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บทน�า

	 “แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว	จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย	เพราะว่าผู้ท่ีจะมาเฝ้า

พระเจ้าน้ัน	ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงด�ารงพระชนม์อยู่	และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทาน

บ�าเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์”	(ฮีบรู	11:6)	“ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่ง

ที่หวังไว้”	(ฮีบรู	11:1)	พระเจ้าทรงสัญญาว่า	“ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด

เมลด็หนึง่	พวกท่านจะสัง่ภเูขาน้ีว่า	‘จงเคลือ่นจากทีน่ี่ไปท่ีโน่น’	มนัก็จะเคลือ่นไป”	(มทัธวิ	

17:20)	อบัราฮัมมคีวามหวงัด้วยความเชือ่ว่า	ตนจะได้รบัสิง่ทีพ่ระเจ้าได้ทรงสญัญาไว้	(โรม	

4:18)	บางคนพยายามมีความเชื่อ	แต่พวกเขาไม่มีความหวัง	พวกเขาไม่มีความคาดหวัง

ในเชิงบวกว่า	สิ่งดีๆก�าลังจะเกิดข้ึนในชีวิตของเขาโดยความดีอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า	ฉัน

เชื่อว่าความหวังน�าหน้าและเชื่อมโยงกับความเชื่อ	เราไม่สามารถเลือกมีเฉพาะอย่างใด

อย่างหน่ึงได้	จะเป็นไปได้อย่างไรที่คนที่มองโลกในด้านลบ,	สิ้นหวังจะด�าเนินชีวิตด้วย

ความเชือ่ได้?	คนๆ	น้ันอาจจะเชือ่พระเจ้า	แต่ผูเ้ชือ่ทีแ่ท้จรงิจะไม่เพยีงแต่วางใจว่าพระเจ้า

ทรงพระชนม์อยูเ่ท่านัน้	พวกเขาจะเชือ่ด้วยว่าพระเจ้าทรงแสนด	ีและทรงมบี�าเหนจ็ให้กบั

ผู้ท่ีแสวงหาพระองค์	พวกเขารอคอยและมีความหวงัในความดขีองพระเจ้า	ไม่ใช่เพราะว่า

พวกเขาสมควรได้รับ	แต่เพราะว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะมอบให้เขา

	 ฉันใช้ช่วงชีวิต	38ปีที่ผ่านมากับการเดินทางเทศนาและสั่งสอนพระวจนะ 

พระเจ้าไปทั่วโลก	หลายครั้งที่ฉันได้พบกับคนที่น่าทึ่ง-	เหมือนคุณ	ทั้งคนที่เป็นเจ้าของ

ธรุกิจ,	แม่บ้าน,	คณุแม่ทีต้่องออกไปท�างาน,	ศลิปิน,	ศาสนาจารย์,	นกัลงทุน,	นกัการเมอืง,	

อาสาสมัคร,	แม่เลี้ยงเด่ียว,	พ่อเล้ียงเด่ียว	ฉันรู้สึกพิเศษท่ีได้พบปะกับผู้คนเหล่านี้ใน 

ทุกการเดินทางในชีวิตของฉัน



X ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

	 บางคนเก่งมาก	เหมือนเขาจะได้อยู่จุดที่สูงที่สุดในโลกแล้ว	บางคนเปิดเผย 

ความลับกับฉันว่า	พวกเขาแทบจะรับมือกับชีวิตในแต่ละวันไม่ไหวเพื่อให้เพียงพอ 

กับค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน	อีกหลายคนต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ยากล�าบากมาก	จนรู้สึก 

พ่ายแพ้และแทบแบกภาระไม่ไหม

	 แต่ไม่ว่าคนๆ	นั้นจะเป็นใคร	ไม่ว่าจะต้องเจอสถานการณ์แบบไหน	ฉันพบว่า 

มีอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องการจริงๆ	นั่นก็คือ	ความหวัง

	 ความหวังคือ	ความคาดหวังในสิ่งที่ดีอย่างเป็นสุขและมั่นใจ	เป็นแหล่งพลังงาน	

และเป็นจุดที่สร้างแรงบันดาลใจในทุกกรณี		เป็นเหมือนกระแสน�้าข้ึนที่ช่วยหนุน 

เรือทุกล�า	ไม่ว่าเรือล�านั้นก�าลังค่อยๆ	เทียบเรือเข้าฝั่ง,	ติดอยู่บนโขดหิน	หรือก�าลังแล่น

ออกทะเลอย่างเต็มก�าลัง	ความหวังเป็นเหมือนทุ่นลอยน�้าส�าหรับวิญญาณของเรา	 

ท้าทายให้เรามีความเชื่อว่า	เธอรู้ไหม? ท้ายที่สุดทุกอย่างจะลงตัวได้	บางคร้ังมันก็ยาก 

ที่จะอธิบายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า	บางวันเรารู้สึกแย่จนอยากจะยอมแพ้	แต่ความหวังคือ

ความเชื่อว่าสิ่งที่ดีอาจเกิดขึ้นได้ในทุกขณะ

	 เพราะอย่างนี้เอง	ฉันจึงเชื่อว่าการเขียนหนังสือเรื่องความหวังเป็นเรื่องจ�าเป็น	

และจะช่วยให้คุณมคีวามหวงัอย่างน่าอศัจรรย์	จรงิๆแล้ว	พระคมัภร์ีบอกเราว่านีเ่ป็นหน่ึง

ในสามสิ่งที่ยังมั่นคงอยู	่ในขณะที่สิ่งอื่นๆล้มเหลวไปหมดแล้ว	(1	โครินธ์	13:13)	ไม่ว่าคุณ

จะเป็นใคร	หรือก�าลังเผชิญกับสถานการณ์อะไรอยู่ในตอนนี้	ทุกอย่างในชีวิตคุณจะไม่

สามารถเข้าที่เข้าทางได้เลยหากปราศจากความหวัง	หากคุณก�าลังเผชิญสถานการณ์เลว

ร้ายอยู่	แน่นอนว่าคุณต้องมีความหวัง	ถ้าทุกอย่างในชีวิตคุณก�าลังไปได้สวย	คุณก็ต้องมี

ความหวังว่าสถานการณ์ต่างๆจะยงัคงเป็นไปได้ด้วยดีต่อไป	หากคณุใช้ชวีติอยูใ่นสวนแห่ง

ความหวังแล้ว	ก็จะมีบางอย่างเบ่งบานให้คุณเห็นเสมอ

	 	ถงึแม้ว่าความหวงัจะเป็นสิง่ทีย่อดเยีย่มมากแค่ไหน	มนักอ็าจจะอยูผ่ดิทีผ่ดิทาง

ได้ง่ายๆ	ถ้าคณุฝากความหวงัไว้ทีใ่ครคนหนึง่	เขาจะเป็นแหล่งก�าลงัทีไ่ม่มัน่คง		ถ้าคณุฝาก

ความหวังไว้กับที่ท�างาน	คุณใช้ความสามารถทั้งหมดไปกับการหาเงิน	หรือท�างานเพ่ือ 

เงินเกษียณ	คุณอาจต้องเจอกับความผิดหวัง	ถ้าคุณฝากความหวังไว้บนความสามารถ 

ของตัวเอง	คุณก็อาจจะรู้สึกอ่อนแอเวลาที่คุณเสียความมั่นใจ



XI

	 จริงๆ	มันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลย	ความหวังจะเข้มแข็งแค่ไหนข้ึนอยู่กับส่ิงท่ีเรา

ฝากความหวัง	ดังนั้น	คุณต้องฝากความหวังในพระเจ้า	และพระสัญญาของพระองค์ก็อยู่

ในพระวจนะของพระองค์	ถ้าคุณไม่ได้ฝากความหวงัไว้กบัพระเจ้า	ความหวงักจ็ะเป็นเพยีง

เร่ืองเพ้อฝัน,	เป็นความคิดชั่วคราว	จริงๆ	แล้วความหวังท่ีฉันพูดถึงนี้อาจจะไม่เหมือน

ความหวังที่โลกน้ีให้ค�านิยาม	ความหวังของผู้เชื่อนั้นอยู่ในผู้ท่ีมั่นคง,	มีฤทธิ์เดช,	ทรงรู้ 

ทุกสิ่งและทรงด�ารงอยู่เสมอ	คือ	พระเจ้าเพียงองค์เดียวและพระบุตรของพระองค์คือ 

พระเยซูคริสต์	

	 คุณสามารถพูดได้ว่า	:	หากปราศจากความหวังในพระเจ้าแล้ว	เราแทบจะท�า

อะไรไม่ได้เลย	แต่ด้วยความหวังในพระเจ้า	ก็แทบไม่มีอะไรเลยที่คุณจะท�าไม่ได้

	 การใช้เวลาในการอ่านและศึกษาพระวจนะพระเจ้าแสดงให้เราเห็นว่าจะเกิด 

อะไรขึ้นเมื่อลูกของพระเจ้ากล้าที่จะด�าเนินชีวิตบนความเชื่อ	พระคัมภีร์ท้ังเล่มท้ังใน 

พันธสัญญาเดิม	และพันธสัญญาใหม่	เราได้อ่านเรื่องชีวิตของคนธรรมดา	คนท่ีอ่อนแอ 

และมีเวลาท่ีล้มเหลวเหมือนกันกับเรา	แต่เขาสามารถเอาชนะโอกาสที่แทบจะเป็นไปไม่

ได้เลยเพราะว่าพวกเขาเลือกที่จะมีความหวังในพระเจ้าว่า	พระองค์ทรงเตรียมสิ่งที่เหนือ

ความคาดหมายไว้รอเราอยู่ที่ปลายทาง...พวกเขาวางความเชื่อไว้ที่พระองค์

•	 แม้ว่าลูกหลานของชาวฮีบรูจะต้องตกเป็นทาสในอียิปต์นานหลายชั่วอายุคน	

ความหวังที่จะได้เป็นอิสระกลายเป็นสิ่งผลักดันให้โมเสสมีความฝันที่จะ 

ช่วยให้ชนชาติของเขาได้รับการปลดปล่อยจากผู้ที่กดขี่ข่มเหง

•	 ในขณะที่กองทัพทหารชาวอิสราเอลซ่อนตัวเพราะกลัวโกลิอัท	 แต่ความหวัง

ที่จะได้รับชัยชนะท�าให้ดาวิดตั้งค�าถามว่า	“เขา จะ ท�า อย่าง ไร แก่ คน ที ่ฆ่า คน 

ฟี ลิส เตีย คน นี้ ได้ และ น�า เอา ความ เหยียด หยาม ไป จาก อิสรา เอล?”

•	 ในขณะที่ฮามานคิดอุบายชั่วที่จะท�าลายชนชาติของเอสเธอร	์ด้วยความหวัง

ว่านางจะสามารถท�าสิง่ทีแ่ตกต่างได้	ท�าให้นางเอสเธอร์กล้าทีจ่ะยืน่ค�าร้องต่อ

กษัตริย์ที่จะเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับส�าหรับชนชาติของนาง

บทน�า
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•	 การทิ้งงาน,	เพ่ือนๆ	หรือแม้แต่ครอบครัวไว้เบื้องหลัง	ด้วยความหวังว่า 

พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ตามพระสัญญา	ท�าให้มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง	

ยอมทิ้งทุกอย่างและติดตามพระองค์ไปจนกระทั่งทรงถูกตรึงที่กางเขน

	 คุณสังเกตเห็นระยะห่าง,	อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความหวังไหม?	จากตัวอย่าง

แต่ละเร่ืองในพระคัมภีร์	ความหวังน้ันเป็นมากกว่าความคิดท่ีช่วยสร้างแรงบันดาลใจ 

หรือมากกว่าแค่ความฝันสีจางๆ	;	ความหวังคือ	ไม่มีอะไร – ท่ี - เป็นไปไม่ได้ –ส�าหรับ 

– พระเจ้า เป็นเหมือนทะเลเพลิงที่ไม่มีวันดับ

•	 ส�าหรับโมเสส	:	ความหวังสามารถหักโซ่ตรวนได้

•	 ส�าหรับดาวิด	:	ความหวังท�าให้เขากล้าถามค�าถามที่ไม่มีใครกล้าถาม

•	 ส�าหรับพระนางเอสเธอร์	:	ความหวังท�าให้มีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงใช้เธอ

เป็นผู้ช่วยให้ชนชาติของเธอพ้นจากการถูกท�าลาย

•	 ส�าหรับเหล่าสา วก	 :	 ควา มหวังท�าให้ พ ว ก เขากล้าออกเดินทางสู่ชีวิตใหม ่

และเป็นผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้

	 ฉนัเชือ่ว่าความหวงัจะช่วยให้เกดิผลอย่างเดยีวกนัในชวีติของคณุ	เพราะอย่างนี้

เองฉันจึงรู ้สึกตื่นเต้นท่ีคุณก�าลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู ่	และฉันรู้สึกตื่นเต้นท่ีจะได้ใช ้

เรือ่งราว,	ค�าสอนในพระคมัภร์ี	และค�าแนะน�าในการด�าเนนิชวีติทีคุ่ณจะได้อ่านใน	แต่ละ

หน้าทีจ่ะช่วยหนุนใจให้คณุก้าวไปข้างหน้าและ	ปลกุความหวงัของคณุข้ึนมา!	ให้คณุ	ตัง้ใจ

ที่จะยึดมันไว้ให้มั่นและไม่ยอมใช้ชีวิตโดยปราศจากความหวัง

	 คุณสังเกตไหมคะ	ตลอดทั้งชีวิตของคุณ	ไม่ว่าคุณจะเคยสังเกตหรือไม่	โลกนี ้

คอยบอกคุณว่า	อย่าปลุกความหวังขึ้นมาเลย	อดีตที่เจ็บปวด,	ปัจจุบันที่ท�าให้คุณผิดหวัง	

และอนาคตที่ไม่แน่นอน	ต่างก็คอยบอกให้คุณกดความคาดหวังลงไปให้ต�่า	–	มีเหตุผล,	

สงบนิ่งเอาไว้,	อย่าคาดหวังให้สูงเกินไป	เดี๋ยวจะผิดหวัง

	 เมือ่ผลการตรวจครรภ์ออกมาเป็นบวก....อย่าเพิง่หวงัอะไรให้มาก จ�าไม่ได้เหรอ

ว่าคร้ังทีแ่ล้วมนัเกดิอะไรขึน้...	เมือ่คนทีท่�าร้ายคุณเข้ามาขอโทษคณุและอยากให้ทกุอย่าง

ราบรืน่เหมอืนเดมิ...	อย่าเพิง่ไปหวงัอะไรมาก เด๋ียวเขากม็าท�าให้เธอเจบ็อกี...เมือ่มโีอกาส



XIII

ที่น่าตื่นเต้นเข้ามาหาคุณในที่ท�างาน...อย่าเพิ่งไปหวังให้มาก มันอาจจะไม่ได้จบลง 

ด้วยดีก็ได้

	 แต่ชีวิตที่ปราศจากความหวังก็เหมือนไม่มีชีวิตเลย	คุณอาจจะบอกว่าคุณก็แค่

อยากจะระวังตัว	–	อย่างน้อยก็ยังดีกว่าต้องมาเสียใจทีหลังนะ	คุณจอยซ์	–	ซึ่งจริงๆ	แล้ว

คุณก�าลังกลัวต่างหาก	กลัวจะถูกท�าให้เจ็บ,	กลัวจะผิดหวัง,	กลัวจะถูกเอาเปรียบ	 

ความกลัวที่เกิดขึ้นอาจจะมีประโยชน์	คุณอาจจะเป็นคนที่มีบาดแผลรุนแรงในชีวิต	 

คุณอาจเคยเจอเร่ืองที่ท�าให้ถอดใจและผิดหวัง	ประสบการณ์คอยบอกคุณว่าไม่มีอะไร

เปลีย่นแปลงได้แน่นอน	แต่พระวจนะพระเจ้าบอกเรามากกว่านัน้	พระวจนะพระเจ้าบอก

เราว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ส�าหรับพระเจ้า!

	 ถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนชีวิต!	เช่ือพระเจ้าและคาดหวังสิ่งท่ีดีท่ีสุด:	ความ	

สัมพันธ์ที่ดีที่สุด,	โอกาสที่ดีที่สุด,	ชีวิตแต่งงานที่ยอดเยี่ยม,	ข่าวดี,	ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด,	 

ชีวิตที่ดีที่สุด	คาดหวังให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับคุณวันนี้!

	 พระเจ้าอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะมีได้	ถ้าคุณสงสัยว่ามันจะ 

เป็นจริงได้ไหม	กใ็ห้คณุระลกึถงึสิง่ทีด่ทีีส่ดุทีท่รงมอบให้กบัเราคอื	พระเยซคูรสิต์	พระเยซู

ทรงส้ินพระชนม์เพ่ือคณุ	ถ้าหากคณุยอมรบัของขวญัแห่งการทรงไถ่นีแ้ล้ว	คณุก็จะมคีวาม

ชื่นชมยินดีในชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์	แต่พระองค์ทรงส้ินพระชนม์เพ่ือให้คุณได้มีความสุข

กับชีวิตบนโลกนี้ด้วยเช่นกัน

	 ยอห์น	10:10	พระเยซูตรัสว่า	“เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต	และจะได้

อย่างครบบริบูรณ	์(เต็มจนล้น)”

	 เมือ่คณุได้อ่านหนงัสอืเล่มนีจ้นจบแล้ว	ฉนัหวังว่าคณุจะเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการ

ให้คุณ	“มีชีวิตที่มีความสุข”	พระองค์ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับจิตวิญญาณ,	อารมณ์,	

ความสัมพันธ์และร่างกายของคุณ	ในทุกๆ	ปี,	ทุกๆ	วัน,	ทุกๆ	ขณะ	และเมื่อคุณรู้ว่า	

พระเจ้าต้องการสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับชีวิตคุณแล้ว	คุณก็จะเต็มไปด้วยความหวังอย่างเล่ียง 

ไม่ได	้พระเจ้าอยากให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการ	เพื่อที่คุณจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วย

บทน�า
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เพราะฉะน้ัน	ถ้าวันนี้คุณก�าลังเจ็บปวด	และสงสัยว่าสถานการณ ์

รอบตัวจะดีขึ้นกว่านี้ได้ไหม	..ให้คุณปลุกความหวังขึ้นมา

ถ้าคุณเป็นคนที่ผ่านชีวิตมานาน	ผ่านความรู ้สึกต่างๆ	หลายอย่าง 

มาแล้ว	แต่ก็ยังมีค�าถามในใจว่าจะยังมีอะไรใหม่ๆในชีวิตมากกว่านี้ 

อีกหรือไม่....	ให้คุณปลุกความหวังขึ้นมา

ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ทีต้่องดูแลลกูๆ	คณุกงัวลว่าชวีติของพวกเขาจะต้องพบ

กับอะไรบ้าง...ให้คุณปลุกความหวังขึ้นมา

ถ้าคุณก�าลังเริ่มต้นประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าต่ืนเต้น	คุณก�าลังก้าว 

เข้าไปสู ่ความเสี่ยงอย่างที่ คุณไม่เคยเสี่ยงมาก่อน..	ให้คุณปลุก 

ความหวังขึ้นมา

	 เมื่อคุณกล้าที่จะปลุกความหวังขึ้นมาแล้ว	หลายอย่างในชีวิตของคุณจะเริ่ม

เปล่ียนแปลง	ความเช่ือจะเพิม่ขึน้,	ความชืน่ชมยนิดจีะกลบัมา	และสนัติสขุจะครอบครอง

จิตใจคุณ	เพราะฉะน้ันถ้าคุณจะพอใจแค่	เอาให้ผ่านไปได้ก็พอ,	นี่ก็ดีที่สุดแล้วล่ะ	หรือ 

ครั้งหน้าอาจจะโชคดีก็ได้	คุณก็วางหนังสือเล่มนี้ลงได้เลย

	 แต่ถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยน	ถ้าคุณพร้อมส�าหรับสิ่งท่ีดีกว่า	ก็ขอให้คุณอ่าน 

ต่อไป	ความหวังสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ที่โอบกอดมันไว้ในทางท่ีสวยงามข้ึนเป็น	

เหมอืนปฏิกริยิาตวัเร่งทีช่่วยให้เกิดความคิดใหม่ๆ	และมจิีนตนาการใหม่ๆ	(สภุาษิต	24:14)	

เป็นเหมือนสมอเรือที่ยึดเราไว้ให้มั่นคงเวลาที่เราต้องเผชิญกับพายุ	ในชีวิต		(ฮีบรู	6:19)	

เป็นความมัน่ใจทีท่�าให้เรากล้าพฒันาชวิีตตัวเองให้ดียิง่ขึน้	(สภุาษติ	23:18)	เป็นความัน่ใจ	

ว่าเราจะไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยว	(โรม	5:5)

	 ถ้าคณุเหน็ด้วยกบัทีก่ล่าวมาข้างต้น	กใ็ห้คณุกล้าพอทีจ่ะลงมอืท�าอะไรบางอย่าง

ที่คุณอาจไม่ได้ท�ามานาน	ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา	แล้วคุณจะดีใจท่ีได้ท�าอย่างน้ัน	

พระเจ้าทรงรอที่จะอวยพระพรคุณอยู่			



 

  

ตอน 1

หวังที่จะไปให้สูงขึ้น
. . . .

...แต่ เขา ทั้ง หลาย ผู้ รอ คอย พระ เจ้า จะ เสริม เรี่ยว แรง ใหม่

เขา จะ บิน ขึ้น ด้วย ปีก เหมือน นก อิน ทรี...

     อิสยาห์ 40:31

	 หลายครั้งเรามักจะคิดว่าการที่เราหวังอยากจะมีมากกว่าที่มีอยู ่ตอนนี้เป็น 

ความโลภ	หรือเป็นความคดิทีไ่ม่ถกูต้อง	ซึง่จรงิๆ	แล้วเรากค็วรรูส้กึพอใจในสิง่ทีม่อียูเ่สมอ	

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการท่ีเราอยากได้สิ่งที่ดีมากข้ึนกว่าเดิมนั้นเป็นเรื่องผิด	ตราบใด 

ที่เราต้องการสิ่งนั้นด้วยเจตนาที่ถูกต้อง	แล้วเราจะพอใจกับสิ่งที่เรามีพร้อมกับต้องการมี

มากกว่าเดิมในเวลาเดียวกันได้ยังไง?	ทุกวันนี้ฉันรู้สึกพอใจกับสิ่งที่ฉันมีตอนนี้	เพราะว่า

ฉันเชือ่ว่าเวลาของพระเจ้านัน้เหมาะสมทีส่ดุ	ฉนัอาจจะเป็นคนท่ีมคีวามสขุประมาณหนึง่

แล้วก็ไม่เคยได้รับอะไรมากกว่าเดิมเลย	เพราะว่าความชื่นชมยินดี	และความพอใจ 

ของฉันอยูใ่นพระคริสต์	แต่	ในขณะเดยีวกัน	ฉนักย็งัมีความต้องการอยู	่เพราะว่าฉนัอยาก

จะไปให้ไกลทีส่ดุเท่าท่ีพระเจ้าจะอนญุาต	พร้อมกบัรับใช้พระองค์และคนอืน่ๆ	ให้มากทีส่ดุ

เท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะท�าได้	ฉันไม่ได้อยากได้มากหรือน้อยไปกว่าชีวิตท่ีพระเจ้าวางแผน

ไว้ให้อย่างที่ควรจะเป็น



2 ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

	 ฉันต้องการพระเจ้าในชีวิตมากกว่านี้	ใกล้ชิดมากข้ึน	และด�าเนินชีวิตท่ีติดสนิท

มากข้ึน	(ฟิลิปปี	3:10)	ฉันอยากมีสติปัญญามากขึ้น,	มั่นคงกว่านี้และมีกัลยาณมิตร 

ที่ดีมากขึ้น	ฉันอยากให้ลูกๆ	มีมากกว่านี	้ฉันอยากให้มีคนมารับเช่ือในพระเยซูคริสต์เป็น

พระผู้ช่วยให้รอดมากกว่านี้		ฉันอยากเห็นการอัศจรรย์,	การรักษา,	การส�าแดงและฤทธิ์

เดชของพระเจ้ามากกว่านี้

	 จริงๆ	แล้วฉันเชื่อว่า	เราอาจจะรู้สึกพอใจเมื่อสิ่งที่เรามีจะไม่ถูกเบียดเบียน	 

และในขณะเดียวกันเราก็มีความต้องการมากข้ึน	ด้วยเจตนาท่ีถูกต้องในเวลาท่ีเหมาะสม

ได้ด้วย	(ฟิลิปปี	4:11,19)	

	 ฉนัเชือ่ว่าใครกต็ามทีพ่อใจอยูแ่ค่ครึง่ๆ	กลางๆ	ไม่ถงึทีส่ดุทีพ่ระเจ้าทรงท�าให้เรา

ได้นั้น	เขาก�าลังปิดกั้นตัวเองจากความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า	พระองค์อยากจะส�าแดงความ

เข้มแข็งในชีวิตของเรา	ว่าพระองค์ทรงท�าการยิ่งใหญ่ได้อย่างมหาศาล,	อย่างเต็มล้น	 

อยู ่เหนือสิ่งที่เราคิดจะทูลขอ	และแน่นอนว่าอยู ่เหนือค�าอธิษฐาน,	ความต้องการ,	 

ความคิด,	ความหวัง	หรือความฝันที่สูงที่สุดของเรา	(เอเฟซัส	3:20)	



บทที่ 1

ยกระดับความคาดหวังของคุณให้สูงขึ้น

จง รอ คอย พระ ยาห์ เวห์ จง เข้ม แข็ง และ ให้ จิต ใจ ของ ท่าน กล้า หาญ 
เถิด เออ จง รอ คอย พระ ยาห์ เวห์    

สดุดี 27:14

“การคาดหวังสูงเป็นกุญแจส�าหรับทุกสิ่ง”

—แซม วอลตัน

	 ฉันอยากจะเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเบ็ทต้ี	เบ็ทตี้เป็นผู้เชื่อ	เธออ่าน 

พระคัมภีร์ประจ�าทุกวัน	และเธอยังเป็นอาสาสมัครช่วยแจกผ้าห่มให้กับคนไร้ที่อยู่เดือน

ละครั้งอีกด้วย	ฟังดูเหมือนทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไร	ใช่ไหมคะ?

	 แต่ยังมีบางอย่างเกี่ยวกับเบ็ทต้ีที่คุณควรรู้	เพื่อนของเธอเรียกเธอลับหลังว่า	 

“เบ็ทตี้ผู้สื่อข่าวร้าย”	พวกเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับฉายานั้น	แต่ถ้าพูดตรงๆ	เบ็ทตี ้

ก็สมควร	ได้รับฉายานั้น	เธอจะคาดหวังเรื่องร้ายๆ	คาดเดาเหตุการณ์ร้ายๆ	และมองเห็น

แต่มุมร้ายๆ	ของแต่ละเรื่องราว	ฉันจะยกตัวอย่างให้เห็นค่ะ

	 เมื่อช่วงฤดูร้อนปีที่แล้ว	เบ็ทตี้และสามีของเธอ	(ฟิลผู้ล้มเหลว)	ออกเดินทางไป

พักผ่อนกับครอบครัวพร้อมลูกอีกสองคน	(วิล	ที่ไม่ค่อยได้เรื่อง	กับเมแกนที่ท�าอะไรครึ่งๆ

กลางๆ)	แต่ฉันอยากจะเพิ่มเติมว่า	ฟิลเป็นสามีที่รักครอบครัวมาก	ส่วน	วิลและเมแกนก็

เป็นเด็กดีมากเช่นกัน	แต่เบ็ทตี้ไม่เคยหวังในตัวพวกเขาไปมากกว่านั้น	แล้วก็ไม่เคยคาด
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หวังอะไรจากพวกเขาเลย	หรือถ้าจะให้พูดตรงๆ	เธอกลับคาดหวังเรื่องแย่ๆ	จากพวกเขา

ด้วยซ�า้	ดูได้จากฉายาที่เธอตั้งให้พวกเขาสิ

	 หน่ึงเดือนก่อนหน้านั้น	ฟิลและเบ็ทตี้วางแผนส�าหรับการพักผ่อนฤดูร้อนหนึ่ง

สัปดาห์	โดยมีเป้าหมายไปยังสถานที่ที่ได้รับความนิยมมาก	แต่เมื่อใกล้ถึงวันเดินทาง 

เบ็ทตี้ก็รู้เลยว่า	หายนะก�าลังจะเกิดขึ้นแน่นอน	ตลอดการเดินทางขับรถระยะ	300	ไมล์

เพื่อไปยังจุดหมาย	เบ็ทตี้บ่นตลอดว่า	“นี่มันไม่ใช่ความคิดท่ีดีเลยซักนิด,	แถวเข้าคิวเล่น

สวนน�้าคงยาวเป็นไมล์แน่ๆ	,	หวังว่าโรงแรมคงจะดีเหมือนท่ีโฆษณาไว้นะ,	ฉันว่าฝนตก

ตลอดอาทิตย์แน่ๆ	เลย”	ทั้งฟิลและลูกๆ	ต่างก็เหนื่อยกับการที่ต้องพูดโน้มน้าวเบ็ทตี้ว่า	

ทกุอย่างจะเป็นไปด้วยด	ี-	พวกเขาจะพยายามให้ทกุอย่างออกมาดท่ีีสดุไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณ์	

อะไรก็ตาม	-	แต่ดูเหมือนว่าไม่ได้ช่วยให้เบ็ทต้ี	อารมณ์ดีขึ้นเลย	โธ่	ฟิล,	วิล	และเมแกน	 

ที่น่าสงสาร	ระยะทาง	300ไมล์ที่ว่า	คงยาวนานเหมือน	1,000	ไมล์และเป็นการเดินทาที	่

แสนจะทรมาน

	 แต่ดูเหมือนว่าการพักผ่อนครั้งนี้จะเป็นไปอย่างท่ีเบ็ทตี้คาดการณ์ไว้	แถวท่ีรอ

เล่นสวนน�า้ยาวกว่าวันปกติเลก็น้อย	แต่	ฟิล,วลิและเมแกนกไ็ม่ได้รูส้กึอะไรกบัสถานการณ์

ทีเ่กดิขึน้	พวกเขากลบัมเีวลามากขึน้ทีจ่ะได้หวัเราะด้วยกนัแล้วกว็างแผนว่าจะเล่นเครือ่ง

ไหนต่อ	ผิดกับเบ็ทตี้ที่รู้สึกหงุดหงิดสุดๆ	“ฉันว่าแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้”	เธอบ่น

	 ร้านอาหารทีพ่วกเขาเลอืกส�าหรับมือ้เยน็ของวนัแรกกไ็ม่ได้เป็นไปด้วยด	ีพนกังาน

เดินมาบอกฟิลและเบท็ตีว่้า	เครือ่งดืม่ทีท่ัง้คูส่ัง่ไปหมดแล้ว	เมือ่รูอ้ย่างนัน้	ฟิลจงึสัง่เครือ่ง

ด่ืมอย่างอื่นแทน	แต่เบ็ทตี้กลับเลือกแสดงท่าทีไม่พอใจออกมา	“ไม่อยากจะเชื่อเลย!”	

พร้อมกับถอนหายใจ

	 แต่เรือ่งทีท่�าให้ฟางเส้นสดุท้ายขาดลงจนได้	คอืเรือ่งท่ีพกัโรงแรม	เมือ่ท้ังครอบครวั

กลับเข้าที่พักส�าหรับคืนนั้น	ก็พบว่า	โทรทัศน์ใช้งานไม่ได	้“ฉันว่าแล้ว!	ว่าแล้วเชียว!	เป็น

อย่างทีค่ดิไม่มผิีด!”	เบท็ตีบ่้นด้วยความโมโห	“ฉนัว่าแล้วว่าโรงแรมมนักไ็ม่ได้ดอีะไรมากมาย

หรอก”	ฟิลยกโทรศัพท์หาพนักงาน	หลังจากนั้นไม่นานช่างก็น�าโทรทัศน์เคร่ืองใหม่มา

เปลี่ยนให้	แต่เบ็ทตี้ก็หงุดหงิดไปแล้ว

	 เบ็ทตี้จอมคิดลบ	ต้องเจอกับการพักผ่อนที่มีแต่เรื่องไม่ดี	...	ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เธอ 

คิดไว้ว่าจะต้องได้เจอ



5

ปัญหาด้านจิตใจ

	 เร่ืองของเบ็ทตี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อให้เห็นชีวิตคนๆ	หน่ึงท่ีชอบมองแต่มุม

ท่ีแย่ๆ	เหมอืนท่ีคณุและฉนักเ็คยเป็นบ่อยครัง้	เราทกุคนต่างกเ็คยมองโลกในแง่ร้ายไม่ค่อย

หวังเรื่องดีๆ	เช่นเวลาที่เราพูดเรื่องดินฟ้าอากาศ	“มีเมฆเป็นบางส่วน”	แทนท่ีจะบอกว่า	

“อากาศแจ่มใสบางส่วน”หรือมองเห็นแก้วน�้าที่มีน�้าในนั้นว่า	“หายไปคร่ึงแก้ว”	แทนท่ี

จะมองว่า	“เหลือตั้งครึ่งแก้ว”

	 ส�าหรับเบ็ทตี้	การท่ีเธอคาดหวังแต่ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนนั้นเป็นอุปสรรคกีดขวาง

ไม่ให้เธอได้มีความสุขกับการพักผ่อนฤดูร้อน	และส�าหรับหลายๆคน	การท่ีคาดหวังแต่

ปัญหาท�าให้เขาไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิต	พวกเขาใช้ชีวิตผ่านไปแต่ละวันด้วยความคิด

แง่ลบ,	คอยจับผิด,	ชอบตัดสินคนอื่น	,แทบไม่หวังว่าตัวเองจะได้รับข่าวดีเพราะมัวแต่คิด

ว่าเดี๋ยวปัญหาก�าลังจะเกิดขึ้นแน่ๆ	ในระหว่างที่เหตุการณ์ก�าลังจะเกิดขึ้น	พวกเขาจะคิด

ว่า	ฉนัรู้สกึว่าวนันีต้้องมปัีญหาอะไรเกดิขึน้แน่ๆ	แต่เมือ่ไหร่ทีม่เีรือ่งดีๆ เกดิข้ึนพวกเขากลบั

คิดว่า	เรื่องดีๆ คงอยู่กับเราไม่นานหรอก	ไม่ว่าจะเป็นวันท่ีดี	หรือวันท่ีแย่	ไม่ว่าจะอยู่จุด

สูงสุดของภูเขา	หรืออยู่ในหุบเขาที่ลึกที่สุด	พวกเขาก็จะไม่มีวันมีความสุขกับชีวิตเสียที	

เพราะว่าพวกเขาไม่คาดหวังเลย	แม้ว่าพวกเขาจะท�าได้ก็ตาม	ถึงแม้ว่าคุณหรือฉันอาจจะ

ไม่ได้เป็นหนักเท่าเบ็ทตี้แต่พูดตามตรงนะคะ	ไม่ว่าเราจะมีระดับความสิ้นหวังในใจน้อย	

หรือมาก	ก็ล้วนสามารถท�าลายชีวิตเราได้อย่างมหาศาล	ท�าไมเราไม่เปิดใจเชื่อว่าสิ่งท่ีดี	

ที่สุดก�าลังจะเกิดขึ้น	แล้วลองเปิดใจ	เพื่อจะได้เห็นว่าพระเจ้าจะทรงท�าอะไรในชีวิตเรา

บ้าง?

	 การทีเ่รามคีวามคาดหวงัต�า่น้ันเป็นยิง่กว่าการบ่นเรือ่งทีต้่องเจอวนัจนัทร์อันแสน

ยาวนานกว่าปกต	ิหรือรู้สกึแย่เพราะเมือ่คืนนอนผดิท่า	การคาดหวังต�า่เป็นอาการหน่ึงของ	

ปัญหาทีฝั่งลกึ	กค็อื	ปัญหาฝ่ายจติวิญญาณ	คนๆ	นัน้อาจจะมปีมในชวีติเรือ่งความผดิหวงั

ทีเ่ป็นผลท�าให้คนๆ	นัน้คาดการณ์ไว้ว่าตัวเองจะต้องเจอเรือ่งเดมิๆ	ซ�า้อกี	บางคนกลบัมอง

คุณค่าตัวเองต�่าต้อยเหลือเกิน	จนคิดว่าตัวเองไม่สมควรได้รับสิ่งดีๆ	ในชีวิต	ดังนั้น	พวก

เขาจึงไม่เคยหวังว่าตัวเองจะได้สิ่งดีๆ	ในชีวิตบ้าง	นอกจากนั้นแล้วยังมีคนที่ไม่เคย 

รู้ว่าพระเจ้าทรงแสนดี	และพระองค์อยากจะมอบสิ่งดีๆ	ให้ลูกของพระองค์	ความเส่ียงท่ี

ยกระดับความคาดหวังของคุณให้สูงขึ้น
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จะเกิดความคิดดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	ถ้าเราจะอธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึนในจิตวิญญาณ

ของเราเหมอืนเวลาอธิบายเรือ่งความเจ็บป่วยทางร่างกาย	กอ็าจจะออกมาในลกัษณะดงันี้

คุณหมอ : เอาล่ะ	คุณบอกหมอว่า	สภาพจิตวิญญาณกับสภาพอารมณ์ของคุณ 

จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์รอบตัว	คุณช่วยอธิบายอาการที่เกิดขึ้นว่าเป็น 

ยังไงบ้าง?

ผู้ป่วย : ค่ะ	คุณหมอ	คือ	ฉันรู้สึกกังวลกับเรื่องของอนาคต	เพราะว่าฉันเจอเรื่อง 

ที่ท�าให้ผิดหวังในชีวิตมากเหลือเกิน	ฉันแทบจะไม่คาดหวังว่าเรื่องงานกับ 

เรื่องครอบครัวของฉันจะราบรื่นด้วยดี

คุณหมอ :	อาการที่คุณเป็นช่วยตอบทุกอย่างที่หมออยากรู้แล้วล่ะ	คุณก�าลังเป็นโรค

สิ้นหวังขั้นรุนแรง

	 อาการของเบ็ทต้ีคือ	มองโลกในแง่ร้าย,	ขี้กังวลและช่างต�าหนิ	อาการเหล่านี้ 

มีต้นเหตุมาจากสภาวะจิตใจ	:	ความสิ้นหวัง	แทนที่จะคาดหวังว่าจะเป็นการพักผ่อนของ

ครอบครัวที่ดีที่สุด	แต่เบ็ทต้ีกลับคาดหวังไว้ว่าจะต้องเจอเรื่องแย่ๆ	แถวต้องยาวแน่ๆ  

ร้านอาหารดีๆ คงเต็มหมด คงเหลือแต่โรงแรมแย่ๆ ความคิดเหล่านี้ไม่มีความหวังเลย 

ซักนิด	อย่างไรก็ตาม	ฟิล	วิลและเมแกน	กลับมีท่าทีที่ต่างออกไป	พวกเขามองโลกใน 

แง่บวก,	ตื่นตัว,	มีก�าลังใจ	และพร้อมกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น	พวกเขาเต็มไปด้วย

ความหวัง	แถมความคาดหวังของพวกเขายังสูงเสียดฟ้า	

	 ส�าคญัมากทีเ่ราต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัเบท็ตีแ้ละคนในครอบครัว	

เป็นสถานการณ์เดียวกัน	แต่ท่าทีของแต่ละคนน้ันแตกต่างกัน	พวกเขาต่างก็ต้องเข้า 

แถวยาว	พวกเขาทานอาหารร้านเดียวกัน	พวกเขาต่างนั่งหน้าโทรทัศน์ที่ใช้การไม่ได้ 

เหมือนกัน	เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น	ก็เท่ากับเป็นการยืนยันความคิดของเบ็ทตี้ที่ 

หวงัจะได้เจอกบัเรือ่งแย่ๆ	ว่ามนักเ็กดิขึน้จรงิๆ	ซึง่ท�าให้เธออยากจะถอดใจ	ส�าหรบัคนใน

ครอบครัวที่เหลือ	แม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอุปสรรคต่อสิ่งท่ีพวกเขาอยากให้เป็น	แต่พวก

เขาเลอืกท่ีจะมคีวามหวงัและมคีวามสขุ	ซึง่เป็นสิง่ทีช่่วยให้พวกเขาสามารถหาทางออกให้

กับปัญหาที่เกิดขึ้นและเดินหน้าต่อไป	อย่างมีความสุข



7

	 ฉันอยากให้คุณคิดภาพตาม	แล้วตอบค�าถามต่อไปนี้	คุณมีอาการผิดปกติที่

แสดงออกมาบ้างหรอืไม่?	ถ้าให้คุณพจิารณาจิตใจตัวเองอย่างตรงไปตรงมา	คณุคดิว่าจติใจ

คุณเป็นอย่างไร?

	 คณุเป็นเหมือน	ฟิล,	วลิ	หรอืเมแกนหรอืเปล่า?	รูส้กึตืน่เต้นกบัอนาคต,	คาดหวงั

ว่าวันนี้จะต้องดีกว่าเมื่อวาน	และพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้หรือไม่?	คุณตื่นขึ้นมาทุกเช้าอย่าง

มีความสุข	ด้วยความหวังว่าพระเจ้าจะท�าการอัศจรรย์ให้คุณในชีวิตคุณหรือไม่?

หรือคุณเป็นเหมือนเบ็ทตี้มากกว่า?	คุณรู้สึกว่าตัวเอง

รอที่จะได้พบเรื่องแย่ๆ	หรือไม่?	คุณรู ้สึกกังวลใจ 

กับเร่ืองแย่ๆ	ท้ังที่มันยังไม่ทันเกิดข้ึนหรือไม่?	คุณมัก

จะคิดว่า	เจอแบบนี้อีกแล้ว, แบบนี้ไม่ได้การแน่,  

ฉันน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องออกมาไม่ดี หรือวันนี้

ฉันมีลางสังหรณ์ไม่ดีเลย	หรือเปล่า?

เชื่อมโยงกับความเชื่อ

	 การพิจารณาจิตใจตัวเองเป็นสิ่งส�าคัญท่ีต้องฝึกฝนไปพร้อมๆ	กับการเริ่มต้น 

การเดนิทางชวีติด้วยความเชือ่	เพราะว่าความหวงัในพระเจ้านัน้เป็นความคาดหวงัในเชงิ

บวก	ซ่ึงใกล้เคียงกับความเชื่อมาก	ถ้าจะให้ขยายความมากข้ึนก็คือ	เราสามารถพูดได้ว่า

ระดับความคาดหวังของคุณก็คือระดับความเชื่อของคุณนั่นเอง	ถ้าคุณยกตัวอย่างคนท่ีมี

ความคาดหวงัต�า่	ฉนัก็จะบอกว่าคนๆ	นัน้เป็นตวัอย่าง	

ของคนที่มีความเชื่อน้อยเหมือนกัน	แต่ถ้าคุณ 

ยกตัวอย่างคนที่มีความคาดหวังสูง	ฉันก็จะบอกว่า

คนๆ	น้ันคือคนที่มีความเชื่อเข้มแข็งด้วยเช่นกัน	 

ขอให้คณุจ�าไว้ว่า	เราก�าลงัพดูถงึเรือ่งความคาดหวงั

ในพระเจ้า	มนัเป็นมากกว่าแค่การมทีศันคตทิีด่	ีแต่

เป็น	การวางใจพระเจ้าว่าพระองค์จะดูแลคุณรวมถึงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณด้วย

คุณตื่นขึ้นมาทุกเช้าอย่างมี
ความสุข ด้วยความหวังว่า
พระเจ้าจะท�าการอัศจรรย์
ให้คุณในชีวิตคุณหรือไม่?

ถ้าคุณยกตัวอย่างคนที่มี
ความคาดหวังสูง ฉันก็จะ
บอกว่าคนๆ นั้นคือคนที่มี
ความเชื่อเข้มแข็งด้วยเช่นกัน

ยกระดับความคาดหวังของคุณให้สูงขึ้น
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	 พระวจนะพระเจ้ากล่าวไว้ว่า	การที่เรามีความเช่ือ	–	ในด้านบวก,	เต็มไปด้วย

ความหวงั	–	น้ันเป็นสิง่ทีพ่ระจ้าทรงพอพระทยั	(ฮบีร	ู11:6)	ในการประกาศข่าวประเสรฐิ

หลายครั้ง	เราจะเห็นว่าพระเยซูทรงกระท�าพระราชกิจของพระองค์ด้วยความเชื่อ	–		 

ความคาดหวัง	–	กับทุกคนที่พระองค์ได้พบ	(มัทธิว	9:29,	มาระโก	5:34,	ลูกา	7:50,	 

ลูกา	17:19)	การอัศจรรย์ที่ส�าคัญมากครั้งหนึ่ง	ปรากฏใน	มาระโกบทที	่10	ฉันชอบเรื่อง

นี้มาก	ฉันเชื่อว่าเร่ืองน้ีจะช่วยให้คุณและฉันเข้าถึงประเด็นส�าคัญของวันนี้ได้	เพราะว่า	

ประเด็นหลักของเรื่องนี้คือ	ความส�าคัญของการคาดหวัง

มาระโก	10:46-47	กล่าวว่า

...ฝ่ายพระเยซูกับพวกสาวกมายังเมืองเยรีโค และเมื่อพระองค์เสด็จ 

ออกจากเมืองเยรีโคกับพวกสาวกของพระองค์และประชาชนเป็น 

อนัมาก มคีนตาบอดคนหนึง่ ชือ่บารทเิมอสั ซึง่เป็นบุตรชายของทเิมอสั 

น่ังขอทานอยู่ที่ริมหนทาง เม่ือคนนั้นได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธ 

เสดจ็มา จงึเร่ิมร้องเสยีงดังว่า “ท่านเยซ ูบตุรดาวดิเจ้าข้า ขอทรงเมตตา

ข้าพระองค์(เดี๋ยวนี้)เถิด”..

	 ถ้าคุณลองคิดตาม	เป็นไปได้สูงที่สถานการณ์ของบารทิเมอัสนั้นจะท�าให้เขา 

เป็นคนคาดหวังแต่เรื่องแย่ๆ	เขาเป็นขอทานตาบอดคนหนึ่งท่ีน่ังขอทานริมทางทุกๆ	วัน	

เพื่อจะพยายามมีชีวิตรอดในแต่ละวัน	เขามีชีวิตที่ล�าบากมาก	ถ้าจะมีใครท่ีมีความ 

คาดหวงัต�า่ทีส่ดุ	คนๆ	นัน้กค็งจะเป็นบารทเิมอสั		เขาอาจจะคดิว่า	มนัไม่มปีระโยชน์หรอก, 

มันไม่ได้ผลแน่ๆ, มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้หรอก, พระเยซูอาจจะไม่สังเกตเห็น 

ฉันเลยก็ได้, จะให้ฉันมีความหวังไปเพื่ออะไร?	ทุกคนคงเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ดี

	 แต่บารทิเมอัสกล้าที่จะมีความหวังว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะเกิดข้ึนกับชีวิตของเขา	 

เขาเร่ิมต้นความคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาได้บ้าง	แทนท่ีจะคิดว่ามีอะไรเป็นไป 

ไม่ได้บ้าง	ไม่มอีะไรทีส่ามารถ	“ลดทอน”	ความหวงัของเขาลงได้ทนัททีีเ่ขาตะโกนออกไป

ด้วยเสียงอันดังว่า	“ท่านเยซู บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ (เดี๋ยวนี้) เถิด”.. 

คุณได้ยินน�้าเสียงที่มุ่งมั่นของเขาไหมคะ?	เป็นเสียงที่บารทิเมอัสตั้งใจว่าจะไม่มีอะไรมา 

ขดัขวางให้เขาพลาดโอกาสคร้ังนีไ้ปได้	ถงึแม้ว่าคนอ่ืนจะห้ามเขา..	“มีหลายคนห้ามเขาให้

เขานิ่งเสีย”	(มาระโก	10:48)	แต่บารทิเมอัสไม่ยอมหยุด	เขากลับร้องเสียงดังกว่าเดิม 
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จนพระเยซูหยุดและเรียกเขามา

	 ตอนนี้เป็นตอนที่ส�าคัญที่สุดของเรื่อง	เม่ือเขาถูกพามาหาพระเยซู	พระองค ์

ทรงถามค�าถามที่ไม่จ�าเป็นต้องถามเลยซักนิด	ข้อ	51	พระเยซูจึงตรัสถามเขาว่า 

“เจ้าปรารถนาจะให้เราท�าอะไรแก่เจ้า” 

	 เป็นค�าถามทีป่ระหลาดมาก	จรงิไหมคะ?	เหล่าสาวกคงจะคดิว่า	“เจ้าปรารถนา

จะให้เราท�าอะไรแก่เจ้า”	อย่างง้ันเหรอ?	พระองค์ก็น่าจะรู้อยู่เต็มอกแล้วไม่ใช่เหรอ?	 

ชายคนน้ีตาบอด	พระองค์ยงัต้องถามเขาอีกเหรอว่าเขาปรารถนาอะไร?	แต่พระเยซกู�าลงั

ถามค�าถามที่มีความหมายลึกกว่านั้น	–	พระองค์ก�าลังถาม	บารทิเมอัสว่า	:	เจ้าคาดหวัง

ว่าจะได้รับอะไร? เจ้าแค่อยากได้อาหารซักมื้อหน่ึงหรือเปล่า? เจ้าต้องการใครซักคน 

ที่จะมาจับมือน�าทางเจ้าหรือเปล่า? เจ้าแค่ต้องการให้ใครยื่นมือมาช่วยเจ้าหรือเปล่า?

แน่นอนว่าบารทเิมอสัต้องการสิง่ทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี	้แล้วถ้าเขามคีวามเช่ือเพยีงเลก็น้อย	

เขาก็คงอยากได้อะไรซักอย่างที่กล่าวมาข้างต้น

	 แต่บารทิเมอัสมีความคาดหวังที่สูงมาก	เม่ือพระเยซูถามเขาว่า	“เจ้าปรารถนา

จะให้เราท�าอะไรแก่เจ้า”	บารทเิมอสัไม่รูส้กึกลวัเลย	เขาไม่ต้องคดิเลยด้วยซ�า้,	เขาไม่สงสยั

ว่าสิ่งที่เขาขอจะมากเกินไปหรือเปล่า?	บารทิเมอัสพูดอย่างมั่นใจว่า	“พระองค์เจ้าข้า  

ขอโปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นได้” คุณคงรู้เรื่องราวต่อจากนี้จนจบแล้วว่า	พระเยซูทรง

ท�าการอัศจรรย์เพราะความเชื่อของบารทิเมอัส	ข้อ	52	กล่าวว่า	:	พระเยซูตรัสแก่เขาว่า 

“จงไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระท�าให้เจ้าหายปกติแล้ว” ในทันใดนั้นคนตาบอดนั้น 

ก็เห็นได้	และได้เดินทางตามพระเยซูไป

	 เพราะบารทิเมอัสมีความหนักแน่นในความเชื่อของเขาว่าพระเจ้าจะอวยพร 

สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขา	และน่ันก็เป็นสิ่งที่เขาได้รับจากพระเจ้า	และเหตุการณ์ลักษณะนี้

สามารถเกิดข้ึนในชวิีตของคุณได้เช่นกนั	เพราะอย่างนีเ้องระดบัความเช่ือนัน้เป็นสิง่ส�าคญั

ว่าคุณอยากจะให้ชีวิตของคุณด�าเนินไปในทิศทางใด	ถ้าคุณไม่มีความคาดหวังว่าพระเจ้า

จะกระท�าการยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณแล้ว	พระองค์ก็จะ

ไม่ลงมือ	แต่ถ้าคุณกล้าพอที่จะยกระดับความหวัง

ของคณุให้สูงและเชือ่ว่าพระเจ้าต้องการกระท�าสิง่ท่ี

ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณละก็	คุณจะเริ่มมีความฝัน,	 

พระเจ้าทรงอยู่ข้างคุณ 
และมีแผนการที่ยิ่งใหญ่
ส�าหรับชีวิตคุณ

ยกระดับความคาดหวังของคุณให้สูงขึ้น
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มีความเชื่อ,	ทูลขอ	และมีท่าทีที่มั่นใจ	และรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ข้างคุณและมีแผนการ 

ที่ยิ่งใหญ่ส�าหรับชีวิตคุณ

	 หากคุณมีค�าถามในใจว่า	คุณเป็นคนที่เหมาะสมเพียงพอที่จะคาดหวังสิ่งที่ด ี

จากพระเจ้าแล้วหรือยัง?	ฉันอยากให้คุณอ่านข้อพระคัมภีร์จากพระธรรมอิสยาห์ต่อไปนี้

อย่างใคร่ครวญ

เพราะ ฉะนั้น พระ ยาห์ เวห์ทรงรอ คอยที่จะเมตตาท่าน เพราะ ฉะนั้น 

พระ องค์จะทรงลุก ขึ้นเพื่อกรุณาพวก ท่าน เพราะพระ ยาห์ เวห์ทรง เป็น 
พระ เจ้าทีย่ตุ ิธรรม ทกุ คน ที ่รอ คอยพระ องค์ ก ็เป็น สขุ (รอคอยทีจ่ะได้รบั

ชัยชนะของพระองค์, ความโปรดปรานของพระองค์, ความรักของ

พระองค์, ความชื่นชมยินดีของพระองค์, ไร้คู่แข่ง, มิตรภาพท่ีไม่มีวัน

แตกสลาย)

อิสยาห์ 30:18

	 พระเจ้าทรงมองหาผู้ที่พระองค์จะอวยพระพรให้	ถ้าหากคุณคือคนท่ีต้องการ

พระพรจากพระเจ้า	คุณก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว	คาดหวังที่พระเจ้าจะเข้ามาในชีวิต

คุณ	เพราะว่าพระองค์เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้น	โปรดจ�าไว้ว่า	เม่ือเราอยู่ใน

พระเจ้าแล้ว	สิ่งดีๆ	อื่นๆ	ที่เราต้องการก็จะตามมาแน่นอน

3 ขั้นตอนที่จะยกระดับความคาดหวังของคุณให้สูงขึ้น

	 เมื่อที่คุณอ่านมาถึงตรงนี้คุณอาจมีค�าถามว่า	จอยซ์..จริงๆ มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะ 

แต่ฉนัจะเพิม่ความคาดหวงัได้ยงัไงล่ะ? ฉนัมนีดัคยุงานตดิกนัชนดิทีไ่ม่มเีวลาว่างเลย, เงนิ

ที่ต้องจ่ายบิลค่าโน่นนี่แทบจะไม่พอ, ฉันแค่พยายามไม่ให้ลูกๆ ต้องอด หรือพยายามให้

บริษัทยังอยู่ได้ ฉันท�างานหนักมาตลอดชีวิตกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ จะมีวิธีไหนท่ีจะช่วย 

ให้ฉันเพิ่มระดับความคาดหวังให้มันสูงกว่านี้ได้อีกล่ะ?

	 ถ้าจะให้พูดเร่ืองความเชื่อละก็ฉันมีเยอะเลยค่ะ	 –	 มีหนังสือที่เขียนออกมา 

นบัพนัๆ	เล่มทีเ่ขยีนหวัข้อน้ี	–	แต่ฉนัอยากจะแนะน�าวธิกีาร	3	ขัน้ตอนง่ายๆ	ทีค่ณุสามารถ

เริ่มลงมือท�าได้เลยวันนี	้วิธีการทั้ง	3	นี้จะช่วยเพิ่มระดับความคาดหวังของคุณให้สูงขึ้น
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1.	 เชื่อ

	 ลูกของพระเจ้าจะถูกเรียกว่า	“ผู้เชื่อ”	เพราะเหตุผลบางประการ	เมื่อไหร่ที่คุณ

ถูกล่อลวงให้รู้สึกสงสัย,	ถูกล่อลวงให้ถอดใจ,	ถูกล่อให้ถอนตัวละก็	ขอให้คุณ

เลอืกทีจ่ะเชือ่แทน	การทีค่ณุเชือ่นัน้เป็นรากฐาน

ของความศรทัธาทีคุ่ณม	ีเช่ือในพระวจนพระเจ้า	

เชือ่ว่าพระสญัญาของพระองค์นัน้เป็นความจรงิ	

เชือ่ว่าพระเจ้าทรงรกัคณุ	เชือ่ว่าพระเจ้าทรงมส่ิีง

ที่สวยงามรอท่ีจะมอบให้คุณ	พระเยซูตรัสว่า	

เพยีงแค่เราเชือ่	เราก็จะได้เหน็พระสริขิองพระเจ้า	

(ยอห์น	11:40)	พระสิรินั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น

ว่าพระเจ้าทรงดีเลิศ

2.	ทูลขอ

	 ยากอบ	4:2	กล่าวว่า	“ท่าน ไม่ ม ีเพราะ ไม่ ได้ ขอ” ทนัทีทีค่ณุเชือ่ว่าพระเจ้าสามารถ

ให้ทุกส่ิงที่คุณต้องการได้แล้วละก็	ให้คุณเริ่มทูลขอสิ่งนั้นกับพระเจ้า	แบ่งปัน

ความฝันให้พระองค์ทรงทราบ	เหมือนที่พระเยซูทรงถามบารทิเมอัสว่า	“เจ้า

ปรารถนาจะให้เราท�าอะไรแก่เจ้า”	ตอนนีพ้ระองค์กก็�าลงัถามคณุอยูเ่หมอืนกนั	

ขอให้คุณกล้าพอที่จะทูลขอสิ่งที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นท่ีจะทรงท�าได้	แน่นอนว่า	

เราอยากให้ทุกอย่างเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า	และเชื่อว่าถ้าสิ่งที่เราขอนั้น

ไม่เหมาะสมส�าหรบัเรา	พระเจ้าก็จะไม่มอบให้เรา	ในขณะเดยีวกันพระองค์กจ็ะ

มอบสิ่งที่ดีกว่าให้เราแทน

3.	 มองหา

	 ขณะทีค่ณุด�าเนินชวีติแต่ละวนั	ให้คุณคาดหวงัว่าพระเจ้าจะทรงตอบค�าอธษิฐาน

ของคุณ,	ให้สิ่งที่คุณต้องการ,	เติมเต็มความฝันท่ีมาจากพระเจ้า	ถึงแม้ว่าคุณ 

ยังไม่เห็นวี่แววของสิ่งที่คุณต้องการ	หรืออาจจะเกิดข้ึนในแบบท่ีคุณไม่ได้ 

คาดคดิ	แต่นัน้ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ท�าอะไรเลย	ให้คณุมคีวามคาดหวงั

อย่างไม่สิน้สดุ	และให้สงัเกตทกุอย่างรอบตวัว่าพระเจ้าก�าลังท�าอะไรอยู่	ให้คณุ

ขอบพระคุณส�าหรับสิ่งเหล่านั้นที่คุณต้องการในระหว่างที่คุณรอคอย

เมื่อไหร่ที่คุณถูกล่อลวงให้รู้สึก
สงสัย, ถูกล่อลวงให้ถอดใจ,  
ถูกล่อให้ถอนตัวละก็ ขอให้คุณ
เลือกที่จะเชื่อแทน

ยกระดับความคาดหวังของคุณให้สูงขึ้น
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	 ไม่ว่าวันน้ีคุณก�าลังคาดหวังเร่ืองอะไรอยู่	เช่น	การด�าเนินชีวิตท่ีติดสนิทกับ 

พระเจ้ามากข้ึน,	อยากจะเข้าใจพระวจนะมากขึ้น,	ชีวิตคู่ท่ีมั่นคงมากข้ึน,	หมดปัญหา 

เร่ืองการเงิน,	โอกาสที่จะกลับไปเรียนหนังสืออีกครั้ง,	โอกาสในการรับใช้หรือการ 

เริ่มตน้ใหม	่ถ้าสิ่งเหล่านี้อยูใ่นใจคณุ	(และไม่ขดักบัพระวจนะพระเจ้า)	ใหค้ณุเชื่อ,	ทลูขอ,	

คาดหวังและคอยมองหา

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อคุณมีความคาดหวังที่สูงขึ้น

	 ชีวิตคุณจะสูงขึ้นตามระดับความคาดหวังของคุณ	แต่ไม่ได้หมายความว่า 

ความคาดหวังที่คุณมีจะสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์รอบตัวหรือ

สถานการณ์ต่างๆ	ได้ทันที	แต่ความคาดหวังของคุณจะเปล่ียน

ท่าทขีองคณุต่อสถานการณ์นัน้ๆ	ความคาดหวงัของคุณจะเปล่ียน

ตวัคณุเอง	นัน่เป็นสาเหตุให้คุณสามารถรอคอยการเปลีย่นแปลง

ของสถานการณ์ดังกล่าวด้วยใจยินดี	ท�าให้คุณเป็นคนมั่นคง,	

มั่นใจ,	เป็นผู ้เชื่อที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการท่ีดี	 

ส�าหรับชีวิตของเขา

	 เรื่องต่อไปนี้เป็นเครื่องช่วยยืนยันว่าความชื่นชมยินดีนั้นจะเกิดข้ึนเมื่อคุณมี 

ความคาดหวังที่สูง	:

	 มีพี่น้องฝาแฝดคู่หนึ่ง	ทั้งสองเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นอยู่หนึ่ง	

เร่ือง	คนหนึ่งเป็นคนที่มีความหวัง	มองโลกในแง่ดี	เป็นคนที่มองใน 

ด้านดีของชีวิตในทุกๆ	สถานการณ์	อีกคนหนึ่งเป็นคนที่ชอบมองโลก 

ในแง่ร้าย	ที่ชอบแต่ด้านลบในทุกสถานการณ์ที่ตัวเองได้พบ

	 พ่อแม่ของเด็กคู่น้ีรู ้สึกกังวลเรื่องความแตกต่างกันอย่างสุดข้ัว 

ของทั้งคู่	เรื่องการมองโลกในแง่บวก	และ	แง่ลบ	จึงตัดสินใจไปปรึกษา

คุณหมอ	คุณหมอจึงแนะน�าแผนการหน่ึงว่า	“ในวันเกิดถัดไปของทั้งคู่	 

ชีวิตคุณจะสูงขึ้น 
ตามระดับความ 
คาดหวังของคุณ
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ให้ซื้อจักรยานคันใหม่เอี่ยมให้ลูกคนที่ชอบมองโลกในด้านลบ	ส่วนอีก

คนที่มองโลกในด้านบวกน้ัน	ให้หามูลสัตว์มาให้เขาซักก้อนหนึ่งเป็น 

ของขวัญ”

	 เมื่อพิจารณาดูแล้วจึงเห็นว่าเป็นความแตกต่างสุดขั้วที่น่าจะ 

ลองท�าดู	ถึงแม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งพ่อและแม่พยายามปฏิบัติต่อ

ทั้งคู่อย่างเท่าเทียมกันมาเสมอ	แต่ในที่สุดทั้งคู่จึงตัดสินใจท�าตามค�า

แนะน�าของหมอ	จนเมื่อวันเกิดของคู่แฝดมาถึง	พ่อแม่ให้จักรยานใหม่

เอี่ยมราคาแพงที่สุด	เป็นรุ่นสูงสุดและดีที่สุดอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อนให้

กับลูกคนท่ีชอบมองโลกในแง่ลบ	ทันทีที่เขาเห็นจักรยานอยู่ตรงหน้า	

ประโยคแรกที่เขาพูดคือ	“ผมว่าผมอาจจะขี่ไปชนอะไรเข้า	จนท�าให้ขา

หักก็ได้นะ”

	 ส่วนลูกอกีคนทีม่องโลกในแง่บวก	พวกเขายืน่กล่องของขวัญทีห่่อ

อย่างสวยงามแต่ข้างในเป็นมลูสตัว์ก้อนหน่ึงเท่านัน้	เมือ่เขาเปิดออก	เขา

ท�าหน้างงซักพักหนึ่ง	แล้วเขาก็วิ่งออกไปนอกบ้านพร้อมกับตะโกนว่า	

“อย่ามาหลอกผมให้ยากเลย!	ถ้ามันมีอึก้อนใหญ่ขนาดนี้	แสดงว่าจะ

ต้องมีม้าตัวเล็กอยู่แถวๆ	นี้แน่นอน!”1

ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

	 ฉันขอหนุนใจให้คุณปลุกความหวังขึ้นมาใหม่วันนี้	ไม่ว่าสถานการณ์รอบตัว 

ของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตาม	พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าอุปสรรคท่ีคุณก�าลังเผชิญอยู	่ 

อย่าคิดว่าสิ่งที่คุณได้พบมาหรือจุดที่คุณอยู่ตอนน้ีคือจุดที่ดีที่สุดแล้ว	อย่าเพิ่งมั่นใจว่า 

เบ้ืองหลังชีวิตที่คุณเคยผ่านมาเป็นชะตาที่ลิขิตชีวิต 

คุณ	แทนที่จะคิดอย่างนั้นให้คุณเชื่อว่าพระเจ้าก�าลัง 

ท�าสิง่ทีด่กีว่าน้ันในชวีติคณุ	พระเยซกู�าลงัถามคณุว่า	“เจ้า

ปรารถนาจะให้เราท�าอะไรแก่เจ้า”	นีเ่ป็นค�าถามทีม่พีลงั

มาก	เพราะฉะนัน้ให้คณุปลกุความหวงัขึน้มาเถอะ	เพราะ

ว่ามันจะต้องมีม้าตัวเล็กอยู่แถวๆ	นี้แน่นอน!”

อย่าคิดว่าสิ่งที่คุณได้
ประสบมาหรือจุดที่คุณอยู่
ตอนนี้คือจุดที่ดีที่สุดแล้ว

ยกระดับความคาดหวังของคุณให้สูงขึ้น



บทที่ 2

ท�าตามผู้น�า

..จิต ใจของข้า พระ องค์แนบ สนิทกับพระ องค์ พระ หัตถ์ขวาของ 
พระ องค์ ค�้า จุน ข้า พระ องค์ ไว้..

