสยืนยันว่าถ้าฉันยอมทาํตาม

มันจะง่ายข้ึนเอง”
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แมก้ระทัง่ตอนท่ีเราพยายามจะทาํโครงการบางอย่างใหส้ําเร็จ เราชอบใชเ้วลา

ส่วนใหญ่ไปกับการคิดและพดูถึงความยากลําบากของโครงการ จนทาํใหโ้ครงการน้ันๆ

จบลงดว้ยความยากลําบากหนักเขา้ไปอีก ซึ่งไม่น่าจะเป็นอย่างน้ันเลยถา้เพียงแต่เรามี

ความคิดในแง่บวกแทนท่ีจะเป็นแง่ลบ

เมื่อฉันพบพระวจนะของพระเจา้ซ่ึงสอนถึงวิธีประพฤติตัวและดาํเนินชีวิตแลว้

เปรียบเทียบกับการประพฤติของตัวเองจริงๆ ในตอนน้ัน แรกๆ ฉันมักจะพูดว่า

“พระเจ้าข ้า ข้าพระองค์อยากทาํตามวิ ถี ทางของพระองค์  แต่มันยากเกิ นไป”

พระเจ้าทรงนําให ้ฉันดู  พระคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติ  30.11 ซึ่ งพระองค์ตรัสว่า

พระบัญญัติของพระองค์น้ัน ไม่ไดย้ากและไม่ไดอ้ยู่ห่างไกลจนเกินไป

เหตุท่ีพระบัญชาของพระเจา้ไม่ไดย้ากเกินไปสําหรับเราก็เพราะพระองค์ได ้

ทรงประทานพระวิญญาณใหท้าํการด้วยฤทธ์ิเดชอยู่ภายในเรา  และทรงช่วยเราให ้

กระทาํตามพระบัญชาของพระองค์ได ้

พระผูช่้วย
เราจะทูลขอพระบิดา  และพระองคจ์ะประทานผูช้่วยอีกผูห้น่ึงใหแ้ก่ท่าน

เพื่อจะไดอ้ยู่กับท่านตลอดไป
ยอหน์ 14:16

อะไรๆ จะยากไปหมดถา้เราพยายามทาํเองโดยไม่พ่ึงพาและพ่ึงพิงในพระคุณ

ของพระเจ้า ถ้าทุกอย่างในชีวิตเรามันง่ายไปหมดเราก็คงไม่ต ้องการฤทธ์ิเดชของ

พระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีจะช่วยเรา พระคัมภีร์เรียกพระวิญญาณว่าเป็น “พระผู ้ช่วย”

พระองค์ ทรงสถิตอยู่ภายในเราและสถิตกับเราตลอดเวลาเพ่ือจะช่วยเรา ทาํใหเ้รามี

กาํลังท่ี จะทาํตามพระบัญชาของพระองค์  และขอเสริมว่าจะสามารถทาํ ส่ิ งท่ี ยาก

(ถา้ทาํโดยไม่พ่ึงพระองค์) ไดอ้ย่างง่ายดาย

เสน้ทางท่ีง่ายกบัเสน้ทางท่ียาก
เมื่อฟาโรหป์ล่อยประชากรไปแลว้  พระเจา้มิไดท้รงนาํเขาไปทางแผ่นดิน

ของชาวฟีลิสเตีย  แมว้่าจะเป็นทางใกล้  เพราะพระเจา้ตรัสว่า “เกรงว่าเมื่อ
ประชากรไปเผชิญสงครามเขา้  เขาจะเปล่ียนใจและกลบัไปยงัอียปิตเ์สยี”

อพยพ 13:17
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คุณสามารถมั ่นใจได้ว่ าไม่ ว่ าพระเจ้าทรงนําพาคุณไปท่ี ใดพระองค์ก็ จะ

ทรงคุ ้มครองรักษาคุณดว้ย พระองค์จะไม่ยอมใหเ้รารับภาระใดซ่ึงเกินกาํลังจะทนได้

(1 โครินธ์ 10.13) อาหารท่ีพระองคต์รสัสัง่ พระองคจ์ะทรงชาํระเงินเอง เราไม่จาํเป็น

ตอ้งด้ินรน ต่อสู ้ถา้เราเรียนรูท่ี้จะพ่ึงพาและรับพลังจากพระองค์อยู่เสมอ

ถ้าคุณรู ้ว่าพระเจ้าทรงบัญชาใหคุ้ณทาํส่ิงใด อย่าทอ้ถอยเมื่อพบความยาก

ลําบาก ถา้เจอปัญหาหนักขึ้ นก็ขอใหใ้ชเ้วลากับพระองค์มากขึ้ น พ่ึงพาพระองค์มากข้ึน

และรับเอาพระคุณจากพระองค์เพ่ิมขึ้ นดว้ย (ฮบ. 4.16)

พระคุณคือฤทธ์ิเดชของพระเจา้ท่ีใหเ้ราเปล่าๆ เพ่ือจะทาํการผ่านทางตวัเราใน

ส่ิงท่ีเรากระทาํเองไมไ่ด ้ขอใหร้ะวงัความคิดท่ีว่า “ฉันทาํงานน้ีไมไ่ดเ้พราะมนัยากเกินไป”

บางครั้ งพระเจ้าทรงนําเราไปในเส้นทางท่ียากแทนท่ีจะเป็นเส้นทางท่ีง่าย

เพราะพระองค์กาํลังกระทาํการอยู่ในตัวเรา เราจะเรียนรูจ้ักวิธีพ่ึงพาพระองคไ์ดอ้ย่างไร

ถา้อะไรๆ ในชีวิตของเรามันเรียบง่ายจนเราจัดการรับมือไดเ้องหมดทุกเร่ือง

พระเจ้าทรงนําพาประชากรอิสราเอลไปตามเส้นทางท่ี ยาวไกลและยาก

ลําบากกว่า เพราะว่าหลายคนยังมีความขลาดกลัว และพระองค์จาํเป็นต้องเตรียม

พวกเขาใหพ้รอ้มท่ีจะรับมือกับสงครามท่ีเขาจะตอ้งเผชิญในแผ่นดินแห่งพระสัญญาน้ัน

คนส่วนใหญ่คิดว่าถ้าเราได้เข ้าสู่ แผ่นดินแห่งพระสัญญาเราก็ไม่ต ้องทาํ

สงครามอีกต่อไปแลว้ ซึ่งเป็นความคิดท่ีไม่ถูกตอ้ง ถา้คุณอ่านดูบนัทึกเร่ืองราวการเดิน

ทางขา้มแม่น้ําจอร์แดนเขา้ไปครอบครองแผ่นดินแห่งพระสัญญาของคนอิสราเอลแล้ว

คุณจะเหน็ว่าพวกเขาตอ้งทาํสงครามอยู่ครั้งแลว้ครั้งเล่า แต่พวกเขาก็ชนะสงครามทุกครั้ง

ท่ีทาํการต่อสู ้โดยพระกาํลังของพระเจา้ภายใตก้ารทรงนําของพระองค์

เหตุ ท่ี พระเจ้าทรงนําพวกเขาไปในเส้นทางท่ี ไกลและยากกว่ าก็ เพราะ

พระองค์ทรงทราบว่าพวกเขายังไม่พร้อมท่ีจะเผชิญกับสงครามในเวลาท่ี จะเข ้าไป

ยึดครองแผ่นดิน พระองค์ทรงเป็นห่วงว่าเมื่อพวกเขาพบศัตรู เขาจะพากันหนีกลับไป

ยงัอียิปต ์พระองคจึ์งทรงนําเขาไปในทางท่ียากลําบากเพ่ือจะทรงสอนใหเ้ขารูจ้กัพระองค์

และใหบ้ทเรียนว่าพวกเขาจะพ่ึงพาในตนเองไม่ได ้

เมื่ อคนเราพบกับความยากลําบาก เราจะเกิดความรู ้ สึกอยากจะยอมแพ้

ซาตานรู ้ดีว่าถ้ามันทาํให ้เราแพ้ในความคิดได้มันก็จะทาํใหเ้ราแพ้ในทางปฏิบัติ ได ้

นั่นจึงเป็นเหตุสําคัญท่ีเราจะตอ้งไม่อ่อนระอาใจ ขาดกาํลังใจและหมดเร่ียวแรง
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ทรหดไว!้
อยา่ใหเ้ราเมือ่ยลา้ในการทาํด ีเพราะวา่ถา้เราไมท่อ้ใจแลว้  เรากจ็ะเกีย่วเก็บ

ในเวลาอันสมควร
กาลาเทีย 6:9

การเมื่อยลา้และการทอ้ใจ สะทอ้นถึงการยอมแพใ้นทางความคิด พระวิญญาณ

บริสุทธ์ิตรัสแก่เราว่า อย่าใหเ้รายอมแพใ้นความคิด เพราะถา้เรายืนหยดัสูต้่อไปอีกใน

ท่ีสุดเราก็จะไดเ้ก็บเกี่ยวผล

ลองคิดถึงองค์พระเยซู  ทันที ท่ี พระองค์ได ้รับบัพติสมาและเต็มล้นด้วย

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระวิญญาณก็ทรงนําพาพระองค์เข ้าไปสู่ ถ่ินทุรกันดารเพ่ือให ้

มารทดลอง พระองค์ไม่ไดบ่้นว่าหรือหดหู่รูสึ้กทอ้ใจเลย พระองค์ไม่ไดค้ิดหรือพูดอะไร

ในแง่ลบ พระองค์ไม่ไดรู้ ้สึกสับสนหรือสงสัยว่าทาํไมเหตุการณ์อย่างน้ีตอ้งเกิดข้ึนกับ

พระองค์ดว้ยพระองค์ทรงผ่านการทดลองทุกอย่างดว้ยชัยชนะ

ในขณะท่ีทรงถูกทดลองอยู่ น้ันพระเยซูไม่ไดเ้สด็จดาํเนินไปทัว่ถ่ินทุรกันดาร

ส่ีสิบวันส่ีสิบคืนพรอ้มกับพรํา่พรรณนาถึงความทุกข์ยากลําบาก พระองค์ทรงรับกาํลัง

จากพระบิดาของพระองคผ์ูท้รงสถิตในสวรรค์ แลว้พระองคก์็เสด็จออกจากถ่ินทุรกันดาร

ดว้ยชยัชนะ (ลูกา 4.1-13)

ลองนึกภาพดูว่าองค์พระเยซูเสด็จไปยังท่ีต่างๆ โดยรอบพรอ้มกับพวกสาวก

พากนัพูดถึงแต่ความยากลําบากท่ีพระองคป์ระสบมา ลองนึกภาพว่าพระองค์ไปปรึกษา

กับคนอ่ืนว่าการท่ีจะถูกตรึงบนกางเขนน้ันยากลําบากเพียงใด… หรือพูดถึงความกลัว

ต่อส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของพระองค…์ หรือความทดทอ้ใจท่ีพระองคต์อ้งดาํเนินชีวิต

ในสภาพการณ์ประจาํวันตอนน้ัน คือตอ้งร่อนเร่ไปทัว่ประเทศโดยไรบ้า้น ขาดท่ีพาํนัก

พักพิงไม่มีเตียงนอนในยามคํา่คืน

ในสถานการณ์ส่วนตัวของฉันท่ีต ้องเดินทางไปยังท่ีต่างๆ ทั ่วประเทศเพ่ือ

ประกาศพระกิตติคุณ ฉันต้องเรียนรู ้ท่ีจะไม่พูดถึงความยากลําบากท่ีต้องประสบใน

การทาํงานรับใชอ้ย่างท่ีฉันทาํอยู่ ฉันตอ้งเรียนรูท่ี้จะไม่บ่นถึงความยากลําบากท่ีตอ้งไป

พักในโรงแรมต่างๆไม่ซํ้าท่ี ตอ้งกินขา้วนอกบา้นอยู่เสมอ ทุกสุดสัปดาหต์อ้งนอนบนท่ี

นอนแปลกท่ีแปลกทาง ตอ้งจากบา้น ตอ้งพบผูค้นแปลกหน้า พอจะเร่ิมคุน้เคยกับเขา

ก็ถึงเวลาท่ีตอ้งจากกันพอดี
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ทั้งคุณและฉันมีพระทัยของพระคริสต์ และเราสามารถรับมือกับสถานการณ์

ต่างๆ ไดเ้ช่นเดียวกันกับพระองค์ นั่นคือโดยการเตรียมความคิดไวใ้หพ้รอ้มโดยการ

“คิดอย่างผูท่ี้มีชัยชนะ” ไม่ใช่ “คิดอย่างผูแ้พ”้

ความสาํเร็จมาตามหลงัความทุกข์
ฉะนั้ นโดยเหตุที่ พระคริสต์ได ้ทรงทนทุกข์ทรมานทางพระกายแล้ว

ท่านทั้งหลายก็จงมีความคิดอยา่งเดียวกนัไวเ้ป็นเครื่องอาวุธดว้ย  เพราะว่าผูท้ี่ได ้
ทนทุกขท์รมานทางกายเช่นน้ีก็ไม่สมัพนัธก์บับาปแลว้

เพื่อจะไดไ้ม่ดาํเนินชีวิตที่ยงัเหลืออยู่ในโลกตามใจปรารถนาของมนุษย์
แต่ตามพระประสงคข์องพระเจา้

1 เปโตร 4:1 - 2

พระคัมภีร์ตอนน้ีสอนใหเ้รารู ้ถึงเคล็ดลับในเอาชนะความทุกข์ยากลําบาก

ฉันไดแ้ปลงความหมายของพระคัมภีร์ตอนน้ีว่า

“จงคิดถึงความทุกข์ทั้งส้ินท่ีพระเยซูทรงประสบ และการท่ีพระองค์ทนทุกข์

ยากลําบากในเน้ือหนังของพระองค์ การคิดอย่างน้ี จะช่วยใหเ้ราทนความทุกข์ยาก

ของเราได้ จงเตรียมตัวเองให ้พร้อมสําหรับการสงคราม จงเตรียมพร้อมท่ี จะรับ

ชัยชนะโดย การคิดอย่างองค์พระเยซู… คือคิดว่า “ข้าพเจา้ยอมอดทนต่อความทุกข์

ดีกว่าจะทาํในส่ิง ท่ีไม่ชอบพระทยัพระเจา้” เพราะถา้ฉันทนทุกข์โดยมีความคิดเหมือน

พระทัยของพระคริสต ์ฉันก็จะไม่ไดด้าํเนินชีวิตอยู่เพ่ือทาํตามชอบใจของตนเองเท่าน้ัน

(คือทาํเฉพาะแต่ส่ิงท่ีง่ายและวิ่งหนีจากส่ิงท่ียากลําบาก) แต่ฉันจะสามารถดาํเนินชีวิตอยู่

ในน้ําพระทัยของพระเจา้ได  ้ ไม่ใช่ดาํเนินชีวิตตามความรูสึ้กและความคิดฝ่ายเน้ือหนัง

ของตนเอง”

การท่ีเราจะทาํตามน้ําพระทัยของพระเจา้ไดน้ั้นมันตอ้งมีการยอมทนทุกข์ใน

เน้ือหนังของเราดว้ย

เน้ือหนังของฉันไม่ค่อยชอบการรับใชพ้ระเจา้ท่ีตอ้งเดินทางบ่อยๆ เท่าไหร่นัก

แต่ฉันรูว้่าเป็นน้ําพระทัยพระเจา้ท่ีจะใหฉ้ันดาํเนินตาม ดังน้ันฉันจึงตอ้งปกป้องตนเอง

โดยยึดความคิดท่ีถูกตอ้งเกี่ยวกับงานรับใชเ้ป็นเคร่ืองอาวุธ ไม่เช่นน้ันฉันก็แพต้ั้งแต่ยัง

ไม่ไดเ้ร่ิมต่อสูเ้สียอีก
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จะมีบางคนท่ีผ่านเขา้มาในชีวิตคุณซึ่งเป็นคนท่ีอยู่ใกล้แล้วลําบากใจ แต่คุณ

รูว้่าพระเจา้มีพระประสงคใ์หคุ้ณรักษาความสัมพนัธ์กับเขาไวไ้ม่ตัดเขาออกไป เน้ือหนัง

ของคุณต้องทนทุกข์เพราะว่าการใกล้ชิดกับคนเช่นน้ันไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายเลย แต่คุณ

สามารถเตรียมตัวเองใหพ้รอ้มไวโ้ดยการมีความคิดท่ีเหมาะสมเกี่ยวกบัสถานการณ์น้ันๆ

ยนืหยดัมัน่ไดเ้องโดยอาศยัพระกาํลงัของพระคริสต์
ข ้าพเจ ้ารู ้จักที่ จะเผชิญกับความตกตํา่  และรู ้จักที่ จะเผชิญกับความ

อุดมสมบูรณ ์ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ขา้พเจา้รูจ้กัเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอ่ิมทอ้ง
และความอดอยาก  ความสมบูรณพ์ูนสุข  และความขดัสน

ขา้พเจา้ผจญทุกสิง่ได ้  โดยพระองคผ์ูท้รงเสริมกาํลงัขา้พเจา้
ฟีลิปปี 4:12 - 13

การคิดอย่างถูกตอ้งเป็นการติดอาวุธใหต้ัวเองพรอ้มท่ีจะเขา้สู่สงคราม การเขา้

สู่สงครามโดยมีความคิดผิดๆ ก็เหมือนกบัการออกไปรบในแนวหน้าโดยปราศจากอาวุธ

ถา้เราทาํอย่างน้ัน อายุคงจะไม่ยืนแน่

คนอิสราเอลเป็นพวกท่ีชอบตีโพยตีพายซ่ึงเป็นเหตุหน่ึงท่ีทาํใหพ้วกเขาตอ้ง

วนเวียนเป็นเวลานานถึงส่ีสิบปีในการเดินทางท่ีน่าจะใชเ้วลาเพียงแค่สิบเอ็ดวันเท่าน้ัน

พวกเขาตี โพยตีพายได้ทุกเร่ื องทุกราว บ่นเมื่ อเจอกับปัญหาทุกอย่าง เอาแต่พรํา่

พรรณนาถึ งความทุกข์ยากลําบาก รูปแบบความคิดของเขาคือ “โปรดทาํอะไร

ใหม้ันง่ายๆ หน่อย เรารับไม่ไดถ้า้มันยากเกินไป”

ไม่นานมาน้ีฉันพ่ึงพบว่าผู ้เชื่ อหลายคนเป็นผู ้พิชิตในวันอาทิตย์ แต่เป็นผู ้

ครํา่ครวญในวันจนัทร์ เขาสนทนาแต่เร่ืองดีๆ ในวนัอาทิตยท่ี์โบสถ์กับเพ่ือนๆ แต่พอถึง

วันจันทร์ซึ่ งเป็นวันท่ีต ้องทาํตามส่ิ งท่ีตัวเองพูด และไม่มีใครอยู่ ใกล้เพ่ือสร้างความ

ประทับดว้ยคาํพูดอีก เขาก็พ่ายแพท้ันทีท่ีเจอกับการทดลองท่ีง่ายท่ีสุด

ถ้าคุณเป็นพวกท่ี ชอบตี โพยตีพาย เป็นคนข้ี บ่น ขอให ้รับเอารูปแบบ

ความคิดใหม่ต่อไปน้ีไว ้  “ขา้พเจา้ผจญทุกส่ิงไดโ้ดยพระองค์ผูท้รงเสริมกาํลังขา้พเจา้”

(ฟป. 4.13)
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รูปแบบความคิดท่ีทาํใหชี้วิตอยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร ลาํดบัท่ี 4

เพราะว่าผูท้ี่ไดร้บัความเห็นชอบว่าดีนั้น ก็ต่อเมื่อเขาเห็นแก่พระเจา้และ
ยอมอดทนต่อความทุกขท์ี่ไรค้วามเป็นธรรม

เพราะจะเป็นความดคีวามชอบอยา่งไรถา้ทา่นทาํความชัว่ และทา่นถกูเฆีย่น
เพราะการกระทาํชัว่นั้น  แมท้่านจะอดทนต่อการถูกเฆี่ยนดว้ยความอดกลั้น  แต่ว่า
ถา้ท่านทั้งหลายกระทาํการดีและทนเอาเมื่อตกทุกขย์าก  เพราะการดีนั้น ท่านก็จะ
เป็นที่พอพระทัยของพระเจา้

1 เปโตร 2:19-20

เราจะไม่ได ้รับการปลดปล่อยจนกว่าเราจะเรียนรู ้ท่ีจะมีท่าทีท่ีถวายเกียรติ

แด่พระเจ้าในยามยากลําบากเสียก่อน  ไม่ใช่การทนทุกข์ของเราท่ีทาํใหพ้ระเจ้าได้

รบัเกียรติ แต่ท่าทีแบบพระเจา้ในขณะท่ีเรากาํลังทนทุกขต์่างหากท่ีทาํใหพ้ระองค์ทรงพอ

พระทัยและเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์

หากเราตอ้งการไดร้ับพระพรจากพระธรรมตอนน้ี ดังท่ีพระเจา้ทรงมุ่งหวังไว ้

เราจะตอ้งค่อยๆ อ่านและพิจารณาดูแต่ละประโยค  แต่ละวลีอย่างละเอียด ฉันตอ้ง

ยอมรบัว่าฉันใชเ้วลาศึกษาถึงเร่ืองน้ีเป็นปีๆ กว่าท่ีจะเขา้ใจไดว้่าทาํไมพระเจา้จึงทรงรูสึ้ก

พอพระทัยมากท่ี เห็นฉันทนทุกข์ ทั้ งๆท่ีพระคัมภีร์บอกไว ้ชัดเจนอยู่ แล้วว่าพระเยซู

ไดท้รงรับความทุกขแ์ละความเจ็บปวดแหง่การลงโทษแทนฉันไปแลว้ (อสย.53.3-6)
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ฉันตอ้งใชเ้วลาหลายปีกว่าท่ีจะเร่ิมตระหนักว่าจุดเน้นสําคัญของพระคัมภีร์

ตอนน้ีไม่ไดอ้ยู่ท่ีการทนทุกข์แต่เป็นท่าทีท่ีเราควรจะมีในขณะท่ีทนทุกข์ต่างหาก

ขอใหส้ังเกตคาํว่า “ดว้ยความอดทน” ท่ีใชใ้นพระธรรมตอนน้ี ซึ่งกล่าวว่า ถา้มี

ใครปฏิบัติต่อเราอย่างไม่ถูกตอ้งแต่เราก็ยอมรับไวด้ว้ยความอดทน  นั่นแหละท่ีทาํให ้

พระเจา้ทรงพอพระทัย  ไม่ใช่การท่ีเราทนทุกข์  เพ่ือจะหนุนใจเราในขณะท่ีทนทุกข์

พระคัมภีร์ได ้สอนใหเ้รามองดูการท่ีพระเยซูทรงรับความอยุติธรรมท่ี เข ้ามาในชีวิต

ของพระองค์

พระเยซูผูท้รงเป็นแบบอยา่งของเรา
เพราะพระเจา้ทรงใชท้่านสาํหรบัเหตุการณเ์ช่นน้ี  เพราะว่าพระคริสตก์็ได ้

ทรงทนทุกขท์รมานเพื่อทา่นทั้งหลาย  ใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่ท่านเพื่อทา่นจะไดด้าํเนิน
ตามรอยพระบาทของพระองค์