สดุดี 63:8

“ความหวัง เ ป็นค�าที่พระเจ้าทรงเขียนไว้บนหน้าผากของมนุษย์  

ทุกคน” 

– วิคเตอร์ ฮิวโก, จากเรื่อง เล มิเซราเบิล

	 ถ้าจะให้พูดถึงเกมส์ส�าหรับเด็กที่ไม่เคยตกยุคเลย	เกมส์ท�าตามค�าสั่งผู้น�า 

คงจะเป็นเกมส์หนึ่งที่ทุกคนคุ้นเคย	ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนระดับอนุบาล	โรงเรียนประถม

หรือเล่นกับเพื่อนๆ	ในสนาม	ก็คงจะต้องเคยเล่นสักครั้งหนึ่ง	เด็กทุกคนจะมาเรียงแถว 

กบัเพ่ือนๆ	แล้วกท็�าตามค�าสัง่ของผูน้�าอย่างเต็มที	่ยงัจ�าเกมส์นีไ้ด้อยู่ไหมคะ?	คณุยงัจ�าได้

ไหมว่ามันท้าทายแค่ไหนที่ต้องพยายามเดินตามรอยเท้าของคนข้างหน้าขณะที่เขา 

ก็จะต้องพยายามเดินตามรอยเท้าของคนข้างหน้าเช่นกัน	ต้องเดินผ่านท่อ,	เดินข้าม 

ราวโหน,	ปีนขึ้นบันได,	สไลด์ตัวลงมา	แล้วก็เดินไปทั่วสนามเด็กเล่น

	 อย่างหน่ึงทีฉ่นัจ�าได้ดีจากเกมส์ท�าตามผูน้�ากคื็อ	ความสนกุของเกมส์จะมากน้อย

แค่ไหนขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้น�า	ถ้าเรามีผู้น�าที่เช่ืองช้า,	ไม่มีความคิดสร้างสรรค	์

หรือมีทักษะในการน�าค่อนข้างต�่า	เกมส์ก็จะหมดสนุก	เด็กๆ	ก็จะเริ่มไม่สนใจแล้วก็ไปหา
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เกมส์อื่นเล่นทันที	ในขณะเดียวกัน	ถ้าเรามีผู้น�าที่ใจร้อนเกินไป,	คิดท่าทางท่ียากเกินไป,	

จู้จี้และชอบออกค�าสั่ง	เกมส์ก็จะเล่นได้ไม่นานเพราะคงไม่มีใครยอมฟัง	การท่ีจะเล่น 

เกมส์นีใ้ห้สนุก	เราจะต้องเลอืกผูน้�าทีเ่หมาะสม	ผูน้�าทีเ่คลือ่นตวัด้วยความเรว็ทีเ่หมาะสม,		

ท�าให้เกมส์น่าสนใจอยู่เสมอแล้วพาเราไปยังที่ที่เราอยากจะไป

	 ความเป็นผู้น�าคือกุญแจส�าคัญ	นี่เป็นหลักความจริงที่ช่วยส่งเสริมชีวิตตั้งแต่ 

ช่วงวัยเด็กไปจนถึงวัยรุ่น	แม้กระทั่งเมื่อเราต้องเข้าสู่	“โลกของผู้ใหญ่”	ก็ตาม	ถ้าคุณได้

เจอกับโค้ชที่มีความรู้ความเข้าใจ	ก็มีแนวโน้มสูงว่าทีมของคุณจะประสบความส�าเร็จ	ถ้า

คุณโชคดีได้เจอกับครูที่คอยผลักดัน	ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ	คุณก็อาจจะเกิดความเข้าใจ

ในวิชานั้นๆ	อย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน	ถ้าหัวหน้าท้าทายให้คุณพยายามท�าอย่างสุด 

ฝีมือ	โดยให้คุณอยู่ในต�าแหน่งท่ีสามารถประสบความส�าเร็จได้	คุณก็จะมีความสุขกับ 

การท�างานและท�างานที่ได้รับมอบหมายออกมาได้เป็นอย่างดี	ระดับความสุขท่ีเกิดจาก

ประสบการณ์การท�างานและความส�าเร็จของตัวคุณเองนั้น	เป็นปัจจัยหลักส�าคัญว่า 

คุณจะเลือกตามผู้น�าคนไหน

	 หลักความจริงดังกล่าวที่ใช้ในสนามเด็กเล่น,	ในสนามฟุตบอล,	บนโต๊ะประชุม 

ก็เป็นหลักความจริงเดียวกันที่อยู่ในชีวิตส่วนลึกของคุณ	–	ภาวะความเป็นผู้น�าคือกุญแจ

ส�าคัญ	คนท่ีคุณเลือกและสิ่งที่คุณเลือกติดตามนั้นเป็นตัวชี้วัดว่าคุณจะมีความสุขในชีวิต

มากแค่ไหน	แต่ฉันไม่ได้พูดเรื่องการท�าตามค�าสั่งหัวหน้า,	ครู	หรือพ่อแม่	ฉันก�าลังพูดถึง

การตัดสินใจที่ใหญ่กว่านั้น	คือ	การตัดสินใจติดตามพระเจ้าและแผนการที่ทรงวางไว้ใน

ชีวิตของคุณ

	 ถ้าคุณใช้ชีวิตไปตามสัญชาตญาณของตัวเอง	พยายามหาทางออกด้วยตัวเอง,	

พยายามท�าตามแผนที่ตัวเองวางไว้ละก็	เป็นไปได้สูงว่าจะ

ต้องมีเหตุให้คุณผิดหวังและเสียใจ	ไม่ใช่ว่าแผนการของคุณ

ไม่ด	ีแต่แผนการของพระเจ้านั้นดีกว่าของเราหลายเท่า

	 เมื่อไหร่ที่คุณท�าตามแผนการของตัวเองแล้วไม่

ยอมรับแผนการของพระเจ้า	คุณก็ท�าใจได้เลยว่าผลที่ออก

มาไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแน่	ในขณะเดียวกันคุณก็จะรู้สึกถึงความเครียดจากการที่คุณต้อง

พยายามท�าตามแผนการของตัวเอง	ทันทีที่คุณเจอปัญหา	–	โรงเรียนปฏิเสธไม่ให้คุณเข้า

ไม่ใช่ว่าแผนการของ
คุณไม่ดี แต่แผนการ
ของพระเจ้านั้นดีกว่า
ของเราหลายเท่า
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เรียน,	ธุรกิจพังไม่เป็นท่า,	คนที่คุณคิดจะแต่งงานด้วยกลับท้ิงคุณไป,	ขายบ้านไม่ได้	-	

ความเครียดจะเริ่มก่อตัวขึ้นเพราะคุณรู้สึกว่าจะต้องคอยแก้ปัญหาด้วยก�าลังของคุณเอง	

ถ้าคุณเป็นผู้น�า	คุณจะสิ้นหวังได้ง่ายๆ	เพราะคุณรู้ถึงความอ่อนแอ,	ความล้มเหลวและ 

ข้อจ�ากัดของตัวเอง

	 แต่ถ้าคุณอยากด�าเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวัง	สิ่งท่ีดีท่ีสุดก็คือมอบหน้าท่ี 

การทรงน�าให้เป็นของพระเจ้า	ให้พระองค์เป็นผู้น�าและติดตามการทรงน�าของพระองค์

อย่างเต็มใจจริงๆ	วางใจว่าพระเจ้าทรงมีแผนการท่ีดีเยี่ยม	และพระองค์ก�าลังเคลื่อนไหว

ให้แผนการนั้นเกิดผลอย่างสมบูรณ์แบบ	ฉันขอให้คุณหยุดอ่านตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วถาม

ตัวเองว่า	:	ฉันก�าลังท�าตามการทรงน�าของพระเจ้า หรือฉันก�าลังขอให้พระเจ้าท�าตามใจ

ฉัน?	ถ้าคุณติดตามพระเจ้า	คุณจะได้พบผู้น�าที่รู ้ว่าจังหวะเวลาตอนไหนดีที่สุด	และ 

ทุกอย่างจะน่าสนใจอยู่เสมอ	ถึงแม้ว่าบางครั้งพระองค์จะน�าไปยังที่ที่คุณไม่อยากไป	 

แต่ท้ายที่สุดคุณจะไปถึงจุดหมายที่ดีที่สุดในเวลาที่เหมาะสมท่ีสุด	การรอคอยพระเจ้า 

ไม่ได้หมายความว่าให้คณุนัง่รออยูเ่ฉยๆ	โดยไม่ลงมอืท�าอะไรเลย	แต่จรงิๆ	แล้วมนัตรงกัน

ข้ามเลยทีเดียว	คุณยังต้องวางแผนส�าหรับอนาคต	และพยายามอย่างสุดความสามารถที่ 

จะท�าให้ส่ิงทีค่ณุต้องรบัผดิชอบส�าเรจ็ผลอย่างดีทีส่ดุ	แต่คณุจะเร่ิมลงมอืท�าจรงิๆ	หลงัจาก

ที่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าแล้ว	ทูลขอการทรงน�าและค�าแนะน�าจากพระเจ้า	จากนั้นเมื่อคุณ

วางแผน	ให้คุณวางโครงสร้างแผนงานแบบคร่าวๆ	แล้วด�าเนินชีวิตประจ�าวันด้วยท่าท ี

ที่แสดงออกว่า	พระเจ้า ลูกเช่ือว่าพระเจ้าทรงมีแผนการท่ีดีท่ีสุดส�าหรับชีวิตลูก โปรดช้ี 

ให้ลูกรู้ว่าลูกควรเดินไปทางไหนที่จะเป็นไปตามน�้าพระทัยของพระองค์ โปรดทรงปิด 

ประตูทุกบานที่ไม่ได้อยู่ในแผนการของพระองค์ และโปรดทรงเปิดโอกาสทุกทางที่

พระองค์อยากให้ลูกเดินเข้าไป ขอทรงน�าและชี้ทางลูกวันนี้และวันต่อๆ ไปด้วย

	 เมื่อไหร่ที่คุณเจออุปสรรค	หรือก�าลังตกอยู่ในสถานการณ์ล�าบาก	คนที่ติดตาม

การทรงน�าของพระเจ้าจะไม่ตื่นตกใจ	พวกเขาจะเชื่อว่าพระองค์จะใช้ทุกๆ	สถานการณ	์

ไม่ว่าจะดีหรือร้าย	ให้เป็นไปตามพระประสงค์และแผนการที่ทรงวางไว้	เราต่างก็เคย 

ท�าผิด	และได้เรียนรู้บทเรียนหลายอย่าง	แต่ถ้าเราเต็มไปด้วยความหวังอยู่เสมอ	เราก็จะ

มีความสุขกับการเดินทาง	แม้ว่าบางครั้งเราอาจจะต้องใช้ทางเบี่ยงที่เราไม่ได้คาดคิดไว	้ 

แต่ท้ายที่สุดแผนการของพระเจ้าก็จะส�าเร็จ

ท�าตามผู้น�า
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 วางใจพระเจ้า ไม่ใช่ตัวเอง

	 เมื่อเราให้พระเจ้าเป็นผู้น�าของเราแล้ว	ก็ไม่ยากเลยที่เราจะมีความคาดหวังสูง

เรื่องการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ,	ชีวิตแต่งงาน,	สุขภาพ,	ลูกๆ,	ความสัมพันธ์ต่างๆ,	 

การงานและการเงิน	คุณวางใจว่าพระเจ้าทรงมีแผนการท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดส�าหรับชีวิตคุณ	

มั่นใจว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ในชีวิตคุณ	การที่เราเลือกท�าตามการทรงน�าของ

พระเจ้าและรอดูเป้าหมายของพระองค์ที่จะส�าเร็จในท้ายสุดนั้น	ล้วนเป็นบททดสอบ 

ที่จะฝึกเราเรื่องการวางใจในพระเจ้า

	 บางครัง้คณุอาจจะเคยเหน็คนรอบข้างแสดงอาการ	“ความเชือ่ถดถอย”	ให้เหน็	

เมื่อไหร่ที่ความเชื่อถดถอย	คนๆนั้นก็จะปล่อยให้ตัวเองรู้สึกไร้ค่า,	รู้สึกถดถอยไปเรื่อยๆ

ชนิดที่ไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งไว้ได้เลย	ในขณะที่มีอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเขาและสัญญาว่า

จะไม่ให้เขาตกลงมาถึงพ้ืน	เมื่อไหร่ที่คุณอธิษฐานว่า	“พระเจ้า ลูกขอติดตามการทรงน�า

ของพระองค์ ลูกเชื่ออย่างหมดใจว่าแผนการของพระองค์นั้นดีกว่าแผนของลูกแน่นอน”	

เป็นความมั่นใจว่าจะมีคนๆหนึ่งคอยฉุดคุณไว้	แต่จริงๆ	มันเป็นมากกว่านั้นค่ะ	พระเจ้า 

จะท�ามากกว่าแค่ฉุดคุณไว้	พระองค์จะฉุดคุณขึ้นแล้วก็ดึงให้คุณอยู่สูงกว่าเดิมอย่างท่ีคุณ

ไม่เคยเป็นมาก่อน

	 การวางใจพระเจ้าเป็นเรื่องที่ฉันใช้เวลาฝึกมานานแม้กระทั่งทุกวันน้ีก็ยังต้อง 

ฝึกอยู่	ฉันเคยมีนิสัยชอบไว้ใจแต่ตัวเองเท่านั้น	ฉันใช้เวลา

นานหลายปีในการฝึกไว้ใจคนอื่นแต่ผลลัพธ์เดียวที่ฉัน 

ได้รับคือ	ความผิดหวังและเจ็บปวด	หลังจากน้ันฉัน 

ตัดสินใจว่าจะไม่ไว้ใจใครอีกเลย	ความเจ็บปวดเหล่านั้น

ท�าให้ฉันมีความคิดว่า	ถ้าฉันอยากให้ทุกอย่างเป็นไป 

ด้วยดี ฉันต้องลงมือท�าด้วยตัวเอง ถ้าฉันไม่ไปขอความ 

ช่วยเหลือจากใครหรือไม่ให้ใจกับคนอื่นแล้ว ก็จะไม่มีใคร

มาท�าให้ฉันเจบ็ได้อกี	แต่ความคดิแบบน้ีมนัไม่ดเีอาซะเลย	มนัส่งผลมากกว่าแค่การไม่ไว้ใจ

คนอื่น	แต่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางท�าให้ฉันไม่ไว้ใจพระเจ้าด้วย	นี่เป็นนิสัยแย่ๆ	ที่ฉันต้อง

ขอให้พระเจ้าช่วยท�าลายไปซะ

พระเจ้าจะท�ามากกว่า
แค่ฉุดคุณไว้ พระองค์
จะฉุดคุณขึ้นแล้วก็ดึงให้
อยู่สูงกว่าเดิมอย่างที่
คุณไม่เคยเป็นมาก่อน
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	 ในพระวจนะพระเจ้าได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าให้เราวางใจในพระเจ้า	ไม่ใช่ตัวเราเอง	

สุภาษิต	3:5-6	...

จงวาง ใจในพระ ยาห์ เวห์ด้วยสุด ใจของเจ้าและอย่าพึ่ง พาความรอบ รู ้ 
ของตน เอง จงยอม รับรู้พระ องค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระ องค์เองจะ 
ทรงท�า ให้วิถีของ เจ้าราบ รื่น

	 เราสามารถ	“วางใจ”	พระเจ้าได้ง่ายๆ	ด้วยการเชื่อว่าพระองค์ทรงรักคุณ,	

พระองค์ทรงแสนดี,	ฤทธิ์เดชของพระองค์สามารถช่วยคุณได้,	พระองค์อยากจะช่วยคุณ	

และพระองค์จะช่วยคุณแน่นอน	บ่อยครั้งที่เรามักจะวางใจทุกคนยกเว้นพระเจ้า	หรือเรา

วางใจคนอื่นก่อนที่เราจะวางใจพระเจ้า	เราวางใจเพ่ือนเรา,วางใจธนาคาร,	ตลาดหุ้น,	

รัฐบาล	และวางใจความสามารถของเรามากว่าที่จะวางใจพระเจ้ารวมถึงพระวจนะ 

ของพระองค์	คุณเคยได้ยินคนอื่นพูดท�านองนี้มาก่อนไหมว่า		“ฉันก็ลองมาหมดทุกวิธ ี

แล้วนะ แต่มนัไม่ได้เร่ืองเลย ฉนัไม่รูจ้ะท�ายงัไงแล้ว สดุท้ายคงต้องอธษิฐานขอพระเจ้าช่วย

แล้วล่ะ”	เรามักจะพูดแบบนี้กันเสมอ	ซึ่งมันเป็นค�าพูดท่ีท�าให้เราได้เข้าใจว่าจริงๆ	แล้ว

ความหมายที่เราก�าลังสื่อก็คือ	“ฉันเหนื่อยแล้วกับการพยายามด้วยตัวเองแล้วก็ล้มเหลว

ไม่เป็นท่า ฉนัลองให้คนอืน่ท�าดู กไ็ม่ได้เรือ่งเหมอืนกนั ทกุอย่างทีฉ่นัพยายามท�าไม่มคีวาม

หมายเลย ฉันว่า คงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วล่ะ นอกจากวางใจพระเจ้า”

	 การอธิษฐานควรเป็นสิ่งแรกที่เราจะท�า

ก่อนก้าวเท้าเข้าสู่สนามรบ	ไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่

คุณจะท�าหลังจากท่ีวิธี อ่ืนๆ	พังไม่เป็นท่า	

พระเจ้าต้องการให้เรายกพระองค์ให้เป็นท่ีหนึง่

ในชีวิต	พระองค์อยากให้เรามั่นใจและวางใจ

พระองค์	ตลอดเวลา	ในทุกสถานการณ์

	 พระองค์อยากให้เรามคีวามหวังในพระองค์,	มศีรทัธาในพระองค์	เพราะเมือ่ไหร่

ที่เราท�าตามนั้นแล้ว	เราก็จะไม่เจอชีวิตที่ผิดหวัง	หรือชีวิตที่ไม่เกิดผล	พระองค์จะทรงน�า

เราได้มชีวีติทีไ่ด้รบัการเติมเต็มจนล้น	และมคีวามชืน่ชมยนิดตีามทีพ่ระเยซูทรสิน้พระชนม์

เพื่อเรา	ให้คุณนึกถึงเพลงๆ	หนึ่งที่ร้องว่า	“My	hope	is	build	on	nothing	less	but	

Jesus	Christ,	my	righteousness”	(ความหวังของข้าพระองค์ไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใด	 

พระเจ้าต้องการให้เรายกพระองค์
ให้เป็นที่หนึ่งในชีวิต พระองค์อยาก
ให้เรามั่นใจและวางใจพระองค์ 
ตลอดเวลา ในทุกสถานการณ์

ท�าตามผู้น�า
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แต่อยู่กับองค์พระเยซูคริสต์	ผู้เป็นความชอบธรรมของข้าฯ	:	ฮิลล์ซอง)	ให้คุณฝากความ

หวังท้ังหมดไว้กับพระเจ้า	และเตรียมตัวให้พร้อมกับการเดินทางท่ีน่าตื่นเต้นอย่างท่ีคุณ

คาดไม่ถึง

วิธีติดตามการทรงน�าของพระเจ้า

	 เมื่อคุณตัดสินใจที่จะติดตามผู้น�าของคุณ	(พระเยซู)	แล้ว	โรม	8:1	กล่าวไว้ว่า	 

ในฐานะทีเ่ราเป็นผูเ้ชือ่เราจะไม่	“...ไม่ด�าเนนิตามฝ่ายเนือ้หนงั	แต่ตามฝ่ายพระวญิญาณ”...	

วิธีหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าคุณก�าลังด�าเนินตามเนื้อหนัง	(แผนการของตัวเอง)	แทนที่ติดตาม 

พระวิญญาณ	(แผนการพระเจ้า)	คือการที่คุณไม่มีสันติสุข	และมีความขมขื่นในใจ	ถ้าคุณ

ก�าลังวางแผนจะท�าอะไรบางอย่างแต่คุณรู้สึกไม่มีสันติสุข	ก็อย่าท�าเลยค่ะ

	 ยกตวัอย่างเช่น	คณุอาจจะก�าลงัหางานอยู	่และทีท่ีต่อบรบัคณุเป็นสายงานทีค่ณุ

เชี่ยวชาญแต่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ	แต่ถ้าคุณไม่ได้อธิษฐานเรื่องงานนั้น	แล้วก็ตัดสิน

ใจเองโดยไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้า	คิดเอาเองว่าต้องย้ายไปต่างประเทศเพราะว่านี่เป็นท่ี

เดียวที่ตอบรับเข้าท�างาน	คุณอาจจะต้องนั่งจมกับความทุกข์นานหลายป	ีถ้าหากว่าทุก 

คนในครอบครัวไม่เห็นด้วยที่คุณจะไป	แล้วการตัดสินใจครั้งนี้มีแต่สร้างความแตกแยก,	

ความยุ่งยาก	คุณควรจะรอค�าตอบที่ชัดเจนจากพระเจ้าว่าควรจะไปทางไหน

	 ประเด็นส�าคัญก็คือ	ถ้าคุณรู้สึกว้าวุ่นใจ	ไม่มีสันติสุขแล้วการตัดสินใจครั้งนี ้

ก็มีแต่ปัญหา	ก็อย่าท�าเลยค่ะ	หลายครั้งที่เราพยายามกล่อมตัวเองที่จะท�าอะไรบางอย่าง

แต่เราไม่มีสันติสุขเลย	ก็ถือว่านั่นเป็นค�าเชิญให้ปัญหาต่างๆ	เข้ามาหาคุณ	จากตัวอย่าง

ข้างต้น	คุณอาจจะคิดในใจว่า	“จริงๆ ฉันก็ไม่อยากจะย้ายเลย ครอบครัวก็ไม่เห็นด้วย 

ซักคน งานที่ตอบรับก็ไม่ใช่งานที่มองหาอยู่ แต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะ เพราะว่านี่ก็เป็นที่

เดียวที่ดีที่สุดที่ตอบรับมา ฉันไม่อยากรอไปนานกว่านี้แล้ว”	คุณต้องระวังความคิดแบบนี้

ให้ดี	ไม่ว่าคุณจะรู้สึกหมดความอดทนแค่ไหน	ถ้าคุณไม่มีสันติสุขที่ต้องย้าย	คุณก็ควรจะ

รอจนกว่าพระเจ้าจะเปิดโอกาสให้คุณได้เจองานที่ดีกว่า

	 ฉนัเข้าใจดกีว่าคุณมหีน้าทีร่บัผดิชอบเรือ่งการเงินท้ังของตวัคุณรวมถึงครอบครัว

ของคุณด้วย	แต่คุณน่าจะมองหางานใกล้ๆ	ระหว่างที่รองานที่เหมาะที่สุดแทนที่จะย้ายไป
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ต่างประเทศโดยที่ไม่มีสันติสุขเลย	ให้สันติสุขครอบครองชีวิตคุณ	และใช้สันติสุขนั้น 

ในการตัดสินใจทุกๆ	ความสงสัยที่เข้ามาในความคิดของคุณ	(โคโลสี	3:15)

	 คุณก็สามารถน�าหลักค�าสอนนี้ไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์	ไม่ว่าคุณก�าลังมองหา

คนที่จะมาเป็นคู่ชีวิต,	เลือกคริสตจักร,	ตัดสินใจซ้ือของ,	ก�าหนดขอบเขตเพ่ือรักษา 

ความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้	และยังมีอีกหลายอย่าง	ให้คุณตัดสินใจท่ีจะติดตามสันติสุขและ 

สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเท่านั้น

	 เมื่อไหร่ที่คุณกังวลว่าจะตัดสินใจอย่างไรดี	เวลาท่ีคุณไม่มั่นใจว่าก�าลังท�าตาม 

เน้ือหนังของตัวเองหรือก�าลังเดินตามการทรงน�าของพระเจ้ากันแน่	ให้พิจารณาว่าอะไร 

ที่ก�าลังครอบครองจิตใจคุณอยู่	แล้วให้คุณเลือก

สันติสุขเป็นผู้ครอบครอง!

		 ถึงแม้ว่าคุณตัดสินใจติดตามการทรงน�า

ของพระเจ้าแล้ว	กอ็าจมบีางครัง้ทีค่ณุกลบัท�าพลาด	

อย่าเสยีใจไปเลยค่ะ	ทกุอย่างเป็นส่วนหน่ึงของการ

เรียนรู้ทั้งน้ัน	เหล่าสาวกต่างก็เคยท�าพลาดมาก่อน

แม้แต่ในเวลาที่ก�าลังติดตามพระเยซู	คุณไม่จ�าเป็น

ต้องรู้สึกอายที่ต้องกลับไปท�าสิ่งท่ีเป็นการทรงน�า

ของพระเจ้าท้ังทีก่่อนหน้านัน้คณุเคยคดิว่ามนัไม่ใช่	

คุณแค่ยอมรับง่ายๆ	ว่า	“ฉันท�าผิดพลาด”	แล้วก็ 

เดินหน้าต่อไป	ฉนัเองกเ็คยออกนอกแผนการของพระเจ้าหลายต่อหลายครัง้	คณุก็จะต้อง 

เจอเหมอืนกนั	จริงๆ	แล้วนัน่เป็นทางหนึง่ทีจ่ะฝึกตัวเองเรือ่งการฟังเสยีงพระเจ้าให้ชดัเจน	

บางครั้งเราก็ต้องยอมก้าวออกไปเพื่อจะลองดูว่านั่นเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าจริงๆ	หรือไม่	

ถ้าคุณลองท�าทุกวิธีเพื่อจะดูว่าพระเจ้าจะให้ตัดสินใจยังไงกับสถานการณ์ตรงหน้า	 

แต่กยั็งไม่ได้ค�าตอบทีชั่ดเจน	กใ็ห้คุณท�าความต้องการข้างในใจลกึๆ	แล้วกว็างใจว่าพระเจ้า

จะทรงน�าคณุระหว่างทีค่ณุก้าวเดนิไป	ฉนัมักจะพดูว่า	ไม่มใีครสามารถขับรถทีม่นัจอดอยู่

ได้หรอกแม้แต่พระเจ้า	ถ้าชีวิตของเราก�าลังน่ิงอยู่กับที่เราอาจต้องลองขับเคลื่อนชีวิต 

ดูซักหน่อย	อย่างน้อยกใ็ห้มันได้เคลือ่นไปซกัทางหนึง่	เพราะเราจะพบค�าตอบได้กเ็มือ่เรา

กล้าที่จะก้าวออกไป!

เมื่อไหร่ที่คุณกังวลว่าจะ 
ตัดสินใจอย่างไรดี เวลาที่คุณ 
ไม่มั่นใจว่าก�าลังท�าตาม 
เนื้อหนังของตัวเองหรือก�าลัง
เดินตามการทรงน�าของพระเจ้า
กันแน่.. ให้พิจารณาว่าอะไรที่
ก�าลังครอบครองจิตใจคุณอยู่ 
แล้วให้คุณเลือกสันติสุขเป็น 
ผู้ครอบครอง!

ท�าตามผู้น�า
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พระเจ้าทรงอยู่กับคุณ และทรงน�าทุกย่างก้าวไปจนสุดทาง

	 เป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้รู้ว่า	ในฐานะผู้เชื่อ	เราไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว	ฉันอยาก

อธิบายเพ่ิมเติมว่า	คุณไม่ได้อยู่ล�าพัง	พระเจ้าไม่ได้น�าคุณจากที่ที่ไกลโพ้น	พระองค์ทรง

สถิตอยู่ในใจคุณ	และทรงน�าคุณทีละก้าว	ไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญปัญหาอะไร	ถึงแม้จะ 

ดูเหมือนว่า	ไม่มีใครอยู่ข้างกายคุณเลยซักคน	หรือคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวเวลาที่ต้อง 

เจอความล�าบาก	ให้คุณฝากความหวังไว้กับพระเจ้า	เพราะพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรง

อยู่เคียงข้างคุณ	และจะทรงน�าชีวิตคุณ

	 เมื่อไหร่ที่เราต้องรับมือกับปัญหาหนักในชีวิต	ที่ทุกคนล้วนต้องเจอ	มารซาตาน

อยากให้เราสิน้หวงั	ไม่มคีวามหวงัเหลอืเลย	มนัจะพยายามให้คณุจดจ่ออยูกั่บปัญหาแทนที่

จะจดจ่อกบัพระเยซแูละพระสญัญาของพระองค์	ขณะทีโ่ยชวูาเดนิทางอยูใ่นถิน่ทรุกนัดาร	

พระเจ้าก�าชับให้เขาจดจ่ออยู่ที่พระสัญญาของพระเจ้า	ไม่ใช่หันซ้ายหรือขวา	แล้วเขา 

จะประสบความส�าเร็จในทุกแห่งที่ไป	(โยชูวา	4:7)	เม่ือไหร่ท่ีเกิดปัญหา	อย่าปล่อยให้ 

ความกังวลและความว้าวุ่นใจของโลกนี้มาท�าให้คุณสิ้นหวัง	แต่ให้เราเป็นเชลยแห่งความ

หวังเพื่อจะได้รับรางวัลเป็นสองเท่าจากพระเจ้า	

โอ เชลย ที่ มี ความ หวัง เอ๋ย จง กลับ ไป ยัง ที่ ก�า บัง เข้ม แข็ง ของ เจ้า วัน นี้ เรา 
ประ กาศ ว่า เรา จะ คืน แก่ เจ้า สอง เท่า

เศคาริยาห์ 9:12

	 ไม่นานมานี้ฉันได้อ่านเรื่องของชายคนหนึ่งที่ไปเรียนขับเครื่องบิน	มีครั้งหนึ่ง 

ที่เขาไปเรียน	ครูฝึกบอกให้เขากลับหัวเครื่องบินให้ด่ิงลง	เขาก็ท�าตามที่ครูฝึกสั่ง	แต่เขา 

ไม่ได้เตรียมใจว่าตัวเองจะต้องเจอกับอะไร	หลังจากที่เขาหันหัวเคร่ืองบินไม่นานนัก	 

เคร่ืองบินก็เร่ิมเสียการทรงตัว	เขาแสดงอาการตื่นกลัวทางสีหน้าและหันไปหาครูฝึก 

เพื่อขอความช่วยเหลือ	แต่ครูฝึกกลับเงียบเฉยไม่พูดอะไรเลย	เขาจึงรีบดึงสติกลับมา	 

ให้ตัวเองสงบ	ควบคุมอารมณ์ให้น่ิง	จากนั้นเขาเร่ิมแก้ไขสถานการณ์ตามท่ีเคยถูกฝึก 

มาก่อน	นี่เป็นการทดสอบครั้งแรกหลังจากที่ได้รับการอบรมมา

	 หลังจากทีเ่ครือ่งบนิกลบัมาอยูท่ีร่ะดบัปกตแิละปลอดภยัแล้ว	เขาหนัหน้าไปหา

ครูฝึกแล้วก็เริ่มระบายความกลัว	ความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้น	ดูเหมือนว่า	ถ้าระหว่างท่ี
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ก�าลังเกิดเหตุการณ์แล้วครูฝึกไม่ได้อยู่ด้วยตรงนั้น	เขาคงรู้สึกไม่ดีแน่นอน	เมื่อครูได้ฟัง

ความรูสึ้กต่างๆ	ทีเ่ขาระบายออกมาแล้วจงึตอบไปว่า	“ไม่มจีดุไหนทีค่ณุบนิขึน้ไปแล้วผม

จะพาลงมาไม่ได้	ถ้าคณุอยากฝึกบนิให้ได้	คณุก็ต้องกลบัขึน้ไป	ฝึกบนิใหม่”	แม้ว่านกัเรยีน

คนนั้นจะผ่านจุดที่ท�าให้รู้สึกตื่นกลัว	และดูเหมือนเขาต้องแก้ไขปัญหาให้ได้ด้วยตัวเอง	 

แต่ครูฝึกก็นั่งอยู่ตรงน้ันกับเขาด้วยตลอดเวลา	เขาจะไม่ปล่อยให้นักเรียนของเขาเป็น

อันตรายแน่นอน	จริงๆ	แล้วครูฝึกก�าลังใช้เหตุการณ์นั้นเพื่อเตรียมความพร้อมและสอน	

ทักษะส�าคัญที่จ�าเป็นให้กับนักเรียนเพื่อประโยชน์ในอนาคตของเขาเอง

	 ที่ฉันแบ่งปันเรื่องนี้กับคุณ	เพราะฉันรู้ว่า	ต้องมีบางครั้งท่ีคุณรู้สึกเหมือนว่า 

ชวิีตก�าลงัดิง่ลงเหวลกึ	ช่วงเวลาทีคุ่ณรูส้กึเหมอืนเครือ่งยนต์ขัดข้อง	และเริม่เสยีการทรงตวั	

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตคู่,	ความฝันสลาย,	ผลการวินิจฉัยโรคร้าย,	ลูกหลงผิด,	ความไว้ใจ

ถกูท�าลาย,	ตกงาน	ในช่วงสถานการณ์แย่ๆแบบน้ี	เป็นธรรมดาทีเ่ราเราจะรูส้กึตืน่ตระหนก

และกงัวลว่าเราก�าลงัอยูต่ามล�าพงั	แต่การทีเ่รารูส้กึโดดเดีย่ว,	รูส้กึกลวั,	รูส้กึถกูทิง้ในช่วง

สั้นๆ	ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆ	พระเจ้าทรงอยู่กับคุณ	พระองค์จะไม่ทิ้ง

คุณไปไหน

	 เฉลยธรรมบญัญตั	ิ31:8	กล่าวว่า	“พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรอื

ทอดทิง้ท่าน”	มัทธวิ	28:20	เป็นพระสญัญาของพระเยซูครสิต์	“เราจะอยูก่บัท่านท้ังหลาย

เสมอไป”	น่ีเป็นพียงสองตอนจากหลายๆตอนในพระวจนะพระเจ้า	ที่ทรงสัญญาว่า		 

จะไม่ทิง้ให้คณุต้องเผชิญปัญหาตามล�าพงั	แม้ว่าจะเป็นวันทีแ่ย่ทีส่ดุ	หรอืในระหว่างทีก่�าลงั

พยายามอย่างที่สุดกับสถานการณ์ตรงหน้า	ก็ขอให้คุณจ�าไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตามล�าพัง

ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

	 อะไรเป็นสิ่งที่คุณหลงใหลมากที่สุด?	อะไรท�าให้คุณรู้สึกตื่นเต้นทันทีเพียงแค่

คิดถึงมัน?	การก่อตั้งมูลนิธิหรือเปล่า?	ไปเป็นอาสา

สมัครในชุมชนหรือเปล่า?	จัดตั้งบริษัทหรือเปล่า?	

หรือเป็นการสร้างครอบครัว?	เรียนจบ?	หลายครั้ง

ความต้องการในใจคุณรุนแรงมากเพราะว่าพระเจ้า

การติดตามพระเจ้าไม่ใช่แค่
นั่งรอเฉยๆ แต่เป็นความกล้า
ที่จะลงมือท�าให้มันเกิดขึ้น

ท�าตามผู้น�า
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เป็นผู้ใส่ภาระใจน้ันให้คุณ	ไม่ว่าความหวังของคุณจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม	ให้ฝากไว้กับ

พระเจ้า	ขอการทรงน�าจากพระองค์	แล้วถ้าคุณสัมผัสได้ถึงสันติสุข	ก็ให้คุณก้าวออกมา

ลงมอืท�าให้มนัเกดิขึน้	การตดิตามพระเจ้าไม่ใช่แค่น่ังรอเฉยๆ	แต่เป็นความกล้าทีจ่ะลงมอื

ท�าให้มันเกิดขึ้น	ให้คุณลุกขึ้นปลุกความหวังขึ้นมา..	เพราะว่าพระเจ้าก�าลังน�าคุณไปยังที่

ที่ดีกว่าที่คุณไม่มีทางคาดคิดได้



บทที่ 3

ค้นหาและก�าจัดทุกอย่างที่บอกว่า 

“เป็นไปไม่ได้”

..สรรเสริญ (ยกย่อง นมัสการ) พระเจ้าพระบิดาขององค์พระเยซู

คริสต์ เจ้าของเรา! ด้วยพระเมตตายิ่งใหญ่พระองค์ทรงให้เรา 

ทั้งหลายบังเกิดใหม่เข้าในความหวังอันยืนยง โดยการเป็นข้ึนจาก

ตายของพระเยซูคริสต์..

 1เปโตร 1:3

“เพิ่มความมุ่งมั่นอีกนิด ใส่ความพยายามมากขึ้นอีกซักหน่อย จาก

คนที่ดูเหมือนไร้ความหวังและล้มเหลวก็อาจเปลี่ยนเป็นผู้ประสบ

ความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้” 

– อัลเบิร์ด ฮับบาร์ด

	 ในปี	1981	ยูจีน	แลง	เศรษฐีผู้ที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยเอง	เดินทางกลับไปเยี่ยม

โรงเรียนประถมในชุมชนแออัดที่เขาเคยเรียนเมื่อ	50	ปีที่แล้ว	เขาถูกเชิญให้พูดในพิธีจบ

ของนักเรียนช้ันประถมปีที่	6	แต่ก่อนที่เขาจะขึ้นพูด	ผู้อ�านวยการโรงเรียนเล่าเรื่องบาง

อย่างที่ท�าให้เขารู้สึกกังวลใจ	ผู้อ�านวยการเล่าให้นักธุรกิจคนดังกล่าวฟังว่า	ตามสถิต	ิ

จ�านวนสามในสีข่องนกัเรยีนทัง้หมดเรยีนไม่จบชัน้มธัยมปลาย	พวกเขาจะหยดุเรยีนกลาง

คนัก่อนจะจบการศกึษา	ตอนแรกยจีูน	แลง	เตรยีมขึน้พดูเรือ่งคณุค่าของการท�างานหนัก



26 ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

และวิธีท่ีจะประสบผลส�าเร็จให้แก่เด็กๆ	แต่เมื่อผู้อ�านวยการพูดถึงเรื่องสถิติดังกล่าว 

ให้ฟัง	เขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนเรื่องที่จะพูดทันที	ยูจีน	แลง	ตัดสินใจที่จะท�าเรื่องที่ท้าทาย

	 ระหว่างที่ก�าลังยืนอยู่ต่อหน้าเด็กนักเรียนชั้นประถม	6	ของโรงเรียนประถม	 

ฮาร์เล็ม	เขาเล่าให้เด็กๆ	ฟังว่า	ตัวเองรู้สึกประทับใจกับค�ากล่าวสุนทรพจน์เรื่อง	“ฉันมี

ความฝัน”	ของ	ดร.	มาร์ติน	ลูเธอร์	คิง	จูเนียร์	ผู้ที่เป็นที่รู้จักกว้างขวาง	เมื่อเดือนมีนาคม	

ณ	กรุงวอชิงตัน	ปี	1963	เขาหนุนใจให้นักเรียนทุกคนมีความฝันของตัวเอง	แล้วก็พูด 

ต่อว่า	เขาอยากท�าอะไรบางอย่างเพื่อจะช่วยให้ความฝันของเด็กๆ	กลายเป็นจริง	วันนั้น

เอง	ยูจีน	แลง	ท�าข้อตกลงกับเด็กๆ	ว่า	เขายินดีจ่ายค่าเล่าเรียนทั้งหมดให้นักเรียน 

ชั้นประถม	6	ที่เรียนต่อจนจบชั้นมัธยมปลาย

	 ชีวิตของเด็กๆ	หลายคนเปลี่ยนไปต้ังแต่วันนั้น	พวกเขาเร่ิมมีความหวัง	ส�าหรับ

เด็กหลายคนน่ีเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาได้สัมผัสกับค�าว่าความหวัง	หลังจากนั้น	มีเด็ก 

คนหนึง่ได้ให้สัมภาษณ์ว่า	“ผมมเีป้าหมายข้างหน้า	มบีางอย่างรอผมอยู	่มนัเป็นความรูส้กึ

สว่างสุกใส”	ค�าสัญญาของ		ยูจีน	แลง	กลายเป็นโครงการของโรงเรียน	และจากโครงการ

ของโรงเรียนก็ได้เป็นขบวนการระดับประเทศ		หนังสือพิมพ์	นิวยอร์ค	ไทมส	์พาดหัวข่าว

หน้าหนึ่งเรื่องที่เศรษฐีหนุ่มคนนี้น�าความหวังมาให้เด็กๆ	ในชุมชนแออัด	พร้อมกับน�าไป

ออกรายการโทรทัศน์หนึ่งตอน	ความยาว	60	นาที	จากนั้นท้ังโทรศัพท์นับพันสาย	และ

จดหมายก็เริ่มทยอยส่งเข้ามา	ในปี	1986	แลงได้ตั้งมูลนิธิ	“ฉันมีความฝัน”	ขึ้น	เพื่อช่วย

ก่อตั้งโครงการ	ฉันมีความฝัน	ในโรงเรียนต่างๆ	ทั่วประเทศ	จากนั้นมา	โครงการดังกล่าว

ได้เกิดขึน้กว่า	200	แห่ง	ทัว่ทัง้	29	รฐั	เดก็มากกว่า	15,000	คน	(ทีเ่รียกว่า	“นกัฝัน”)	กไ็ด้

รับการช่วยเหลือ

	 เด็กนักเรียนชั้นประถม	6	จ�านวน	61คน	–	ต้นแบบนักฝัน	–	ที่ได้ฟังค�ากล่าว

ของยจูนี	แลง	ในต้นฤดรู้อนของปี	1981	นัน้	มจี�านวน	90%	ทีมุ่ง่มัน่จนเรยีนจบชัน้มธัยม	

และส่วนใหญ่ก็ตั้งใจเรียนในระดับสูงขึ้น	ทั้งหมดเป็นผลมาจากนักธุรกิจใจกว้างคนหนึ่งที่ 

อยากจะช่วยยกระดับชีวิตของเด็กกลุ่มนี้ให้ดีขึ้น

 ความหวังเป็นสิ่งที่มีพลัง	แต่มันจะไม่มีผล

อะไรเลยถ้าอยู่ในสภาวะทีว่่า	“เป็นไปไม่ได้”	ก่อนที	่

ยจีูน	แลง	จะท�าข้อตกลงกบัเดก็ยากจนทีข่าดแคลน

ความหวังเป็นสิ่งที่มีพลัง แต่
มันจะไม่มีผลอะไรเลยถ้าอยู่ใน
สภาวะที่ว่า “เป็นไปไม่ได้”
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ในชุมชนแออัด	พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ใต้ก้อนเมฆด�าของค�าว่า	“เป็นไปไม่ได้”	เราเข้าเรียน

ระดับอดุมศกึษาไม่ได้เพราะเราจ่ายค่าเรียนไม่ไหว ถ้าเป็นอย่างงัน้ จะต้องมวัไปเรยีนมธัยม

ปลายให้มนัเสียเวลาท�าไมถ้าสดุท้ายมหาวทิยาลยักไ็ม่ได้อยูใ่นตวัเลอืกของเราเลยด้วยซ�า้? 

สิง่ที	่ยจีูน	แลง	ท�าถอืเป็นการท�าลายค�าว่า	“เป็นไปไม่ได้”	ทิง้ไป	เขาไม่ได้ไปเข้าเรยีนแทน

เดก็ๆ	เขาไม่ได้ท�าการบ้านแทนเด็กๆ	เขาไม่ได้คดิโปรเจคแทนเด็กๆ	เขาไม่ได้ไปสอบแทน

เด็กๆ	เด็กกลุ่มนี้ก็ยังต้องท�าหน้าท่ีในส่วนของเขาอยู่	แต่เขาก�าลังหาต้นตอของค�าว่าเป็น

ไปไม่ได้ของเด็กๆ	และท�าลายทิ้งไป	และนั่นคือช่วงที่ความหวังเริ่มก่อตัวขึ้น

ค�าตอบจากพระเจ้า เมื่อคุณคิดว่า “ฉันท�าไม่ได้”

	 เมื่อคุณเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้	คุณคงจะสังเกตเห็นหัวข้อของตอนที่	1	“หวังท่ี

จะไปให้สูงขึ้น”	นั่นเป็นเพราะว่าฉันเช่ือว่าพระเจ้าจะท�าสิ่งที่ใหญ่ขึ้นและดียิ่งขึ้นในชีวิต	

ของคุณ	พระเจ้าอยากให้คุณได้สัมผัสความชื่นชมยินดีมากกว่านี้	มีสันติสุขมากกว่านี	้ 

มีความมั่นใจมากกว่าน้ี	และมีความหวังสูงกว่าน้ี	และอื่นๆอีกมากมาย	โคโลสี	3:1-2	 

กล่าวว่า

เพราะ ฉะนั้น เมื่อพระ เจ้าทรงท�าให้พวก ท่านเป็นขึ้นมาด้วย กันกับ 

พระ คริสต์แล้ว ก็จงแสวง หาสิ่งที่อยู่เบื้อง บนในที่ซ่ึงพระ คริสต์สถิตอยู่  

คือประ ทับอยู่เบื้อง ขวาของพระ เจ้า จงเอาใจใส่สิ่งท่ีอยู่เบื้องบน ไม่ใช่

สิ่งที่อยู่บนแผ่น ดินโลก

	 เม่ือมีพระเจ้า	ทุกอย่างจะไม่แย่ลงเรื่อยๆ	แต่กลับจะดีขึ้นๆ	คุณจะไม่จมดิ่งลง	

แต่คุณจะทะยานสูงขึ้น	สุภาษิต	4:18	ได้กล่าวถึง

ทางของความชอบธรรมไว้ว่า	“ซึง่ฉายสุก ใสยิง่ๆ ข้ึน

จนสว่างเต็ม ที่ (สว่างข้ึน ชัดเจนข้ึน)” นอกจากนั้น

ใน	อิสยาห์	40:31	กล่าวว่า	ผู ้ที่รอคอยพระเจ้า	 

“จะได้รับก�าลังใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือน

นก อิน ทรี”	เมื่อคุณอยู่ในพระคริสต์ชีวิตก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆ	ทุกวัน	เป็นชีวิตที่สูงข้ึน 

อย่างที่คุณไม่เคยเจอมาก่อน

เมื่อมีพระเจ้า ทุกอย่างจะไม่
แย่ลงเรื่อยๆ แต่กลับจะดีขึ้นๆ 
คุณจะไม่จมดิ่งลง แต่คุณจะ
ทะยานสูงขึ้น

ค้นหาและก�าจัดทุกอย่างที่บอกว่า“เป็นไปไม่ได้”
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	 แต่อุปสรรคใหญ่อย่างหนึ่งที่ขวางไม่ให้คุณได้มีชีวิตอย่างท่ีพระเจ้าต้องการ 

คือ	การใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ค�าว่า	“เป็นไปไม่ได้”	ซึ่งเป็นเหมือนกรง	ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ 

ไม่ให้คุณได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ	ลองนึกภาพนกอินทรีย์ที่สง่างาม	นกที่ควรจะโผบิน

อยู่เหนือลม	แต่กลับถูกจับขังอยู่ในกรง	ได้แต่คอยมองดูนกตัวอื่นบินอยู่เหนือฟ้า	นี่เป็น

ภาพของชีวิตที่ติดอยู่กับค�าว่า	เป็นไปไม่ได้	แทนที่จะได้มีชีวิตอย่างท่ีสมกับท่ีถูกสร้างมา	

คุณกลับต้องถูกกักบริเวณให้อยู่ในที่แคบๆ	ฉันคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ ฉันหางานไม่ได้  

ฉนัลมืความเจบ็ปวดในอดตีไม่ได้ ฉนัไปต่อไม่ได้ ฉนัเข้ากบัคูแ่ต่งงานไม่ได้ ฉนัท�าให้ตวัเอง

รู้สึกมีค่าเหมือนเดิมไม่ได้ ฉันหาทางออกไมได้ ฉันเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ได้ ฉันไม่อยากเชื่อ

ว่าเร่ืองนี้จะเกิดขึ้นกับฉัน ฉันไม่  ฉันไม่.. ฉันไม่	ยังมีเร่ืองอ่ืนอีกมากมาย	ดูเหมือนเรา

สามารถหาเรื่องที่เราท�าไม่ได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

	 คุณสังเกตเห็นปัจจัยส�าคัญจากความคิดข้างต้นไหมคะ?	ฉัน..ฉันไม่....ฉันไม่...	 

ฉันไม่..ฉันๆๆๆ	ฉันไม	่ทั้งหมดเป็นความคิดที่จดจ่ออยู่กับตัวเองเท่านั้น	ไม่ได้มีความคิดที่

อยากจะรับความช่วยเหลือจากคนอื่นเลย	และยังไม่อยากรับความช่วยเหลือจากพระเจ้า

ด้วย	ค�าว่า	“เป็นไปไม่ได้”	เป็นการมองที่จุดอ่อนของเราจนท�าให้ทุกอย่างจบอยู่ท่ีความ

สิ้นหวัง	“ฉันท�าไม่ได้”

	 น่ีไม่ใช่เร่ืองใหม่เลย	บุคคลส�าคัญในพระคัมภีร์หลายคนก็ต้องต่อสู้กับทัศนคติ

แบบนี้เหมือนกัน	นางซาราห์คิดว่า	ฉันมีลูกไม่ได้	ฉันแก่เกินไป	(ปฐมกาล	18:10-12)	 

โมเสสคิดว่า	เขาไม่กล้ายืนต่อหน้าฟาโรห์	ข้าพระองค์พูดไม่เก่ง	(อพยพ	6:30)	กิเดโอน 

คิดว่า	ข้าพเจ้าน�าชนชนาติอิสราเอลไม่ได้แน	่ข้าพระองค์เป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดในตระกูล	 

(ผู้วินิจฉัย	6:15)	เอสเธอร์คิดว่า	ฉันคงช่วยชนชาติของฉันไม่ได้	กษัตริย์คงไม่เรียกฉัน 

ไปพบแน่	(เอสเธอร์	4:11)	อิสยาห์คิดว่า	ข้าพเจ้าเป็นผู้พยากรณ์ไม่ได้	เพราะริมฝีปาก

ข้าพเจ้าไม่สะอาด	(อิสยาห์	6:5-7)	เหล่าสาวกคิดว่า	เราหาอาหารให้คนทัง้หมดนีไ่ม่ได้แน	่

ตอนนี้เรามีแค่	ขนมปัง	5	ก้อน	กับปลา	2	ตัว	เท่านั้น	(มัทธิว	14:15-18)	จากสถานการณ์

แต่ละเร่ืองทีเ่กดิข้ึน	“เป็นไปไม่ได้”	เป็นการสร้างกรงขงัตัวเอง	ท�าให้แผนการของพระเจ้า

ในชีวิตของเขาไม่ประสบผลส�าเร็จ

	 แต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้	นางซาราห์,	โมเสส,	กเิดโอน,	เอสเธอร์,	อสิยาห์	หรอื

เหล่าสาวกต้องท�าทกุอย่างด้วยก�าลงัของเขาเอง	เพราะถ้าให้ท�าด้วยก�าลงัของพวกเขาเอง	
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พระเจ้าทรงรู้ดว่ีาท�าไม่ได้แน่นอน	แต่น่ันกไ็ม่ส�าคัญ	เพราะว่าพระเจ้าทรงท�าได้	เราสามารถ

ท�าทุกอย่างได้เมื่อเรามีพระเยซูคริสต	์เราสามารถเผชิญทุกสิ่งได้!

ข้าพเจ้ากระท�าทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู ้ทรงเสริมก�าลังข้าพเจ้า  

(ข้าพเจ้าพร้อมส�าหรับทุกสิ่ง พร้อมเผชิญทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรง 

เสริมก�าลังภายในข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ได้ ด้วยก�าลังในพระคริสต์)

      ฟิลิปปี 4:13

	 จริงอยู่ท่ี	:	นางซาราห์แก่เกินไปที่จะต้ังครรภ์,	โมเสสไม่สามารถพูดโน้มน้าว

ฟาโรห์ได้ด้วยตัวเอง,	กิเดโอนไม่มีศักยภาพสูงพอที่จะน�ากองทัพได้,	กษัตริย์ไม่ได้เรียก 

เอสเธอร์,	อิสยาห์เป็นคนที่มีริมฝีปากไม่สะอาด,	เหล่าสาวกไม่มีอาหารมากพอส�าหรับ

ประชาชนทุกคน	แต่พระเจ้าสามารถชนะทุกอย่างที่บอกว่า	เป็นไปไม่ได	้เพื่อให้แผนการ

และเป้าหมายของพระองค์ส�าเร็จ	สิ่งที่คนเหล่านี้ต้องท�าก็คือ	หาจุดท่ีตัวเองคิดว่า	 

“เป็นไปไม่ได้”แล้วท�าลายมนัซะ	แทนทีจ่ะจดจ่อไปทีจ่ดุอ่อนของตวัเอง	แต่พวกเขาเลอืก

ที่จะจดจ่อไปที่ความเข้มแข็งของพระเจ้า	แล้วผลที่ปรากฏก็น่าอัศจรรย์	พระเจ้ากระท�า

การอัศจรรย์ในชีวิตของคนเหล่านี้ผ่านทางความเชื่อและการเชื่อฟังของพวกเขา

 คุณเองก็เช่นกัน	ฉันเข้าใจว่ามีหลายอย่างที่คุณต้องเผชิญอยู่ตอนนี้ท่ีอาจจะ 

ท�าให้คุณคดิว่า	ฉนัท�าไม่ได้ ฉนัรบัมอืกบัเรือ่งแบบนีไ้ม่ไหวแล้ว ฉนัทนเรือ่งนีอ้กีแค่วนัเดยีว

ไม่ได้แล้ว ฉันทนรอค�าตอบไม่ไหวแล้ว ฉันไม่รู้จะยกโทษให้ยังไง ถ้าคุณรู้ว่าฉันต้องผ่าน

อะไรมา คุณก็จะเข้าใจ ฉันท�าไม่ได้จริงๆ	แต่ฉันอยากจะบอกคุณว่าพระเจ้าทรงรู้แล้วว่า

คุณท�าไม่ได	้แต่นั่นไม่ส�าคัญ	เพราะพระเจ้าท�าได้ค่ะ

“พระเยซูทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตรัสว่า “ฝ่ายมนุษย์ย่อม 

เป็นไปไม่ได้ แต่ไม่เป็นแบบนัน้กบัพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงกระท�า 

ให้เป็นไปได้ทุกสิ่ง”

      มาระโก 10:2

ค้นหาและก�าจัดทุกอย่างที่บอกว่า“เป็นไปไม่ได้”
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สร้างทัศนคติ “เป็นไปได้”

	 คุณอาจจะผ่านชีวิตมากับความคิดที่ว่า	ฉันท�าไม่ได้	เพราะนั่นเป็นสิ่งที่คนอื่น

คอยกรอกหูคุณ	คุณอาจได้ยินบ่อยๆ	ว่า	“เธอท�าไม่ได้หรอก”	แล้วคุณก็เริ่มเก็บมันไว้ 

ในใจ	แล้วก็เอามาเป็นนิสัยของตัวเอง	แล้วจากค�าที่ว่า	“เธอท�าไม่ได้”ก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็น	

“ฉันท�าไม่ได้”	น่าเศร้าที่มีคนไม่น้อยมีความสุขกับการเที่ยวไปบอกคนอื่นว่าเขาท�าไม่ได	้

บางครั้งก็เป็นคนใกล้ชิดกับคุณ	อาจเป็นครู,	ญาติพี่น้อง,	ผู้น�าคริสตจักร,	พ่อแม่,	เพื่อน

หรือคนที่คุณให้ความเคารพมาก	ซึ่งอาจท�าให้คุณเสียความรู้สึกเพราะเขาก�าลังมองข้าม

ศักยภาพที่คุณมี	มันจะท�าให้เรารู้สึกผิดหวังและอ่อนใจถ้าเรายอมรับความคิดเหล่านั้น	

ขณะเดยีวกนัเราสามารถเลอืกทางเลอืกอืน่ได้เช่นกนั	เราสามารถเลอืกเช่ือในพระเจ้าเมือ่

พระองค์บอกว่าเราท�าได้!

	 ถ้าไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อน	พระเจ้าก็

ก�าลังบอกคณุตอนน้ีว่า	“คุณท�าได้!”	เป็นค�าทีม่พีลงั

เมื่อคุณรับฟังและเชื่อตามนั้น	เหมือนที่ฉันชอบพูด

เสมอว่า	“การอศัจรรย์มาพร้อมกบัค�าว่าเป็นไปได้”	

คณุสามารถเอาชนะ	คณุจะผ่านไปได้	คณุให้อภัยได้	

คุณเลี้ยงลูกของพระเจ้าได้	คุณมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขได้	คุณสัมผัสความชื่นชม 

ยินดีได้	เป้าหมายคุณจะส�าเร็จได้	คุณเป็นคนมีความรับผิดชอบ	คุณเดินไปข้างหน้าได้	 

คุณท�าได้	คุณท�าได้	คุณท�าได้!

	 เมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับปัญหา	ไม่ว่ามันจะดูใหญ่แค่ไหน	พระเจ้าจะเป็น 

ผู้เสริมก�าลังให้คุณสามารถเอาชนะมันได้	ให้คุณเตรียมพร้อมด้วยฤทธิ์เดชจากพระเจ้า	 

ให้คุณค้นหาสิ่งที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ในชีวิต	แล้วก็ท�าลายท้ิงเสีย	แล้วแทนท่ีด้วยค�าว่า 

เป็นไปได้	“เป็นไปได	้เป็นผู้ให้ก�าเนิดของค�าว่า	ท�าส�าเร็จ”	(อิสราเอลมอร์	อายิวอร์)

	 จากหนังสือ	“โครงร่างของความเจบ็ป่วยในสายตาของผู้ป่วย”	นอร์แมน	คสัซนึ	

ได้เล่าเรือ่งชวิีตตวัเองระหว่างการรกัษาโรคร้ายทีพ่บได้ยาก	หมอบอกเขาว่า	โรคทีเ่ขาเป็น

รักษาไม่หาย	เขาจะต้องทรมานกับโรคร้ายไปตลอดชีวิต	เม่ือ	นอร์แมน	คัสซึน	ท�าเรื่อง

ออกจากโรงพยาบาล	เขาได้ท�าสิ่งที่น่าประหลาดใจ	ด้วยความที่เขารู้ว่าความคิดและ

เมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับ
ปัญหา ไม่ว่ามันจะดูใหญ่แค่ไหน 
พระเจ้าจะเป็นผู้เสริมก�าลังให้
คุณสามารถเอาชนะมันได้
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อารมณ์ในด้านลบส่งผลต่อร่างกายของเขานอร์แมนตัดสินใจท�าลายความคิดลบๆ	และ 

เริ่มสร้างความคิดด้านบวกกับสถานการณ์ที่ก�าลังเกิดข้ึน	เขาตัดสินใจว่าตัวเองจะต้องมี

ความหวงั,	ความรกั,	ความชืน่ชมยนิดแีละเสยีงหวัเราะ	นอร์แมน	ใช้เวลาแต่ละวนักับการ

ดูหนัง	โอลด์	มาร์กส	บราเธอร์	และรายการ	แคนดิด	คาเมร่า	สุดคลาสสิคที่ถูกน�ามาออก

อากาศซ�้า	ฟังดูทุกอย่างราบรื่นด	ีนอร์แมน	คิดว่าเขาอยากจะหัวเราะกับสิ่งที่ตัวเองก�าลัง

เผชิญอยู่แทนที่จะมัวแต่นั่งร้องไห้	ส่ิงที่เกิดขึ้นก็คือ	การหัวเราะนาน	10	นาทีช่วยให้เขา

นอนหลับสนิทได้นานถึง	2	ชั่วโมง	น่าอัศจรรย์มาก	เมื่อเวลาผ่านไป	อาการป่วยของเขา

เร่ิมดขีึน้	จนท�าให้เร่ืองราวชวีติของเขาถกูตีพมิพ์ในนติยสาร	เดอะ	นวิ	องิแลนด์	เจอร์นอล	

ออฟ	เมดซัิน	ท�าให้		นอร์แมน	ได้รบัจดหมายจากคณุหมอท่านอืน่นบัพนัฉบับเพือ่ขอบคุณ

ที่	นอร์แมน	น�าเรื่องราวชีวิตตัวเองมาแบ่งปัน	จนในท่ีสุด	ฮอลลีวูด	ตัดสินใจน�าไปสร้าง

เป็นภาพยนตร์	2

	 ฉนัขอบคณุพระเจ้าทีใ่ห้เรามคีณุหมอเก่งๆและมยีารกัษาโรคทีไ่ด้รบัการพฒันา

มาจนถึงทุกวันนี้	ที่ฉันน�าเรื่องของนอร์แมน	คัสซึน	มาแบ่งปันไม่ใช่เพราะไม่อยากให ้

คนป่วยไปพบแพทย์	แต่ที่น�ามาแบ่งปันก็เพราะอยากให้เห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงของ 

การท�าลายความคิดในด้านลบว่ามันมีพลังมากมายแค่ไหน	ในกรณีของ	นอร์แมน	คัสซึน	

มันยังส่งผลถึงระบบการท�างานร่างกายของเขาด้วย	

ลองคิดดูว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนเมื่อคุณ

ตัดค�าว่า	“ฉันท�าไม่ได้”	ออกไป	แล้วโอบกอดค�าว่า	 

“ฉันท�าได้”	แทน	เมื่อคุณจดจ่อในสิ่งท่ีคุณท�าได้ใน 

พระคริสต์แทนที่จะจดจ่อกับสิ่งที่คุณท�าเองไม่ได้	

ความคิดของคุณก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลง	รวมถึงค�าพูด,	ลักษณะภายนอก,	ท่าท ี

ของคณุ	มนัสามารถเปลีย่นชวีติคณุได้เลยค่ะ	ผูท้ีร่อคอยพระเจ้าจะไม่ผดิหวงั	หรอือบัอาย	

(โรม	5:4-5)

ลองคิดดูว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยน
ไปมากแค่ไหนเมื่อคุณตัดค�าว่า 
“ฉันท�าไม่ได้” ออกไป แล้วโอบ
กอดค�าว่า “ฉันท�าได้” แทน

ค้นหาและก�าจัดทุกอย่างที่บอกว่า“เป็นไปไม่ได้”
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ท�าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

	 ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า	เราสามารถท�าสิ่งท่ีดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให ้

เป็นไปได้	เพียงแค่อย่ากลัวที่จะลอง	วลีต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างวลีเด็ดของคนท่ีมีช่ือเสียง 

ระดับโลก	ที่มีทัศนคติของค�าว่า	“เป็นไปได้”	เป็นเบื้องหลังช่วยให้เขาท�าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ 

มากมาย

การท�าเรื่องที่ดูเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องน่าสนุก 

– วอลท์ ดิสนีย์

ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ส�าหรับคนที่พยายาม 

– อะเล็กซานเดอร์ มหาราช

ผลงานชิ้นเอกล้วนเริ่มต้นจากค�าว่าเป็นไปไม่ได้ 

– โทมัส คาร์ลาย

ทีเ่ดยีวทีค่วามฝันคณุไม่มทีางเป็นจรงิได้เลยกค็อืในความคดิของคณุเอง 

– โรเบิร์ต เอช ชูเลอร์

เราจะประสบความส�าเร็จอีกมาก ถ้าเราเลิกคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ 

– วินช์ ลอมบาร์ดี

ค�าว่า เป็นไปไม่ได้ ไม่มีในพจนานุกรมของผม 

– นโปเลียน โบนาปาร์ต

ทุกอย่างดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ จนกระทั่งมันส�าเร็จ 

– เนลสัน มานเดลา
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	 อย่าปล่อยให้ความคิดของคุณเป็นอุปสรรคไม่ให้คุณประสบความส�าเร็จในชีวิต	

คดิใหญ่เข้าไว้	เหมอืนทีพ่ระเจ้าทรงคดิ	ไหนๆ	คณุก็ต้องคดิถงึอะไรบางอย่างอยูแ่ล้ว	ท�าไม

คดิแค่เล็กๆ	ล่ะคะ?	ฉนัเชือ่ว่ามหีลายคนไม่กล้าคดิใหญ่	เพราะไม่อยากผดิหวงั	แต่ส�าหรบั

ฉันเอง	ฉันอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู ้สึกผิดหวังบ้าง	แทนที่จะมีชีวิตที่น่าผิดหวัง 

เพราะไม่เคยลองอะไรเลย	สิง่ทีไ่ม่เคยมใีครท�ามาก่อนกด็เูป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปไม่ได้	จนกระทัง่

มีคนๆ	หนึ่งลงมือท�าให้มันเกิดขึ้น	แล้วท�าไมคนๆ	นั้นไม่เป็นคุณล่ะ?

	 เรามีงานพันธกิจในเรือนจ�าที่ประสบความส�าเร็จ	ในช่วง	16	ปีที่ผ่านมา	ทีมงาน

ของเราได้เข้าไปเยี่ยมนักโทษมากกว่า	3,200	ราย	และได้แจกชุดของขวัญพร้อมหนังสือ

ของฉนัไปกว่า	2,700,000	เล่ม	เราได้ออกไปเยีย่มเรอืนจ�าทกุรฐัทัว่อเมรกิาแล้ว	ตอนแรก

ทีเ่ราลองพยายามเริม่พนัธกจินีม้เีสยีงสะท้อนมาว่าเป็นไปไม่ได้	ผูบ้รหิารเรอืนจ�าระดบัสงู

ที่เราพยายามติดต่อขออนุญาตเข้าไปท�าพันธกิจในเรือนจ�าที่มีอยู่ทั่วประเทศตอบมาว่า	

“เป็นไปไม่ได้หรอก	ไม่มีใครเคยท�ามาก่อน”

	 แค่คุณกล้าที่จะท�าตามฝันของคุณ	มันก็อาจเป็นความจริงข้ึนมาได้!	ถ้าคุณ 

ไม่มีความฝันเลย	ก็แน่นอนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย	คุณอาจจะอ่านหนังสือเล่มนี้จนจบ

แล้วก็คิดว่า	หนังสือเล่มน้ีดีมากเลย ฉันรู้สึกมีความหวัง	แต่ฉันอยากจะท้าทายให้คุณ

เปลี่ยนวิถีชีวิตประจ�าวันของคุณเสีย	ให้ตัวหนังสือทุกตัวเป็นเหมือนตัวเร่งให้คุณได้รับ 

สิ่งที่ดีขึ้นในชีวิต	หวังในสิ่งที่ใหญ่ขึ้น	ฝันให้ใหญ่,	คิดให้ใหญ่	ถ้าจะมีใครสักคนเป็นคน 

เริ่มต้นลงมือท�า	ก็คงจะดีแน่ถ้าคนนั้นคือคุณ

ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา

	 ฉันเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะช่วยให้คุณหลุดออกมาจากกรงขังของค�าว่า	“เป็นไป

ไม่ได้”	คุณสามารถยื่นมือรับความหวังได้ตั้งแต่วันนี้	นี่อาจจะเป็นครั้งแรกของคุณด้วยซ�้า	

ไม่ว่าจะมอุีปสรรคหรอืโอกาสรออยูต่รงหน้า	คณุก็เอาชนะได้ค่ะ	เพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่

กบัคณุ	พระองค์จะประทานก�าลงัมากมายตามทีค่ณุต้องการ	ค�าพดูลบๆ	จากคนรอบข้าง

ไม่คู่ควรกับพระสัญญาของพระเจ้าและการทรงสถิตของพระองค์	ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่าย

เรา	ใครเล่าจะต่อสู้เราได	้(โรม	8:31)

ค้นหาและก�าจัดทุกอย่างที่บอกว่า“เป็นไปไม่ได้”
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	 ปลุกความหวังของคุณขึ้นมาแล้วเดินหน้าต่อไป	คุณอาจจะเคยล้มเหลวมาก่อน	

แต่วันนี้คุณเป็นผู้ชนะได้ค่ะ	คุณอาจจะเคยท�าผิดพลาดมาก่อน	แต่วันนี้คุณตัดสินใจ 

เลือกทางเลือกที่ฉลาดได้	คุณอาจจะเคยยอมแพ้มาก่อน	แต่วันน้ีคุณจะอดทนผ่านไปได้	

คุณอาจจะเคยกลัวมาก่อน	แต่วันนี้คุณจะเข้มแข็ง	คนอื่นอาจจะบอกคุณว่า	“เธอท�าไม่ได้

หรอก”	แต่วันนี้คุณท�าได้ค่ะ	ออกมาจากกรงที่ขังคุณไว้ไม่ให้มีความสุขกับสิ่งที่ดีที่สุด 

ที่พระเจ้าอยากให้คุณมี	แล้วบินให้สูงขึ้นไปจนถึงแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า 

ที่ทรงมีส�าหรับชีวิตคุณ	ถ้าคุณก�าลังเจอปัญหาหนัก	อย่ากลัว	อย่ากังวลเลยค่ะ	คุณท�าได้

แน่นอน!



บทที่ 4

พลังของความหวัง

..ต่อ พระ พักตร์ พระ เจ้าพระ บิดาของเรา คือร�าลึกถึงความเชื่อของ

ท่านทีแ่สดงออกเป็นการกระ ท�า ถงึความรักทีท่่านเต็ม ใจท�า งานหนกั 

และถึงความทรหดอดทนซึ่งเกิดจากความหวังในพระ เยซู คริสต์ 

องค์ พระ ผู ้เป็น เจ้าของเรา..

1 เธสะโลนิกา 1: 3

“ความหวงัเป็นความคดิทีห่อมหวาน เป็นสายตาของความอ่อนโยน 

สร้างสรรค์ให้เกดิภาพ ปลกุเร้าจินตนาการ ท�าให้อนาคตสว่างสดใส” 

– เฮนรี วาร์ด บีเชอร์

	 เวลาทีฉ่นัพูดเรือ่งความหวงักบัคนอ่ืนๆ		ฉนัพบว่าหลายคนเข้าใจความหมายของ

ความหวังผิดเพี้ยนไป	แล้วถ้าคุณไม่ได้เข้าใจจริงๆ	ว่าส่ิงๆ	นั้นคืออะไร	และมันท�างานได้

อย่างไร	ทุกอย่างก็จะพังลงอย่างง่ายดาย

	 เรื่องนี้ท�าให้ฉันนึกถึงเรื่องตลกของคนๆ	หนึ่ง	ที่มาเล่าประสบการณ์การไปเป็น

โค้ชฟตุบอลให้กับทมีของลกูชายวยัสีข่วบของเขา	เขาเล่าว่า	เขาเดนิลงสนามซ้อมคร้ังแรก

ด้วยความรู้สึกประหม่าเล็กน้อย	เพราะว่าเขาไม่เคยเป็นโค้ชฟุตบอลมาก่อน	เด็กทุกคน

ท่ีมากไ็ม่เคยเล่นฟุตบอลมาก่อนด้วยเหมอืนกนั	ดงัน้ันเขารูเ้ลยว่าทกุอย่างเป็นสิง่ใหม่หมด

ส�าหรับเขา	เด็กๆมาถึงสนามตรงเวลา	ทุกคนต่างสวมรองเท้าฟุตบอลใหม่เอี่ยม	วิ่งเตะ

ลูกบอลสีสันสดใสที่ไม่เคยถูกเล่นมาก่อน	ทุกคนดูตื่นเต้นมาก
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	 โค้ชมือใหม่เรียกเด็กๆ	วัยสี่ขวบมารวมตัวกัน	ระหว่างท่ีพ่อแม่ต่างก็รู้สึกภูมิใจ

พร้อมกับหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาถ่ายรูปรัวๆ	แล้วโพสลงในโลกโซเชียลทุกช่องทางให้ทุกคน

ได้ชมพร้อมค�าประกอบรูปภาพว่า	“การซ้อมครั้งแรกของฤดูกาลนี้!”	โค้ชเริ่มพูดคุย 

กับเด็ก	พร้อมอธิบายว่าปีนี้จะเป็นปีที่ยอดเยี่ยม	แล้วเราก็จะ	“เล่นเกมส์”	สนุกๆ	ทุกครั้ง

มาซ้อมเพื่อที่จะได้ฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล	เด็กๆ	ส่งเสียงดังสนุกสนานทันทีท่ีได้ยิน 

ค�าว่า	“เล่นเกมส์”	แล้ววนัน้ีโค้ชกต็ดัสนิใจเริม่ต้นการฝึกครัง้แรกด้วยการวิง่ผลดั	เขาบอก

เด็กๆ	ว่า	“เอาล่ะ	เด็กๆ	วันนี้เราจะมาแข่งวิ่งผลัดกันนะ”	เด็กๆ	ต่างส่งเสียงดังพร้อมกัน	

“ฮูเร่!!”	โค้ชรู้สึกมั่นใจขึ้นมากที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากเด็กๆ	จากนั้น	เขาก็จับเด็กๆ	 

เรียงแถวยาวสองแถว	พร้อมอธิบายว่า	เด็กๆ	จะเลี้ยงลูกบอลไปจนถึงกรวยแล้วก็เลี้ยง

กลับมาที่แถว	เขาบอกเด็กๆ	ว่า	“เหมือนวิ่งผลัดเลย	ต่างกันที่ต้องเลี้ยงลูกบอลไปด้วย”	

เด็กๆ	ก็ส่งเสียงดังสนุกสนานเหมือนเดิม

	 “เด็กๆ	พร้อมหรือยัง?”	โค้ชตะโกนเสียงดัง	“พร้อมมมมมม!”	เด็กๆ	ตอบรับ

เสยีงดังพร้อมกัน	“ประจ�าที.่....ระวงั......ไป!!!”ทนัททีีโ่ค้ชตะโกนว่า	“ไป!”...	ความโกลาหล

ก็เกิดขึ้นทันที	แทนที่จะเป็นคนแรกของแต่ละแถววิ่งเลี้ยงบอลไปท่ีกรวย	ส่วนคนท่ีเหลือ

ก็ยนืรอ	(เหมอืนวิธีวิง่ผลดัทัว่ไป)	เด็กทกุคนกลบัวิง่เต็มฝีเท้าไปทุกทิศทางพร้อมๆ	กนั	ทันที

ที่เด็กได้ยินค�าว่า	“ไป!!!”	เด็กๆ	ก็ออกวิ่งพร้อมกัน	ไม่มีแถว	ไม่มีระบบใดๆ	ทั้งสิ้น	มีแต่

ความวุ่นวาย	ท�าให้โค้ชงงกับส่ิงที่เกิดขึ้น	แล้วต้องใช้เวลานาน	10	นาทีกว่าจะเรียกเด็กๆ

กลับมาเรียงแถวได้อีกครั้ง	เขาต้องกลับไปวางต�าแหน่งประตูใหม่	ดึงเขตสนามเข้าที่เดิม	

แล้วก็รีบวิ่งพาเด็กคนหน่ึงที่ก�าลังวิ่งงงๆ	ไปหาอีกทีมหน่ึงกลับมาเข้าทีมตัวเอง	ขณะที่ 

พ่อแม่ยืนหัวเราะอยู่ข้างสนามกับภาพที่เห็นตรงหน้า

	 เมื่อโค้ชกลับถึงบ้านในคืนนั้น	เขารู้สึกเหนื่อยอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิต	

เขาเล่าเรื่องให้ภรรยา	(ครูระดับประถม)	ฟังว่าวันน้ีเกิดอะไรขึ้น	“ผมให้เด็กๆ	เรียงแถว”	

เขาเล่า	“ผมอธิบายว่าเราจะเล่นวิง่ผลดักนั	แล้วกต็ะโกนไปว่า	ประจ�าที.่..ระวงั...ไป!!	ท�าไม

มันถึงออกมาเป็นแบบนั้นได้?”	ภรรยาได้ฟังก็หัวเราะเสียงดัง	แล้วก็อธิบายให้สามีเข้าใจ

ว่า	เด็กๆ	ในทีมอายุสี่ขวบเท่านั้นเอง	พวกเขายังไม่ได้ขึ้นชั้นประถมด้วยซ�้า	เด็กๆ	อาจจะ

ยังไม่ได้เรียนวิธีการวิ่งผลัด	พวกเขายังไม่เคยถูกแบ่งเป็นกลุ่มให้มาแข่งกัน	อย่างเดียวที่

เด็กๆ	ได้ยนิก็คอื	“ไป!!!”	พวกเขากเ็ลยท�าตาม	เดก็ๆ	ไม่เข้าใจวธิกีารแข่ง	แล้วผลทีเ่กดิขึน้

ก็คือ	ความวุ่นวาย	ไม่เป็นระเบียบ
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	 พอฉันกลับมาคิดทบทวนเรื่องนี	้ฉันก็เลยเข้าใจว่า	เช่นเดียวกับที่เด็กๆ	ไม่เข้าใจ

กฎการแข่งขัน	หลายคนก็เข้าใจผิดเร่ืองความหวังเช่นกัน	แล้วผลที่ตามมาก็คือ	ความ	

โกลาหลและความวุน่วาย	หลายคนคดิว่าความหวงัเป็นค�าที่ให้นิง่อยูเ่ฉยๆ	เหมอืนอะไรที่

ขี้เกียจ	เขาเข้าใจว่ามันคือการนั่งรออยู่เฉยๆ	แล้วหวังว่าทุกอย่างจะดีข้ึน	ซึ่งมันก็อาจจะ

ดีขึ้น	จริงก็ได้	แต่ความหวังไม่ได้เป็นการนั่งรอคอยอยู่เฉยๆ	มันเป็นมากกว่าการฝันกลาง

วันหรือเพ้อฝัน	ถ้าคุณก�าลังเข้าใจว่านั่นคือความหมายของความหวัง	คุณก็จะไม่มั่นใจใน

สิ่งที่คุณต้องการเพราะไม่แน่ใจว่าคุณจะได้รับจริงหรือเปล่า

	 ความหวังท�าให้เรามีก�าลัง	เป็นแรงผลักดันให้เราลงมือท�า	เหมือนท่ีฉันได้พูดไป	

ก่อนหน้านีว่้า	มนัคอืความสขุ	ความมัน่ใจและคาดหวงัในสิง่ทีด่	ีแล้วความสขุ	ความมัน่ใจ	

และคาดหวงัในส่ิงท่ีดนีัน่แหละทีจ่ะท�าให้เราก้าวออก

ไปด้วยความเชื่อและลงมือท�าเพราะเราเชื่อฟัง 

พระวจนะพระเจ้า	ความเชื่อเป็นเรื่อง	น่าตื่นเต้นเกิน

กว่าทีจ่ะนัง่รอเฉยๆ	ได้	ความหวงัท�าให้เราเข้มแขง็ใน

ความเชือ่,	ตดัสินใจได้ดี,	กล้าพดูด้วยความมัน่ใจและ

บากบั่น	ด้วยความมุ่งมั่น

	 คนมีความหวังจะไม่นั่งเฉย	เพราะว่าในพระเจ้าไม่มีอะไรนิ่งเฉย	พระเจ้าทรง

เคลื่อนไหวและท�างานในชีวิตคุณตลอดเวลา	พระองค์อยากให้คุณก้าวออกไปด้วยความ

ถ่อมใจกับพระองค์	คนที่ขี้เกียจ,	ผลัดวันประกันพรุ่ง,	ไม่ยอมท�าอะไรเลยจะไม่มีทาง 

มีความสุข	เมื่อคุณได้เข้าใจพลังของความหวัง	คุณก็จะเป็นคนท่ีพร้อมและต่ืนเต้นท่ีจะ 

ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อ	และลงมือท�าสิ่งที่ควรจะท�าเมื่อถึงเวลาเหมาะสม

	 หลายครั้งเราก�าลังรอคอยพระเจ้าอยู่	แต่การรอคอยท่ีแท้จริงไม่ใช่การนั่งรอ 

เฉยๆ	ฝ่ายวิญญาณจะต้องกระตือรือร้นมาก	เราคาดหวังให้พระเจ้าท�าสิ่งท่ียิ่งใหญ่ใน 

ชวีติเรา	มข้ีอพระคมัภร์ีมากมายทีพ่ดูถงึการรอคอยพระเจ้า	ในพระคมัภร์ีฉบับขยายความ

กล่าวว่า	“รอคอยและคาดหวงัในพระเจ้า”	ฉนัชอบมาก	เพราะว่านัน่เป็นการยนืยนัว่าเรา

ต้องรอคอยพระเจ้าด้วยความกระตือรอืร้นให้พระองค์ท�าการใหญ่ในชวีติเรา	เราต้องพร้อม

ท่ีจะออกไปทันทีที่พระเจ้าส่งสัญญาณ	ในระหว่างท่ีรอ	เราจะเต็มไปด้วยความหวัง	และ

มัน่ใจว่าพระเจ้าทรงมแีผนการใหญ่ทีส่วยงามรอเราอยู	่สิง่ทีเ่ราต้องท�าก็คอื	ให้เรานกึภาพ

ความเชื่อเป็นเรื่อง
น่าตื่นเต้นเกินกว่า
ที่จะนั่งรอเฉยๆ ได้

พลังของความหวัง
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คนท่ีต้ังครรภ์แล้วรอคอยจะได้อุ้มทารกตัวน้อย!	เธอจะวางแผน,	มีความฝัน,	จัดเตรียม,	

คอยพูดถึงแต่เรื่องนี้	แล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเด็กคนนี้ก�าลังจะออกมาในไม่ช้า

วิ่งเข้าไปในสนามรบ ไม่ใช่วิ่งหนี!

	 ถ้าคณุได้อ่านพระธรรมสดดุ	ีอย่างแรกทีคุ่ณสงัเกตได้กค็อื	ดาวดิเป็นคนท่ีเตม็ไป

ด้วยความหวังและรอคอยด้วยความหวัง	คุณจะพบได้จากส่ิงท่ีเขาเขียน	นี่เป็นเพียง 

ตัวอย่างบางตอน

จงเข้ม แข็ง และให้ใจของพวก ท่านกล้า หาญเถิด ท่านทุก คนผู้รอ คอย 
พระ ยาห์ เวห์ (และคาดหวังในพระเจ้า)  

สดุดี 31:24 (เพิ่มเติม)

อย่าให้ผู้ที่รอ คอยพระ องค์(ด้วยความคาดหวัง)นั้นอับอายเลย แต่ผู้ที่

ทรยศ โดย ไม ่มี เหตุ ขอ ให้ อับอาย

สดุดี 25:3 (เพิ่มเติม)

“ข้า แต่องค์ เจ้า นาย บัด นี้ข้า พระ องค์จะคอยอะไร? ความหวังของ

ข้า พระ องค์ อยู ่ใน พระ องค์

สดุดี 39:7

	 ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เขาเป็นคนเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้า	เป็นผู้น�าวงดนตรีของกลุ่ม 

ทหารที่ทอดท้ิงความเชื่อ	หรือขึ้นครองบัลลังก์กษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล	ดาวิดก็ม ี

ความหวังเสมอว่าพระเจ้าทรงกระท�าสิ่งอัศจรรย์ในชีวิตเขา	แต่เขาไม่ได้มีความหวัง 

แบบนิ่งๆ	หรือนั่งรอเฉยๆ	ไม่ท�าอะไรเลย	จริงๆ	แล้วเขากลับท�าสิ่งตรงกันข้าม	ความหวัง

เป็นตัวกระตุ้นให้เขาเริ่มลงมือท�า	ดาวิดเชื่อว่าพระเจ้าจะท�าสิ่งท่ีน่าอัศจรรย์	แล้วเขาก็ 

รู้ว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการนั้นซึ่งเขาต้องลงมือท�าในส่วนของเขาด้วยความ 

เช่ือฟัง	เพราะอย่างนี้เราจึงอ่านพบบ่อยๆ	ว่าดาวิดจะทูลถามพระเจ้าเสมอ	ว่าเขาควรไป 
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ทางไหนดี	จากน้ันเขาจะก้าวไปด้วยความศรัทธา	(1	พงศาวดาร	14:10,	1	พงศาวดาร	

14:14,	1	ซามูเอล	23:2,	2	ซามูเอล	2:1)

	 คุณลองคิดภาพตามว่าถ้าดาวิดเป็นคนนิ่งเฉย	ไม่มีความกระตือรือร้น	แล้วก็ไม่

สามารถควบคุมสถานการณ์เวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับโกลิอัทว่าจะออกมาเป็นแบบไหน?	

ลองคดิภาพว่าดาวิดบอกกบัตวัเองว่า	ข้าเชือ่แน่ว่าพระเจ้าจะต้องท�าให้สถานการณ์จบลง

ด้วยดี ข้าจะนั่งหลบอยู่ในคูดินกับคนอื่นๆตรงน้ีแหละ เรามาขอให้พระเจ้าส่งฟ้าผ่าลงมา

ที่โกลิอัทเถอะ		ถ้าเขาเป็นคนที่มีทัศนคติแบบนั้น	พระเจ้าก็คงจะส่งคนอื่นมาสู้กับโกลิอัท

แทนแล้ว	แต่พระเจ้าทรงมองหาคนท่ียอมท�าหน้าทีใ่นส่วนของตวัเอง	คนทีม่คีวามหวงัเป็น

ตัวกระตุ้นให้เขาลุกขึ้นมาท�าบางอย่าง	แล้วดาวิดก็คือคนๆ	นั้น!

	 เมื่อดาวิดเดินมาถึงแถวหน้าสุด	เพ่ือจะน�าอาหารมาให้พ่ีๆ	ของเขา	ระหว่างน้ัน

เขาได้ยนิชาวฟิลิสเตยีคนหนึง่ก�าลงัพูดลบหลูพ่ระเจ้า	และเยาะเย้ยกองทพัทหารอิสราเอง	

ทันใดน้ันเองที่เขาดึงความหวังตัวเองข้ึนมา	แล้วพูดกับทหารที่ยืนข้างเขาว่า	“เขาจะท�า 
อย่าง ไรแก่คนที่ฆ่าคนฟี ลิส เตียคนนี้ได้ และน�าเอาความเหยียด หยามไปจากอิสรา เอล?” 

(1	ซามูเอล	17:26)	เขาไม่ได้คิดถึงความพ่ายแพ้	เขาไม่ได้คิดถึงความล้มเหลว	เขาไม่ได้

คิดถึงจ�านวนกองทัพฝ่ายตรงข้าม	แต่เขามีความหวังแน่วแน่ว่าจะเป็นฝ่ายชนะการ 

สู้รบครั้งนี้ได้

	 ความหวังนั่นเองที่ท�าให้ดาวิดลงมือท�าอะไรบางอย่าง	ช่วงเวลาระหว่างที่เขา 

เร่ิมมีความหวังจนถึงเวลาที่เขาชนะสงคราม	เรามาดูแต่ละข้ันตอนว่าเขาท�าอะไรบ้าง:	 

ดาวิดไม่ใส่ใจต่อค�าต�าหนิจากพี่ชายที่พยายามให้เขารู้สึกต�า่ต้อย	และโน้มน้าวให้เขาถอด

ใจไปเสีย	(ข้อ	28-30)	ดาวิดพยายามโน้มน้าวกษัตริย์ซาอูลให้ยอมปล่อยเขาไปต่อสู้	 

(ข้อ	32-37)	เขาลองใช้อาวุธของทหารกษัตริย์ซาอูล	แต่ตัดสินใจท่ีจะไม่ใช้	(ข้อ	38-39)	

เขาเลือกก้อนหิน	5	ก้อน	เป็นกระสุนส�าหรับสลิงของเขา	(ข้อ	40)	เขาพูดต่อต้านโกลิอัท	

และพูดถึงชัยชนะของเขา	(ข้อ	45-47)	จากนั้นเขาจึงเดินเข้าสู่สนามรบ	(ข้อ	48)	ดาวิดไม่

ได้มทัีศนคตทิ�านองทีว่่า	ข้ารูอ้ยูแ่ล้วว่ายงัไงเรากจ็ะชนะ คอยดกูแ็ล้วกนั  แต่เขามทีศันคติ

ว่า ความเชือ่ของข้าอยูใ่นพระเจ้า เรามาชนะศกึครัง้นีก้นัเถอะ!	ดาวดิไม่ได้วิง่หรอืซ่อนตวั

เหมือนกับทหารคนอื่นๆ	เขากลับวิ่งเข้าไปในสนามรบด้วยความหวังเต็มเปี่ยมและเชื่อว่า

โดยการทรงน�าจากพระเจ้า	เขาจะชนะยักษ์โกลิอัทได้แน่นอน	ดาวิดมีความหวังท่ีดีว่า 

เรื่องดีๆ	ก�าลังจะเกิดขึ้น

พลังของความหวัง
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โอกาสของความหวัง

	 คุณเองก็มีทัศนคติเหมือนดาวิดได้เหมือนกัน	คุณสามารถใช้ความหวังท่ีถูก 

หล่อหลอมในใจคุณตามที่คุณได้อ่านจากหนังสือเล่มนี้	มาช่วยหาว่าพระเจ้าจะทรงน�าไป

ในทิศทางใด	ก้าวออกไปด้วยความเชื่อ	และกล้าที่จะลงมือท�าสิ่งที่พระเจ้าทรงให้ภาระใจ

กับคุณ	พระเจ้าต้องการท�าสิ่งที่สวยงามในชีวิต	แต่พระองค์จะไม่ลงมือแน่ถ้าคุณสิ้นหวัง	

หรือคิดในแง่ลบ	พระองค์อยากให้คุณมีส่วนร่วมกับ

การอัศจรรย์ครั้งนี้	ด้วยการลุกขึ้นมาพร้อมกับความ

คาดหวงัในส่ิงทีด่อีย่างเต็มหวัใจ	คณุอาจจะคิดว่า	ฉนั

ก็หวังว่าตัวเองจะรู้สึกมีความหวังนะ จอยซ์ แต่มัน

ไม่รู้สึกจริงๆ	ความหวังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรอให้รู้สึก

ก่อน	แต่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจสร้างมันขึ้นมา

	 ให้เราตั้งใจที่จะมีความหวัง!	ความหวังเป็นโอกาสของสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่ 

ทรงพลัง	ซึ่งคุณไม่ควรพลาด!	ก�าลังของเราล้วนขึ้นอยู่กับความคิดของเราเอง	ถ้าเรามี 

ความคิดที่เต็มไปด้วยก�าลัง	ก�าลังของเราก็จะเพิ่มมากขึ้น	เช่นเดียวกันที่ก�าลังจะน้อยลง

เมื่อเราคิดถึงเรื่องที่สิ้นหวัง	

	 บางคนหวังว่าพระเจ้าจะท�าอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ชีวิตของเขา	

แต่ถึงอย่างง้ันเขาก็ไม่เคยลงมือท�าตามที่ตัวเองเชื่อเลย	ยกตัวอย่างเช่น	คนท่ีว่างงาน 

ก็จะไม่ได้งานท�าถ้าเขาไม่ออกไปหางาน	มีหลายคนที่ยอมลงมือท�า	แต่ไม่มีความหวังหรือ	

คิดในด้านลบว่าผลลัพธ์ที่ออกมาคงไม่ดี	คนทั้งสองกลุ่มนี้จะไม่ได้ส่ิงที่ตัวเองต้องการเลย	

ในขณะเดยีวกนั	มคีนจ�านวนไม่มากนกัทีม่คีวามฝันทีไ่ด้รบัการดลใจจากพระเจ้า	พวกเขา

อธิษฐานและลงมือท�าตามการทรงน�าของพระเจ้า	และพวกเขายังมีความหวังอยู่เสมอไม่

ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่ความฝันของเขาจะเป็นจริงขึ้นมา

	 ตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่ม	เราจะเห็นว่าคนของพระเจ้ามีโอกาสได้สัมผัสกับ

เหตุการณ์	เหนือธรรมชาติ	และเป็นส่วนหนึ่งของการอัศจรรย์	เมื่อพระเจ้าทรงสัญญา 

ว่าจะท�าลายก�าแพงของเมืองเยรีโค	กองทัพทหารอิสราเอลก็เดินขบวนรอบๆ	เมือง	 

เขาตะโกนชัยชนะ	และเข้าสู่สนามรบ...ลงมือท�า!	เมื่อตอนท่ีพระเยซูหาอาหารเลี้ยงคน	

ความหวังไม่ใช่สิ่งที่เราต้อง
รอให้รู้สึกก่อน แต่เป็นสิ่งที่
เราตั้งใจสร้างมันขึ้นมา
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5,000	คน	เหล่าสาวกช่วยกันดูแลประชาชน	และส่งอาหารให้ทุกคนได้ทาน...ลงมือท�า!	

ก่อนที่พระเยซูจะทรงรักษาหญิงที่เป็นโรคตกเลือด	เธอฝ่ากลุ่มคนเข้าไป	แล้วเอื้อมมือ 

ไปแตะฉลองพระองค์...ลงมือท�า!	เมื่อพระวิญญาณลงมาเคลื่อนไหวในวันเพ็นเทคอสต	์ 

เปโตรยืนต่อหน้าประชาชนแล้วก็เร่ิมเทศนาข่าวประเสริฐ	...ลงมือท�า!	ถ้าคนส�าคัญ 

หลายคนในพระคมัภร์ีได้สมัผสัโอกาสพิเศษเหล่าน้ัน	แล้วลงมอืท�า	ทัง้คณุและฉนักส็ามารถ

ท�าได้เหมือนกัน	สถานการณ์ชีวิตของคุณตอนนี้	อาจเป็นแบบนี้...

	 ถ้าคุณก�าลังหวังว่าจะได้งานใหม่	ได้ท�างานท่ีคุณรู้สึกตื่นเต้น	 

เป็นความท้าทายใหม่ของคุณ	ก็ให้ความหวังช่วยกระตุ้นคุณให้ลุกขึ้น 

ลงมือท�า	คุณอาจจะไปศึกษาต่อเพิ่มเติม	เพื่อจะได้ท�างานต�าแหน่งใหม่

อย่างมีประสิทธภิาพมากขึน้	คุณอาจจะไปพดูคยุกบัคนท่ีมปีระสบการณ์

การท�างานด้านน้ีมาก่อน	ถามเขาว่าคุณควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 

จากน้ัน	เมื่อคุณเตรียมตัวพร้อมแล้ว	ก็ออกไปหางานด้วยความมุ่งมั่น	

และท�าด้วยความหวังในใจ	และให้ค�าพูดดีๆ	ออกมาจากปากของคุณ

	 ถ้าคุณเป็นคนอ่อนแอ	ป่วยบ่อย	และคุณหวังว่าจะได้มีสุขภาพ

แข็งแรงกว่านี้	ก็ใช้ความหวังช่วยกระตุ้นให้คุณลงมือท�า	คุณอาจจะไป

ออกก�าลังที่สนามใกล้บ้านและเริ่มออกก�าลังกายเป็นระบบ	บางทีคุณ

อาจต้องเปลีย่นพฤตกิรรมการกนิ	และการนอนเสยีใหม่ทีจ่ะช่วยให้คณุ

แข็งแรงมากข้ึน	บางทีอาจจะเป็นวิธีง่ายๆแค่จ�ากัดปริมาณคาเฟอีนท่ี

คุณด่ืม	มันไม่ยากเลยที่คุณจะนั่งรอเฉยๆ	ให้พระเจ้าเป็นฝ่ายลงมือท�า	 

แต่อย่าหยดุถามพระเจ้าว่า	มอีะไรทีพ่ระองค์อยากให้คณุเป็นฝ่ายลงมอื

ท�าเองบ้าง

	 ถ้าคุณมีความหวังว่าความสัมพันธ์ที่ก�าลังมีปัญหาจะดีข้ึน	 

ก็ใช้ความหวังนั้นปลุกคุณให้ลุกขึ้นมาท�าอะไรบางอย่าง	แทนที่จะรอให้

อกีฝ่ายเริม่	คณุกเ็ป็นคนเริม่เองเลยค่ะ	คุณอาจจะเขยีนจดหมายให้ก�าลงั

ใจ	หรอืส่งอีเมล์หนนุใจเขา	หรอืบางทคีณุอาจจะชวนเขาไปนัง่ดืม่กาแฟ	

แล้วก็ขอให้เขายกโทษสิ่งที่คุณได้ท�าลงไปที่ท�าให้อีกฝ่ายไม่พอใจ

พลังของความหวัง
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	 ถ้าคุณมีความหวังว่าการเงินของคุณจะดีขึ้น	หวังว่าคุณจะมีเงิน

พอส�าหรับรายจ่ายต่างๆ	ใช้ความหวังช่วยกระตุ้นให้คุณลงมือท�าอะไร

บางอย่าง	คณุอาจจะรวบรวมงบประมาณท้ังหมดทีม่	ีหรอืท�ารายรบัราย

จ่ายเงินที่คุณมีตอนนี้	เพื่อดูว่าคุณใช้จ่ายเงินไปกับอะไรบ้าง	หรือคุณ

อาจจะเข้าไปหาหัวหน้า	เพื่อขอโอกาสการท�างานใหม่ๆ	หรือหน้าที่

ใหม่ๆ	ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้คุณพร้อมกับก�าไรที่บริษัทจะได้รับ

	 ประการแรกคุณต้องชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไร	ให้อธิษฐานด้วยความเชื่อ	 

และให้คุณเต็มด้วยความหวังในใจระหว่างที่รอค�าตอบจากพระเจ้า	ให้คุณมั่นใจว่าตัวเอง

พร้อมเสมอไม่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะน�าคุณไปทางไหน	บางคนก็อธิษฐานขอ	แต่ก็ไม่

แน่ใจว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่า	ค�าอธิษฐานแบบนั้นจะไม่ได้รับค�าตอบ	พระเจ้าบอก 

ให้เรา	“อธิษฐาน	และอย่าสงสัย”	(ยากอบ	1:6)	วิธีที่จะช่วยไม่ให้คุณรู้สึกสงสัยก็คือ	 

ให้คุณเต็มไปด้วยความหวังและคาดหวังที่จะได้เห็นสิ่งที่ดี	ความหวังไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้น

ช่ัวขณะหน่ึงเท่าน้ัน	หรอื	“เฉพาะเรือ่งน้ัน	เฉพาะเรือ่งนี”้	ความหวงัเป็นสิง่ทีจ่ะต้องอยู่ใน	

ชีวิตเราอยู่เสมอ!

	 นักอธิษฐานที่ดีจะพิจารณาถี่ถ้วนว่าพระเจ้าจะน�าให้เขาไปทางไหนเพ่ือให ้

ความฝันของเขาส�าเร็จ	ถ้าเรื่องนั้นเป็นการทรงน�าจากพระเจ้า	พระองค์จะทรงน�าคุณ 

และอวยพรการท�างานท่ีทุ่มเทของคุณ	พระเจ้าทรงให้ภาระใจกับฉันที่จะสอนพระวจนะ	

ของพระองค์และช่วยเหลือคนอ่ืน	ซึ่งตามตรงว่า	ฉันไม่ได้ตั้งใจลงมือท�าทันทีตั้งแต ่

ตอนนัน้	ฉนัเคยมช่ีวงเวลาทีท้่อใจ	เพราะต้องเจอกบัสถานการร์ล�าบาก	แต่หลายปีผ่านไป

ทีฉ่นัได้ฝึกทีจ่ะมคีวามหวงัอยูเ่สมอ	ท�าให้ชวีติฉนัดีขึน้	และเปลีย่นให้ฉนัเป็นคนท่ีดขีึน้ด้วย	 

เม่ือคุณเริ่มลงมือให้ความฝันหรือเป้าหมายเป็นจริง	คุณสามารถอธิษฐานเหมือน 

ค�าอธิษฐานของโมเสส:	ขอความโปรดปรานขององค์เจ้านาย พระเจ้าของข้าพระองค ์ 

ทัง้หลายอยูเ่หนือเหล่าข้าพระองค์ ขอทรงสถาปนาผลงานจากมอืของข้าพระองค์ท้ังหลาย 

ไว้เหนือพวกข้าพระองค์ ขอ ทรง สถาปนา ผล งาน จาก มือ ของ ข้า พระ องค์ ทั้ง หลาย   

(สดุดี 90:17)  โมเสสไม่ได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าอวยพรความเฉื่อยชาของเขา	แต่เขา

อธิษฐานขอให้พระเจ้าอวยพรการงานที่เขาท�า
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พระเจ้าทรงใช้ภาชนะร้าว

	 เมื่อคุณได้อ่านถึงตรงนี้	คุณอาจรู ้สึกเสียใจเมื่อนึกถึงความผิดพลาดที่เคย 

ได้ท�ามาในอดตี	บางทคุีณอาจเคยได้รบัโอกาสทีค่ณุต้ังใจกบัมนัมาก	รูส้กึตืน่เต้นและมัน่ใจ	

ทีจ่ะลงมอืท�าให้มนัส�าเรจ็	แต่ทกุอย่างไม่เป็นแบบน้ัน	ถ้าคณุก�าลงัรูส้กึแบบนัน้อยู	่ฉนัอยาก

ให้รู้ว่า	ฉันเข้าใจดีว่าคุณรู้สึกยังไงกับสิ่งท่ีเคยเจอ

มาก่อน	ฉันเองก็เคยมีประสบการณ์ที่ตัวเอง

พยายาม	ท�าอย่างดีที่สุด	แต่แทนที่ทุกอย่างจะ 

ดีขึ้น	มันกลับแย่ลง	ฉันเช่ือว่าทุกคนต่างเคยเจอ

สถานการณ์แบบนี้มาก่อน	แต่เราอย่าปล่อยให้ความล้มเหลวในอดีตเป็นอุปสรรคให้เรา 

ไม่กล้าท�าอีกในอนาคต

	 พระเจ้าทรงรู้ดีว่าเรามีขีดจ�ากัด	และมีจุดอ่อน	พระเจ้าไม่รู้สึกประหลาดใจที่เรา

ล้มเหลวและนั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคขวางไม่ให้พระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตเรา	ความจริงแล้ว	

พระเจ้าจะใช้จุดบกพร่องของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่แสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า	ฉันม ี

เรื่องเล่าที่จะช่วยอธิบายความหมายให้ชัดเจนขึ้น	:

	 มคีนหาบน�า้ชาวอนิเดยีคนหนึง่	เขาใช้วธิหีาบน�า้ด้วยการหาบไม้

ที่มีโถน�้าห้อยอยู่ที่ปลายไม้ทั้งสองฝั่งไว้บนคอ	โถหนึ่งจะมีน�้าอยู่เต็ม

ตั้งแต่ต้นทางที่ไปตักน�้าในล�าธารจนไปถึงบ้านของเจ้านาย	แต่โถอีกใบ

มรีอยรา้ว	เมื่อเขาหาบไปถึงทีห่มาย	น�า้ก็จะเหลือเพยีงครึง่เดียวเท่านั้น	

ทุกๆ	วันเป็นเวลาสองปีเต็มที่เขาหาบน�้าหน่ึงโถกับอีกครึ่งหนึ่งไปยัง 

บ้านของเจ้านาย	แน่นอนว่า	ใบที่มีน�้าเต็มก็ภูมิใจว่าตัวเองได้ท�าหน้าท่ี

ส�าเร็จอย่างสมบูรณ์	สามารถขนน�้าไปถึงจุดหมายตามท่ีถูกสร้างข้ึนมา	

แต่ใบที่มีรอยร้าวรู้สึกอับอายในความไม่สมบูรณ์ของมัน	แล้วก็รู้สึก

น้อยใจที่สามารถขนน�้าได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นจากที่ตนถูกสร้างขึ้นมา	

ตลอดสองปีที่โถน�้าร้าวรู้สึกน้อยเน้ือต�่าใจ	มันจึงพูดกับคนหาบน�้าว่า	

“ฉันรู้สึกเสียใจ	ฉันอยากจะขอโทษท่าน”	“ท�าไมล่ะ”	คนหาบน�้าถาม	

“เจ้าจะเสยีใจไปท�าไม”	“กต็ลอดสองปีทีผ่่านมา	ทกุๆ	วนัฉนัหาบน�า้ให้

อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวใน
อดีตเป็นอุปสรรคให้เราไม่กล้า
ท�าอีกในอนาคต

พลังของความหวัง



44 ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

ท่านได้เพียงครึ่งเดียวเพราะเจ้ารอยร้าวด้านข้างที่ท�าให้น�้าไหลออกไป

ตลอดทางจนไปถึงบ้านเจ้านาย	เพราะรอยร้าวตรงน้ีท�าให้ท่านต้อง

ท�างานหนักตลอดมาโดยที่ไม่ได้น�า้เต็มโถ”	เจ้าโถน้อยอธิบาย

	 คนหาบน�า้รูส้กึสงสารโถทีม่รีอยร้าว	เขาถงึตอบด้วยความเหน็ใจ

ว่า	“วันน้ีระหว่างทางที่จะไปบ้านเจ้านาย	ฉันอยากให้เจ้าสังเกตด ู

ดอกไม้ที่สวยงามตลอดทางนะ”	แน่นอนว่า	ระหว่างเดินข้ึนเนินเขา	 

เจ้าโถร้าวกสั็งเกตเหน็ดอกไม้สวยงามข้างทาง	แต่พอเดนิไปถึงจดุหมาย	

มันก็ยังรู้สึกแย่อยู่	เพราะว่าน�้าครึ่งโถก็ยังไหลออกไปอยู่ดี

	 แล้วคนหาบน�้าจึงพูดกับโถร้าวว่า	“เจ้าสังเกตไหมล่ะว่า	ดอกไม้

พวกนี้มันงอกขึ้นเฉพาะฝั่งที่มีรอยร้าวของเจ้าเท่านั้น	แต่ไม่งอกอีกฝั่ง?	

นั่นก็เพราะว่าฉันรู้แล้วว่าเจ้ามีรอยแตกอยู่	ก็เลยถือโอกาสหว่านเมล็ด

ดอกไม้ไว้ข้างทาง	จะได้ใช้ประโยชน์จากน�้าท่ีไหลออกมาจากรอยแตก

ของเจ้ารดน�า้ต้นไม้ยังไงล่ะ	ทกุๆ	วนัทีเ่ราเดินกลบัมาจากล�าธาร	เจ้ากไ็ด้

รดน�้าดอกไม้พวกน้ีไปด้วย	แล้วตลอดเวลาสองปีฉันก็ได้ดอกไม้สวยๆ	 

ไปวางตกแต่งบนโต๊ะเจ้านายด้วย	ถ้าเจ้าไม่เป็นโถที่แตกร้าวแบบนี	้ 

เจ้านายฉันก็คงไม่มีดอกไม้สวยๆ	ไปประดับบ้านแน่”1

	 เช่นเดียวกับโถร้าวใบนั้น	คุณก็สามารถท�าให้เกิดสิ่งสวยงามได้เหมือนกัน 

ไม่ส�าคัญว่าคุณจะมีข้อก�าจัดหรือจุดอ่อนเรื่องไหน	อย่าปล่อยให้ส่ิงท่ีคุณคิดว่าเป็น 

จุดอ่อนมาขวางไม่ให้คุณกล้าที่จะก้าวออกไปด้วยความหวัง	2	โครินธ์	12:10	กล่าวว่า... 

“เพราะ ว่า ข้าพ เจ้า อ่อน แอ (ในก�าลังของมนุษย์)  เมื่อ ใด ข้าพ เจ้า ก็ จะ เข้ม แข็ง (มีก�าลัง 

ในฝ่ายวิญญาณ)  มาก เมื่อ นั้น”	อ่านแล้วรู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมคะ?	แม้ว่าคุณก�าลังอ่อนแอ	 

คุณก็เข้มแข็งได้เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับคุณ	พระองค์จะใช้ทุกส่วนในชีวิตคุณ	

แม้แต่ส่วนที่แตกร้าว		น�ามาสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงาม
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	 ความหวังเป็นสิ่งท่ีน่าตื่นเต้น	เพราะว่าคุณมีส่วนได้ลงมือท�า	คุณไม่ต้องนั่งรอ

เฉยๆ	นั่งรอค�าตอบที่จะหล่นลงมาจากฟ้า	คุณสามารถฝากความหวังไว้กับพระเจ้า	 

ขอสตปัิญญา,	ค�าแนะน�า,	ขอทศิทางจากพระองค์	จากนัน้กใ็ห้คณุก้าวออกไปยงัเป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้	ไม่ส�าคญัว่ามนัจะดยูากแค่ไหนหรือปัญหาจะดยูิง่ใหญ่แค่ไหน	ใช้ความหวงักระตุน้

ให้คุณลงมือทุกๆ	วันที่คุณจะเชื่อฟังพระเจ้า	ท�าตามสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นการทรงน�าจาก

พระเจ้า	ให้คุณขอบคุณพระเจ้าอย่างสุดใจที่ทรงเคลื่อนไหวในชีวิตคุณ	คุณสามารถรักษา

ท่าทีด่เีอาไว้	และพดูสิง่ดีๆ 	ออกมาจากปากของคณุเอง	คณุสามารถยกเอาชยัชนะในอดตี

ทีค่ณุเคยได้รบัมาหนุนใจตวัเอง	ชยัชนะอาจต้องอาศยัความมุง่มัน่และการมวีนิยั	แต่ผลที่

ได้รับน้ันยิ่งใหญ่มาก	เพราะฉะนั้นให้คุณปลุกความหวังตัวเองข้ึนมาแล้วก้าวออกไป	

พระเจ้าทรงช่วยดาวิดสู้กับยักษ์โกลิอัทได้	พระองค์ก็จะช่วยคุณด้วยเช่นกัน	

พลังของความหวัง



บทที่ 5

รู้จักตัวตนใหม่ของคุณ

..แต่ เราทุก คนไม่ มีผ้า คลุม หน้าแล้ว และมอง ดูพระ รัศมีขององค์  

พระ ผู้ เป็น เจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยน แปลงให้เป็นเหมือน 
พระ ฉายาของพระ องค์โดยมีศักดิ์ ศรีเป็นล�า ดับข้ึนไป เหมือนอย่าง

ศักดิ์ ศรีที่มาจากองค ์พระ ผู้ เป็น เจ้าผู้ทรงเป็น  พระ วิญ ญาณ...

     2 โครินธ์ 3:18

“มีสามสิ่งที่แข็งแรงมาก คือ เหล็ก, เพชร และการรู ้จักตัวตน 

ของตัวเอง” 

– เบนจามิน แฟรงคลิน

	 การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย	แม้แต่เรื่องดีๆก็ต้องใช้เวลาจนกว่าจะรู้สึก	

คุ้นเคย	เมื่อพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงเรา	ก็ต้องใช้เวลาซักพักกว่าเราจะมั่นใจว่าพระเจ้า	

ทรงเปลี่ยนเราแล้วจริงๆ	อาจารย์เปาโลเองเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี

	 เมื่อเราคิดถึงอาจารย์เปาโล	เราจะนึกถึงผู้ที่เข้มแข็งฝ่ายวิญญาณ	เป็นผู้เขียน 

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่หลายเล่ม	เมื่อไหร่ที่มีคนลุกขึ้นพูดในโบสถ์ว่า	“ให้เราอ่านสิ่ง 

ที่อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรมโรม”	หรือ	“เหมือนท่ีอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ใน 

พระธรรมกาลาเทียว่า...”	ไม่มีใครรู้สึกข้องใจเลย	แต่ก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่เปาโลเคยเป็นคน

ที่เต็มไปด้วยค�าถามมากมาย	เขายังไม่ได้เป็นสาวกคนส�าคัญ	เขาเป็นเพียงแค่คนๆ	หนึ่งที่ 

ได้รับชื่อใหม่	และมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดี:	เป็นหัวหน้าใหญ่ของพวกฟาริสี เป็นฆาตกร 

ฆ่าผู้เชื่อในคริสตจักรยุคแรก เป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้	ฉันจึงมีข้อสงสัยว่า	ในช่วงเวลาของการ
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ปรับตัว	ช่วงที่เปาโลยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นเซาโลมากกว่าเปาโล	ฉันสงสัยว่าเขาต้องใช้เวลา

นานแค่ไหนกว่าจะทิง้ตวัตนทีเ่ป็นเซาโลไปได้	ฉนัสงสยัว่าเขาเคยจบัมอืทกัทายคนอืน่แล้ว

หลุดปากพูดว่า	“สวัสดี	ข้าชื่อเซา....เอ่อ...ข้าหมายถึงเปาโล	ข้าชื่อเปาโล”	

	 ผูห้ญงิส่วนใหญ่ทีแ่ต่งงานแล้วเข้าใจดีว่า	ต้องใช้เวลาสกัพกักว่าจะคุน้กบันามสกลุ

ใหม่ของตัวเอง	คุณเคยชื่อ	แมร่ี	สมิธ	แต่ตอนน้ีคุณเปลี่ยนชื่อเป็น	แมรี่	สไตบอร์สกี	้ 

คุณคุ้นกับชื่อ	แซลลี่	โจนส์	แต่ตอนนี้คุณเปลี่ยนเป็น	แซลลี่	ริกเกิลสไตน์	ต้องใช้เวลา 

สักพกักว่าคณุจะคุน้กบัชือ่ใหม่	แต่ให้คณุจ�าไว้ว่า	เปาโลต้องรบัมอืกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่น

ไปมากกว่าแค่ช่ือ	เปาโลต้องโอบกอดหัวใจที่เปลี่ยนใหม่รวมทั้งลักษณะนิสัยใหม่เช่นกัน	

ลองคดิภาพ	เปาโลบอกว่า	“สวสัด ีข้าชือ่เปาโล ตอนนีเ้ป็นผูต้ดิตามพระเยซแูล้ว ข้าอยาก

จะมาพูดเรื่องของพระองค์” ประชาชนคงจะมองเขาแล้วคิดว่า	เดี๋ยวนะ..ท่านเคยเป็น 

ฟาริสีที่ไล่ฆ่าคริสเตียนมาก่อนไม่ใช่หรือ? นี่มันเซาโลคนนั้นนี่ ฉันเคยได้ยินเรื่องเขา 

มาก่อน เขาน่ีแหละที่จับคริสเตียนไปประหาร ฉันไม่เช่ือหรอกว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นนัก

เทศน์แล้วจริงๆ !

	 เราคงนึกภาพออกว่า	คนที่เจอเขาเดินตามท้องถนนจะมีทีท่าอย่างไรกับเปาโล

คนใหม	่พระคัมภีร์ยังอธิบายท่าทีของเหล่าสาวกที่มีต่อเขาด้วย	พวกเขาไม่เชื่อเลยสักนิด

ว่าเปาโลจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้	กิจการ	9:26	กล่าวว่า	“เมื่อเซา โลไปถึง กรุง เย รู ซา เล็ม

แล้ว ท่านพยา ยามจะเข้าร่วมกับพวกสาวก แต่เขา ทั้ง หลายกลัว เพราะ ไม่ เชื่อว่าเซา โล 

เป็นสาวก”	แต่เป็นเพราะบารนาบัสยืนยันต่อหน้าเหล่าสาวกและรับรองว่าเปาโลได้

เปลีย่นแปลงใหม่	พวกเขาจงึยอมรับ	แน่นอนว่า	เรารูว่้าสุดท้ายพวกเขาจะยอมรบั	เนือ้หา

ที่เหลือได้เล่าประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์	แต่มีประโยคหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ฉันอยากให้คุณ

สงัเกตดู	“แต่ เขา	ทัง้	หลาย กลวั	เพราะ ไม่ เชือ่ ว่า เซา	โล เป็น สาวก”	วธิหีนึง่ทีจ่ะท�าให้ประโยค

นี้ดูน่าหดหู่ที่สุดก็คือถ้าเปลี่ยนประโยคนี้เป็น	:	“เปาโลไม่เชื่อว่าตัวเขาเองเป็นสาวก”  

	 คุณจะเห็นว่าเปาโลไม่สามารถควบคุมความคิดของสาวกคนอื่นได้	บารนาบัส

ต้องเป็นคนยืนยันแทนเขา	แล้วพระเจ้าก็เป็นผู้เปลี่ยนใจของสาวกเหล่านั้น	เปาโลไม่

สามารถท�าอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได้เลย	อย่างเดียวที่เปาโลควบคุมได้คือความคิด

ของตนเอง	ซึ่งความจริงแล้ว	มันอาจจะไม่ส�าคัญมากเท่าไหร่ว่าคนอื่นจะเชื่อยังไง	 

สิ่งท่ีส�าคัญที่สุดก็คือ	เปาโลเชื่อ	ถ้าเขาไม่โอบกอดตัวตนใหม่ในพระคริสต์เอาไว้	เขาก็คง 
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จะไม่มีชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า	คุณลองคิดภาพอาจารย์เปาโลเดินไปมาพร้อม

คิดว่า	ข้ามีภาระใจอยากจะออกไปสั่งสอนพระวจนะพระเจ้า แต่ข้าเองนี่แหละท่ีเคย 

เข่นฆ่าคริสเตียน ข้าเป็นเซาโลมาตลอด หรือถ้าเขาคิดว่า	ข้าคิดว่ามันสายไปแล้วที่จะ 

เร่ิมใหม่ ไม่มทีางทีข้่าจะท�าสิง่ทีอ่ยากท�าให้พระเจ้าได้แน่นอน ข้าเป็นเซาโลมานานเกนิไป 

ถ้าเขามคีวามคดิแบบนัน้	อาจารย์เปาโลกค็งจะจมอยู่กบัความทกุข์	และคงไม่สามารถท�า	

พระราชกิจของพระเจ้าให้ส�าเร็จได้ตามน�า้พระทัยพระเจ้า	

	 แต่ทนัททีีพ่ระเจ้าเคลือ่นไหวในชวีติเขา	เปาโลกเ็ข้าใจว่า	เขาไม่ได้เป็นเซาโลอกี

ต่อไป	ดังนั้น	เขาจึงเลิกชีวิตของเซาโล	เขาเลิกคิดเหมือนพวกฟาริสี	พูดเหมือนฟาริส	ี 

หรือประพฤติเหมือนฟาริส	ีทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว	เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่	เขาได้

รับความหวัง	และเขาเลือกที่จะประพฤติตัวตามนั้น 

	 เปาโลเป็นผูเ้ขียนพระคัมภีร์ต่อไปน้ีภายใต้การทรงน�าของพระวญิญาณบรสิทุธ์ิ:

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระ คริสต์ (พระเมสสิยาห์) ผู้ นั้นก็เป็นคนที่ถูก

สร้างใหม่แล้ว (เป็นคนใหม่อย่างสมบูรณ์) สิ่งสาร พัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป 

นี ่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

2 โครินธ์ 5:17

เพราะ ว่า การ ที ่ถอื พธิ ีเข้า สหุนัต หรอื ไม่ ถอื ไม่ เป็น ของ ส�า คญั อะไร แต่ การ 
ที ่ถกู สร้าง ใหม่ นัน้ ส�า คญั  (เป็นผลจากการบงัเกดิใหม่และเป็นคนใหม่ใน

พระคริสต์ พระเมสสิยาห์)

กาลาเทีย 6:15

	 เปาโลเต็มไปด้วยความหวัง	เขารู้สึกต่ืนเต้นกับชีวิตเพราะ	“ความสดใหม่”	 

ได้เข้ามาในชวิีตเขา	ตอนนีเ้ขากลายเป็น	“คนใหม่ในพระครสิต์”แล้ว	เปาโลเลกิพฤติกรรม

ทุกอย่างทั้งการคิด,	การพูด,	ความกังวล,	การท�างานทุกอย่างที่เหมือนตอนท่ียัง 

เป็นเซาโลอยู่	เขาได้รับการเปลี่ยนแปลง	เปาโลโอบกอดสิ่งท่ีพระเจ้าได้ท�าในชีวิตเขา	 

เขายื่นมือรับโอกาสใหม่ที่วางอยู่ตรงหน้า	เปลี่ยนเป็นคนใหม่ท่ีพระเจ้าเป็นผู้ก�าหนด 

ชะตาชีวิตเขา

รู้จักตัวตนใหม่ของคุณ
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ทิ้งตัวตนเก่า

	 สิ่งที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตของเปาโลก็สามารถเกิดข้ึนในชีวิตคุณได้เช่นกัน	คุณเอง

กเ็ป็น	“ผูท้ีถ่กูสร้างใหม่ (เป็นผลจากการบังเกดิใหม่และเป็นคนใหม่ในพระครสิต์) คณุเอง

ก็สามารถรับเอาประสบการณ์	“ความสดใหม่ที่เข้ามาในชีวิต”	ได้เช่นกัน	คุณไม่ได้เป็น 

คนเก่าอย่างที่เคยเป็น	พระเจ้าได้ท�าการมากมาย 

ในชีวิตคุณ	พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแล้ว	 

ฉันมั่นใจว่า	เช่นเดียวกันกับฉันเอง	คุณก็คงอยู่ห่าง

ไกลจากค�าว่าสมบูรณ์แบบมากนัก	แต่ฉันก็มั่นใจว่า

คุณก�าลังพัฒนาตัวเอง	และได้เดินทางไกลเพื่อจะ 

มุ่งหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี	ถ้าคุณลอง

หยุด	แล้วคิดถึงตัวตนเก่าๆ	คิดถึงสิ่งที่เคยเป็น

อุปสรรคในชีวิตคุณ	คุณจะรู้สึกตื่นเต้นว่าตอนนี้พระเจ้าได้น�าคุณมาไกลมากแล้ว

	 เดฟ	สามีของฉัน	คุยกับฉันเมื่อเช้าน้ีเร่ืองชายคนหนึ่งท่ีเขาไปตีกอล์ฟด้วยกัน		 

เขาเล่าให้เดฟฟังว่า	ภรรยาของเขา	ถงึแม้จะเป็นครสิเตยีน	กไ็ม่เคยลมืเหตกุารณ์ทีเ่ธอเคย

ถกูท�าร้ายตอนเป็นเดก็	ตลอดหลายปีทีผ่่านมาเธอมปัีญหาด้านจติใจ,อารมณ์	แล้วมนักส่็ง

ผลให้ระบบร่างกาย	ทั้งหมดเกิดข้ึนจากความเครียดที่สะสมอยู่ลึกๆ	ในใจของเธอเอง	 

ระหว่างที่เดฟกับฉันคุยเรื่องนี้กันอยู่ว่าท�าไมคนอื่นๆที่เคยผ่านเหตุการณ์เหมือนกันถึง

เอาชนะมันได้	แต่บางคนกลับท�าไม่ได้เสียที	แล้วเราทั้งคู่ก็ได้บทสรุปเหมือนกันว่า	การที่

เราจะเอาชนะอดีตของเราได้	เราต้องเชื่อว่าเราเป็นคนใหม่แล้วในพระคริสต์	เราต้องท้ิง 

ตัวตนเก่าที่เคยเป็นไปเสียทั้งหมด	และเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้สมกับท่ีพระเยซูคริสต์ได้

สิ้นพระชนม์เพื่อเรา	เราต้องเลิกมองตัวเองว่าเป็นคนบาป,เจ็บปวดหรือถูกท�าร้ายอย่างที่

เราเคยเป็น	แล้วเริ่มมองว่าตัวเองเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์	

 ในชีวิตของผู้เชื่อ	ความหวังเป็นรากฐานส�าคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าพระเจ้า

ทรงเปล่ียนแปลงหลายอย่างได้	การเปลีย่นใหม่,	บงัเกดิใหม่,	กลายเป็น	:	นีเ่ป็นเรือ่งดขีอง

ข่าวประเสริฐ		ถ้าคุณไม่มีความหวัง	คุณก็จะอยู่อย่างโดดเดี่ยว,	หลงทาง,	ล้มเหลว,	และ

อยู่ห่างไกลพระเจ้า	แต่เพราะความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์	พระเจ้าได้ส่งพระเยซูลงมา

เพื่อคุณจะได้ไม่หลงหาย,	ได้รับการรักษาและกลับมาคืนดีกันกับพระองค์	ซึ่งความหวัง

ถ้าคุณลองหยุด แล้วคิดถึง
ตัวตนเก่าๆ คิดถึงสิ่งที่เคย
เป็นอุปสรรคในชีวิตคุณ 
คุณจะรู้สึกตื่นเต้นว่าตอนนี้
พระเจ้าได้น�าคุณมาไกล
มากแล้ว
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สามารถช่วยคุณได้	การไถ่บาปเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง	เป็นการเปลี่ยนแปลง 

ที่เป็นไปได้ด้วยความรักจากพระเจ้าที่มีให้คุณและฉัน

 การไถ่บาปไม่ได้เป็นเรือ่งของการเปลีย่นแปลงเท่านัน้	แต่การด�าเนนิชวีติประจ�า

ของคุณก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน	ตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่ม	เราจะพบว่าผู้ที่เผชิญหน้ากับ

พระเจ้า	จะได้รับการเปลี่ยนอับรามเปลี่ยนเป็นอับราฮัม	(ปฐมกาล	17:5)	ซารายเปลี่ยน

เป็นซาราห์	(ปฐมกาล	17:15)	ยาโคบเปลีย่นเป็นอสิราเอล	(ปฐมกาล	32:28)	ซโีมนเปลีย่น

เป็นเปโตร	(ยอห์น	1:42)	เซาโลเปลี่ยนเป็นเปาโล	(กิจการฯ	13:9)	ซ่ึงไม่ได้เปลี่ยนแค่ช่ือ

เท่าน้ัน	แต่ทศิทางชวีติของเขากจ็ะเปลีย่นไปด้วย	จากคนเลีย้งแกะกลายเป็นกษตัริย์	จาก

ผู้หลบหนีกลายเป็นผู้น�าชนชาต	ิคนหาปลากลายเป็นสาวก	จากฟาริสีกลายเป็นสาวก	

	 เป็นสิ่งส�าคัญมากที่เราต้องสังเกตให้ดี	เช่นเดียวกับเปาโล	ว่าเม่ือพระเจ้าน�า 

การเปล่ียนแปลงมาสู่ชีวิตของคนเหล่านั้น	พวกเขาอ้าแขนรับเอาชีวิตใหม่ที่พระเจ้า 

ทรงมอบให้อย่างเต็มใจ	ดาวิดไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนเลี้ยงแกะอีกต่อไป	เขารับเอาบทบาท

กษัตริย์ไว้	โมเสสเลิกซ่อนตัวเพราะกลัวฟาโรห์	แต่เขากล้าพูดเต็มปากว่า	“ปล่อยชนชาติ

ของเราไป!”	เปโตรเลกิกลวัอกีต่อไป	เขาลกุขึน้เทศนาต่อหน้าคนนบัพนัในวันเพน็เทคอสต์	

แต่ละคนต่างรับเอาชีวิตใหม่ท่ีพระเจ้าทรงมอบให้	และสิ่งท่ีพระเจ้าทรงท�าในชีวิตของ	 

พวกเขา	พระองค์ก็จะท�ากับคุณเช่นกัน	แต่ในขณะเดียวกัน	ถ้าคุณไม่รับไว้	ชีวิตคุณก็จะ

ติดขัด	มีชีวิตแบบลุ่มๆ	ดอนๆ	ห่างไกลจากค�าว่าชีวิตในพระคริสต์ท่ีเต็มไปด้วยพลังอย่าง

น่าตื่นเต้น	ซึ่งมันควรจะเป็นของคุณ	

	 ฉันขอถามคุณว่า	:	คุณเชื่อไหมว่าพระเจ้าทรงรักคุณอย่างไม่มีเง่ือนไข?	คุณเช่ือ

ไหมว่าความบาปทั้งหมดของคุณได้รับการช�าระจนหมดสิ้นแล้ว?	คุณเชื่อไหมว่าคุณเป็น 

ผู้ที่ถูกสร้างใหม่พร้อมกับหัวใจและจิตวิญญาณใหม่?	คุณยอมรับตัวตนใหม่แล้วหรือยัง?	

คุณชอบตัวเองไหม?	คุณเชื่อไหมว่าอนาคตอันน่าตื่นเต้นรอคุณอยู่?

	 ถ้าคุณเชื่อตามนั้นทั้งหมด	ฉันก็ขอแสดงความยินดีด้วย	เพราะว่าสิ่งดีที่น่า

อัศจรรย์ก�าลังรอคุณอยู่ค่ะ	แต่ถ้าคุณยังไม่เชื่อ	นี่ก็เป็น

เวลาดีที่คุณจะศึกษาพระวจนะพระเจ้าจนกว่าคุณจะเชื่อ	

ค่ะ	ให้เราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าท่ีบันทึกอยู่ใน 

พระคัมภีร์มากกว่าเชื่อความรู้สึกของคุณเอง	และอย่า 

เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่า
ตัวเองเป็นคนใหม่  
คุณก็จะมีความหวังหม่

รู้จักตัวตนใหม่ของคุณ
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ยอมแพ้จนกว่าคณุจะได้รับชัยชนะ	เปลีย่นความคดิให้สมกับท่ีได้รบัการเปลีย่นแปลงใหม่	 

เช่น	คณุเป็นผูช้อบธรรมแล้วในพระครสิต์!	คณุเป็นผูบ้รสิทุธิ	์และได้รบัการช�าระบาปแล้ว	

ทางพระโลหิตของพระคริสต์	พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับคุณ	พระองค์จะไม่ละเลยและ 

ทอดทิ้งคุณ!	เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าตัวเองเป็นคนใหม่	คุณก็จะมีความหวังใหม่

	 ตัวตนเก่าที่คุณเคยเป็น,	ความผิดพลาดที่คุณเลยท�า,	ความไม่ยุติธรรมท่ีเคย 

เกิดข้ึนกับคุณ,	อุปสรรคต่างๆ	ที่คุณเคยเจอ	อย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ดึงคุณไว้อีกเลยค่ะ	 

เลิกบอกตัวเองได้แล้วว่า	ฉันมีปัญหาเรื่องอารมณ์รุนแรง ฉันคุมตัวเองไม่อยู่จริงๆ ไม่ค่ะ	

นัน่เป็นตวัตนเก่าของคณุ	พระเจ้าทรงเปล่ียนข้างในใจคณุแล้ว	คณุได้รบัการเปลีย่นแปลง

แล้วด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ท่ีด�ารงอยู่ในคุณ	คุณเป็นคนใหม่ท่ีเต็มไปด้วยสันติสุข 

และความชื่นชมยินดีในพระเจ้าโอบกอดตัวตนน้ันไว้	ให้เราเริ่มต้นด้วยการเช่ือเรื่องดี 

ของข่าวประเสริฐ	จากนั้นให้เราเปลี่ยนความคิดใหม่ด้วยการศึกษาพระวจนะพระเจ้า	 

และสุดท้ายให้เราด�าเนินชีวิตใหม่ให้สมกับที่เป็นคนใหม่ในพระคริสต์

	 แทนที่จะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆด้วยใจของคนที่ตกเป็นเหยื่อ	คอยย�้าตัวเองว่า	ฉันจะ

ไว้ใจใครไม่ได้อีกแล้ว ฉันจะเลิกมีความสัมพันธ์ที่ดีอีกต่อไป เพราะความผิดพลาดท่ีเคย

เกิดข้ึน หรือ ฉันไม่ดีพอ ให้คุณโอบกอดพลังแห่งการเยียวยาท่ีพระเจ้ามอบไว้ใน 

ชีวิตคุณ	คุณเป็นคนใหม่แล้ว	พระองค์จะทรงรักษาทุกบาดแผล	และจะทรงฟื้นฟูสิ่งท่ี 

คุณสูญสียไปจริงๆ	พระองค์จะอวยพระพรคุณเป็นสองเท่ากับสิ่งที่คุณเสียไป	(อิสยาห์	

61:7)	ถ้าคุณเคยถูกท�าให้เจ็บมาก่อน	ก็อย่าปล่อยให้มันท�าให้คุณกลายเป็นทาสตลอด 

ชีวิตที่เหลือ	คุณเอาชนะความเจ็บปวดนั้นได	้และมีชีวิตแบบผู้ชนะ	คุณเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่

ในพระคริสต์	มีก�าลังที่สดใหม่และมีความหวังใหม่	โปรดจ�าไว้ว่า	มันเป็นแค่อดีตไม่ใช่ 

ชะตาชีวิตของคุณ!

		 คุณจะใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยความมั่นใจ 

ว่าตัวเองเข้มแข็งกว่าตัวตนเดิมท่ีเคยเป็น	เพราะว่า

พระเจ้าทรงท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณทุกวัน	แต่นั่น

ไม่ได้หมายความว่าคุณจะท�าทุกอย่างส�าเร็จอย่างท่ี

อยากให้เป็น	ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถท�า 

ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบได้เลยตอนนี้	แต่

คุณจะใช้ชีวิตแต่ละวันด้วย
ความมั่นใจว่าตัวเองเข้มแข็ง
กว่าตัวตนเดิมที่เคยเป็น 
เพราะว่าพระเจ้าทรงท�าสิ่งที่
ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณทุกวัน
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หมายความว่าคุณได้รับความหวังใหม่	เป็นความหวังที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณกล้าพูด

เหมือนเปาโลว่า	“มิ ใช่ ว่า ข้าพ เจ้า ได้ แล้ว หรือ ส�า เร็จ แล้ว แต่ ข้าพ เจ้า ก�า ลัง บาก บั่น มุ่ง ไป 

เพื่อ ข้าพ เจ้า จะ ได้ ฉวย เอา ไว้ เป็น ของ ตน อย่าง ที่ พระ เยซู คริสต์ ได้ ทรง ฉวย ข้าพ เจ้า ไว้ เป็น 
ของ พระ องค์ แล้ว (ฟิลิปปี 3:12)

 อย่าปล่อยให้ความคิด	ที่ว่า	“ฉันท�าไม่ได้”	“ฉันไม่รอดแน่”	หรือ	“ฉันไม่ดีพอ”	

เกดิขึน้อกีเลยแม้แต่วันเดยีว	ความคดิเหล่าน้ีเป็นความคดิทีส่ิน้หวงั	มนัอาจเคยเป็นความ

คิดของตวัตนเก่าคณุ	แต่นัน่ไม่ใช่ความคดิของตวัตนใหม่ในพระครสิต์แน่นอนค่ะ	คณุเป็น	

ลกูของพระเจ้า	คณุเป็นย่ิงกว่าผูพ้ชิิต	คุณเป็นหัวไม่ใช่หาง	คณุเป็นผูช้อบธรรมของพระเจ้า

ในพระเยซูคริสต์	พระองค์องค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือใครในโลกนี	้

ตัวตนใหม่จะได้รับมรดก

	 เมื่อคุณเป็นผู้เชื่อแล้ว	คุณก็ได้เข้ามาสู่ครอบครัวใหม่	เป็นครอบครัวพระเจ้า	 

ตอนน้ีคุณมีพี่น้องแห่งความเชื่อในพระเยซูคริสต์	ที่ทรงเข้าใจดีว่าคุณผานอะไรมาบ้าง 

เป็นผู้ที่คอยหนุนใจคุณตลอดเทาง	แล้วคุณก็มีพระบิดาท่ีแสนดี	ท่ีไม่มีทางทอดท้ิงคุณ	

พระพรอย่างหนึง่ทีค่ณุจะได้รับจากพระบดิาบนสวรรค์เป็นมรดก	เอเฟซสั	1:18		กล่าวว่า	

“และ ขอ ให้ ตา ใจ ของ ท่าน สว่าง ขึ้น เพื่อ ท่าน จะ ได้ รู้ ว่า ใน การ ที ่พระ องค์ 
ทรง เรียก ท่าน นั้น พระ องค์ ได้ ประ ทาน ความ หวัง อะไร แก่ ท่าน และ รู้ ว่า

มรดก ของ พระองค์ ส�าหรบั ธรรมิกชน ม ีสง่าราศ ีอนั อดุม บริบรูณ์  เพยีง ไร 

(ตามที่ทรงได้เตรียมแยกไว้)...”  