พระองคไ์ม่ไดท้รงกระทาํบาปเลย และไม่ไดต้รสัคาํเท็จเลย
เมื่อเขากล่าวคาํหยาบคายต่อพระองค ์พระองค์ไม่ไดท้รงกล่าวตอบเขา

ดว้ยคาํหยาบคายเลย เมื่อพระองคท์รงทนทุกข ์พระองคไ์ม่ไดท้รงมาดรา้ย แต่ทรง
มอบเรื่องของพระองคไ์วแ้ก่พระเจา้ผูท้รงพิพากษาอย่างยุติธรรม

1 เปโตร 2:21-23

พระเยซทูรงทนทุกขไ์ดอ้ย่างมีสง่าราศี!  พระองคท์รงสงบน่ิง ไม่บ่นว่า ไวว้างใจ

ในพระเจา้ไม่ว่าสถานการณ์จะดูเลวรา้ยเพียงใด  พระองค์ยังทรงปฏิบัติเช่นเดิมในทุก

สถานการณ์ พระองคไ์ม่ไดแ้สดงความอดทนเฉพาะในยามท่ีทุกอย่างปกติ และขาดความ

อดทนในยามทุกข์ยากหรือในเวลาท่ีไม่ไดค้วามเป็นธรรม

ข้อพระคัมภีร์ข ้างต้นน้ี ทาํให ้เราเห็นว่าพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของเรา

ทั้ งหลาย และพระองค์ได ้ทรงเสด็จมาเพ่ือสอนใหเ้รารู ้จักวิธีดาํเนินชีวิต การท่ี เรา

ปฏิบัติตัวอย่างไรต่อหน้าบรรดาสมาชิกในคริสตจกัรของเรานั่นแหละคือการสอนใหเ้รา

รู ้จักวิธีการดาํเนินชีวิตแก่พวกเขา เราสั ่งสอนลูกๆ โดยแบบอย่างแห่งการประพฤติ

มากกว่าคาํพูด เราจะตอ้งเป็นคัมภีร์ท่ีมีชีวิตอยู่เพ่ือใหค้นทั้งปวงไดอ่้าน (2คร.3.2,3)

เป็นความสว่างท่ีส่องอย่างเจิดจา้ในโลกแห่งความมืด (ฟป.215)
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รบัการทรงเรียกเขา้สู่ความถ่อมใจ  อ่อนโยน  และอดทน
เหตุฉะนั้นขา้พเจา้ผูถู้กจาํจองเพราะเห็นแก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  ขอวิงวอน

ท่านใหด้าํเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเน่ืองจากการทรงเรียกท่านนั้น
คือจงมีใจถ่อมลงทุกอยา่ง  และใจออ่นสุภาพอดทนนาน  และอดกลั้นตอ่กนั

และกนั  ดว้ยความรกั
เอเฟซัส 4:1 - 2

ครั้งหน่ึงในครอบครัวของเรามีเหตุการณ์เกิดข้ึนซ่ึงน่าจะเป็นตัวอย่างท่ีดียิ่ง

สําหรับบทเรียนในประเด็นเร่ืองความถ่อมใจ  ความอ่อนสุภาพและความอดทนน้ี

ดาเนียลลูกชายของเราพ่ึ งจะเดินทางกลับมาจากการไปฝึกงานมิชชั ่นท่ี

สาธารณรัฐโดมินิกัน เขากลับมาพรอ้มกับผดผ่ืนเต็มแขน และมีบาดแผลกับรอยฟกชํ้า

อีกหลายแหง่ดว้ย มีคนบอกเขาว่ามนัเกดิจากเถาวลัยพิ์ษแบบสาธารณรฐัโดมินิกนั มนัดู

เลวรา้ยมากจนเราอยากจะรูว้่ามันเกิดจากอะไรกันแน่  แพทยป์ระจาํครอบครัวของเรา

หยุดงานในวันน้ัน  ดังน้ันเราจึงโทรศัพท์ขอพบกับนายแพทย์อีกคนหน่ึงแทน

แซนดรา้ ลูกสาวของเราจึงไดโ้ทรศัพท์เพ่ือนัดหมาย แจง้ใหเ้ขารูว้่าดาเนียล

อายุเท่าไหร่ และเธอเป็นพ่ีสาวของเขาและจะเป็นผู ้พาเขามาพบกับหมอ  วันน้ันเรา

ทุกคนต่างก็งานยุ่งรวมทั้งแซนดรา้ดว้ย  หลังจากท่ีแซนดรา้อุตส่าหข์บัรถไปส่ีสิบหา้นาที

เธอก็ไปถึงคลีนิคแต่พยาบาลกลับบอกว่า “ขอโทษคะ เรามีนโยบายว่าจะไม่รับผู ้ป่วย

ท่ีไม่ไดเ้ป็นโรครา้ยแรง ถา้ไม่มีพ่อแม่มาดว้ย”

แซนดร้าอธิบายว่าตอนท่ีเธอโทรมาน้ันก็ได ้อธิบายแล้วว่าเธอจะเป็นผู ้พา

น้องชายมาและเธอก็พาเขาไปหาหมอบ่อยๆ อยู่แล้วเพราะพ่อแม่ต ้องเดินทางบ่อย

แต่พยาบาลก็ยังยืนกรานพ่อแม่ตอ้งมาดว้ย

แซนดรา้เจอเหตุการณ์ท่ีทาํใหต้อ้งหวัเสีย  เธอสูอุ้ตส่าหย์อมรับภาระในเร่ืองน้ี

ทัง้ๆ น้ีมีงานประจาํยุ่งมากอยู่แลว้  แต่ความตั้งใจอนัดีกลับกลายเป็นไรป้ระโยชน์ ตอนน้ี

เธอจะตอ้งขับรถยอ้นกลับไปบา้นอีกส่ีสิบหา้นาที  ทุกอย่างท่ีทาํลงไปมนัดูเหมือนจะเสีย

เวลาเปล่า

พระเจา้ทรงช่วยใหเ้ธอสงบเยือกเย็นและยงัคงเต็มไปดว้ยความรัก  เธอโทรถึง

พ่อซ่ึงกาํลังเดินทางไปพบแม่  และพ่อบอกว่าจะรบัผิดชอบเร่ืองน้ีเอง เชา้วนัน้ันเดฟรูสึ้ก

อยากจะแวะไปเอาหนังสือกับมว้นเทปท่ีสํานักงานของเราโดยท่ียังไม่รูว้่าจะขนไปทาํไม

เสียดว้ยซํ้า เขารูสึ้กเพียงแค่ว่าตอ้งขนไปเท่าน้ันเอง
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เมื่อเดฟไปถึงท่ีคลีนิค  ผูห้ญิงท่ีโต๊ะทะเบียนผูป่้วยถามเขาว่าเขาเป็นผูร้ับใช ้

พระเจา้และเป็นสามีของจอยซ์ ไมเออร์ ใช่หรือไม่ เขาตอบว่าใช่ เธอบอกเขาว่าเคยเหน็

ฉันทางโทรศัพท์และได้ยินนามสกุลน้ี บ่อยๆ จึงสงสัยว่าจะใช่คนเดียวกันหรือไม่

เดฟสนทนากับเธออยู่ครู่หน่ึงจึงไดม้อบหนังสือเร่ืองการเยียวยาความเจ็บชํ้าทางอารมณ์

ท่ีฉันเขียนใหเ้ธอไปเล่มหน่ึง

ท่ีฉันเล่าเร่ืองน้ีใหฟั้งก็คือ จะเกิดอะไรข้ึนถา้แซนดรา้อารมณ์เสียและหมดความ

อดทน? เธอจะตอ้งเสียคาํพยานท่ีดีไป ท่ีจริงมัน่คงเป็นผลเสียในฝ่ายวิญญาณแก่ผูห้ญิง

คนน้ันมากทีเดียวถา้เขาเห็นฉันเทศนาทางโทรทัศน์  แต่กลับเห็นพฤติกรรมท่ีไม่ค่อยดี

ในครอบครัวของฉัน

คนจาํนวนมากในโลกกาํลังพยายามคน้หาพระเจา้ ส่ิงท่ีเราแสดงใหพ้วกเขา

เห็น มีความสําคัญยิ่งกว่าส่ิงท่ีเราบอกพวกเขา การเล่าพระกิตติคุณใหพ้วกเขาฟังเป็น

ส่ิงสําคญัท่ีตอ้งทาํอยู่แลว้ แต่ถา้เราเป็นพยานแต่กลับทาํตวัขดักบัส่ิงท่ีเราพดู  มนัก็แย่กว่า

ท่ีเราไม่ไดพู้ดอะไรเสียเลย

ในเหตุการณ์น้ีแซนดรา้แบกรับความทุกข์ของเธอไวด้ ้วยความอดทน และ

พระวจนะของพระเจา้ไดก้ล่าวไวอ้ย่างชัดเจนว่าเราถูกเรียกใหด้าํเนินในพฤติกรรมและ

ท่าทีแบบน้ี

การทนทุกขด์ว้ยความอดทนของโยเซฟ
พระองคท์รงใชช้ายคนหน่ึงไปขา้งหนา้เขา โยเซฟ ถูกขายไปเป็นทาส
เทา้ของเขาเจบ็ชํ้าดว้ยตรวน คอของเขาเขา้อยู่ในปลอกเหล็ก
จนกว่าสิง่ที่เขาบอกไดบ้งัเกิดขึ้ นจริง พระวจนะของพระเจา้ทดสอบเขา

สดุดี 105:17-19

ใหเ้ราระลึกถึงโยเซฟซ่ึงถูกพ่ีน้องของเขากลัน่แกลง้อย่างไม่ยุติธรรม เป็นแบบ

อย่างท่ีปรากฎในยุคพระคัมภีร์เดิม พวกเขาขายโยเซฟใหเ้ป็นทาส แล้วกลับไปบอก

พ่อว่า โยเซฟถูกสัตวป่์าฆ่าตาย ในขณะเดียวกนัน้ันชายมัง่คัง่คนหน่ึงซื่อโปทิฟารไ์ดซ้ื้ อตวั

โยเซฟไว ้ไปเป็นทาสในเรือน พระเจ้าทรงประทานความโปรดปรานแก่ โยเซฟใน

ทุกแห่งหน ท่ีเขาไปและในเวลาไม่นานเขาก็เป็นท่ีโปรดปรานของเจา้นายคนใหม่

โยเซฟไดร้บัความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานอยู่เร่ือยๆ แต่ก็เกิดส่ิงท่ีไม่ยุติธรรม

ขึ้ นกับเขาอีกครั้งหน่ึง ภรรยาของโปทิฟาร์พยายามชักชวนเขาร่วมหลับนอนด้วยแต่
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เพราะเขาเป็นคนซ่ือเขาจึงไม่ยอมทาํตาม นางจึงโกหกต่อสามีว่าโยเซฟพยายามล่วงนาง

จึงเป็นเหตุใหโ้ยเซฟตอ้งติดคุกทั้งๆ ท่ีไม่ไดท้าํอะไรผิด

โยเซฟพยายามช่วยเหลือคนอ่ืนๆ ตลอดเวลาท่ีติดคุกอยู่  เขาไม่เคยบ่นว่า

แต่เพราะเหตุท่ีเขามีท่าทีท่ีถูกตอ้งในยามทนทุกข์  ในท่ีสุดพระเจา้จึงทรงปลดปล่อยเขา

และทาํใหเ้ขาไดร้ับเกียรติ  ภายหลังโยเซฟกลับกลายเป็นคนท่ีมีอาํนาจสูงสุดในแผ่นดิน

อียิปต์  ไม่มีใครมีอาํนาจมากกว่าเขาเวน้แต่ฟาโรหเ์ท่าน้ัน

พระเจ้ายังทรงแก้เผ็ดแทนโยเซฟในเร่ื องเกี่ ยวกับพ่ีน้องของเขาด้วย คือ

พระองคท์รงทาํใหพ้วกเขาจาํเป็นตอ้งมาขอซ้ืออาหารจากโยเซฟในตอนท่ีทัว่แผ่นดินโลก

เกิดการกันดารอาหาร  โยเซฟไดส้ําแดงท่าทีอย่างพระเจา้ใหเ้ป็นอีกครั้งหน่ึงโดยท่ีเขา

ไม่ไดท้าํการแกแ้คน้พ่ีน้องของตนถึงแมว้่าพวกเขาควรจะไดร้บัผลแห่งความผิดน้ันก็ตาม

เขาบอกกับพวกพ่ีน้องว่า ถึงแม้พวกเขาจะตั้ งใจทาํร ้ายโยเซฟ  แต่พระเจา้กลับทรง

กระทาํใหบ้ังเกิดเป็นผลดี คือพวกเขาอยู่ภายใตพ้ระหัตถ์ของพระเจา้ ไม่ใช่ในเง้ือมมือ

ของโยเซฟ และเขาก็ไม่มี สิทธิ ท่ีทาํอะไรแก่ พ่ี น้องนอกจากอวยพรพวกเขาเท่าน้ั น

(ดูปฐมกาล 39-50)

อนัตรายของการบ่น
อย่าใหเ้ราลองดีองค์พระผูเ้ป็นเจา้  เหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้

กระทาํ  แลว้ก็ตอ้งตายดว้ยงูรา้ย (กดว.21.5,6)

อย่าใหเ้ราบ่นเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาไดบ้่น  แลว้ก็ตอ้งพินาศ
ดว้ยองคเ์พชฌฆาต (กดว.16.41,49)

เหตุการณเ์หล่าน้ีไดบ้ังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่าง และไดบ้ันทึกไวเ้พื่อ
เตือนสติเราทั้งหลาย  ซ่ึงกาํลงัประสบวาระสุดทา้ยแห่งบรรดายุคเก่า

1โครินธ ์ 10:9-11

จากพระธรรมตอนน้ี  เราจะเห็นไดท้ันทีถึงความแตกต่างระหว่างโยเซฟกับ

ชนอิสราเอล โยเซฟไม่ เคยบ่นเลย แต่พวกเขาเอาแต่ บ่นถึงทุกเร่ืองทุกราวท่ี ไม่ได ้

เป็นไปอย่างท่ีเขาต้องการพระคัมภีร์กล่าวไว ้อย่างเจาะจงทีเดียวถึงอันตรายของการ

จูจ้ี้ขี้ บ่นและคอยจับผิดคนอ่ืน

คาํสอนเร่ืองน้ีเขา้ใจไดง้่ายทีเดียว  การท่ีคนอิสราเอลบ่นน้ัน พวกเขาไดเ้ปิด

ประตูใหศ้ัตรูเข ้ามาทาํลายพวกเขา พวกเขาควรจะซาบซ้ึงในคุณความดีของพระเจ้า
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แต่กลับไม่เป็นอย่างน้ัน พวกเขาจึงตอ้งพบกับความสูญเสีย

พระคัมภีร์บอกเราว่าท่ีบันทึกเหตุการณ์เร่ืองความทุกข์ยากและความตาย

ของพวกเขาไวก้็เพ่ือเตือนใจเราใหรู้ว้่า เราจะตอ้งเผชิญกับอะไรบา้งถา้เรายังขืนกระทาํ

เช่นเดียวกนักับพวกเขา

เราทุกคนคงไม่มีใครบ่นโดยทางปาก ถา้เราไม่ไดบ่้นก่อนแลว้ในทางความคิด

แน่ทีเดี ยวการบ่นคือรูปแบบความคิดท่ีทาํให ้ต ้องคนวนเวี ยนอยู่ ในถ่ิ นทุรกันดาร

ไม่สามารถ ขา้มไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาได้

พระเยซทูรงเป็นแบบอย่างของเรา เราจึงควรกระทาํในส่ิงท่ีพระองค์ทรงกระทาํ

แลว้ดว้ย

ชนอิสราเอลบ่น จนตอ้งวนเวียนอยู่ในถ่ินทุรกันดาร

แต่พระเยซทูรงสรรเสริญ พระองคจึ์งทรงรบัการชุบใหเ้ป็นข้ึนมาจากความตาย

ภาพเปรียบสองด้านน้ีทาํให ้เราเห็นถึงพลังแห่งการสรรเสริญและขอบพระคุณและ

พลังแห่งการบ่น ถูกแลว้ การจูจ้ี้ขี้ บ่น การคอยจับผิด ก็มีพลังเช่นกัน แต่เป็นพลังใน

ดา้นลบ แต่ละครั้งท่ีเรายอมยกความคิดและปากของเราใหก้ระทาํส่ิงเหล่าน้ี ก็เท่ากบัเรา

ยอมใหซ้าตานมีอาํนาจเหนือชีวิตเราทั้งๆ ท่ีพระเจา้ไม่ไดป้ระทานใหม้ันมีอาํนาจเช่นน้ัน

อยา่บ่นว่า หรือทุ่มเถยีงกนั
จงทาํสิง่สารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกนั
เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกติเตียนและไม่มีความผิด เป็นบุตรที่ปราศจาก

ตาํหนิของพระเจา้ ในท่ามกลาง พงศพ์ันธุท์ี่คดโกงและวิปลาส ท่านปรากฏในหมู่
พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆ ในโลก

ฟีลิปปี 2:14-15

บางครั้งดูเหมือนว่าคนทั้งโลกกาํลังบ่นพรอ้มกัน  มีแต่คนคอยตาํหนิบ่นว่า

ไม่ค่อยจะมีใครแสดงความซาบซึ้ งในน้ําใจ หรือมีใจกตญัญเูท่าไหร่นัก  มีคนบ่นเร่ืองงาน

เร่ืองเจา้นายของเขา ทั้งๆ ท่ีน่าจะมีใจขอบพระคุณท่ีมีงานประจาํทาํ และซาบซ้ึงใจท่ีว่า

ตัวเองไม่ตอ้งไปอาศัยบา้นพักพิงสําหรับคนร่อนเร่ไรบ้า้น หรือตอ้งไปยืนเขา้แถวรอรับ

แจกอาหาร

คนยากจนเหล่าน้ันหลายคนคงจะดีใจจนเน้ือเต้นถ้าเขาได้ทาํงานท่ีคุณทาํ

ถึงแมว้่าจะเป็นงานท่ีไม่ดีเลิศสมบูรณ์แบบก็ตาม พวกเขายิ่งกว่าเต็มใจเสียดว้ยซํ้าท่ีจาํได ้
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ทาํงานร่วมกับเจา้นายท่ีบกพร่องของคุณเพ่ือแลกกับการมีรายไดป้ระจาํ ไดม้ีบา้นของ

ตัวเอง ไดท้าํอาหารเล้ียงตัวเอง

บางที คุณอาจจะจาํเป็นตอ้งไดง้านท่ีใหค้่าตอบแทนท่ีสูงกว่า หรือเจา้นายของ

คุณอาจจะไม่ค่อยยุติธรรมกบัคุณจริงๆ ก็ได ้ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีถือว่าโชครา้ย แต่การบ่นไม่ใช่

ทางออกท่ีดี

อยา่วิตกและอยา่กลวัเลย
จงอธิษฐานและขอบพระคุณเสมอ!

อย่าทุกข์ร ้อนในสิ่ งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่ องความปรารถนาของท่าน
ทุกอยา่งต่อพระเจา้ ดว้ยการอธิษฐาน การวิงวอน กบัการขอบพระคุณ

ฟีลิปปี 4:6

ในขอ้พระคมัภีรต์อนน้ี อคัรทตูเปาโล สอนใหเ้รารูถึ้งวิธีแกปั้ญหา ท่านสอนให ้

เราอธิษฐานดว้ยการขอบพระคุณในทุกกรณี

พระผูเ้ป็นเจา้ไดส้อนฉันในหลักการเดียวกันน้ีดว้ยว่า “จอยซ์ ทาํไมเราตอ้ง

มอบอะไรอ่ืนใหแ้ก่ เจ ้าอีก ในเมื่อเจ ้าไม่เห็นมีใจขอบพระคุณในส่ิงท่ีมีอยู่ แล้วเลย?

มันเร่ืองอะไรท่ีเราจะตอ้งหาส่ิงอ่ืนมาใหเ้จา้บ่นเพ่ิมอีก?”