 	 ในพระครสิต์นัน้	มรดกจะถูกจัด

เตรยีมไว้พร้อมส�าหรบัเราทกุคน	นัน่หมาย	

ความว่า	เราไม่ใช่คนงานที่ต้องท�างานเพื่อ

จะได้รับสิ่งตอบแทนจากพระเจ้า	แต่เรา

เป็นลกูของพระเจ้า	และเราจะได้รบัมรดก	

ในฐานะของผู้ร่วมรับมรดกในพระคริสต์	

ในฐานะของผู้ร่วมรับมรดในพระคริสต์ 
เราจึงได้รับสิ่งที่เป็นของพระองค์และ
สิ่งที่ทรงเสียสละเพื่อเรา พระคัมภีร์
กล่าวว่าทุกอย่างที่เป็นของพระองค์ก็
เป็นของเราด้วยเช่นกัน (ยอห์น 16:15)

รู้จักตัวตนใหม่ของคุณ
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เราจงึได้รับส่ิงทีเ่ป็นของพระองค์และสิง่ทีท่รงเสยีสละเพือ่เรา	พระคมัภร์ีกล่าวว่าทกุอย่าง

ที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของเราด้วยเช่นกัน	(ยอห์น	16:15)	ทันทีที่คุณเข้าใจว่าคุณม ี

มรดกจากพระเจ้ามันก็จะเปลี่ยนมุมมองของคุณ	ปัญหาของคุณก็จะไม่ดูใหญ่อีกต่อไป	

ความกังวลของคุณก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณเข้าใจ	อนาคตก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างท่ีคุณคิด	

คณุจะเตม็ไปด้วยความหวงัและความชืน่ชมยนิด	ีเพราะว่าพระเจ้าทรงจดัเตรยีมทกุอย่าง

ที่คุณต้องการแล้ว!	

	 เรารบัใช้พระเจ้าทีท่รงแสนด	ีพระองค์อยากจะอวยพระพรชีวติคุณอย่างเตม็ล้น	

ถ้าคุณก�าลังใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยความกังวลว่าจะหาเงินที่ไหนเป็นค่าใช้จ่าย,	กังวลว่า 

จะไม่ได้เลือ่นขัน้ทีท่�างาน,	รูส้กึขมขืน่ทีม่คีนพดูลบัหลงัคณุ	คณุก็ยงัไม่เข้าใจว่าตวัเองเป็น

ลูกท่ีมีมรดกรออยู่	ความกังวล,	ความกลัว	และความขมขื่นเป็นลักษณะนิสัยตัวตนเก่า 

ของคุณ	แต่ตัวตนใหม่ของคุณนั้นเป็นคนที่ไว้ใจได้,	มีความมั่นใจ	และให้อภัย	เพราะว่า 

คุณเช่ือว่าพระเจ้าสามารถเปลีย่นสิง่ทีไ่ม่ดใีนอดตี	ให้กลายเป็นผลดใีนท้ายสุดได้	พระองค์

ทรงเตรียมส่ิงที่ดีไว้รอคุณอยู่	ถ้าคนอื่นๆ	ได้เลื่อนขั้น	แน่นอนว่าพระเจ้าก็มีอย่างอื่นท่ีดี

กว่าไว้ส�าหรับคุณ	อย่ากังวลหรือเครียดไปเลย	โดยกอดตัวเองใหม่ไว้	จ�าไว้ว่าคุณมีมรดก

อย่างดีในพระเจ้า	แล้วปลุกความหวังขึ้นมาว่า	พระเจ้าจะสอนคุณถึงวิธีท่ีคุณจะได้รับ	 

สิ่งดีๆ	ผ่านทางสถานการณ์ที่คุณก�าลังเจออยู่อย่างไรบ้าง	ถ้ามีคนพูดถึงคุณในทางแย่ๆ	

แทนทีค่ณุจะเสียใจ	ให้ทลูถามพระเจ้าว่าคุณจะท�าอย่างไรกับสิง่ทีเ่กดิขึน้	ถ้าเป็นเมือ่ก่อน	

คณุคงจะเกบ็อารมณ์ไม่อยู	่และโต้กลบัอย่างรนุแรง	แต่นัน่เป็นตวัตนเก่าของคณุ	พระเจ้า

ได้น�าคณุมาไกลมากแล้ว	คุณได้รบัมรดกจากพระองค์	พระองค์สามารถเปลีย่นสถานการณ์

เหล่านั้นให้เกิดผลดีได้

ความคาดหวังที่ใหม่และใหญ่กว่าเดิม

	 เราเริ่มหนังสือเล่มน้ีด้วยการน่ังคุยกันเรื่องความคาดหวัง	ในบทสุดท้ายของ 

ตอนท่ีหนึ่ง	ฉันอยากจะหนุนใจคุณให้เริ่มสร้างความคาหวังเหล่านั้นขึ้นมา	เต็มไปด้วย 

ความหวังว่าจะไปให้สูงขึ้น!	ยิ่งคุณมีความหวังมากเท่าไหร่	การด�าเนินชีวิตด้วยความเช่ือ

ก็เป็นเรื่องง่ายขึ้นเท่านั้น	ฉันอธิษฐานของให้พระเจ้าช่วยสร้างความศรัทธาของคุณให ้
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เข้มแขง็ขึน้เรือ่ยๆ	ตลอดทัง้ห้าบทจองตอนทีห่นึง่นี	้เพราะอย่างนีฉ้นัคดิว่ามนัถงึเวลาแล้ว

ท่ีเราจะคาดหวงัจากพระเจ้ามากขึน้	พระองค์ทรงรกัคุณมากและอยากจะอวยพรชวีติคณุ

อย่างเต็มล้น	(เอเฟซัส	3:20)

	 เราบอกว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จะมีความ	“คาด

หวัง”	เพราะอย่างนี	้เธอจึงเตรียมใจ	และมีพฤติกรรม

ของการรอคอย	เช่น	ซื้อเสื้อผ้า,	ขวดนม,	ตั้งเปลเด็ก,	

เตรียมอุปกรณ์ส�าหรับเด็ก	เราเองก็ต้องมีท่าทีของคน

ท่ีมีความหวังเหมือนกัน	เราควรต่ืนขึ้นมาพร้อมกับ

เตรียมใจว่าวันนี้พระเจ้าจะท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่	ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า	เราสามารถ

คิดว่า วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้าง สิ่งดีๆ ก�าลังจะเกิดขึ้นกับฉัน	ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะ 

ไม่ได้ท�าอย่างที่เราคาดไว้ทุกอย่าง	ให้คุณพยายามมองให้ยิ่งใหญ่เข้าไว้	คุณอาจจะก�าลัง 

ขอบางอย่าง	แต่พระเจ้าทรงมีสิ่งที่ดีกว่าไว้รอคุณอยู่	อย่าขอสิ่งที่ดีเท่านั้น	แต่ให้คุณเชื่อ

และคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด

	 ให้คุณตื่นขึ้นมาทุกวันพร้อมกับบอกตัวเองว่า	“ฉันมีความสุข ฉันคาดหวัง 

และมัน่ใจว่าส่ิงดีๆ  ทีน่่าอศัจรรย์จะเกดิขึน้กบัฉนัวนันี ้คูแ่ต่งงานจะเป็นพระพรส�าหรบัฉนั 

ลูกๆ จะเป็นเด็กดี ฉันจะได้รับข่าวดีจากที่ท�างาน  พระเจ้าจะเปิดโอกาสให้ฉันได้เป็น

พระพรกับคนอื่น ข่าวดีจะมาถึงตู้จดหมาย วันนี้ฉันจะได้รับพระพรจากพระเจ้า!” อย่า

กลัวที่จะเชื่อ,	ศรัทธาและพูดถึงพระพรที่จะมาถึงคุณวันนี้ทันทีที่คุณตื่นขึ้น	ฉันคิดแล้วว่า

อยากจะให้หนังสือเล่มเป็นเหมือน	“หนังสือแห่งความสุข”	ฉันเชื่อว่าทุกคนที่ได้อ่าน

หนังสือเล่มนี้จะมีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน	ความหวังเป็นความคาดหวังด้วยความ

มั่นใจและชื่นชมยินดีว่าสิ่งที่ดีก�าลังจะเกิดขึ้น!	

	 ความหวังท�าลายขีดจ�ากัดความคาดหวังของเรา	คุณคาดหวังจากพระเจ้านิด

หน่อยหรอืมากคะ?	คณุอาจหวังแค่ครึง่ๆ	กลางๆ	ว่าพระเจ้าจะท�าอะไรบางอย่าง	คณุอาจ

จะเช่ือแค่กลางๆ	ว่าจะได้รับสิ่งดีๆ	แต่ฉันอยากจะ

ท้าทายให้คุณเช่ืออย่างหมดใจว่าจะได้รับสิ่งท่ียิ่งใหญ่

อย่างทีไ่ม่เคยรบัมาก่อน		ฉนัอยากท้าทายให้คณุเชือ่ว่า

พระเจ้าจะทรงใช้คุณด้วยวิธีที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม	ถ้าคุณ

เราควรตื่นขึ้นมาพร้อมกับ
เตรียมใจว่าวันนี้พระเจ้า 
จะท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่

ถ้าเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคน
อื่นได้ มันก็เกิดขึ้นกับคุณ
ได้เช่นกัน!

รู้จักตัวตนใหม่ของคุณ
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เป็นนักแต่งเพลง	ท�าไมคุณไม่ลองแต่งเพลงท่ีดีที่สุดในชีวิตละคะ?	ถ้าคุณเป็นนักเทศนา	

ท�าไมคณุไม่ลองเทศนาค�าเทศก์ทีเ่ต็มไปด้วยพลัง	มนัจะเยีย่มแค่ไหน	ถ้าทกุครัง้ทีค่ณุเทศน์	

ผูฟั้งจะเป็นอสิระจากส่ิงทีผ่กูมดัอยู?่	ถ้าคณุเป็นพ่อแม่ท่ีเลีย้งลกู	จะเป็นไปได้ไหมทีล่กูคณุ

จะเป็นคนที่ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกได้?	ท�าไมคุณจะไม่ได้เลื่อนขั้นที่ท�างาน?	ท�าไมคุณจะ 

ไม่ได้เจอคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานด้วยและมีชีวิตคู่ที่สวยงาม?	ท�าไมคุณจะเอาชนะ 

ความเจ็บปวดนั้นไม่ได้?	ท�าไมคุณจะเปลี่ยนชีวิตคนรอบข้างไมได้?	ถึงเวลาเร่ิมต้นชีวิตท่ี

เต็มไปด้วยความหวังที่สูงขึ้น	เชื่อเถอะว่า	ถ้าเรื่องดีๆ	เกิดขึ้นกับคนอื่นได้	มันก็เกิดขึ้นกับ

คุณได้เช่นกัน!

ปลุกความหวังคุณขึ้นมา!

	 วันนี้ถ้าคุณมองตัวเองในกระจก	ฉันหวังว่าคุณจะมองเห็นตัวเองอย่างที่พระเจ้า

ทรงมองเห็นคุณ	คุณไม่ใช่คนหลงหาย,	ล้มเหลว,	พ่ายแพ้	และสิ้นหวัง	คุณไม่ใช่คนที่

ควบคุมความคิดและจิตใจตัวเองไม่ได้	คุณไม่ใช่คนที่เอาชนะอดีตไม่ได้	คุณเป็นมากกว่า

สิง่เหล่านัน้!	คณุเป็นยิง่กว่าผูพ้ชิติ	(โรม	8:37)	คุณเป็นผูท้ีถ่กูสร้างใหม่ในพระครสิต์	พระเจ้า

ทรงท�างานในชวีติคุณอยู	่พระองค์ทรงเปลีย่นคณุทกุวนั	วนัละนดิ	คณุจะมชีวีติทีแ่ตกต่าง 

จากเดิมอย่างสิ้นเชิง	เพราะว่าคุณก้าวข้ามมันมาได้แล้ว	ให้คุณเช่ือความจริงตรงนี้	 

ปลุกความหวังคุณขึ้นมาแล้วก้าวเดินไปข้างหน้า!									



 

  

ตอน 2

มีความหวังในเวลาที่เจ็บปวด
. . . .

..ความ หวัง ที่ เรา ยึด นั้น เป็น เสมือน สมอ ที่ แน่ และ มั่น คง ของ จิต ใจ..

ฮีบรู 6:19

	 เราต้องการความหวังตลอดเวลา	โดยเฉพาะอย่างย่ิงเวลาท่ีเราก�าลังเจ็บปวด	

ความหวงัดเูป็นสิง่เลือนลางเวลาเราอยูท่่ามกลางปัญหา	หรอืต้องรบัมอืกบัความเจบ็ปวด

ทุกรูปแบบ	อย่างไรก็ดี	เป็นสิ่งส�าคัญมากที่เราจะไม่พูดว่า	“ช่วงนี้ฉันเจอวิกฤติหนัก”  

มาเป็นข้ออ้างที่จะยอมปล่อยให้ตัวเองรู้สึกท้อใจ,	เครียดสิ้นหวัง

	 แม้ว่ามันจะยากกว่าปกติ	แต่ก็เป็นเรื่องที่ส�าคัญที่เราจะมีความหวังมากขึ้น 

เวลาที่เราเจอความล�าบาก	พระเจ้าอยากจะน�าเราให้ผ่านไปให้ได้	พระองค์ไม่อยากเห็น

เราติดอยู่กับความเจ็บปวด

	 เวลาที่คุณต้องพบความสูญเสีย	ให้เรารับมือกับความสูญเสีย	ในระหว่างนั้น	 

เราก็อย่าเสียตัวตนของเรา	เวลาที่เจอวิกฤติ	ให้เราเสียใจพอประมาณ	แต่อย่าปล่อยให ้

จิตวิญญาณของความเสยีใจนัน้มาท�าให้ชวีติทีเ่หลอืของเรามีแต่ความเวทนา	เมือ่ไหร่ทีเ่รา

ผิดหวัง	ให้เราลุกขึ้นมาใหม่	เมื่อไหร่ท่ีเรารู้สึกกดดัน	ให้เราเชิดหน้าข้ึน	เพราะว่าเราจะ

รู้สึกดีขึ้นมากเวลาที่เราเชิดหน้ามองสูงขึ้นไป!

	 ทุกอย่างที่เก่ียวกับพระเยซูเป็นเรื่องที่สูงขึ้น!	พระองค์มาจากสวรรค์	แล้วก็ 

ทรงเสด็จกลับขึ้นสู่สวรรค์หลังจากเสร็จสิ้นพระราชกิจของพระองค์	พระองค์สัญญาว่า 

จะกลบัมาอกีครัง้เหนอืก้อนเมฆ	และทกุสายตาจะมองขึน้มาทีพ่ระองค์	พระองค์ท�าให้เรา
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เชิดหน้าขึ้น,	ยกจิตวิญญาณเราให้สูงขึ้น,	ยกชีวิตเราให้สูงข้ึน	แต่ในขณะเดียวกัน	ก็ยังมี

มารซาตานหรือที่เรียกว่า	ลูซิเฟอร์	จอมหลอกลวง	หรือปีศาจอยู่รอบตัวเรา	ทุกอย่างท่ี 

มันยื่นให้เรามีแต่ท�าให้ตกต�่าลง	มันหยิบยื่นความกดดัน,	ความท้อใจ,	ความผิดหวัง,	 

ความเจ็บป่วย,	ความพ่ายแพ้,	ความท้อแท้,	การหย่าร้าง,	ความตาย	ฯลฯ

	 ฉันขอประกาศสงครามกับความส้ินหวัง	และฉันอยากเชิญคุณมาร่วมต่อสู ้

ด้วยกัน	พวกเราทุกคนที่ตั้งใจจะช่วยกันกระจายความหวังไปให้ทั่วทุกที่ที่เราไปจะเป็น 

ส่วนหนึ่งของค�าตอบที่ชาวโลกนี้ต้องการ



บทที่ 6

มองขึ้นไป

..ข้าพ เจ้า เงย หน้า ดู ภูเขาความ ช่วย เหลือ ของ ข้าพ เจ้า มา จาก ไหน?                                                                                                                                       

ความ ช่วย เหลอื ของ ข้าพ เจ้า มา จาก พระ ยาห์ เวห์ผู ้ทรง สร้าง ฟ้า สวรรค์ 
และ แผ่น ดิน โลก..

สดุดี 121:1-2

ความหวังเป็นเหมือนสิ่งที่มีปีก ที่เกาะอยู่ในจิตวิญญาณ  มนัส่งเสยีง

ร้องท�านองเพลงไพเราะ และจะไม่มีวันหยุดร้อง 

– เอมิลี่ ดิ๊กคินสัน

	 กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ฉันชอบท�าในเวลาว่างคือการดูหนัง	เดฟกับฉันใช้เวลา 

ส่วนใหญ่กับการเดินทาง	เม่ือไหร่ที่ฉันกลับถึงบ้าน	ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้เอนหลัง 

บนเก้าอ้ีโยกตัวโปรด	พร้อมกับสุนัขบนตัก	และใช้เวลาผ่อนคลายซัก	2-3	ช่ัวโมงกับ 

หนังเรื่องโปรด	คุณเองก็คงชอบเหมือนกัน	มันมีความสุขจริงๆ	เวลาที่ได้ดูหนังดีๆ	 

ซักเรื่องหนึ่ง

	 ไม่ว่าคุณจะชอบดูหนังแนวไหน	(ฉันชอบหนังคลาสสิคหรือหนังลึกลับ)	เราต่าง

เคยได้ดูหนังเหมือนๆ	กัน	แนวที่ฮอลลีวูดชอบสร้าง	ไม่ว่าจะเป็นแนวต่อสู้,	แนวผจญภัย,	

แนวฆาตกรรมสยองขวญั,	แนวสงคราม	แม้แต่แนวโรแมนติกเบาสมอง	ฉนัอยากจะพดูถงึ

ฉาก	“กลัวความสูง”	คุณเคยดูแล้วใช่ไหมคะ?	ฉากแต่ละเรื่องอาจจะต่างสถานที่	แต่เป็น

สถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันคือ	ความสูง!	ตัวละครหลักจะยืนด้วยปลาย

เท้าบนขอบตกึแคบๆ	หรอืลงัเลทีจ่ะเดนิข้ามสะพานทีใ่กล้จะพงั	หรอื	ปีนตกึสงูแบบกล้าๆ
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กลัวๆ	ทุกฉากน่าหวาดเสียวพอๆ	กัน	ในแต่ละฉากตัวละครหลักจะปีนขึ้นไปอย่างยาก

ล�าบาก,	ลมก็พัดแรง,	เท้าของเขาหลุดลงมา	2-3	ครั้ง,	เพลงก็น่าตื่นเต้น...	ฉันรู ้สึก

หวาดเสียวจนแทบไม่กล้าดู!

	 ถ้าคุณได้ดูฉากแบบนี้บ่อยๆ	เหมือนที่ฉันชอบดู	จะเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

จะคล้ายๆ	กันคือจะมีคนหนึ่งที่คอยตะโกนเสียงดังระหว่างท่ีก�าลังข้าม	อาจจะเป็นตัวละ

คนคนเดยีวหรอืเป็นกลุ่มทีก่�าลงัเดนิข้ามสะพานแคบทีใ่กล้จะพงัเตม็ท,ี	เดนิข้ามสะพานที่

ก�าลังสั่นสะเทือนรุนแรง	หรือก�าลังปีนเขาที่น่ากลัวท่ีสุด	ช่วงเวลาท่ีน่าหวาดเสียวจะม ี

คนพูดว่า	“ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่	อย่ามองลงไปข้างล่าง!”		ฟังดูเป็นค�าแนะน�าที่ดี	ใช่ไหม

คะ?	ให้ตั้งสติ	มองไปที่ปลายทาง	แล้วก็ก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆ	อย่ามองลงไปข้างล่าง	 

แต่ด้วยเหตผุลอะไรบางอย่าง	ตวัละครโปรดของเรากจ็ะไม่ค่อยฟังค�าเตอืนเท่าไหร่	เดาได้

ไม่ยากเลย	อย่างแรกท่ีพวกเขาท�าคอื	มองลงไปข้างล่าง	แล้วสิง่ทีเ่กิดขึน้ตามมาเหมอืนกนั

ทุกฉากคือ	ความตื่นกลัว

	 คุณสามารถเช่ือมโยงเรื่องน้ีกับชีวิตคุณตอนน้ีได้ค่ะ	แน่นอนว่า	คุณไม่ได้ยืน 

อยู่สูงจากพ้ืนดินนับพันฟุต	(ฉันหวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะ)	คุณอาจก�าลังยืนอยู่ 

บนจุดที่แย่ที่สุดของปัญหาเรื่องการเงิน	แล้วรู้สึกว่าตัวเองก�าลังจะพลัดตกลงไป	หรือคุณ

อาจก�าลังเจอความสัมพันธ์ที่สั่นคลอน	เหมือนสะพานใกล้พัง	คุณรู้สึกว่ามันจะพังลงมา 

เมื่อไหร่ก็ได้	หรือบางทีคุณอาจจะก�าลังพยายามปีนข้าม 

สิ่งกีดขวางที่สูงมากจนคุณรู ้สึกกังวลและหวาดกลัว	 

ถ้าคุณก�าลงัเจอสถานการณ์แบบนัน้—ถ้าคณุก�าลงัเจบ็ปวด 

ตอนนี	้ฉนักอ็ยากจะให้ค�าแนะน�าเดยีวกนัว่า	ไม่ว่าจะอะไร

ก็แล้วแต	่อย่ามองลงไปข้างล่าง

	 ฉันบอกว่า	“อย่ามองลงไปข้างล่าง”	เพราะมีหลายคนมองสิ่งที่ไม่ควรมอง 

เวลาที่ตกอยู่ในสถานการณ์ล�าบาก	พวกเขาจะจ้องไปที่ความใหญ่ของปัญหา,	ความเสี่ยง

ที่ต้องเจอ,	ค�าพูดด้านลบจากคนรอบข้าง,	บาดแผลจากอดีต,	ความรู้สึกแย่ๆ	ที่เกิดจาก

อารมณ์และจิตใจของตัวเองหรือกลัวว่าจะล้มเหลว	แต่ความหวังไม่ได้อยู่กับความคิด 

เหล่านั้นเลย	มีแต่ท�าให้เรา	“ตกต�่า”ลง	แล้วการท่ีเราจ้องไปท่ีสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ช่วยให้เรา 

ปีนขึ้นไปได้เลย

ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่                      
อย่ามองลงไปข้างล่าง  
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	 พระคัมภีร์ย่ืนทางเลือกที่ดีกว่าให้เราเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือ	แทนท่ี

จะก้มลงมองสิ่งที่ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลย	แต่พระวจนะพระเจ้าบอกให้เรามองสูงขึ้นไป	–	 

ให้เราเพ่งมองไปที่พระองค์ผู้เดียวที่สามารถช่วยเราได้	ฮีบรู	12:2	กล่าวว่า	“โดย จับ ตา  
มอง ที่ พระ เยซู ผู ้เบิก ทาง ความ เชื่อ..”	และในอิสยาห์	45:22	กล่าวว่า	“ที่ สุด ปลาย แผ่น ดิน 
โลก ทุก แห่ง จง หัน มา หา เรา และ รับ ความ รอด เพราะ เรา เป็น พระ เจ้า และ ไม่ มี ผู้ อื่น” 

เมื่อดาวิดเจอปัญหา	เขาจะหันหน้าขึ้นไปมองบนสวรรค์	เพราะว่าเขารู้ว่าความช่วยเหลือ

ของเขามาจากที่สูง	(สดุดี	121:1-2)	ฉันอยากหนุนใจให้คุณท�าเหมือนกัน	เวลาที่คุณเจอ

ปัญหาแล้วไม่รู้ว่าจะท�ายังไงด	ีไม่รู้จะไปทางไหน	ไม่รู้จะหันไปมองอะไรดี..ให้มองขึ้นไปค่ะ	

มองหาพระเจ้า	พระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ช่วยคุณได้	พระองค์เป็นผู้เดียวท่ีจะช่วยกู้คุณ	

พระองค์เป็นผู้เดียวที่จะไม่ยอมให้คุณล้มลง	พระเยซูตรัสว่า	จง ลุก ขึ้น ยืน และ ผงก ศีรษะ 
ขึ้น เพราะ ว่า การ ไถ่ ตัว พวก ท่าน ใกล้ จะ มา ถึง แล้ว (ลูกา	21:28)	การไถ่จะไม่เกิดข้ึนเวลา 

ที่เรามองลงไป	เราจะมองขึ้นไปหาพระเจ้า	ผู้ที่จะช่วยไถ่เรา

	 ค�าว่า	“มองขึ้นไป”	มีความหมายมากกว่าแค่มองข้ึนไปบนท้องฟ้า	แต่หมายถึง

ท่าทีที่เต็มไปด้วยความหวัง,	มองในแง่ดีและคาดหวังสิ่งที่ดี	พระเจ้าทรงแสนดี	พระองค ์

มีแผนการที่ดีเตรียมพร้อมส�าหรับเราเสมอ

ไม่มีอะไรแทนที่พระเจ้าได้

	 เรามกัจะมองหาคนอ่ืน	หรอืมองหาท่ีพึง่พาอืน่ๆเวลาท่ีเราเจอปัญหา	ซึง่เป็นเรือ่ง

ที่เข้าใจได้แต่ไม่มีประโยชน์เลย	ถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเราวางใจพระเจ้าได้	แม้ว่าเราจะเชื่อว่า

พระองค์ทรงรักเราและมีแผนการที่ดีส�าหรับชีวิตเรา	สิ่งเหล่านั้นมักจะล่อลวงให้เรา 

ติดอยู่กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม	–	เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่า	เราสามารถมองเห็น

พระเจ้าได้เหมอืนกนั	แต่เราต้องมองด้วยตาแห่งความเชือ่	เราจะเหน็พระองค์ได้ด้วยหวัใจ	

และเราควรฝากความหวังไว้ที่พระองค์เสมอ

ระหว่างที่ฉันเดินทางท�าพันธกิจทั่วโลกกับผู้คนหลากหลาย	ไม่ว่าจะอธิษฐาน 

กับเขา,	ช่วยแก้ปัญหาให้พวกเขา	ฉันพบว่ามีหลายอย่างที่คนเราชอบหันไปพ่ึงเวลาเจอ

ปัญหา	แทนที่จะหันไปหาพระเจ้า	ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นบ่อย	:

มองขึ้นไป
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หันไปหาเพื่อน

	 เป็นเร่ืองดีที่เราจะมีเพื่อนที่สามารถพูดคุย	หรือไว้ใจได้เวลาเจอความเจ็บปวด	

โดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นผู้เช่ือ	ที่จะช่วยอธิษฐานและหนุนใจคุณ	แต่ยังไงก็ดี	เพื่อนไม่ได้มี 

ค�าตอบทั้งหมดที่คุณต้องการ	แม้ว่าพวกเขาอาจจะใส่ใจกับปัญหาของคุณอย่างเต็มที	่	 

พวกเขาอาจแนะน�าคุณไปในทางที่ผิดก็ได้	ถ้าหากค�าแนะน�าของเขาไม่สอดคล้องกับ 

พระวจนะพระเจ้า	เพ่ือนเราอาจจะรู้สึกเห็นใจเราจริงๆ	แต่ไม่กล้าพอที่จะพูดความจริง 

ทีเ่ราไม่อยากได้ยนิ	ฉนัจ�าได้ตอนทีเ่ดฟบอกให้ฉนัเลกิรูส้กึสงสารตวัเอง	ฉนัไม่ชอบเลยแล้ว

ก็โมโหเขามาก	แต่ส่ิงที่เขาพูดเป็นความจริงที่ฉันจ�าเป็นต้องรู้	เดฟรักฉันมากพอที่จะ 

พูดความจริงท่ีฉันควรรู้	ไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากได้ยิน	ฉันเคยเห็นคนท่ีชีวิตไม่เข้าร่องเข้ารอย

เพราะฟังค�าแนะน�าของเพื่อนที่พูด	แต่สิ่งที่ท�าให้เขาพอใจแทนที่จะพูดความจริงว่า 

ปัญหาคืออะไรกันแน่

	 การหันไปหาเพื่อนเวลาที่เจอสถานการณ์ล�าบากไม่ใช่เร่ืองผิด	แต่อย่าให้เพ่ือน

มาแทนที่พระเจ้าในชีวิตคุณ	หันไปหาพระเจ้าเป็นอันดับแรกเวลาท่ีคุณเจ็บปวด	และให้

พระองค์ช่วยชี้ทางว่าคุณควรจะไปทางไหนดี	หลังจากที่คุณใช้เวลาศึกษาพระวจนะและ

อธิษฐานกับพระเจ้าแล้ว	คุณถึงจะหันไปหาเพื่อน	แบ่งปันสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นค�าแนะน�า 

จากพระเจ้า	โปรดจ�าไว้ว่า	เพ่ือนเองก็เป็นมนุษย์เหมือนคุณ	การช่วยเหลือจากเพื่อนมี 

ข้อจ�ากัด	ถ้าคุณพึ่งแต่เพื่อนทางเดียว	ท้ายที่สุดคุณจะได้พบแต่ความผิดหวัง

หันไปหาคู่สมรส

	 สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในช่วงแรกของชีวิตแต่งงานคือ	เดฟไม่สามารถเป็นแหล่ง

ความสุขของฉันได้	น่ันเป็นต�าแหน่งของพระเจ้า	พระเจ้าเป็นแหล่งความชื่นชมยินด ี

ของเรา	(สดุดี	43:4)	ไม่ใช่คู่สมรสของเรา	

	 ฉันจ�าได้ว่า	ตัวเองรู้สึกผิดหวังกับเดฟเพราะเขาจะชอบใช้เวลาตอนเช้ากับการ 

ไปตีกอล์ฟหรือดูแข่งฟุตบอลแทนที่จะใช้เวลากับฉัน	เดฟไม่ได้ละเลยฉัน	เขาเป็นสามี 

ที่ดีมาก	เขาชอบใช้เวลากับฉันเสมอ	แต่ฉันอยากให้เขาอยู่กับฉันตลอดเวลา	ฉันต้อง 

ผิดหวังตลอดเพราะฉันให้เขาเป็นแหล่งความสุขและความมั่นคงของชีวิต	ฉันอยากให้เขา

ท�าให้ฉันรู้สึกอบอุ่นใจ	ปลอดภัย	แต่พระเจ้าก็ให้ฉันได้เข้าใจว่า	เมื่อไหร่ที่เราให้คนอื่น	
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(แม้แต่คู่สมรสของเรา)	มาท�าสิ่งท่ีมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ท�าได้	เราจะมีชีวิตท่ีเต็มไปด้วย

ความฟุ้งซ่าน

	 ทันทีที่ฉันเลิกพยายามบังคับให้เดฟท�าสิ่งท่ีมีแต่พระเจ้าเท่านั้นท่ีท�าได้	ฉันก็ 

ได้พบกับสันติสุขและความชื่นชมยินดีในชีวิต..รวมทั้งชีวิตแต่งงานของฉันด้วย	ถึงแม้ฉัน

จะกล้าพดูว่า	เวลาทีฉ่นัรูส้กึผดิหวงักับบางเรือ่งหรอืต้องการคนคุยด้วย	เดฟจะเป็นคนนัน้

ทีค่อยให้ก�าลงัใจและช่วยฉนัเสมอกต็าม	แต่เราสองคนก็รูว่้ามแีต่พระเจ้าเท่านัน้ทีส่ามารถ

จัดเตรียมทุกสิ่งที่เราต้องการในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หันมาหาตัวเอง

	 เวลาที่ชีวิตเจอความล�าบาก	เป็นไปได้สูงที่เราจะพูดว่า	“ฉันจะจัดการเอง”	 

บางครั้งอาจเป็นเพราะไม่มีคนรอบข้างคอยช่วยเหลือตั้งแต่ยังเป็นเด็ก	คุณเลยต้องพ่ึงตัว

เองมาตลอด	หรืออาจเป็นเพราะคุณเข้มแข็ง,	มีความสามารถสูง	ดังนั้นการแก้ปัญหา 

ด้วยตัวเองจึงเป็นเรื่องที่ท�าได้ง่ายกว่า

	 แต่คุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้อยู่ตัวคนเดียว	จะต้องมีซักครั้งที่เหตุการณ์ที ่

เกิดขึ้นมันเกินก�าลังที่คุณจะรับมือได้	คุณจะต้องได้เจอสถานการณ์ท่ีมีแต่พระเจ้าเท่าน้ัน

ที่สามารถช่วยให้คุณผ่านจุดนั้นไปได	้ฉันขอแนะน�าให้คุณหันไปหาพระองค์ตอนนี้เลยค่ะ	

อย่ารอจนกว่าปัญหามันใหญ่เกินไป	หรือรอให้แผลมันลึกมาก	กว่าคุณจะขอให้พระองค์

ช่วยดึงคุณออกมาจากความสิ้นหวัง	สร้างนิสัยตัวเองให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอธิษฐานว่า	

“พระเจ้าข้า	วันน้ีลูกวางใจพระองค์	ขอบคุณพระองค์ส�าหรับของประทานและตะลันท ์

ที่มอบให้ลูก	แต่ลูกจะไม่พึ่งพาความสามารถตัวเอง	ลูกขอพ่ึงพาพระเจ้า	โปรดประทาน

สตปัิญญา,	โปรดชีท้าง	และประทานพระคณุท่ีลกูต้องการในวนันี	้เพือ่จะท�างานได้ส�าเรจ็

และมีชีวิตของผู้ชนะ”

	 ไม่ว่าเพื่อนจะดีแค่ไหน,	ไม่ว่าคู่ชีวิตจะเป็นคนยอดเยี่ยมแค่ไหน,	แม้ว่าเราจะ 

รู้ว่าความสามารถและของประทานที่พระเจ้าให้เรานั้นส�าคัญมากแค่ไหน	ก็ไม่มีอะไรมา

แทนที่พระเจ้าในชีวิตคุณได้	สดุดี	37:39	กล่าวว่า	“ความ รอด ของ คน ชอบ ธรรม มา จาก 
พระ ยาห์ เวห์ พระ องค์ ทรง เป็น ที่ ลี้ ภัย ของ เขา ใน เวลา ยาก ล�า บาก”	พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย

ของเรา	ไม่ใช่คนอื่น	ดังนั้นเราจึงเต็มไปด้วยความหวังเวลาที่เรามองไปที่พระเจ้าเมื่อเรา	

มองขึ้นไป
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เจอปัญหา	ไม่ใช่หันไปหาคนอื่น

	 เคยมีใครท�าให้คุณผิดหวังหรือท้อแท้ไหม 

คะ?	เขาท�าให้คุณโมโหและเสียใจหรือเปล่า?	คุณเคย

คดิไหมว่า	บางทมีนัเป็นความผดิของคณุเองทีพ่ยายาม 

ให้คนๆ	นั้นให้ค�าตอบกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น	แทนที่เรา 

จะหันไปหาพระเจ้า?	ฉันไม่ดูเป็นคนเย็นชา	หรือ 

เหมือนว่าฉันไม่เห็นความเจ็บปวดของคุณ	ความจริงที่เราต้องรู้อาจท�าให้เรารู้สึกเจ็บ 

ในตอนแรก	แต่ถ้าเราฝากความหวังและมั่นใจในมนุษย์แทนท่ีจะวางใจพระเจ้า	พระองค์

จะให้เราเห็นความอ่อนแอของคนๆ	นั้น	แล้วให้เราผิดหวังในตัวเขาเพื่อที่คุณจะหันมาหา

พระเจ้าในทีสุ่ด	มนัอาจจะไม่รูส้กึดเีท่าไหร่ในตอนนี	้แต่ความจรงิจะช่วยให้เราเป็นอิสระ!

มองข้ามพายุ – จดจ่อที่พระเยซู

	 มัทธิว	14:24-33	ท�าให้เรามองเห็นภาพที่น่าตื่นเต้นเร้าใจ	เหล่าสาวกพยายาม

ล่องเรือข้ามแม่น�้ากาลิลีในตอนกลางคืน	และต้องเผชิญพายุใหญ่ท่ีก�าลังก่อตัวข้ึน	คนที ่

น่าจะช่วยตวัเองจากพายคุรัง้นีไ้ด้	น่าจะเป็น	เปโตรและเหล่าสาวกนีแ่หละ	เพราะพวกเขา

เป็นชาวประมงมาก่อน	ดังนั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาเจอพายุ	แต่ความรุนแรงของพายุ

ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆ

	 คุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะ?	คุณเคยคิดว่าตัวเองจะสามารถ 

ผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้	แต่มันกลับไม่เหมือนเหตุการณ์ท่ีคุณเคยเจอมา?	นี่เป็นสิ่งที ่

เกิดขึ้นกับเหล่าสาวก	พายุครั้งนี้ใหญ่มากจนพวกเขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลย

	 เห็นได้ชัดว่าเหล่าสาวกต้องการความช่วยเหลือ	“พระ องค์ ทรง ด�า เนิน บน ทะเล 
ไป ยงั พวก สาวก”	(ข้อ	25)	ฉนัชอบทีพ่ระคมัภร์ีอธบิายเหตกุารณ์นีด้้วยท่าทเีรยีบเฉย	ไม่มี

การเน้นตัวหนา	ไม่มกีารย�า้ค�าส�าคญั	ไม่มเีคร่ืองหมายอศัเจรย์ีลงท้าย	พระองค์ทรงด�าเนนิ

บนทะเล เราก็ไม่จ�าเป็นต้องรู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องนี้เหมือนกัน	พระองค์ก�าลังบอกเราว่า

พระองค์สามารถและจะท�าทุกวิถีทางเพื่อเข้าถึงเรา	เวลาที่ต้องเจอกับความเจ็บปวด	ไม่มี

พายุลูกไหนใหญ่พอที่จะขวางไม่ให้พระเจ้าเข้ามาช่วยคุณได้

ไม่มีพายุลูกไหนใหญ่พอที่ 
จะขวางไม่ให้พระเจ้าเข้ามา
ช่วยคุณได้
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	 เมื่อพระเยซูเดินมาถึงเรือ	พวกสาวกต่างรู้สึกหวาดกลัว	เพราะคิดว่าพระองค์ 

เป็นผี	แต่เปโตรพดูขึน้ว่า	“องค์ พระ ผู ้เป็น เจ้า ถ้าเป็น  
พระ องค์ แน่ แล้ว ขอ ตรัส ให้ ข้า พระ องค์ เดิน บน น�้า  
ไป หา พระ องค์” (ข้อ	28)	ทันทีที่พระเยซูตรัสว่า	

“มาเถิด”	เปโตรจึงก้าวออกจากเรือ	และสามารถ

เดิน	บนน�้าได้อย่างน่าอัศจรรย์	เปโตรไม่ได้เดิน 

บนน�า้ด้วยความสามารถของตัวเอง	(แน่นอนว่าเขา

ไม่มีอ�านาจพิเศษที่จะเดินบนน�้าได้)	และเขาก็ไม่ได้เดินบนน�้าได้เพราะสาวกคนอื่น 

คอยช่วย	(พวกเขาไม่ได้ให้ค�าแนะน�าว่าวิธีเดินเล่นบนน�้าต้องท�ายังไง)	มีเพียงพระเจ้า

เท่านั้นที่ท�าได้	พระเยซูทรงเป็นความหวังเดียวของเปโตร

	 ขณะทีเ่ปโตรเดนิไปหาพระเยซ	ูเขากท็�าสิง่ทีค่ณุและฉนัมกัจะเป็นกค็อื	–	เขาละ	

สายตาจากพระองค์แล้วก็ก้มลงมองข้างล่าง	เขามองดูคลื่นน�้าแล้วก็เริ่มเพ่งดู	แทนที่จะ 

คิดว่า	ข้าก�าลังเดินบนน�้ากับพระเยซู! น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก! พระเจ้าทรงท�าสิ่งท่ียิ่งใหญ ่

ในชีวิตข้าได้อย่างไร้ขีดก�าจัด! เปโตรเริ่มคิดว่า	ถ้าข้าจมน�้าล่ะ? พระเยซูจะช่วยข้าได ้

หรือเปล่า?	นีเ่ป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เวลาทีค่ณุก้มลงมองทีปั่ญหาแทนทีจ่ะหนัไปมองพระสญัญา

ของพระเจ้า	จากเคร่ืองหมายอัศเจรีย์กลายเป็นเครื่องหมายค�าถาม	จากความเชื่อกลาย

เป็นความกลัว	แล้วคุณก็จะเริ่มจม	ขอบคุณพระเจ้าเหลือเกินที่เรามีพระผู้ช่วย	คอยช่วย

เวลาที่ความเชื่อของเราอ่อนแอลง	พระเยซูทรงยื่นมือจับเปโตรไว้	ไม่ใช่เหล่าสาวกท่ี 

ช่วยเขา	แต่เป็นพระเยซู

	 เรื่องนี้เหมาะสมที่สุดที่จะน�ามาเปรียบเทียบกับพายุท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของคุณ	 

ไม่ว่าพายุจะใหญ่แค่ไหน	ก็ไม่ใหญ่เกินก�าลังของพระเจ้า	พระองค์ทรงรู้แน่ชัดว่าคุณ 

อยูท่ีไ่หน	และจะทรงช่วยคุณไว้	ถ้าหากวนันีคุ้ณก�าลงัเผชญิกบัปัญหาให้เริม่มองหาพระเจ้า	

อย่าเป็นเหมือนเหล่าสาวกที่รู้สึกประหลาดใจที่เห็นพระเยซูมาหา	แทนที่จะรู้สึกอย่างนั้น	

ให้เราดีใจท่ีพระเจ้าเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	พระองค์ไม่เคยสาย	 

และจะทรงท�าให้พายุสงบลงได้	ตราบใดที่คุณมองไปท่ีพระองค์	คุณก็จะสามารถเดิน 

อยู่เหนือความน่ากลัวต่างๆ	ที่มาท�าลายชีวิตคุณ	คุณจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุข,	 

ความชืน่ชมยนิด,ี	ความมัน่ใจ	และมคีวามสุข	เพราะว่าคณุเพ่งไปท่ีพระเยซ	ูแต่ทนัทีทีค่ณุ

ให้เราดีใจที่พระเจ้าเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้น พระองค์ไม่เคยสาย และ
จะทรงท�าให้พายุสงบลงได้

มองขึ้นไป
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หันไปมองคลื่น	ไม่ว่าจะเป็น	ผลการตรวจที่เป็นลบ,	ความกลัว,	สิ่งท่ีคนอื่นคิด,	ค�าหลอก

ลวงจากศัตรู	สิ่งเหล่านี้จะท�าให้คุณจมลงได้ทุกเมื่อ	แม้ในขณะท่ีคุณอยู่ท่ามกลางพายุที่

วุ่นวาย	เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าชีวิตสั่นคลอน	ให้มองไปที่พระเจ้า	พระองค์ทรงเป็นผู้เดียวท่ี

ไม่มีอะไรมาสั่นคลอนได้

ผู้เดียวที่คุณวางใจได้เสมอ

	 พระเจ้าอยากให้คุณเต็มไปด้วยความหวัง	ไม่ใช่ท้อแท้,	สิ้นหวังและเศร้าโศก	 

ในพระธรรมโรม	5:5	บอกเราว่า	ผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะไม่ผิดหวัง	หรืออับอาย	ว้าว!	 

ลองคิดดูสิคะ	คุณอาจวางใจเพื่อนแล้วก็ต้องผิดหวัง	คุณอาจวางใจธนาคารแล้วก็ต้องผิด

หวงั	คณุอาจวางใจนักการเมอืงแล้วกต้็องผดิหวงั	คุณอาจวางใจหน้าทีก่ารงานของคณุแล้ว

ก็ต้องผิดหวัง	แต่ถ้าคุณวางใจพระเจ้า	คุณจะไม่ต้องเจอกับความผิดหวัง	แม้ว่าบางคร้ัง 

จะต้องเจอเหตุการณ์ที่คุณไม่เข้าใจเลย	แต่พระองค์จะให้เกิดผลดีในท้ายสุดค่ะ

	 ตราบใดที่คุณที่คุณยังมีความหวัง	ทุกอย่างก็เป็นไปได้	เพราะว่าทุกอย่างในโลก

นี้เปลี่ยนแปลงได้เสมอยกเว้นพระเจ้า	ไม่ส�าคัญว่าผลที่คุณได้รับจะร้ายแรงแค่ไหน	 

อย่างแรกที่คุณควรคิดก็คือ เรื่องนี้ถึงจุดเปลี่ยนแล้ว	การเงินของคุณเปลี่ยนไป	ลูกๆ	 

ของคุณเปลี่ยนไป	หัวหน้าของคุณเปลี่ยนไป	สถานการณ์รอบตัวเปลี่ยนไป	แต่พระเจ้าไม่

เปลี่ยนแปลง	พระองค์เป็นดั่งศิลา	–	พระองค์ทรงมั่นคง	มาลาคี	3:6	กล่าวว่า	“เพราะ ว่า 
เรา คือ พระ ยาห์ เวห์ ไม่ มี ผัน แปร”	มนุษย์เรามีวันเปลี่ยน,	อากาศเปลี่ยน,	สถานการณ์

เปลีย่น,	ความคดิเปลีย่น,	อารมณ์เปลีย่น,	ค�าสญัญาเปลีย่น,	งานเปลีย่น,	โรงเรยีนเปลีย่น	

สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้เสมอ	อย่างเดียวท่ีเราม่ันใจได้ในโลกนี ้

ก็คือ	ทุกอย่างในโลกน้ีย่อมมีวันเปลี่ยนแปลง	เพราะอย่างนี้เราจึงต้องฝากความหวังไว ้

กับพระเจ้าและวางชีวิตคุณไว้บนศิลา	ในขณะเดียวกันให้พระเจ้าเป็นแหล่งพลังส�าหรับ

ทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต	ระลึกเสมอว่าพระองค์เป็นผู้เดียวท่ีไม่มีวันเปลี่ยนแปลง	–	 

คุณสามารถรับมือกับทุกอย่างท่ีเปลี่ยนแปลงได้	เพราะคุณมีพระเจ้าเป็นรากฐานท่ีมั่นคง

ในชีวิตคุณ
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	 เราไม่จ�าเป็นต้องทนทุกข์กับความรู้สึกต่างๆโดยไม่จ�าเป็นเลย	ถ้าเพียงแต่เรา 

ฝากความหวังไว้กับพระเจ้า	และเลิกคาดหวังให้คนอื่นท�าสิ่งที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ท�าได้

ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

	 ทกุๆ	วนัอาจจะไม่ใช่วนัทีดี่	พายทุุกลกูทีเ่กิดขึน้อาจไม่ได้อยูใ่นค�าพยากรณ์อากาศ	

เราอาจจะปวดหัวหรือเจ็บใจนานเป็นวันหรือนานกว่านั้น	แต่ไม่ว่าคุณก�าลังเจอปัญหา

อะไรอยู่	ฉันอยากหนุนใจให้คุณ	มองขึ้นไป!	เลิกเพ่งไปท่ีสถานการณ์แย่ๆ,	อุปสรรค 

ใหญ่โตที่ขวางอยู่	หรือความกลัวที่คุณคิดขึ้นมาเอง

	 เมื่อไหร่ที่คุณมองขึ้นไป	ความหวังก็จะเกิดขึ้นใหม่	แม้ว่าพายุอาจจะใหญ่ก็จริง	

แต่ไม่มีทางใหญ่ไปกว่าพระเจ้าของเราแน่นอน	สิ่งที่คุณต้องท�าก็คือ	มองหาพระองค์	 

และเชื่อว่าพระองค์จะท�าทุกอย่าง	–	แม้แต่เดินบนน�้า	–	เพื่อจะเข้าถึงคุณ	เพราะฉะน้ัน	

ปลุกความหวังของคุณขึ้นมาแล้วก้าวไปข้างหน้า	คุณจะผ่านมันไปอย่างเข้มแข็งกว่า 

แต่ก่อน	เพียงแค่ให้คุณเพ่งไปท่ีพระเยซู,	มีทัศนคติในทางบวก,	เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆ	 

และไม่ว่าคุณจะท�าอะไรอยู่ก็ตาม....อย่ามองลงไปข้างล่างเด็ดขาด

มองขึ้นไป



บทที่ 7

นับพระพร แทนที่จะนับปัญหา

..จิต ใจ ของ ข้า เอ๋ย จง ถวาย สาธุการ แด่ พระ ยาห์ เวห์ และ อย่า ลืม 
พระ ราช กิจ อัน มี พระ คุณ ทั้ง สิ้น ของ พระ องค์..

     สดุดี 103:2 

“ท่ามกลางความมืดเท่านั้นที่คุณจะมองเห็นดวงดาว” 

– มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์

	 ฉันเคยได้ฟังเรื่องของชายที่ท�ากุญแจหายในเย็นวันหนึ่ง	เขาหาอย่างไม่ลดละ,	

เดินตามหาด้วยความกระวนกระวายอยู่ริมทาง,	เดินหาใต้เสาไฟฟ้าริมทาง	เมื่อมีคน 

ผ่านมาเห็นเขาก�าลังหากุญแจอยู่	จึงหยุดเข้าไปช่วยหาอีกแรง	หลังจากเดินหาได้ไม่นาน	 

คนแปลกหน้าท่ีมาช่วยหาหันไปถามเขาว่า	“คุณจ�าได้ไหมว่าท�ากุญแจตกท่ีไหน?	ถ้าเรารู้

ว่ามันอยู่แถวไหน	เราอาจจะหาเจอก็ได้”	ชายเจ้าของกุญแจหันไปตอบทันที	“ผมท�าตก 

ที่บ้าน”	เป็นค�าตอบท่ีฟังไม่เข้าท่าเลย	ชายแปลกหน้าจึงถามกลับ	“ถ้าคุณท�าตกที่บ้าน	

แล้วท�าไมถึงออกมาหาใต้เสาไฟฟ้าริมทางแบบนี้ล่ะ?”	เจ้าของกุญแจตอบกลับว่า	 

“ก็ข้างนอกมีไฟสว่างกว่า”

	 คุณอาจจะคิดทันทีว่า	นี่มันไร้สาระสิ้นดี ใครๆ ก็รู ้ว่าวิธีที่ดีกว่าต้องท�ายังไง  

มนัอาจจะฟังดไูม่ฉลาดเลยทีอ่อกมาหากญุแจใต้เสาไฟข้างถนนทัง้ๆทีท่�ากญุแจตกในบ้าน	

แต่ฉันมีเหตุผลที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง	หลายครั้งในชีวิตเรา	เรามองหาสิ่งที่เราต้องการ	แต่กลับ

ไปหาผิดท่ี	มีเพลงเก่าๆ	เพลงหนึ่งร้องว่า	“ตามหาความรักผิดที่”	ฉันคิดว่านั่นเป็นเรื่อง

จริง	แต่ฉันคิดว่าเรามักจะมองหาความหวังผิดที่
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	 ถ้าคุณอยากจะมีความสุขในชีวิตจริงๆ	ก็แค่ต้องเปลี่ยนท่ีท่ีคุณจะมองหา 

ความหวัง	แน่นอนพระเยซูสมควรเป็นแหล่งความหวังของเราเสมอ	ไม่ว่าสถานการณ ์

รอบตัวเราจะเป็นยงัไง	เราจะไม่เอาสถานการณ์นัน้มา

เป็นเคร่ืองชี้ระดับความสุขของเรา	แม้ว่าจะเป็นวันที่

แย่ทีส่ดุกต็าม	เราสามารถมัน่ใจ,	เต็มไปด้วยความยนิดี,	

เตม็ไปด้วยท่าททีีมี่ความหวงั	ให้เรามองสิง่ทีเ่รายงัมอียู่	

ไม่ใช่สิ่งที่เราเสียไป	มองสิ่งที่พระเจ้าได้ท�าเพื่อเราไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ยังไม่ได้ท�า	

	 ฉนัอยากให้มใีครมาแบ่งปันความจรงิเรือ่งนีก้บัฉนัเนิน่ๆ	เพราะฉนัเป็นครสิเตยีน

ที่มีแต่ความทุกข์,	กระวนกระวายมานานหลายปี	ซึ่งเหตุผลหลักอย่างหนึ่งก็เพราะฉัน	 

มัวแต่คิดว่ายังไม่มีอะไรบ้าง	และฉันก็ไม่ได้ท�าแค่คิด	ฉันยังบ่นอีกต่างหาก	ฉันใช้เวลา

อธิษฐานส่วนใหญ่บอกพระเจ้าว่าฉันยังไม่มีอะไรบ้าง	พระบิดาเจ้าข้า ลูกยังมีเงินไม่พอ  

ลูกไม่มีความสามารถเท่าคนอื่น ลูกมีชีวิตวัยเด็กที่แย่มาก แล้วก็บ่นต่อไปเรื่อยๆ	ฉันมอง

ดูรอบตัวแล้วก็เขียนออกมาเป็นข้อๆ	ว่าฉันยังไม่มีอะไรบ้าง

	 แต่พระเจ้าเร่ิมส�าแดงให้ฉนัได้เหน็ว่าจริงๆแล้วฉนัมหีลายอย่างทเีดยีว	ฉนัเอาแต่	

มองผดิที	่การทีเ่รามองสิง่ทีเ่ราเสียไปหรือสิง่ทีเ่ราไม่มที�าให้เราไม่ได้รบัชยัชนะเลย	แทนที่	

จะเสียแรงไปกับการบ่นว่าฉันสูญเสียอะไรไปบ้าง	พระเจ้าสอนให้ฉันเริ่มมองสิ่งท่ีฉันมีอยู่	

ฉันอาจจะไม่มีเงินมากพอจะไปเที่ยวพักร้อนสุดหรู	แต่อย่างน้อยฉันก็มีเงินพอส�าหรับ 

ค่าใช้จ่ายจ�าเป็นของเดอืนนัน้	ฉนัอาจจะไม่มคีวามสามารถเท่าคนอืน่	แต่ฉนัเป็นนกัสือ่สาร

ที่ดี	และในที่สุดพระเจ้าก็ใช้เรื่องนี้ให้ฉันได้ช่วยคนอื่น	ฉันอาจเคยถูกท�าร้าย	เมื่อยังเป็น

เด็กก็จริง	แต่พระเจ้าทรงรักษาฉันแล้ว	สามีและลูกๆของฉันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบอย่าง

ที่ฉันต้องการ	แต่ฉันได้รับพระพรจากครอบครัวมากมาย	พ่อกับแม่ของฉันเคยละเลยฉัน

มาก่อน	แต่พระเจ้าทรงรับฉันให้เป็นลูกของพระองค์	(สดุดี	27:10)

	 เดีย๋วนีฉ้นัเริม่มองสิง่ทีฉ่นัมอียูแ่ทนทีจ่ะมองสิง่ทีเ่สยีไป	ยิ่งฉนัเปลีย่นทศันคตไิป

มากเท่าไหร่	ฉันก็เริ่มได้เห็นพระพรจากพระเจ้าและความโปรดปรานที่มีต่อชีวิตฉันมาก

เท่านั้น	แล้วความหวังก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจ

	 คุณเองก็เช่นกัน	ไม่ว่าวันนี้คุณต้องเจอกับอะไรก็ตาม	คุณสามารถรับเอาความ

ชื่นชมยินดีใหม่ในชีวิต	คุณอาจจะสูญเสียบางอย่าง	อาจจะมีก�าไรในงานบางอย่างที่คุณ 

ให้เรามองสิ่งที่เรายังมีอยู่ 
ไม่ใช่สิ่งที่เสียไป
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ไม่ได้รับ	แทนที่คุณจะจดจ่อไปยังสิ่งที่คุณเสีย	ท�าไมไม่ลองมองหาสิ่งที่คุณมีอยู่ล่ะคะ?	 

คุณจะรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่คุณพบแน่นอน

สามเพนนีกับพระเจ้า

	 ฉันเคยอ่านเรื่องของแม่ชีเทเรซา	เมื่อตอนที่แม่ชีเริ่มท�างานในประเทศอินเดีย		

ตอนนั้นแม่ชีไม่มีเงินเลยแต่กลับมีภาระใจที่จะสร้างบ้านเด็กก�าพร้าและช่วยผู้คนในเมือง	

โกลกตัตา	แต่ไม่มเีงินทนุเลย	เมือ่ถกูถามว่าแม่ชมีงีบประมาณเท่าไหร่	จงึตอบไปว่า		“สามเพนน”ี	

หลายคนสงสยัว่าจะท�างานได้ยงัไงด้วยเงินแค่น้ัน	“แล้วแม่ชจีะท�ายงัไงกบัเงนิแค่สามเพนนี	

ที่มี?	แม่ชีเทเรซาตอบกลับไปว่า	“ฉันมีเงินสามเพนนีกับพระเจ้า	แล้วฉันยังจะต้องการ

อะไรอีกล่ะ?”

	 ฉันชอบทัศนคติแบบน้ีมากเลยค่ะ	แม่ชีเทเรซาไม่กังวลเลยแม้ว่าจะมีเงินแค่ 

สามเพนนีเท่านั้นเพราะว่าเธอมีพระเจ้าอยู่ด้วย!	ฉันสงสัยว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนไปได้มาก

ขนาดไหนถ้าเราเริ่มนับพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเรา	มันอาจจะดูไม่มากเท่าไหร ่

ถ้าเราเปรียบเทียบกับสิ่งที่คนอื่นมี	อาจจะดูไม่มากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับค�าอธิษฐานที่เรา

ทลูขอ	แต่ถงึจะมีน้อยและเป็นพระประสงค์พระเจ้าแล้ว		เงนิสามเพนนีกม็ากเพยีงพอแล้ว

ส�าหรับพระหัตถ์ของพระเจ้า	ถ้าพระองค์สามารถเลี้ยงอาหารคน	5,000	คนได้	(รวมท้ัง

สตรีและเด็ก)	ด้วยขนมปังไม่กี่ก้อนกับปลาสองตัว	ลองคิด

ดูว่าพระเจ้าจะท�าอะไรกับสิง่เล็กน้อยท่ีเรามไีด้บ้าง	คณุอาจ

จะคิดว่า	แต่ฉันไม่มีอะไรเลย แค่สามเพนนีก็ยังไม่มี  

อย่าเพ่ิงหมดหวงัเลยค่ะ	เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างจกัรวาล

นีข้ึน้มาจากความว่างเปล่าเหมอืนหนั	พระองค์เริม่ด้วยการ

ตรัสด้วยความเชือ่จากความว่างเปล่า	ไม่ว่าเราจะมีน้อยแค่ไหน	เราก็สามารถท�าได้เหมอืน

กันทุกคน

	 คุณเคยไปร้านขายของตอนที่เขาก�าลังเช็ครายการสินค้าไหมคะ?	น่าประหลาด

ใจเวลาเห็นพนักงานเช็คสินค้าทั้งทีมเข้ามานับว่ามีอะไรเหลืออยู่บ้าง	พวกเขาหยิบเครื่อง

สแกนออกมา	ตรวจฉลากสินค้าทุกชิ้นอย่างพิถีพิถัน	แล้วก็นับซ�้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อมั่นใจว่า

เงินสามเพนนีก็มาก
พอแล้วส�าหรับ
พระหัตถ์ของพระเจ้า

นับพระพรแทนที่จะนับปัญหา
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ตัวเลขถูกต้อง	ส่ิงที่ท�าให้ฉันประหลาดใจก็คือ	เขาจะไม่ข้ามสินค้าตัวไหนเลยซักชิ้น	 

พวกเขานับแม้กระทั่งสินค้าชิ้นเล็กที่สุด	ห่อหมากฝรั่งทุกชิ้น	กล่องลูกอมทุกกล่อง	 

กล้วยทุกลูกทั้งที่เริ่มช�้าแล้ว	–	เขาตรวจนับรายการทุกชิ้น

	 ฉันคิดว่าเป็นความคิดที่ดีถ้าเราจะตรวจนับ 

ทุกอย่างที่เรามีในชีวิต	นับพระพรทั้งหมดที่พระเจ้า

ประทานให้เราเป็นการเพิ่มความหวังและสร้างศรัทธา

ให้เราแทนที่เราจะมัวแต่พูดถึงสิ่งที่เรายังไม่มี	ให้เรา

ขอบคุณพระเจ้าด้วยความมั่นใจกับทุกอย่างที่ทรง

ประทานให้เรา	เราต้องนบัทกุอย่าง	แม้จะเป็นสิง่เลก็น้อย	

ก็ให้เรานับและขอบคุณพระเจ้าที่ทรงมอบให้เรา	สร้างนิสัยของการสังเกตทุกอย่างที่

พระเจ้าท�าให้เรา	ยิ่งคุณจดจ่อไปที่พระพรพระเจ้ามากเท่าไหร่	ความหวังของคุณก็จะ 

เพิ่มมากข้ึนเท่านั้น	พระเจ้ามอบพระเยซูให้เรา	ถ้าพระองค์ให้ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดกับเราได้	

พระองค์จะไม่ประทานสิ่งอื่นๆ	เพิ่มเติมให้เราหรือ?

ได้เวลาเขียนรายการพระพรในชีวิต

	 รายการพระพรชีวิตของแต่ละคนคงจะแตกต่างกันไป	เราไม่ได้มีของประทาน,	

ความสามารถ,	ก�าลังหรือต้นทุนชีวิตที่เหมือนกัน	–แน่นอนว่าเราไม่ได้มีทุกอย่างเพียบ

พร้อมในเวลาเดียวกัน	–	พระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าคุณจะมีเหมือนท่ีคนอื่นมีหรือคนอื่น 

จะมเีหมือนคณุ	ฉนัคดิถงึตอนทีไ่ด้ไปเจอกลุม่คนเป็นโรคเรือ้นระหว่างทีไ่ปประเทศอนิเดยี	

ชายโรคเรือ้นคนหนึง่เชญิฉนัไปเทีย่วทีบ้่านของเขา	เขาดูตืน่เต้นมาก	ฉนัยนิดท่ีีจะไปเยีย่ม	

ปรากฏว่าที่ที่เขาเรียกว่าบ้าน	เป็นเพียงหลุมดินด้านข้างของเนินเขาที่ขุดยาวประมาณ	 

10	ฟุต	สงูประมาณ	6	ฟตุ	ของตกแต่งบ้านมแีค่เปลนอนทีท่�าขึน้เอง,	หม้อเบีย้วๆ	2-3	ใบ,	

แล้วก็มีจานอีกไม่กี่ใบ	ฉันรู้สึกได้ชัดเจนมากว่าเขาช่างมีความสุขเหลือเกินกับสิ่งของ 

ที่มีเพียงไม่กี่ชิ้น	ในขณะที่ฉันมักจะไม่มีความสุขแม้ว่าจะมีมากมาย

	 จากความคิดตรงนั้นเอง	ฉันจึงเขียนตัวอย่างรายการท่ีเราจะขอบคุณพระเจ้า	 

คุณอาจจะไม่มีครบทุกข้อ	(ในตอนนี้)	แต่บางทีอาจจะมีหลายข้อที่ช่วยสะท้อนให้คุณ 

ฉันคิดว่าเป็นความคิดที่ดี 
ถ้าเราจะตรวจนับทุกอย่าง 
ที่เรามีในชีวิต นับพระพร
ทั้งหมดที่พระเจ้าประทาน 
ให้เรา
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ได้คิด	ชายโรคเรื้อนที่ฉันได้พบคงรู้สึกดีใจมากถ้าเขามีสิ่งเหล่านี้	

•	 มีหลังคาเป็นที่ก�าบัง

•	 เพื่อนที่คอยเป็นห่วงคุณ

•	 สมาชิกในครอบครัวที่รักคุณ

•	 รถยนต์ที่ยังวิ่งได้	(หรืออาจจะแทบวิ่งไม่ได้)

•	 ท้องที่อิ่มเสมอ

•	 มีน�้าอุ่นและน�้าเย็นให้ใช้

•	 มีอารมณ์ขัน

•	 มีเงินพอส�าหรับรายจ่ายประจ�าสัปดาห์

•	 มีที่นอนอุ่นสบาย

•	 มีความฝันในใจ

•	 ลูกๆ	มีโอกาสได้รับการศึกษา

•	 คริสตจักรในท้องถิ่นที่ช่วยหนุนใจคุณ

•	 ร่างกายแข็งแรง

•	 ตู้เสื้อผ้าที่มีเสื้อผ้าอยู่เต็ม

•	 มีพระคัมภีร์ให้อ่าน

•	 มีความหวังส�าหรับอนาคต

	 น่ีเป็นเพียงตัวอย่างเท่าที่ฉันคิดได้	ฉันอยากให้คุณลองใช้เวลาใคร่ครวญ 

สิง่เหล่าน้ีและอธษิฐานดู	คณุอาจจะคิดรายการได้มากกว่านีอ้กีถงึ	10	รายการ	บางหวัข้อ

ทีฉ่นัยกขึน้มาอาจเป็นเร่ืองพืน้ฐานทัว่ไป	แต่ถ้าคณุลองคดิให้ด	ียงัมคีนอกีหลายคนทัว่โลก

ไม่มีสิ่งจ�าเป็นพ้ืนฐานเหล่านี้ด้วยซ�้า	ไม่ว่าจะเป็น	น�้า,	อาหาร,	ท่ีอยู่อาศัย	–	เราไม่ควร 

มองข้ามสิง่เหล่านี	้เราควรขอบพระคณุพระเจ้ากบัสิง่จ�าเป็นพืน้ฐานและไม่ควรจะมองข้าม	

เลยแม้แต่นาทีเดียว

นับพระพรแทนที่จะนับปัญหา
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ความหวังยังมีอยู่เสมอ

	 การเขยีนรายการขอบคณุพระเจ้าส�าหรบัสิง่ต่างๆนัน้เป็นเรือ่งส�าคญั	เพราะเป็น

เรื่องง่ายมาก	ที่เราจะมองปัญหาในชีวิตแล้วก็ท้อใจ	ถ้าคุณเอาแต่มองอุปสรรคละก	็ 

ความหวังท่ีมีจะหายไปอย่างรวดเร็ว	คุณอาจจะหยิบสมุดบัญชีมาเปิดดูแล้วรู้สึกสิ้นหวัง	

บางทีคุณอาจจะมองดูลูกๆแล้วก็อยากจะตะโกนเสียงดังว่า	“ไม่ต้องไปหวังอะไรแล้ว” 

หรอืคณุอาจจะมองตวัเองแล้วพดูอย่างเดียวกนันีก้ไ็ด้!		คณุอาจจะขับรถไปทีท่�างานพร้อม

กับคิดว่า	“หมดหวังจริงๆ”	ทั้งหมดเป็นสิ่งที่มารซาตานอยากให้คุณเป็น	มันรู้ว่าถ้าคุณ 

สิ้นหวัง	คุณก็ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าพร้อมความเชื่อที่เข้มแข็ง	แล้วก็จะหลุดออกจาก

แผนการพระเจ้าที่มีต่อชีวิตเรา

	 อย่าหลงไปมองสิ่งที่คุณสูญเสียไปหรือสิ่งที่คุณไม่มี	แต่ให้เลือกมองทุกอย่าง 

ที่พระเจ้าได้ท�าให้เรา	หรือก�าลังท�าอยู่	และจะท�าในอนาคตดีกว่า	ถ้าคุณท�าได้ตามนั้น	

ความหวังก็จะมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง	ความชื่นชมยินดีจะเพิ่มขึ้น	ความเชื่อจะเติบโต	และ 

เราจะลงมือท�ามากขึ้นกว่าเดิม	โปรดจ�าไว้ว่า	ถ้าคุณยังอยู่ในสวนแห่งความหวัง	ก็จะม ี

บางอย่างเบ่งบานให้คุณชื่นชมค่ะ

	 แทนที่จะพูดว่า	“หมดหวังแล้วล่ะ!”	ท�าไมเรา

ไม่พูดว่า“ความหวังยังมี!”	ลงมือเขียนรายการส่ิงที่ 

พระเจ้าได้ท�าให้คุณ	แล้วก็เพิ่มความหวังให้มากขึ้น	

ลงมือเขียนรายการสิ่งที่พระเจ้าทรงอวยพระพรคุณ	 

หรืออาจจะหยิบมาอ่านออกเสียงทุกวัน	ยิ่งคุณจดจ่อ 

กับสิ่งที่คุณมีมากเท่าไหร่	คุณก็จะอัศจรรย์ใจในความดีของพระเจ้าท่ีได้ท�าในชีวิตคุณ	 

เอเฟซัส	1:3	กล่าวว่า	:

สาธุการ แด่พระ เจ้าพระ บิดาของพระ เยซู คริสต์องค์ พระ ผู ้ เป็น เจ้า 

ของเรา ผู้ประ ทานพรฝ่ายจิต วิญ ญาณทุก อย่างแก่เราใน สวรรค สถาน  
โดย พระ คริสต์

แทนที่จะพูดว่า “หมดหวัง
แล้วล่ะ!” ท�าไมเราไม่พูดว่า 
“ความหวังยังมี!”
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	 เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ช่วยให้คุณมีความหวัง	ไม่ว่าวันนี้คุณต้องเจออะไร	คุณจะได้

รับพระพรในทุกอย่างที่คุณต้องการ	ไม่ว่าคุณต้องการก�าลัง,	ต้องการความเช่ือ,	ต้องการ

ความหวัง,	ต้องการเพื่อน	,ต้องการความเข้าใจ,	ต้องการสันติสุขหรือความช่ืนชมยินด	ี 

หรือความชอบธรรม	หรือเงินหรือสุขภาพที่ดี	หรือการรักษาหรือชัยชนะ	พระเจ้าจะทรง

จัดเตรียมทั้งหมดให้คุณแล้ว	ฟิลิปปี	4:19	กล่าวว่า	“และพระ เจ้า ของ ข้าพ เจ้า จะ ประ ทาน 
ทุก สิ่ง ที่ จ�า เป็น แก่ พวก ท่าน จาก  ทรัพย์ อัน รุ่ง โรจน์ ของ พระ องค์ ใน พระ เยซ ูคริสต์” 

 อาจมีบางครั้งที่คุณสงสัยว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมสิ่งเหล่านั้นให้คุณตอนนี้ 

หรือในอนาคตกันแน่	ให้คุณกลับไปมองสิ่งที่พระองค์ได้ท�าไว้แล้วในอดีต	ลองกลับไปดู

รายการพระพรต่างๆ	ที่พระเจ้าได้อวยพรชีวิตคุณ	แล้วใช้เป็นเครื่องกระตุ้นความหวัง 

ในอนาคต	ดาวิดเองก็ท�าแบบนี้เหมือนกัน	ตอนที่กษัตริย์ซาอูลและพี่ชายของเขาสงสัยว่า

ดาวิดจะเอาชนะยักษ์โกลิอัทได้หรือไม่	ดาวิดหยุดแล้วยกความดีต่างๆ	ที่พระเจ้าได้ท�า 

ในชีวิตเขาขึ้นมาว่า	“ผู้ รับ ใช้  ของ ฝ่า พระ บาท ได้ ฆ่า สิงโต และ หมี นั้น มา แล้ว คน ฟี ลิส เตีย  
ผู้ ไม่ ได้ เข้า สุหนัต นี้ ก็ เป็น เหมือน สัตว์  เหล่า นั้น ตัว หนึ่ง ด้วย เขา ได้ ท้า ทาย กอง ทัพ ของ  
พระ เจ้า ผู้ ทรง พระ ชนม์ อยู่” (1 ซามูเอล 17:36)	ดาวิดม่ันใจว่า	ถ้าพระเจ้าช่วยให้เขา

เอาชนะเหตุการณ์ในอดีตได้	พระเจ้าจะช่วยให้เขาท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นในปัจจุบันด้วย

เหมอืนกัน	พระพรของพระเจ้าท่ีอวยพรดาวิดในอดตีช่วยให้เขามคีวามหวงัอย่างทีค่วรจะ

มีเพื่อจะได้มีชีวิตตามที่พระเจ้าได้วางไว้

การอวยพรเป็นสิ่งที่พระเจ้าโปรดปราน

	 เหนือส่ิงอื่นใด	เมื่อคุณเริ่มเขียนพระพรที่พระเจ้าท�าในชีวิตคุณออกมาเป็น 

ข้อๆ	–	เมื่อคุณเริ่มนับพระพรในชีวิต	–	ใจคุณจะเต็ม 

ไปด้วยความยินดี	ฉันสังเกตว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้สึก

ขอบพระคุณและท้อในเวลาเดียวกัน	มันจะไม่เกิดผล	 

ถ้าคุณ	แบ่งเวลาสักครู่ในแต่ละวัน	ใคร่ครวญพระพร 

ของพระเจ้า	และความโปรดปรานของพระองค์แล้ว 

ละก	็คุณจะเต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้า

ฉันสังเกตว่าเป็นไปไม่ได้ที่
เราจะรู้สึกขอบพระคุณ
และท้อใจในเวลาเดียวกัน

นับพระพรแทนที่จะนับปัญหา



76 ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

	 พระวจนะพระเจ้าบอกเราว่าความยินดีในพระเจ้าเป็นก�าลังของเรา	(เนหะมีย์	

8:10)	หลายคนเฉื่อยชา,	เหนื่อยหน่าย,	แทบจะไม่ยอมลุกออกจากเก้าอี้บนโต๊ะท�างานไป

พักผ่อนบนโซฟาที่บ้านเพราะ	เขาไม่มีความช่ืนชมยินดี	บางคนเหนื่อยจนแทบหมดแรง

เมื่อกลับมาถึงบ้าน	นั่นไม่ใช่เพราะงานที่เขาท�า	แต่เป็นเพราะทัศนคติแย่ๆ	ที่เขามีกับที่

ท�างานรวมทั้งคนที่นั่น	ทัศนคติด้านลบจะส่งผลต่อชีวิตคุณทุกด้าน	–	แม้กระท่ังสุขภาพ

ของเรา	แต่ถ้าคุณตั้งใจมีความสุขกับสิ่งที่พระเจ้ามอบให้และจดจ่อกับสิ่งดีๆ	ในชีวิต	 

ไม่ใช่แค่ความสุขเท่านั้นที่จะมีมากขึ้น	แต่เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอีกด้วย

	 ทุกๆ	วันฉันจะใช้เวลากับพระเจ้า	ฉันเขียนข้อพระคัมภีร์ที่ช่วยหนุนใจ,	หัวข้อ

อธิษฐานที่ฉันอธิษฐานวันนั้น,	สิ่งที่ฉันรู้สึกว่าพระเจ้าให้เป็นภาระใจ,	และเรื่องพิเศษที่

พระเจ้าท�าให้ฉัน	ฉันท�าแบบนี้มานานหลายปีและได้เขียนเก็บไว้	หลายครั้งท่ีฉันหยิบขึ้น

มาอ่าน	ไล่อ่านทั้งหมดจนจบ	สิ่งที่ฉันรู้สึกสนใจก็คือ	หลายครั้งในหนึ่งปี	พระเจ้าย�้าให้ฉัน

มีความหวงัในส่ิงทีด่แีบบสดุขัว้	มนัต้องเป็นเรือ่งทีส่�าคัญมากแน่ๆ	เมือ่ไหร่ทีฉ่นัเตม็ไปด้วย

ความหวัง	–	ฉันหวังว่าพระเจ้าจะท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต	–	จิตวิญญาณฉันจะได้รับการ 

เติมเต็ม	และเต็มไปด้วยความยินดี	ฉันทานวิตามินเป็นประจ�า	ฉันคิดว่าความหวังเป็น

เหมือน	“วิตามินแห่งความสุข”	ที่เราต้องทานทุกวันครั้งละหลายเม็ด!	เพราะอย่างนี้เอง

พระคัมภีร์ข้อนี้จึงเป็นหนึ่งในข้อที่ฉันชอบมาก	:

เพราะ ฉะนั้น พระ ยาห์ เวห์ ทรง รอ คอย (คาดหวัง, มองหาโอกาส)  ที่ จะ  
เมตตา ท่าน เพราะ ฉะนั้น พระ องค์ จะ ทรง ลุก ขึ้น เพื่อ กรุณา พวก ท่าน 

เพราะ พระ ยาห์ เวห์ ทรง เป็น พระ เจ้า ที ่ยตุ ิธรรม ทกุ คน ที ่รอ คอย พระ องค์ 

(รอคอยชัยชนะของพระองค์, ความโปรดปรานจากพระองค์, ความรัก

ของพระองค์, สันติสุขของพระองค์, ความยินดีในพระองค์และความ

สัมพันธ์ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายของพระองค์)  ก็ เป็น สุข (อย่างน่าอิจฉา)

อิสยาห์ 30:18

	 จริงๆ	แล้วพระเจ้าทรง	“รอ	คอย,	คาดหวัง,	มองหาโอกาส”	ที่จะส�าแดงความดี	

ของพระองค	์เพราะอย่างนี้คุณจึงสามารถคาดหวังสิ่งที่ดีในชีวิตได	้นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าท�า

ด้วยความไม่เตม็ใจ	–	แต่พระเจ้ายินดีทีจ่ะได้อวยพระพรเรา	พระเยซทูรงสิน้พระชนม์เพือ่

จริงๆ แล้วพระเจ้าทรง                
“รอ คอย, คาดหวัง, มองหา
โอกาส” ที่จะส�าแดงความดี
ของพระองค์ เพราะอย่างนี้
คุณจึงสามารถคาดหวังสิ่งที่ดี
ในชีวิตได้
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	 พระวจนะพระเจ้าบอกเราว่าความยินดีในพระเจ้าเป็นก�าลังของเรา	(เนหะมีย์	

8:10)	หลายคนเฉื่อยชา,	เหนื่อยหน่าย,	แทบจะไม่ยอมลุกออกจากเก้าอี้บนโต๊ะท�างานไป

พักผ่อนบนโซฟาท่ีบ้านเพราะ	เขาไม่มีความช่ืนชมยินดี	บางคนเหน่ือยจนแทบหมดแรง

เมื่อกลับมาถึงบ้าน	นั่นไม่ใช่เพราะงานที่เขาท�า	แต่เป็นเพราะทัศนคติแย่ๆ	ที่เขามีกับที่

ท�างานรวมทั้งคนที่นั่น	ทัศนคติด้านลบจะส่งผลต่อชีวิตคุณทุกด้าน	–	แม้กระทั่งสุขภาพ

ของเรา	แต่ถ้าคุณตั้งใจมีความสุขกับสิ่งที่พระเจ้ามอบให้และจดจ่อกับสิ่งดีๆ	ในชีวิต	 

ไม่ใช่แค่ความสุขเท่านั้นที่จะมีมากขึ้น	แต่เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอีกด้วย

	 ทุกๆ	วันฉันจะใช้เวลากับพระเจ้า	ฉันเขียนข้อพระคัมภีร์ที่ช่วยหนุนใจ,	หัวข้อ

อธิษฐานที่ฉันอธิษฐานวันนั้น,	สิ่งที่ฉันรู้สึกว่าพระเจ้าให้เป็นภาระใจ,	และเรื่องพิเศษท่ี

พระเจ้าท�าให้ฉัน	ฉันท�าแบบนี้มานานหลายปีและได้เขียนเก็บไว	้หลายครั้งที่ฉันหยิบข้ึน

มาอ่าน	ไล่อ่านทั้งหมดจนจบ	สิ่งที่ฉันรู้สึกสนใจก็คือ	หลายครั้งในหนึ่งปี	พระเจ้าย�้าให้ฉัน

มคีวามหวงัในสิง่ทีด่แีบบสดุข้ัว	มนัต้องเป็นเรือ่งทีส่�าคญัมากแน่ๆ	เมือ่ไหร่ทีฉ่นัเตม็ไปด้วย

ความหวัง	–	ฉันหวังว่าพระเจ้าจะท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต	–	จิตวิญญาณฉันจะได้รับการ 

เติมเต็ม	และเต็มไปด้วยความยินดี	ฉันทานวิตามินเป็นประจ�า	ฉันคิดว่าความหวังเป็น

เหมือน	“วิตามินแห่งความสุข”	ที่เราต้องทานทุกวันครั้งละหลายเม็ด!	เพราะอย่างนี้เอง

พระคัมภีร์ข้อนี้จึงเป็นหนึ่งในข้อที่ฉันชอบมาก	:

เพราะ ฉะนั้น พระ ยาห์ เวห์ ทรง รอ คอย (คาดหวัง, มองหาโอกาส)  ที่ จะ  
เมตตา ท่าน เพราะ ฉะนั้น พระ องค์ จะ ทรง ลุก ขึ้น เพื่อ กรุณา พวก ท่าน 

เพราะ พระ ยาห์ เวห์ ทรง เป็น พระ เจ้า ที ่ยตุ ิธรรม ทกุ คน ที ่รอ คอย พระ องค์ 

(รอคอยชัยชนะของพระองค์, ความโปรดปรานจากพระองค์, ความรัก

ของพระองค์, สันติสุขของพระองค์, ความยินดีในพระองค์และความ

สัมพันธ์ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายของพระองค์)  ก็ เป็น สุข (อย่างน่าอิจฉา)

อิสยาห์ 30:18

	 จริงๆ	แล้วพระเจ้าทรง	“รอ	คอย,	คาดหวัง,	มองหาโอกาส”	ที่จะส�าแดงความดี	

ของพระองค์	เพราะอย่างนี้คุณจึงสามารถคาดหวังสิ่งที่ดีในชีวิตได้	นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าท�า

ด้วยความไม่เตม็ใจ	–	แต่พระเจ้ายนิดีทีจ่ะได้อวยพระพรเรา	พระเยซูทรงส้ินพระชนม์เพ่ือ

จริงๆ แล้วพระเจ้าทรง                
“รอ คอย, คาดหวัง, มองหา
โอกาส” ที่จะส�าแดงความดี
ของพระองค์ เพราะอย่างนี้
คุณจึงสามารถคาดหวังสิ่งที่ดี
ในชีวิตได้

ทีเ่ราจะได้	“มชีวีติทีเ่ตม็ล้นด้วยความยนิด”ี	(ยอห์น	

10:10)	เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตเต็มไปด้วย

ทัศนคติแย่ๆ	ให้เราเลือกมีทัศนคติท่ีดีและคาดหวัง

สิ่งที่ดีจากพระเจ้า	เราไม่ได้คาดหวังเพราะเรา

สมควรได้รับ	แต่เป็นเพราะพระเจ้าทรงแสนดี!	ให้

เราเลือกสรรเสริญพระเจ้าด้วยใจขอบพระคุณ

ส�าหรับทุกอย่างที่ได้มอบให้กับเรา

ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

	 หลังจากที่คุณอ่านบทน้ีจบแล้ว	ฉันอยากให้คุณถามตัวเองว่า	ฉันมีความหวัง 

มากแค่ไหน?	คณุรูส้กึต่ืนเต้นทกุวนัหรอืเปล่า,	คุณคาดหวงัจะได้รบัค�าตอบของค�าอธิษฐาน

หรือเปล่า,	คิดว่าความฝันได้รับการเติมเต็ม,	คิดว่าจะได้รับสิ่งที่ต้องการ,	คุณได้ท�าส่ิงที่ 

น่าอัศจรรย์ในชีวิตหรือยัง?	ถ้าคุณยังมีความหวังไม่มากเท่าที่ควร	คุณเปลี่ยนได้ค่ะ	 

มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย	–	แค่เริ่มต้นด้วยการหันกลับมาดูสิ่งท่ีคุณมีอยู่แทนท่ีจะจดจ่อ

กับสิ่งที่คุณเสียไป

	 เขียนรายการพระพรท่ีเกิดขึ้นในชีวิตคุณออกมาเป็นข้อๆ	อาจมีหลายรายการ

เป็นเรื่องส�าคัญที่เห็นได้ชัดเจน	แต่ก็มีอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กๆ	น้อยๆ	ให้คุณใช้เวลา

อย่างเต็มที่ที่จะพิจารณาทุกด้านของชีวิตแล้วมองหาสิ่งเล็กน้อย	หรือสิ่งที่คุณมองข้ามไป	

ทีเ่ป็นพระพรจากพระเจ้า	ถ้าคณุได้ลองท�าดู	คณุจะสังเกตว่ามมุมองชวีติทีค่ณุมจีะเปลีย่น	

ไปทั้งชีวิตแต่งงาน,	ครอบครัวของคุณ,	หน้าที่การงานของคุณ,	แรงบันดาลใจของคุณ	–	 

มุมมองของคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณมีใจแห่งการขอบพระคุณ

	 เพราะฉะนั้นให้คุณปลุกความหวังขึ้นมาแล้วก้าวออกไปวันนี้	พระเจ้าเคย 

อวยพรคุณมาแล้วในอดีต	–มีหลายอย่างยืนยันให้คุณเห็นแล้ว—	นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้น	

พระองค์ยังเตรียมพระพรอีกมากมายไว้รอคุณอยู่	ขอแค่ให้คุณมั่นใจว่าคุณก�าลังมองหา

ถูกที่เท่านั้น

นับพระพรแทนที่จะนับปัญหา



 บทที่ 8

ค�าพูดแห่งความหวัง

จิต ใจของข้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่? ไฉนเจ้าจึงกระ สับ กระ ส่ายอยู ่
ภาย ใน? จงหวังในพระ เจ้า เพราะข้าจะยก ย่องพระ องค์อีก ผู้ทรง

เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระ เจ้าของข้า

      สดุดี 43:5

“ความหวงัยิม้ต้อนรบัปีใหม่ทีจ่ะเข้ามา พร้อมกระซบิว่า “มนัจะต้อง

มีความสุขมากกว่าเดิม..” 

– อัลเฟรด, ลอร์ด เทนนีสัน

	 เช่นเดียวกับที่อาหารมีผลต่อสุขภาพของเรา	ค�าพูดของเราก็ส่งผลต่อฝ่าย

วิญญาณ,	อารมณ์และจิตใจด้วยเช่นกัน	ฉันเชื่อว่ามันส่งผลต่อร่างกายด้วย	เพราะยิ่งเรามี

ความหวังมากเท่าไหร่	ค�าพูดของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น	เราจะสัมผัสถึงพลัง	 

ที่มากขึ้น	ทัศนคติในทางบวกและมีความหวังจะช่วยลดความกดดัน	ที่เป็นต้นตอที่ท�าให้

เกิด	ความเจ็บป่วยและโรคร้ายหลายอย่าง

	 หลายปีที่ผ่านมาฉันเริ่มเอาจริงเอาจังเรื่องสุขภาพ	ฉันไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง,	 

ป่วยง่าย,	ต้องคอยรักษาอาการป่วยออดๆ	แอดๆที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆ	เมื่อก่อนฉันเคย

พยายามลดอาหารหลายรปูแบบและวางแผนออกก�าลังกาย	แต่งานทีฉ่นัท�ามนัยุง่มากจน

เบียดเบียนเวลาที่จะได้ดูแลตัวเอง	จนสุดท้ายทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม	ถึงแม้จะ

รู้ดีว่ามันไม่ดีส�าหรับตัวฉันเลย	ในที่สุด	ฉันตัดสินใจแล้วว่า	หยุดก็คือหยุด	หรืออาจจะพูด

ว่าฉันเบื่อกับความเหนื่อยหน่ายของตัวเองก็ได้
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	 อย่างแรกที่ฉันเข้าใจเมื่อได้มาศึกษาเรื่องโภชนาการที่ดีและการออกก�าลังกาย

เป็นประจ�าก็คือ	ทุกอย่างท่ีเราทานส่งผลต่อการท�างานของร่างกาย	เราทุกคนรู้ดีว่า 

การทานอาหารที่มีประโยชน์นั้นส�าคัญมาก	แต่ฉันคิดว่าเรายังไม่เข้าใจจริงๆ	ว่าสิ่งท่ี 

เราเลือกทานเข้าไปมันส่งผลต่อระบบการท�างานของร่างกายมากน้อยแค่ไหน	สิ่งที่คุณ

ทานเข้าไปแต่ละวันสามารถวัดความรู้สึกของคุณว่าเป็นยังไง,	คุณจะท�าส�าเร็จมากน้อย 

แค่ไหน,	ทัศนคติของคุณจะเป็นยังไง	ดีหรือไม่ดี	–	สลัดหรือโดนัท	–	อาหารท่ีเข้าไป 

ในปากคุณจะส่งผลต่อร่างกาย	นอกจากน้ันมันยังส่งผลต่ออารมณ์และกระบวนการคิด 

ของคุณด้วย

	 ในขณะเดียวกัน	–	การพูดถึงความหวังหรือระบายความคิดในด้านลบ	–	ค�าพูด

ที่คุณพูดออกมานั้นส่งผลต่อชีวิคุณหลายด้าน	ค�าพูดเป็นสิ่งท่ีมีพลัง	มันสามารถท�าให้ 

เกดิการเปลีย่นแปลง	ทนัททีีคุ่ณพดูบางอย่างออกมา	สิง่ทีคุ่ณพดูกจ็ะเข้าไปในหู	ตรงเข้าไป

ในจิตใจคุณ	ถ้าค�าพูดของคุณเต็มไปด้วยชีวิต	คุณจะมีความสุขและมีก�าลังมากข้ึน	แต่ถ้า

สิ่งท่ีคุณพูดส่วนใหญ่เป็นความผิดพลาดในชีวิต	พูดต�าหนิสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	ค�าพูดใน

เชิงลบจะบั่นทอนก�าลังของคุณ	ท�าให้คุณท้อใจและรู้สึกเครียด	อย่าเพิ่งทิ้งความหวังไจ 

จนกว่าจะได้เจอเรื่องใหม่ๆที่เข้ามาเพราะว่า	“ความหวังที่ถูกหน่วงไว้ท�าให้อ่อนใจ” 

(สุภาษิต	13:12)

	 ค�าพูดที่เต็มไปด้วยความหวังเป็นเร่ืองส�าคัญมาก	โดยเฉพาะเวลาท่ีคุณก�าลัง 

เจอสถานการณ์ที่ล�าบาก	อย่างหนึ่งที่ส�าคัญมาก 

ที่คุณต้องท�าเวลาเผชิญความเจ็บปวดคือ	การพูด 

ในด้านบวก,	พูดด้วยความเชื่อ	ฉันไม่ได้บอกว่าแค่ 

ค�าพูดของคณุอย่างเดยีวจะสามารถเปลีย่นทกุอย่าง

ได้–เพราะมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ท�าได้—แต่ค�าพูด

ของคุณมพีลงัในฝ่ายวญิญาณ	เม่ือไหร่ทีคุ่ณเหน็ด้วย

กับพระเจ้า	แผนการของพระองค์ในชีวิตคุณก็จะเริ่มต้นทันที	ค�าพูดของคุณสามารถ 

เปลีย่นทศันคตแิย่ๆ	ทีม่กีบัสถานการณ์ตรงหน้าได้	และช่วยให้คณุผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว	 

ชาวอิสราเอลบ่นตลอดเวลาท่ีอยู่ในถิ่นทุรกันดาร	ท�าให้พวกเขาไปไม่ถึงไหน	จากระยะ 

ทาง	11	วันกลายเป็น	40	ปี	มีหลายคนที่ไม่ได้ไปถึงจุดหมายที่ตัวเองฝันไว้

อย่างหนึ่งที่ส�าคัญมากที่คุณ
ต้องท�าเวลาเผชิญความเจ็บ
ปวดคือ การพูดในด้านบวก, 
พูดด้วยความเชื่อ
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	 การบ่นและพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเราซ�้าไปซ�้ามาสามารถสร้างปัญหาใหญ่กว่า 

ที่เราคิด	เป็นความบาปส�าหรับหูของผู้เชื่อ	ฉันสงสัยว่ามีคนมากมายแค่ไหน	ที่ใช้ชีวิต 

แต่ละวันกับการบ่น	แล้วการท่ีพวกเขามีนิสัยแบบนั้นท�าให้เขาไม่ได้ชีวิตอย่างที่ต้องการ	

เข้าใจไหมคะ	แค่นัง่หวงัอยูเ่ฉยๆ	ยงัไม่พอทีจ่ะช่วยให้เกดิสิง่ดีๆ	ในชวีติเราได้	เราต้องรกัษา	

ความหวังและมั่นคงในความเชื่อ	นอกจากน้ันเรายังต้องมีความคิดท่ีทรงพลังและค�าพูด	

ทีเ่ต็มไปด้วยความหวงั	เราต้องลงมอืท�าเม่ือมกีารทรงเรยีกและมใีจขอบพระคณุในระหว่าง	

ที่รอคอย

	 ช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนอายุ	45	ฉันได้ท�าร้ายเวลาแต่ละวันให้เสียเปล่าและปิดกั้น

อนาคตตัวเองเพราะยังไม่เข้าใจพลังค�าพูดของตัวเอง	มีหลายเร่ืองท่ีฉันไม่เคยรู้	แต่น่ีเป็น

ปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งส�าหรับฉัน	ถ้าคุณได้ศึกษาเรื่องพลังค�าพูดมาก่อนแล้ว		เนื้อหาในบท

นี้ก็จะเป็นการย�้าเตือนและช่วยให้คุณด�าเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้อง	แต่ถ้านี่เป็นเรื่อง

ใหม่ส�าหรับคุณ	เนื้อหาบทนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงทีเดียวค่ะ

	 คุณอาจยังไม่รู้ว่าต้องรับผิดชอบค�าพูดตัวเอง	คุณเลือกได้ว่าจะพูดอะไร	เชื่อฉัน

เถอะค่ะ	ว่าค�าพูดของคุณมีผลมากทีเดียว	ให้เราระวังค�าพูดให้ดี!	ใช้สติปัญญาในการพูด

และเชื่อตามที่พระวจนะพระเจ้าบอกไว้ว่าความตายความเป็นอยู่ที่อ�านาจของลิ้น

ความ ตาย และ ชวีติ อยู ่ใน อ�านาจ ของ ลิน้และ ผู ้ที ่รกั มนั ก ็จะ กนิ ผล ของ มนั 

–สุภาษิต 18:21

เลิกพูดถึงปัญหา

	 คุณสังเกตไหมว่า	พระเยซูเองก็ไม่เคยพูดถึงปัญหาเลยสักครั้ง?	ถ้าพระองค์ 

ท�าอย่างน้ัน	พระองค์คงต้องรับมือกับปัญหามากมายเหมือนที่คุณเจออยู่	พระเยซูต้อง	

รับมือสถานการณ์ที่วุ่นวาย	ต้องรับมือกับคนหยาบคายและคนที่น่ารังเกียจ	พระเยซูต้อง

เจอสถานการณ์ล�าบาก	ยังไม่รวมที่พระองค์ทรงทราบดีว่าจะต้องทนทุกข์ทรมานแสน 

สาหัส	และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของชาวโลก

	 ถ้าคุณได้อ่านหนังสือพระกิตติคุณ	คุณจะไม่เจอว่าพระเยซูใช้ถ้อยค�ารุนแรง 

หรือใช้ค�าพูดที่เป็นการบ่นหรือโอดครวญ	พระองค์ทรงทราบดีถึงพลังของค�าพูด	เมื่อใกล้

ค�าพูดแห่งความหวัง
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ถึงเวลาที่จะต้องถูกตรึง	พระองค์บอกกับเหล่าสาวกว่า	เราจะไม่สนทนากับพวกท่านนาน

อย่างน้ีอีก	(ยอห์น	14:30)	ท�าไมพระองค์ตรัสอย่างนั้น?	นั่นเป็นเพราะว่าทรงทราบถึง 

พลังของค�าพูด	และทราบว่าทรงถูกล่อให้พูดถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีเวลาท่ีต้องเผชิญสถานการณ์

ที่ยากล�าบาก	พระองค์รู้ว่าพระบิดาทรงมีแผนการให้พระองค์รับหน้าที่เป็นผู้ไถ่บาปแทน

ชาวโลก	พระองค์ต้องท�าทุกทางที่จะไม่หลุดออกจากแผนการพระเจ้า	รวมไปถึงการพูด

ถ้อยค�าที่พอพระทัยพระเจ้า	ไม่ใช่ค�าพูดที่ท�าให้มารซาตานพอใจ

เราจะไม่สนทนากับพวก ท่านนานอย่าง นี้อีก เพราะ ว่า ผู ้ ครอง โลก 

ก�าลังจะมา ผู้นั้นไม่ มีสิทธิ อ�านาจอะไรเหนือเรา แต่ (ซาตานก�าลังใกล้

เข้ามาและ) เราท�าตามทีพ่ระ บดิาทรงบญัชาเรา เพ่ือโลกจะได้รู้ว่าเรารกั

พระ บดิา (เพราะเราท�าทกุอย่างทีเ่หน็พ้องกบัค�าสัง่ของพระองค์) ลกุ ขึน้ 

ให้ เรา ไป กัน เถิด 

ยอห์น 14:30-31

	 จริงอยู่ว่าพระเยซูตรัสถึงทุกเรื่องรวมทั้งความบาป	หลายครั้งที่พระองค์ต�าหนิ

พวกฟารสิีและสัง่สอนสาวกของพระองค์	ตามทีคุ่ณไดอ้า่นในหนังสอืพระกิตตคิุณ	คุณจะ	

พบว่าพระเยซูพูดถึงหลายอย่าง	แต่พระองค์ไม่เคยพูดเรื่องปัญหาเลยสักครั้ง	ลูกา	4:22	

กล่าวว่า	“...และประ หลาด ใจ ใน ถ้อย ค�า ที ่ประ กอบ ด้วย พระ คณุ ซึง่ พระ องค์ ตรสั” พระเยซู

ก�าลังท�าพระราชกิจส�าคัญ	พระองค์ไม่เก็บเอาเรื่องหยุมหยิมมาเป็นภาระด้วยการจดจ่อ

ไปที่ปัญหาทุกอย่างในชีวิต	พระองค์ตรัสว่าถ้อยค�าที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจาก 

พระวิญญาณและ เป็น ชีวิต (ยอห์น 6:63)

	 ค�าพดูของคณุมาจากพระวญิญาณและมีชวีติ	หรอืเป็นแค่เนือ้หนงัและความตาย

คะ?	ข่าวดีก็คือ	คุณสามารถเปลี่ยนได้ตอนนี้เลยถ้าคุณอยากเปลี่ยน	ฉันเป็นคนแรกเลย 

ทีย่อมรับว่าเป็นไปไม่ได้เลยทีเ่ราจะควบคุมค�าพดูของเราโดยไม่ต้องพึง่ความช่วยเหลอืจาก

พระเจ้า	ถ้าเราเลือกค�าพูดที่ถูกต้องและเห็นพ้องกับพระเจ้าในเรื่องนี้	แน่นอนว่าพระองค์

จะช่วยคุณเปลี่ยนอย่างน่าอัศจรรย์
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เลือกทางแคบ

	 พระเยซูสอนให้เราเลือกทางแคบที่น�าไปสู่ชีวิต	เลี่ยงทางกว้างที่น�าไปสู่การถูก	

ท�าลาย	(มัทธิว	7:13-14)	แน่นอนว่าการเดินบนทางแคบๆ	ไม่ใช่เรื่องง่าย	ฉันพูดเสมอว่า

ทางแคบไม่มีที่ให้เน้ือหนัง	เราอาจจะใช้ชีวิตแต่ละวันพูดทุกอย่างท่ีที่นึกอยากจะพูด 

แต่เป็นค�าพูดที่ไม่มีพลังเลย	นั่นท�าให้เราเดินอยู่บนทางกว้างที่พระเยซูตรัสว่าจะน�าเรา 

ไปถึงการถูกท�าลาย	ฉันสงสัยว่าจะมีใครอยากให้ชีวิตเป็นแบบนั้นไหม

	 ง่ายมากที่เราจะมัวจดจ่อกับเรื่องที่ไม่ควรคิด	ดูเหมือนว่าค�าพูดของเรามัก 

จดจ่อกับเร่ืองที่ผิดพลาดแทนที่จะพูดเรื่องที่ดีงาม	เป็นค�าพูดท่ีไม่มีความหวังเลย	ค�าพูด

เหล่านั้นมีแต่ท�าให้สิ้นหวัง!	เด็กๆ ไม่สบาย, การจราจรแย่มาก, ฉันเจ็บเท้า, เศรษฐกิจแย่, 

เธอไม่เช่ือแน่ว่าเขาพูดถึงฉันว่ายังไง, ฉันซ้ือไม่ไหวหรอก แต่ยิ่งเราพูดถึงแต่เรื่องแย่ๆ	 

เราก็ยิ่งเปิดประตูให้พลังแย่ๆ	เข้ามาในชีวิต

	 คณุเคยรู้ไหมว่าคณุอาจก�าลงัท�าให้ปัญหามนัแย่ลงด้วยการพดูถงึปัญหาบ่อยเกนิ

ความจ�าเป็น? คุณเคยคิดไหมว่าตัวเองเป็นคนท�าให้ชีวิตไม่ไปถึงไหนเพราะเอาแต่บ่น?	 

ฉันเองไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยจนกระทั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเปิดตาฉัน	ฉันดีใจมากที ่

พระองค์ช่วย	เพราะว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขเรือ่งไหนในชวีติได้เลย	ถ้าเราไม่เข้าใจต้นตอ

ปัญหา	ช่วงทีค่ณุก�าลงัรบัมอืกบัปัญหา	สิง่ทีด่ทีีส่ดุ

ที่คุณต้องท�าคือ	เลิกพูดว่าปัญหาของคุณใหญ่ 

แค่ไหน	และพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแทน	

แบ่งเวลาแต่ละวันใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า 

และ	พูดออกเสียงพระสัญญาของพระองค์กับทุก

สถานการณ	์ที่เกิดขึ้น	ฤทธิ์เดชจะถูกเทลงมา	เมื่อ

คุณจดจ่อกับสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายคุณ	แทนที่จะจดจ่อกับปัญหาที่เกิดขึ้น

ตั้งใจเลือกสิ่งที่ถูกต้อง

	 คุณอาจจะไม่ได้รู ้สึกดีตลอดเวลาหรือคุณอาจจะไม่ได้อยากจะพูดเรื่องดีๆ	 

ตลอดเวลา	จะต้องมีวันที่คุณต่ืนขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกแย่ๆ	จะต้องมีวันที่คุณรู้สึก

ช่วงที่คุณก�าลังรับมือกับปัญหา 
สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณต้องท�าคือ เลิก
พูดว่าปัญหาของคุณใหญ่แค่ไหน 
และพูดถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้าแทน

ค�าพูดแห่งความหวัง
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หงดุหงิดง่าย,	ขีบ่้นและมองโลกในแง่ร้าย	แต่คณุไม่จ�าเป็นต้องปล่อยชวีติไปตามความรูส้กึ	 

ความรู้สึกเป็นสิ่งไม่แน่นอน	–	มันเปลี่ยนได้ง่ายๆ	ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง

	 ประเด็นส�าคัญอย่างหนึ่งที่ฉันอยากจะเน้นในหนังสือเล่มนี้คือ	เราต้องต้ังใจ 

สร้างความหวังขึ้นมา	เพราะว่าเราไม่สามารถนั่งเฉยๆ	รอให้รู้สึกเองได้หรืออธิษฐานขอ 

ให้เรารู้สึกหวังโยไม่ลงมือท�าอะไร	เราต้องเลือกที่จะ	“มีความหวังเต็มเปี่ยม”	(เต็มไปด้วย

ความหวงั)	ในทกุๆ	วนั	สิง่ทีน่่าอัศจรรย์อย่างหน่ึงของการมอีสิระท่ีจะเลอืกคอื		เราสามารถ

เลือกท่าที,	ความคิด,	ค�าพูดและการกระท�าเองได้	ฉันมั่นว่า	ถ้าคุณเป็นเหมือนฉัน	 

อย่างแรกท่ีคุณมักจะคิดเวลาท�าอะไรผิดพลาดก็คือ	ก็มันช่วยไม่ได้นี่นา	แล้วก็ตามด้วย 

ข้อแก้ตัวต่างๆ	นาๆ	ว่าท�าไมถึงไม่เลือกท�าสิ่งที่ถูกต้อง

	 หรืออาจจะมีความคิดท�านองทีว่่า	:	ฉนักห็วงัว่าตัวเองจะมคีวามหวงั แต่ไม่มเีรือ่ง

ดีๆ เกิดขึ้นกับชีวิตฉันบ้างเลย, จะให้ฉันมองอะไรในทางท่ีดีได้ยังไงในเมื่อหันไปทางไหน 

ก็มีแต่เรื่องแย่ๆ , ถ้าฉันได้อะไรดีๆ เหมือนที่คนอื่นเขาได้บ้าง ฉันก็คงมีท่าทีที่ดีกว่านี้ก็ได้ 

หรือในทางกลับกันอาจเป็นแบบน้ี	:	สถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ฉันเลือก 

ที่จะมีความหวัง ฉันหวังจะได้เห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นวันนี้! ใช่แล้วล่ะ เรื่องดีๆ ก�าลังจะเกิดขึ้น 

กับฉัน!

	 สร้างความหวังขึ้นมาในทุกวันแม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกเลยก็ตาม	เพราะว่าในท่ีสุด

ความรู้สึกคุณก็จะเปลี่ยนไปตามนั้น	ความรู้สึกคุณจะคล้อยตามความคิดของคุณเมื่อถึง

เวลา	ไม่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไง		ถ้าคุณเดินทางทุกวันกับพระเยซูก็ยังดีกว่า

ไม่มีพระองค์เคียงข้าง	เรามีความหวังได้เสมอเพราะว่าพระองค์ทรงรักเรา	พระองค์ทรง

อยู่เพื่อเรา	และสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้!	พระองค์ทรงยุติธรรม	จะทรงช่วยให้เรื่อง 

ที่เคยผิดพลาดกลับมาถูกต้องได้!

	 วันไหนที่คุณรู้สึกท้อใจ	ก็อย่าปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นมาควบคุมชีวิตคุณ	

แทนที่จะมองในด้านลบหรือพูดในด้านลบ	ให้คุณพูดถึงส่ิงที่สอดคล้องกับพระวจนะ	

พระเจ้า

•		ฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงรักฉัน	(เอเฟซัส	3:19)

•	 ฉันเชื่อว่าฉันจะได้เห็นความดีของพระเจ้าในชีวิตฉัน	(สดุดี	27:13)

•	 ฉันเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตผ่านทางพระคริสต์ผู้ทรงรักฉัน	(โรม	8:37)
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	 ฉันเทศนามาเกือบ	40	ปีแล้ว	แต่ทุกวันน้ีก็ยังต้องใคร่ครวญและพูดพระวจนะ	

พระเจ้าเสมอ	ไม่ว่าฉันจะรู้สึกยังไง	ฉันจะเตือนตัวเองว่าฉันเป็นใครในพระคริสต์	–	 

คุณเองก็ท�าได้เหมือนกัน	อย่ารอให้ใครมาหนุนใจก่อน

แล้วค่อยท�า	กระตุ ้นตัวเองให้ลุกขึ้นมาติดสนิทกับ

พระเจ้า

	 	 ฉันชอบคิดว่านี่เป็นงานชุมนุม	ถ้าคุณเคย 

เข้าร่วมงานชุมนุมในช่วงประถมหรือมัธยมปลาย	 

คุณคงจะเข้าใจเร่ืองที่ฉันก�าลังพูดถึงงานชุมนุมคือ 

งานที่มีเชียร์ลีดเดอร์,	วงดุริยางค์,	และมีนักเรียนที่พร้อมส�าหรับการแข่งขันใหญ	่เป็นการ

ชมุนุมเพ่ือเรียกขวัญก�าลงัใจว่าจะได้รบัชยัชนะ	ถงึแม้ว่ายังไม่เริม่การแข่งขันกต็าม	แต่การ

เชียร	์ก็เริ่มขึ้นแล้ว

	 แน่นอนว่าคุณต้องมีเร่ืองที่ต้องการเสียงเชียร์ในชีวิต	ไม่ว่าอุปสรรคข้างหน้า 

จะเป็นอะไร	พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายคุณและไม่มีอะไรมาล้มพระองค์ได้	เพราะฉะนั้นให้เรา 

เดินหน้าเชียร์ตัวเอง	–	ตื่นเต้นกับชัยชนะที่พระเจ้าก�าลังน�ามาในชีวิตคุณ

 

ความหวังอยู่ในการสรรเสริญ

	 2	พงศาวดาร	ข้อ	20	บรรยายเรื่องกองทัพทหารที่มาสู ้กษัตริย์เยโฮชาฟัท 

และกองทพัยดูาห์	ประชาชนต่างหวาดกลวั	เพราะรู้ว่าฝ่ายศตัรมูจี�านวนมาก	(2	พงศาวดาร	

20:15)	คุณเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนไหม	หรือนี่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้?	คุณก�าลัง

รู้สึกว่าปัญหามันใหญ่เกินก�าลังที่คุณจะแก้ได้หรือเปล่า?

	 กษัตริย์เยโฮชาฟัทประกาศว่าสงครามครั้งไม่ใช่ของตนแต่เป็นของพระเจ้า	 

ด้วยความม่ันใจในสิ่งท่ีพระเจ้าตรัสแก่เขา	เยโฮชาฟัทจึงเตรียมกองทัพทหารเพื่อต่อสู	้

สงคราม	แต่เขามีแผนการต่อสู้ที่ต่างจากเดิม	แทนที่จะให้ทหารตั้งแนวรบอยู่แถวหน้าสุด

อย่างทีค่นอืน่ๆ	คดิ	แต่กษตัรย์ิเยโฮชาฟัทกลบัให้กลุม่ผูร้้องเพลงถวายสรรเสรญิมาอยูแ่ทน	

2	พงศาวดาร	20:21	กล่าวว่า

อย่ารอให้ใครมาหนุนใจ
ก่อนแล้วค่อยท�า กระตุ้น
ตัวเองให้ลุกขึ้นมาติดสนิท
กับพระเจ้า

ค�าพูดแห่งความหวัง
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..พระ องค์ทรงแต่ง ตั้งพวกที่จะร้อง เพลงถวายพระ ยาห์ เวห์ และ  
สรร เสริญพระ องค์ผู ้ทรงไว้ด้วยความบริ สุทธิ์ ขณะเมื่อพวก เขาเดิน 
น�า หน้ากอง ทพัออกไปและร้องว่า “จงขอบ พระ คณุ พระ ยาห์ เวห์ เพราะ

ความรัก มั่น คงของพระ องค์ด�ารงอยู่เป็น นิตย์”

	 กษัตริย์เยโฮชาฟัทใช้การสรรเสรญิเป็นกลยทุธ์ต่อสู	้ภาพทีเ่กิดข้ึนจะเป็นอย่างไร	

–	กองทัพทั้งหมดยกขบวนเข้าสู่สนามรบพร้อมกับป้ายสรรเสริญ

	 ข้อ	22	อธิบายว่า	“และ เมื่อ เขา ทั้ง หลาย เริ่ม ร้อง เพลง และ สรร เสริญ”	พระเจ้า	

ท�าให้ฝ่ายตรงข้ามสบัสน	แทนทีจ่ะต่อสูก้บัยดูาห์พวกเขากลับหันไปต่อสูก้นัเอง	เมือ่กษตัรย์ิ

เยโฮชาฟัทพร้อมกองทัพมาถึง	ฝ่ายศัตรูก็ได้ถูกท�าลายเรียบไปแล้ว	พระเจ้าชนะสงคราม

ตามที่ได้สัญญาไว้

	 ฉันเชื่อว่ามารซาตานก็จะสับสน	เหมือนกัน	เวลาท่ีเรายกเสียงสรรเสริญแทนท่ี

จะกลัวหรือกังวลเมื่อเจอสถานการณ์แย่ๆ	การสรรเสริญและการขอบพระคุณจะช่วย 

ให้เราเอาชนะมันได้

	 การสรรเสริญเป็นอาวุธที่ทรงพลัง	เป็นการประกาศว่าคุณวางใจพระเจ้าและ

พ่ึงพาพระองค์หมดใจ	อย่ารอให้สถานการณ์แย่ลงก่อน	คุณถึงจะยอมพูดสิ่งที่ช่วยสร้าง

ความหวัง	ฉันอยากจะอธิบายให้เข้าง่ายที่สุดเท่าที่จะท�าได้แบบนี้ว่า:	ไม่ว่าตอนน้ี

สถานการณ์ในชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร	อย่าปล่อยให้ความเจ็บป่วย,	ปัญหา,	การสูญเสีย	

หรือความกลัวที่เกิดจากปัญหานั้นเป็นอุปสรรคขวางไม่ให้คุณสรรเสริญพระเจ้า	เลือก 

ค�าพูดอย่างมีสติปัญญา	เปิดปากของคุณ	และประกาศออกไปอย่างมั่นใจว่า	พระเจ้าทรง

สัตย์ซื่อ	และคุณสามารถคาดหวังสิ่งที่ดีจากพระองค์ให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณได้

พูดแบบนี้ ไม่ใช่แบบนั้น

	 เมื่อไหร่ที่คนเราเต็มไปด้วยความหวัง	พวกเขาหวังว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตเขา	

คณุสามารถสมัผสัได้จากค�าพดูทีเ่ขาพดู	พวกเขามัน่ใจว่าจะมสีิง่ดีๆ 	เกดิขึน้กบัสถานการณ์
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ที่เป็นอยู่	พวกเขาจะตื่นเต้นว่าการเปลี่ยนแปลงก�าลังเดินทางมาหาเขาและคาดหวังว่า 

จะได้รับการช่วยเหลือ	–	สิ่งเหล่าน้ีเป็นเร่ืองที่เขาจะพูดถึง	คนท่ีเต็มไปด้วยความหวัง	 

จะมองโลกในแง่ดแีละกระตือรอืร้น	คนรอบตวัจะรู้สกึสนกุ	ความหวงัเป็นสิง่ทีแ่พร่ได้ง่าย!		

เป็นของขวัญที่ดีที่สุดอย่างหน่ึงเรามอบให้คนอื่นได้	ท�าไมเราไม่ให้ตัวเองเป็นผู้แจกจ่าย

ความหวงัล่ะคะ?	เพราะนีเ่ป็นอย่างหนึง่ทีส่งัคมเราต้องการมากทีส่ดุ	ฉนัรูส้กึเหน็ใจวยัรุน่

และเยาวชนสมัยนี้จริงๆ	พวกเขาต้องการการหนุนใจมากที่สุดเท่าที่จะหาได้	!

	 ทั้งโลกนี้,	ในโรงเรียน,	ในมหาวิทยาลัยมักจะสื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าพระเจ้า 

เป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมา	หรือเป็นผู้ที่ไม่ควรถูกพูดถึง	ดูเหมือนโลกนี้พยายามจะผลัก

พระเจ้าออกไปให้อยูใ่นมมุแคบๆ	เหมอืนพระองค์เป็นสิง่ทีน่่าอบัอาย	เมือ่ฉนัยงัเป็นวยัรุน่	

ฉนัจ�าได้ว่าเร่ืองของพระเจ้าเป็นเรือ่งทีพ่ดูคยุกนัอย่างกว้างขวางในทกุสงัคม	พระองค์เป็น

ส่วนหนึ่งของบทสนทนาประจ�าวัน	เราเห็นพระบัญญัติ	10	ประการบนก�าแพงโรงเรียน,	

การอธิษฐานในท่ีประชุมเป็นเร่ืองปกติ	พ่อแม่ของฉันไม่ได้เป็นผู้เช่ือ	แต่ฉันก็ยังได้ยิน 

เรื่องของพระเจ้าที่โรงเรียนและจากเพ่ือนบ้าน	แต่วัยรุ่นทุกวันนี้ไม่ได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้เลย	

จึงง่ายมากที่พวกเขาจะรู้สึกสิ้นหวัง

	 พ่อแม่หลายคนพยายามท�าทุกอย่างเพื่อจะได้ในสิ่งที่ต้องการจนแทบไม่มีเวลา

ให้ลูกๆ	ของเขา	ความเครียดในครอบครัวมักเกิดขึ้นจากการที่พ่อแม่ต�าหนิลูกที่เข้าสู่ช่วง

วัยรุ่นเรื่องการแต่งตัว,	ทรงผม,	การเลือกคบเพื่อน,	ผลการเรียน,	ไม่ท�างานบ้าน	ฯลฯ		 

ฉนัเห็นด้วยว่าพ่อแม่ต้องคอยสอนลกูๆ	แต่ถ้าเด็กมคีวามหวงัมากกว่าน้ี	พวกเขาคงไม่ต้อง

ถกูส่ังสอนมากขนาดนี!้		ถ้าพวกเขาไม่เข้าใจ	แล้วออกจากบ้านทุกวนัด้วยความรูส้กึสิน้หวงั

ก่อนทีจ่ะได้เจอหน้าคนอืน่ๆ	กม็แีต่เพิม่ความสิน้หวงัมากเข้าไปอกี	ให้เราใช้ค�าพดูหนนุใจ,	

ให้ก�าลังใจและเต็มไปด้วยความหวังกับทุกคน	โดยเฉพาะกับเยาวชนในยุคนี้

ตัดสินใจวันนี้ว่าคุณจะเป็นคนที่พูดถึงความหวังอย่างไม่หยุดหย่อน	ตัดสินใจว่า

คุณจะเป็นคนสร้างกระแสด้านบวกให้กับสังคม	 

ให้เราเป็นคนที่คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วมีความสุข	 

ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อและหวังว่าสิ่งดีๆ	ก�าลังจะเกิด

ขึ้นกับคุณวันนี้

ตัดสินใจวันนี้ว่าคุณจะเป็น
คนที่พูดถึงความหวังอย่างไม่
หยุดหย่อน

ค�าพูดแห่งความหวัง
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ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

	 สิ่งที่คุณพูดวันนี้เป็นตัวตัดสินว่าชีวิตวันพรุ่งนี้ของคุณจะเป็นยังไง	อย่าปล่อยให้

ความกดดันของโลกนี้และค�าหลอกลวงจากมารซาตานมาท�าให้คุณท้อใจ	ท�าให้คุณมอง

แต่ด้านลบในชีวิต	ให้จดจ่อท่ีพระวจนะพระเจ้า,	มั่นคงในพระสัญญาของพระองค์,	และ

ใช้ค�าพูดอย่างมีสติปัญญากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

	 ทุกค�าที่คุณพูดส่งผลถึงคุณ	ดังนั้นให้เลือกพูดสิ่งท่ีดี,	สิ่งท่ีช่วยให้ชีวิตดีข้ึน	 

ให้ค�าพูดเหล่านัน้คอยถางเส้นทางทีคุ่ณเดินให้ราบรืน่ไม่ว่าจะต้องผ่านความล�าบากแค่ไหน

ก็ตาม	แทนที่จะพูดถึงแต่ปัญหา	ให้พูดพระสัญญาของพระเจ้า	แม้ว่าสงครามท่ีเกิดขึ้น

ท�าให้คุณกลัว	ให้คุณวางผู้สรรเสริญไว้แถวหน้า	เมื่อไหร่ท่ีคุณท�าตามนั้นแล้ว	คุณจะรู้ว่า

พระเจ้าทรงต่อสู้แทนคุณ	–	คุณจะไม่มีวันพ่ายแพ	้



บทที่ 9

ก้าวไปเรื่อยๆ อย่าหยุด

..ยิ่ง กว่า นั้น เรา ก็ ชื่น ชม ยินดี ใน ความ ทุกข์ ยาก ด้วย เพราะ เรา รู้ ว่า 
ความ ทุกข์ ยาก นั้น ท�า ให้ เกิด ความ ทรหด อดทน และ ความ ทรหด 
อดทน ท�า ให้ เหน็ ว่า เรา เป็น คน ที ่พระ เจ้า ทรง ใช้ ได้ และ การ ที ่เป็น เช่น 
นั้น ท�า ให้ มี ความ หวัง..

โรม 5: 3-4

“สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการใช้ชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยเจอความล้มเหลว 

แต่เป็นการลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้มลง” 

– เนลสัน แมนเดลา

	 สัตว์แต่ละชนิดจะแสดงสัญชาติญาณแตกต่างกันเวลาที่ถูกข่มขู่หรือเวลาที่ 

รู้สึกกลัว	หมีพุ่งเข้าต่อสู้,	กระรอกปีนขึ้นที่สูง,	ละมั่งวิ่งหนี,	ตัวตุ่นขุดหลุมหนี	พฤติกรรม

ของสัตว์แต่ละชนิดจะท�าตามสัญชาติญาณของมัน	แต่มีอยู ่ชนิดหนึ่งที่มีพฤติกรรม

ประหลาดคอื	พอสซัม	(possum)	มนัเป็นสัตว์ทีจ่ะไม่ปะทะ,	ไม่ปีน,	ไม่บนิหนหีรอืขดุหลมุ

แต่มนัจะแกล้งตาย	แทนทีจ่ะท�าอะไรซกัอย่าง	แต่มนักลับอยูเ่ฉยๆ	นอนแกล้งตาย	–		เป็น

ที่มาของประโยค	“เลียนแบบ	พอสซัม”–	มันหวังว่าการอยู่นิ่งจะช่วยให้มันรอดไปได้

	 ฉันสังเกตว่าหลายครั้งคนเราพบกับความเจ็บปวดหรือกลัว,	ฝ่ายวิญญาณของ	

พวกเขากลายเป็นเหมอืนตัวพอสซมั		แทนทีจ่ะลกุขึน้มาท�าอะไรซกัอย่าง	พวกเขากลับนิง่

เฉย	เมือ่ไหร่ทีเ่จอความทกุข์	เมือ่ไหร่ทีเ่จ็บปวดหรอืผดิหวงั	พวกเขานิง่แข็งหยดุเคลือ่นไหว	
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ฟังดูคุ้นๆ	ไหมคะ?	คุณเคยเป็นแบบนั้นบ้างหรือเปล่า	เวลาที่เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด	

หรอืต้องเจอกับความผิดหวงัแบบไม่ทนัตัง้ตวั?	คณุเคยตกอยูใ่นสถานการณ์ทีไ่ม่รูจ้ะท�ายงั

ไงด	ีก็เลยไม่ท�าอะไรเลยซักอย่างบ้างไหมคะ?

	 ตอนน้ี คุ ณ อาจก�าลังรู้สึกเจ็บปวดชนิดที่

แทบจะขยบัตวัไม่ได้เลย	ฉนัไม่ได้มองความเจ็บปวด

คุณเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยค่ะ	เชื่อเถอะ	ฉันเองก็เคย

ผ่านช่ วง เวลาที่พยายามแก้ปัญหาแต่ต้องเจ็บปวด

มากจนลุ กขึ้นแทบไม่ไหว	ฉันเข้าใจว่าคุณต้องเจอ 

กบัอะไร	เพราะฉนัเองกเ็คยรูส้กึเหมอืนเป็นอมัพาตกบัปัญหาหนกั	แต่ฉนัอยากจะหนนุใจ

คุณว่าระหว่างที่คุณเจอความล�าบาก	สิ่งเดียวที่ดีที่สุดที่คุณท�าได้คือ	ก้าวต่อไปเรื่อยๆ

	 คุณอาจจะยังไมได้ค�าตอบของทั้งหมด	คุณอาจจะรู ้สึกช็อคกับสิ่งที่เกิดข้ึน	 

คุณอาจรู้สึกว่าโลกนี้ก�าลังบีบคุณอยู่	แต่ในช่วงเวลานั้น	ถ้าคุณก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆ	 

มนัจะ	ช่วยให้คณุเลิกรูสึ้กสิน้หวงั	คณุอาจยงัไม่เหน็แสงสว่างทีป่ลายทางตอนนี	้แต่ถ้าคณุ

วางความกังวลไว้กับพระเจ้า	เชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่กับคุณในเวลาที่ล�าบาก	คุณจะได้รับ

การเยียวยาระหว่างการเดินทางกับพระองค์	ในที่สุดคุณจะไม่ได้พบแค่แสงสว่างที ่

ปลายทางเท่านั้น	ความสว่างที่ว่าจะส่องไปยังทุกที่ที่ความมืดครอบง�าคุณอยู่

	 ฉันเข้าใจดีว่า	ความรุนแรงของสถานการณ์ที่คุณเจออาจท�าให้คุณรู้สึกไม่อยาก

จะท�าอะไรเลย	เมื่อคุณต้องพบกับความโหดร้ายของการสูญเสียแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมา 

คือความรู้สึกโศกเศร้าไม่มากก็น้อย	ขอให้คุณก้าวไปข้าวหน้าเรื่อยๆ	ผ่านกระบวนการ

เยียวยาจากพระเจ้า	ทางออกสุดท้ายไม่ใช่การถอยออกไปแล้วก็จมกับความเจ็บปวดไป

ตลอดชีวิต	พระเจ้าอยากให้คุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความเช่ือว่าพระเจ้าจะทรงน�าคุณ 

ออกจากความเจ็บปวดนั้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้แน่นอน

พระ ยาห์ เวห์ ทรง น�า ย่าง เท้า คน ใด ให้ มั่น คง ก็ คน นั้น แหละ ที่ พระ องค ์
พอ พระ ทยั ทาง ของ เขา แม้ เขา สะดดุ เขา จะ ไม่ ล้ม ลง เพราะ พระ ยาห์ เวห์ 
ทรง ยุด มือ เขา ไว้

สดุดี 37:23-24

บางครั้งสิ่งที่ดีที่สุด
ที่คุณสามารถท�าได้
คือก้าวต่อไป
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	 การที่เราสามารถวางใจพระเจ้าได้นั้นถือเป็นสิทธิพิเศษจริงๆ	ท�าให้เราม ี

ความหวัง	แม้ในเวลาทีด่เูหมอืนว่าไม่มเีหตผุลเลยทีจ่ะมคีวามหวงั	เมือ่ทกุอย่างดหูลงทาง	

คุณยังสามารถวางใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงน�าทางคุณ

	 ฉนัได้ยนิเพือ่นคนหน่ึงพูด	หลงัจากผ่านความทกุข์ทรมานจากการรกัษาโรคมะเรง็	

ตอนนี้เธอได้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการรักษาและพร้อมจะกลับไปใช้ชีวิตตามเดิม	 

เธอบอกว่า	“ฉันรู้สึกว่าไม่ง่ายเลยที่จะเดินต่อไปข้างหน้า	เพราะตอนนี้ชีวิตฉันไม่เหมือน

แต่ก่อนแล้ว”	คุณอาจเคยเจอความรู้สึกแบบนี้เหมือนกัน	คนรักของคุณจากไปอย่างไม่มี

วนักลบั	แล้วคณุก็คดิภาพไม่ออกว่าชีวติทีไ่ม่มเีขาอยูจ่ะเป็นยงัไง	คณุอาจเสียงานทีเ่คยท�า

มานานหลายปีทีค่ดิว่าจะท�าจนเกษยีณ	แล้วจะท�ายังไงต่อล่ะ?		ขอให้มัน่ใจเถอะค่ะ	ถงึแม้

คุณไม่รู้ว่าจะท�ายังไง	แต่พระเจ้าทรงรู	้พระองค์จะน�าย่างเท้าทุกก้าวของคุณ	

พลังของการเคลื่อนไปข้างหน้า

	 ฉันยังจ�าได้ตอนที่จะจัดการประชุมยาว	3	วัน	เมื่อใกล้จะเริ่มการประชุม 

ฉนักลบัได้รบัข่าวร้ายมากๆ	และมนัยากมากทีจ่ะท�างานต่อได้	แต่ฉนัรูว่้ายงัไงก็ต้องท�าต่อ	

ฉนัสมัผสัได้ว่าพระวญิญาณบรสิทุธิท์รงตรสัว่า	“แค่ก้าวขาข้างหนึง่ไปข้างหน้าอกีข้างหนึง่	

เดินต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆ	!”

	 การเดนิต่อไปข้างหน้าไม่ได้ช่วยให้บาดแผลหรือความรูส้กึผดิหวงัหายไป	แต่มนั

กลับท�าให้ฉันจมลึกลงไปในหลุมของความสิ้นหวังมากข้ึนเรื่อยๆ	ไม่กี่สัปดาห์ผ่านไป	

เหตุการณ์ก็คล่ีคลายด้วยดี	ลักษณะอย่างหนึ่งของคนท่ีเติบโตฝ่ายวิญญาณแล้วก็คือ	 

การมีวินัยในตัวเองที่จะรักษาค�าสัญญา	แม้ว่าคุณก�าลังเจอเหตุการณ์ร้ายแรง	ฉันก�าลัง 

เจ็บปวด	แต่กย็งัต้องท�างานพนัธกจิกบัคนอืน่ทีก่�าลงัเจ็บปวดเช่นกนั	แล้วพระเจ้ากไ็ด้รกัษา

ฉันให้หายและแก้ปัญหาให้จบลงด้วยดี

	 ฉันจ�าได้ว่ามันยากมากเวลาที่เราเจ็บปวด	แล้วต้องผ่านมันไปให้ได้จนกว่า

เหตุการณ์จะจบลง	ฤดูใบไม้ผลิย่อมมาหลังจากฤดูหนาว	แสงอาทิตย์จะสุกใสหลังจาก 

พายรุ้าย	ได้ผ่านไป	เมือ่วานมเีมฆครึม้ทัง้วนั	เกดิฝนตกหนกั

และมฟ้ีาผ่า	แต่วันน้ีท้องฟ้ากลบัเป็นสฟ้ีาและมีพระอาทติย์ พายุจะไม่อยู่ตลอดไป!

ก้าวไปเรื่อยๆอย่าหยุด
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สว่างสดใส	ฉันคิดว่าเราคงจะเข้าใจดีว่า	แม้แต่สภาพอากาศต่างก็มีฤดูกาลของมัน 

เรื่องแย่ๆ	ที่เกิดขึ้นจะเป็นใบเบิกทางให้มีเรื่องดีๆ	ตามมา	ถ้าตอนน้ีชีวิตคุณก�าลังมืดครึ้ม

และมีพายุร้ายกระหน�่าอยู่	ให้มองไปข้างหน้า	ที่จะมีพระอาทิตย์ส่องแสงให้คุณในวัน 

พรุ่งนี	้หรือวันถัดไปหรือถัดจากนั้นไปอีก	พายุจะไม่อยู่ตลอดไปค่ะ!

	 ในพระคัมภีร์มีเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่ง	(เป็นโรคตกเลือดมานาน)	เธอฝ่าฝูงคน

เข้าไปเพื่อจะถึงพระเยซูให้ได้	(มาระโก	5:25-34,	ลูกา	8:43-48)	ถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนี้ 

ป่วยมานาน	12	ปีแล้ว	และได้ทุม่เททกุอย่างทีเ่ธอมใีห้กับการรกัษา	ทีส่ดุท้ายกไ็ม่สามารถ

ช่วยให้เธอหายได้	เธอไม่ยอมอยู่เฉยๆ	รอให้โรคหายไปเอง	แต่เธอเลือกให้ความหวังช่วย

สร้างแรงบันดาลใจให้เธอก้าวผ่านไปให้ได้ในทุกสถานการณ์	ไม่มีอะไรมาขวางเธอจาก 

พระเยซไูด้	–	ไม่ว่าจะเป็นฝงูชน,	ความเจบ็ป่วย,	ไม่ว่าจะต้องรอนานแค่ไหน,	ไม่ว่าจะเป็น

ความสงสัยแม้กระท่ังบาดแผลของเธอเอง	เธอบอกตัวเองเสมอว่า	“ถ้า ฉัน ได้ แตะ	ต้อง  
ฉลอง พระ	องค์ เท่า น้ัน	ฉัน ก็ จะ หาย	โรค”	(มัทธิว	9:21)	ด้วยความหวังและความศรัทธา 

ในใจ	เธอจึงก้าวไปข้างหน้า

	 ตอนนี้คุณอาจก�าลังเจอฝูงชนที่ขวางอยู่	อาจเป็นฝูงชนของความคิดลบๆ	อาจ

เป็นฝงูชนของความเจบ็ปวดและบาดแผลในอดีต	อาจเป็นฝงูชนของคนทีไ่ม่ช่วยสนบัสนนุ

คุณเลย	อาจเป็นฝูงชนของความกดดันเร่ืองการเงิน	อาจเป็นฝูงชนของความเจ็บป่วย 

ทางร่างกาย	แต่ถ้าคุณวางอดีตข้างหลังและไม่ยอมให้ความผิดหวังในชีวิตดึงคุณให้ท้อใจ

และเศร้าซึม	แล้วสิ่งอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณ

	 ฟิลิปปี	3:13-14	กล่าวว่า	:	

พี่ น้องทั้งหลาย ข้าพ เจ้าไม่ถือ ว่าข้าพ เจ้าฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพ เจ้า 
ท�า อย่าง หนึง่ (ด้วยความทะเยอทะยาน) คอื ลมื สิง่ ที ่ผ่าน พ้น มา แล้ว โน้ม 
ตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้อง หน้า และข้าพ เจ้าบาก บั่นมุ่งไปสู่หลัก ชัย เพื่อจะ

ได้รับรางวัล (สูงสุดจากเบื้องบน) คือการทรงเรียกแห่งเบื้อง บนซึ่งม ี

ในพระ เยซู คริสต์ (เพิ่มเติม)
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	 ฉันชอบพระคัมภีร์ตอนนี	้ที่เปาโลบอกว่าเขาจะลืมสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง	–	ทั้งความ

ผิดพลาดและบาดแผลในอดีต	–	เขาจะมุ่งไปข้างหน้าเพื่อไปถึงปลายทางชีวิตที่ได้ถูก

ก�าหนดไว้	คุณเองก็ท�าได้เช่นกัน	คุณสามารถก้าวข้ามอดีตที่คอยฉุดให้คุณถอยหลังวันนี	้

ให้คุณปฏิเสธท่าทีของผู้แพ้	เลิกเล่น	“เลียนแบบ	พอสซัม”เสียตั้งแต่วันนี้	ให้คุณเลือกท่ี

จะเดินไปข้างหน้า	–	เลือกเดินต่อไป

พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอยู่

	 เมือ่คณุอ่านมาถงึตรงนี	้คณุอาจคิดในใจว่า	“จอยซ์ ฉนัไม่แน่ใจว่าจะไปข้างหน้า

เร่ือยๆ ได้หรือเปล่า ฉันผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาก่อน จนฉันรู้สึกเหมือนไม่มีแรง 

จะก้าวขาออกไปแม้แต่ก้าวเดียว” ถ้าคุณก�าลังคิดแบบนี้	ฉันขอให้คุณรีบออกมาจาก 

ความรูส้กึเหล่านัน้ให้ได้	ถ้าเราจะตดิตามพระเจ้า	เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชือ่

เมือ่ฉนัได้มาศกึษาพระวจนะพระเจ้า	ฉนักส็งัเกตเหน็การเคลือ่นไหวของพระเจ้า	ไม่เพยีง

แค่นั้น	พระองค์ยังเรียกคนของพระองค์ให้เคลื่อนไหว...แม้แต่ในเวลาที่เลวร้ายที่สุด

เมื่อชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ และก�าลังถูกไล่ต้อนจากกองทัพ

ทหารอียิปต์ จนกระทั่งไปหยุดตรงหน้าทะเลแดง ....พระเจ้าสั่งให้เขา

เดินหน้าต่อไป!