ถ้าเราไม่สามารถท่ีจะทูลอธิษฐานในเวลาน้ีไดด้ ้วยใจท่ีเต็มล้นไปด้วยการ

ขอบพระคุณ เราก็จะไม่ไดร้ับการตอบสนองดว้ยความโปรดปราน พระวจนะไม่ไดบ้อก

ใหเ้ราอธิษฐานดว้ยการบ่น แต่ใหอ้ธิษฐานดว้ยการขอบพระคุณ

ตามปกติแลว้ การจูจ้ี้ขี้ บ่นและการคอยจบัผิดมกัจะเกิดข้ึนเมื่อบางส่ิงบางอย่าง

ไม่ไดเ้ป็นไปหรือบางคนไม่ไดท้าํอย่างท่ีเราตอ้งการ หรือเมื่อเราตอ้งรอคอยส่ิงใดนาน

กว่าท่ี เราคาดหวังไว ้ พระวจนะของพระเจ้าสอนเราไว ้ว่า เราต้องใช ้ความอดทนใน

สถานการณ์เช่นน้ี

ฉันคน้พบว่า ความอดทนไม่ไดห้มายถึงความสามารถท่ีจะรอคอย แต่หมายถึง

ความสามารถท่ีจะรักษาท่าทีอันดีไวใ้นขณะท่ีกาํลังรอคอย

มันเป็นส่ิงสําคัญยิ่งท่ี เราจะต้องเอาจริงเอาจังในการจัดการกับเร่ืองการบ่น

และการสนทนาหรือการคิดในแง่ลบต่างๆ ในทาํนองเดียวกนัน้ี ฉันเชื่อดว้ยความจริงใจ

ว่าพระเจา้ไดท้รงสําแดงใหฉ้ันเห็นถึงอันตรายของการท่ีเราจะยอมยกปากและความคิด

ของเราใหแ้ก่ส่ิงเหล่าน้ี

สนามรบในความคิด 173



พระเจา้ตัสกับชนอิสราเอลในเฉลยธรรมบัญญัติ 1.6 ไวว้่า “…เจา้ทั้งหลาย
ไดต้ั้ งพักที่ภูเขาน้ีนานพอแล้ว…” บางทีคุณอาจจะตั้งพาํนักท่ีภูเขาเดียวกันน้ีหลาย

ครั้งแล้ว และกาํลังพร้อมท่ีจะกา้วไปขา้งหน้า ถ้าเป็นอย่างน้ันจะเป็นการดียิ่ งถ้าคุณ

จะระลึกไวว้่า คุณจะไม่มีทางกา้วหน้าไปทางใดไดเ้ลยถา้หากความคิดและคาํพูดของคุณ

ยังเต็มไปดว้ยการบ่น

ฉันไม่ไดบ้อกว่าการไม่บ่นน้ันเป็นเร่ืองท่ีง่าย แต่คุณมีพระทยัของพระคริสตแ์ลว้

ทาํไมไม่ใชพ้ระทยัน้ันใหเ้ป็นประโยชน์อย่างเต็มท่ีเล่า ?
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รูปแบบความคิดท่ีทาํใหชี้วิตอยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร ลาํดบัท่ี  5

เหตุฉะนั้นพี่นอ้งทั้งหลาย จงอดทนจนกว่าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จมา
จงดูชาวนารอคอยผลอันลํ้าค่าที่จะไดจ้ากแผ่นดิน เพียรคอยจนกระทัง่มีฝนต้น
ฤดูและฝนชุกปลายฤดู

ยากอบ 5:7

การขาดความอดทน เป็นผลมาจากความหย่ิง คนท่ีเย่อหยิ่ งดูเหมือนว่าจะ

รอคอยส่ิ งใดด้วยท่าที ท่ี ถู กต้องไม่ ได ้เลย ดังท่ี เราได้อภิปรายไปแล้วในบทก่อน

ความอดทน ไม่ไดห้มายถึงความสามารถท่ีจะรอคอย แต่เป็นความสามารถท่ีจะรักษา

ท่าทีท่ีถูกตอ้ง ไวใ้นขณะท่ีกาํลังรอคอย

พระคัมภีร์ตอนน้ีไม่ไดห้มายความว่า “จงอดทนถ้าจะรอคอย”  แต่บอกว่า

“จงอดทนในขณะท่ีรอคอย” การรอคอยเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต หลายคนไม่ไดร้อคอยดว้ย

ท่าทีท่ีดีและพวกเราส่วนใหญ่ก็ตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยมากกว่าเวลาท่ีไดร้บัส่ิงท่ีรอคอย

ฉันหมายความว่า เราทูลของใหพ้ระเจา้ประทานบางส่ิงแก่เราโดยความเชื่อ

แลว้เรากค็อยแลว้คอยอีกเพ่ือจะไดร้บัส่ิงน้ัน เมือ่ส่ิงน้ันมาถึงเราแลว้ เราก็ชืน่ชมยนิดีไดร้บั

ส่ิงท่ีเรารอคอยมานาน

อย่างไรก็ตาม เพราะเหตุท่ีเราเป็นพวกท่ีชอบจดจ่อยู่แต่เป้าหมาย ตอ้งมีบาง

ส่ิงตั้งอยู่ขา้งหน้าเราจึงจะยอมกา้วต่อไป ดังน้ันเราจึงเร่ิมตน้ขอและใชค้วามเชื่อเพ่ือให ้
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พระเจา้ประทานส่ิงอ่ืนใหอี้ก แลว้ก็ใชเ้วลารอคอยต่อไปอีกจนกว่าจะไดร้ับส่ิงท่ีขอสมใจ

ปรารถนา

เมื่อคิดถึงสถานการณ์อย่างน้ี ฉันเร่ิมตระหนักว่าฉันใชเ้วลาส่วนใหญ่ในตอนท่ี

รอคอยมากกว่าในตอนท่ีไดร้ับคาํตอบ ดังน้ันฉันจึงตดัสินใจว่าน่าจะเรียนรูท่ี้จะสนุกกับ

การรอคอยดว้ย  ไม่ใช่สนุกเมื่อตอนท่ีไดร้บัคาํตอบเท่าน้ัน

เราต้องเรียนรู ้ท่ี จะสนุกกับสภาพท่ี เราเป็นอยู่  ในขณะท่ีกาํลังมุ่ งหน้าไป

สู่ เป้าหมายของเรา

ความหยิง่ขดัขวางไม่ใหร้อคอยดว้ยความอดทน
ขา้พเจา้ขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณ  ซ่ึงทรงประทานแก่

ขา้พเจา้แลว้ว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดใหถ้่อมสุขุมสมกับ
ขนาดความเช่ือ  ที่พระเจา้ไดท้รงโปรดประทานแก่ท่าน

โรม 12:3

เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะมีความสุขกับการรอคอย  ถ้าคุณไม่รูจ้ักวิธีรอคอยดว้ย

ความอดทน ความหย่ิงขดัขวางไม่ใหเ้รารอคอยดว้ยความอดทนเพราะคนท่ีเย่อหย่ิงจะคิด

ว่าตัวเองสูงส่งและเชื่อว่าเขาไม่ควรจะตอ้งมาลําบากลําบนในเร่ืองใดๆ ทั้งส้ิน

ถึงแมว้่าเราไม่ควรจะคิดดูถูกตนเองในเร่ืองใดๆ แต่เราก็ไม่ควรจะคิดยกย่อง

ตนเองดว้ยเช่นกัน เป็นเร่ืองอันตรายท่ีเราจะยกย่องตนเองอย่างสุงส่งจนทาํมใหเ้รา

เร่ิมดูถูกเหยียดหยามคนอ่ืน ถา้เราไม่สามารถทาํอะไรใหส้ําเร็จไดด้ังใจหรือย่างรวดเร็ว

ตามท่ีเราคิดว่าควรจะเป็นเราก็จะเร่ิมขาดความอดทน

คนท่ีถ่อมใจย่อมไม่แสดงใหเ้ห็นถึงท่าทีท่ีขาดความอดทน

จงคิดใหส้มกบัความเป็นจริง
เราไดบ้อกเรื่องน้ีแก่ท่าน เพื่อท่านจะไดม้ีสนัติสุขในเรา ในโลกน้ีท่านจะ

ประสบความทุกขย์าก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราไดช้นะโลกแลว้
ยอหน์ 16:33

อีกทางหน่ึ งท่ี ซาตานจะใช ้ความคิดของเราเพ่ื อชักนําให ้เรามีพฤติกรรม

ท่ีขาดความอดทนนั่นคือ มันทาํใหเ้ราคิดในเชิงท่ีเป็นอุดมคติมากกว่าท่ีสอดคล้องกับ

ความเป็นจริง
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ถ้าเรามีความคิดว่าทุกส่ิงท่ีเกี่ยวขอ้งกับตัวเรา ทั้งสภาพแวดลอ้มและความ

สัมพนัธ์ต่างๆ ตอ้งเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย สมบรูณ์แบบ ไม่มีอะไรติดขดั ไม่มีอุปสรรค

ไม่มีคนท่ี ไม่ น่ารัก ท่ี ต ้องจัดการแก้ไข ถ้าเราคิดอย่างน้ี เรากาํลั งเตรียมตัวไปสู่

ความลม้เหลวแลว้ ท่ีจริงควรจะพดูว่าซาตานกาํลังเตรียมเราเพ่ือไปสู่ความลม้เหลวโดย

การมีความคิดแบบผิด ๆ

ฉันไม่ไดแ้นะนําใหเ้รามีความคิดในแง่ลบ  ฉันเป็นคนหน่ึงท่ีเชื่อมัน่ในการมี

ความคิดและท่าทีในแง่บวกแต่ฉันอยากแนะนําใหเ้ราเป็นคนท่ีรูจ้ักคิดใหส้อดคล้องกับ

ความเป็นจริงมากพอท่ีจะยอมรับไดว้่าในชีวิตจริงของคนเราน้ันมีน้อยส่ิ งเหลือเกิน

ท่ีจะสมบูรณ์แบบ

ฉันกับสามีเดินทางไปจัดสัมมนาในเมืองต่างๆ เกือบทุกวันหยุดสุดสัปดาห์

หลายครั้งเราเช่าหอ้งประชุมใหญ่ตามโรงแรมหรือศูนย์การประชุมต่างๆ ในช่วงแรกๆ

ฉันจะรู ้ สึ กหมดความอดทนและท้อใจ ถ้ามีความผิดพลาดอะไรเกิดข้ึ นเกี่ ยวกับ

สถานท่ีต่างๆ เหล่าน้ี เช่น เคร่ืองปรบัอากาศทาํงานผิดปกติ (หรือไม่ทาํงานเอาเสียเลย)

หรือแสงสว่าง ในหอ้งประชุมไม่พอ เก ้าอ้ี ขึ้ นสนิมหรือฉีกขาดหลุดลุ่ย หรือมีเศษ

ขนมเคก้จากงานแต่งงานในคืนก่อนตกเร่ียราดอยู่บนพ้ืนหอ้ง เป็นตน้

ฉันรู ้สึกว่าเราใช ้จ่ายเงินเป็นจาํนวนมากเพ่ือเช่าหอ้งประชุมเหล่าน้ี เพราะ

เข ้าใจว่ามันจะอยู่ ในสภาพท่ีเรียบรอ้ย เมื่อสถานท่ีไม่เป็นไปอย่างท่ีใจคิดฉันจึงรู ้สึก

หงุดหงิด เราพยายามทาํทุกอย่างเท่าท่ีทาํไดเ้พ่ือใหแ้น่ใจว่าสถานท่ีท่ีเราเช่าจะสะอาด

และสะดวกสบาย แต่ประมาณรอ้ยละเจ็ดสิบหา้ของสถานท่ีเหล่าน้ีจะไม่เป็นไปตามท่ีเรา

คาดหวงัไว ้

มีบางครั้ งท่ี ทางเจ้าของสถานท่ี ได้สัญญาให ้เราเข ้าไปใช ้สถานท่ี ได้ก่อน

กาํหนด แต่เมื่อเราไปถึงแล้วเขาก็บอกว่าหอ้งยังไม่ว่างทาํใหเ้ราตอ้งรออีกหลายชัว่โมง

บ่อยครั้งพนักงานโรงแรมก็แจง้เวลาการประชุมผิดพลาดทั้งๆ ท่ีเราบอกเขาซํ้าแลว้ซํ้าอีก

และแนบเอกสารแจง้กาํหนดการประชุมท่ีแน่นอนไปแล้วดว้ยซํ้า! บ่อยครั้งท่ีเจา้หน้าท่ี

โรงแรมและบริการจัดเล้ียงกริยาไม่สุภาพและข้ีเกียจ ในหลายครั้งท่ีเจา้หน้าท่ีโรงแรม

และบริการจัดเล้ียงแสดงกริยาไม่สุภาพ และข้ีเกียจในหลายครั้งท่ีอาหารซ่ึงเราสั ่งจะ

จัดเล้ียงในการสัมมนาก็ไม่เป็นไปอย่างท่ีควรจะเป็น

ฉันจาํเหตุการณ์ครั้งหน่ึงได้เป็นพิเศษ  เมื่อเราประชุมกลุ่มสตรีคริสเตียน

(ประมาณแปดรอ้ยคน) ขนมหวานท่ีเขานํามาเสิร์ฟมีเหลา้ปนอยู่ดว้ย  ทางหอ้งครวัจัด

ของหวานให ้เราสลับกับงานแต่งงานท่ีกาํลังจัดอยู่ อีกห ้องหน่ึ ง  เรารู ้ สึกขายหน้า
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ไม่น้อยเมื่อพวกสตรีบอกเราว่า ของหวานมีรสชาดเหมือนกับมีเหลา้ผสมอยู่

ฉันสามารถเล่าเร่ืองต่างๆ ไดอี้กมากมายไม่รูจ้บแต่ประเด็นอยู่ตรงน้ีคือ มีอยู่

น้อยครั้งเท่าน้ันท่ีเราจะไดเ้จอกับสถานท่ีท่ีสมบูรณ์แบบ คนงานทีสมบูรณ์แบบ และ

การสัมมนาท่ีสมบรูณ์แบบ

ในท่ีสุดฉันก็ตระหนักว่าเหตุผลขอ้หน่ึงท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เหล่าน้ีทาํใหฉ้ันหมด

ความอดทนและแสดงกริยาท่ีไมด่ีออกไปกเ็พระาะว่าฉันคดิแบบอุดมคติ ไม่ไดค้ิดใหส้มกบั

ความเป็นจริง

ฉันไม่ไดว้างแผนเพ่ือท่ีจะลม้เหลว แต่ฉันจาํไดว้่าพระเยซูตรัสว่าในโลกน้ีเรา

ตอ้งพบกบัความทุกขย์ากลําบาก ความหดหูท่อ้ใจ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตบนโลก

ทั้งสําหรับผูท่ี้เชื่อและผู ้ท่ีไม่เชื่อดว้ย แต่ส่ิงเลวรา้ยต่างๆ ในโลกจะทาํอันตรายแก่เรา

ไม่ไดเ้ลยถา้เรายืนหยัดอยู่ในความรกัของพระเจา้และสําแดงออกซ่ึงผลของพระวิญญาณ

ความอดทนคือพลงัท่ีทาํใหท้นทานอยูไ่ด ้
เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซ่ึงพระเจา้ทรงเลือกไว  ้ เป็นพวกที่บริสุทธิ ์

และเป็นพวกที่ทรงรกั จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทน
ไวน้าน

โคโลส ี3: 12

ฉันเปิดดูพระคัมภีร์ตอนน้ีบ่อย ๆ เพ่ือเตือนใจตนเองว่าควรตอ้งประพฤติตน

อย่างไรในท่ามกลางสถานการณ์เหล่าน้ี  ฉันเตือนใจตนเองว่า ความอดทนไม่ใช่การท่ีฉัน

มีความสามารถท่ีจะรอคอยแต่เป็นการท่ีฉันสามารถจะรักษาท่าทีท่ีดีไวใ้นขณะท่ีรอคอย

ความอดทนเกิดข้ึนเพราะความทุกข์
ดูก่อนพี่นอ้งของขา้พเจา้ เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกขย์ากลาํบาก

ต่างๆ ก็จงคือว่าเป็นเรื่องน่ายนิดี
เพราะท่านทัง่หลายรู ้ว่า  การทดลองความเช่ือของท่านนั้นทาํให้เกิด

ความหนักแน่นมัน่คง
และจงใหค้วามมนัคงนั้นบรรลผุลอนัสมบูรณ ์  เพื่อท่านทัง่หลายจะไดเ้ป็น

คนที่ดีพรอ้ม มีคุณสมบตัิครบถว้น ไม่มีสิง่ใดบกพร่องเลย
ยากอบ 1:2-4
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ความอดทนคือผลอย่างหน่ึงของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:22) ซึ่งบ่มเพาะไว ้

แลว้ในวิญญาณของทุกคนท่ีบงัเกิดใหม่ การท่ีคนของพระเจา้จะสําแดงถึงความอดทนน้ัน

เป็นส่ิ งท่ีสําคัญมากสําหรับพระองค์ พระเจ้าทรงประสงค์ใหค้นทั้ งหลายได้เห็นถึง

พระลักษณะของพระองค์โดยผ่านทางลูกๆ ของพระองค์

บทท่ี  1  ของหนังสือยากอบสอนเราไวว้่าเมื่อเราบรรลุความสมบรูณ์แลว้เราจะ

ไม่ขาดแคลนในส่ิงใดเลย มารรา้ยจะไม่สามารถควบคุมคนท่ีมีความอดทนได้

ยากอบบทท่ี 1 ยังสอนเราอีกว่าเราตอ้งชื่นชมยินดีเมื่อไดเ้ขา้ไปเกี่ยวขอ้งใน

สถานการณ์ท่ียุ่งยาก  เพราะเรารูว้่าวิธีการท่ีพระเจา้ทรงใชเ้พ่ือสรา้งความอดทนข้ึนในตวั

เราน้ันคือส่ิงท่ีพระคัมภีร์เรียกว่า “ความทุกข์ยากต่างๆ”

ฉันไดป้ระสบในชีวิตของตนเองว่าความทุกข์ยากต่างๆ ไดส้รา้งความอดทนข้ึน

ภายในตัวฉัน แต่ตอนแรกมันจะขจัดบุคลิกลักษณะอย่างอ่ืนๆ ท่ีไม่เหมือนแบบพระเจา้

ออกไปก่อน เช่น  ความหย่ิง ความโกรธ การกบฎดื้ อดึง การสงสารตวัเอง การขี้ บ่นและ

ส่ิงอ่ืนๆ อีกมากมาย  มันดูเหมือนว่าเราตอ้งเผชิญหน้าและจัดการกับส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี

เสียก่อน ความอดทนจึงจะงอกข้ึนมาได้

การทนทุกขห์รือความไม่สะดวกสบาย
เขาทั้ งหลายออกเดินจากภูเขาโฮร์ตามทางที่ ไปทะเลแดง เพื่อจะอ้อม

แผ่นดินเอโดมประชาชนทอ้ถอยเพราะหนทาง
กนัดารวิถี  21:4

ถ้าคุณยังจาํไดท่้าทีท่ีขาดความอดทนน้ันคือสาเหตุประการหน่ึงท่ีทาํใหค้น

อิสราเอลตอ้งวนเวียนอยู่ในถ่ินทุรกันดารเป็นเวลาถึงส่ีสิบปี

ประชาชนเหล่าน้ีจะพรอ้มท่ีจะครอบครองแผ่นดินแห่งพระสัญญาและขับไล่

เจา้ถ่ินออกไปไดอ้ย่างไร ถา้เขายังไม่สามารถอดทนและยืนหยดัต่อสูก้ับความไม่สะดวก

สบายเล็กๆ น้อยๆ ได้

ฉันขอหนุนใจใหคุ้ณร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธ์ิในขณะท่ีพระองค์กาํลัง

สรา้งผลแห่งความอดทนข้ึนภายในคุณ  ยิ่งคุณต่อตา้นพระองคม์ากเท่าใดคุณย่ิงตอ้งใช ้

เวลานานข้ึนเท่าน้ัน จงเรียนรูท่ี้จะตอบสนองความยากลําบากทุกอย่างดว้ยความอดทน

แลว้คุณจะพบว่าตนเอง ดาํเนินอยู่ในคุณภาพแหง่ชีวิตซ่ึงไม่ใช่เพียงทนไดเ้ท่าน้ันแต่จะมี

ความสุขกับมันอย่างเต็มขนาด
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ความสาํคญัของความอดทนและความเพียร
ท่านทั้งหลายจาํเป็นตอ้งมีความอดทน เพื่อว่าท่านจะไดส้ามารถกระทาํ

ตามนํ้าพระทยัของพระเจา้ได ้ แลว้ท่านจะไดร้บัสิ่งที่พระองคไ์ดท้รงสญัญาไวน้ั้น
ฮีบรู 10:36

ขอ้พระคมัภีร์ตอนน้ีบอกเราว่าถา้ปราศจากความเพียรและความอดทนแลว้เรา

จะไม่ไดร้ับส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสัญญาไว  ้ และฮีบรู 6:12 บอกเราว่า โดยทางความเชื่อ

และความเพียรอดทนเท่าน้ันท่ีจะทาํใหเ้ราไดร้ับพระสัญญาเป็นมรดก

คนท่ีเย่อหยิ่งจะดาํเนินชีวิตโดยกาํลังของเน้ือหนังของตนและพยายามทาํให ้

ทุกส่ิงสําเร็จตามเวลาท่ีตนกาํหนด ความเย่อหยิ่งกล่าวว่า  “ตอนน้ีฉันพรอ้มแลว้”

ความถ่อมใจกล่าวว่า  “พระเจา้ทรงทราบดีท่ีสุด” พระองค์จะไม่ล่าชา้

คนถ่อมใจรอคอยด้วยความอดทนท่ีจริงเขารู ้สึกกลัวท่ีจะทาํส่ิงใดดว้ยกาํลัง

ของเน้ือหนัง แต่คนเย่อหยิ่งน้ันจะลองทาํส่ิงโน้นทีส่ิงน้ีทีโดยไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด

ทางตรงอาจไม่ใช่ทางไปสู่เป้าหมายท่ีสัน้ท่ีสุดเสมอไป
มีทางหน่ึงซ่ึงคนเราคิดว่าถูก แต่มันสิ้ นสุดลงที่ทางของความมรณา

สุภาษิต  16:25

เราจะต้องเรียนรู ้ ว่าในมิติ ฝ่ายวิญญาณน้ั นบางครั้ งทางตรงไม่ใช่ทางไป

สู่เป้าหมายท่ีสั้นท่ีสุดเสมอไป  มนัอาจเป็นเพียงเสน้ทางท่ีใกลค้วามพินาศมากท่ีสุดก็ได ้

เราตอ้งเรียนรู ้ท่ีจะอดทนและรอคอยพระเจา้ถึงแมม้ันจะดูเหมือนว่าพระองค์

กาํลังนําพาเราไปตามทางคดเคี้ ยวเพ่ือไปสู่ จุดหมายท่ีเราตอ้งการ

ในโลกน้ีมีคริสเตียนอยู่มากมายท่ีขาดความสุขและไม่ประสบความสําเร็จ

เพราะเขามวัสาละวนท่ีจะทาํส่ิงต่างๆ เอง แทนท่ีจะรอคอยดว้ยความอดทนเพ่ือใหพ้ระเจา้

กระทาํใหส่ิ้งต่างๆ เกิดข้ึนในเวลาและวิธีการของพระองค์เอง

เมื่ อคุณพยายามท่ีจะรอคอยพระเจ้ามารจะพยายามเรียกร้องให ้คุณต้อง

ลงมือทาํอะไรบางอย่างอยู่ เสมอ มันอยากใหคุ้ณก้าวไปด้วยความกระตือรือรน้ผ่าน

เหนือหนัง เพราะมนัรูด้ีว่าเน้ือหนังไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย(ยอหน์ 6:63,โรม13:14)

เราได้เห็นแล้วว่าการขาดความอดทนคือเคร่ื องหมายของความหย่ิ งและ

วิธีแกค้วามหย่ิงก็คือความถ่อมใจ
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จงถอ่มใจลงรอคอยพระเจา้
เหตุฉะนั้นท่านทั้ งหลาย จงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ ์ ของ

พระเจา้ เพื่อว่าพระองคจ์ะไดท้รงยกท่านขึ้ นเมื่อถึงเวลาอันควร
1เปโตร5:6

คาํว่ า “จงถ่อมใจลง” ไม่ ได ้หมายถึ งว่ าเราต้องคิดถึ งตนเองในแง่ ไม่ดี

แต่มีความหมาย “จงอย่าคิดว่าคุณแกปั้ญหาต่าง ๆ ดว้ยตวัคุณเองได”้

แทนท่ีเราจะรบัภาระปัญหาไวใ้นกาํมือของเราดว้ยความรูสึ้กเย่อหยิ่ง  เราตอ้ง

เรียนรูท่ี้จะถ่อมใจลงอยู่ใตพ้ระหตัถ์อนัทรงฤทธ์ิของพระเจา้เมื่อพระองคท์รงทราบว่าเวลา

อนัควรถึงพระองคก์็จะทรงยกชูเราข้ึน

เมือ่เรารอคอยพระเจา้และปฏิเสธท่ีจะเคล่ือนไหวดว้ยความรอ้นรนฝ่านเน้ือหนัง

เท่ากบัว่าเรากาํลงัยอมตายต่อตนเอง  เรากาํลังเร่ิมตายต่อวิธีการและกาํหนดเวลาของเรา

เองเพ่ือจะไดม้ีชีวิตอยู่ในน้ําพระทยัและเสน้ทางท่ีพระเจา้กาํหนดไวส้ําหรับเรา

เราควรจะพรอ้มท่ีจะเชื่อฟังและทาํตามคาํสัง่ของพระเจา้อยู่เสมอและเราควร

รูสึ้กเกรงกลัวการมีความเย่อหยิ่งฝ่ายเน้ือหนังดว้ย  ขอใหจ้าํไวว้่ารากเหงา้ของการขาด

ความอดทนน้ันคือความเย่อหยิ่ง คนท่ีเย่อหยิ่งกล่าวว่า “อย่าทาํใหฉ้ันตอ้งรอส่ิงใดเลย

ฉันสมควรท่ีจะไดร้ับทุกส่ิงในทันที”

เมื่อคุณถูกทดลองใหท้้อใจและความอดทน ฉันขอแนะนําใหคุ้ณเร่ิมพูดว่า

“พระองค์เจา้ขา้ ขา้พระองค์ตอ้งการทาํตามน้ําพระทัยในเวลาของพระองค์ ขา้พระองค์

ไม่ตอ้งการลํ้าหน้าพระเจ้าและไม่ต ้องการล้าหลังพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให ้

รอคอยพระบิดาดว้ยความอดทน”
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รูปแบบความคิดท่ีทาํใหชี้วิตอยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร ลาํดบัท่ี  6

ชายนั้ นทูลว่า  “หญิงที่ พระองค์ประทานให้อยู่กินกับข ้าพระองค์นั้ น
สง่ผลไมน้ั้นใหข้า้พระองค ์ขา้พระองคจ์งึรับประทาน”

พระเจ ้าตรัสถามหญิงว่า “เจา้ทาํอะไรไป” หญิงนั้ นทูลว่า “งู ล่อลวง
ขา้พระองค ์ขา้พระองคจ์ึงไดร้ับประทาน”

ปฐมกาล 3:12-13

การท่ี เราไม่พร้อมจะรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง โยนโทษหรือ

ความผิดไปใหค้นอ่ืน คือสาเหตุหลักท่ีทาํใหเ้รามีชีวิตเหมือนอยู่ในถ่ินทุรกันดาร

เราเห็นปัญหาน้ีเกิดข้ึนตั้งแต่เวลาเร่ิมแรก เมื่อพระเจา้ตรัสถามอาดัมกับเอวา

ถึงความบาปท่ีเขาไดก้ระทาํในสวนเอเดน ทั้งสองคนต่างโทษกันและกัน โทษพระเจา้

และโทษมาร ไม่ยอมแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง

เป็นความผิดของคณุคนเดยีว
ฝ่ายนางซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้ท่าน นางมีหญิงคนใช้

ชาวอียิปตค์นหน่ึงชื่อฮาการ์
นางซารายจึงพูดกับอับรามว่า “ดูเถิด พระเจา้ไม่ทรงโปรดใหฉ้ันมีบุตร

ขอจงเขา้ไปหาคนใชข้องฉันเถิด บางทีฉันจะไดบุ้ตรโดยนางนั้น” อับรามก็ฟังเสียง
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นางซาราย
เมื่ออบัรามอยูใ่นแควน้คานาอนัไดส้บิปีแลว้ นางซารายภรรยาก็ยกฮาการ์

คนอียิปตห์ญิงคนใชข้องตนใหเ้ป็นภรรยาของอับรามสามีของนาง
อับรามเขา้ไปหานางฮาการ์ นางก็ตั้งครรภ์ เมื่อนางรู ้ว่าตั้งครรภ์แลว้ก็

ดูหมิ่นนายผูห้ญิง
นางซารายจึงบ่นต่ออับรามว่า “ใหค้วามทุกขข์องฉันตกอยู่กับท่านเถิด

ฉันใหห้ญิงคนใชใ้นออ้มอกของท่าน แต่เมื่อหญิงนั้นรูว้่าตวัตั้งครรภแ์ลว้ ก็ดูหมิ่นฉัน
ขอพระเจา้ทรงตัดสนิเรื่องของฉันกับท่านเถิด”

อับรามพูดกบันาซารายว่า “ดูเถิดหญิงคนใชข้องเจา้อยู่ในอาํนาจของเจา้
จงกระทาํแก่เขาตามที่เจา้เห็นควรเถิด” นางซารายเคี่ยวเข็ญหญิงนั้นจนนางหนีไป
ใหพ้น้หนา้

ปฐมกาล16:-6

ถา้……
และประชาชนก็บ่นว่าพระเจา้และว่าโมเสสว่า “ทาํไมพาเราออกจากอียปิต์

มาตายในถิ่นทุรกนัดาร เพราะไม่มีอาหารและไม่มีนํ้า เราเบ่ืออาหารอนัไรค้่าน้ี””

กันดารวิถี21:5

คุณคงจาํไดว้่าคนอิสราเอลบ่นว่าเหตุท่ี เจ ้าเจอปัญหาต่างๆ น้ันเป็นเพราะ

ความผิดของพระเจา้และโมเสส  พวกเขาปัดภาระความรบัผิดชอบในเหตุท่ีทาํใหเ้ขาตอ้ง

วนเวียนอยู่ ในถ่ิ นทุรกันดารหลายปี พระเจ้าทรงสําแดงใหฉ้ันเห็นว่าน่ีคือรูปแบบ

ความคิดหลักท่ีทาํใหเ้ขาตอ้งอยู่ในถ่ินทุรกันดารเป็นเวลาถึงส่ีสิบปี

มันเป็นเหตุ ผลหลักอันเดี ยวกันด้วยท่ี ทาํ ให ้ฉั นต้องวนเวี ยนอยู่ รอบๆ

ภูเขาในชีวิต ของฉันเป็นเวลาหลายปี บัญชีรายการขอ้แกต้ัวว่าทาํไมฉันถึงประพฤติไม่

คอยดีน้ัน ยาวเหยียดไม่รูจ้ักจบส้ิน

“ถา้ฉันไม่ถูกล่วงเกินในวยัเด็ก ฉันคงจะไม่อารมณ์รา้ย”

“ถา้ลูกๆ ยอมช่วยฉันมากกว่าน้ี ฉันคงประพฤติตัวไดด้ีขึ้ น”

“ถา้เดฟไม่ไปตีกอล์ฟวันเสาร์ ฉันก็คงไม่โกรธเขามากขนาดน้ี”

“ถา้เดฟคุยกับฉันมากกว่าน้ี ฉันคงไม่เหงาขนาดน้ี”

“ถา้เดฟซ้ือของขวัญใหฉ้ันมากกว่าน้ี ฉันคงไม่คิดแง่ลบมากเท่าน้ี”
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“ถ้าฉันไม่ต ้องออกไปทาํงาน ฉันก็คงไม่ เหน่ือยและไม่ทาํตัวบ้าบอแบบน้ี

(ดังน้ันฉันจึงหยุดทาํงาน แลว้ก็…)

“ถา้ฉันไดอ้อกไปนอกบา้นบ่อยข้ึน ฉันก็คงไม่เบ่ือแบบน้ี”

“ถา้ฉันมีเงินมากกว่าน้ี….”

“ถา้เรามีบา้นเป็นของเราเอง…”  (ดงัน้ันเราจึงซื้ อบา้นหลังหน่ึง  และแลว้…)

“ถา้เราไม่มีภาระหน้ีสินมากมายขนาดน้ี…”

“ถา้เรามีเพ่ือนบา้นและเพ่ือนฝงูท่ีดีกว่าน้ี…”

ถา้! ถา้! ถา้! ถา้! ถา้! ถา้! ถา้!

แต่….

พระเจา้ตรสักบัโมเสสว่า
“จงสง่คนออกไปสอดแนมดูที่แผ่นดินคานาอนัที่เราใหแ้ก่คนอิสราเอลนั้น

จงส่งคนจากเผ่าของบรรพบุรุษเผ่าแต่ละคนใหทุ้กคนเป็นหัวหนา้ในเผ่านั้น”

โมเสสจึงใช้เขาไปจากถิ่นทุรกันการปารานตามพระดาํรัสของพระเจา้
ทุกคนเป็นหัวหนา้ในคนอิสราเอล

ล่วงมาสี่สบิวันเขาทั้งหลายก็กลับมาจากการไปสอดแนมที่แผ่นดินนั้น
เขาทั้ งหลายกลับมาถึงโมเสสและอาโรน และมาถึงชุมนุมชนอิสราเอล

ในถ่ินทุรกนัดารปารานที่คาเดช เขาเล่าเรื่องใหท้่านทั้งสอง และบรรดาคนอิสราเอล
ฟัง และใหดู้ผลไมแ้ห่งแผ่นดินนั้น

เขาทั้ งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่ า “ข้าพเจ ้าทั้ งหลายได้ไปถึงแผ่นดิน
ซ่ึงท่านใชไ้ปมีนํ้านมและนํ้าผ้ึงไหลบริบูรณท์ี่นัน่จริง  และน้ีเป็นผลไมข้องเมืองนั้น
แต่ คนที่อยู่ในเมือง  นั้นมีกาํลงัมาก และเมืองของเขาก็ใหญ่โตมีกาํแพงลอ้มรอบ
นอกจากนั้นขา้พเจา้ทั้งหลายยงัเห็นคนอานาคที่นัน่ดว้ย

กนัดารวิถี13:1-3,25-28

คาํว่า “ถา้” และ “แต่” คือสองคาํท่ีล่อลวงเรามากท่ีสุดซ่ึงซาตานชอบใส่ไวใ้น

ความคิดของเรา คนสอดแนมสิบสองคนซ่ึงถูกส่งไปสํารวจดูแผ่นดินแห่งพระสัญญา

ไดก้ลับมาพรอ้มกับผลองุ่นพวงใหญ่ จนตอ้งใชค้นสองคนหาม แต่ส่ิงท่ีเขารายงานแก่

โมเสสและประชาชนกลับเป็นไปในแง่ลบ
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เป็นเพราะคาํว่า “แต่” นั่นเองท่ีทาํใหเ้ขาพ่ายแพ ้ เขาควรจะจดจ่อสายตาอยู่ท่ี

พระเจา้ไม่ใช่ท่ีปัญหาซ่ึงอาจจะเกิดข้ึน

เหตุผลข้อหน่ึ งท่ีทาํใหปั้ญหาของเราชนะเราได้น้ันเพราะเราคิดว่าปัญหา

ของเราใหญ่กว่าพระเจา้นั่นอาจเป็นเหตุท่ีทาํใหเ้ราไม่อยากเผชิญหน้ากับความจริงดว้ย

เราไม่แน่ใจว่าพระเจา้จะเปล่ียนแปลงเราได  ้ เราจึงพยายามซ่อนมันไวจ้ากตัวเราเอง

แทนท่ีจะเผชิญกับมันตามท่ีเป็นอยู่จริง

เดี๋ยวน้ีมนัไม่ค่อยยากเท่าไหร่ท่ีฉันจะเผชิญกับความเป็นจริงเกี่ยวกบัตวัเอง ถา้

พระเจา้ต ้องการสอนฉันในเร่ืองใด เพราะฉันรู ้ว่าพระองค์เปล่ียนฉันได  ้ ฉันเคยเห็น

ส่ิงท่ีพระองคท์าํมาแลว้ ฉันจึงวางใจพระองค ์ แต่ตอนท่ีเร่ิมตน้ดาํเนินชีวิตกบัพระองคน้ั์น

มันยากมาก ฉันใชเ้วลาส่วนใหญ่ในชีวิตปกปิดส่ิงหน่ึงส่ิงใดจากตนเอง ฉันเคยดาํเนิน

ชีวติในความมืดมาเป็นเวลานานจนทาํใหก้ารกา้วออกไปสู่ความสว่างกลายเป็นเร่ืองท่ียาก

ความจริงจากภายใน
ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงแสดงพระกรุณาต่อขา้พระองค์ตามความรักมัน่คง

ของพระองค ์ขอทรงลบการทรยศของขา้พระองคอ์อกไปตามแต่พระกรุณาอนัอุดม
ของพระองค์

ขอทรงลา้งขา้พระองคจ์ากความบาปผิดใหห้มดสิ้น และทรงชาํระขา้พระองค์
จากบาปของขา้พระองค์

เพราะขา้พระองคท์ราบถึงการละเมิดของขา้พระองคแ์ลว้ และบาปของ
ขา้พระองคอ์ยู่ต่อหนา้ขา้พระองคเ์สมอ

ข้าพระองค์ได ้ทาํบาปต่อพระองค์เท่านั้ นและได้กระทาํสิ่ งที่ ชั ว่ร ้าย
ในสายพระเนตรพระองค์ ทั้ งน้ี เพื่ อพระองค์จะทรงยุติธรรมในคาํพิพากษา
และไรต้าํหนิในการพิพากษานั้น

ดูเถิด  ขา้พระองค์ถือกาํเนิดมาในความผิดบาป และมารดาตั้งครรภ์
ขา้พระองคใ์นบาป

ดูเถิด  พระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายใน เพราะฉะนั้ นขอทรง
สอนสติปัญญาแก่ขา้พระองคภ์ายในจิตใจลึกลับของขา้พระองค์

สดุดี 51:1-6

ในสดุดี  51 กษัตริย์ดาวิดร ้องเรียกขอความเมตตาและการอภัยโทษจาก

พระเจา้ เพราะพระเจา้ทรงตีสอนดาวดิเร่ืองความบาปกบันางบทัเชบา และการฆาตกรรม
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สามีของนาง

เชื่อหรือไม่ว่าความบาปของดาวิดไดเ้กิดข้ึนก่อนท่ีดาวิดจะเขียนสดุดีบทน้ี

เป็นเวลา 1 ปี แต่ดาวิดไม่เคยเผชิญหน้าและยอมรบัถึงความบาปของตนเองจริงๆ เลย

ท่านไม่ไดเ้ผชิญหน้ากับความจริง และตราบใดท่ีท่านยังปฏิเสธไม่เผชิญกับความจริง

ท่านก็ยังไม่ได ้กลับใจใหม่อย่างแท้จริงตราบใดท่ี ท่านไม่ได ้กลับใจใหม่อย่างแท้จริง

พระเจา้ก็ยังยกโทษใหท่้านไม่ได ้

ขอ้ 6 ในพระธรรมตอนน้ีเป็นขอ้ท่ีทรงพลังมาก พระคมัภีร์กล่าวไวว้่าพระเจา้

ทรงประสงคค์วามจริง “ภายใน” ซึ่งหมายถึงว่าถา้เราตอ้งการไดร้ับพระพรจากพระเจา้

เราตอ้งซ่ือสัตย์กับพระองค์ในเร่ืองตัวเราและความบาปของเรา

การสารภาพตอ้งมาก่อนการยกโทษ
ถ้าเราทั้ งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะไม่ได ้อยู่

ในเราเลย
ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสตัยซ่ื์อและเที่ยงธรรม ก็จะทรง

โปรดยกบาปของเรา  และจะทรงชาํระเราใหพ้น้จากการอธรรมทั้งสิ้ น
ถา้เรากล่าวว่าเราไม่ไดท้าํบาป ก็เท่ากับเราทาํใหพ้ระองคเ์ป็นผูต้รัสมุสา

และพระดาํรสัของพระองคก์็มิไดอ้ยู่ในเราทั้งหลายเลย
1 ยอหน์1:8-10

พระเจ้าทรงว่องไวท่ีจะยกโทษใหเ้รา ถ้าเรากลับใจอย่างแท้จริง แต่เราจะ

กลับใจอย่างแท้จริงไม่ได  ้  ถ้าเราไม่ยอมเผชิญหน้าและยอมรับความจริงในส่ิงท่ีเรา

ไดท้าํลงไป

การท่ีจะยอมรบัว่าเราไดท้าํผิดแต่ยงัมีของแกต้วัในเร่ืองน้ันอีก  ยงัไม่ใช่วิธีการ

ของพระเจา้ในการเผชิญหน้ากับความจริง  ตามธรรมชาติแลว้เราชอบพิสูจน์ว่าตัวเรา

และการกระทาํของเราชอบธรรมดีแลว้ แต่พระคัมภีร์กล่าวว่าเราจะพบความชอบธรรม

ท่ีแทจ้ริงในองคพ์ระเยซคูริสตเ์ท่าน้ัน (โรม 3:20-24) ถา้เราทาํบาป  ฉันและคุณจะกลับ

คืนดีกับพระเจา้ไดก้็โดยทางพระโลหิตของพระเยซูเท่าน้ัน ไม่ใช่โดยขอ้แกต้ัวของเรา

ฉันยังจาํไดถึ้งเหตุการณ์วันหน่ึง มีเพ่ือนบา้นคนหน่ึงโทรมาขอใหฉ้ันขับรถ

ส่งเธอไปธนาคารทันทีในเวลาน้ันก่อนท่ีธนาคารจะปิด เพราะรถของเธอสตาร์ทไม่ติด

ฉันกาํลังยุ่งอยู่กับการทาํงานส่วนตัว และไม่อยากละมือจากงาน ฉันจึงแสดงกิริยาท่ีไม่

ค่อยสุภาพและหัวเสียกับเธอ ทันทีท่ีฉันวางหูฉันรูสึ้กตัวว่าไดท้าํผิดอย่างรา้ยแรง และ
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จาํเป็นตอ้งโทรไปขอโทษและพาเธอไปธนาคาร ความคิดของฉันเต็มไปดว้ยขอ้แกต้ัว

ต่างๆ นานา เตรียมไวว้่าจะอธิบายใหเ้ธอฟังว่าทาํไมฉันจึงแสดงกิริยาท่ีไม่สมควรออกไป

เช่นน้ัน “ฉันรูสึ้กไม่ค่อยสบาย…” “ฉันมีงานยุ่ง…” “ฉันเจอปัญหายุ่งยากมาตลอด ทั้งวนั

แลว้…”

แต่ลึกลงไปในวิญญาณแลว้ฉันสัมผสัว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  ตรสับอกไม่ใหฉ้ัน

แกต้ัวอะไรทั้งส้ิน

“ใหโ้ทรไปหาเธอและบอกเธอว่าเจา้ไดท้าํผิดไปแลว้ อย่าพดูอะไรมากไปกว่าน้ี

บอกแค่ว่า “ฉันทาํผิดไปแลว้ ไม่ขอแกต้ัวใดๆ ทั้งส้ิน ขอยกโทษใหฉ้ันดว้ย และใหฉ้ัน

ขับรถไปส่งเธอท่ีธนาคารเถอะนะ”

ฉันบอกไดเ้ลยว่ามนัทาํยากเหลือเกิน  เน้ือหนังของฉันมนัหวัแข็งมากฉันรูสึ้ก

ว่ามันวิ่ งพล่านไปทั้ งตัวเพ่ือซ่อนหน้าของมัน แต่ไม่มีอะไรหลบซ่อนจากความจริงได้

เพราะความจริงคือความสว่าง

ความจริงคือความสว่าง
ในปฐมกาลพระวาทะดาํรงอยู่  และพระวาทะทรงสถิตอยู่ กับพระเจ ้า

และพระวาทะทรงเป็นพระเจา้
ในปฐมกาลพระองคท์รงดาํรงอยู่กบัพระเจา้
พระเจา้ทรงสรา้งสิ่งทั้งปวงขึ้ นมาโดยพระวาทะ ในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้น

ไม่มีสกัสิ่งเดียวที่ไดเ้ป็นมานอกเหนือพระวาทะ
พระองคท์รงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์
ความสว่างสอ่งเขา้มาในความมืด และความมืดหาไดช้นะความสว่างไม่

ยอหน์1:1-5

ความจริงคือศาสตราวุธท่ีทรางพลานุภาพมากท่ี สุดอันหน่ึ งเพ่ื อต่อสู ้กับ

อาณาจกัรแหง่ความมืด ความจริงคือความสว่าง และพระคัมภีรก์ล่าวว่าความมืดไม่เคย

มีอาํนาจเหนือความสว่าง มนัจะไม่มีวนัเป็นเช่นน้ัน

ซาตานอยากจะซ่องส่อต่างๆ ไวใ้นความมืดแต่พระวิญญาณบริสุทธ์จะนํามัน

มาปรากฎในความสว่าง และจัดการมันเพ่ือเราทั้งหลายจะไดเ้ป็นไทอย่างแทจ้ริง

พระเยซตูรสัว่าความจริงจะกระทาํใหเ้ราเป็นไท (ยน.8:32) ความจริงจะถูกเปิด

เผยออกโดยองค์พระวิญญาณแห่งความจริง
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พระวิญญาณแห่งความจริง
เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกแก่ท่านทั้ งหลาย แต่เดี๋ยวน้ีท่านยังรับไว้

ไม่ได ้
เมื่ อพระวิญญาณแห่งความจริ งจะเสด็ จมาแล้วพระองค์จะนาํท่ าน

ทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล
ยอห์น16:12-13

พระเยซูจะสําแดงให ้สาวกของพระองค์รู ้ถึ งความจริงทั้ งมวลเสียเลยก็ได ้

แต่พระองค์ทรงทราบว่าพวกเขายังไม่พรอ้มท่ีจะรับความจริงเหล่าน้ันพระองค์ตรัสว่า

พวกเขาตอ้งรอคอยจนกว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมาจากสวรรค์  มาสถิตกับเขา

และอยู่ภายในเขา

หลังจากท่ีพระเยซูเสด็จขึ้ นสู่ วรรค์แล้วพระองค์ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

ใหม้าทาํงานกับเราเตรียมเราอยู่ เสมอเพ่ื อให ้พร้อมท่ีจะสําแดงพระสิริของพระเจ้า

ในชีวิตของเราไดอ้ย่างเต็มขนาด

เราจะใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิทาํงานในชีวิตของเราไดอ้ย่างไรถ้าเราไม่ยอม

เผฃิญกับความจริง  พระคัมภีร์ เรียกพระองค์ว่ า “พระวิญญาณแห่งความจริง”

พันธกิจหลักของพระองค์ในชีวิตของเราก็คือช่วยใหเ้ราเผชิญกับความจริง นําเรามา

อยู่ในความจริง เพราะมีแต่ความจริงเท่าน้ันท่ีจะทาํใหเ้ราเป็นไทได้

บางส่ิงบางอย่างในอดีตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นคน เหตุการณ์ หรือส่ิงแวดลอ้ม

อย่างหน่ึงอย่างใดท่ีทาํใหคุ้ณรู ้สึกเจ็บปวด  ซึ่ งอาจจะเป็นเหตุใหคุ้ณมีทัศนคติหรือ

พฤติกรรมท่ี ผิดๆ แต่จงอย่ายอมให ้ส่ิ งน้ั นกลายเป็นข้อแก้ตัว ทาํให ้คุณมีชีวิตอยู่

อย่างน้ันเร่ือยไป

ปัญหาพฤติกรรมหลายอย่างของฉันเกิดเพราะถูกลวนลามทางเพศ ถูกดุด่า

ทาํรา้ยทางอารมณ์มาเป็นเวลาหลายปี แต่ฉันจะถูกจาํจองอยู่ในพฤติกรรมท่ีผิดอย่างน้ัน

เสมอไป ตราบใดท่ีฉันยังใชก้ารทารุณเหล่าน้ันเป็นขอ้แกต้ัว ในการดาํเนินชีวิตอยู่เสมอ

มันเหมือนกับว่าเราปกป้องศัตรูของเราไวโ้ดยอา้งว่า “ฉันเกลียดเขา ฉันจึงตอ้งรักษา

ชีวิตเขาไว”้

คุ ณสามารถรั บการปลดปล่ อยจากพั นธนาการทุ กอย่ างได้ แน่ นอน

คุณไม่จาํเป็น ตอ้งวนเวียนอยู่ในถ่ินทุรกันดารถึงส่ีสิบปี หรือถา้คุณอยู่ท่ีน้ันมาแลว้ถึง

ส่ีสิบปีหรือมากกว่าน้ันเพราะเหตุท่ีไม่รู ้ว่าทัศนคติผิดๆ เหล่าน้ีคือสาเหตุท่ีทาํใหคุ้ณ
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วนเวียนอยู่ท่ีนั่น วันน้ีคือวันท่ีคุณสามารถตดัสินใจได้

จงทูลขอใหพ้ระเจา้เร่ิมสําแดงความจริงเกี่ยวกับชีวิตของคุณเอง เมื่อพระองค์

สําแดงแลว้ ขอใหคุ้ณมัน่คงไว ้มนัจะไม่ง่ายนัก แต่ขอใหจ้าํไวว้่าพระองคท์รงสัญญาไวว้่า