หลังจาก 40 ปีในทะเลทราย เมื่อลูกของพระเจ้ามาถึงแม่น�้าจอร์แดน                                                                                

และไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปในดินแดนคานาอันดีหรือไม่ ....พระเจ้าส่ังให้

เขาเดินหน้าต่อไป!

เมื่อกองทัพทหารอิสราเอลมาถึงก�าแพงเมืองเยรีโค และไม่รู้เลยว่าจะ

ต่อสู้ด้วยวิธีไหนถึงจะชนะ พวกเขาได้รับค�าแนะน�าให้เดินขบวนรอบๆ

เมือง หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งได้ว่า ....พระเจ้าสั่งให้เขาเดินหน้าต่อไป! 

เมือ่ประชากรของพระเจ้าเข้ามายงัเมอืงคานาอนั ได้พบดนิแดนทีค่รอบ

ครองโดย คนร่างยกัษ์ พระเจ้าจงึสัง่ให้พวกเขาพชิิตดนิแดนนัน้มาให้ได้ 

....พระเจ้าสั่งให้เขาเดินหน้าต่อไป!

ก้าวไปเรื่อยๆอย่าหยุด
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	 สถานการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น	ประชากรถูกล่อให้เล่น	“เลียนแบบ	 

พอสซัม”	ความล�าบากท่ีเกิดขึ้นท�าให้พวกเขาอยากจะซ่อนตัวรอเฉยๆ	แทนท่ีจะลุกข้ึน

แล้วเดินไปข้าวหน้า	แต่ระหว่างที่พระเจ้าสั่งให้พวกเขาเดินหน้าต่อไปด้วยความเช่ือว่า

พระเจ้าจะทรงน�าพวกเขาออกจากปัญหาจนไปถึงชัยชนะนั้น	ถ้าพวกเขานิ่งเฉยด้วย 

ความรู้สึกกลัวและไม่มั่นใจ	พวกเขาคงจะไม่ได้สัมผัสกับความบริบูรณ์ของพระเจ้าที่ทรง

เตรียมไว้ให้แน่นอน	แม้บางครั้งอาจจะต้องเจอกับความล�าบากบ้าง	พวกเขายังเลือกที่จะ

ลุกขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อไป	แล้วในท้ายสุด	มันคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม

 ตัวอย่างในพระคัมภีร์ไม่ได้มีเฉพาะในพันธสัญญาเดิมเท่านั้น	ถ้าคุณได้อ่าน

หนังสือพระกิตติคุณ	เรื่องราวชีวิตของพระเยซู	คุณจะพบว่าพระองค์ไม่เคยหยุดนิ่ง

พระองค์ไม่เคยอยู่เฉย	หรือแกล้งตายเหมือนเจ้าพอสซัมเวลาท่ีต้องเผชิญหน้ากับปัญหา	

พระองค์ทรงเดนิทางจากเมืองหนึง่ไปยงัอกีเมอืงหนึง่	บากบัน่ท�าพระราชกจิของพระองค์

บนโลกนี	้แม้ในเวลาที่คนไม่ยอมรับพระองค์	แม้ในเวลาที่พวกฟาริสีพยายามจับพระองค์	

หรือเมื่อประชากรหันหลังให้พระองค์	พระเยซูยังคงเดินหน้าไปเรื่อยๆ

	 ฉันเชื่อว่า	เหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าให้ลูกของพระองค์เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆ	–	 

ให้ต่อสู้กับพวกศัตรู,	เดินข้ามแม่น�้า	เข้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา	–	เพราะความหวัง

อยู่ในการเคลื่อนไหว	ถ้าคุณไม่ยอมเดินออกไป	ก็ไม่มีต้องหวังว่าจะไปถึงปลายทางใหม่ๆ

	 ถ้าไม่มีการเดินไปข้างหน้า	ก็ไม่มีหวังที่จะเปลี่ยนแปลงได้!

ก้าวออกไปด้วยความเชื่อฟัง

	 วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณยังคงเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆคือการเชื่อฟังพระเจ้า	–	 

เพียงแค่คุณท�าตามที่พระองค์ทรงน�า	ไม่ว่าพระองค์จะสั่งให้คุณก้าวเล็กๆ	หรือก้าวใหญ่ๆ	

แม้ว่าบางครั้งอาจเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิด	แต่การติดตามพระเจ้าเป็นทางเดียวท่ีเราจะไป 

ถึงปลายทางที่ถูกต้อง

	 ฉันมักจะคิดถึงชาวอิสราเอลที่	เดินตามเสาเมฆของพระเจ้าผ่านถิ่นทุรกันดาร	

เมฆจะปกคลุมเหนือเต็นท์	พระคัมภีร์บอกว่า	เมื่อก้อนเมฆเคลื่อนตัว	ชาวอิสราเองก ็

เคล่ือนตาม	เมื่อเมฆหยุด	ชาวอิสราเองก็หยุดอยู่กับที่	ไม่มีทางไม่รู้เลยว่าจะได้เคลื่อนไป
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อีกทีเมื่อไหร่	แต่พวกเขาต้องพร้อมที่จะก้าวออกไปทันทีท่ีพระเจ้าทรงเคลื่อนไหว	 

(กันดารวิถี	9:16-23)	คุณพร้อมหรือยังคะ?	ฉันมั่นใจว่าบางครั้งพวกเขาก็ไม่อยากจะลุก

ไปไหนเวลาที่พระเจ้าเร่งเร้าให้เดินทางต่อ	แต่ถ้าพวกเขาอยากจะเดินทางผ่านถิ่น 

ทุรกันดารไปให้ได้ละก	็พวกเขาต้องเชื่อค�าสั่งพระเจ้า

	 เราต้องพร้อมอยู ่เสมอเหมือนทหารที่ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา	เม่ือมี

เหตุการณ์รุนแงเกิดข้ึน	ทหารจะรู้ดีว่าเขาอาจจะถูกเรียกตัวให้ไปท�าหน้าท่ีเมื่อไหร่ก็ได้	

เวลาทีห่มอเข้าเวร	พวกเขาต้องพร้อมท่ีจะออกไปหาผูป่้วยได้ทกุขณะ	ไม่ส�าคญัว่าพวกเขา

วางแผนอะไรไว้	หรือก�าลังท�าอะไรอยู่	เมื่อไหร่ที่ถูกเรียกก็ต้องไปทันที

	 ในการประชุมคร้ังหนึ่งของฉัน	ฉันก�าลังหาข้อพระคัมภีร์ระหว่างการนมัสการ	

แล้วจู่ๆ	ฉันก็คิดในใจว่าฉันน่าจะยกพระคัมภีร์ให้ผู้หญิงคนที่แบ่งปันค�าพยานเมื่อไม่ก่ี 

นาทีก่อนหน้าน้ี	ฉันรู้สึกแรงมากว่าฉันควรจะยกพระคัมภีร์ให้เธอหลังจากจบการเทศนา

ในคืนนั้น	ค่ะ	ฉันบอกเลยว่า	ฉันไม่คิดล่วงหน้ามาก่อน	ฉันชอบพระคัมภีร์เล่มนั้นมาก	

เพราะฉันเขียนข้อความหลายอย่างลงไป	จริงๆ	แล้ว	ฉันเขียนบทเรียนส�าคัญเจ็ดอย่าง 

ที่ฉันได้เรียนรู้ลงไปในเล่มนั้น	แต่ฉันสัมผัสได้ชัดว่าพระเจ้าทรงบอกให้ฉันมอบให้ผู้หญิง

คนนั้น	ฉันไม่รู้เลยว่าท�าไมพระเจ้าบอกให้ฉันท�าอย่างนั้น	บางทีมันอาจช่วยหนุนใจผู้หญิง

คนน้ันได้มาก	หรือพระเจ้าอยากจะรู้ว่าฉันเช่ือฟังพระองค์จริงๆ	หรือไม่	แต่ไม่ว่าจะด้วย

เหตุผลอะไร	ฉันก็ต้องตัดสินใจ	:	ว่าจะเชื่อฟังท�าตาม	หรือจะไม่ยอมท�า	ครั้งนั้นฉันเลือก

ตัดสินใจถูก	แต่ก็มีบ้างที่ฉันตัดสินใจผิด	แล้วสุดท้ายก็ต้องมาเสียใจเองที่ไม่ยอมท�าตาม	

	 ทางเดยีวทีจ่ะท�าให้เราไม่ต้องรูสึ้กเสยีใจทหีลงักค็อืเลอืกท�าส่ิงท่ีถูกตอนนีเ้ลยค่ะ!	

ตอนนี้พระเจ้าก�าลังให้ภาระใจคุณอย่างไรบ้าง?	พระองค์บอกให้คุณอภัยคนท่ีท�าให้คุณ

เจ็บหรือเปล่า?	เป็นพระพรให้คนที่ก�าลังมีปัญหาหรือเปล่า?	เปลี่ยนนิสัยแย่ๆ	บางอย่าง

หรือเปล่า?	ปล่อยความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องทิ้งไปหรือเปล่า?	หนุนใจเพื่อนหรือเปล่า?	 

เผชิญหน้าปัญหาหรือเปล่า?	ไม่ว่าพระเจ้าบอกให้คุณท�าอะไร	อย่ารอให้ถึงครั้งต่อไป	 

ให้ลงมือท�าด้วยความเชื่อฟังและรอดูว่าพระเจ้าจะอวยพรทุกๆ	ก้าวของเราอย่างไรบ้าง	 

ฉันเชื่อหมดใจว่า	ความสิ้นหวังมาพร้อมกับการนิ่งเฉย	แต่ความหวังจะถูกกระตุ้นข้ึนเมื่อ

เราก้าวออกไปด้วยความเชื่อในพระเจ้า

ก้าวไปเรื่อยๆอย่าหยุด
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	 เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ยินค�าพูดที่เกี่ยวกับร่างกายของเราว่า	ยิ่งเราเคลื่อนไหว 

มากเท่าไหร่	ร่างกายจะเคลื่อนไหวได้มากขึ้นเท่านั้น	ยิ่งเราเคลื่อนไหวน้อย	ร่างกายก็จะ

เคลื่อนไหวได้น้อยเท่าน้ัน	ถ้าคุณเกษียณแล้วน่ังเฉยๆไม่ท�าอะไรเลย	สุขภาพร่างกาย 

จะค่อยๆ	โรยรา	แล้วก็เสื่อมลงเรื่อยๆ	อย่างไรก็ตาม	อายุก็ไม่ใช่ปัจจัยส�าคัญส�าหรับ 

คนท่ีไม่ยอมแพ้ชีวิตและหากิจกรรมท�าอยู่เป็นประจ�า	เช่นเดียวกัน	ฉันเชื่อว่าถ้าเรา

เคลื่อนไหวกับพระเจ้าอยู่เสมอ	มันก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นเท่านั้น	ถ้าคุณนิ่งเฉยมานาน 

เพราะรู้สึกกลัว	ก็อาจจะต้องใช้ความพยายามเป็นมากพิเศษท่ีจะลุกข้ึนมาอีกครั้ง	แต่มัน

คุ้มค่าแน่นอนค่ะ

	 ถ้าคุณรู้สึกว่าจะต้องก้าวไปทางไหนซักทาง	แต่ไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะให้ท�า 

อะไรแล้วติดอยู่ตรงน้ัน	ฉันอยากจะถามสองค�าถามนี้กับคุณว่า	1)	เรื่องล่าสุดที่พระเจ้า 

สั่งให้คุณท�าคืออะไร?	2)	แล้วคุณได้ลงมือท�า 

หรือเปล่า?	บางครั้งพระเจ้าแค่อยากให้เราเชื่อฟัง

ด้วยการลงมอืท�าเรือ่งล่าสดุทีบ่อกให้เราท�าก่อนทีจ่ะ

บอกเรื่องใหม่ๆ	ส�าหรับพระเจ้าคุณจะก้าวกระโดด

ไม่ได	้–	ต้องค่อยๆไปทีละก้าว	

	 ไม่แน่ว่าตอนนี้พระเจ้าก�าลังให้ภาระใจคุณที่จะ....

•	 กลับไปเรียน

•	 เปลี่ยนวิธีการพูดกับคู่แต่งงาน

•	 มีท่าทีของความชื่นชมยินดี	

•	 ดูแลตัวเองให้ดีขึ้น

•	 ให้เวลาศึกษาพระวจนะมากขึ้น

•	 เริ่มศึกษาพระคัมภีร์

•	 มอบของขวัญบางอย่างให้คนที่ต้องการจริงๆ

•	 หนุนใจลูกๆมากขึ้น

•	 เป็นอาสาสมัครให้ชุมชน

•	 รับใช้ในคริสตจักร

•	 แบ่งปันค�าพยานชีวิตกับเพื่อนๆ

บางครั้งพระเจ้าแค่อยากให้เรา
เชื่อฟังด้วยการลงมือท�าเรื่อง
ล่าสุดที่บอกให้เราท�าก่อนที่จะ
บอกเรื่องใหม่ๆ
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	 เราไม่สามารถข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่พระเจ้าบอกให้ท�าเพราะตัวเอง 

รู้สึกไม่ชอบไปได้	เค้กทีเ่ราบรรจงอบจะเป็นอย่างไร	ถ้าเราใส่ทกุอย่างยกเว้นนม?	เราอาจ

จะข้ามขั้นตอนไปหนึ่งขั้น	แต่มันก็สามารถท�าให้เค้กทั้งก้อนเสียได้	ท้ังความพยายาม 

ของเราและส่วนผสมอย่างอื่นก็อาจจะเสียเปล่าๆ	เพราะเราเลือกที่จะข้ามข้ันตอนหนึ่ง 

ในการอบขนมเค้ก

	 นานหลายปีที่พระเจ้าบอกให้ฉันแสดงความอ่อนน้อมกับสามีให้มากกว่านี	้ 

แต่ฉันยงัไม่พร้อม	ฉนัคอยบอกตัวเองเสมอว่าฉนัท�าไม่ได้	เพราะว่าตวัเองเคยถกูเอาเปรยีบ

จากผู้ชายที่คอยบงการชีวิตฉันในอดีต	แต่จริงๆแล้วนั่นเป็นข้อแก้ตัว	ของการไม่ยอม 

เชื่อฟัง	ฉันเลยติดอยู่ตรงนั้นแล้วชีวิตของฉัน	รวมถึงงานพันธกิจก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

เพราะว่าฉันข้ามไปขั้นตอนหนึ่ง	ทีนทีที่ฉันลงมือท�าข้ันตอนนั้นและเริ่มติดตามการ

เคลื่อนไหวของเสาเมฆที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าแล้ว	เรื่องดีๆ	จึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง	

เลี้ยวขวา – เลี้ยวซ้าย

	 เมื่อปี	1987	หนังสือพิมพ์	เดอะ	ลอส	แองเจิลลิส	ไทมส์	ได้ตีพิมพ์เรื่องราวชีวิต

ของชายนักเล่นสกี	อายุราวๆ	53	ปี	ช่ือเอ็ด	คีนาน	คีนานเป็นนักธุรกิจที่โปรดปรานการ

เล่นสกีมาก	เขาก�าลังฝึกซ้อมส�าหรับการแข่งขันสกีครั้งส�าคัญ	คือกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 

ที่ก�าลังจะมาถึง	แต่เอ็ด	คีนาน	มีอย่างหนึ่งที่ไม่ปกติคือ	เขาเป็นคนตาบอด

	 เม่ือ	7	ปีที่แล้ว	คีนานสูญเสียการมองเห็นไปทีละข้าง	การผ่าตัดทั้งสองครั้ง 

ไม่สามารถรักษาเนื้อเยื่อในตาเขาได้	ซึ่งเป็นผลจากโรคเบาหวานท�าให้เขาเสียการ 

มองเห็นไป	เมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ล�าบากชนิดที่ไม่สามารถอธิบายเป็นค�าพูดได้	

คีนาน	จึงได้ตัดสินใจบางอย่าง	:	เขาอาจจะเลือกนั่งอยู่ในความมืด	จมกับความสงสาร 

ตัวเอง,	โมโหที่เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับชีวิตเขาก็ได้หรือเลือกที่จะเดินหน้าต่อไป	แล้วเขาก็ได้

ตัดสนิใจ	–หกเดอืนหลงัจากกลายเป็นคนตาบอด	เขาเล่นสกีลงมาจากเนนิเขาในเมอืงเวล	 

รัฐโคโลราโด	“ผมจะบงัคบัตวัเองให้กลบัมาเป็นปกตใิห้ได้”	เขาบอก	“ผมคดิว่า	ถ้าผมเล่น

สกีลงมาจากภูเขาได้	ผมก็สามารถท�าทุกอย่างที่ผมคิดได้”

ก้าวไปเรื่อยๆอย่าหยุด
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	 ปี	1983	คีนานชนะเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาครั้งใหญ่	U.S	Association	

of	Blind	Athletes	ท่ีจัดขึ้นในเมือง	อัลทา	รัฐยูทาห์	ไม่ก่ีปีหลังจากนั้น	เขายังชนะ 

ได้เหรียญหลายรายการทั้งเหรียญเงินและเหรียญทอง	การที่เขาตาบอดก็ไม่เป็นอุปสรรค

ให้เขามีชีวิตที่เต็มเปี่ยมได้เลย

	 เมื่อถูกถามถึงวิธีการเล่นสกีลงมาจากเนินเขา	และวิธีหลบหลีกเครื่องกีดขวาง 

ในการแข่งขนั	คนีานจงึอธบิายว่า	เขาจะมคีนคอยน�าระหว่างทีล่งมาตามเนนิเขา	คนน�าทาง

จะคอยตะโกนบอกว่า	“ไปๆๆ	!”	เวลาที่ต้องเร่งความเร็ว	และเขาจะตะโกนดังกว่าเดิมว่า	

“เลี้ยววววว	ขวา”	“เลี้ยวววววว	ซ้าย”	เวลาที่เข้าใกล้เครื่องกีดขวาง	อย่างเดียวที่คีนาน

ต้องท�าคือ	ไปข้างหน้าเรื่อยๆ	และเชื่อค�าบอกของผู้น�าทาง	ถ้าท�าตามนั้นแล้ว	เขาก็สามารถ

เล่นสกีได้จนถึงเส้นชัยอย่างไม่มีที่ติและปลอดภัย	1	

	 ความล�าบากทีเ่ราเจออาจจะไม่เหมอืนของเอด็	คนีาน	คณุอาจน�าเรือ่งนีไ้ปเทียบ

กับเรื่องที่เล็กกว่าได้	บางทีคุณอาจจะต้องพบกับความสูญเสียท่ีไม่ได้คาดคิด	คุณอาจ 

เข้าใจถงึความรู้สกึของการผิดหวงัทีเ่ข้ามาโดยไม่ทนัตัง้ตวั	หรอืคณุอาจจะเผชญิความจรงิ

ที่น่ากลัวอยู่	หรือบางทีคนที่คุณคิดว่าจะอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดก็กลับหายไปเฉยๆ	 

จนท�าให้เกิดค�าถามในใจว่า “จะยอมแพ้ตอนนี้ หรือจะหาทางไปต่อดี?”

 ไม่ว่าปัญหาที่คุณเจอตอนนี้เป็นอะไร	ฉันอยากจะย�้าให้คุณรู้ไว้ว่า	พระเจ้าทรง

มองเห็นว่าคุณต้องผ่านอะไรมา	พระองค์ทรงอยู่ข้างคุณ		อิสยาห์	30:21	กล่าวว่า	“และ

เมื่อท่านหันไปทางขวา หรือหันไปทางซ้าย หูของท่านจะได้ยินค�าพูดจากข้างหลังท่านว่า 

“นี่เป็นหนทาง จงเดินไปทางนี้”” น่ันหมายความว่า	พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะน�าทางคุณ	

เวลาที่ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหน	อย่ากลัวเลยค่ะ	อย่าเลียนแบบเจ้าพอสซัม!

	 บางครัง้การเดนิไปข้างหน้าอาจหมายถงึ	ลกุจากเตยีงขึน้มาท�าความสะอาดบ้าน,	

ออกไปท�างาน	หรือบางครั้งอาจหมายถึงการท�าตามค�าสั่งพิเศษจากพระเจ้า	ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองไหนก็ตาม	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายหรือซับซ้อน	พระเจ้าก็อยากให้เราเป็นคนท่ี

กระตือรือร้น	ไม่ใช่คนที่จิตวิญญาณเฉื่อยชา!	พระเจ้าจะน�าทางคุณและคุณจะได้ยินเสียง

พระองค์ตรัสว่า	“เลี้ยวววว	ขวา”	“เลี้ยววว	ซ้าย”	ยิ่งคุณฝึกความเช่ือมากเท่าไหร่	คุณก็

จะยิง่มคีวามเชือ่เข้มแขง็ขึน้เท่านัน้!	พระเยซตูรสัว่า	“เพราะว่าใครทีม่อียูแ่ล้วจะให้แก่คน

นั้น จนมีอย่างเหลือเฟือ แต่คนท่ีไม่มี แม้แต่สิ่งที่มีอยู่ก็จะเอาไปจากเขา” (มัทธิว 25:29) 
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พระองค์ก�าลงัพูดถงึความเชือ่ท่ีต้องอาศัยการฝึกฝนแทนท่ีจะแอบซ่อนตวัเพราะความกลวั	 

เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆ	–เป็นสิ่งที่มีพลังมากที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณท�าได้

ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา !

	 เมื่อคุณพบว่าชีวิตก�าลังติดอยู่กับที่เพราะความเจ็บปวด,	รู ้สึกไม่มั่นคงหรือ 

ผิดหวงั	ฉนัอยากหนุนใจให้คณุลกุขึน้มาแล้วเดินต่อไปข้างหน้า	มนัอาจไม่ง่ายแต่คณุท�าได้

แน่	ให้คณุก้าวผ่านสิง่ทีเ่ป็นอปุสรรคทีท่�าให้คุณไม่ไปถงึไหน	ตดัสนิใจว่าจะท�าอะไรซกัอย่าง

แทนที่จะอยู่เฉยๆ	ให้คุณเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกให้คุณท�า

	 พระเจ้าอยากจะช่วยคุณออกมาจากหลุมทรายดูดของความท้อใจและสิ้นหวัง	

เพราะฉะนั้นให้คุณปลุกความหวังแล้วลุกขึ้นมา	แม้ว่าตอนนี้คุณยังมองไม่เห็นอะไร	 

แต่พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีส�าหรับชีวิตคุณค่ะ	คุณจะไม่เจ็บปวดไปตลอดชีวิตแน่นอน	 

มีอนาคตที่สดใสรอคุณอยู่ที่ปลายทาง	อย่าแกล้งตายเหมือนเจ้าพอสซัมอีกเลยค่ะ

“..ดงันัน้ จงึมคี�ากล่าวว่า คนทีห่ลบัอยู ่จงต่ืนขึน้ และจงเป็นขึน้จากตาย 

แล้วพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่าน” 

เอเฟซัส 5:14

ก้าวไปเรื่อยๆอย่าหยุด



 

  

ตอน 3

ความหวังและความสุข
. . . .

“คน ที ่ผู้ อปุ ถมัภ์ ของ เขา คอื พระ เจ้า ของ ยา โคบ ก ็เป็น สขุคอื ผู ้ที ่ความ 
หวัง ของ เขา อยู่ ใน พระ ยาห์ เวห์ พระ เจ้า ของ เขา”

สดุดี 146:5

	 ฉันอธิษฐานขอให้คุณเริ่มเข้าใจพลังของความหวัง	และรู ้ว ่าความหวังกับ 

ความสุขนั้นเช่ือมโยงกันอยู่	เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมีความศรัทธาแต่ไม่มีความหวัง	เพราะ	

ความหวังคือการคาดหวังว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิต	ฉันพยายามฝึกฝนสิ่งที่ตัวเองคิดว่า

เป็นความศรัทธามานานหลายปี	แต่ขณะเดียวกันฉันก็มีทัศนคติกับชีวิตในด้านลบ	และ	

แน่นอนว่านั่นไม่ใช่ความหวัง

	 เมื่อก่อนส่วนใหญ่ฉันจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่	แม้จะเป็นคริสเตียนแล้ว,	 

มีครอบครัวที่อบอุ่นและท�าพันธกิจเต็มเวลา	ฉันไม่เข้าใจว่าต้นตอของปัญหาคืออะไรเลย

มักจะท�าอะไรผิดๆ	เหมือนที่คนส่วนใหญ่ท�า	ก็คือชอบคิดว่า	ถ้าเพียงแต่	“ทุกอย่าง” 

รอบตัวเปลี่ยนไปละก็	เราก็คงจะมีความสุข	ฉันพยายามใช้ปความศรัทธาของตัวเองเพื่อ

ขอให้พระเจ้าช่วยเปลีย่น	“ทกุอย่าง”	แต่ฉนักลบัคดิผดิ	เพราะว่าพระเจ้าอยากจะเปล่ียน

ที่ตัวฉันมากกว่า	แทนที่จะเปลี่ยนสถานการณ์รอบตัว

	 พระองค์อยากให้เราเรียนรู้ที่จะมีความสุขในทุกสถานการณ์	ซึ่งมีทางเดียวที่จะ

ช่วยได้คอืการมคีวามหวงั	–	มชีวีติด้วยคาดหวงัอย่างมคีวามสขุว่าเรือ่งดีๆ 	ก�าลงัจะเกดิข้ึน

กับเรา,	ผ่านทางเราและเกิดขึ้นกับทุกอย่างรอบตัวเรา
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	 เหมือนที่ฉันได้พูดไปก่อนหน้าน้ี	ฉันคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือน	“หนังสือ 

แห่งความสุข!”	ฉันเชื่ออย่างเต็มอกว่า	ถ้าคุณน�าค�าสอนเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตคุณแล้ว	

มันจะช่วยให้คุณปลดปล่อยความชื่นชมยินดีออกมา	เหมือนขวดน�้าที่ถูกเปิดฝาหลังจาก

ถูกปิดมานาน

	 ให้เราพูดเสมอว่า	“เรื่องดีๆก�าลังจะเกิดขึ้นกับฉันวันนี้”	และ	“สิ่งดีๆ	ก�าลังจะ

เกิดขึ้นผ่านทางฉันวันนี้”



บทที่ 10

มองหาข้อดีของทุกอย่าง

“พระ ยา ห์ เวห์ ตรสั ว่า ‘เพราะ เรา รู ้แผน งาน ที ่เรา ม ีไว้ ส�าหรบั พวก เจ้า                                                                                  

เป็น แผน งาน เพื่อ สวัสดิ ภาพ ไม่ ใช่ เพื่อ ท�า ร้าย เจ้า เพื่อ จะ ให้ อนา คต 
และ ความ หวัง แก่ เจ้า”

เยเรมีย์ 29:11

 “ฉันเลิกคิดถึงความโหดร้าย แต่คิดถึงความสวยงามที่ยัง

เหลืออยู่” 

– แอน แฟรงค์

	 มีผู ้ชายสามคนท�างานเป็นลูกจ้างชั่วคราว	พวกเขาเป็นแรงงานที่ถูกจ้างให ้

สร้างวิหารศักดิ์สิทธิ์ในกรุงลอนดอนที่ก�าลังก่อสร้างอยู่	วิหารแห่งนี้ถูกออกแบบโดยท่าน

เซอร์	คริสโตเฟอร์	เวร็น	สถาปนิกผู้มีช่ือเสียง	ผู้เป็นส่วนหนึ่งของสถาปตยกรรมชิ้นเอก	

แห่งนี้	ส่วนหน่ึงของบทความเกี่ยวกับการก่อสร้างวิหารส�าคัญ	นักข่าวชาวลอนดอนได้

สัมภาษณ์คนงานก่อสร้างสามคนว่า	“คุณท�าหน้าที่อะไร?”	ชายคนแรกตอบว่า	“ผมเป็น	

คนตัดหิน	ได้ค่าแรงวันละ	10	ชิลลิงค์”	ชายคนที่สองตอบว่า	“ผมท�างานที่นี่วันละ	10	

ชัว่โมง”	แต่คนทีส่ามตอบไม่เหมอืนสองคนแรก	“ผมก�าลงัช่วยท่านเซอร์	ครสิโตเฟอร์	เวรน็	

ก่อสร้างหนึ่งในวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ของกรุงลอนดอน”1

	 น่าอัศจรรย์ว่าทัศนคติมีผลต่อมุมมองชีวิตของเราได้มากขนาดไหน!	สิ่งท่ีคุณ 

เลอืกท่ีจะเชือ่และให้ความส�าคัญกบัมนั	คนงานคนแรกเชือ่ว่าเงนิเป็นสิง่ส�าคญัอนัดบัหนึง่		 
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เมื่อถูกถามเรื่องงาน	ส่ิงแรกที่เขาพูดถึงคือ	ค่าแรงจ�านวนเล็กน้อยท่ีเขาได้รับแต่ละวัน	 

คนงานคนที่สองเชื่อว่าเวลาของเขาเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากที่สุด	เมื่อถูกถามว่าเขาท�าหน้าท่ี

อะไร	เขากลับพูดถึงเวลาออกมาโดยอัตโนมัติว่าตัวเองต้องท�างานวันละกี่ชั่วโมง	แต่คน

งานคนที่สามเลือกมองข้ามตัวเงินและเวลา	เขาไม่ได้มองว่าน่ีเป็นแค่อีกงานหนึ่งท่ี 

ถูกจ้าง	เขามองว่านี่เป็นโอกาสพิเศษ	–เป็นโอกาสในการก่อสร้างวิหารท่ีส�าคัญ	เขาเลือก

มองส่วนที่ดีของทุกเหตุการณ์	และนั่นท�าให้เขารู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขกับงานที่ 

ได้รับมอบหมาย

	 ฉันเชื่อว่าสิ่งที่มีค่าอย่างหนึ่งที่คุณท�าได้	เพื่อช่วยให้คุณมีชีวิตที่เต็มไปด้วย 

ความหวัง,	ความช่ืนชมยินดีและมีชัยชนะคือการเชื่อในส่วนท่ีดีของทุกๆ	เหตุการณ์ 

มันไม่ได้ง่ายเสมอไป	การมองหาข้อเสียและเรื่อง 

ต�าหนินั้นง่ายกว่ามาก	–	เนื้อหนังของเรามักจะท�า 

โดยธรรมชาติ	แต่การมองและเชื่อในส่วนดีนั้นเป็น 

สิง่ทีต้่องเลอืกท�า	เป็นการตดัสินใจทีจ่ะเปลีย่นมมุมอง

ชีวิตจากด้านลบมาเป็นด้านบวก	แทนที่จะคาดหวังผลลัพธ์แย่ๆ	ให้เราเชื่อในส่วนท่ีดี	 

เช่ือในส่วนดีของเพื่อนร่วมงาน,	เชื่อในด้านที่ดีของคริสตจักร,	เชื่อในส่วนดีของคู่สมรส,	

เชื่อในส่วนที่ดีเรื่องสุขภาพตัวเอง,	เชื่อในส่วนที่ดีของลูกๆ,	เช่ือว่าจะมีอนาคตที่ดี 

รออยู่	แล้วคุณจะประหลาดใจว่ามุมมองชีวิตทั้งหมดของคุณจะเปลี่ยนไปด้วยวิธีง่ายๆ	 

คือการเชื่อในส่วนที่ดีของคนรอบตัวและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ

	 พระเยซูทรงประทานบัญญัติใหม่	คือให้เรารักซึ่งกันและกันอย่างท่ีพระองค ์

ทรงรักเรา	พระวจนะพระเจ้าสอนเราว่าความรักคือการเชื่อในส่วนดีของผู้อื่นเสมอ	 

(1	โครนิธ์	13:7)	จรงิๆ	แล้ว	พระคมัภร์ีตอนนีบ้อกว่า	“เชือ่อยูเ่สมอ	มคีวามหวงัและความ

ทรหดอดทนอยู่เสมอ”	กับทุกคน	ตั้งความคิดของไว้ตั้งแต่เช้าตรู่ว่า	วันนี้คุณจะเชื่อใน 

ส่วนดีของทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น	ฉันคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องตั้งใจฝึกให้ตัวเองคิด!

	 คุณอาจจะเลือกเป็นเหมือนคนงานสองคนแรกก็ได้	ที่มาเข้างานตั้งแต่เข้าแต่ 

มองเห็นแค่ค่าแรงอันน้อยนิดและเวลาท�างานอันแสนยาวนานที่รออยู่	พวกเขาไม่มี 

แรงบันดาลใจและมองชวีติในด้านลบ	หรอืจะเป็นเหมอืนคนงานคนท่ีสามท่ีมองเหน็โอกาส

แทนที่ความล�าบาก	เขาเชื่อว่างานที่ตัวเองท�าเป็นเรื่องส�าคัญมาก	เขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้

แทนที่จะคาดหวังผลลัพธ์
แย่ๆ ให้เราเชื่อในส่วนที่ดี
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ท�างานในแต่ละวัน	ทุกอย่างขึ้นอยู่กับมุมมองของเรา	ท้ังสามคนท�างานเดียวกัน	แต่ม ี

คนเดียวเท่านั้นที่มีความสุขกับงานที่ท�า

	 เมือ่ไหร่ทีฉ่นัเริม่รูส้กึว่าเป็นเรือ่งล�าบากทีจ่ะมองงานทีท่�าในด้านบวก	พระคมัภร์ี

ข้อนี้ช่วยย�้าชัดว่าฉันก�าลังรับใช้พระเยซูคริสต์อยู่

ไม่ว่าพวก ท่านจะท�าสิ่ง ใด ก็จงท�าด้วยความเต็ม ใจเหมือนท�าถวาย องค์  

พระ ผู้ เป็น เจ้า ไม่ใช่เหมือนท�าต่อมนุษย์ ท่าน ท้ัง หลายก็รู้ว่า ท่านจะได้

รับมรดกจากองค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าเป็นบ�า เหน็จ เพราะท่านก�าลังรับ ใช้ 
พระ คริสต์ องค ์พระ ผู้ เป็น เจ้าอยู่ 

โคโลสี 3:23-24 

           

ท่าทีของความหวัง

	 ความหวังกับการเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้	เพราะอย่างนี้จึงเป็น 

เรื่องส�าคัญที่เราต้องเชื่อในส่วนดีของคนอื่นๆ	รวมถึงหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละวัน	 

–	เมื่อคุณท�าได้ตามนั้น	ความหวังจะเพ่ิมข้ึนและการเยาะเย้ยจะหายไป	ถ้าคุณบอกลา 

จิตวิญญาณของการชอบตัดสินคนอื่นและการต�าหนิได้แล้ว	คุณจะได้สัมผัสความ 

ช่ืนชมยนิดทีีม่ากขึน้	คณุจะเริม่ชืน่ชมคนทีค่ณุเคยมอีคตกิบัเขา	แล้วคณุจะเริม่มองเหน็ว่า

งานที่คุณท�าแต่ละวันเป็นเหมือนโอกาสแทนที่จะเป็นภาระ	น่าอัศจรรย์มากว่าเพียงแค่ 

เราเปล่ียนมมุมองนิดหน่อย	–	เลอืกมองด้วยสายตาของพระเจ้า	–	แล้วชวีติคณุจะเปลีย่น

ได้อย่างสิ้นเชิง

 เหตุผลที่หลายคนไม่มีความสุขในชีวิตก็เพราะว่าพวกเขาจดจ่อสิ่งที่ท�าให้เขา	 

ไม่มคีวามสขุ	พวกเขาเลือกมองด้านแยข่องคนอืน่,	พวกเขาจะพดูถงึแต่เรือ่งไม่ดทีีเ่กดิขึน้	

ในชีวิต	พวกเขามีนิสัยพื้นฐานในด้านลบ	แต่ความหวังกลับเป็นเร่ืองตรงกันข้าม	–	 

ความหวังท�าให้เรามองสิ่งที่ดี	ไม่ใช่สิ่งที่แย่	เพราะอย่างนี้

เอง	ความหวังจึงน�าความสุขมาสู่ชีวิตเรา	เมื่อคุณหวังว่า

พระเจ้าจะท�าสิ่งที่ดีในชีวิตคุณ	คุณก็จะมีความสุขอย่าง 

เลีย่ง	ไม่ได้เหตผุลง่ายๆ	ทีห่ลายคนรูส้กึท้อใจและสิน้หวงั 

ความหวังท�าให้เรามอง 
สิ่งที่ดี ไม่ใช่สิ่งที่แย่

มองหาข้อดีทุกอย่าง
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ในชีวิตก็เพราะว่า	พวกเขาไม่ได้คาดว่าเรื่องจะได้พบเรื่องดีๆ	ในชีวิต

	 ฉันต้องเจอกับความเจ็บปวดอย่างสาหัส	และถูกเอาเปรียบอย่างรุนแรงในช่วง

วัยเด็กนานหลายปี	ด้วยเหตุนั้นเอง	ฉันก็ไม่ค่อยได้สัมผัสกับชีวิตท่ีมีความสุขมากเท่าไหร่	

เมื่ออายุ	23	ปี	ฉันแต่งงานกับเดฟ	ไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้น	ฉันจ�าได้ที่เขาถามฉันว่า	 

“คุณเป็นอะไร?	ท�าไมต้องมองทุกอย่างในด้านลบไปซะหมด?”	ฉันตอบไปว่า	“ก็	ถ้าคุณ

ไม่ไปคาดหวังเรื่องดีๆ	คุณก็ไม่ต้องผิดหวังเวลาที่มันไม่เป็นอย่างท่ีคุณหวังไว้”	ลองคิด 

ดูสิคะ	ว่ามีคนคิดอะไรแบบนี้ด้วย	คนๆ	นั้นก็คือฉันเอง	แล้วฉันก็คิดแบบนั้นจริงๆ	ในชีวิต

ช่วงนั้น

	 ประโยคสั้นๆ	ที่ฉันพูดกลายเป็นปรัชญาที่ฉันยึดในชีวิต	ฉันคิดว่าก�าลังปกป้อง

ตัวเองจากกความเจ็บปวดและความผิดหวังด้วยการไม่ต้องไปคาดหวังอะไรทั้งสิ้น	 

ฉันสามารถหาข้อเสียของทุกเหตุการณ์ได้เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ฉันสัมผัสได้เสมอ	ขอบคุณ

พระเจ้า	หลายปีผ่านไป	พระเจ้าได้สอนฉนัมากมายเร่ืองความหวงั	พระองค์เปลีย่นทศันคติ

ของฉัน	และให้ฉันได้เข้าใจความส�าคัญของการรักษาความคิดและจิตใจไว้ในพระองค ์

และให้สอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้า	ฉันเลิกเป็นคนที่คาดหวังเร่ืองแย่ๆ	อีกต่อไป	 

ฉันท�าอย่างเดียวกับที่ก�าลังขอร้องให้คุณท�า	ฉันตั้งใจที่จะมองหาและคาดหวังสิ่งที่ด	ี

นอกจากนั้นฉันยังแบ่งเวลาเป็นประจ�าที่จะน่ังใคร่ครวญสิ่งดีๆ	ที่พระเจ้าได้ท�าเพื่อฉัน 

และผ่านทางชวีติฉนั	ยิง่คณุตระหนักถงึความดีของพระเจ้ามากเท่าไหร่	คณุกย็ิง่จะได้สมัผสั

ความตื่นเต้นและคาดหวังสิ่งดีๆ	ในชีวิตมากขึ้นเท่านั้น

	 ความหวังเป็นเรือ่งของทศันคต	ิและต้องได้รบัการช่วยเหลือจากพระเจ้า	ทัง้คณุ

และฉนัมทีศันคตด้ิานบวกกบัทกุอย่างทีเ่กดิขึน้ในชวีติได้..ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร	

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างวัน	ให้คุณเลือกวางใจพระเจ้า	และมีมุมมองในด้านบวกโดย

การ	เชื่อในส่วนดีของทุกเรื่อง

	 •	 เมื่อลูกของคุณต่ืนมาพร้อมกับเป็นไข้ตัวร้อน	ไปโรงเรียนไม่ไหว	ให้คุณมอง	

ด้านบวกว่า	ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกแค่เป็นไข้เท่านั้น	ไม่ได้เป็นโรคร้าย

	 •	 เมือ่อ่างล้างจานของคณุรัว่	ท�าให้น�า้ไหลนองเตม็พืน้ห้องครวั	ขอบคณุพระเจ้า

ที่ตอนนั้นคุณอยู ่บ้านพอดี	ก็เลยรีบแก้ปัญหาได้ทันก่อนท่ีจะกลายเป็น 

ปัญหาใหญ่
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	 •	 เมื่อร้านซักรีดท�าชุดตัวหนึ่งของคุณเสีย	เลือกมองในด้านบวกว่า	ตอนนี้คุณก็

มีเหตุผลดีๆ	ที่คุณจะได้ชุดใหม่ๆ	แล้ว

 • เมื่อคุณตกงาน	ให้เลือกมองด้านบวกว่า	ตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้งาน

ทีดีกว่าเดิม	

	 ไม่ว่าส่ิงที่คุณเจอนั้นจะเป็นเรื่องยากหรือ

ท�าให้ชวิีตวุ่นวาย	ให้คุณตัง้ใจล่วงหน้าเลยว่าจะไม่ยอม

ให้สิ่งเหล่านั้นฉวยเอาความชื่นชมยินดีของคุณไป	 

การที่คุณไม่มีความสุขมันมีแต่จะท�าให้คุณเป็นทุกข์

มากขึน้	เพราะฉะนัน้	อย่าไปเสยีเวลาเลยค่ะ	อย่ายอม

ให้สถานการณ์ในแต่ละวนัเป็นตัวก�าหนดว่าชวีติวนันัน้

ของคุณจะเป็นยังไง	ให้คุณเลือกมีรอยยิ้มแม้ว่าจะเจอเร่ืองร�าคาญใจ	และอย่ายอมให ้

เร่ืองเลก็น้อย	เช่น	รถตดิ	หรอืทรงผมไม่เข้าท่ีมาท�าให้คณุเสยีความชืน่ชมยนิดใีนวนันัน้ไป

มาลัยแทนขี้เถ้า

	 การมองหาข้อดีในทุกสถานการณ์และรักษาการมองโลกในแง่ดีจะเกิดขึ้นได้ 

เมื่อเรามองที่พระสัญญาในพระวจนะพระเจ้า	ในพระธรรมโรม	8:28	อาจารย์เปาโล 

กล่าวว่า	“เรารูว่้าเหตุการณ์ทกุอย่างร่วมกนัก่อผลดแีก่คนทีร่กัพระเจ้า คอืแก่คนทัง้หลาย

ที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”	ฉันอยากให้สังเกตว่าพระคัมภีร์ข้อนี้

ไม่ไดบ้อกว่า	เรารูว้า่เหตกุารณ์ “บางอย่าง”ร่วมกนัก่อผลดแีก่คนทีร่กัพระเจา้	แต่บอกว่า	

“เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่าง...”	ทุกสถานการณ์,	ทุกๆ	การเผชิญหน้า,	ทุกๆ	อุปสรรค,	

ทุกๆ	ปัญหา	–	พระเจ้าจะท�าให้ทุกอย่างเกิดผลดีเพื่อคุณ

	 พระเจ้าสามารถท�าให้เร่ืองที่เลวร้ายที่สุดที่คุณเคยเจอกลายเป็นผลดีส�าหรับ 

ชวีติคณุได้	อิสยาห์	61:3	กล่าวว่า	พระองค์จะประทาน	“มาลยัแทนขีเ้ถ้า”	และ	“ให้น�า้มนั

แห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์”	พระเจ้าไม่ได้เป็นต้นเหตุของความเจ็บปวด	หรือปัญหา

ต่างๆ	ที่คุณต้องเผชิญอยู่	แต่พระองค์สามารถรักษาบาดแผล	แม้กระทั่งใช้ความทุกข์ 

ที่คุณเจอมาช่วยให้คุณได้รับสิ่งที่สวยงามได้	–	เพื่อชีวิตคุณเองและคนรอบตัว

ไม่ว่าสิ่งที่คุณเจอนั้นจะเป็น
เรื่องยากหรือท�าให้ชีวิต
วุ่นวาย ให้คุณตั้งใจล่วง
หน้าเลยว่าจะไม่ยอมให้สิ่ง
เหล่านั้นฉวยเอาความ
ชื่นชมยินดีของคุณไป

มองหาข้อดีทุกอย่าง
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	 ฉันได้พบว่า	การที่เราเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยให้ปัญหาทุกอย่างเกิดผลดีในท้าย 

สุดน้ัน	ช่วยให้ฉันผ่านมันไปได้ด้วยท่าทีของความหวัง	ถือเป็นพระสัญญาท่ีสวยงามมาก 

ที่ฉันได้เห็นเกิดขึ้นจริงคร้ังแล้วครั้งเล่า	ความเชื่อนั้นเคยช่วยฉันตอนท่ีฉันเป็นมะเร็ง 

เต้านม,	ช่วยให้ฉันเดินออกมาจากอดีตท่ีเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็ก,	ช่วยเวลาท่ี

เพื่อนที่ฉันไว้ใจกลับหันหลังให้และอีกหลายสถานการณ์นับไม่ถ้วน	ไม่ว่าตอนนี้คุณก�าลัง	

เผชิญอะไร	ให้เชื่อและพูดว่า	“พระเจ้าจะให้ทุกอย่างเกิดผลดีในท้ายสุดเพื่อตัวฉันเอง”	

แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นค่ะ

รอคอยอย่างมีความสุข

	 ถ้าฉันถามคุณว่า	“ช่วงเวลาไหนที่ยากที่สุดที่จะมีความสุขหรือความหวัง?”	–	

เป็นไปได้สูงว่าคุณจะตอบว่าช่วงที่คุณรอให้พระเจ้าตอบค�าอธิษฐานหรือรอให้พระองค ์

ช่วยคุณ	อาจจะเป็นช่วงที่คุณหยุดรอไฟแดง	หรือรอสามีหรือภรรยาแต่งตัวให้เสร็จ 

เพราะว่าตอนน้ีคุณสายแล้ว	อาจจะเป็นช่วงที่คุณต่อแถวจ่ายเงินที่ร้านค้าแล้วพนักงาน 

ก็เพิ่งมาท�างานได้ไม่นานก็เลยต้องใช้เวลานานกว่าจะเสร็จ	อาจจะเป็นการรอคอย 

ให้คนที่คุณอธิษฐานเผื่อเปลี่ยนนิสัยเสียที	หรืออาจจะเป็นการช่วยให้คุณเลิกนิสัยอะไร 

บางอย่างที่เป็นปัญหามานาน	การรอคอยไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเลย	เป็นสิ่งท่ีเราต่างต้อง 

เจอในชีวิต	ฉันรู้ว่ามีหลายคนที่สูญเสียสันติสุขและความชื่นชมยินดีระหว่างที่รอคอย	 

หนึ่งในนั้นเป็นคนที่ฉันรู้จักดี	ก็คือฉันเอง!	ขอบคุณ

พระเจ้า	ที่ฉันได้เปลี่ยนไปมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	

แต่ฉันก็ยังต้องเรียนรู้เรื่อง	“การรอคอยที่ดี”

	 	 ฉนัเชือ่ว่าเรามคีวามช่ืนชมยนิดใีนพระเจ้า

ได้	แม้แต่ในระหว่างที่ก�าลังรอคอยอยู่	ประเด็นส�าคัญ

คือการเลือกว่าจะรออย่างไร	อิสยาห์	40:31	กล่าวว่า	“แต่เขาท้ังหลายผู ้รอคอย 

พระยาเวห์จะได้รับก�าลังใหม่....” คุณสามารถเสริมก�าลังใหม่ได้แม้ในระหว่างท่ีรอคอย	 

แต่คณุต้องรอคอยด้วยความหวังเท่านัน้	–	คาดหวงั,มองหา,	หวงัในพระเจ้า	ไม่มปีระโยชน์

ท่ีจะมัวแต่ว้าวุ่นใจ,	หมดความอดทน,ทนทุกข์	ระหว่างที่คุณรอคอยพระเจ้า	แต่ถ้าคุณมี

เรามีความชื่นชมยินดีใน
พระเจ้าได้ แม้แต่ใระหว่าง 
ที่ก�าลังรอคอยอยู่
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ท่าทขีองการคาดหวงั	ช่วงเวลาทีคุ่ณรอคอยกอ็าจเป็นช่วยเวลาทีด่ทีีส่ดุในชวีติกไ็ด้	แม้แต่

ช่วงที่เข้าคิวรอจ่ายเงินที่ร้านค้า	คุณก็เลือกได้ว่าจะเชื่อสิ่งที่ดีที่สุดว่าเวลาของเราอยู่ใน

พระหัตถ์ของพระเจ้า	เหมือนที่ทรงบอกไว้ในพระคัมภีร์	บางทีพระเจ้าอาจก�าลังช่วยเรา

จากอุบัติเหตุด้วยการดึงเวลาให้เราออกจากที่นั่นช้าลง	หรือพระเจ้าก�าลังสอนเราเร่ือง	

“ความล่าช้าฝ่ายวิญญาณ”	ที่จะช่วยให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากขึ้น

	 คุณอาจจะอธิษฐานและรอคอยความช่วยเหลือด้านการเงิน	,สุขภาพร่างกาย 

หรือการเยียวยาด้านอารมณ์	,คู่ชีวิต,	โอกาสด้านอาชีพการงาน	หรือรอให้ลูกกลับมา 

ที่บ้าน	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร	คุณก็สามารถรอคอยอย่างมีความสุขได้	ถ้าเพียงแต่คุณเชื่อ	

สิ่งที่ดีที่สุด....	แม้ว่ายังไม่ได้รับก็ตาม	เหมือนกับเด็กชายคนนี้	:

	 ชายคนหน่ึงเดินเข้าไปในการแข่งขันเบสบอลเล็กๆ	ในบ่าย 

วันหนึ่ง	เขาถามเด็กผู้ชายในสนามแข่งว่าตอนนี้คะแนนเท่าไหร่แล้ว	 

เด็กผู้ชายตอบกลับว่า	“18	ต่อ	0	–	เราก�าลังตามหลังอยู่”	“โห”	ชาย

คนดังกล่าวพูดต่อ	“คงท้อใจน่าดูเลยสินะ”	“ท�าไมผมต้องท้อใจด้วย?”	

เด็กชายตอบกลับ	“ทีมเรายังไม่ทันได้เป็นฝ่ายตีลูกเลย!”2

	 ฉันชอบเร่ืองนี้ค่ะ	ชอบความหวังของเด็กชายคนนี้	ด้วยความคิดว่านักกีฬา 

ตัวน้อยคงรู้สึกท้อใจและผิดหวัง	ทีมของเขาก�าลังเสียเปรียบ	แต่นี่เป็นการแข่งรอบแรก 

อยู่ระหว่างที่ตัวเขาเองกับผู้เล่นที่เหลือรอที่จะได้เป็นฝ่ายตี	สถานการณ์ยังดูไม่ค่อยด ี

เท่าไหร่

	 แต่ในช่วงที่รอ	แทนที่จะคิดในด้านลบและรู้สึกกังวลว่าผลการแข่งจะเป็นยังไง	

เด็กน้อยคนนีเ้ลอืกทีจ่ะมองอกีมมุหน่ึง	เขาเชือ่ในส่ิงทีดี่ทีส่ดุ	ว่าทมีเขาจะสามารถท�าคะแนน

ได้สูงกว่า	18	แต้มเมื่อถึงคราวที่ทีมเขาเป็นฝ่ายตี	แทนที่เขาจะท้อใจ	เขากลับตื่นเต้น

 ถ้าวันน้ีคุณก�าลังรออะไรบางอย่าง	อย่าปล่อยให้สถานการณ์ภายนอกฉวย 

ความหวังและท�าลายความยินดีของคุณ	อาจจะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ม ี

ทางเป็นเหมือนเดิม,	อาจดูเหมือนว่าไม่มีรายได  ้

เข้ามา,	อาจดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีทางเปลี่ยน,	

อาจดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามที่คิด	–	แต่

แทนที่เราจะท้อใจระหว่าง 
ที่รอ ให้เราตื่นเต้น 

มองหาข้อดีทุกอย่าง
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แทนที่เราจะท้อใจระหว่างที่รอ	ให้เราตื่นเต้น	คุณยังไม่ได้เป็นฝ่ายตีลูกเลยค่ะ	เชื่อในสิ่งที่

ดีท่ีสุด	เชื่อว่าพระเจ้าจะเตรียมทุกอย่างที่จ�าเป็นส�าหรับคุณ	ในเวลาที่คุณต้องการมัน 

มากที่สุด	ถ้าคุณตั้งใจเชื่อสิ่งที่ดีที่สุด	แม้ว่าคุณยังไม่เห็นผลลัพธ์	ในระหว่างท่ีรอคอย 

จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่คุณที่คุณคาดหวังว่าจะได้เห็นมันเกิดขึ้น

“วิธีการ” เชื่อส่วนที่ดีที่สุด

	 1	โครินธ์	13:7	กล่าวว่า	“ความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่ออยู่เสมอ มีความหวัง 

และความทรหดอยู ่เสมอ (ไม่มีวันอ่อนแรง)” เป็นข้อพระคัมภีร์ท่ีทรงพลังมาก	–	 

ความรักน้ันเชื่อในส่วนดีของผู้อื่นเสมอ	และไม่เคยหมดหวัง	นี่เป็นวิธีการใช้ชีวิตท่ีดี 

ที่สุดเลยว่าไหมคะ?	เชื่อในส่วนดีของคนอื่นอยู่เสมอ ไม่ท้อใจไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์

อะไรก็ตามอย่างง้ันเหรอ? ค่ะ	น่ีเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและความชื่นชมยินด ี

ที่พระเจ้าอยากให้เรามี	

	 	 ถ้าคณุยงัไม่เชือ่ส่วนดขีองคนอืน่ๆ	ในชวีติ

คุณ	คุณก็จะต้องเจ็บปวดมากกว่าพวกเขาอีก	วันนี้ถือ

เป็นโอกาสดีท่ีคณุจะบอกลานสิยัชอบเยาะเย้ยถากถาง 

แล้วต้อนรบัความหวงัเข้ามาแทนที	่ต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่าง

วิธีปฏิบัติที่คุณสามารถน�าไปใช้ได้ผลจริง

ท�าความรู้จักใกล้ชิดมากขึ้น

•	 ขอพระเจ้าทรงส�าแดงด้านดีของคนๆ	นัน้ให้คณุเหน็	และใช้เวลาท�าความรูส้กึ

เขาให้มากขึ้นกว่าเดิม	คุณรู้อยู่แล้วว่าไม่ชอบอะไรในตัวเขา	:	ให้คุณมองหา

ข้อดีที่คุณชอบในตัวเขาแทน

•	 แทนที่จะ	“หาข้อด้อย”	ให้คุณลอง	“หาข้อดี”	หาสิ่งที่คุณชอบเก่ียวกับ 

คนๆน้ัน	–	สิง่ทีคุ่ณอาจเคยมองข้ามไป	แทนทีจ่ะมองข้อเสยีของเขาให้คณุมอง 

ที่ศักยภาพของเขาแทน

วันนี้เป็นวันท่ีคุณจะบอกลา
นิสัยชอบเยาะเย้ยถากถาง 
แล้วต้อนรบัความหวงัเข้ามา
แทนที่
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คาดหวังเรื่องที่ดี

•	 หลายคร้ังทีเ่รามกัคาดหวงัเรือ่งแย่ๆ	ของคนๆ	นัน้	เขาต้องท�าให้ฉนัผดิหวงัแน่, 

พวกเขาตั้งใจท�าให้ฉันเจ็บ, ฉันรู ้อยู ่แล้วว่า สุดท้ายพวกเขาต้องทิ้งฉันไป  

แต่แทนทีจ่ะคดิถงึแต่เรือ่งร้ายๆ	ความหวงัจะช่วยให้เราคาดหวงัเรือ่งดีๆ 	คนๆ

น้ันอาจจะเคยล้มเหลวมาก่อนในอดีต	แต่เป็นไปได้ว่าเธอก็ได้เรียนรู้จาก 

ความผิดพลาดของตัวเองแล้ว	ให้คุณคาดหวังว่าเธอจะเป็นพระพรและท�าให	้

คุณประทับใจได	้จากนั้นก็เปิดโอกาสให้เธอได้แสดงให้คุณเห็น

มองคนอื่นอย่างที่พระเจ้าทรงมอง

•	 มุมมองของพระเจ้ากับมุมมองของเราต่างกันมาก	ยกตัวอย่างเช่น	เมื่อฝูงชน

เข้ามาหาพระเยซู	พวกสาวกมองว่าพวกเขาเป็นภาระที่น่าเบื่อ	แต่พระเยซู 

ทรงมองพวกเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจ	ขอพระเจ้าช่วยเปิดตาให้คุณมอง 

คนอืน่ๆ	อย่างทีพ่ระเจ้าทรงมอง	–		ด้วยสายตาแห่งความรกั,	ความเข้าใจและ	

ความเห็นอกเห็นใจ

ให้คิดว่า “ฉันหวัง” แทนที่จะคิดว่า “ฉันเกลียด”

•	 เรื่องนี้ต้องอาศัยการฝึกฝน	แต่เป็นเรื่องท่ีน่าสนุกท่ีจะฝึก	เริ่มต้นคาดหวัง 

เรื่องดีๆ	ในตัวคนนั้นแทนที่จะเกลียดสิ่งที่เขาชอบท�าให้คุณร�าคาญใจ	พูดค�า

พูดที่สร้างความหวัง	เช่น	“ฉันว่าวิธีน้ีได้ผลแน่”,	“ฉันว่าเธอพูดถูก”	หรือ	 

“ฉันมีความหวังมากกับความสัมพันธ์ครั้งนี้”	แทนท่ีจะบอกว่า	“ฉันไม่ชอบ 

มีเพื่อนใหม่”,	“ฉันไม่ท�างานกับคนน้ันเลย”	หรือ	“ฉันไม่ชอบเวลาเธอพูด 

แบบนั้นเลย”

มองหาข้อดีทุกอย่าง
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	 วิธีเหล่าน้ีเป็นการเริ่มต้นฝึกที่ดี	แต่ยังไม่ใช่วิธีการทั้งหมดที่มี	ถ้าคุณอยาก 

รูว่้าจะเป็นคนท่ีเตม็ไปด้วยความหวงัได้ยงัไง	ให้เชือ่ในส่วนทีด่ขีองคนอืน่,	ของสถานการณ์ 

ที่เกิดขึ้นหรือกับชีวิตของคุณเอง	ศึกษาตัวอย่างของพระเยซู	อ่านหนังสือพระกิตติคุณ	 

แล้วพจิารณาว่าพระเยซูทรงมวีธิกีารอย่างไรในการท�า	

พนัธกจิ,	ในการรกัษา,	ให้ก�าลงัใจ,	สัง่สอนและรกัผูอื้น่	

พระเยซูไม่เพียงหวังในส่วนท่ีดีท่ีสุดของมนุษย์เท่านั้น	

แต่พระองค์ยังมองเห็นส่วนท่ีดีท่ีสุดในตัวพวกเขาด้วย	

ช่างเป็นตัวอย่างที่ปฏิบัติตามที่สุด	คุณดีใจไหมคะท่ี

พระเยซูทรงมองเห็นส่วนท่ีดีท่ีสุดของคุณ?	พระองค์

มองเห็นบางอย่างที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ!	คุณและฉันสามารถตัดสินใจท�าอย่าง

เดียวกันนี้กับผู้อื่นได้	เริ่มต้นวันนี้เลยค่ะ!

ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

	 เมื่อคุณรอคอยและเชื่อส่วนที่ดีที่สุดแล้วความชื่นชมยินดีจะตามมา	 เหมือน 

นักขุดเหมืองแร่ที่เชื่อว่าเขาก�าลังพยายามเพื่อจะได้พบความร�่ารวย	 เมื่อคุณตอบสนอง 

ผู้คนและสถานการณ์ในชีวิตด้วยท่าทีที่เต็มไปด้วยความหวัง	 แน่นอนว่าคุณก�าลังจะ 

ได้พบกับสิ่งที่ดี

	 อย่าปล่อยให้ความว้าวุ่นใจของวันนี้มาฉวยความช่ืนชมยินดีของคุณไป	 ให้คุณ

มองในด้านบวกและยิ้มรับอุปสรรคที่เข้ามาในแต่ละวัน	 แล้วถ้าคุณต้องรับมือกับสิ่งที ่

หนักกว่าอุปสรรคอีกละก็	 ขอให้จ�าไว้ว่า	 พระเจ้าสัญญาว่าจะให้ทุกอย่างเกิดข้ึนเพื่อ 

ผลดใีนท้ายสดุ	เพราะฉะนัน้ปลกุความหวงัของคุณขึน้มาแล้วเดนิหน้าต่อไป	เรือ่งดีๆ 	ก�าลงั 

จะเกิดขึ้นในวันนี้	 ...และพรุ่งน้ี...และในวันถัดไป	 สิ่งเดียวที่คุณต้องท�าคือคอยมองหา 

ด้วยความหวัง

พระเยซูไม่เพียงหวังในส่วน
ที่ดีที่สุดของมนุษย์เท่านั้น 
แต่พระองค์ยังมองเห็นส่วน
ที่ดีที่สุดในตัวพวกเขาด้วย



 บทที่ 11

นักโทษแห่งความหวัง

“โอ นักโทษที่มีความหวังเอ๋ย จงกลับไปยังที่ก�าบังเข้มแข็งของเจ้า 

วันนี้เราประกาศว่า เราจะคืนแก่เจ้าสองเท่า”

เศคาริยาห์ 9:12

“ความหวังคือความฝันของคนที่ก�าลังตื่นอยู่” 

– อริสโตเติล

	 เรื่องที่ฉันจะเล่าให้ฟังเป็นระบบการศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองใหญ่	 

ที่มีโครงการพิเศษเพื่อช่วยเด็กนักเรียนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะต้องพักรักษาตัวท่ี 

โรงพยาบาลเป็นเวลานานให้สามารถตามเนื้อหาทันเพื่อนๆที่โรงเรียน	วันหนึ่งครูที่ 

รับผดิชอบโครงการนีไ้ด้รบัโทรศพัท์จากครปูระจ�าวชิา	เพือ่ขอให้เธอไปช่วยสอนการบ้าน

นักเรียนคนหนึ่ง	หลังจากที่ได้พูดเรื่องเนื้อหาบทเรียนคร่าวๆเธอจึงขอชื่อและเลขที่ห้อง	

“ตอนนีช้ัน้เรยีนของเดก็คนนีก้�าลงัเรยีนเรือ่งค�านามกบัค�าวเิศษณ์”	ครปูระจ�าวิชาอธบิาย	

“จะดีมากเลยถ้าคุณช่วยอธิบายให้เด็กเข้าใจว่ามันคืออะไรท�าหน้าที่ยังไงบ้าง	เขาจะได้ 

ไม่ล้าหลังเด็กคนอื่นมากเกินไป”

	 เย็นวันนั้น	ครูที่รับผิดชอบโครงการเดินทางไปเยี่ยมเด็กนักเรียน	แต่ในช่วงที่ 

มอบหมายงานให้ครูคนนี้ฟัง	ไม่มีใครพูดถึงอาการของเด็กเลยว่ามีบาดแผลถูกไฟไหม ้

รุนแรงขนาดไหน	เมือ่ครไูด้เหน็สภาพของเดก็จงึรูส้กึสงสารมากและพดูออกไปด้วยความ

ประหม่าว่า	“ครูมาช่วยสอนเธอท�าการบ้านเรื่องค�านามกับค�าวิเศษณ์”	คืนนั้นเธอกลับ

ออกไปจากโรงพยาบาลด้วยความรู้สึกว่าตัวเองช่วยเด็กได้ไม่ดีนัก
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	 แต่ในวันรุ่งขึน้	เมือ่เธอกลบัไปโรงพยาบาลอกีครัง้	มพียาบาลคนหนึง่วิง่มาหาเธอ

แล้วบอกว่า	“คุณท�าอะไรกับเด็กคนนั้น?”	ด้วยความตกใจว่าตัวเองต้องท�าอะไรผิดแน่ๆ	

จึงกล่าวค�าขอโทษ	“ไม่	ไม่	“	พยาบาลตอบกลับอย่างรวดเร็ว	“คุณไม่เข้าใจที่ฉันพูด 

เราเป็นห่วงเด็กคนน้ันมาก	แต่ตั้งแต่เมื่อวาน	อาการของเด็กเปลี่ยนไป	เขาเร่ิมลุกขึ้นสู้	 

และเริ่มตอบสนองการรักษาได้ดีขึ้น	เหมือนว่าเขาคิดว่าจะต้องมีชีวิตต่อให้ได้”	

	 หลังจากนั้น	สองสัปดาห์	เด็กนักเรียนได้อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา	ก่อนที่ครู

จะมาสอนการบ้าน	เขารู้สึกไม่เหลือความหวังแม้แต่น้อย	แต่ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไป 

เมื่อครูมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล	ท�าให้เขาคิดได	้และอธิบายให้ฟังว่า	“ที่โรงเรียนคงจะไม่ส่ง

ครูมาสอนการบ้านเรื่องค�านามกับค�าวิเศษณ์ให้เด็กที่ก�าลังจะตายแน่	ใช่ไหมครับ?”1

	 พลังของความหวังน้ันน่าอัศจรรย์มาก	แม้จะต้องอยู่ในห้องพักท่ีเต็มไปด้วย

บรรยากาศของความเจบ็ป่วย,	ท้อใจ,	มแีต่ข่าวร้าย	เดก็คนนีย้อมแพ้ชวีติแล้ว	แต่เมือ่มคีรู

ที่เต็มใจอยากจะช่วยเขาท�าการบ้านมาเยี่ยม	ท�าให้เขามีความหวังและเปล่ียนมุมมอง 

ชีวิตใหม่	ท�าให้เขามีเหตุผลที่จะสู้ต่อ	ถ้าคนๆ	หนึ่งสามารถน�าความหวังได้มากขนาดนี้	 

ลองคิดภาพว่าถ้าคุณได้อยู่ใกล้ชิดกับคนแบบน้ีในชีวิตประจ�าวันล่ะ	ถ้ามีซัก	5	หรือ	10	

หรือมากถึง	20	คนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

	 ลองคิดดูว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไง	ในความเป็นจริง	เราจะได้รับผลกระทบอย่าง	

ชัดเจนจากสิ่งที่อยู่รอบตัว	ถ้าชีวิตคุณเต็มไปด้วยผู้คน,	เหตุการณ์หรือกิจกรรมที่ช่วย 

หนุนใจให้มีหวัง	คุณก็จะเต็มไปด้วยความหวังและมองโลกในแง่ดี	แต่ถ้าชีวิตของคุณเจอ

แต่คนส้ินหวงัหรอืคณุเลอืกท�าสิง่ท่ีท�าให้ท้อใจ,มองโลกในแง่ร้าย	คณุกจ็ะมแีต่ความว้าวุน่ใจ	

จมอยู่กับความทุกข์ทุกวัน	ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่คุณพาตัวเองไปอยู่ในชีวิต

ประจ�าวัน	แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถเลี่ยงเรื่องร้ายๆ	ได้ทุกเรื่อง	บางครั้งเรา

กพ็าตัวเองไปอยูใ่นทีท่ีไ่ม่ดนีกัโดยไม่ได้ต้ังใจ	แต่ถ้าเป็นไปได้เราควรเลอืกตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุ

ความหวังที่อยู่รอบตัวคุณ

	 มปีระโยคหนึง่ในพระธรรมเศคารยิาห์	9:12	ทีน่่าสนใจมาก	พดูถงึความสมัพนัธ์

ของเรากับความหวัง	ในพระคัมภีร์ข้อนี้	พระเจ้าพูดถึงคนของพระองค์ว่าเป็น	“นักโทษ 
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ทีม่คีวามหวัง”	พระองค์ตรสัว่า	“โอ	นกัโทษทีม่คีวามหวงัเอ๋ย	จงกลบัไปยงัทีก่�าบังเข้มแขง็	

ของเจ้า”

	 ฉันชอบพระคัมภีร์ข้อน้ี	--“นักโทษที่มีความหวัง”	ลองคิดดูสิคะ	ถ้าคุณเป็น	

นักโทษความหวัง	คุณก็จะไม่เป็นคนมองโลกในแง่ร้าย,	คุณจะไม่เป็นคนข้ีกังวล,	คุณจะ	

ไม่เป็นคนสิ้นหวัง	เมื่อไหร่ที่เจอปัญหา	เมื่อคุณต้องรับมือกับความผิดหวัง	ความหวังที่อยู่

รอบตัวจะช่วยดึงให้คุณลุกข้ึนมาด้วยความเชื่อ	ทุกอย่างรอบตัวก�าลังบอกคุณว่าพระเจ้า

จะทรงเตรยีมหนทางไว้ให้คุณ	เมือ่ไหร่ทีค่ณุคดิอย่างนัน้ได้แล้ว	จติวญิญาณคณุกจ็ะได้รบั

การกระตุน้	คณุจะได้รบัเสยีงเชยีร์ให้มคีวามเชือ่และกล้าพดูอย่างมัน่ใจว่า	“เรือ่งดีๆ 	ก�าลงั

จะเกิดขึ้นกับฉันและผ่านทางฉัน!”