“เราจะไม่ละท่านหรือทอดท้ิงท่านเลย” (ฮีบร1ู3:5)

คุณกาํลังเริ่ มก้าวออกจากถิ่ นทุรกันดารแล้ว จงมีความสุขกับแผ่นดินแห่ง
พระสัญญา
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รูปแบบความคิดท่ีทาํใหชี้วิตอยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร ลาํดบัท่ี 7

แลว้ชุมนุมชนนั้นก็รอ้งลัน่ขึ้ นมา  ประชาชนรอ้งไหใ้นคืนวนันั้น
บรรดาคนอิสราเอลไดบ้่นว่าโมเสสและอาโรน  ชุมนุมชนทั้งหมดกล่าวแก่

ท่านว่า  “ใหเ้ราตายเสยีที่อียปิต ์ หรือใหเ้ราตายเสยีที่ถิ่นทุรกนัดารน้ีก็ดีกว่า”
กนัดารวิถี 14:1-2

ชนอิสราเอลเกิดความรูสึ้กเวทนาตนเองเพ่ิมทวีคูณขึ้ นเร่ือยๆ ความไม่สะดวก

สบายแต่ละอย่างท่ีเกิดข้ึน กลายเป็นขอ้อา้งทาํใหพ้วกเขารูสึ้กสงสารตนเองมากข้ึนไปอีก

ฉันจาํไดเ้มื่อพระเจา้ตรสักบัฉันในช่วงท่ีชีวิตยังหมกมุ่นอยู่กับความรูสึ้กสงสาร

ตนเองอยู่ น้ัน พระองค์ตรัสว่า “จอยซ์ เจา้จะมีชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยความสงสารตนเอง

หรือเต็มไปดว้ยฤทธ์ิเดชก็ได ้แต่จะมีทั้งสองอย่างพรอ้มกนัไม่ได”

ในบทน้ี ฉันไม่อยากพูดถึงเร่ืองน้ีแบบผ่านๆ ไปเท่าน้ัน มันเป็นส่ิงท่ีสําคัญ

อย่างย่ิงยวดท่ีเราจะตอ้งเขา้ใจว่า ถา้เราอยากจะดาํเนินชีวิตในฤทธ์ิเดชของพระเจา้น้ัน

เราจะมัวมานั่งเวทนาสงสารตนเองอยู่ไม่ได ้



จงหนุนใจและเสรมิสรา้งซ่ึงกนัและกนั
เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกนัและต่างคนต่างจงก่อกนัขึ้ น  ตามอยา่งที่ท่านกาํลงั

ทาํอยูน่ั้น
1เธสะโลนิกา 5:11

ความสงสาร เป็นส่ิงท่ีฉันท้ิงไดย้ากมาก ฉันใชม้นัเป็นส่ิงปลอบใจตนเองในยาม

ท่ีรูสึ้กเจ็บปวดมาเป็นเวลาหลายปี

เมื่อใครทาํใหเ้รารูสึ้กเจ็บใจ เราจะประสบกับความรูสึ้กผิดหวัง มารก็จะมอบ

หมายใหว้ิญญาณชัว่มาคอยกระซิบหลอกเราว่าคนอ่ืนกระทาํต่อเราอย่างไม่ยุติธรรมและ

โหดร้าย

เพียงแค่เรายอมฟังความคิดท่ีแล่นแวบเขา้มาในใจในช่วงเวลาดงักล่าว แลว้เรา

จะเร่ิมเห็นว่ามารใชค้วามรูสึ้กสงสารตนเองเพ่ือผูกมัดเราไดจ้ริงๆ

อย่างไรก็ตาม พระคมัภีรไ์ม่ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ราเกิดความรูสึ้กสงสารตนเองเลย

ตรงกันขา้ม เราจะตอ้งหนุนใจและเสริมสรา้งซ่ึงกันและกันข้ึนในพระผูเ้ป็นเจา้

ของประทานแห่งการมีใจเมตตาสงสารอย่างแท้จริง คือความรู ้สึกสงสาร

อย่างท่ีพระเจ้ามีต่อคนท่ีไดร้ับความเจ็บชํ้าแล้วทุ่มเทชีวิตเพ่ือช่วยบรรเทาความทุกข์

ของเขาน้ัน ก็มีอยู่เหมือนกัน แต่ความรูสึ้กสงสารตนเองน้ันเป็นส่ิงท่ีผิด เพราะแทนท่ี

จะรูสึ้กเพ่ือคน อ่ืนตามพระประสงค์ของพระเจา้ เรากลับนํามาใชเ้พ่ือตัวเอง

ความรกัก็เป็นเช่นเดียวกนั โรม 5.5 กล่าวว่า ความรกัของพระเจา้ไดห้ลัง่ไหล

เขา้สู่ จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ท่ีพระเจา้ทาํเช่นน้ีก็เพ่ือจะใหเ้รารูว้่า

พระองค์ทรงรักเรามากเพียงใด เพ่ือเราจะสามารถรักคนอ่ืนได้

ถ้าเราเอาความรักท่ีพระเจ้ามุ่ งหมายใหส้ําแดงต่อคนอ่ืนมาทุ่มเทท่ีตนเอง

เราก็จะกลายเป็นคนเหน็แก่ตวั เอาตวัเองเป็นท่ีตั้ง ซึ่งเป็นส่ิงท่ีทาํลายชีวิตเรา การสงสาร

ตัวเองเป็นเหมือนการนับถือรูปเคารพ ทุกอย่างพุ่งเขา้หาตัวเอง จดจ่ออยู่แต่ท่ีชีวิต

และความรูสึ้กของตัวเอง มันทาํใหเ้ราห่วงแต่ภาระปัญหาและความตอ้งการของตัวเอง

ซึ่งเป็นวิถีชีวิตท่ีมีแต่ความใจแคบ

จงคิดถงึประโยชนข์องคนอืน่
อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่จงเห็นแก่

ประโยชนข์องคนอื่นๆ ดว้ย
ฟีลิปปี 2:4

182 "ชวีติของฉนัเต็มไปดว้ยความทกุข ์ฉนัสงสารตวัเองจริงๆ เพราะฉนัเป็นคนโชครา้ย"



ไม่นานมาน้ี  กาํหนดการเทศนาของเรารายการหน่ึ งถู กยกเลิ กโดยไม่

คาดหมาย มันเป็นการประชุมท่ีฉันอยากไปร่วมมาก ตอนแรกฉันจึงรู ้สึกผิดหวังบา้ง

เหมือนกัน ถา้มีเหตุการณ์ทาํนองน้ีเกิดข้ึนเมื่อก่อน ฉันจะเต็มไปดว้ยความรูสึ้กสงสาร

ตวัเอง จะตาํหนิ ตดัสินอีกฝ่ายหน่ึงท่ีเตรียมงาน ตลอดจนเกิดความคิดและการกระทาํใน

แง่ลบต่างๆ สารพัด ตั้งแต่น้ันมาฉันเรียนรู ้ท่ีจะสงบเงียบ ฉันยอมเงียบดีกว่าท่ีจะพูด

อะไรผิดๆ ออกไป

เมื่อฉันนั่งอยู่อย่างเงียบสงบ พระเจา้ไดเ้ร่ิมสําแดงใหฉ้ันมองเห็นสถานการณ์

จากมุมมองของฝ่ายท่ีจัดเตรียมงาน พวกเขาพยายามหาสถานท่ีจัดการประชุม แต่ทาํ

ไม่ได ้ ซึ่ งพระเจ้าสําแดงใหฉ้ันเห็นว่าพวกเขาก็รู ้สึกผิดหวังมากด้วย พวกเขาอยาก

จัดประชุมมาก และตั้งตารอคอยและคาดหวังมากท่ีจะใหเ้กิดการประชุมขึ้ น แต่ตอนน้ี

กลับไม่สามารถจัดได้

น่าประหลาดใจมากท่ีฉันพบว่าเราสามารถหลุดพ้นจากความรู ้ สึกสงสาร

ตัวเองได้ง่ายมากถ้าเราจะรู ้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเองเท่าน้ั น

ความรูสึ้กสงสารตวัเองจะมากข้ึนถา้เราคิดถึงแต่ตัวเอง ไม่ยอมคิดถึงคนอ่ืน

บางครั้ งเราทาํใหต้ัวเองหมดเร่ียวหมดแรงไปกับการพยายามทาํใหค้นอ่ืน

รูสึ้กสงสารเรา ถูกแลว้ การสงสารตนเองเป็นกับดักอันใหญ่ และเป็นเคร่ืองมืออนัหน่ึง

ท่ีซาตานชอบใชม้ากในการจาํจองเราไวใ้นถ่ินทุรกนัดาร ถา้เราไม่ระมัดระวัง เราจะตก

เป็นทาสความรูสึ้กอย่างน้ีได ้

การตกเป็นทาสหรือเสพติด คืออาการท่ี เราตอบสนองต่อส่ิ งเร ้าอย่างใด

อย่างหน่ึงไดโ้ดยอัตโนมัติ มันเป็นพฤติกรรมท่ีเราสรา้งสมมาจนเป็นนิสัยติดตัว

คุณใช ้เวลาในการสงสารตัวเองมากแค่ไหน? คุณตอบสนองต่อความรู ้สึก

ผิดหวังอย่างไร?

คริสเตียนเรามี โอกาสท่ีหาได้ยากในช่วงท่ี เผชิญกับความผิดหวัง คือเรา

สามารถตั้ งความหวังได้ใหม่ ในพระเจ้าน้ัน เรามีโอกาสท่ีจะเร่ิมตั้ งตน้ใหม่ไดเ้สมอ

แต่ความรูสึ้กสงสารตัวเองจะจาํจองเราใหต้ิดอยู่กับอดีต

ยอมปล่อยและมอบไวก้ับพระเจา้
ตรสัดงัน้ีว่า  "อยา่จดจาํสิง่ล่วงแลว้นั้น  อยา่พิเคราะหส์ิง่เก่าก่อน
ดเูถดิ  เรากาํลงักระทาํสิง่ใหม ่ งอกขึ้ นมาแลว้  เจา้ไมเ่ห็นหรอื  เราจะทาํทาง

ในถ่ินทุรกนัดาร และแม่นํ้าในที่แหง้แลง้
อิสยาห ์43:18 - 19
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ฉันทาํใหเ้วลาในชีวิตสูญเปล่าไปหลายปีดว้ยการเอาแต่สงสารตัวเอง ฉันเป็น

คนหน่ึงท่ีเรียกไดว้่าเสพติดความรูสึ้กดังกล่าว ปฏิกิริยาตอบสนองของฉันต่อความรูสึ้ก

ผิดหวังทุกเร่ืองจะเป็นความรูสึ้กสงสารตวัเองโดยอัตโนมัติ ซาตานจะเอาความคิดผิดๆ

ใส่เขา้มาในใจของฉันทันทีจนทาํใหไ้ม่สามารถ “ท่ีจะคิดไดว้่าตัวเองกาํลังคิดอะไรอยู่”

ฉันคิดได้แค่ ส่ิ งท่ีแวบเข้ามาในหัวสมองตอนน้ันเท่าน้ัน ยิ่ งคิด ฉันก็ยิ่ งรู ้สึกสงสาร

ตวัเองเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ

บ่อยครั้ง ฉันชอบเล่าเร่ืองต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงแรกของการแต่งงานของเรา

ทุกบ่ายวันอาทิตย์ในช่วงฤดูกาลแข่งอเมริกันฟุตบอล เดฟชอบนั่งดูการถ่ายทอดทาง

โทรทัศน์ แต่ถ้าไม่ใช่ฤดูกาลแข่งขัน เขาก็จะดูกีฬาประเภทบอลอ่ืนๆไป เดฟชอบไป

หมดทุกอย่าง ส่วนฉันกลับไม่ชอบเอาเสียเลย เขาชอบกีฬาทุกอย่างท่ีมีลูกบอลเป็น

ส่วนประกอบ เขาเพลิดเพลินกบักีฬาไปไดง้่ายมาก จนบางครั้งไม่รูสึ้กตวัเสียดว้ยซํ้าว่าฉัน

ก็นัง่อยู่กบัเขาท่ีนัน่

มีครั้งหน่ึงฉันยืนข้ึนต่อหน้าเขาและบอกเขาอย่างชัดเจนว่า “เดฟค่ะ ฉันรูสึ้ก

ไม่สบายเลย ยงักบัว่ากาํลังจะตาย”

เขาพูดโดยไม่ยอมละสายตาจากจอโทรทัศน์เสียดว้ยซํ้าว่า “งั้นเหรอ ดีแลว้จ๊ะ

ท่ีรัก”

ฉันใช ้เวลาตอนบ่ายวันอาทิตย์หลายครั้ งไปกับความรู ้สึกโกรธและสงสาร

ตัวเอง ถา้ฉันโกรธเดฟ ฉันมักจะระบายโดยการทาํความสะอาดบา้น ตอนน้ีฉันเขา้ใจ

แลว้ว่าท่ีทาํอย่างน้ันก็เพ่ือจะทาํใหเ้ขารูสึ้กผิดท่ีสนุกกบัการดูทีวี แลว้ปล่อยใหฉ้ันทนทุกข์

อยู่แต่ลําพัง ฉันจะตะลุยไปทัว่บา้นเป็นชัว่โมงๆ ปิดประตูและล้ินชกัเสียงดังโครมคราม

เดินลัดผ่านหอ้งท่ีเขานั่งอยู่ไปๆ มาๆ พรอ้มดว้ยเคร่ืองดูดฝุ่นในมือ พยายามทาํอะไร

เสียงดังเพ่ือใหเ้ขาเห็นว่าฉันกาํลังทาํงานหนักแค่ไหน

แน่นอนฉันอยากเรียกรอ้งความสนใจจากเขา แต่เขาแทบจะไม่หนัมามองฉัน

เอาเสียเลย ฉันก็จะยอมแพแ้ลว้กลับไปหลังบา้น นั่งรอ้งไหอ้ยู่บนพ้ืนหอ้งน้ํา ยิ่งรอ้งไหก้็

ยิ่งรูสึ้กสงสารตวัเองหลายปีต่อมาพระเจา้สําแดงใหฉ้ันเหน็ว่าทาํไมผูห้ญิงจึงชอบไปรอ้งไห ้

ในหอ้งน้ํา พระองค์ตรัสว่าเพราะในหอ้งน้ํามีกระจกบานใหญ่ หลังจากท่ีผูห้ญิงรอ้งไห ้

นานพอสมควรแลว้ เธอจะยืนข้ึนมองดูสังขารของตวัเองในกระจกเงาอยูน่านเพ่ือใหเ้หน็ว่า

ตัวเองน่าสงสารจริงๆ

184 "ชวีติของฉนัเต็มไปดว้ยความทกุข ์ฉนัสงสารตวัเองจริงๆ เพราะฉนัเป็นคนโชครา้ย"



บางครั้งหน้าตาฉันจะดูแย่เอามากๆ จนตอ้งรอ้งไหอี้กรอบหน่ึงเมื่อเหน็สภาพ

ของตัวเองในกระจกเงา สุดท้ายฉันก็จะปิดท้ายฉากเศร้าโดยค่อยๆ เดินซึมออกไป

ท่ีหอ้งนั่งเล่นซ่ึงเดฟนั่งอยู่ พยายามเดินชา้ๆ ทาํตัวใหน่้าสงสาร บางครั้งบางคราวเดฟ

ก็จะเงยหน้าข้ึนมามองดูฉันสักแวบหน่ึงพรอ้มกบับอกว่าถา้ฉันเขา้ไปในหอ้งครวัขอใหช้่วย

ทาํชาเย็นใหเ้ขาสักแกว้หน่ึง

ประเด็นคือ ส่ิงท่ีฉันทาํน้ันมันไม่ได ้ผล ฉันทาํใหต้ัวเองเหน่ือยใจเสียเปล่า

บ่อยครั้ งท่ี ต ้องลงเอยด้วยการป่วยฝ่ายร่างกาย เพราะเจอกับอารมณ์ท่ี ไม่ดีต่างๆ

ตลอดทั้งวนั

พระเจา้จะไม่ช่วยใหคุ้ณหลุดพน้โดยอาศัยความสามารถของคุณเอง แต่โดย

พระหตัถ์ของพระองค์ มีแต่พระเจา้เท่าน้ันท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวิตคนได ้ ไม่มีใครท่ีจะทาํ

ใหเ้ดฟเบ่ือการดูกีฬาไดห้รอก นอกจากพระเจา้ผู ้ทรงฤทธ์ิเท่าน้ัน เมื่อฉันเรียนรูท่ี้จะ

วางใจในพระเจ้า และหยุดจมปลักกับความรู ้สึกสงสารตัวเองเมื่ อไม่ได ้อะไรดังใจ

เดฟก็เร่ิมเปล่ียนเป็นคนท่ีมีความสมดุลมากข้ึนในการชมรายการกีฬาต่างๆ

เดฟยังคงชอบกีฬาอยู่ แต่เดี๋ยวน้ีมันไม่ทาํใหฉ้ันรูสึ้กราํคาญใจอีกแล้ว ฉันใช ้

เวลาไปทาํในส่ิงท่ีฉันชอบแทน ถา้ฉันจาํเป็นตอ้งทาํอย่างอ่ืนจริงๆ ฉันจึงค่อยขอใหเ้ขา

ช่วยอย่างอ่อนหวาน (ไม่ใช่ดว้ยความโกรธ) และส่วนใหญ่เขาก็พรอ้มท่ีจะช่วย แต่ก็มี

บางครั้งเหมือนกันท่ีฉันไม่ไดอ้ะไรอย่างท่ีตอ้งการ ซึ่งมนัเกิดข้ึนไดเ้สมอ ทันทีท่ีฉันรูสึ้ก

ว่าอารมณ์กาํลังพลุ่งขึ้ น ฉันจะอธิษฐาน “พระองค์เจา้ ขอทรงช่วยใหข้า้พระองค์ผ่าน

การทดลองน้ี ขา้พระองค์ไม่อยากเดินวนรอบภูเขาน้ีอีกแลว้แมแ้ต่ครั้งเดียว”
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รูปแบบความคิดท่ีทาํใหชี้วิตอยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร ลาํดบัท่ี 8

พระเจา้ตรัสกับโยชูวาว่า  “วันน้ีเราไดก้ล้ิงความอดสูเพราะอียิปต์ไป
ใหพ้น้เจา้แลว้”  จงึเรียกช่ือตาํบลนั้นว่ากิลกาลจนทุกวนัน้ี

โยชูวา 5:9

หลังจากท่ี โยชูวาได้นําชนอิสราเอลข้ามแม่น้ําจอร์แดนเข้าสู่ แผ่นดินแห่ง

พระสัญญาแลว้ มีบางอย่างท่ีพระเจา้จาํเป็นตอ้งกระทาํเพ่ือเตรียมคนอิสราเอลใหพ้รอ้ม

ท่ีจะชนะสงครามและครอบครองเมืองแรก คือเยรีโค ไวไ้ด ้

พระเจา้ทรงบัญชาใหผู้ช้ายอิสราเอลทุกคนเขา้สุหนัต เพราะพวกเขายังไม่ได ้

กระทาํในช่วงท่ีตอ้งเดินวนเวียนในถ่ินทุรกันดารตลอดเวลาส่ีสิบปีน้ัน หลังจากท่ีเขา้

สุหนัตแลว้ พระเจา้ตรัสกับโยชูวาว่าพระองค์ไดท้รง “กล้ิง” เอาความอดสูของอียิปต์

ออกไปจากประชากรของพระองค์แล้ว

ขอ้พระคัมภีร์ตอนต่อมาในบทท่ี 6 ไดบ้ันทึกถึงเหตุการณ์ท่ีพระเจา้ทรงเร่ิม

กระทาํใหค้นอิสราเอลมีชัยชนะเหนือเมืองเยรีโค ทาํไมจึงต้องเอาความอดสูออกไป

จากอิสราเอลเสียก่อน? ความอดสู คืออะไร?

ความหมายของคาํว่า อดสู
คาํว่า “อดสู” แปลว่า “ตาํหนิ ความขายหน้า ความละอาย” เมื่อพระเจา้ตรสัว่า

พระองค์จะทรง “กล้ิง” ความอดสูแห่งอียิปต์ออกไปใหพ้น้คนอิสราเอล พระองค์กาํลัง
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ชี้ ใหเ้ราถึงส่ิงหน่ึง อียิปตเ์ล็งถึงโลกน้ี หลังจากท่ีเราใชช้ีวิตอยู่ในโลกมาหลายปี และมีใจ

แบบชาวโลก เราทุกคนจาํเป็นตอ้งกล้ิงความอดสูของโลกออกไปใหพ้น้ตัวเรา

เพราะเหตุส่ิงต่างๆ ท่ีฉันไดท้าํลงไป และท่ีคนอ่ืนไดก้ระทาํต่อฉนัน้ัน ฉันมีบุคลิก

ในชีวิตท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรูสึ้กละอายใจ ฉันโทษตวัเองในส่ิงท่ีเกิดข้ึน (ถึงแมว้่า

ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในตอนท่ีฉันยังเป็นเด็ก และฉันก็คงไม่มีทางทาํอะไรท่ีจะปกป้อง

ตวัเองได)้

เราไดก้ล่าวไปแลว้ว่า พระคุณคือฤทธ์ิเดชของพระเจา้ท่ีมาถึงเรา เป็นเหมือน

ของขวญัท่ีใหเ้ปล่าๆ เพ่ือช่วยใหเ้ราทาํส่ิงท่ีเราทาํเองไม่ไดจ้นสําเร็จอย่างง่ายดาย พระเจา้

ทรงประสงค์จะประทานพระคุณแก่เรา ส่วนซาตานอยากจะมอบความรู ้สึกขายหน้า

แก่เรา ความขายหน้ามีความหมายเดียวกันกับความอดสู

ความขายหน้า พยายามบอกว่าฉันเป็นคนท่ีไม่ดี ไม่สมควรท่ีจะไดร้บัความรกั

และการช่วยเหลือจากพระเจา้ ความรูสึ้กละอายไดแ้พร่พิษไปทัว่ส่วนลึกในตัวฉัน ฉันไม่

ไดรู้สึ้กละอายในส่ิงท่ีคนอ่ืนกระทาํต่อฉันเท่าน้ัน แต่ฉันรูสึ้กละอายตวัเอง ลึกลงไปในใจ

ฉันไม่ชอบตัวเองเลย

การท่ีพระเจา้กล้ิงเอาความอดสูออกไปจากเราหมายถึงว่า เราแต่ละคนจะตอ้ง

รับเอาการอภัยโทษจากบาปในอดีต ท่ีพระองค์หยิบย่ืนใหด้ว้ยตัวของเราเอง

คุณตอ้งตระหนักว่า ไม่มีทางท่ีคุณจะดีพรอ้มคู่ควรท่ีจะรับพระพรของพระเจา้

ไม่มีวันท่ีเราจะคู่ควรไดเ้ลย เราทาํไดเ้พียงแค่ถ่อมใจลงยอมรับเอาพระพรทั้งปวงดว้ย

ความทราบซ้ึงและรู ้สึกยาํเกรงท่ีพระองค์ทรงดีต่อเราและรักเราอย่างมากมาย

การเกลียดตนเอง การไม่ยอมรับตนเอง การปฏิเสธท่ีจะรับเอาการอภัยโทษ

จากพระเจา้ (โดยการยกโทษใหต้ัวเอง) การไม่เขา้ใจถึงความชอบธรรมโดยพระโลหิต

ของพระเยซูตลอดจนปัญหาอ่ืน ๆ ท่ี เกี่ยวข ้องกันน้ี  จะทาํใหคุ้ณเดินวนเวียนอยู่ ใน

ถ่ินทุรกันดารอย่างแน่นอน จิตใจของคุณต้องรับการเปล่ียนแปลงใหม่ในเร่ืองการ

กลับมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจา้โดยทางพระเยซู ไม่ใช่โดยการกระทาํของเราเอง

หลังจากท่ีไดร้บัใชพ้ระเจา้มาหลายปีฉันแน่ใจว่ารอ้ยละ 85 ของปัญหาของเรา

เกิดมาจากความรู ้สึกท่ีเรามีต่อตัวเอง ถ้าคุณรู ้จักใครท่ีกาํลังดาํเนินชีวิตในชัยชนะ

ขอใหรู้ว้่าเขามีชีวิตในความชอบธรรมดว้ย

ฉันรูว้่าฉันไม่สมควรท่ีจะไดร้ับพระพรจากพระเจา้ แต่ฉันก็ยอมรบัเอาพระพร

เหล่าน้ันไวเ้พราะฉันเป็นทายาทร่วมกบัพระคริสต(์รม.8.17) พระองค์ครอบครองมรดก

ไวแ้ลว้ ส่วนฉันรบัเอามรดกเหล่าน้ันโดยมีความเชื่อในพระองค์
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เป็นทายาทหรือเป็นทาส?
เหตุฉะนั้นโดยพระเจา้ ท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไป แต่เป็นบุตร และถา้

เป็นบุตรแลว้  ท่านก็เป็นทายาท
กาลาเทีย 4:7

คุณเป็นบุตร หรือ เป็นทาส เป็นทายาท หรือ เป็นคนรบัใช?้ ทายาทคือผูท่ี้ได ้

รับมรดก  แต่ไม่ใช่โดยอาศัยคุณความดี เช่นในกรณีท่ีทรัพย์สมบัติถูกโอนจากคนหน่ึง

ไปสู่ อีกคนหน่ึงโดยทางพินัยกรรม ทาส หรือ คนรับใชต้ามความหมายของพระคัมภีร์

น้ันคือคนท่ีเหน็ดเหน่ือย จากการพยายามท่ีจะทาํตามกฏบัญญัติ คาํๆ น้ีสะทอ้นถึง

ความรูสึ้กเป็นภาระหนักและทุกขใ์จ

ฉันวนเวียนอยู่ในถ่ินทุรกันดารเป็นเวลาหลายปีในสภาพของทาส พยายาม

ทาํความดีใหม้ากพอเพ่ื อจะได้คู่ ควรท่ีจะได้รับเอาส่ิ งท่ีพระเจ้าประสงค์จะประทาน

ใหเ้ปล่าๆ โดยพระคุณของพระองค ์ฉันมีรปูแบบความคิดท่ีผิด

ประการแรก ฉันคิดว่าทุกส่ิงตอ้งเอาความดีเขา้แลก ตอ้งทาํใหต้ัวเองคู่ควร

เสียกอ่น “ไมม่ใีครทาํดีตอ่คุณโดยไมห่วงัผลตอบแทน” ฉนัไดร้บัการสัง่สอนหลกัการอย่างน้ี

มาหลายปี ครั้งแล้วครั้งเล่าท่ีฉันไดย้ินประโยคน้ีขณะท่ีชีวิตกาํลังเติบโตข้ึน ฉันไดร้ับ

คาํสอนว่า ถา้มีใครท่ีคิดจะทาํอะไรเพ่ือฉัน เขากาํลังโกหก! จริงๆ แลว้เขาหวงัผลประโยชน์

จากฉัน

ประสบการณ์เมื่ อเราอยู่ ในโลกสอนใหรู้ ้ว่า ถ้าอยากได้ส่ิ งใดเราต้องทาํตัว

ใหคู้่ควรท่ีจะไดร้บัส่ิงน้ัน ถา้อยากไดเ้พ่ือน เขาสอนว่าเราตอ้งทาํใหเ้ขามีความสุขอยู่เสมอ

ไม่อย่างน้ันเขาจะท้ิงเราไป ทุกคนกล่าวว่าถา้เราอยากกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน เราตอ้ง

รู ้จักคนใหญ่คนโต ปฏิบัติต่อเขาอย่างถูกตอ้งแล้ววันหน่ึงเราอาจจะมีโอกาสกา้วหน้า

เมื่อถึงเวลาท่ีเราส้ินสุดความสัมพันธ์กับโลก ความอดสูจากโลกก็ทับถมอยู่ในใจเรา

อย่างหนักอ้ึง จนจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งกล้ิงมนัออกไป

คณุมองเห็นตวัเองเป็นคนอยา่งไร?
ที่นัน่เราเห็นคนเนฟิล  (คนอานาคผูม้าจากคนเนฟิล)  ในสายตาของเรา

“เราเหมือนเป็นตัก๊แตนโม ในสายตาของเขาก็เหมือนกัน”

กนัดารวิถี 13:33
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ชนอิสราเอลมีความรู ้สึกอดสูครอบงาํเขาอยู่ จากขอ้พระคัมภีร์ขอ้น้ีเราเห็น

ไดช้ัดว่าเขามีความคิดต่อตัวเองในแง่ลบ คนสอดแนมสิบคนจากทั้งหมดสิบสองคนท่ี

ถกูส่งออกไปเพ่ือสอดแนมดูแผ่นดินแหง่พระสญัญากอ่นท่ีจะตดัสินใจใหค้นทัง้ชาติเดนิขา้ม

แม่น้ําจอรแ์ดนไป ไดก้ลับมาพรอ้มกลับกล่าวว่าแผ่นดินน้ันมีคนยกัษ์อาศยัอยู่ ซึ่งคนยกัษ์

มองเห็นเขาเป็นตั๊กแตนโมเท่าน้ัน และเขาก็เป็นเช่นน้ันตามสายตาของพวกเขาเอง

เร่ืองน้ีทาํใหเ้รารูว้่าคนอิสราเอลมีความคิดเกี่ยวกับตัวเองอย่างไรบา้ง

ขอใหรู้ ้ไวว้่าซาตานจะพยายามใส่ความคิดแง่ลบทุกรูปแบบเกี่ยวกับตัวคุณ

เอง เขา้สู่จิตใจคุณ (ถา้คุณยอม) มนัพยายามสรา้งป้อมต่างๆ ขึ้ นในใจของคุณ ส่วนใหญ่

เป็นส่ิงท่ีเป็นแง่ลบเกี่ยวกับตัวคุณและความรูสึ้กท่ีคนอ่ืนมีต่อคุณ มารจะพยายามทาํให ้

คุณระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีคุณถูกปฏิเสธเพ่ือมันจะทาํใหคุ้ณรูสึ้กเจ็บชํ้าน้ําใจข้ึนมาอีก

ในขณะท่ีคุณกาํลังพยายามพัฒนาชีวิตใหก้า้วหน้า

ความกลั วท่ี จะล้มเหลวและถูกปฎิ เสธทาํให ้หลายคนวนเวี ยนอยู่ ในถ่ิ น

ทุรกันดาร การตกเป็นทาสในอียิปต์อยู่ เป็นเวลาหลายปีและการมีชีวิตอยู่ภายใตก้าร

กดขี่ ข่มเหงอย่างทารุณทาํใหค้นอิสราเอลเต็มไปด้วยความรู ้สึกอดสู  น่าสังเกตคน

อิสราเอล รุ่นแรกท่ีอพยพออกจากอียิปตพ์รอ้มกบัโมเสสน้ันแทบจะไม่มีใครเลยท่ีไดเ้ขา้สู่

แผ่นดินแห่งพระสัญญา มีแต่ลูกหลานของเขาเท่าน้ันท่ีไดเ้ขา้ไป แต่พระเจา้ก็ไดต้รัสกับ

เขาว่า พระองค์จาํเป็นตอ้งกล้ิงความรูสึ้กอดสูออกไปจากเขา

พวกเขาส่วนใหญ่ถือกาํเนิดในถ่ินทุรกันดารหลังจากท่ีบิดามารดาของเขาได้

ออกมาจากอียิปตแ์ลว้  ความอดสูแหง่อียิปตจ์ะติดตวัเขาไดอ้ย่างไรในเมื่อพวกเขาไม่เคย

อาศัยอยู่ในอียิปต์เสียดว้ยซํ้า

ส่ิงท่ีเคยอยู่ในชีวิตของพ่อแม่ของคุณสามารถผ่านมาสู่คุณได ้ทัศนคติ รูปแบบ

ความคิด และพฤติกรรมอาจถ่ายทอดถึงกนัได ้ รูปแบบความคิดผิด ๆ ท่ีพ่อแม่ของคุณ

เคยมี อาจกลายมาเป็นรปูแบบความคิดของคุณดว้ยก็ได ้การท่ีคุณคิดอย่างหน่ึงอย่างใด

อาจเป็นเพราะว่าคุณไดร้ับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่โดยท่ีคุณเองไม่รูต้ัวดว้ยซํ้าว่าทาํไม

ตนเองจึงมีความคิดอย่างน้ัน

พ่อแม่ท่ีไม่คอ่ยรูสึ้กนับถือตนเอง ซึ่งเป็นทศันคติท่ีว่าตวัเองไม่คู่ควร  ไม่สมควร

จะรับพระพรใดๆ จากพระเจา้ รูปแบบความคิดดังกล่าวน้ีจะถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน

อย่างแน่นอน

ถึงแมฉ้ันจะพูดถึงเร่ืองน้ีไปแลว้ในตอนตน้ของหนังสือเล่มน้ี แต่เพราะมันเป็น

ส่ิงท่ีสําคญัมากฉันจึงอยากขอยํ้าอีกครั้งหน่ึงว่าคุณจาํเป็นตอ้งรับรูว้่าคุณกาํลังคิดอย่างไร
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เกี่ยวกับตนเอง พระเจา้ทรงพรอ้มท่ีจะประทานพระเมตตาใหแ้ก่คุณเมื่อคุณลม้เหลวถา้

คุณพร้อมท่ีรับเอาพระองค์ไม่ได ้ประทานบาํเหน็จใหแ้ก่คนท่ีสมบูรณ์แบบไร้ตาํหนิ

และไม่เคยผิดพลาดแต่ทรงประทานใหแ้ก่ผูท่ี้เชื่อและวางใจในพระองค์

การท่ีเรามีความเช่ือในพระเจา้ทาํใหพ้ระองคพ์อพระทยั
แต่ถ ้าไม่มีความเช่ือแล้ว  จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจา้ก็ไม่ไดเ้ลย

เพราะว่าผูท้ี่จะมาเฝ้าพระเจา้ไดน้ั้น  ตอ้งเชื่อว่าพระองคท์รงดาํรงพระชนมอ์ยู ่ และ
พระองคท์รงเป็นผูป้ระทานบาํเหน็จใหแ้ก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์

ฮีบรู 11:6

ขอใหส้ังเกตว่า ถา้ปราศจากความเชื่อแลว้เราจะทาํใหพ้ระเจา้พอพระทยัไม่ได ้

ดังน้ันไม่ว่าเราจะพยายามทาํดีมากสักเพียงใด เราก็ทาํใหพ้ระองค์พอพระทัยไม่ได ้

ถา้เราทาํเพียงเพ่ือท่ีจะไดค้วามโปรดปรานจากพระองค์

ส่ิงใดก็ตามท่ีเราทาํเพ่ือพระเจา้ควรจะเกิดจากการท่ีเรารกัพระองค ์ไม่ใช่เพราะ

เราพยายามท่ีจะไดส่ิ้งใดจากพระองค์

ขอ้พระคัมภีรท่ี์ทรงพลังขอ้น้ีกล่าวว่า พระเจา้ทรงเป็นผูป้ระทานบาํเหน็จใหแ้ก่

ผู ้ท่ี แสวงหาพระองค์อย่างขยันขันแข็ง ฉันรู ้สึกปิติยินดีอย่างย่ิงท่ีในท่ีสุดฉันได้เห็น

ความจริงข ้อน้ี  ฉันรู ้ว่าในอดีตฉันไดท้าํผิดพลาดไปหลายอย่าง แต่ฉันก็รู ้ด ้วยว่าฉัน

ได้แสวงหาพระผู ้เป็นเจ้าอย่างสุดใจ ด้วยความขยันขันแข็ง นั่นหมายความว่าฉันมี

คุณสมบัติพอท่ีจะไดร้ับบาํเหน็จ ฉันไดต้ัดสินใจมาเป็นเวลานานแล้วว่าฉันจะรับเอา

พระพรทุกอย่างท่ีพระเจา้ประสงค์จะประทานใหฉ้ัน

พระเจ้าทรงประสงค์ท่ีจะนําคนอิสราเอลเข้าสู่ แผ่นดินแห่งพระสัญญาและ

อวยพรเขาเกินกว่าท่ีเขาจะคิดได้ แต่ก่อนอ่ืนพระองค์ต ้องกล้ิงเอาความอดสูออกไป

จากเขาเสียก่อน พวกเขาจะรับเอาพระพรจากพระเจ้าไม่ ได ้อย่างเต็มท่ี ตราบใด

ท่ีเขายงัถูกครอบงาํดว้ยความรูสึ้กละอาย ตาํหนิติเตียน และขายหน้า

ปราศจากตาํหนิ
ในพระเยซูคริสตน์ั้น  พระองคไ์ดท้รงเลือกเราไวต้ั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่ม

สรา้งโลก  เพื่อเราจะบริสุทธิ ์และปราศจากตาํหนิในสายพระเนตรของพระองค์
เอเฟซัส 1:4
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น่ีเป็นขอ้พระคัมภีรท่ี์น่าอัศจรรย์ยิ่ง ในขอ้พระคมัภีร์ตอนน้ีพระเจา้ตรัสกับเรา

ว่าเราเป็นคนของพระองค์ ทรงตั้งเราไวต้ามพระประสงค์ของพระองค์ คือเราควรจะรูว้่า

เราเป็นผูท่ี้ทรงรกั เป็นคนพิเศษ และมีคุณค่า และเราควรจะเป็นคนท่ีบริสุทธ์ิปราศจาก

ตาํหนิ และด่างพรอ้ย

ตามธรรมชาติแลว้เราควรจะทาํทุกส่ิงเท่าท่ีจะทาํไดเ้พ่ือใหม้ีชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ

แต่ขอบคุณพระเจา้ถึงแมเ้ราจะทาํผิดพลาดเราก็ยังไดร้ับการอภัยและฟ้ืนฟูกลับสู่ความ

บริ สุทธ์ิ  ได้รับการชาํระ และปราศจากตาํหนิและด่างพร้อยได้อีก  ในทุกด้าน

“ในพระองค์”

ไม่ทรงตาํหนิหรือคอยจบัผิด
ถา้ผูใ้ดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ใหผู้น้ั้นทูลขอจากพระเจา้  ผูท้รงโปรด

ประทานใหแ้ก่คนทั้งปวงดว้ยพระกรุณาและมิไดท้รงตาํหนิ  แลว้ผูน้ั้นก็จะไดร้บัสิง่
ที่ทูลขอ

ยากอบ 1:5

น่ี เป็นขอ้พระคัมภีร์ท่ียอดเย่ียมอีกขอ้หน่ึงซึ่ งสอนใหเ้รายอมรับเอาพระพร

จากพระเจา้โดยปราศจากความรูสึ้กอดสู

ในตอนแรกยากอบไดพู้ดกับคนท่ีกาํลังเผชิญกับการทดลอง และตอนน้ีท่าน

พูดกับพวกเขาว่า ถ้าเขาตอ้งการปัญญาในสถานการณ์ท่ีเขากาํลังเผชิญอยู่ น้ันก็ควร

จะทูลขอจากพระเจา้ ท่านยืนยันกับพวกเขาว่าพระเจา้จะไม่ตาํหนิหรือคอยจับผิดเขา

พระองค์จะทรงช่วยเขาดว้ยเต็มพระทัย

คุณไม่มีทางจะกา้วผ่านถ่ินทุรกันดารไดเ้ลย หากปราศจากการทรงช่วยเหลือ

อันมากมายของพระเจ้า แต่ถ้าคุณมีทัศนคติในแง่ลบเกี่ยวกับตัวเอง ถึงแมพ้ระองค์

จะพยายามช่วยเหลือคุณ คุณก็ยงัจะปฏิเสธท่ีจะรบัความช่วยเหลือน้ัน

ถา้คุณปรารถนาท่ีจะมีชีวิตซ่ึงเต็มลน้ดว้ยชยัชนะ มีฤทธ์ิเดช  คุณจะมีความคิด

ในแง่ลบเกี่ยวกบัตนเองไม่ไดเ้ลย อย่ามองเพียงแค่ว่าคุณจะตอ้งกา้วต่อไปอีกไกลแค่ไหน

แต่ให ้มองดูว่าคุณได้ก ้าวมาไกลถึงไหนแล้ว จงพิจารณาดูความก้าวหน้าของคุณ

และใหจ้าํพระธรรมฟิลิปปีบทท่ี 1 ขอ้ท่ี 6 ไวว้่า ขา้พเจา้แน่ใจว่าพระองคผ์ูท้รงตั้งตน้
การดีไวใ้นพวกท่านแลว้  จะทรงกระทาํใหส้าํเร็จจนถึงวนัแห่งพระเยซูคริสต์

จงคิดและพดูถึงตนเองในแงบ่วก

192 "ฉนัไมส่มควรทีจ่ะไดร้บัพระพรจากพระเจา้ เพราะฉนัเป็นคนทีไ่มคู่ค่วร"







รูปแบบความคิดท่ีทาํใหชี้วิตอยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร ลาํดบัท่ี 9

เมื่อเปโตรเห็นสาวกคนนั้นจงึทูลถามพระเยซูว่า  “พระองคเ์จา้ขา้  คนน้ี
จะเป็นอยา่งไร”

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่ จนเรามานั้ นจะเป็น
เรื่องอะไรของเจา้เล่า  เจา้จงตามเรามาเถิด”

ยอหน์ 21:21-22

ในยอห์นบทท่ี 21 พระเยซูทรงตรัสสนทนากับเปโตรถึงเร่ืองความทุกข์ยาก

ลําบากท่ี ท่านจะต้องเผชิญในการรับใช ้พระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์ ทันทีท่ี

พระเยซูตรัสเสร็จแลว้เปโตรก็หนัไปเห็นยอหน์ จึงทูลถามพระองค์ทันทีว่า พระประสงค์

ของพระองค์สําหรบัยอหน์คืออะไร เปโตรตอ้งการรูใ้หแ้น่ว่าถา้ท่านจาํเป็นตอ้งเผชิญกับ

ความยากลําบากต่างๆ ในวันขา้งหน้า ยอหน์ก็ตอ้งเผชิญดว้ย

พระเยซูตรัสบอกเปโตรอย่างอ่อนสุภาพว่าไม่ใหเ้ขาสนใจเร่ืองของคนอ่ืน

การท่ีเราสนใจ (เอาใจจดจ่ออยู่ท่ี) ธุระของคนอ่ืนจะทาํใหเ้ราวนเวียนอยู่ในถ่ิน

ทุรกันดาร ความอิจฉาริษยาและการเอาตัวเราและสถานการณ์ของเราไปเปรียบเทียบ

กับผูอ่ื้นเป็นรูปแบบความคิดอีกอย่างหน่ึงท่ีทาํใหเ้รามีชีวิตอยู่ในถ่ินทุรกันดาร

จงระวงัการอจิฉาริษยา
ใจที่สงบใหช้ีวิตแก่เน้ือหนงั  แต่กิเลสกระทาํใหก้ระดูกผุ

      สุภาษิต 14:30



ความอิจฉาจะทาํใหค้นเราประพฤติตัวหยาบกระดา้ง ป่าเถ่ือน และบางครั้ง

ประพฤติตัวเยี่ยงสัตวก์็มี ความอิจฉาทาํใหพ่ี้ชายชองโยเซฟขายเขาไปเป็นทาส พวกเขา

เกลียดโยเซฟเพราะพ่อรักโยเซฟมาก

ถา้มีใครในครอบครวัของคุณท่ีดูเหมือนว่า จะไดร้บัความโปรดปราณมากกว่า

คุณ จงอย่าเกลียดชงัคนน้ัน จงวางใจในพระเจา้ ทาํในส่ิงท่ีพระองคส์ัง่ใหคุ้ณทาํ ใชค้วาม

เชื่อในพระองคเ์พ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความโปรดปราณ แลว้คุณจะลงเอยเช่นเดียวกนักับโยเซฟ

นั่นคือไดร้ับพระพรอย่างล้นเหลือ

พจนานุกรมพระคมัภีรภ์าคพนัธสัญญาเดิม และใหม่ของไวน์นิยามความหมาย

ของคาํกรีกท่ีแปลคาํว่าความริษยาไวว้่า “เป็นความรูสึ้กไม่พอใจซ่ึงเกิดจากการไดเ้ห็น

ความมัง่คัง่ของผูอ่ื้น” เว็บสเตอร์ไดนิ้ยามความหมายของความอิจฉาไวว้่า “ความรูสึ้ก

ริษยา ความหวาดหวัน่ หรือความขมข่ืน” ฉันตีความหมายของคาํนิยามน้ีในลักษณะท่ีว่า

มนัเป็นความกลัวท่ีจะสูญเสียส่ิงท่ีตนเองมีใหแ้ก่ผูอ่ื้น เป็นความขมข่ืนท่ีเหน็คนอ่ืนประสบ

ความสําเร็จ ซึ่งเกิดมาจากความรูสึ้กริษยา

อยา่เปรียบเทียบและแข่งขนั
มีการเถียงกันดว้ยว่าจะนบัว่าใครในพวกเขาเป็นใหญ่ที่สุด
พระองคจ์งึตรสัแก่เขาว่า  "กษัตริยข์องคนต่างชาติย่อมเป็นเจา้เหนือเขา

และผูท้ี่มีอาํนาจเหนือเขานั้น  เขาเรียกว่าเจา้บุญนายคุณ
แตพ่วกทา่นจะหาเป็นอยา่งนัน้ไม ่ ผูใ้ดในพวกท่านที่เป็นใหญ่ที่สุด  ใหผู้น้ัน้

เป็นเหมือนผูเ้ยาวท์ี่สุด  และผูใ้ดเป็นนายใหผู้น้ั้นเป็นเหมือนคนรบัใช้
ลกูา 22:24-26

ชีวิตช่วงแรกของฉันน้ันเต็มไปดว้ยการท่ีต ้องต่อสู ้กับความอิจฉาริษยาและ

การเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผูอ่ื้น น่ีเป็นลักษณะปกติของผูท่ี้รูสึ้กไม่มัน่คง หากเรา

เป็นคนท่ีรูสึ้กไม่แน่ใจในคุณค่าของตนเองว่าเราเป็นคนพิเศษแตกต่างจากผูอ่ื้น เราจะ

พบว่าเราพยายามแข่งขันชิงดีชิงเด่นกับคนอ่ืนท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต

การได้เรียนรู ้ว่าฉันเป็นบุคคลพิเศษ (และพระเจ้ามีแผนการพิเศษเฉพาะ

สําหรับชีวิตส่วนตัวของฉัน) นับเป็นเสรีภาพอันย่ิงใหญ่และทรงคุณค่าท่ีสุดอันหน่ึงท่ี

พระเจา้ทรงประทานแก่ฉัน พระองค์ทรงทาํใหฉ้ันมัน่ใจว่าฉันไม่จาํเป็นตอ้งเอาตัวเอง

(และพันธกิจของฉัน) ไปเปรียบเทียบกับใครเลย

194 “ทาํไมฉนัจะอิจฉาริษยาไม่ได ้  ในเมื ่อใครๆ ก็ไดด้กีวา่ฉนัทัง้นัน้”



ทุกครั้งท่ีฉันสังเกตดูชีวิตของสาวกพระเยซ ู ฉันรูสึ้กไดร้บักาํลังใจเสมอว่าชีวิต

ของฉันยงัมีความหวงั เพราะพวกเขาก็ตอ้งดิ้ นรนเอาชนะปัญหาต่างๆ ในลักษณะเดียวกนั

กับฉันดว้ย ในลูกาบทท่ี 22 เราพบว่าพวกสาวกกาํลังโตเ้ถียงกันว่าใครเป็นใหญ่ท่ีสุด

ในท่ามกลางพวกเขา พระเยซูกล่าวตอบพวกเขาว่า ท่ีจริงแลว้ผู ้ท่ีเป็นใหญ่ท่ีสุดคือผูท่ี้

พรอ้มท่ีจะถือว่าตนเองเป็นผูเ้ล็กน้อยท่ีสุด หรือผูท่ี้ยอมเป็นคนปรนนิบัติรับใชพ้ระเยซู

ทรงใชเ้วลามากมายเพ่ือสัง่สอนสาวกของพระองค์ใหรู้ว้่าชีวิตในอาณาจักรของพระเจา้

น้ัน ปกติแล้วจะตรงกันขา้มกับวิถีทางของโลกหรือเน้ือหนัง

พระเยซูทรงสอนส่ิงต่างๆ แก่พวกเขา เช่น “ผูท่ี้เป็นคนตน้จะเป็นคนสุดทา้ย

ผูท่ี้เป็นคนสุดทา้ยจะกลับเป็นคนตน้” (มก.10.31) “จงชื่นชมยินดีกบัผูท่ี้ไดร้บัพระพร”

(ลก. 15.6, 9) “จงอธิษฐานเผ่ือศัตรูของท่านและจงอวยพรผูท่ี้เคี่ยวเข็ญท่าน” (มธ.

5.44) ในสายตาของโลก ส่ิงเหล่าน้ีคือความโง่เขลา แต่พระเยซูตรัสว่ามันเป็นพลัง

อาํนาจท่ีแทจ้ริง

จงหลกีเสียจากการแก่งแยง่ชิงดตีามทางโลก
เราอยา่ถือตวั  อยา่ยัว่โทสะกนั  และอยา่อิจฉาริษยากนัเลย

กาลาเทีย 5:26

ตามระบอบของโลกแล้ว การเป็นท่ีหน่ึงคือตาํแหน่งท่ีดีท่ี สุด คนส่วนใหญ่

ชอบคิดว่า เราตอ้งพยายามข้ึนไปใหสู้งสุดไม่ว่าจะตอ้งเหยียบยํา่ใครข้ึนไปบา้งก็ตาม

แต่พระคัมภีร์สอนเราว่า เราจะไม่มีวันพบกับสันติสุขท่ีแทจ้ริงไดเ้ลยหากเราไม่ยอมรับ

การปลดปล่อยจากความคิดท่ีจะแก่งแย่งชิงดีกันกับผูอ่ื้น

บางครั้งการเล่นเกมส์ท่ีจดัข้ึน เพ่ือร่วมสนุกกนักลับมีการแข่งขันกนัจนเกินเลย

จนเราลงเอยท่ีการทะเลาะเบาะแวง้และเกลียดกัน แทนท่ีจะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ

และสนุกสนานดว้ยกนั ตามธรรมชาติแลว้มนุษยเ์ราไม่มีใครยอมเล่นเกมส์เพ่ือแพ ้ทุกคน

ตา่งมุง่มัน่ท่ีจะแข่งขนัอย่างเต็มท่ี แต่ถา้ใครถือวา่ตวัเองแพไ้ม่ได ้ตอ้งชนะอย่างเดยีวเท่าน้ัน

แสดงว่าเขากาํลังมีปัญหา ซึ่งอาจเป็นปัญหาท่ีหยัง่รากลึก เป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืนๆ

อีกหลายอย่างในชีวิตของเขา

ในการทาํงานน้ันเราควรจะทาํใหด้ี ท่ี สุดอยู่ แล้ว การท่ี เราต้องการประสบ

ความสําเร็จและกา้วหน้าในอาชีพการงานของเราน้ัน ไม่ใช่ส่ิงท่ีผิด แต่ฉันขอหนุนใจ

ใหคุ้ณระลึกไวว้่าความกา้วหน้าในชีวิตของผูเ้ชื่อน้ันมาจากพระเจา้ ไม่ไดม้าจากมนุษย์

เราไม่จาํเป็นตอ้งใชว้ิธีการของโลกเพ่ือทาํใหต้ัวเองกา้วหน้า พระเจา้จะประทานความ

สนามรบในความคิด 195



โปรดปรานใหแ้ก่เราในสายพระเนตรของพระองค์และในสายตาของมนุษย์ ถ้าเรายอม

ทาํส่ิงต่างๆ ในทางของพระองค์ (สภษ.3.3-4)

ความอิจฉา ความริษยา คือความทุกข์ทรมานท่ีมาจากนรก ฉันไดสู้ญเสีย

เวลาไปหลายปีไปกับการอิจฉา ริษยาทุกคนท่ีดูท่าทางดีกว่าฉัน และมีความสามารถ

มากกว่าฉัน ฉันแอบแข่งขันกับคนอ่ืนในงานรับใช  ้ ฉันถือว่าเป็นเร่ืองสําคัญมากท่ีจะ

สรา้งพันธกิจของตนเองใหใ้หญ่กว่าของคนอ่ืน มีคนมาร่วมมากกว่า มีเงินมากกว่า ฯลฯ

ถา้พันธกิจของคนอ่ืนลํ้าหน้าฉันไปในทางหน่ึงทางใด ฉันก็อยากท่ีจะยินดีกับเขาเพราะ

รู ้ว่าเป็นพระประสงค์และวิธีการของพระเจา้ แต่ความรู ้สึกในใจของฉันไม่ยอมใหเ้ป็น

เช่นน้ัน ฉันพบว่าเมื่อฉันเจริญข้ึนในความรูถึ้งฐานะของตนเองในพระคริสต ์ ไม่ใช่เพราะ

การกระทาํของตนเอง ฉันก็ เร่ิมมีเสรีภาพท่ีจะไม่ เอาตัวเองหรือการงานของฉันไป

เปรียบเทียบกับคนอ่ืน ยิ่งฉันเรียนรูท่ี้จะวางใจในพระเจา้มากข้ึนเท่าใด ฉันก็มีเสรีภาพ

ในดา้นน้ี มากข้ึนเท่าน้ัน ฉันเรียนรู ้ว่าพระบิดาในสวรรค์รักฉันและจะทาํส่ิงท่ีดีท่ีสุด

เพ่ือฉัน

ส่ิงท่ีพระเจา้ทาํเพ่ือคุณและฉันน้ัน อาจจะไม่ใช่ส่ิงเดียวกนักบัท่ีพระองคท์าํเพ่ือ

คนอ่ืน แต่เราต้องระลึกถึงถ้อยคาํท่ีพระเยซูตรัสกับเปโตร “อย่ากังวลกับส่ิ งท่ี เรา

เลือกท่ีจะทาํกับคนอ่ืน เจา้จงตามเรามาเถิด”

ครั้ งหน่ึ งเพ่ื อนของฉันคนหน่ึ งได้รับของขวัญจากพระเจ้าซ่ึ งเป็นส่ิ งท่ี ฉัน

กาํลังทูลขอดว้ยความเชื่อ และอยากไดเ้องมานานแล้ว เพ่ือนคนน้ีฉันคิดว่าเขาไม่ได ้

เป็นผู ้ใหญ่ฝ่ายวิญญานมากเท่ากับฉันเสียด้วยซํ้า ดังน้ันฉันจึงรู ้สึกอิจฉาริษยามาก

เมื่อเธอมาเล่าใหฟั้งถึงส่ิงท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่เธอดว้ยความต่ืนเตน้ แน่นอนเมื่ออยู่

ต่อหน้าเธอน้ันฉันก็แกลง้ทาํเป็นดีอกดีใจกบัเธอดว้ย แต่ในใจ ฉันไม่เป็นอย่างน้ันเลย

เมื่อเธอกลับไปแลว้ท่าทีมากมายหลายอย่างไดพ้รัง่พรอูอกมาจากตวัฉัน ซึ่งฉัน

ไม่เคยคิดมาก่อนว่าฉันมีท่าทีเหล่าน้ีอยู่  ฉันขมข่ืนท่ีพระเจา้อวยพรเธอเพราะคิดว่า

เธอไม่สมควรท่ีจะได้รับของขวัญน้ันเลย ฉันอุตส่าห์อยู่กับบ้านอธิษฐานอดอาหาร

แต่เธอกลับเท่ียวสนุกไปทั ่วเมืองพรอ้มกับเพ่ือนๆ  เห็นไหมฉันเป็นฟาริสี เป็นพวก

เคร่งศาสนา แต่ก็ไม่เคยรูต้วั

บ่อยครั้งพระเจา้ทรงจัดเตรียมเหตุการณ์ต่างๆ ใหเ้กิดข้ึนในลักษณะท่ีเราไม่

ตอ้งการ เพราะพระองค์ทรงทราบว่าเราจาํเป็นตอ้งไดร้ับบทเรียนอะไร ฉันจาํเป็นตอ้ง

กาํจดัท่าทีท่ีไม่ดีออกไปจากตัวมากกว่าท่ีจะไดร้ับส่ิงของท่ีอธิษฐานขอน้ัน เป็นส่ิงสําคัญ

ท่ีพระเจา้จะตอ้งจัดเตรียมสถานการณ์เพ่ือใหเ้ราไดเ้ผชิญหน้ากับตัวเอง ไม่เช่นน้ันเรา
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จะไม่มีวันไดป้ระสบกับเสรีภาพ

ตราบใดท่ีศัตรูยังสามารถซ่อนตัวอยู่ ในใจของเราได้มันก็ยังสามารถท่ีจะ

ควบคุมชีวิตของเราไดอ้ยู่เสมอแต่เมื่อพระเจา้เปิดเผยใหเ้ราเห็นตัวตนของมันเราก็กาํลัง

กา้วไปสู่ เสรีภาพ ถ้าหากเรามอบชีวิตไวใ้นพระหัตถ์ของพระเจ้าและยอมใหพ้ระองค์

กระทาํในส่ิงท่ีพระองค์ประสงค์อย่างรวดเร็ว

ท่ีจริงพระเจา้ทรงมุ่งหมายไวแ้ล้วท่ีจะใหฉ้ันเป็นผูอ้ารักขางานพันธกิจท่ีใหญ่

และเป็นพระพรไปสู่ผูค้นหลายลา้นคนทั้งโดยทางวิทยุและโทรทัศน์ การประชุมสัมมนา

หนังสือ และเทปคาํสอน  แต่พระองค์ย่อมไม่ทรงนําใหฉ้ันบรรลุสู่ความเจริญในพนัธกิจ

น้ันเกินกว่าระดับความเจริญท่ีฉันมีอยู่ในพระองค์

รบัเอารูปแบบความคิดอยา่งใหม่
ท่านที่รัก  ขา้พเจา้อธิษฐานขอใหท้่านมีพลานามยัสมบูรณ ์ และเจริญสุข

ทุกประการ  อยา่งจติวิญญาณของท่านจาํเริญอยูน่ั้น
3 ยอหน์.2

ขอใหพิ้จารณาดูขอ้พระคัมภีร์อย่างละเอียดพระเจา้ทรงประสงค์ท่ีจะอวยพร

เรา มากกว่าท่ีเราตอ้งการไดร้ับพระพรน้ัน แต่พระองค์ก็ทรงรักเรามากพอท่ีจะไม่ยอม

อวยพรเราเกินกว่าท่ีเราจะสามารถรบัมือไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม คือโดยมีท่าทีท่ีถวาย

เกียรติแด่พระองค์เสมอไป

การอิจฉาริษยาและเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู ้อ่ืนน้ันเป็นท่าทีแบบเด็ก

เป็นนิสัยแบบเน้ือหนังอย่างเต็มท่ี ไม่มีอะไรเกี่ยวขอ้งกบัฝ่ายวิญญานเลยแต่เป็นสาเหตุ

หลักประการหน่ึงท่ีทาํใหช้ีวิตเราวนเวียนอยู่ในถ่ินทุรกันดาร

จงเอาใจใส่ความคิดของคุณในดา้นน้ีเมื่อคุณเร่ิมสังเกตว่ามีรูปแบบความคิด

ท่ีผิดๆ แวบเขา้มาในความคิดของคุณ ใหพู้ดกับตนเองสักเล็กน้อย บอกกับตัวเองว่า

“ฉันจะไดป้ระโยชน์อะไรท่ีไปอิจฉาคนอ่ืน? มนัไม่ไดท้าํใหฉ้ันไดร้บัพระพรอะไร พระเจา้

มีแผนการไวส้ําหรับเราแต่ละคนท่ีพระองคเ์ลือกจะกระทาํกับคนอ่ืนอย่างไรน้ันมันไม่ใช่

ธุระกงการอะไรของฉัน” จากน้ัน ใหต้ดัสินใจและตั้งใจท่ีจะอธิษฐานเผ่ือพวกเขาใหไ้ดร้บั

พระพรมากย่ิงขึ้ นไปอีก

อย่ากลัวท่ีจะเปิดเผยความรู ้สึกจริงๆ ต่อพระเจ้าถึงอย่างไรพระองค์ก็ทรง

ทราบว่าคุณรูสึ้กอย่างไร ทูลใหพ้ระองค์ทราบถึงความรูสึ้กน้ันไปเลยจะดีกว่า

สนามรบในความคิด 197



ฉันทลูกบัพระเจา้ในทาํนองน้ี “พระองค์เจา้ขา้ ขออธิษฐานเผ่ือ…….……………………

ใหไ้ดร้บัพระพรย่ิงขึ้ นไปอีก โปรดทาํใหเ้ขาเจริญข้ึน อวยพรเขาในทุกทาง พระองคเ์จา้ขา้

ข ้าพระองค์อธิษฐานส่ิ งน้ี โดยความเชื่ อแม้ในวิญญานจะรู ้สึกอิจฉาและด้อยกว่าเขา

แต่ขา้พระองคข์อเลือกท่ีจะทาํตามทางของพระองค ์ไม่ว่าขา้พระองคจ์ะชอบหรือไม่ก็ตาม”

เมื่อไม่นานมาน้ีฉันไดย้ินคนหน่ึงพูดว่า “ไม่ว่าเราจะทาํอะไรไดด้ีสักเพียงใด

ก็ตาม จะมีคนท่ีมาพัฒนาใหส่ิ้งน้ันดีขึ้ นไปอีกอยู่เสมอ” ถ้อยคาํน้ีมีอิทธิพลต่อฉันมาก

เพราะฉันรูว้่ามันเป็นความจริง ถ้าประโยคน้ีเป็นความจริงแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร

ท่ีเราจะพยายาม ดิ้ นรนใหช้ีวิตของเราลํ้าหน้าคนอ่ืนอยู่เสมอ ทันทีท่ีเราไดเ้ป็นท่ีหน่ึง

ก็จะมีคนอ่ืนมาแข่งกับเรา จะชา้หรือเร็วเขาผู ้น้ันก็จะสามารถทาํส่ิงเดียวกันกับเราได้

ดีมากกว่าเราข้ึนไปอีก

ลองคิดถึงเร่ืองกีฬา มันดูเหมือนว่า ไม่ว่าใครจะสรา้งสถิติอะไรไวใ้นทา้ยท่ีสุด

ก็จะมีนักกรีฑาคนอ่ืนมาทาํลายสถิติน้ัน แล้วในวงการบันเทิงล่ะ? ดารายอดนิยมใน

ปัจจุบันจะรุ่งอยู่เพียงชัว่ระยะเวลาหน่ึงเท่าน้ัน แลว้ดาราคนใหม่ก็จะมาแทนท่ีของเขา

ช่างเป็นการลุ่มหลงเสียเหลือเกินท่ีจะคิดว่าเราตอ้งพยายามด้ินรนทาํอะไรใหล้ํ้าหน้า

ทุกคนอยู่เสมอ จากน้ันก็พยายามต่อสู ้เพ่ือคงรักษาตาํแหน่งน้ันไว ้

นานมาแล้วพระเจ้าทรงเตือนใหฉ้ันจดจาํไว ้ว่า “ดาวตก” น้ัน เกิดข้ึนได้

อย่างรวดเร็วและเรียกรอ้งความสนใจจากผูค้นไดม้าก แต่ตามปกติมันจะคงอยู่เพียงชัว่

ระยะเวลาสั้ นๆ เท่าน้ัน ส่วนใหญ่มันจะตกหายวับไปอย่างรวดเร็ว พอๆ กับท่ีมัน

ปรากฎตัวนัน่แหละ พระองคต์รสัว่าการคา้งฟ้าอยู่นานๆ น้ันดีกว่า ยึดมัน่อยู่ท่ีนั่นทาํใน

ส่ิ งท่ีพระองค์ ทรงเรียกใหฉ้ันทาํจนสุดความสามารถ พระองค์ทรงยืนยันกับฉันว่า

พระองค์จะทรงเอาใจใส่เร่ืองชื่อเสียงของฉันเอง ส่วนหน้าท่ีของฉันก็คือ ฉันไดต้ัดสินใจ

แล้วว่าอะไรก็ตามท่ีพระองค์ประสงค์ใหฉ้ันทาํและเป็นฉันจะยอมตามทุกอย่าง ทาํไม

หรือ? เพราะพระองค์ทรงทราบดีกว่าฉันเสียอีกว่า อะไรบา้งท่ีฉันรับได้

บางทีคุณอาจจะมีป้อมในความคิดเกี่ยวกับเร่ืองน้ีมานานแล้ว ทุกครั้งท่ีคุณ

เห็นว่าใครเร่ิมลํ้าหน้าคุณไปบา้งเล็กน้อย คุณจะรูสึ้กอิจฉา ริษยา หรือเกิดความรู ้สึก

อยากจะแข่งกับเขา ถ้าเป็นเช่นน้ัน ฉันอยากหนุนใจคุณใหแ้สวงหารูปแบบความคิด

อย่างใหม่เสีย

จงตั้ งใจท่ีจะรู ้สึกยินดีกับผู ้ อ่ื น และไว ้วางใจในพระเจ้าด ้วยตัวของตัวเอง

เราตอ้งอาศยัเวลาและความเพียรอุตสาหะ แต่เมื่อป้อมแหง่ความคิดแบบเดิม ไดถู้กทลาย

ลงและแทนท่ีดว้ยพระวจนะของพระเจา้แลว้ คุณก็จะไดก้า้วออกจากถ่ินทุรกันดารและ

ดาํเนินไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญา
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รูปแบบความคิดท่ีทาํใหชี้วิตอยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร ลาํดบัท่ี 10

เพื่อเขาจะตั้ งความหวังของเขาไวใ้นพระเจา้และไม่ลืมพระราชกิจของ
พระเจา้  แต่รกัษาพระบญัญตัิของพระองค์

และเพื่อเขาจะมิไดเ้หมือนบรรพบุรุษของเขา คือชาตพันธุ์ที่ดื้ อดึงและ
มกักบฏชาตพนัธุท์ี่จิตใจไม่มัน่คง  ผูซ่ึ้งจติวิญญาณของเขาไม่มัน่คงต่อพระเจา้

สดุดี 78:7-8

ชนอิสราเอลแสดงออกถึงความด้ือดึงและการกบฏอย่างหนักในช่วงเวลา

หลายปีท่ีพวกเขาดาํเนินอยู่ ในถ่ินทุรกันดาร นั่นแหละคือสาเหตุ ท่ี แท้จริงท่ีทาํให ้

พวกเขาต้องล้มตายท่ี นั่ น พวกเขาไม่ เคยท่ี จะยอมทาํตามพระบัญชาของพระเจ้า

เมือ่พวกเขากอ่ปัญหาข้ึนมาจนตวัเองพบกบัความยากลําบาก เขากจ็ะพากนัรอ้งต่อพระเจา้

ขอใหพ้ระองค์ทรงช่วยกู ้เขา พวกเขาจะยอมเชื่อฟังและทาํตามพระบัญชาของพระองค์

เป็นอย่างดี จนเหตุการณ์ดีขึ้ น เขาก็จะกลับไปกบฎต่อพระองค์เหมือนเดิมอีก

วงจรเหตุการณ์เกิดข้ึ นซํ้า ๆ กันในพระคัมภีร์ เดิมอยู่ มากมายหลายครั้ ง

จนแทบไม่ น่าเชื่ อ แต่ถ้าเราไม่ดาํเนินชีวิตในปัญญา เราก็จะใช ้ชีวิตของเราไปกับ

การกระทาํส่ิงต่างๆ เช่นเดียวกันดว้ย



ฉันคิดว่าโดยธรรมชาติแล้วคนเรามีความด้ือดึงและมักกบฏอยู่ ไม่เท่ากัน

แต่แน่นอนเราต้องย้อนกลับไปพิจารณาประสบการณ์ชี วิตในวัยเยาว์ของเราด้วย

เพราะส่ิงเหล่าน้ันมีผลกระทบต่อชีวิตเราดว้ย

ฉันเกิดมาเป็นคนมีบุคลิกแข็งกรา้ว และเป็นคนประเภทท่ีตอ้งทาํอะไรตามใจ

ตัวเองอยู่ เสมอไม่ว่าจะกระทบกระเทือนใครบ้างก็ตาม แต่ช่วงเวลาหลายปีท่ีฉันถูก

ล่วงเกินและครอบงาํน้ั น มันย่ิ งทาํให ้บุคลิกท่ี แข็งกร้าวอยู่ แล้วน้ั นกลับแข็งกร้าว

มากข้ึนไปอีก คือมันทาํใหฉ้ันเกิดความคิดท่ีไม่มีวันยอมทาํตามคาํสัง่ใครเป็นอันขาด

แน่นอน พระเจ้าต ้องจัดการกับทัศนคติ ท่ี แย่ น้ี ก่อนท่ีพระองค์จะใช ้ชีวิต

ของฉันได้

พระเจา้ทรงเรียกรอ้งใหเ้รายอมสละวิถีทางของตนเอง กลายเป็นคนท่ีพระองค์

ทรงสรา้งและป้ันไดใ้นพระหตัถ์ของพระองค์ ตราบใดท่ีเรายังดื้ อดึงและกบฎ พระองค์

ก็ทรงใชเ้ราไม่ได ้

ฉันอธิบายความหมายของคาํว่า “ดื้ อดึง” ว่า เป็นการหวัด้ือ ยากท่ีจะจดัการ

และร่วมงานดว้ยยาก ส่วนคาํว่า “มักกบฎ” ว่า เป็นการขัดขืนการควบคุม ขัดขืนคาํ

ตกัเตือนเมื่อทาํผิด ดื้ อดา้น ปฏิเสธท่ีจะทาํตามแนวทางปกติ ความหมายของทั้งสองคาํ

น้ีบ่งชี้ ถึงตัวฉันไดอ้ย่างดี เพราะฉันเป็นคนเช่นน้ัน

การล่วงเกินท่ีฉันไดร้ับในวัยเด็กก่อใหเ้กิดทัศนคติต่อสิทธิอาํนาจในลักษณะ

ท่ีไม่สมดุลหลายอย่าง แต่ดงัท่ีฉันไดก้ล่าวไปแลว้ในตอนตน้ของหนังสือว่า ฉันจะเอาอดีต

มาเป็นขอ้แกต้ัวทาํใหต้วัเองติดกับอยู่ในการกบฎหรือส่ิงอ่ืนใดไม่ได ้การท่ีจะดาํเนินชีวิต

ในชยัชนะไดน้ั้นเราตอ้งเต็มใจเชื่อฟังพระเจา้ทนัที เราจะเติบโตข้ึนในการมีความสามารถ

และความเต็มใจท่ีจะละท้ิงความปรารถนาของเราเพ่ือกระทาํตามพระทัยของพระองค์

และเป็นเร่ืองสําคัญย่ิงท่ีเราจะตอ้งใหช้ีวิตเรากา้วหน้าไปในเร่ืองน้ี

การท่ีเราไดก้า้วสูงข้ึนมาสู่ระดับหน่ึงในชีวิตแลว้บอกกับตัวเองว่า “ฉันไดก้า้ว

มาสู่ จุดหมายของชีวิตแล้ว” น้ันยังไม่เพียงพอ เราตอ้งยอมเชื่อฟังในทุกเร่ือง ตอ้งไม่

หวงแหนส่ิงใด หรือปิดประตูชีวิตในดา้นใดๆ สําหรับพระเจา้ เราแต่ละคนมักจะมีส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงท่ีเราพยายามยึดไวใ้หน้านท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ แต่ขอเตือนใจคุณว่า เชื้ อนมเพียง

นิดหน่อยอาจทาํใหแ้ป้งดิบฟขูึ้ นไดท้ั้งกอ้น (1 คร. 5.6)

200 “ฉนัจะตอ้งทําตามวิธีของฉนัเท่าน ัน้ ไม่ง ัน้ก็ไม่ตอ้งทําเสยีเลย”



พระเจา้ตอ้งการการเช่ือฟัง ไม่ใช่เคร่ืองบูชา
และซามูเอลกล่าวว่า  “พระเจา้ทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและ

เครื่องสตัวบูชามาก  เท่ากบัการท่ีจะเช่ือฟังพระสุรเสยีงของพระองคห์รือดูเถิด  ที่
จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสตัวบูชา  และซ่ึงจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู ้
เพราะการกบฏก็เป็นเหมือนบาปแห่งการถือฤกษ์ถือยาม  และความดื้ อดึงก็เป็น
เหมือนบาปชัว่และการไหวรู้ปเคารพเพราะเหตุที่ท่านทอดท้ิงพระวจนะของพระเจา้
พระองคจ์ึงทรงถอดท่านออกจากตาํแหน่งกษัตริย”์

1 ซามูเอล 5.22-23

การพิจารณาดู ชี วิ ตของเซาโลทาํให ้เราเห็นอย่างชัดเจนว่ าพระเจ้าทรง

ประทานโอกาสใหแ้ก่ท่านท่ีจะเป็นกษัตริย์ แต่ท่านไม่สามารถดาํรงอยู่ในตาํแหน่งน้ัน

ไดน้าน เพราะความด้ือดึงและการกบฎ ท่านคิดท่ีจะทาํส่ิงต่างๆตามทางของตนเอง

ครั้งหน่ึงเมื่อผู ้เผยพระวจนะซามูเอลเตือนท่านในเร่ืองท่ีท่านไม่ยอมทาํตาม

ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงบญัชาใหก้ระทาํ เซาโลตอบว่า “ขา้พเจา้คิดว่า” จากน้ันท่านก็เร่ิมเล่าถึง

ความคิดเหน็ของตนเองว่าน่าจะทาํส่ิงโน้นส่ิงน้ีอย่างไรบา้ง (1 ซมอ. 10.6-8, 13.8-

14) ซามเูอลจึงตอบว่า พระเจา้ทรงประสงคก์ารเชื่อฟัง ไม่ใช่เคร่ืองสัตวบูชา

บ่อยครั้ งเราไม่อยากจะทาํตามส่ิ งท่ีพระเจ้าเรียกร้อง และพยายามทาํส่ิ ง

อ่ืนเพ่ือชดเชยการไม่เชื่อฟังของเรา

บุตรของพระเจา้มากมายหลายคนล้มเหลวไม่สามารถท่ีจะ “ดาํรงชีวิตและ

ครอบครองอย่างกษัตริย์” ได ้ เพราะเหตุความด้ือดึงและการกบฎ

อารัมภบทของพระธรรมปัญญาจารย์ในพระคัมภีร์ฉบับขยายความ กล่าวว่า

“จุดประสงค์ของหนังสือเล่มน้ีคือเพ่ือตรวจสอบดูชีวิตโดยรวม และเพ่ือสอนว่าใน

ทา้ยท่ีสุดถา้เราจะวิเคราะหด์ูชีวิตแลว้ ชวีิตคือส่ิงท่ีไรค้วามหมายหากปราศจากการเคารพ

ในยาํเกรงพระเจา้”

เราต้องเข ้าใจว่า ถ้าปราศจากการเชื่อฟังก็เท่ากับไม่มีการเคารพและการ

ยาํเกรง เหตุท่ีเด็กๆ จาํนวนมากในทุกวันน้ีมีใจกบฎก็เพราะว่าเขาขาดการเคารพและ

ยาํเกรงพ่อแม่ ซึ่งตามปกติแลว้เป็นความผิดของพ่อแม่ท่ีไม่ไดด้าํเนินชีวิตในลักษณะท่ีจะ

ส่งเสริมใหลู้กเกิดความความเคารพยาํเกรง

นักวิชาการพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ยอมรับกันว่าหนังสือปัญญาจารย์เขียนโดย

กษัตริย์โซโลมอน ซึ่งพระเจา้ทรงประทานปัญญาใหม้ากกว่าคนทั้งปวง ถ้าโซโลมอน

สนามรบในความคิด 301



มีปัญญามากขนาดน้ัน ทาํไมท่านจึงดาํเนินชีวิตผิดพลาดมากมายหลายอย่าง? คาํตอบ

ง่ายๆ ก็คือ เป็นไปไดท่ี้เราจะมีบางส่ิงอยู่กบัตวัแต่ไม่ไดนํ้าออกมาใชเ้ลย เรามีพระทยัของ

พระคริสต์ แต่เราใช ้พระทัยน้ันเสมอหรือเปล่า? พระเจ้าทรงกระทาํใหพ้ระเยซูเป็น

พระปัญญาแก่เรา แต่เราไดใ้ชปั้ญญาทุกครั้งหรือเปล่า?

โซโลมอนต้องการทาํตามใจปรารถนาของตนเอง ด้วยวิ ธีการของตนเอง

ท่านใช ้ชีวิ ตทดลองทาํ ส่ิ งโน้นส่ิ งน้ี  ท่านมี ข ้าวของทุกอย่างท่ี เงินทองจะหาซ้ื อได้

ทั้งความสําเริงสําราญชั้นยอดของโลก แต่ว่าถอ้ยคาํต่อไปน้ีคือส่ิงท่ีท่านไดก้ล่าวสรุปไวใ้น

ตอนท้ายของหนังสือปัญญาจารย์

จบเรือ่งแลว้  ไดฟั้งกนัทัง้สิ้ นแลว้  จงยาํเกรงพระเจา้  และรกัษาพระบญัญตัิ
ของพระองค ์  เพราะน่ีแหละเป็นหนา้ที่ของมนุษยท์ั้งปวง

ปัญญาจารย ์12:13

ฉันอยากจะสรุปบทเรียนท่ีไดร้ับจากพระคัมภีร์ขอ้น้ีเป็นคาํพูดของตัวเองว่า

จุดประสงค์สูงสุดในการเนรมิตสรา้งมนุษยข์ึ้ นมาก็เพ่ือเขาจะไดย้าํเกรงและ
นมัสการพระเจา้โดยการเช่ือฟังพระองค์ คุณลักษณะแบบพระเจา้นั้ นตอ้งเกิดมาจาก
การเช่ือฟัง ซ่ึงเป็นรากฐานของความสุขทั ้งปวง ไม่มีใครพบความสุขแทไ้ดถ้า้ปราศจาก
การเช่ือฟังพระเจา้ ส่ิงใดๆในชีวติของเราท่ีไม่เขา้รปูเขา้รอยจะสามารถปรบัสูส่ภาพปกติได้
โดยการเช่ือฟัง หน้าท่ีทัง้มวลของมนุษยเ์ราก็คือการเช่ือฟังน่ันเอง

ตามความคิดของฉันแลว้ พระคัมภีร์ขอ้น้ีเป็นพระธรรมท่ียิ่งใหญ่มากขอ้หน่ึง

และฉันขอหนุนใจใหคุ้ณไดศ้ึกษาดูเป็นส่วนตัว

ทั้งการเช่ือฟังและไม่เช่ือฟัง ตา่งก็มีผลลพัธ์
เพราะว่าคนเป็นอนัมากเป็นคนบาป เพราะคนคนเดียวที่มิไดเ้ชื่อฟังฉันใด

คนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบธรรมเพราะพระองคผ์ูเ้ดียวที่ไดท้รงเช่ือฟังฉันนั้น
โรม 5:19

การท่ีเราเลือกท่ีจะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังไม่ได ้ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อตัวเอง

เท่าน้ัน แต่มีกระทบต่อผูค้นมากมายดว้ย ลองคิดเร่ืองน้ีดู ถา้คนอิสราเอลยอมเชื่อฟัง

พระเจ้าในทันทีทันใด ชีวิตของพวกเขาจะพบพระพรมากมายเพียงใด คนอิราเอล

202 “ทาํไมฉนัจะอิจฉาริษยาไม่ได ้  ในเมื ่อใครๆ ก็ไดด้กีวา่ฉนัทัง้นัน้”



สนามรบในความคิด 203

จาํนวนมากพรอ้มทั้งลูกหลานของเขาตอ้งลม้ตายในถ่ินทุรกันดารเพราะไม่ยอมดาํเนิน

ตามวิ ถีทางของพระเจ้า ลูกหลานของเขาได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของเขา

ลูกหลานของเราในทุกวันน้ีก็จะไดร้ับผลกระทบจากการตัดสินใจของเราดว้ยเช่นกัน

ไม่นานมาน้ีลูกชายคนโตของฉันกล่าวว่า “แม่ครับ ผมมีอะไรจะบอก ผมอาจ

จะรอ้งไหด้ว้ย แต่พยายามฟังผมหน่อยนะครับ” จากน้ันเขาก็เล่าว่า “ผมใชเ้วลาคิดถึง

เร่ืองของพ่อกับแม่ ท่ีไดทุ่้มเทเวลาหลายปีในพันธกิจน้ี  ทุกครั้ งพ่อกับแม่เลือกท่ีจะ

เชื่ อฟังพระเจ้าแม้ว่าจะไม่ใช่เร่ื องง่ายเลย แม่ครับ ผมรู ้ว่าแม่กับพ่อต้องเผชิญกับ

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีคนอ่ืนไม่รู ้และผมอยากใหแ้ม่รูว้่า เชา้วนัน้ีพระเจา้ทาํใหผ้มรูสึ้กตวัว่า

ผมไดร้ับประโยชน์อย่างมากมายจากการเชื่อฟังของแม่ และผมรูสึ้กประทับใจมากครับ”

ส่ิงท่ีเขาพูดน้ันมีความหมายสําหรบัฉันมาก ทาํใหฉ้ันนึกพระธรรมโรม 5.19

การท่ีคุณตัดสินใจเชื่อฟังพระเจา้จะมีผลกระทบต่อคนอ่ืน เมื่อคุณตัดสินใจ

ไม่เชื่อฟังพระเจ้า มันก็จะกระทบต่อคนอ่ืนดว้ยเช่นกัน คุณจะไม่ยอมเชื่อฟังพระเจา้

และมีชีวิตอยู่ในถ่ินทุรกันดารต่อไปอีกก็ได  ้แต่ขอใหจ้าํไวว้่าถ้าคุณมีลูก หรือเคยมีลูก

การตัดสินใจของคุณจะทาํใหเ้ขาตอ้งวนเวียนอยู่ในถ่ินทุรกันดารไปกับคุณดว้ย เขาอาจ

จะหาทางกา้วออกไปจากถ่ินกันดารไดเ้มื่อเขาโตข้ึน แต่ฉันขอยืนยันว่าพวกเขาตอ้งได้

รับผลกระทบอย่างมากจากการไม่เชื่อฟังของคุณ

ชีวิตของคุณอาจจะมีสภาพท่ีดีกว่าน้ีก็ได ้ ถ้าบางคนในอดีตของคุณได้เชื่อ

ฟังพระเจา้

การเชื่ อฟังทาํให ้เราเอ้ื อมออกไปได้ไกลเกินตัว มันจะปิดประตูนรกและ

เปิดหน้าต่างสวรรค์ใหแ้ก่เรา

ฉันสามารถเขียนหนังสือเร่ืองการเชื่อฟังไดอี้กเป็นเล่ม แต่ในตอนน้ีฉันเพียง

อยากจะชี้ ใหเ้ห็นว่าชีวิตท่ีไม่เชื่อฟังน้ัน เป็นผลพวงมาจากการมีความคิดท่ีผิด

นอ้มนาํความคิดทุกอยา่งใหอ้ยูใ่ตสิ้ทธิอาํนาจของพระคริสต์
เพราะว่าศาสตราวุธของเราไมเ่ป็นฝ่ายโลกียวสิยั  แตม่ีฤทธิเ์ดชจากพระเจา้

อาจทาํลายป้อมได้
คือทาํลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม  และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้ง

ตัวขึ้ นขัดขวางความรู ้ของพระเจา้  และน้อมนาํความคิดทุกประการให้เขา้อยู่
ใตบ้ังคบัจนถึงรับฟังพระคริสต์

2โครินธ ์10:4 - 5



ความคิดของเราคือส่ิงท่ีชักนําเราเขา้สู่ ปัญหาอยู่บ่อยครั้ง

ในอิสยาห ์ 55.8 พระเจา้ตรัสว่า เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิด
ของเจ ้าทั้ งทางของเจ ้าไม่ เป็นวิ ถี ของเรา… ไม่ ว่ าคุ ณหรื อฉั นจะคิ ดอย่ างไร

พระเจา้ไดบ้นัทึกความคิดของพระองคไ์วใ้นหนังสือท่ีเรียกว่า พระคมัภีรแ์ลว้ เราตอ้งเลือก

ท่ี จะพิจารณาดูความคิดของเราโดยอาศัยพระคัมภีร์เป็นเกณฑ์  เราต้องพร้อมท่ี

จะน้อมนําความคิดของเราใหอ้ยู่ใตค้วามคิดของพระเจา้ เพราะเรารู ้ว่าความคิดของ

พระองค์คือส่ิงท่ีดีท่ีสุด

น่ีคือประเด็นสําคัญของพระคมัภีร ์ 2 โครินธ ์ 10.4, 5 จงตรวจสอบดูว่าอะไร

อยู่ในความคิดของคุณ ถา้มนัไม่ใช่ส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดของพระเจา้ (คือพระคมัภีร)์

ก็ขอใหร้ื้อความคิดน้ันลง และเร่ิมคิดตามความคิดของพระเจา้

คนท่ีดาํเนินชีวิตตามความไรส้าระแห่งความคิดของตนเองไม่ไดท้าํลายชีวิต

ของตนเองเท่าน้ัน แต่หลายครั้งมนัทาํลายชีวิตของคนอ่ืนๆท่ีอยู่ลอ้มรอบเขาดว้ย

ความคิดของเราน่ีแหละคือสนามรบ
ในพ้ืนแห่งความคิดของคุณน่ีแหละท่ี คุณจะชนะหรือพ่ายแพ้ในสงครามท่ี

มารซาตานไดก้่อข้ึน คาํอธิษฐานจากส่วนลึกของหัวใจของฉันคือ ขอใหห้นังสือเล่มน้ี

มีส่วนชว่ยคุณท่ีจะทาํลายป้อมแหง่จินตนาการ และทิฐิมานะทุกประการท่ีตัง้ตวัข้ึนขดัขวาง

ความรูข้องพระเจา้ น้อมนําความคิดทุกประการใหอ้ยู่ใตบ้งัคบั จนถึงรบัฟังพระเยซคูริสต์

204 “ฉนัจะตอ้งทําตามวิธีของฉนัเท่าน ัน้ ไม่ง ัน้ก็ไม่ตอ้งทําเสยีเลย”




อาจารย์จอยซ์ ไมเออร์ ไดเ้ร่ิมสอนพระวจนะของพระเจา้มาตั้งแต่ปี 1976

และได้เข ้าสู่ งานรับใช ้เต็มเวลาตั้ งแต่ปี 1980 ในฐานะท่ีเป็นศิษยาภิบาลร่วมของ

คริสตจักรไลฟ์คริสเตียนเซ็นเตอร์ ในเมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูร่ี ท่านไดป้ระสานงาน

จดัตั้งและสอนหลักสูตรพิเศษประจาํสัปดาหท่ี์เรียกว่า “ชีวิตในพระวจนะ” ขึ้ น หลังจาก

ท่ีผ่านไปกว่า 5 ปีแลว้พระเจา้ไดท้รงนําใหท่้านหยุดการสอนในหลักสูตรดังกล่าว และ

เร่ิมก่อตั้งพันธกิจการรับใชส่้วนตวัข้ึนในนาม “องคก์ารชีวิตในพระวจนะ (Life In The

Word, Inc.)”

รายการวิทยุ “ชีวิตในพระวจนะ” ของท่านไดก้ระจายเสียงตามสถานีวิทยุต่างๆ

ทัว่ประเทศมากกว่า 250 สถานี ในปี 1993 ท่านไดเ้ร่ิมจดัรายการโทรทศัน์ “ชีวิตใน

พระวจนะกับจอยซ์ ไมเออร์”  ความยาว 30 นาที ซึ่งออกอากาศไปทัว่สหรัฐอเมริกา

และประเทศอ่ืนๆ เทปคาํสอนของท่านก็เป็นท่ีชื่นชอบในหลายๆ ประเทศ ท่านไดเ้ดิน

ทางไปในท่ีต่างๆ เพ่ือจัดการประชุมพิเศษชีวิตในพระวจนะและเทศนาตามคริสตจักร

ทอ้งถ่ินทัว่ไป

จอยซ์ และเดฟ สามีซึ่งเป็นผูจ้ัดการดา้นธุรการขององค์การชีวิตในพระวจนะ

ไดส้มรสกนัมาแลว้ 30 ปี มบุีตรทัง้หมด 4 คน มคีรอบครวัแลว้ 3 คน ส่วนคนสุดทอ้งอาศยั

อยู่กบัพ่อแม่ท่ีเฟนตนั ย่านชานเมืองเซนต์หลุยส์  รฐัมิสซูร่ี

จอยซ์เชื่อว่า การทรงเรียกในชีวิตของท่านน้ันคือการช่วยทาํใหผู้เ้ชื่อตั้งมัน่ใน

พระวจนะของพระเจา้ ท่านกล่าวว่า “พระเยซูทรงส้ินพระชนม์เพ่ือทาํใหเ้ชลยเป็นไท

แต่คริสเตียนจาํนวนมากมายกลับไม่มีหรือแทบจะไม่มีชัยชนะในชีวิตประจาํวันเลย”

เพราะเหตุท่ีท่านมีชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยความพ่ายแพม้านานหลายปี และต่อมาไดร้ับการ

ปลดปล่อยจนมีชีวิตในชยัชนะเพราะใชพ้ระวจนะของพระเจา้ ท่านจึงไดอ้อกไปเสริมสรา้ง



และช่วยปลดปล่อยคนทั้งหลายใหเ้ป็นไท เปล่ียน "ขี้ เถา้ใหเ้ป็นส่ิงสวยงาม”

จอยซ์ ได้สอนเร่ืองการเยียวยาทางด้านอารมณ์และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ี เกี่ยวข ้อง

ในการประชุมต่างๆ ทัว่ประเทศ ซึ่งเป็นพระพรต่อชีวิตของผูค้นหลายพันหลายหมื่นคน

ท่านไดบ้นัทึกเทปคาํสอนเร่ืองต่างๆ มากกว่า 150 อัลบั้ม และเขียนหนังสือ 16 เล่ม

เพ่ือเสริมสรา้งพระกายของพระคริสต์

เทปคาํสอนชุด “คู่มือการเยียวยาทางดา้นอารมณ์” ของท่านประกอบไปดว้ย

เน้ือหาท่ีมีความยาวมากกว่า 23 ชัว่โมง ครอบคลุมถึงหวัขอ้ต่างๆ เช่น “ความมัน่ใจ”

“ความงดงามแทนข้ีเถ้า” (มีบทเรียนประกอบดว้ย) “วิธีจัดการกับอารมณ์ของคุณ”

“ความขมข่ืน และการไม่ยอมยกโทษ” “รากเหงา้แห่งการถูกปฏิเสธ” และเทปอ่านขอ้

พระคมัภีร์ประกอบดนตรีความยาย 90 นาที ในชุด “การเยียวยาสําหรบัผูช้อกชํ้า”

คาํสอนชุด “เสริมสรา้งความคิด” ประกอบดว้ยเทป 5 ชุดซ่ึงสอนในเร่ืองต่างๆ

เกี่ยวกบัความคิดจิตใจของเรา ไดแ้ก่ “ป้อมและรปูแบบของความคิด” “ความคิดแบบคน

ท่ีดาํเนินในถ่ินทุรกันดาร” “จิตใจแบบเน้ือหนัง” “จิตใจฟุ้งซ่าน และข้ีสงสัย” และ

“ความคิด, ปาก, อารมณ์ และทศันคติ” ชุดคาํสอนชุดน้ียงัประกอบดว้ยหนังสือท่ีทรงพลัง

ความหนา 260 หน้า ชื่อ “สนามรบในความคิด” อีกดว้ย ในส่วนคาํสอนท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

เร่ืองความรกัน้ัน มีเทป 2 ชุดคือ “ความรกัคือ….” และ “ความรกั-พลังอนัสูงสุด”

สําหรับผู ้ ท่ีต ้องการรายชื่ อหนังสือและรายละเอียดในการสั ่งซื้ อ เพ่ือการ

เยียวยาบาดแผลในชีวิต สามารถเขียนจดหมายถึงสํานักงานของจอยซ์ ไมเออร์ ได้

ถา้ท่านตอ้งการติดต่อกับผู ้เขียน โปรดส่งจดหมายไปยัง

Joyce Myer

Life In The Word, Inc.

PO. Box 655

Fenton, Missouri 63026

หรือโทรศัพท์ หมายเลข

(314) 349-0303
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