	 ตอนแรกฉนัคิดว่าจะให้ชือ่หนงัสอืเล่มนีว่้า	“นกัโทษแห่งความหวัง”	แต่เรากลวั

ว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจถ้าไม่มีค�าอธิบาย	เราก็เลยตัดสินใจใช้ชื่อว่า	“ปลุกความหวังของคุณ

ขึ้นมา!”	ฉันชอบความคิดที่เต็มไปด้วยความหวังเหมือนเราถูกขังอยู่ในนั้น	คุณพร้อม 

หรือยังที่จะขังตัวเองอยู่ในคุกแห่งความหวัง?

	 พระเจ้าอยากให้เราถูกขังอยู่ในความหวัง	วางใจว่าพระองค์จะเปลี่ยนทุกอย่าง

ที่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนได	้ความหวังของเราอยู่ในพระเจ้า!	พระองค์ท�าได้ทุกอย่าง!	ไม่ว่าเรา

จะรูส้กึยงัไง	หรือสถานการณ์รอบตัวดไูม่สูด้เีท่าไหร่	เรากย็งัเชือ่ว่าพระเจ้าทรงเคลือ่นไหว

อยู่และเราจะได้การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเมื่อถึงเวลาเหมาะสม	เพราะอย่างนี้เองความ

หวังจึงเป็นความดื้อดึงและไม่ยอมแพ้	เมื่อมันมาถึงปลายเชือก—	เมื่อความหวังของคุณ

อ่อนแอใกล้จะหมดเต็มที—แต่ทุกอย่างยังไม่ถึงจุดจบค่ะ	ฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่มีท่ี 

สิน้สดุ	พระก�าลงัของพระองค์ไม่มวีนัอ่อนเปลีย้	ถ้าคณุมุ่งมัน่ในความหวงั	คณุก็จะไม่มวีนั

แพ้	...เพราะว่าพระเจ้าไม่มีวันแพ้	และตอนน้ีพระองค์ทรงอยู่ฝ่ายคุณแล้ว	ชัยชนะก็ต้อง 

เป็นของคุณ

	 	 เมือ่หลายปีท่ีแล้วท่ีพระเจ้าทรงเรยีกให้ฉัน

ท�างานพันธกจิ	ฉนับอกเลยว่า	ความส�าเรจ็ไม่ได้เกดิขึน้

เพียงชั่วข้ามคืน	เราต้องท�างานหนักมาก	มีหลายคืนท่ี

ฉนัสงสยัว่าเสยีงทีฉ่นัได้ยนิเป็นเสยีงพระเจ้าจรงิๆ	หรอื

เปล่า	เพราะเสียงตอบรับท่ีได้มาไม่ดีนัก	แล้วก็มีการ

ให้ความหวังอยู่รอบๆ คุณ 
และคอยดูพระพรที่
พระเจ้าจะอวยพรชีวิตคุณ
อย่างคาดที่คุณไม่ถึง

นักโทษแห่งความหวัง
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ประชุมหลายคร้ังที่ฉันกังวลว่าจะมีคนมาไหม	ทั้งเดฟกับฉันต้องใช้เวลาในการจัดเตรียม 

ปีแล้วปีเล่า	และยึดมั่นในความเชื่อว่าพระเจ้าก�าลังสร้างสิ่งท่ีกลายเป็นพันธกิจระดับโลก

ในทุกวันนี้	ในช่วงเวลาเหล่าน้ันฉันถูกล่อให้ยอมแพ้หลายครั้ง	แต่นี่เป็นค�าพยานชีวิต 

ของฉันว่า	:	ฉันยังอยู่ตรงน้ี!	แม้ว่าจะมีค�าถามหรือข้อสงสัย	แม้ว่าฉันจะรู้สึกว่าตัวเอง 

ไม่มกี�าลงัมากพอจะก้าวต่อไป	ฉนัรูว่้าพระเจ้าทรงเตรยีมหนทางในเวลาท่ีทุกอย่างดเูหมอืน

ไม่มทีางออก	เดฟกับฉนัวางความหวงัไว้กบัพระองค์	และพระองค์ทรงขยายความคาดหวงั

ของเราไปไกลถึงที่สุด

	 เมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจเป็นนักโทษแห่งความหวังแล้ว	–	ที่จะมีชีวิตท่ีโอบล้อม 

ด้วยความสขุและมัน่ใจว่าพระเจ้าก�าลงัท�าสิง่ทีด่เีพือ่คณุ	–	เหตกุารณ์ทีฉ่นักล่าวมาข้างต้น 

ก็เกิดขึ้นกับคุณได้เหมือนกัน	ไม่ว่าพระเจ้าจะวางเป้าหมายอะไรในใจคุณ	คุณก็จะได้เห็น

มันเกิดขึ้นจริง	มันอาจยังไม่เกิดขึ้นในเวลาที่คุณอยากจะเห็น	แต่พระเจ้ามีวิธีการของ

พระองค์ทีจ่ะขยายความหวงัของคณุไปให้ไกลถงึทีส่ดุเหมอืนกนั	คณุไม่สามารถท�าได้ด้วย

ก�าลังของตัวเอง	ที่คุณต้องท�าก็คือบากบั่นต่อไป	–	อย่ายอมแพ้	ให้ความหวังอยู่รอบตัว

คุณ	และคอยดูพระพรที่พระเจ้าจะอวยพรชีวิตคุณอย่างที่คุณคาดไม่ถึง	

ดัง ที่ มี เขียน ไว้ ว่า “สิ่ง ที่ ตา ไม่ เห็น หู ไม่ ได้ ยินและ สิ่ง ที่ ใจ มนุษย์ คิด ไม่ ถึง 

คือ สิ่ง ที่ พระ เจ้า ทรง จัด เตรียม ไว ้ส�าหรับ คน ทั้ง หลาย ที่ รัก พระ องค์ (คนที่

เคารพพระองค์อย่างหมดหัวใจ, พร้อมจะเชื่อฟังพระองค์และระลึกถึง

พระพรที่พระเจ้ามอบให้ด้วยใจขอบพระคุณ)”    

1 โครินธ์ 2:9

	 ฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมหลายอย่างไว้รอคุณอยู ่	สิ่งท่ีจะท�าให้คุณ

ประหลาดใจ	ปลุกความหวังให้ลุกโชนอยู่เสมอ!

สิ่งที่น�าติดตัวไปไม่ได้

	 เมื่อนักโทษเดินเข้าไปในห้องขัง	เขาถูกห้ามไม่ให้น�าของเถื่อนติดตัวเข้าไป	 

สิง่ของทกุอย่างท่ีได้รับการรบัรองหรอืไม่ได้รบัการยนิยอมกไ็ม่สามารถน�าเข้าไปได้	เพราะ

ถือเป็นของอันตรายจึงเป็นของต้องห้าม
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	 แต่คณุเป็นนกัโทษอกีแบบหนึง่	–	คณุเป็นนักโทษแห่งความหวงั	คณุไม่ได้ถกูล้ม

ด้วยก้อนอิฐหรือกรงเหล็ก	พระเจ้าอยากให้คุณถูกล้อมด้วยความดีของพระองค์,	ด้วย

พระคุณของพระองค์,	ด้วยความหวังของพระองค์	ไม่ว่าคุณจะหันไปทางไหน,	ไม่ว่าคุณ	

จะมองหาอะไร	คุณจะสัมผัสได้ถึงความชื่นชมยินดี,	สันติสุข,	ความมั่นใจและพระพรจาก

พระเจ้า	นี่เป็นชีวิตที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อให้คุณได้รับ

	 ส�าคัญมากที่คุณต้องเข้าใจว่า	มีบางอย่างที่คุณเอาติดตัวไปไม่ได้	เม่ือคุณเดิน 

เข้าสู่ความหวังเพราะมันเป็นอันตราย	ถ้าคุณจะเดินเข้าสู่ความหวังละก็	ต่อไปนี้เป็นสิ่ง 

ต้องห้ามที่คุณต้องทิ้งไว้ข้างหลัง

•	 ค�าพูดในด้านลบ

•	 ความรู้สึกที่ตกเป็นเหยื่อ

•	 เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

•	 มองชีวิตด้วยสายตาที่เย็นชา

•	 บ่นและโอดครวญ

•	 ความคิดที่ชอบสงสารตัวเอง

•	 ความท้อใจและความสิ้นหวัง

	 ชีวิตของผู้เชื่อไม่ควรต้องแบกภาระหนักเหล่านี้ของศัตรู	คุณไม่จ�าเป็นต้อง 

มีชีวิตที่กดดันและสิ้นหวัง	ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า	คุณสามารถเอาชนะทุกอย่าง

ที่ท�าให้คุณท้อใจ,	เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, 

ค�าหลอกลวงของมารซาตานและมีชีวิตอยู ่ 

ในบรรยากาศท่ีเต็มด้วยความหวังได้	คุณ

สามารถ	สร้างชีวติข้ึนใหม่บนพืน้ฐานความจรงิ 

จากพระวจนะพระเจ้า	ไม่ใช่บนคหลอกลวง 

ของมาร

คุณสามารถสร้างชีวิตขึ้นใหม่
บนพื้นฐานความจริงจาก 
พระวจนะพระเจ้า ไม่ใช่ 
บนค�าหลอกลวงของมาร

นักโทษแห่งความหวัง
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	 ข้อพระคัมภีร์ที่ฉันมักจะพูดย�้าตัวเองเสมอ	คือ	1	เปโตร	5:7	กล่าวว่า

จง ละ ความ กัง วล ทุก อย่าง  (ความกลัว, ความกระวนกระวายทุกอย่าง) 

ของ พวก ท่าน ไว้ กับ พระ องค์ เพราะ ว่า พระ องค์ ทรง ห่วง ใย ท่าน ทั้ง หลาย

	 เราต้อง	“ละ”	ความกระวนกระวาย	หมายความว่าให้เราโยนมนัทิง้ไป!	เป็นภาพ

ที่ดีมากใช่ไหมคะ?	ไม่ใช่แค่วางไว้บนเก้าอี้ข้างๆเราที่เราอาจจะเผลอหยิบข้ึนมาได้ใหม ่

ทุกเมื่อ	เราต้องทิ้งไปจริงๆ	ทิ้งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะท�าได้	แล้วก็ไม่ต้องหยิบมันขึ้นมาอีก	

ให้เราละความกระวนกระวายไว้กับพระเจ้าแล้วพระองค์จะดูแลเราเอง!

	 ทิ้งค�าหลอกลวงที่ว่า	ไม่มีใครชอบฉัน, ไม่มีใครรอทานข้าวเท่ียงกับฉัน, ฉันไม่มี

ทางหายจากโรคนี้, ฉันไม่มีทางได้เลื่อนขั้น, ฉันคงไม่มีโอกาสได้แต่งงานแน่	อย่าให้ความ

คิดสิ้นหวังเหล่าน้ีวนเวียนรอบๆตัวคุณ	ให้ละความกังวลไว้กับพระเจ้าทันทีที่คุณสัมผัส 

ถงึความคดิลบๆ	แล้วหลายอย่างในชวีติของคณุจะเริม่เบ่งบาน	ความกลวัและความกงัวล

ที่มักจะดึงคุณให้ต�่าลงก็จะไม่มีพลังเหนือชีวิตคุณอีกต่อไป	ตอนนี้เองคุณจะได้สัมผัส 

สิง่ทีพ่ระเยซทูรงตรสัถงึว่า	“...สภุาพ	ออ่น	โยน และ ใจ ออ่น	น้อม	และ จติ	ใจ ของ พวก	ทา่น จะ 
ได ้หยุด	พัก”	(มัทธิว	11:29)

สวนแห่งความหวัง

	 ก่อนหน้าน้ีฉันได้พูดถึงว่า	ถ้าเราอยู่ในสวนแห่งความหวังแล้ว	เราก็จะได้เห็น

ต้นไม้บางชนิดผลิดอกแน่นอน	โดยปกติในสวนจะมีดอกไม้หลายชนิดด้วยกัน	มีชีวิตใหม่

เบ่งบานแน่นขนัดอยู่เสมอ	เมื่อดอกหนึ่งบานจนเต็มที่แล้วก็จะมีดอกใหม่เริ่มผลิออก

เจ้าของสวนแห่งนี้จะได้ชื่นชมดอกไม้ใหม่ๆทุกฤดู	ที่บ้านฉันเองก็มีพุ่มไม้สามสายพันธุ์ 

ที่ออกดอกในช่วงเวลาต่างกันพันธุ์หนึ่งดอกจะบานช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ	พันธุ์หนึ่งจะออก	

ดอกช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ	อีกพันธุ์หนึ่งออกดอกช่วงต้นฤดูร้อน	เราจะได้เห็นดอกไม้บาน

ทุกฤดู!

	 ฉนัเพิง่มาสงัเกตว่าฉนัจะไม่มทีางมคีวามสขุกบัดอกไม้ทีเ่บ่งบานได้เลย	ไม่ว่ามนั

จะออกดอกมากแค่ไหน	ถ้าฉันไม่หันไปมองดูมัน	เช่นเดียวกัน	เราต้องใช้เวลามองหาสิ่ง
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ดีๆ	ที่เกิดขึ้นรอบตัวในชีวิตประจ�าวัน	โทรทัศน์รายงานข่าวร้ายจากทุกมุมโลกให้เราเห็น 

ทุกวัน	แต่ยังมีสิ่งดีๆ	อยู่รอบตัวเรา	ที่เราต้องหันไปมองหา

	 เรามักยุ่งอยู่กับการแก้ปัญหาจนไม่มีเวลามองหาสิ่งดีๆ	ในชีวิต	ฉันคิดว่าเป็นสิ่ง	

ส�าคญัทีเ่ราต้องมองหาเรือ่งดีๆ	ของชวีติในระหว่างทีก่�าลงัเจอกับวกิฤตทิีย่�า่แย่	เราสามารถ	

พูดได้ว่าเรื่องดีเป็นตัวสร้างสมดุลกับเร่ืองแย่ๆ	เหมือนกับการเพิ่มเกลือหรือซอสลงไป 

เพื่อเพ่ิมรสชาติอาหาร	อย่างไรก็ตาม	เราจะได้รับก�าลังท่ีเข้มแข็งข้ึนกว่าเดิมเพื่อรับมือ 

กับปัญหาใหญ่	ในชีวิตแน่นอน	เมื่อเราใช้เวลาส่วนหนึ่งของแต่ละวันที่จะชื่นชมดอกไม้ 

ที่ก�าลังเบ่งบานในสวนแห่งความหวัง

	 ฉันตัดสินใจวางมือจากการเขียนหนังสือซักครู่	เพื่อไปดูในสวนว่าวันนี้มีต้นไม้

ชนิดไหนที่ก�าลังออกดอก	ฉันว่ามันดีมาก	ฉันจ�าได้ว่าเม่ือคืนตัวเองนอนหลับสนิท,	

พระอาทิตย์ส่องแสงสดใส,	ฉันจ�าได้ว่าได้พูดคุยกับลูกสามคนแล้ว	จากทั้งหมดสี่คน	 

แล้วตอนนี้ก	็10.30	น.	แล้วสามีก็เข้ามากอดฉันเมื่อเช้า	แต่ในขณะเดียวกันหลานของฉัน

คนหนึ่งก�าลังมีปัญหาหนัก,	เพ่ือนสนิทของฉันเป็นมะเร็ง,	อาทิตย์นี้งานฉันก็ยุ่งมาก,	

โทรศพัท์ก็เสีย	แต่ไม่มี	“ปัญหา”	ไหนทีจ่ะใหญ่เกนิไปจนท�าให้เราไม่มคีวามชืน่ชมยนิดไีด้	

ถ้าเพียงแต่เราใช้เวลาสังเกตดูว่าตอนนี้ในสวนแห่งความหวังของเรามีดอกอะไรบานอยู่

	 บางทคีณุอาจไม่ได้สงัเกตเหน็	แต่ฉนัรู้สกึได้ว่าจะต้องมบีางอย่างทีก่�าลงัเบ่งบาน

ในชีวิตคุณ	ฉันขอหนุนใจคุณให้ใช้เวลามองหาค่ะ

ปรับสภาพแวดล้อมรอบตัว

	 บางคร้ังเรากต้็องต่อสูเ่พือ่จะมคีวามหวงั		เราต้องต่อสูเ่สียงต่างๆ	ในโลกนีท้ีค่อย

ท�าลายความหวังให้หายไป	เป็นเร่ืองส�าคัญมากที่เราต้องไม่ไปอยู่ใกล้คนที่มองโลกใน 

แง่ร้ายและเครียดเสมอ	อย่างน้อยท่ีสุดเราก็ต้องการใครสักคนในชีวิตท่ีเต็มไปด้วยความ

หวังและแบ่งปันความหวังนั้นให้คนรอบข้าง	มันง่าย

มากเวลาทีเ่ราเจ็บปวดหรอืก�าลงัต่อสูค่วามเจ็บปวดนัน้	

แล้วจะหันไปมองหาคนที่เราสามารถระบายปัญหาให้

ฟังได้	การระบายปัญหากบัเพ่ือนไม่ใช่เรือ่งผดิ	หรอืขอ

ตัดเสียงด้านลบออกไป 
แล้วให้เสียงแห่งความหวัง
เข้ามาแทน

นักโทษแห่งความหวัง
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ให้เขาอธษิฐานเผ่ือ	แต่เราไม่ควรเลอืกคนสิน้หวงัอยูแ่ล้ว	คณุอาจเผลอไปเล่าเรือ่งแย่ๆ	ให้

เพือ่ทีช่อบมองโลกในด้านลบฟังว่าตอนน้ีคุณก�าลงัติดอยูใ่นหลมุปัญหาท่ีลกึขนาดไหน	แล้ว

เพื่อนก็ตอบมาว่า	“เธอยังไม่เคยเจอหลุมที่ลึกเท่าของฉันแน่”	คุณนึกออกใช่ไหมคะ?	

	 ฉันขอหนุนใจให้คุณปรับสภาพแวดล้อมรอบตัวตั้งแต่วันนี้	ตัดเสียงด้านลบ 

ออกไป	แล้วให้เสียงแห่งความหวังเข้ามาแทน	อธิษฐานขอให้พระเจ้าน�าคนท่ีสามารถ 

หนนุใจเข้ามาในชวีติคณุ	เพือ่คณุจะได้รบัการหนนุใจทกุวนั	แทนทีจ่ะจมอยูก่บัคนทีท่�าให้

คุณวนเวียนกับปัญหา	ให้มองหาคนที่จะบอกคุณว่า	คุณท�าได้เพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่ 

ข้างคุณ	มันง่ายมากที่เราจะหาข้ออ้างที่จะหมดหวังว่า	“ฉันต้องอยู่ใกล้คนที่ชอบคิดลบ

แล้วคอยดึงฉันลง	งานที่ท�าก็เครียดมาก	ทุกคนบ่นกัน	ทั้งวัน”	นี่เป็นเวลาที่คุณจะต้องสู้

เพือ่จะมคีวามหวงั	ลองออกไปมองหาคนทีจ่ะไม่คิดลบ	แล้วก็อย่าไปฟังเวลาเพือ่นทีท่�างาน

จบักลุม่นินทา	แทนทีค่ณุจะไปนัง่ทานอาหารกับพวกขีบ่้น	ออกไปเดนิเล่นดกีว่าค่ะ	ถ้าคณุ

มีคนทีเ่ป็นอทิธพิลด้านลบอยูท่ีบ้่าน	เป็นคนทีค่ณุเลีย่งไม่ได้เลย	อย่างน้อยให้คณุพยายาม

สร้างสมดุลกับอิทธิพลด้านลบ	ด้วยการสร้างสัมพันธ์ในด้านบวกกับคนอื่นๆ	ที่พอจะช่วย

ให้คุณได้พักจากคนที่ชอบสิ้นหวังได้บ้าง

	 ให้การศึกษาพระวจนะพระเจ้าเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุดในชีวิตคุณ	พลังของ 

พระวจนะจะช่วยให้คุณเชิดหน้าขึ้น	และให้มีความหวังในทุกสถานการณ์		อีกวิธีที่จะ 

ช่วยให้คุณถูกรายล้อมด้วยความหวังก็คือ	การฟังเพลงสรรเสริญพระเจ้าหรือค�าสอนดีๆ	

ทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลมาก	มีช่องทางมากมายที่จะได้ดูหรือฟังค�าหนุนใจที่สามารถ

เปลี่ยนชีวิตคุณ	หรือฟังเพลงที่ช่วยสร้างก�าลังใจได้	ไม่ว่าจะเป็น	ซีดี,	รายการวิทยุ,	หรือ

โปรแกรมในโทรศัพท์ของคุณ,	คลิปวีดีโอ	–	ช่องทางไหนก็ได้ที่สะดวกส�าหรับคุณ–	 

พยายามสร้างบรรยากาศรอบตัวด้วยพระวจนะพระเจ้าเป็นประจ�าทุกวัน

	 มารอาจจะท�าให้เราเจอแต่คนที่ชอบมองปัญหาหรือมองที่สถานการณ์แย่ๆ	ที่

น่าเจบ็ปวด	แต่พระวจนะพระเจ้าสอนเราว่า	พระองค์ทรงให้รอบตัวเราเตม็ไปด้วยการทรง

สถิตของพระองค์และเต็มไปด้วยสิ่งดีๆ
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พระ องค์ทรงเป็นที่  ก�า บังของข้า พระ องค์ พระ องค์ทรงปก ป้อง

ข้า พระ องค์จากความยาก ล�า บากพระ องค์ทรงล้อมข้า พระ องค์ไว้ด้วย

เพลงฉลองการช่วย กู้ 

– สดุดี 32:7 

ภูเขาอยู่รอบเย รู ซา เล็มฉัน ใด พระ ยาห์ เวห์ทรงอยู่รอบประ ชา กรของ 
พระ องค์ ตั้ง แต่ บัด นี ้สืบ ไป เป็น นิตย ์ฉัน นั้น 

-- สดุดี 125:2

ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา !

	 เมื่อคุณถูกรายล้อมด้วยความคิดในด้านลบ,	ความสงสัย,	ความไม่มั่นใจ, 

ความกังวล	หรือความผิดหวังในชีวิต	ได้เวลาเปลี่ยนแล้วค่ะ	อย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี ้

มาครอบง�าชวิีตคณุอกีเลย	คณุสามารถเปล่ียนบรรยากาศรอบตวัได้	–	คณุสามารถอยู่ด้วย

ความหวังได้	แม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะยังไม่เปลี่ยนก็ตาม	แต่คุณเปลี่ยนจิตใจ 

ตัวเอง	ได้	คุณเลือกได้ว่าจะเป็นนักโทษแห่งความหวัง	ที่จะมองไปท่ีพระเจ้าผู้ทรงคืน 

ให้เราเป็นสองเท่ากับสิ่งที่คุณสูญเสียไปในชีวิตนี้

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                      

นักโทษแห่งความหวัง



บทที่ 12

ให้เราเป็นค�าตอบ
ของค�าอธิษฐานของผู้อื่น

อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่จงเห็นแก่

ประโยชน์ของคนอื่น ๆ 

ฟิลิปปี 2:4

“สถานการณ์ที่สิ้นหวังไม่มีอยู่จริง ; มีแต่คนท่ีหมดหวังกับสิ่งท่ีเกิด

ขึ้นเท่านั้นเอง”

— แคลร์ บูธ ลูส

	 ถ้าคุณอยากสัมผัสกับความหวังและความสุขในชีวิต	สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณท�าได้ 

ก็คือ	ช่วยเหลือคนอื่น	ฉันรู้ว่ามันฟังดูตรงกันข้าม	แต่เชื่อเถอะว่ามันได้ผลจริง	เลิกจดจ่อ

อยู่กับตัวเองแล้วมองหาโอกาสที่จะได้เป็นพระพรกับคนอื่น	ให้คุณเลิกคิดถึงปัญหาของ

ตัวเอง	เมื่อไหร่ที่คุณมอบความหวังและให้ก�าลังใจพวกเขาผ่านทางพระวจนะและการ 

รับใช้แล้ว	คุณก็จะเก็บเกี่ยวจากทุกอย่างที่คุณลงแรงไปได้หลายเท่า

	 เวลาที่ชาวไร่ปลูกพืช	เขาจะเอาเมล็ดพันธุ์เล็กๆ	ฝังลงไปในดิน	เมื่อเวลาผ่านไป	

เขาจะกลับมาพบกับสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ที่ออกผลตอบแทนให้เขาและครอบครัว 

พระสัญญาของพระเจ้าที่ว่าเราหว่านสิ่งใดก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นยังท�าให้ฉันอัศจรรย์ใจ 

จนทุกวันนี	้ถ้าคุณต้องการอะไร	สิ่งที่เราต้องท�าคือเริ่มแจกจ่ายสิ่งนั้นกับคนอื่น!
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	 แกรี	่มอร์ช	ผูก่้อตัง้องค์กร	ฮาร์ท	ท	ูฮาร์ท	อนิเตอร์เนชนัแนล	(Heart to Heart 

International) ในรัฐเท็กซัส	เขาเป็นนักฟิสิกส์	ที่อุทิศตัวอย่างหนักในการจัดหาและ	

เตรยีมอปุกรณ์รวมทัง้เครือ่งมอืแพทย์ทีจ่�าเป็นส�าหรบัประเทศทีย่ากจนทัว่โลก	ในหนงัสอื	

ของเขาที่ชื่อ	พลังแห่งการรับใช้ผู้อื่น	(The Power of serving others) เขาเล่าเรื่อง 

ตอนที่ไปเป็นอาสาสมัครท�างานในสถานช่วยเหลือคนยากจนและผู้ป่วยหนักของแม่ชี 

เทเรซา ในเมืองกัลกัตตา	ประเทศอินเดีย

	 สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางพันธกิจซึ่งจะรับผู้ป่วยท่ีอยู่ในขั้นรุนแรงและก�าลัง

จะสิ้นใจ	ถ้าผู้ป่วยไม่มีคนดูแลหรือไม่มีเงินส�าหรับค่ารักษาโรค	พวกเขาจะถูกพามาที่นี่	 

ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคร้ายข้ันรุนแรงที่สุดและคนจนที่สุดในบรรดาคนยากจนจะได้รับการดูแล 

ที่นี่เป็นประจ�าทุกวัน	

	 เมื่อรู้ภาระใจของตัวเองที่ชัดเจน	บวกกับความมั่นใจในความเชี่ยวชาญด้าน 

การรักษาโรคของตัวเอง	มอร์ชจึงรู้สึกกระตือรือร้นอยากจะไปที่นั่นมาก	เขาคิดในใจว่า	

เราจะไปท�างานน้ีด้วยใจจริงๆ ความช่วยเหลือจากเรานี่แหละ จะท�าให้ชีวิตพวกเขา

เปลี่ยนแปลงแน่นอน	เขามีความต้ังใจที่ดีและมีภาระใจแน่วแน่	แต่ดูเหมือนเขาจะยัง 

ไม่พร้อมกับสิ่งที่จะต้องเจอเท่าไหร่

	 เมื่อเขาและทีมอาสาสมัครกว่า	90	ชีวิตไปถึงที่น่ัน	เพ่ือจะเริ่มต้นท�างาน	 

แม่ชีพริสซิลลา	ผู้มีเสียงอ่อนโยนเจือไปด้วยส�าเนียงอังกฤษ	เริ่มแจกจ่ายงานให้แต่ละคน	

มอร์ชหยิบเอาหูฟังของแพทย์ขึ้นมาคล้องคอไว้	เพื่อให้แม่ชีพริสซิลลารู้เขาเป็นหมอ	 

จะได้มอบหมายงานส�าคัญที่เหมาะกับความช�านาญของเขาตามที่เขาได้รับหนังสือ 

รับรองวิชาชีพมา

	 หลังจากที่ส่งอาสาสมัครคนอื่นๆ	ไปเรียบร้อยแล้ว	แม่ชีพริสซิลลาจึงหันไป 

มองอาสาสมคัรคนสดุท้ายทีย่นืตรงหน้าเธอ	แกรี	่มอร์ชนัน่เอง	“ตามฉนัมาค่ะ”	เธอน�าทาง

ไป	พวกเขาเดินผ่านโซนผู้ป่วยชายที่เต็มไปด้วยผู้ป่วยหนักก�าลังจะตาย	นี่ต้องเป็นงาน 

ของเราแน่ มอร์ชคิดในใจ	แต่แม่ชพีริสซลิลากลบัเดนิทะลไุปยงัโซนผูป่้วยหญงิ	–	ทีเ่ตม็ไป

ด้วยผูป่้วยผอมแห้งขัน้สุดท้าย	–มอร์ชคดิในใจ	สงสยัทีน่ีต้่องการความช่วยเหลอืมากทีส่ดุ 

เราน่าจะได้ท�าที่นี่แน่	แต่แม่ชีพริสซิลลา	กลับเดินผ่านไปอีก	แล้วพวกเขาก็เดินมาถึง 

ห้องครัวที่ก�าลังก่อไฟเตรียมหุงข้าวกันอยู่	เขาเร่ิมกังวล	ท�าไมเขาถึงให้หมอมาท�างาน 
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รับใช้ในห้องครัวล่ะ?	เขาสงสัย	แต่แม่ชีพริสซิลลาก็รีบเดินทะลุผ่านห้องครัวไปอีก

	 เมื่อออกจากห้องครัว	แม่ชีพามอร์ช	ไปที่ทางเดินซอยแคบๆ	ด้านหลัง	แม่ชี 

พริสซิลลาชี้ไปยังกองขยะเน่าเหม็นกองใหญ่ตรงหน้า	กลิ่นขยะแรงมากจนมอร์ชแทบ 

จะส�ารอกออกมา	“เราอยากให้คณุช่วยขนขยะพวกน้ีไปตามถนน	แล้วไปทิง้ในทีท่ิง้ขยะ”	

เธออธิบายต่อว่า	“อยู่ถัดจากนี้ไปไม่ก่ีช่วงตึกทางขวามือ	หาไม่ยาก”	จากนั้น	เธอจึงยื่น 

ถงัใส่ขยะสองใบให้หมอ	พร้อมทีตั่กขยะ	และส่งยิม้ให้ก่อนจะเดนิกลบัไปเพือ่ให้เขาท�างาน

ของตัวเอง

	 มอร์ชยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความงุนงงและไม่พอใจ	เขาคิดว่าตัวเองควรจะท�า 

ยังไงดี	เขาควรปฏิเสธงานนี้ไหม?	เขาควรจะไปคุยกับใครซักคนเพื่อขอเปลี่ยนหน้าท่ีดี 

หรือเปล่า?	หลังจากยืนตรงนั้นไม่กี่นาที	เขาจึงตัดสินใจท�าอย่างเดียวท่ีเขาท�าได้ตอนนั้น

คือ	–	ท�างานท่ีได้รับมอบหมาย	ตลอดทั้งวัน	คุณหมอผู้เช่ือมั่นตัวเองต้องขนถังขยะท่ี 

เต็มไปด้วยขยะเน่าเหมน็ไปยงัทีท่ิง้ขยะของเมอืง	เมือ่ตกเยน็	เนือ้ตวัเขาปียกไปด้วยเหงือ่,	

เหม็นไปหมด	แต่เขาก็ขนขยะไปทิ้งจนเกลี้ยง

	 ด้วยความผิดหวังและโมโหกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น	มอร์ชเดินกลับเข้าไปทาง 

ห้องครัว,	ทะลุโซนผู้ป่วยหญิง,	ผู้ป่วยชายพร้อมมองหาลูกทีมเพื่อจะพากลับไปท่ีพัก	 

ขณะที่เดินผ่านห้องเหล่านั้น	เขายังคงรู้สึกว่าตัวเองน่าจะได้ช่วยงานที่จะเป็นประโยชน์

มากกว่าน้ี	แม้แต่งานในห้องครัวก็ยังจะดีกว่างานขนขยะ	แต่ตอนนี้เองที่เขาได้เห็น 

บางอย่าง..ในระหว่างที่รอกล่าวค�าอ�าลากับแม่ชีพริสซิลลาอย่างไม่ค่อยเต็มใจนัก	มอร์ช

เหลือบไปเห็นจดหมายเล็กๆ	ที่เป็นตัวหนังสือของแม่ชีเทเรซาเขียนเองว่า	“ไม่มีงานไหน

ที่ยิ่งใหญ่	มีแต่งานเล็กๆ	พร้อมกับความรักที่ยิ่งใหญ่”

	 ตรงนี้เองที่เป็นจุดเปลี่ยนของแกรี่	มอร์ช	เขาบอกว่า	“ผมใจหายมาก	ผมเกือบ

จะพลาดเป้าหมายส�าคญัไปแล้ว	นีเ่ป็นบทเรยีนทีผ่มต้องเรยีนรู	้การรบัใช้คนอืน่ไม่ได้ส�าคญั

ว่าผมมีความรู้มากเท่าไหร่,	มีวุฒิการศึกษามากแค่ไหน	หรือมีใบรับรองอะไรบ้าง	แต่เป็น

ท่าทีและความสามารถของเราที่พร้อมจะท�าอะไรก็ได้ที่จ�าเป็นต้องท�า	–	ด้วยความรัก”

	 แกรี่	มอร์ชได้กลายเป็นเพ่ือนที่รักกับแม่ชีเทเรซา	เขาค้นพบเป้าหมายส�าคัญ 

ของการช่วยเหลือคนอื่น	หลังจากครั้งนั้นเขาได้น�าทีมอาสาสมัครอีกหลายทีมกลับมายัง

เมืองโกลกัตตา	เพื่อช่วยคนยากจนที่จนที่สุดในอินเดีย	ในแต่ละครั้งเขารู้สึกดีใจที่ได้เห็น

ให้เราเป็นค�าตอบของค�าอธิษฐานของผู้อื ่น
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ทีมอาสาสมัครได้รับบทเรียนจากประสบการณ์การเป็นอาสาสมัคร	เขาอธิบายว่า	“อาสา

สมัครหลายคนมาพร้อมกับท่าทีที่มั่นใจในตัวเอง	เหมือนที่ผมเคยเป็น	แต่พวกเขาทุกคน

ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการที่พวกเขาช่วยเหลือผู้อื่น”1

มอบความหวังเพื่อจะได้รับความหวัง

	 กิจการฯ	20:35	กล่าวว่า...

“...ควรจะช่วยคนที่มีก�าลังน้อย และให้ระลึกถึงพระวจนะของ 

พระเยซูเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสว่า ‘การให้เป็นเหตุให้มีความสุขย่ิงกว่า 

การรับ” 

พระเยซตูรสัว่าความสขุจะเกดิขึน้เวลาทีเ่ราช่วยเหลอืคนอืน่ นีเ่ป็นสิง่ที่

เราเคยเข้าใจผิดกัน เราคิดว่าถ้าเราจดจ่อที่ตัวเอง, ท�างานด้วยความ

กระตือรือร้นเพื่อจะได้รับความสุขละก็ สุดท้ายเราจะมีความสุข 

จริงๆ ถ้าเราท�างานหาเงินได้มากกว่านี้, มีสมบัติครอบครองมากกว่านี้, 

ส�าเร็จเป้าหมายมากกว่าน้ี , ลดน�้าหนักได้มากกว่านี้, มีคนจดจ�าเรา

มากกว่าน้ี –หลงัจากสิง่เหล่านีเ้กดิขึน้แล้วเท่านัน้ เราถึงจะได้มคีวามสขุ 

ความคิดแบบนี้ท�าให้เราต้องท�างานหนักขึ้นเร่ือยๆ เพื่อท่ีวันหนึ่งเรา 

จะได้มีความสุขเสียที

	 ฉันบอกได้เลยว่า	ทุกวันนี้มีคนที่เหน็ดเหนื่อยเต็มไปหมด	การไขว่คว้าความสุข

อาจกลายเป็นความพยายามที่ท�าให้อ่อนล้า	ฉันรู้ดี	เพราะว่าฉันเคยเป็นแบบนั้นมานาน 

ทีเดียว	หลายปีในชีวิตที่ฉันเป็นคริสเตียนที่มีแต่ความทุกข์	ฉันรักพระเจ้า	แต่แทบจะไม่มี

ความความสุขเลย	ฉันจะรู้สึกผิดหวังได้ง่ายมากท�าให้เสียวันนั้นไปเปล่าๆ	ถ้าเม่ือไหร่

สตาร์ทรถแล้วมีเสียงแปลกๆ,	ถ้าเดฟออกไปตีกอล์ฟแทนที่จะใช้เวลาเช้าวันเสาร์กับฉัน,	

ถ้าลูกคนหน่ึงเถียงฉัน,	ถ้าฉันท�าไม่ได้ตามที่ตัวเองเขียนรายการสิ่งที่ต้องท�าวันนั้น	–	 

ถ้ามีเรื่องท�านองน้ีเกิดขึ้น	ฉันก็ทิ้งความหวังวันน้ันไปหมด	แล้วยิ่งฉันพยายามไขว่คว้า 

ความสุขมากเท่าไหร่	มันก็ดูจะเลือนลางมากขึ้นเท่านั้น

เมื่อไหร่ที่คุณเลิกมองแต่
ข้างในเปลี่ยนเป็นมองออก
ไปภายนอก คุณก็จะพบ
ความสุขและความหวัง
โดยที่ไม่รู้มาก่อนว่ามันมีอยู่
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ทีมอาสาสมัครได้รับบทเรียนจากประสบการณ์การเป็นอาสาสมัคร	เขาอธิบายว่า	“อาสา

สมัครหลายคนมาพร้อมกับท่าทีที่มั่นใจในตัวเอง	เหมือนที่ผมเคยเป็น	แต่พวกเขาทุกคน

ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการที่พวกเขาช่วยเหลือผู้อื่น”1

มอบความหวังเพื่อจะได้รับความหวัง

	 กิจการฯ	20:35	กล่าวว่า...

“...ควรจะช่วยคนท่ีมีก�าลังน้อย และให้ระลึกถึงพระวจนะของ 

พระเยซูเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสว่า ‘การให้เป็นเหตุให้มีความสุขย่ิงกว่า 

การรับ” 

พระเยซตูรสัว่าความสขุจะเกดิขึน้เวลาทีเ่ราช่วยเหลอืคนอืน่ น่ีเป็นส่ิงที่

เราเคยเข้าใจผิดกัน เราคิดว่าถ้าเราจดจ่อที่ตัวเอง, ท�างานด้วยความ

กระตือรือร้นเพื่อจะได้รับความสุขละก็ สุดท้ายเราจะมีความสุข 

จริงๆ ถ้าเราท�างานหาเงินได้มากกว่านี้, มีสมบัติครอบครองมากกว่านี้, 

ส�าเร็จเป้าหมายมากกว่าน้ี , ลดน�้าหนักได้มากกว่าน้ี, มีคนจดจ�าเรา

มากกว่านี ้–หลงัจากสิง่เหล่านีเ้กดิขึน้แล้วเท่านัน้ เราถงึจะได้มคีวามสุข 

ความคิดแบบนี้ท�าให้เราต้องท�างานหนักขึ้นเร่ือยๆ เพ่ือที่วันหนึ่งเรา 

จะได้มีความสุขเสียที

	 ฉันบอกได้เลยว่า	ทุกวันนี้มีคนที่เหน็ดเหนื่อยเต็มไปหมด	การไขว่คว้าความสุข

อาจกลายเป็นความพยายามท่ีท�าให้อ่อนล้า	ฉันรู้ดี	เพราะว่าฉันเคยเป็นแบบนั้นมานาน 

ทีเดียว	หลายปีในชีวิตที่ฉันเป็นคริสเตียนที่มีแต่ความทุกข์	ฉันรักพระเจ้า	แต่แทบจะไม่มี

ความความสุขเลย	ฉันจะรู้สึกผิดหวังได้ง่ายมากท�าให้เสียวันน้ันไปเปล่าๆ	ถ้าเมื่อไหร่

สตาร์ทรถแล้วมีเสียงแปลกๆ,	ถ้าเดฟออกไปตีกอล์ฟแทนที่จะใช้เวลาเช้าวันเสาร์กับฉัน,	

ถ้าลูกคนหนึ่งเถียงฉัน,	ถ้าฉันท�าไม่ได้ตามที่ตัวเองเขียนรายการสิ่งที่ต้องท�าวันนั้น	–	 

ถ้ามีเรื่องท�านองนี้เกิดขึ้น	ฉันก็ทิ้งความหวังวันน้ันไปหมด	แล้วยิ่งฉันพยายามไขว่คว้า 

ความสุขมากเท่าไหร่	มันก็ดูจะเลือนลางมากขึ้นเท่านั้น

เมื่อไหร่ที่คุณเลิกมองแต่
ข้างในเปลี่ยนเป็นมองออก
ไปภายนอก คุณก็จะพบ
ความสุขและความหวัง
โดยที่ไม่รู้มาก่อนว่ามันมีอยู่

	 ในช่วงเวลาน้ัน	พระเจ้าก็สอนให้ฉันเข้าใจว่าฉันจะมีความสุขในชีวิตได้ยังไง	 

ยิ่งฉันศึกษาพระวจนะพระเจ้า	ฉันก็ยิ่งเข้าใจว่าความคิดตัวเอง,	ค�าพูดท่ีตัวเองพูดและ 

ท่าทขีองตวัเองนัน้ส่งผลกับชวีติโดยตรงชนดิทีค่าดไม่ถงึเลยทเีดยีว	ฉนัเรยีนรูท้ีจ่ะไม่ปล่อย

ให้ความรู้สึกเป็นตัวควบคุมชีวิต	โดยความช่วยเหลือจากพระเจ้า	ฉันสามารถมีชีวิตอยู่

เหนือความรู้สึกและมีความสุขสมกับที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อฉัน

	 ฉันเขียนค�าสอนหัวข้อต่างๆ	จากพระคัมภีร์มานานหลายปี	แต่มีหัวข้อหนึ่งท่ี 

เรียบง่ายและมีพลังมากที่สุดที่พระเจ้าทรงเปิดตาให้ฉันเห็นคือ	ถ้าเราอยากมีความหวัง

และความสขุ	เรากต้็องมอบความหวงัและความสขุให้คนอืน่	เมือ่ไหร่ท่ีคณุเลกิมองท่ีปัญหา

ตัวเองและหาโอกาสที่จะได้ช่วยคนอื่น	พระเจ้าก็จะท�าสิ่งอัศจรรย์กับชีวิตเราค่ะ

	 ทุกๆ	คร้ังฉันจะวางความกังวลใจและความต้องการของตัวเองไว้ก่อน	แล้วหัน

ไปช่วยเหลือคนรอบข้าง	จากนั้นทัศนคติของฉันก็จะเปลี่ยนไป	แทนที่จะอธิษฐานว่า	

“พระเจ้าลูกต้องการ...”	หรือ	“พระเจ้าท�าไมไม่ให้ลูกมี....ซะที”-	ฉันเริ่มอธิษฐานว่า	

“พระเจ้า	วันน้ีลูกจะช่วยเหลือคนอ่ืนได้ยังไงบ้าง?”	หรือ	“พระเจ้า	โปรดเปิดโอกาสให้	

ลูกได้ช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้วย”	ฉันพบว่าเราจะได้สัมผัสความดีใจชนิดท่ีไม่

สามารถบรรยายเป็นค�าพูดได	้เมื่อพระเจ้าทรงใช้เราเป็นค�าตอบของค�าอธิษฐานผู้อื่น

	 คุณอาจจะสังเกตเห็นในชีวิตเหมือนกัน	ว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่า

การรับ	คุณไม่มีทางได้จนกว่าจะพอใจ,	สะสมจนกว่าจะพอใจ	หรือประสบความส�าเร็จ

มากจนเติมเต็มความต้องการได้	ความยะโสของเราไม่มีวันหยุด	แต่เมื่อไหร่ที่คุณเลิกมอง

แต่ข้างในเปลี่ยนเป็นมองออกไปภายนอก	คุณก็จะ 

พบความสขุและความหวงัโดยท่ีไม่รูม้าก่อนว่ามนัมอียู่	

เหมือนที่เกิดขึ้นกับแกรี่	มอร์ชและทีมอาสาสมัคร 

ของเขา	คุณจะถูก	“เปลี่ยนแปลงใหม่จากการช่วย

เหลือคนอื่น”

	 	 ทุกวันฉันจะอธิษฐานขอพระเจ้าว่าฉันจะ

ช่วยใครได้บ้าง	บางครั้งพระเจ้าก็ให้ฉันได้ช่วยงานส�าคัญ	แต่หลายครั้งที่เป็นเรื่องเล็กๆ

น้อยๆ	บางคร้ังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเห็นเลยด้วยซ�้า	วันนี้มีช่างมาซ่อมห้องน�้า 

ที่บ้านฉัน	หลังจากท�างานเสร็จ	เขาขอคุยกับฉันซักครู่	ทันทีที่ฉันตอบตกลง	เขาเริ่มเล่าว่า

ให้เราเป็นค�าตอบของค�าอธิษฐานของผู้อื ่น
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ตัวเองมีภรรยาและลูกอีก5	คน	เขาอยากรู้ว่าหนังสือเล่มไหนเหมาะท่ีจะมอบให้ภรรยา

ของเขาในวันแม่ที่จะมาถึง	แล้วเราก็คุยกันอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับครอบครัวเขา	จากนั้นฉัน

ก็พาเขาไปที่ชั้นหนังสือของฉัน	ให้เขาเลือกหนังสือสองเล่มไปเป็นของขวัญให้ภรรยา	

ทั้งหมดใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีซ่ึงฉันไม่ต้องเสียอะไรเลย	แต่มันมีค่ามากส�าหรับเขา	บางคร้ัง	

ฉันรู ้สึกว่าวันน้ี	ฉันจะมีความสุขมากขึ้นได้	จากการแสดงความมีน�้าใจเล็กๆ	น้อย	 

ฉันเสียดายว่ากว่าตัวเองจะเข้าใจค�าสอนตรงนี้ก็เสียเวลามานานเหลือเกิน	แต่ก็รู ้สึก

ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้ได้รู้แล้ว	เราต่อสู้ความสิ้นหวังได้ทุกวันในชีวิตเราผ่านทางการ

กระท�าที่แสดงความมีน�้าใจ!

แม้แต่ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ยังต้องรับใช้

	 ในช่วงที่เกิดการปฏิวัติในอเมริกา	ชายในชุดทหารคนหนึ่งขับรถผ่านกลุ่มทหาร

ที่ช่วยกันซ่อมแซมแนวเกราะป้องกันการรบอยู่	ในระหว่างนั้นก็มีหัวหน้าคอยสั่งการ 

โดยที่ไม่มีทีท่าจะช่วยลงมือซ่อม	เมื่อชายท่ีขับรถถามเหตุผลว่า	“ท�าไม?”	หัวหน้าทหาร

ตอบกลับด้วยน�า้เสียงไม่พอใจว่า	“นี่คุณ	ผมเป็นสิบโทนะ!”

	 ชายแปลกหน้าคนนั้นจึงกล่าวขอโทษ	เขาลงจากรถ	แล้วเริ่มลงมือช่วยทหาร 

ที่ก�าลังท�างานอย่างเหน็ดเหน่ือย	เม่ือเสร็จแล้ว	ชายคนนั้นหันไปหาสิบโทแล้วบอกว่า	 

“คุณสิบโท!	ครั้งต่อไปถ้าคุณมีงานแบบนี้แล้วคนงานไม่พอ	ให้ไปหาผู้บัญชาการสูงสุดนะ	

แล้วผมจะมาช่วยอีก”	ชายแปลกหน้าคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน	แต่เขาคือ	จอร์จ	วอร์ชิงตัน	

นั่นเอง	2

	 ไม่ว่าคณุจะเป็นคนส�าคญัมากแค่ไหน	กอ็ย่าคดิว่าตวัเองส�าคญัเกนิกว่าจะยืน่มอื

ช่วยคนอื่น	คุณอาจท�างานมานาน	คุณอาจประสบความส�าเร็จในหน้าท่ีการงานมาแล้ว

มากมาย	คณุอาจจะมตี�าแหน่งน�าหน้าชือ่	หรอืมคี�าพเิศษ

ลงท้ายชื่อ	แต่คุณก็ไม่ได้ส�าคัญเกินกว่าที่จะถ่อมตัวลง

ช่วยเหลือคนอื่นค่ะ	พระเยซูลงมาจากที่สูงและถ่อมตัว

ลงจนถึงจุดต�่าสุด	(ฟิลิปปี	2:7)	เราถูกสอนให้ยึดเอา

พระองค์เป็นแบบอย่างในการถ่อมตัว	(ฟิลิปปี	2:5)

	 ฉนัได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นประธานของพันธกจิระดบัโลก	ในแต่ละวัน	มเีร่ือง

ให้ฉนัต้องตดัสินใจหลายเร่ือง	ฉันต้องเดนิทางไปหลายที	่ฉันขอบคุณพระเจ้าทีม่อบโอกาส

นีใ้ห้ฉนั	แต่ช่วงทีฉ่นัรูส้กึมคีวามสขุมากทีสุ่ด	บางคร้ังกไ็ม่ใช่เวลาทีก่�าลงันัง่ประชมุผูบ้รหิาร

หรือตอนที่ก�าลังเทศนาบนเวทีใหญ่	แม้ว่าฉันจะมีความสุขกับงานที่ท�า	แต่ช่วงที่มี 

ความสขุท่ีสดุในชวิีตคอืช่วงทีฉ่นัได้ออกไปท�างานรบัใช้คนอ่ืนๆ	นอกพืน้ที	่กบัพนัธกจิแฮนด์	

ออฟ	โฮป	(Hand of Hope) ของเรา	ทกุๆ	ครัง้ทีฉั่นได้ยนืร่วมกบัอาสาสมคัรคนอ่ืนๆ	หรอื

ใช้เวลาเล็กน้อยเป็นพระพรกับคนอื่น	–	ให้อาหารคนที่ก�าลังหิวโหย,	ให้น�้ากับคนที่

กระหาย,	บริจาคอุปกรณ์การเรียนให้คนยากจน	–	สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องย�้าเตือนว่าท�าไม

เราถงึท�าสิง่ทีเ่ราก�าลงัท�าอยู่	กค็อืการยืน่มอืแห่งความหวงัออกไปช่วยเหลอืคนอืน่	ฉนัเอง

กลับได้รับความหวังใหม่และความสุขใหม่ๆ	หลายครั้งท่ีฉันกลับมาจากกงานพันธกิจใน

ประเทศโลกที่สามด้วยความเหน็ดเหนื่อย	แต่ก็ไม่เคยกลับมาจากการเดินทางด้วยความ

รู้สึกเสียใจที่ได้ออกไปรับใช้

	 เราเริ่มก่อตั้งพันธกิจที่เป็นเหมือนแขนของพันธกิจเราเมื่อ	20	ปีที่แล้ว	ฉันรู้สึก

ว่าเราควรตั้งชื่อพันธกิจว่า	แฮนด์	ออฟ	โฮป	(Hand	of	Hope	:	มือแห่งความหวัง)	เพราะ

เป้าหมายของเราคือการยื่นมือช่วยเหลือคนที่ก�าลังสิ้นหวังให้เขากลับมีความหวังขึ้นมา

ใหม่	ฉันคิดว่าเราอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้ว่า	เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะรู้สึกสิ้นหวังเม่ือเรา 

มอบความหวังให้ผู้อื่นอยู่เสมอ!

	 พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ลงมา 

ช่วยให้เราพ้นความบาป	แม้แต่พระองค์เองก็ต้อง

ท�างานรบัใช้	มาระโก	10:45	พระเยซกูล่าวว่า “เพราะ

ว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อ 

จะปรนนิบัติ และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่

ส�าหรับคนเป็นอันมาก”	หลายครั้งในหนังสือพระ

กิตติคุณ	เราจะเห็นพระเยซูช่วยเหลือคนอ่ืน;	ให้อาหารฝูงชน,	รักษาคนป่วย,	ใช้เวลา 

กับเด็กๆ	แม้กระท่ังล้างเท้าเหล่าสาวก	พระเยซูคงมีความสุขอย่างเต็มล้นจากการรับใช ้

ผูอ้ืน่	เพราะว่าพระองค์รบัใช้ตลอดเวลา	พระองค์วางแบบอย่างให้เรา	เพือ่เราจะเดนิตาม

รอยเท้าของพระองค์		

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนส�าคัญ
มากแค่ไหน ก็อย่าคิดว่า
ตัวเองส�าคัญเกินกว่าจะ
ยื่นมือช่วยคนอื่น

พระเยซูคงมีความสุข 
อย่างเต็มล้นจากการ 
รับใช้ผู้อื่น เพราะว่า
พระองค์รับใช้ตลอดเวลา
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	 ฉนัได้รบัสิทธพิเิศษในการเป็นประธานของพนัธกจิระดบัโลก	ในแต่ละวนั	มเีรือ่ง

ให้ฉนัต้องตดัสนิใจหลายเรือ่ง	ฉนัต้องเดนิทางไปหลายที	่ฉนัขอบคณุพระเจ้าท่ีมอบโอกาส

นีใ้ห้ฉนั	แต่ช่วงทีฉ่นัรู้สกึมคีวามสขุมากทีสุ่ด	บางครัง้กไ็ม่ใช่เวลาท่ีก�าลังนัง่ประชุมผูบ้รหิาร

หรือตอนที่ก�าลังเทศนาบนเวทีใหญ่	แม้ว่าฉันจะมีความสุขกับงานท่ีท�า	แต่ช่วงท่ีมี 

ความสขุทีส่ดุในชวิีตคือช่วงทีฉ่นัได้ออกไปท�างานรบัใช้คนอ่ืนๆ	นอกพืน้ท่ี	กบัพนัธกจิแฮนด์	

ออฟ	โฮป	(Hand of Hope) ของเรา	ทกุๆ	ครัง้ทีฉ่นัได้ยนืร่วมกบัอาสาสมคัรคนอ่ืนๆ	หรอื

ใช้เวลาเล็กน้อยเป็นพระพรกับคนอื่น	–	ให้อาหารคนท่ีก�าลังหิวโหย,	ให้น�้ากับคนที่

กระหาย,	บริจาคอุปกรณ์การเรียนให้คนยากจน	–	สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องย�้าเตือนว่าท�าไม

เราถงึท�าส่ิงทีเ่ราก�าลงัท�าอยู	่กค็อืการยืน่มอืแห่งความหวงัออกไปช่วยเหลอืคนอืน่	ฉนัเอง

กลับได้รับความหวังใหม่และความสุขใหม่ๆ	หลายครั้งท่ีฉันกลับมาจากกงานพันธกิจใน

ประเทศโลกที่สามด้วยความเหน็ดเหนื่อย	แต่ก็ไม่เคยกลับมาจากการเดินทางด้วยความ

รู้สึกเสียใจที่ได้ออกไปรับใช้

	 เราเริ่มก่อตั้งพันธกิจที่เป็นเหมือนแขนของพันธกิจเราเมื่อ	20	ปีท่ีแล้ว	ฉันรู้สึก

ว่าเราควรตั้งชื่อพันธกิจว่า	แฮนด	์ออฟ	โฮป	(Hand	of	Hope	:	มือแห่งความหวัง)	เพราะ

เป้าหมายของเราคือการยื่นมือช่วยเหลือคนที่ก�าลังสิ้นหวังให้เขากลับมีความหวังข้ึนมา

ใหม่	ฉันคิดว่าเราอาจจะพูดแบบน้ีก็ได้ว่า	เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะรู้สึกสิ้นหวังเมื่อเรา 

มอบความหวังให้ผู้อื่นอยู่เสมอ!

	 พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู ้ลงมา 

ช่วยให้เราพ้นความบาป	แม้แต่พระองค์เองก็ต้อง

ท�างานรบัใช้	มาระโก	10:45	พระเยซกูล่าวว่า “เพราะ

ว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อ 

จะปรนนิบัติ และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่

ส�าหรับคนเป็นอันมาก”	หลายครั้งในหนังสือพระ

กิตติคุณ	เราจะเห็นพระเยซูช่วยเหลือคนอ่ืน;	ให้อาหารฝูงชน,	รักษาคนป่วย,	ใช้เวลา 

กับเด็กๆ	แม้กระทั่งล้างเท้าเหล่าสาวก	พระเยซูคงมีความสุขอย่างเต็มล้นจากการรับใช ้

ผูอ้ืน่	เพราะว่าพระองค์รบัใช้ตลอดเวลา	พระองค์วางแบบอย่างให้เรา	เพือ่เราจะเดนิตาม

รอยเท้าของพระองค	์	

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนส�าคัญ
มากแค่ไหน ก็อย่าคิดว่า
ตัวเองส�าคัญเกินกว่าจะ
ยื่นมือช่วยคนอื่น

พระเยซูคงมีความสุข 
อย่างเต็มล้นจากการ 
รับใช้ผู้อื่น เพราะว่า
พระองค์รับใช้ตลอดเวลา

ให้เราเป็นค�าตอบของค�าอธิษฐานของผู้อื ่น
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	 พระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีมาก	อย่าคิดว่าเราส�าคัญเกินไปหรือยุ่งเกินไปที่จะแบ่ง

ความหวังให้คนที่ต้องการ	แบ่งเวลาในแต่ละวันมองหาคนท่ีคุณจะเป็นพระพรกับเขาได	้

อาจเป็นแค่การแสดงน�้าใจเล็กๆ	น้อยๆ	หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่	–	ไม่ว่าอะไรที่คุณ

สามารถช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ	ฉันขอหนุนใจให้คุณลงมือท�าเลยค่ะ	 

ไม่เพียงแค่คนๆน้ันจะได้รับพระพรจากความช่วยเหลือของคุณเท่านั้น	คุณเองก็จะได้รับ

พระพรด้วย

วิธีท่ีดีที่สุดที่จะประกาศเรื่องพระเยซูให้คนอ่ืนรู้                                                                                                             

คือการแสดงให้เขาเห็นพระเยซู

	 โรม	2:4	สอนเราว่า	ความดีของพระเจ้าเป็นสิ่งท่ีน�าให้เรากลับใจ	คุณจะ

ประหลาดใจกับจ�านวนเพื่อน,	เพื่อนบ้านและเพื่อนที่ท�างานหลายคน	ที่หันมารับเชื่อ 

พระเยซู	ถ้าเพียงแต่คุณท�าดีกับเขา	บางครั้งเราต้องเลิกเทศนากับทุกคนแล้วเริ่มท�าดีกับ

ทุกคนในชีวิต	–	เอาใจใส่เขาจริงๆ	และเป็นพระพรให้พวกเขา,	อธิษฐานเผื่อเขาและ 

ขอให้พระเจ้าช่วยให้เรารู้ว่าเราจะรับใช้พวกเขาได้ด้วยวิธีไหน	หรือพูดอีกอย่างหนึ่ง 

เราควร	“แสดง”	ให้เขาเห็นความรักของพระเยซู

	 ยากอบ	2:15-16	กล่าวว่า	:

ถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดเปลือยเปล่าและขาดแคลนอาหารประจ�าวัน 

และมีคนใดในพวกท่านกล่าวแก่เขาว่า “เชิญไปเป็นสุขเถิด ขอให ้

อบอุ่นและอิ่มเถิด” และไม่ได้ให้สิ่งซึ่งจ�าเป็นต่อร่างกายแก่เขา จะเป็น

ประโยชน์อะไรเล่า

	 อย่าเป็นคนที่บอกว่า	“ลาก่อนนะ	รักษาตัวให้ดีแล้วก็หาอะไรกินให้อิ่มท้องล่ะ”		

เวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือ	ถ้าคุณช่วยเขาได้

ก็รีบลงมือเลยค่ะ	หลายครั้งท่ีเราพลาดโอกาสท่ีจะ	

ช่วยด้วยการพูดว่า	“ฉันจะอธิษฐานเผื่อนะ”	โดยท่ี

ไม่ถามพระเจ้าเลยว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไงบ้าง	 

ถ้าคุณจะอธิษฐานขอให้
พระเจ้าช่วยใครซักคนละก็ 
ฉันขอให้คุณพร้อมให้พระเจ้า
ส่งคุณไปเป็นผู้ช่วย
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ฉันมาเข้าใจว่าจริงๆ	บางครั้งฉันไม่จ�าเป็นต้องอธิษฐานถามพระเจ้าเลยว่าฉันจะช่วยได ้

ยังไง	ถ้าฉันสามารถช่วยได้ง่ายๆแต่อาจเป็นเพราะว่าฉันไม่อยากท�าต่างหาก	ถ้าคุณจะ	

อธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยใครซักคนละก็	ฉันขอให้คุณพร้อมให้พระเจ้าส่งคุณไปเป็น 

ผู้ช่วย

	 ชายคนหน่ึงเล่าว่า	เขาเป็นหน่ึงในกลุ่มที่เดินทางไปประเทศรัสเซียเพื่อไปแจก

พระคัมภีร์ในช่วงที่เกิดการขาดแคลนอาหาร	หลายคนต้องเผชิญกับความหิวโหย	 

เมื่อสมาชิกในทีมยื่นพระคัมภีร์ให้กับคนที่มาต่อแถวรับขนมปังช้ินเล็กๆ	พร้อมถ้วยซุป	

ระหว่างที่เขาก�าลังยื่นพระคัมภีร์ให้ผู ้หญิงคนหนึ่ง	เธอกลับตอบด้วยความโมโหว่า	 

“พระคัมภีร์ของคุณไม่ช่วยให้ฉันอิ่มท้องหรอกนะ!”	ดูเหมือนว่าเธอจะโมโหคริสเตียน 

คนนี้ที่ก�าลังประกาศข่าวประเสริฐที่เป็นนามธรรม	ไม่สามารถช่วยให้อ่ิมท้องได้	ผู้เช่ือ 

ทั้งหลายที่แจกพระคัมภีร์วันน้ันต่างไม่เคยลืมเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเลย	ฉันเชื่อว่ามีคนที ่

ก�าลังเจ็บปวดสาหัสจนแทบจะรับข่าวประเสริฐไม่ไหวถ้าเราไม่ท�าอะไรซักอย่างที่ช่วย 

ให้เขาคลายความเจ็บปวดได้เสียก่อน

	 ฉันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรให้พระคัมภีร์กับคนอื่น	แต่ฉันก�าลังบอกว่า	

แทนที่เราจะให้ค�าสอน	เราควรให้สิ่งที่เขาต้องการก่อน	เหมือนที่พระเยซูท�า	พระเยซูทรง

สั่งสอนและช่วยเหลือในสิ่งที่เขาต้องการ	พระองค์ให้เขาอิ่ม,	รักษาเขา,	สั่งสอนเขา,	และ

รบัฟังเขา	พระองค์ท�ามากกว่าการสัง่สอนเรือ่งความดีของพระบิดา	แต่พระองค์แสดงความ

ดีนั้นให้ได้เห็นจริงๆ

	 ถ้าวันน้ีมคีณุมใีครในใจทีค่ดิว่าอยากจะให้

รู ้จักกับพระเยซู	ฉันอยากจะแนะน�าวิธีใหม่ที่จะ

ประกาศข่าวประเสริฐ	แทนที่จะพูดเรื่องความหวัง

ในพระคริสต์	ให้เรามอบความหวังกับเขา	ลองดูว่า

เขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างและทูลขอให้

พระเจ้าช่วยเหลือเขา	บางทีเขาอาจต้องการของใช้

ประจ�าวัน,	ต้องการเติมน�้ามันรถหรือต้องการเงินไปหาหมอ	บางทีเขาอาจต้องการคน 

ช่วยดูแลลูกชั่วคราวเพื่อจะได้พักผ่อนซักคืนหนึ่ง	บางทีเขาอาจต้องการคนท่ีคอยรับฟัง	 

ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามท่ีคุณจะแสดงความรักของพระเยซูให้เขาได้เห็น	ท�าเลยค่ะ	 

เมื่อคุณให้ความช่วยเหลือ
ด้านร่างกายกับเขาแล้ว 
คุณจะประหลาดใจที่เขาจะ
เปิดใจรับความช่วยเหลือ
ทางจิตวิญญาณทันที

ให้เราเป็นค�าตอบของค�าอธิษฐานของผู้อื ่น
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เมื่อคุณให้ความช่วยเหลือด้านร่างกายกับเขาแล้ว	คุณจะประหลาดใจที่เขาจะเปิดใจ 

รับความช่วยเหลือทางจิตวิญญาณทันที

ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา !

	 ส�าคัญมากที่คุณต้องจ�าไว้ว่าชีวิตไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเราคนเดียว	เราอาจจะ 

เจอช่วงเวลาเลวร้ายในชีวิต	ซึ่งเราต้องเจอแน่นอน	ท�าให้เรามัวแต่อธิษฐานขอให้พระเจ้า

ช่วยเรา	ช่วยแก้ปัญหา	ช่วยจัดเตรียมสิ่งที่เราเสียไป	แต่ระหว่างท่ีต้องรับมือกับปัญหา 

ทีก่ระทบชวิีตคณุโดยตรงนัน้	อย่าลมืคนท่ีอยูร่อบตัวคณุ	ทกุคนท่ีคณุมองเหน็	ไม่ว่าจะเป็น

เพือ่น,	ญาตพิีน้่อง,	เพือ่นทีท่�างาน,	เพือ่นบ้าน	และคนแปลกหน้าทีต้่องการความช่วยเหลอื 

–	ความช่วยเหลือที่คุณช่วยเขาได	้

	 ทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณมีความหวัง	คือการมอบความหวังให้คนอื่น	ในโลก

ของพระเจ้า	คนสุดท้ายจะได้เป็นคนต้น	(มัทธิว	20:16)	และคนที่เล็กน้อยที่สุดจะได้ 

เป็นคนที่ยิ่งใหญ่	(ลูกา	9:48)	คนที่อ่อนแอจะเข้มแข็ง	(โยเอล	3:10)	เมื่อคุณให้	คุณก็จะ

ได้รับ	(ลูกา	6:38)	เพราะฉะน้ันให้เราปลุกความหวังข้ึนมาแล้วเดินหน้าต่อ	คุณจะพบ 

ความสุขรูปแบบใหม่ในชีวิต	ง่ายๆเพียงแค่ช่วยให้คนอื่นได้รับความสุขในชีวิตของเขา	 

ลองมองรอบตัวว่าคุณสามารถช่วยใครได้บ้าง	–	ฉันมั่นใจว่าหาได้ไม่ยากเลย	ตอนน้ีมี 

ใครบางคนก�าลังอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า	บางที	คุณอาจจะเป็นค�าตอบ

ของค�าอธิษฐานนั้นก็ได้!



 บทที่ 13

ความหวังเป็นสมอเรือของเรา

ความหวงัทีเ่รายดึนัน้เป็นเสมอืนสมอทีแ่น่นอนและมัน่คงของจติใจ 

--ฮีบรู 6:19

“ไม่ฉลาดเลยที่จะไม่หวัง” 

– เออร์เนส เฮมิ่งเวย์, จาก “ชายชรากับทะเล

	 ฉันเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่มั่นคงและมีความสุข	ไม่ว่ารอบตัวของเรา

จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม	พระองค์อยากให้เราทอดสมอในพระองค์และเต็มไปด้วยความหวัง

อยูเ่สมอ	ฉนัคดิว่าค�าพยานท่ีดีทีส่ดุอย่างหนึง่ของพวกเราทีเ่ป็นผูเ้ชือ่กค็อืความช่ืนชมยนิดี

ของเราเอง	เรามีเร่ืองให้ฉลองมากมาย!	เราได้รบัการยกบาป,	ได้รบัการรักษา,	ได้เป็นอสิระ	

ไม่ใช่แค่ที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อให้เราได้รับ

ชวีตินรินัดร์บนสวรรค์เท่านัน้	แต่พระองค์ทรงสญัญา

ว่าเราจะมีความสุขทุกวันบนโลกนี้	คริสเตียนควร 

เป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดในจักรวาลแห่งนี้!	

	 แม้ว่าเราจะเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว	เราก็ยังต้องเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	 

ที่เรามักปล่อยให้มันมาเป็นตัวก�าหนดความคิด,	อารมณ์และทัศนคติของเรา	เราปล่อยให้

มนัฉวยเอารอยยิม้ของเราไป		ซึง่เป็นเรือ่งทีน่่าเศร้ามาก	เพราะฉนัเชือ่ว่าความชืน่ชมยนิดี

ในพระเจ้าบนใบหน้าของเราเป็นสือ่ทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัพระเจ้า!	ท�าไมเราถงึปล่อยให้สิง่เหล่า

นีม้าท�าให้เราไม่มีความสุขได้นานขนาดน้ัน	ทัง้ทีพ่ระเจ้าทรงสญัญาแล้วว่า	ในท่ีสดุพระองค์

คริสเตียนควรเป็นคนที่
มีความสุขที่สุดในจักรวาล
แห่งนี้! 



134 ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

จะท�าให้ทุกอย่างเกิดผลดีกับผู้ที่รักพระองค์และผู้ที่แสวงหาน�้าพระทัยพระเจ้าในชีวิต 

ของพวกเขา

	 ความสุขและความชื่นชมยินดี	ไม่ได้อยู่กับสิ่งของที่หรูหราหรือของหายาก	 

–	แต่เป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของผู้ที่อยู่ในพระคริสต์	เนหะมีย์	8:10	กล่าวว่า  

“... อย่าเศร้าโศกเลย เพราะความชื่นบานของตนในพระยาเวห์เป็นก�าลังของท่าน”  

และในโรม	14:17	กล่าวว่า	แผ่นดินของพระเจ้าคือ	“ความชอบธรรม, สันติสุข และ 

ความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ”	ความชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากถ้าคุณ 

อยากมีชีวิตอย่างผู้ชนะ

ความหวัง: ยารักษาอาการไม่มีความสุขโดยธรรมชาติ

	 ความหวงักบัความสขุน้ันเกิดขึน้พร้อมๆกนั	เมือ่ไหร่ท่ีคณุมีความหวงัในชีวติจริงๆ	

–	เชือ่และวางใจว่าพระเจ้าจะทรงท�าสิง่อศัจรรย์ในชวีติคณุ	–	แล้วความสขุจะตามมาตดิๆ

ค่ะ		คุณจะไม่มีทางรู้สึกท้อใจหรือกดดันเลย	ถึงแม้อยากจะรู้สึกอย่างนั้นก็ตาม	ความหวัง

เป็นตัวรักษาอาการไม่มีความสุขได้โดยธรรมชาติ

	 ท�าไมคุณไม่ลองพิสูจน์ดูว ่าสิ่งที่ฉันเชื่อนั้น	 

ถูกต้องและได้ผลกับคุณจริงหรือเปล่า?	ครั้งต่อไปที่คุณ

รู้สึกเศร้า,	เจอวันแย่ๆ	ให้คุณคิดในใจว่า	พระเจ้าจะทรง

ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลดีกับฉันในท้ายสุด และฉันคาดหวังจะได้เห็นสิ่งดีๆ เกิดขึ้น 

กับฉัน	คราวนี้ลองพูดออกเสียงประโยคนั้นดังๆ	แล้วพูดทบทวนเรื่อยๆ	ตลอดทั้งวัน	 

คุณอาจไม่ได้รู้สึกตามนั้น	แต่นั่นคือความจริง!	ความจริงของพระเจ้าอยู่เหนือความรู้สึก

ของเราได้	เพียงแค่ให้เราเปิดใจ

	 เม่ือไหร่ที่เรามีความหวังในความดีของพระเจ้าแล้ว	ความคิดกังวลและอารมณ์

ฟุ ้งซ่านจะสงบลง	ทุกอย่างจะน่ิงและท�าให้มีก�าลังใจมากข้ึน	จิตวิญญาณของเรา	 

(ความคิด,	ความต้ังใจและอารมณ์)	จะได้พบสันติสุขในพระสัญญาของพระเจ้า	เมื่อไหร่ 

ที่คนเราหมดหวัง	ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะสามารถนิ่งอยู่ได้ในขณะที่เจอพายุร้าย 

ของชีวิต	เพราะพวกเขาไม่ได้ทอดสมอลงในบนพื้นดินที่มั่นคง	ถ้าเราไม่มีหวังในพระเจ้า

ความหวังเป็นตัวรักษา
อาการไม่มีความสุขได้
โดยธรรมชาติ
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แล้ว	เราจะไปฝากความหวังไว้กับอะไรบนโลกนี้ที่จะเป็นท่ีท่ีปลอดภัยกับชีวิตเราละคะ?	

ค�าตอบก็คือ	“ไม่มีเลยสักอย่าง!”

	 แทนที่เราจะ	“พยายาม”ท�าให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น	หรือคิดว่าตัวเองไม่มีทางรู้สึกดี

ได้แน่	ถ้าสถานการณ์ยังเหมือนเดิม	ให้คุณเปิดโอกาสให้พระวจนะได้เคลื่อนไหวในชีวิต

คุณเถอะค่ะ	

	 ชีวิตนี้มีเรื่องให้สนุกมากมาย	เม่ือหลายปีที่แล้วฉันตัดสินใจว่า	ฉันจะมีความสุข

ในชีวิต	เพราะเมื่อก่อนฉันไม่เคยมี	แม้แต่กับงานพันธกิจ	ส่วนใหญ่ฉันจะท�างาน	ท�างาน	

ทุ่มเท	แก้ปัญหาและรู้สึกผิดไปทั้งวัน	เพราะมัวแต่จดจ่ออยู่กับความผิดพลาดของตัวเอง	

แล้วก็มีแต่ความทุกข์	สุดท้ายฉันได้เข้าใจว่าพระเยซูอยากให้ฉันมีความสุขกับชีวิต	 

(ยอห์น	10:10)	เหมือนกับเรื่องอื่นๆในแผ่นดินของพระเจ้า	ความช่ืนชมยินดีมีอยู่ส�าหรับ

เราแล้ว	แต่การรกัษามนัเอาไว้ต้องอาศัยความมุง่ม่ัน	ศัตรจูะท�าทกุวิถีทางท่ีจะท�าลายความ

สุขในชีวิตคุณ	ทั้งค�าโกหกหลอกลวงที่มันพยายามไม่ให้คุณมีสันติสุข	ท�าให้คุณจมอยู่ 

ใต้การกล่าวโทษ	ท�าให้คุณไม่เช่ือว่าพระเจ้าทรงรักคุณ	เมื่อไหร่ท่ีคูณรู้สึกสิ้นหวังและ 

ไม่มีความสุข	ให้รู้ตัวทันทีว่ามารซาตานมันก�าลังท�างานอยู่	คุณต้องก�าจัดมันออกไป!

 คุณสามารถตัดสินใจที่จะมีความสุขในชีวิต	–	ในทุกด้าน	แม้ในท่ามกลางปัญหา

หรือวิกฤติจากคนที่คุณรัก	คุณมีความสุขได้แน่นอน	เพราะความยินดีของคุณตั้งอยู่บน

ความดีของพระเจ้าที่มีในชีวิตคุณ	ไม่ใช่บนสถานการณ์

ของโลกนี้	เมื่อเราเต็มไปด้วยความหวังว่าเรื่องดีๆ	ก�าลัง

จะเกิดขึ้น	ความยินดีก็จะกลายเป็นธรรมชาติของเรา

	 ความจริงก็คือ	สถานการณ์ของเราจะไม่เปลี่ยนไป

จนกว่าเราจะเลิกให้ความยินดีของเราข้ึนอยู ่กับสิ่ง 

เหล่านั้น	ให้เรามีความสุขเพราะว่าความหวังของเราอยู่

ในพระเยซแูทนทีเ่รามวัทุกข์กบัสถานการณ์ทีเ่ราไม่ชอบ

	 เงื่อนไขของโลกนี้เปลี่ยนแปลงเสมอ	มันง่ายมากที่เราจะได้เห็นความไม่มั่นคง

ของหลายๆ	คน	–	เพราะทุกอย่างรอบตัวไม่เคยหยุดนิ่ง	วันนี้อาจจะเป็นวันท่ีดีแต่ไม่ใช่ 

พรุ่งน้ี	วันน้ีคนอาจจะชอบคุณแต่วันรุ่งขึ้นเขาอาจเปลี่ยนไป	คุณอาจมีความสุขวันนี้แต่

ไม่ใช่วันพรุ่งน้ี	คุณอาจมีเงินพอส�าหรับวันนี้	แล้วอยู่ๆก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่คุณไม่ได	้

คุณมีความสุขได้แน่นอน 
เพราะความยินดีของคุณ
ตั้งอยู่บนความดีของ
พระเจ้าที่มีในชีวิตคุณ 
ไม่ใช่บนสถานการณ์
ของโลกนี้

ความหวังเป็นสมอเรือของเรา
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วางแผนไว้เข้ามา	วนันีล้กูๆเป็นเดก็ด	ีแต่วนัรุง่ขึน้เขาอาจจะลมืสิง่ทีค่ณุเพิง่สอนไป	ถ้าเรา

ปล่อยตัวเองตามความรู้สึกหรือตามสถานการณ์รอบตัว	เราจะกลายเป็นคนอารมณ์ข้ึนๆ	

ลงๆ	ยากอบกล่าวว่า	เรามักจะถูกลมพัดขึ้นๆ	ลงๆ	(ยากอบ1:6)	เปาโลกล่าวว่า	เราเป็น

เหมือนเรือที่ถูกซัดไปมา	(เอเฟซัส	4:14)	แต่เราสามารถสงบนิ่งและมั่นคงอยู่ได้เวลาถูก

เร้าจากสิ่งรอบตัวหรือเจอความผิดหวัง	ถ้าเรามีความหวังเป็นสมอเรือในจิตวิญญาณ 

ของเรา

	 เวลาเกิดคลื่นลมพายุ	อย่างแรกที่ชาวประมงต้องท�าคือทอดสมอเรือ	ท�าให้เรือ

ถูกยึดไว้กับสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ได้	ทุกอย่างที่อยู่รอบๆ	เรือก�าลังเคลื่อนไหวไปมา	แต่ไม่ใช่

เรือล�านั้น	พวกเขาทอดสมอลงไปถึงก้นบึ้งของมหาสมุทร	ความหวังในพระเจ้าก็เหมือน

กับสมอเรือชีวิตเรา	ทุกอย่างรอบตัวก�าลังหมุนไปเรื่อยๆ	แต่เราสงบนิ่งอยู่ในพระองค์ได้

ให้ความหวังพุ่งทะยาน

	 เราต้องให้ความหวังในพระเจ้าเป็นสมอเรือในจิตวิญญาณของเรา	แทนท่ี 

จะปล่อยให้ความกังวลในโลกน้ีดึงเราลง	ความหวังในพระเจ้าเป็นความยินดีที่ไม่มีอะไร 

หน่วงไว้ได้;	ความกงัวลและภาระบนโลกนีไ้ม่สามารถถ่วงให้จมลงได้	ลองนกึถึงลกูบอลลนู

ใหญ่ๆ	ตราบใดที่บอลลูนยังถูกหน่วงไว้กับของที่มีน�้าหนักและถูกมัดไว้ด้วยเชือก	 

ก็ไม่สามารถพุ่งทะยานขึ้นไปตามที่มันถูกสร้างขึ้นมา	ก็เหมือนชีวิตเรา	ถ้าคุณให้น�้าหนัก

จากความเครยีดถ่วงคณุลงแล้วยงัผกูไว้ด้วยเชอืกของความกงัวลละก	็คณุก็จะไม่ได้สมัผสั

กับชีวิตตามที่พระเจ้าได้สร้างคุณขึ้นมาแน่ค่ะ	ฉันขอหนุนใจให้คุณทิ้งขยะที่คอยถ่วง 

คุณลง;	การทอดสมอลงบนความหวังนั้นต่างจากทอดลงบนความกังวลมากค่ะ

	 นี่เป็นตัวอย่างสิ่งที่พยายามดึงคุณลง

อยากเป็นเหมือนคนอื่น

	 ส�าหรับฉัน	นี่เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากเรื่องความเป็นอิสระ	ที่เราไม่จ�าเป็น 

ต้องเป็นเหมอืนคนอืน่	ความหวงัทีจ่ะได้เป็นทีย่อมรบัไม่ใช่การพยายามเป็นเหมอืนคนอืน่

ทั้งที่ไม่ใช่ตัวตนเราเลยซักนิด	พระเจ้าไมได้สร้างฉันให้เหมือนพวกเขา	พระองค์สร้างฉัน 

ให้เป็นตัวฉันเอง!
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	 แต่กว่าฉันจะเข้าใจ	ฉันก็เสียเวลาหลายปีกับการพยายามปรับตัวเองให้เป็น

เหมือนคนอื่นๆ	ฉันพยายามท�าตัวสบายๆเหมือนเดฟ	แต่ก็เป็นได้ไม่นาน	ฉันพยายามพูด

เสียงนิ่มๆ	เบาๆ	เหมือนภรรยาของศิษยาภิบาลในคริสตจักรของฉัน	แต่มันกลายเป็น 

หายนะชดัๆ	ฉนัต้องเหน่ือยกบัการพยายามเป็นเหมอืนคนอืน่	ซึง่ฉนัไม่ควรไปเลยีนแบบ...

คุณเองก็เหมือนกัน

	 พระเจ้าทรงสร้างคุณให้เป็นคุณ	ความมั่นใจและรู้สึกสบายใจเมื่อรู ้ว่าคนที ่

สร้างคุณขึ้นมาคือผู้ใดนั้นส�าคัญถ้าคุณอยากมีความสุขกับชีวิต	การพยายามเป็นเหมือน

เพื่อนบ้าน	หรือเพ่ือนที่ท�างาน	หรือนักร้องน�าในคริสตจักร	หรือนักแสดงฮอลลีวูดมีแต ่

จะท�าให้คณุไม่มคีวามสขุ	อย่าเปรยีบเทียบตัวเองกบัคนอืน่	–	มคีวามสุขกบัตวัตนทีพ่ระเจ้า

ทรงสร้างอย่างที่คุณเป็น

 ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่	แต่คุณมีของขวัญและความสามารถพิเศษ	พระคัมภีร์

บอกว่า	“พระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างน่าอัศจรรย์ครั่นคร้าม” (สดุดี	139:14)	

พระเจ้าทรงสร้างคุณอย่างที่พระองค์ต้องการให้เป็น	 

ไม่มีใครในโลกนี้เหมือนคุณ	–	คุณเป็นผลงานชิ้นเอก 

ที่มีเพียงชิ้นเดียว

	 	 เมือ่ไหร่ทีค่ณุถกูล่อให้คดิว่า	ฉนัน่าจะเป็น

เหมือนคนนั้นนะ หรือ ถ้าฉันมีความสามารถเหมือนเขา

ละก	็พวกเขากอ็าจจะพดูประโยคเดยีวกนันีกั้บคนอืน่กไ็ด้	–	คนนัน้อาจเป็นคณุ	เราทุกคน

ต้องเจอความรู ้สึกแบบนั้นอยู ่แล้ว	แต่คุณอย่าปล่อยให้มันดึงคุณให้ต�่าลง	ให้คุณมี 

ความสุขกับตัวตนท่ีพระเจ้าสร้างให้คุณเป็น	ให้จิตวิญญาณของคุณทอดสมอลงใน 

ความหวังและให้ความชื่นชมยินดีของคุณพุ่งทะยานขึ้น

การถือโทษ

	 เมื่อไหร่ที่คุณยกโทษคนที่ท�าให้คุณเจ็บหรือเสียใจ	ก็เป็นเหมือนการตัดเชือก 

ท่ีคอยมัดคุณให้ต�่าลง	ความสุขในชีวิตจะได้รับการฟื้นฟูขึ้น	เมื่อคุณตัดสินใจยกโทษ	 

เวลาที่มีคนท�าให้คุณเจ็บฉันอยากจะแนะน�าท�าสองอย่างต่อไปนี้	:	

1.	 ให้คุณยกโทษตามที่พระเจ้าได้สั่งไว	้ด้วยความเชื่อฟัง

ไม่มีใครในโลกนี้เหมือคุณ 
– คุณเป็นผลงานชิ้นเอก
ที่มีเพียงชิ้นเดียว

ความหวังเป็นสมอเรือของเรา



138 ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

2.	 ฝากความหวังกับพระเจ้าว่า	พระองค์จะทรงให้ความยุติธรรมเกิดข้ึนใน 

ชีวิตคุณ	พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้รางวัลคืนเป็นสองเท่าจากสิ่งที่เราเจอ	 

(อิสยาห	์61:7)	ให้คุณฝากความหวังไว้กับพระองค์และรอคอยรางวัล!

	 เวลาทีเ่รายดึความโกรธและการถอืโทษไว้กม็แีต่จะท�าให้เราเจบ็เอง	คนทีท่�าร้าย

คุณก็มีความสุขกับชีวิตของเขาดี	ไม่มาคิดด้วยซ�้าว่าเกิดอะไรขึ้น	คุณก�าลังท�าให้พิษ 

ของความขมขืน่ท�าลายชวีติตวัเองตลอดเวลา	อย่าปล่อยให้อดตีกลบัมาท�าร้ายคณุอกีเลย																									

ยกโทษคนที่ท�าร้ายคุณ	วางบาดแผลนั้นไว้กับพระเจ้า	ขอให้พระองค์ช่วยให้คุณอยู่ 

เหนือความเจ็บปวดที่ไม่ยอมหายไปจากชีวิตเสียที

ชีวิตที่เคลื่อนที่เร็วและวุ่นวาย

	 ความหวังเป็นเหมือนสมอส�าหรับจิตวิญญาณของคุณและความยินดีในชีวิต	 

บางครั้งคุณอาจต้องถูกตัดกิ่งบ้าง	คุณอาจต้องจัดระเบียบชีวิตใหม	่ด้วยการตัดสิ่งที่ท�าให้

คุณไม่เกิดผลออกไป	คุณต้องฝึก“ปฎิเสธ”	สิ่งที่ท�าให้คุณรู้สึกผิด	แล้วให้ชีวิตคุณเบาพอที่

จะพุ่งไปได้ไกล!

	 จากประสบการณ์ส่วนตัว	ฉันมักจะชอบบ่นตลอดเวลาว่า	“ทุกคนทนกับงาน

เยอะขนาดนี้ได้ยังไง?	ฉันต้องการวันหยุด	ฉันอยากพักบ้าง!”	แล้ววันหนึ่ง	ฉันรู้สึกว่า

พระเจ้าตรัสกับฉันว่า	“ถ้าเจ้าไม่อยากท�างานทุกอย่างท่ีก�าลังท�าอยู่	ก็ตัดออกไปบ้าง	 

เจ้าเองไม่ใช่หรือที่เป็นคนจัดตาราง”	วินาทีนั้นเองที่ฉันรู้สึกเป็นอิสระ	ฉันไม่ต้องพยายาม

ท�าทุกอย่าง	แล้วกไ็ม่ต้องรู้สกึผดิด้วย	ลองคดิดูว่า	“พระเจ้าจะพอพระทัยทีเ่ห็นเราวุน่วาย	

หรือเห็นเรามีความสุขคะ?	ฉันว่าเรารู้ค�าตอบดี	เพราะฉะนั้นให้เราท�าสิ่งท่ีเราท�าได้และ

อย่าให้งานเป็นภาระหนักเกินไปส�าหรับเรา	

	 เดนิให้ช้าลงแล้วใช้เวลากบัสิง่ทีส่�าคญัจรงิๆ	ใช้เวลากบัครอบครวั,	เพือ่น	มคีวาม

สุขในความสัมพันธ์กับพระเจ้า	ใช้เวลากับตัวเอง	–	กับงานอดิเรกที่ชอบ

	 การใช้ชีวิตให้ช้าลงเพ่ือจะได้มีความสุขในชีวิตเป็นเรื่องส�าคัญมาก	ถ้าคุณยุ่ง 

เกนิไปทีจ่ะมีความสขุ	ถ้าคุณยุง่มากจนรูส้กึสิน้หวงั	คุณกต้็องเปลีย่นบางอย่าง	ปรบัเปลีย่น

ตารางของคุณ	และมีความสุขกับชีวิตที่พระเจ้าทรงอวยพระพรแล้ว	
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	 มีอีกหลายอย่างที่สามารถดึงคุณให้ต�่าลง	ฉันได้พูดถึงเพียงแค่สามอย่าง	แต่ฉัน

อยากจะแนะน�าให้คณุเขียนออกมาเป็นข้อๆ	ตามสถานการณ์ชีวติของคณุเอง	ไม่ว่าจะเป็น

หนึง่ในสามข้อทีก่ล่าวมาข้างต้นหรอือาจจะเป็นเรือ่งอืน่	เลกิยอมให้ค�าหลอกลวงจากมาร

คอยดึงคุณไว้อีกเลยค่ะ

ที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะมองหาความชื่นชมยินดี

	 คุณเคยอธิษฐานแบบนี้ไหม	“พระเจ้า ลูกไม่รู ้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูก ลูกไม่มี 

ความสุขเลย แล้วก็ไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไร” คุณเคยรู้สึกหมดหวังที่จะได้ยินเสียงพระเจ้า

จนต้องเปิดหาข้อพระคัมภีร์จากปฏิทินว่าวันนี้เป็นข้อพระคัมภีร์เก่ียวกับเรื่องอะไร	หรือ	

คุณพยายามเปิดหน้าพระคัมภีร์	4-5	รอบเพื่อจะหาข้อที่สามารถหนุนใจคุณได้บ้าง?	หรือ

อาจจะลองเปิดโทรทัศน์ดูช่องคริสเตียนซักหน่อย	เผื่อว่าพระเจ้าจะตรัสอะไรกับเราบ้าง?

	 มีวันหนึ่ง	ฉันพยายามหาข้อพระคัมภีร์ที่จะช่วยฉุดฉันข้ึนจากความรู้สึกท่ีก�าลัง

จมดิ่งลงเรื่อยๆ	ฉันหยิบข้อพระคัมภีร์จากกล่องสะสมพระวจนะท่ีวางไว้ในห้องครัวแล้ว

ฉันก็หยิบได้	โรม	15:13	:

ขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความช่ืนชมยินดี  

และสันติสุขในความเชื่อ  เพื่อท่านจะได้เปี ่ยมด้วยความหวังโดย 

ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

	 ฉันรู้ทันทีว่า	พระเจ้าก�าลังบอกว่าฉันเสียความชื่นชมยินดีไป	เพราะฉันมอง 

ทุกอย่างในด้านลบและเลิกมีความหวัง	ให้เราเชื่อในพระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์	

เสมอ!	ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น	ไม่ว่าจะเจ็บมากขนาดไหน	หรือเจ็บนานขนาดไหน	–	เช่ือ 

อยูเ่สมอ!	ถ้าคณุท�าได้	คณุจะเต็มไปด้วยความหวงั!		แล้วความหวงัท่ีว่าจะเป็นเหมอืนสมอ

ให้จิตวิญญาณคุณ	แทนที่จะเป็นคริสเตียนที่ยังไม่เติบโต	ถูกซัดไปมาทุกครั้งที่มีการ

เปลีย่นแปลง	คณุจะกลายเป็นคริสเตยีนทีเ่ข้มแขง็	ทีพ่ระเจ้าสามารถวางใจให้เป็นตวัแทน

ที่ดีของพระองค์ได้ทุกเวลา

ความหวังเป็นสมอเรือของเรา
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ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

	 ความหวังและความสุขไม่ได้มีเพื่อคนอื่นเท่านั้น;	มีหลายอย่างท่ีพระเจ้าอยาก	

ให้คุณได้สัมผัสในชีวิตนี้เหมือนกัน	อย่าปล่อยให้ศัตรูฉวยความยินดีของคุณไปในฐานะ 

ลกูของพระเจ้า	พระองค์ได้ทรงอวยพระพรชวิีตคณุอย่างเตม็ล้นแล้ว	แบ่งเวลาแต่ละวันที่

จะใคร่ครวญว่าคุณได้รับพระพรมากขนาดไหน	วิธีนี้จะท�าให้คุณมีความชื่นชมยินดี 

มากขึ้น

	 มหีลายอย่างในชวีติทีพ่ยายามดึงคณุให้ต�า่ลง	ขวางคณุไว้ไม่ให้ได้รบัสิง่ทีพ่ระเจ้า

เตรียมไว้ส�าหรับคุณ	แต่คุณไม่จ�าเป็นต้องทนกับภาระเหล่านั้นอีกต่อไป	ให้คุณวาง 

ความกงัวลไว้กับพระเจ้าแล้วรบัความชืน่ชมยนิดไีว้	ปลกุความหวงัคณุขึน้มา	ให้ความหวงั

เป็นสมอของจิตวิญญาณคุณ	สมอที่ว่าเป็นสมอที่แน่นอน,	ไม่เปลี่ยนแปลง	และไม่มีวัน

แตกสลายไม่ว่าใครจะมาเหยียบย�า่	(ฮีบรู	6:19)	ว้าว!	เป็นพระสัญญาที่ยอดเยี่ยมจริงๆ!

 



 

  

ตอน 4

ความหวังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้
. . . .

ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวัง

ของข้าพระองค์ ทรงเป็นที่วางใจของข้าพระองค์ตั้งแต่เป็นเด็กมา

-- สดุดี 71:5

	 “เดี๋ยวนี้”	เป็นหนึ่งในค�าที่ส�าคัญมากในพระคัมภีร์	พระเยซูตรัสว่า	“เราเป็น”	

พระองค์หมายความว่าเราอยู่ที่นี่ตอนนี้	เจ้าไม่ต้องไปหาเราเวลาอื่น!	เราอยู่ที่นี่แล้ว!	 

ความหวังอยู่ตรงนี้แล้ว!

	 ความหวังของโลกนี้ไม่ใช่ความหวังที่แท้จริงเลย	มันทั้งอ่อนแอและไม่ม่ันคง	 

ที่ส�าคัญคือไม่มีพลังเลย	เป็นความคิดที่วนเวียนตลอดเวลาว่าเรื่องดีๆ	น่าจะเกิดข้ึนใน

อนาคตอันใกล้	แต่ไม่มีอะไรแน่นอน	ไม่ชัดเจน	ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้!

	 ในฐานะลูกของพระเจ้า	เราได้รบัสทิธพิิเศษทีเ่ราเชือ่ได้ว่าพระเจ้าทรงเคลือ่นไหว

อยูต่อนน้ี	และสิง่ทีด่กี�าลงัเกดิขึน้ในฝ่ายวญิญาณ	และเราจะได้เหน็ผลลพัธ์ในไม่ช้า	ในโลก

ของพระเจ้าเราต้องเชื่อก่อนแล้วถึงจะเห็น	ความหวังของโลกนี้จะออกไปในท�านองของ	

“ความฝัน”	ว่าน่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น	แต่ไม่ใช่ความหวังที่แท้จริง,	ไม่ใช	่ 

ความเชื่อที่แท้จริงจนกว่าจะได้เห็นสิ่งบางอย่างเป็นเครื่องพิสูจน์

	 ให้เรานึกถงึอบัราฮมัทีห่วงัโดยทีไ่ม่เหน็วีแ่ววเลยซกันดิ	แต่เขาหวงัด้วยความเชือ่

ว่าเขาจะมีลูก	ตามพระสัญญาของพระเจ้า	เขา	“คาดหวัง”	สิ่งดีท่ีพระเจ้าได้สัญญาไว	้

ความคาดหวังของเขาเป็นเรื่องจริงแล้วมันก็เกิดขึ้นตอนนั้น
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	 เนื้อหาในตอนที่	4	น้ี		ฉันอยากช่วยคุณใช้ชีวิตกับปัจจุบัน	ไม่ใช่กับอดีตหรือ

อนาคต	ฉันอยากให้คุณเชื่อเดี๋ยวนี้	ว่าพระเจ้าทรงท�างานในชีวิตคุณอยู่

ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งท่ี 

มองไม่เห็น  

-- ฮีบรู 11:1 

 



 บทที่ 14

อย่ารอให้ถึงพรุ่งนี้

ดูเถิด บัดนี้เป็นเวลาอันชอบ ดูเถิด บัดนี้เป็นวันแห่งความรอด   

2 โครินธ์ 6:2

“เมือ่วานเป็นประวติัศาสตร์, พรุ่งนีเ้ป็นเรือ่งลีล้บั,วนันีเ้ป็นของขวญั

จากพระเจ้า เป็นเหตุผลที่เราเรียกวันนี้ว่า ปัจจุบัน”

– บิล คีน

	 ลีโอ	บซัคากลอีา	เป็นนกัเขยีน	ครัง้หนึง่เขาเขียนเล่าเรือ่งแม่ของเขากบัครอบครวั

ท่ีเขาให้ชื่อเรื่องว่า	“มื้อเย็นที่แสนทรมาน”	เรื่องเกิดขึ้นในคืนหนึ่งที่พ่อเขาถึงบ้านและ 

บอกว่า	ดูเหมือนว่าเขาจะต้องกลายเป็นบุคคลล้มละลาย	เพราะหุ้นส่วนที่ท�างานหนีไป

พร้อมกับเงินทุนของบริษัท	แม่ของบัซคากลีอาตัดสินใจเอาเครื่องเพชรไปขายและไป 

ซ้ืออาหารสุดหรูราคาแพง	สมาชิกในครอบครัวต่อว่าเธอที่น�าเครื่องเพชรไปขายแล้วเอา

เงินไปใช้ฟุ่มเฟือย	แต่เธอตอบพวกเขาว่า	“เวลาของความชื่นชมยินดีก็คือตอนนี้แหละ	

ตอนที่เราต้องการมันมากที่สุด	ไม่ใช่อาทิตย์หน้า”1

	 ฉันปรบมือให้กับการกระท�าที่กล้าหาญและสติปัญญาของแม่คนนี้	ความหวัง 

และความยินดีเป็นสองอย่างที่เราไม่ควรทิ้งไป	หลายคนใช้ชีวิตเพื่อรอคอย	“วันพรุ่งนี้”	

พวกเขาคิดว่า	“เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะดีข้ึนเอง” หรือ	“ฉัน

เชื่อว่า พรุ่งนี้ยังมีโอกาส”	หรือ	“ถ้าฉันสามารถผ่านวัน

นี้ไปได้ละก็”	ถ้าพวกเขาฝากความหวังไว้กับวันพรุ่งนี้	

พวกเขาก็จะไม่ได้สัมผัสกับความยินดีของวันนี้	และนั่น

ความหวังและความยินดี
เป็นสองอย่างที่เรา
ไม่ควรทิ้งไป
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ไม่ใช่ชีวิตที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อให้เราได้รับ	พระเยซูอยากให้เรามีความสุขทุกวัน

	 สันติสุข,	ความยินดี,	ความสุข,	ความมั่นใจ,	ความกล้าหาญ,สุขภาพท่ีแข็งแรง,	

ความคิดที่สงบน่ิง,	ความโปรดปราน,	พระพร,	ชีวิตแต่งงานท่ีเข้มแข็ง	–	ทั้งหมดนี้เป็น 

สิ่งที่พระเจ้าอยากให้คุณได้สัมผัสวันนี้	ทุกครั้งท่ีคุณคิดว่า	ฉันว่าวันนี้ไม่ได้เร่ืองอะไรซัก

อย่าง ไม่แน่พรุ่งนี้น่าจะมีอะไรที่ดีกว่า คุณก็ก�าลังพลาดจากแผนการของพระเจ้าไปแล้ว

ค่ะ	ถ้าพระเจ้าทรงอยู่กับคุณวันนี้—	ซึ่งพระองค์ก็ทรงอยู่กับคุณแล้ว	พระองค์อยู่กับคุณ

เสมอ	–	คุณไม่จ�าเป็นต้องรอเวลาข้างหน้าที่จะได้มีความสุข	คุณสัมผัสชีวิตแห่งชัยชนะ 

ที่เต็มล้นไปด้วยความช่ืนชมยินดีในวันนี้เลยค่ะ	อัครทูตเปาโลกล่าวว่า	‘วันนี้ ถ้าท่านท้ัง

หลายจะฟังพระสรุเสยีงของพระองค์ อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างในคร้ังกบฏ

นั้น’ (ฮีบรู	3:15)	พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวในชีวิตคุณวันนี้	พระองค์อยากให้คุณเช่ือเสีย

ตั้งแต่วันนี	้และมีความสุขวันนี้!

	 สดุดี	118:24	กล่าวว่า	“นีเ่ป็นวันซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงสร้าง เราจะเปรมปรีด์ิ

และยินดใีนวนัน้ัน”	พระเจ้าทรงสร้างให้มีวนันีด้้วยเหตผุลอะไรบางอย่าง	นีเ่ป็นสิง่ทีพ่เิศษ

ที่พระองค์อยากให้เกิดขึ้น	คุณพร้อมจะได้เจอแล้วหรือยังคะ?	คนที่เต็มไปด้วยความหวัง

จะคาดหวังสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึง:	พวกเขายินดีและดีใจ	ไม่ส�าคัญว่าอากาศข้างนอก

จะเป็นยงัไง,	พวกเขาจะรูส้กึอย่างไร,	คนอืน่จะพดูอะไร,	ไม่ว่าจะมอุีปสรรคขวางทางพวก

เขามากแค่ไหน	หรือไม่ว่าจะได้รับข่าวอะไรก็ตาม	–	คนที่มีความหวังจะพูดว่า	“พระเจ้า

ทรงน�าให้ฉนัได้มีวนันีเ้พือ่เหตุผลบางอย่าง	–	ฉนัจะดใีจและมคีวามสขุ	ฉนัก�าลงัจะได้สมัผัส

กับสิ่งดีๆ	ที่พระองค์จะท�าในชีวิตฉันวันนี้!”

	 ฉันอยากจะแบ่งปันเรื่องส่วนตัวของฉันเองเรื่องหนึ่ง	:	ปี	1976	ฉันไปถึงจุดที่ 

รู้สึกสิ้นหวังกับทุกอย่างในชีวิต	ฉันคิดว่าเรื่องดีๆ	ไม่มีทางเกิดขึ้นกับฉันแน่	แม้ว่าจะเป็น

คริสเตียนแล้ว	แต่ฉันก็ยังไม่เคยสัมผัสชัยชนะในชีวิตเลย	ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนั้น	

ระหว่างที่ฉันก�าลังขับรถไปท�างานตอนเช้า	ฉันร้องหาพระเจ้าด้วยความสิ้นหวัง	ฉันคิดว่า

น่ันเป็นคร้ังแรกในชีวิตคริสเตียนที่ได้สัมผัสกับความเชื่อที่แท้จริง	พระเจ้าทรงย�้าในใจ 

ฉันว่า	พระองค์จะจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเอง	แม้ว ่าจะไม่มีอะไรรอบตัวฉัน

เปลี่ยนแปลงทันที	แต่หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นฉันรู้สึกเต็มไปด้วยสันติสุข	ฉันเต็มไป

ด้วยความสุขและรูสึ้กได้ว่าเรือ่งดีๆ	ก�าลงัจะเกดิขึน้วนันัน้	ฉนัมคีวามหวงัจรงิๆ	!	ไม่ส�าคญั
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ว่าพระเจ้ามีวิธีการอย่างไร	หรือพระองค์จะลงมือท�าเมื่อไหร่	เพราะว่าในใจฉันรู้ดีว่า 

ทุกอย่างจะจบลงด้วยดี	ฉันกล้าพูดเลยว่าต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา	หลายอย่างในชีวิตฉัน 

เร่ิมเปล่ียนไป	มันไมได้สมบูรณ์แบบไปซะหมด	แต่มันเปลี่ยนไปทีละนิด	วันแล้ววันเล่า	

เรื่องดีๆ	ก�าลังเกิดขึ้น

	 ฉันรู้ว่าอาจจะมีค�าถามนี้เกิดขึ้นในใจคุณว่า	“จอยซ์	แล้วถ้าฉันเชื่อว่าเรื่องดีๆ

ก�าลังจะเกิดขึ้นวันนี	้แต่ถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่ะ?”	ประการแรก	ฉันพูดจากใจว่าฉันเชื่อ

ว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นทุกวัน	แต่เราอาจมองไม่เห็น	ประการท่ีสอง	เรื่องดีๆ	ท่ีเกิดข้ึนอาจจะ

ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราหวังไว้	แต่ความหวังที่มีก็ท�าให้เรามีวันนี้ที่ดีกว่าวันที่เราสิ้นหวัง		

เพราะฉะนั้นแค่มีความหวังก็เป็นเรื่องที่ดีแล้ว	ประการสุดท้าย	ฉันขอให้คุณตื่นมาในวัน 

รุ่งข้ึนด้วยความหวัง	เช่ือว่าเรื่องดีๆ	ก�าลังจะเกิดขึ้นกับคุณในวันนั้น	ไม่ว่าคุณจะต้อง

พยายามฝึกตัวเองก่ีวันก็ตาม	ให้คุณท�าไปเรื่อยๆ	แล้วคุณจะได้เห็นความสัตย์ซ่ือ 

ของพระเจ้า	!

ความเห็นพ้องคือกุญแจส�าคัญ

	 การขาดความเห็นพ้องเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งท่ีท�าให้ล้มเหลว	เหตุผลหนึ่งท่ี

บางวันหลายคนได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่	แต่ในวันอื่นๆกลับสะดุดหกล้มไม่เป็นท่า	ก็เพราะ

ความไม่เห็นพ้องในแต่ละวัน	คุณจะประหลาดใจมากกับชีวิตท่ีเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเมื่อ

คณุตดัสนิใจในแต่ละวนัทีจ่ะเหน็พ้อง		การท�าสิง่ทีถ่กูต้องครัง้เดยีวไม่สามารถเปลีย่นชวิีต

เราไปได้	แต่เราเห็นพ้องกับความถูกต้องท่ีเราลงมือท�าด้วย!	ถ้าคุณมีความหวังเฉพาะ 

วันนี้	แต่วันรุ่งข้ึนกลับหมดหวัง	คุณจะได้เห็นผลลัพธ์ท่ีอาจไม่ค่อยพอใจนัก		ถ้าคุณเช่ือ

เรื่องความเชื่อที่ฉันสอนคุณว่าเป็นเร่ืองจริง	แล้วคุณตัดสินใจท่ีจะให้ตัวเองเต็มไปด้วย 

ความหวงั	กใ็ห้คณุท�าด้วยความเหน็พ้องด้วย	เราท�าส่ิงทีถ่กูต้องเพราะว่ามนัเป็นเรือ่งทีถ่กู

ต้อง!	เราให้ค�ามั่นกับตัวเองแล้ว!

อย่ารอให้ถึงพรุ่งนี้
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ปล่อยลูกโป่ง

	 ครั้งหน่ึงฉันได้ยินว่า	มีการจัดการประชุมที่ห้องประชุมใหญ่	โดยที่ทุกคนที ่

เข้าประชุมจะได้รับลูกโป่ง	ในระหว่างการนมัสการถ้าพวกเขารู้สึกถึงความยินดีท่ีเกิดข้ึน

ในใจ	ให้ปล่อยลกูโป่งข้ึนไป	ตลอดการประชมุลกูโป่งถกูปล่อยให้ลอยข้ึนสงู,	หลายลกูลอย

สูงจนไปถึงเพดาน	แต่เมื่อการนมัสการจบลง	ลูกโป่งสามในสี่ยังไม่ถูกปล่อย

	 น่าประหลาดใจไหมคะ?	ที่ประชุมสามในสี่รอนานจนพลาดช่วงเวลาท่ีจะได้ 

ร่วมเฉลิมฉลองด้วยการปล่อยลูกโป่งของพวกเขา	ในฐานะลูกของพระเจ้าผู้ท่ีมีโอกาส 

สัมผัสชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุข	เราไม่จ�าเป็นต้องรอสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน 

ในอนาคตเพื่อจะได้รับชีวิตที่พระเจ้ามอบให้เรา	–	เรามีความสุขได้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ

	 หลายคนมีชีวิตอยู่ด้วยความคิดว่าพวกเขาจะมีความสุขกับชีวิตได้ก็ต่อเมื่อ 

เม่ือได้พักผ่อนช่วงวันหยุด,	เมื่อได้แต่งงาน,	เมื่อได้ไต่ระดับสูงข้ึนในหน้าที่การงาน,	 

เมื่อมีลูก,	เมื่อพวกเขาหาเงินได้มากกว่านี้,	เมื่อลูกๆ	โตเป็นผู้ใหญ่กันหมดก่อน,	เมื่อสามี

หรือภรรยาปฏิบัติตัวให้ดีกว่านี้	–	นึกภาพออกใช่ไหมคะ

	 ฉันเข้าใจความรู้สึกเหล่านี้ดี	แม้ว่าฉันจะท�างานพันธกิจแล้วก็ตาม	แต่มีบางครั้ง

ที่ฉันไม่ค่อยมีความสุขกับงานที่ท�าของวันนั้นหรือกิจกรรมของแต่ละวันสักเท่าไหร ่

ฉันต้องฝึกใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน	และมีความสุขกับสิ่งที่พระเจ้าท�าให้ฉันและผ่านทางชีวิต

ฉันในขณะนั้น	ไม่ใช่ตอนที่การประชุมจบแล้วหรือเมื่อเสร็จงานแล้ว	หรือเมื่อฉันได ้

ไปพักผ่อนระยะยาวแล้วเท่านั้น	พระเจ้าให้ฉันได้เห็นความส�าคัญของการโอบกอดและ	 

มีความสุขกับสิ่งที่พระองค์ทรงท�าอยู่ในปัจจุบัน

	 ความจริงตรงนี้เกี่ยวข้องกับคุณด้วยเหมือนกัน	ที่จะต้องมีค�าว่า	“เมื่อ”	เกิดข้ึน

ในชีวิต	วันน้ีลูกๆ	อาจจะท�าให้คุณแทบประสาทเสีย,	วันนี้เจ้านายอาจจะอารมณ์ไม่ดี,	 

วันน้ีคุณอาจจะปวดตามร่างกาย,	วันน้ีความรู้สึกของคุณของคุณอาจจะไม่เข้าท่ีเข้าทาง	

แต่สิง่เหล่านัน้กไ็ม่มทีางเปลีย่นความจรงิทีว่่า	พระเจ้าทรงอยูกั่บคณุทุกๆ	ขณะและทรงมี

แผนการที่ดีส�าหรับชีวิตคุณ	...	วันนี้ก็เป็นส่วนแผนหนึ่งของแผนการนั้นด้วย			
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ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด

 สดุดี	71:14	กล่าวว่า “แต่ ข้า พระ องค์จะหวัง อยู่ เสมอและ จะ สรร เสริญพระ องค์  
มากย่ิงๆ ขึ้น”	ค�าที่เป็นกุญแจส�าคัญเรื่องความหวังของข้อพระคัมภีร์ตอนนี้คือค�าว่า	 

“อยู่เสมอ”	คนที่เต็มไปด้วยความหวัง	จะไม่หวังแบบช่ัวคราว	หรือเป็นครั้งๆ	ไป	คนที่ 

มีความหวังจะไม่รอให้ถึงพรุ่งนี้ถึงจะได้รับสิ่งที่ดีจากพระเจ้า	คนท่ีเต็มไปด้วยความหวัง 

จะมีหวังอยู่เสมอ	ให้คุณมีความหวังทุกวัน	...ตลอดทั้งวัน

	 ฉันอยากจะแนะน�าวิธีท่ีจะช่วยให้คุณรักษา

ความหวังให้คงอยู่เสมอ	ให้ทุกวันเป็นวันที่เต็มไปด้วย

ความยินดีว่าสิ่งดีๆ	ก�าลังจะเกิดขึ้น

อธิษฐานด้วยใจแน่วแน่ทุกวัน

	 ถ้าคุณเป็นคนมีความหวัง	คุณจะไม่กลัวที่จะ

เชื่อเร่ืองใหญ่ๆ	จริงๆแล้ว	ฉันอยากพูดแบบน้ีว่า	ความหวังเป็นเหมือนเวทีที่มีความเช่ือ 

ยืนอยู่บนนั้น	เพราะอย่างน้ีจึงเป็นความคิดที่ดีที่เราจะอธิษฐานอย่างแน่วแน่	วันนี้คุณ 

ไม่มีทางใช้ชีวิตอย่างมีความหวังได้เลย	ถ้าคุณไม่มีความเชื่อมากพอที่จะทูลขอ

	 ไม่ว่าตอนนี้คุณมีเรื่องอะไรในใจ	ถ้ามันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับค�าสอนใน 

พระคัมภีร์	ให้คุณมั่นใจที่จะทูลขอแล้วก็รอคอยด้วยความหวัง	พระเจ้ารักผู้ที่อธิษฐาน 

อย่างแน่วแน่	พระองค์ตอบค�าอธิษฐานครั้งแล้วครั้งเล่าในพระคัมภีร์	แล้วพระองค์ก็ยัง 

คงตอบค�าอธิษฐานของพวกเขาในวันน้ีด้วย	ฝึกฝนความหวัง,	ยืนด้วยความเช่ือ	และทูล

ขอพระเจ้าด้วยความแน่วแน่	ท�าตอนนี้เลยค่ะ!

ท�าเรื่องสนุกๆทุกวัน

	 บางคร้ังเราเสยีความหวงัไปง่ายๆ	เพราะว่าเราเสยีความชืน่ชมยนิดไีป	แทนท่ีเรา

จะมีความสุขกับชีวิตทุกๆ	วัน	เรากลับรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับรายจ่าย	และท้อใจกับปัญหา

ต่างๆ	ที่เข้ามาไม่จบสิ้น	ท�าไมไม่คิดท�าเรื่องสนุกทุกๆวันละคะ?	คงจะไม่ใช่การไปเท่ียว	

ดิสนย์ี	เวลิด์	ทกุวนั	แต่อาจเป็นเร่ืองง่ายๆเช่นไปนัง่ร้านกาแฟกับเพือ่น,	ดรูายการตลกกับ

ครอบครัว	หรือเดินเล่นในสวน	–	อะไรก็ได้ที่ท�าให้คุณมีรอยยิ้ม

คนที่เต็มไปด้วยความหวัง
จะมีหวังอยู่เสมอ ให้คุณ
เลือกมีความหวังทุกวัน 
...ตลอดทั้งวัน

อย่ารอให้ถึงพรุ่งนี้
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	 ถ้าคุณอยากมีความหวังอยู ่เสมอ,	วางแผนท�าเรื่องสนุกๆ	ท่ีจะช่วยสร้าง 

ความรูส้กึรอคอยด้วยความหวงั	ความหวงักบัความยนิดมีาคูก่นั	ดงันัน้ให้วางแผนส�าหรบั

เรื่องสนุก	และใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีความสุขกับการทรงสถิตของพระเจ้าและพระพร 

ทุกอย่างที่พระองค์อวยพรคุณ

	 เราทุกคนต่างมีความรู้สึกอยากท�าเรื่องสนุกสนาน	วันนี้ฉันนั่งเขียนหนังสือ 

นานหลายชั่วโมงแล้ว	ฉันวางแผนไว้ว่าจะไปนั่งดื่มกาแฟกับเพื่อนหลังจากเสร็จงานเขียน

ของวันนี้,	ออกไปซื้อของนิดหน่อย,	ออกไปทานอาหารค�่า	เมื่อฉันวางแผนของวันนั้นแล้ว	

ฉันก็จะเพิ่มกิจกรรมสนุกๆบางอย่างที่ฉันรอคอยจะได้ท�าหลังจากนั้น	อย่ารอจนถึง 

วัยเกษียณถึงจะออกไปมีความสุข	ในเมื่อคุณสนุกกับชีวิตได้เลยเดี๋ยวนี้!

เป็นพระพรให้คนอื่นอย่างน้อยหนึ่งคนต่อหนึ่งวัน

	 ฉันชอบที่จะมองหาคนรอบตัวที่จะเป็นพระพรกับเขาได้	ฉันได้รับพระพรมาก

เวลาที่เป็นพระพรให้กับคนอื่น!	ถ้าคุณอยากจะมีความสุขในชีวิต	ฉันขอแนะน�าให้คุณ 

ช่วยท�าให้คนอื่นมีความสุขกับพระพรที่เขาได้รับ	คุณอาจจะเลี้ยงอาหารเที่ยงเขา,	พูด	

ชมเชยให้ก�าลงัใจเขา	หรอืบอกคนๆ	นัน้ว่าเขาเป็นคนส�าคญัส�าหรบัคณุและคณุประทบัใจ	

ในตัวเขา

	 ขอให้พระเจ้าทรงเปิดเผยให้คุณรู้ว่าจะเป็นพระพรให้คนอื่นได้ยังไง	แล้วท�า 

ตามนั้น	เมื่อคุณมองหาโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่น	คุณจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายมาก

ที่เราจะมีความหวังขึ้นมาและเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมสิ่งท่ีคุณต้องการเหมือนกัน	 

อย่าหยุดเป็นพระพร	ลงมือท�าวันนี้เลยค่ะ!	ออกไปเป็นพระพรเดี๋ยวนี้!

เขียนพระพรที่พระเจ้าอวยพรชีวิตคุณในแต่ละวันวันละหนึ่งเรื่อง

	 ความหวังช่วยสร้างบรรยากาศของการขอบพระคุณ	ถ้าคุณอยากจะมีชีวิต 

เต็มไป	ด้วยความหวังเป็นประจ�าทุกวัน	ให้คุณมองหาสิ่งท่ีพระเจ้าทรงอวยพรคุณ 

ในแต่	ละวัน	คุณจะประหลาดใจกับจ�านวนพระพรที่คุณได้รับ	ย่ิงถ้าตอนนี้คุณเข้าใจว่า

พระเจ้าทรงอวยพระพรชวีติคณุมากเท่าไหร่ คณุกจ็ะยิง่มคีวามหวงัมากขึน้ทีจ่ะได้เหน็สิง่

ที่ยิ่งใหญ่
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 เมื่อใกล้จะหมดเวลาของแต่ละวัน	ให้คุณใช้เวลาซักครู่เขียนพระพรท่ีคุณได้รับ

ลงไป	เริ่มต้นบทความ	“ค�าพยานเรื่องความหวัง”	บางวันอาจจะมีแค่หนึ่งหรือสองเรื่อง	

แต่วันอื่นอาจจะมี	10	ถึง	20เรื่อง	เขียนลงไปให้เต็มหน้ากระดาษ	เริ่มเขียนบทความเรื่อง

ความดีของพระเจ้าในชีวิตคุณ	แล้วคอยดูว่ามันง่ายแค่ไหนท่ีจะใช้ชีวิตแต่ละวันพร้อมกับ

รังสีเจิดจ้าของความหวัง

 ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

 ปลุกให้ความหวังลุกขึ้นมาตอนนี้เลยค่ะ	คุณไม่จ�าเป็นต้องรอหลายวัน,	หลาย	

สปัดาห์,	หลายเดอืนหรอืเป็นปี	กว่าจะคาดหวงัให้พระเจ้าเคล่ือนไหวในชวีติ	พระองค์ทรง

อยูก่บัคณุ	พระองค์ทรงเคลือ่นไหวในชวีติคณุอยูแ่ล้ว	อธษิฐานขอให้คณุสงัเกตเรือ่งนีม้าก

ขึ้นเพ่ือคุณจะได้ไม่พลาดว่าพระเจ้าทรงท�าอะไรใน 

ชีวิตคุณบ้าง

	 มีการทดลองเกิดขึ้นเสมอ	ท่ีจะล่อให้คุณ 

ใช้ชีวิตกับค�าว่า	“เมื่อไหร่”	แทนที่จะอยู่ในกับค�าว่า	

“เดี๋ยวนี้”	อย่าปล่อยให้ปัญหาของวันน้ี	ท�าให้คุณ 

ไม่มี	ความหวังในการรอคอยความดีของพระเจ้า	 

ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา	เรื่องดีๆ	ก�าลังจะเกิดขึ้นวันนี้	วันนี้จะเป็นวันที่คุณได้รับ

ชัยชนะ	อย่ารอจนถึงวันพรุ่งนี้กว่าคุณจะเชื่อ	–	เชื่อวันนี้เลยค่ะ

มีการทดลองเกิดขึ้นเสมอ  
ที่จะล่อให้คุณใช้ชีวิตกับ 
ค�าว่า “เมื่อไหร่” แทนที่จะ
อยู่ในกับค�าว่า “เดี๋ยวนี้”

อย่ารอให้ถึงพรุ่งนี้



 บทที่ 15

มองในมุมมองของพระเจ้า

“คน ที่ วาง ใจ ใน พระ ยาห์ เวห์ ย่อม ได้ รับ พระ พร คือ ผู้ ที่ ความ วาง ใจ  
ของ เขา อยู่ ใน พระ ยาห ์เวห์

เยเรมีย์ 17:7

“พระเจ้าเป็นผู้เดียวที่สามารถเปลี่ยนซุ้มแห่งปัญหา ให้เป็นประตู

แห่งความหวัง”

–แคเธอรีน มาร์แชล

	 บางครั้งคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่า	เรื่องที่เกิดขึ้นจะจบลงได้ยังไง	คุณเคยรู้สึกแบบ

นั้นหรือเปล่า?	ไม่ว่าคุณอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน,	รักษาท่าทีท่ีดี,	มีเพื่อนท่ีดีท่ีคอยหนุนใจ 

ให้คุณไม่ยอมแพ้	แต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน	คุณก็ยังท้อใจอยู่ดี	คุณไม่ได้สัมผัสถึงความ

หวังที่เราพูดกันมาตลอดในหนังสือเล่มนี้เลยซักนิด	แน่นอนว่าต้องมีบางวันท่ีคุณมีความ

หวังมากกว่าวันอื่น	แต่คุณยังไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีความหวัง

	 คุณไม่ใช่คนเดียวที่รู ้สึกแบบนั้นหรอกนะคะ	หลายคนมีปัญหาเรื่องการมอง

หาความหวัง	–	และมีอีกหลายคนมีปัญหาที่จะรักษาความหวังน้ันไว้		ความหวังไมได้ข้ึน

อยูก่บัสถานการณ์ของคณุ	แต่หาได้ทางเดยีวคือในพระครสิต์เท่านัน้	ความหวงัจะไม่มทีาง

เกิดขึ้นด้วยการนั่งหวังอย่างเดียว	ความหวังเป็นสิ่งที่คุณต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนา	 

และการศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจ�าทุกวันเป็นการเติมเชื้อไฟให้มีความหวังมากขึ้น	 

คุณไม่จ�าเป็นต้องรอ	–	ความหวังอยู่ตรงนี้แล้ว	คุณรับความหวังได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ	 
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ไม่จ�าเป็นต้องรู้สึกก่อน	แต่คุณท�าได้ง่ายๆ	ด้วยการตัดสินใจว่าถ้าชีวิตไม่มีความหวัง 

ก็คงเป็นเรื่องน่าเศร้า	ย่างงั้นท�าไมเราไม่มีความหวังตอนนี้เลยคะ!	คาดหวังให้มีสิ่งดีๆ	 

เกิดขึ้นวันนี้

	 สิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวัง	–	มีชีวิตท่ี 

รอคอยด้วยความดีใจว่าเรื่องดีๆ	ก�าลังจะเกิดขึ้น	–	ก็คือ	การมองภาพเดียวกันกับพระเจ้า	 

ตราบใดที่คุณมองดูสถานการณ์รอบตัวด้วยมุมมองฝ่ายเนื้อหนัง	คุณจะถูกล่อให้รู้สึก 

สิ้นหวังและพ่ายแพ้	แต่ถ้าคุณมองชีวิตด้วยมุมมองของพระเจ้าแล้วละก็	ความหวังก็จะ 

เข้ามาครอบครองชีวิตคุณแทน

	 น่ีเป็นส่ิงทีเ่กิดข้ึนกบัอบัราฮมั	ในปฐมกาล	15	อบัราฮมัก�าลงัรูส้กึสิน้หวัง	พระเจ้า	

ได้ให้สัญญาว่าอับาราฮัมจะเป็นบิดาแห่งชนชาติทั้งหลาย	(ปฐมกาล	12:2)	และเมือง 

คานาอันจะตกเป็นของลกูหลานของเขา	(ปฐมกาล	12:5-7)	แต่อบัราฮมัมองไม่เหน็หนทาง

ว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ยังไง	เขารักพระเจ้า	เขาต้องการความหวัง	แต่เขาไม่มีลูก	แล้ว	

พระเจ้าจะให้เขากลายเป็นบิดาแห่งชนชาติทั้งหลายยังไงถ้าอับราฮัมไม่มีผู้สืบสกุล?

	 ในปฐมกาล	15:2-3	อับราฮัมก�าลังอธิษฐานอย่างเปิดใจจริงๆ	เหมือนที่เรา	

อธิษฐานหลายๆ	ครัง้	เขาอธษิฐานว่า	“พระองค์จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ข้าพระองค์

เล่า	ในเมื่อข้าพระองค์ไม่มีบุตร..”	และอับรามทูลว่า	“ดูเถิด	พระองค์มิได้ทรงประทาน

เช้ือสายให้แก่ข้าพระองค์”	อับราฮัมก�าลังว้าวุ่นใจ	เขาก�าลังมองดูสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ด้วยสายตาของเขาเอง	ซึ่งไม่ได้ท�าให้เขามีความหวังเลย

	 เมือ่รูว่้าอบัราฮมัยงัมองไม่เหน็ภาพใหญ่	พระเจ้าจึงให้เขาเหน็สิง่ทีน่่าอัศจรรย์ใจ	

ปฐมกาล	15:5	กล่าวว่า

และพระองค์ทรงน�าท่านออกมากลางแจ้งและตรัสว่า “จงมองดูฟ้า

สวรรค์และนบัดวงดาวทัง้หลาย ถ้าเจ้าสามารถนบัมนัได้”  และพระองค์

ตรัสแก่ท่านว่า “เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้น”

	 ในระหว่างที่อับราฮัมก�าลังนั่งเศร้ากับตัวเอง	พระเจ้าทรงทราบว่าเขาต้องการ

อะไร	–	เขาต้องเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่	ในขณะท่ีเขาหมดหวัง	สิ่งที่เขาอธิษฐานเป็น 

เพียงภาพเล็กๆ	–	เชื้อสายสืบสกุลเพียงรุ่นเดียว	–	ในขณะเดียวกันพระเจ้าทรงมีแผนการ

แทนที่เราจะมองภาพแคบๆ 
พระเจ้าจะให้เราได้เห็นภาพที่
กว้าง – ภาพที่พระองค์เห็น— 
เพราะมุมมองของพระองค์
สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้
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ไม่จ�าเป็นต้องรู้สึกก่อน	แต่คุณท�าได้ง่ายๆ	ด้วยการตัดสินใจว่าถ้าชีวิตไม่มีความหวัง 

ก็คงเป็นเรื่องน่าเศร้า	ย่างงั้นท�าไมเราไม่มีความหวังตอนน้ีเลยคะ!	คาดหวังให้มีส่ิงดีๆ	 

เกิดขึ้นวันนี้

	 สิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวัง	–	มีชีวิตท่ี 

รอคอยด้วยความดีใจว่าเรื่องดีๆ	ก�าลังจะเกิดขึ้น	–	ก็คือ	การมองภาพเดียวกันกับพระเจ้า	 

ตราบใดท่ีคุณมองดูสถานการณ์รอบตัวด้วยมุมมองฝ่ายเน้ือหนัง	คุณจะถูกล่อให้รู้สึก 

สิ้นหวังและพ่ายแพ้	แต่ถ้าคุณมองชีวิตด้วยมุมมองของพระเจ้าแล้วละก็	ความหวังก็จะ 

เข้ามาครอบครองชีวิตคุณแทน

	 นีเ่ป็นสิง่ท่ีเกิดข้ึนกบัอบัราฮมั	ในปฐมกาล	15	อบัราฮมัก�าลงัรู้สกึสิน้หวัง	พระเจ้า	

ได้ให้สัญญาว่าอับาราฮัมจะเป็นบิดาแห่งชนชาติทั้งหลาย	(ปฐมกาล	12:2)	และเมือง 

คานาอันจะตกเป็นของลกูหลานของเขา	(ปฐมกาล	12:5-7)	แต่อบัราฮัมมองไม่เหน็หนทาง

ว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ยังไง	เขารักพระเจ้า	เขาต้องการความหวัง	แต่เขาไม่มีลูก	แล้ว	

พระเจ้าจะให้เขากลายเป็นบิดาแห่งชนชาติทั้งหลายยังไงถ้าอับราฮัมไม่มีผู้สืบสกุล?

	 ในปฐมกาล	15:2-3	อับราฮัมก�าลังอธิษฐานอย่างเปิดใจจริงๆ	เหมือนท่ีเรา	

อธษิฐานหลายๆ	ครัง้	เขาอธษิฐานว่า	“พระองค์จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ข้าพระองค์

เล่า	ในเมื่อข้าพระองค์ไม่มีบุตร..”	และอับรามทูลว่า	“ดูเถิด	พระองค์มิได้ทรงประทาน

เช้ือสายให้แก่ข้าพระองค์”	อับราฮัมก�าลังว้าวุ่นใจ	เขาก�าลังมองดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ด้วยสายตาของเขาเอง	ซึ่งไม่ได้ท�าให้เขามีความหวังเลย

	 เมือ่รูว่้าอบัราฮมัยงัมองไม่เหน็ภาพใหญ่	พระเจ้าจงึให้เขาเหน็ส่ิงทีน่่าอัศจรรย์ใจ	

ปฐมกาล	15:5	กล่าวว่า

และพระองค์ทรงน�าท่านออกมากลางแจ้งและตรัสว่า “จงมองดูฟ้า

สวรรค์และนบัดวงดาวทัง้หลาย ถ้าเจ้าสามารถนบัมนัได้”  และพระองค์

ตรัสแก่ท่านว่า “เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้น”

	 ในระหว่างท่ีอับราฮัมก�าลังนั่งเศร้ากับตัวเอง	พระเจ้าทรงทราบว่าเขาต้องการ

อะไร	–	เขาต้องเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่	ในขณะที่เขาหมดหวัง	สิ่งที่เขาอธิษฐานเป็น 

เพียงภาพเล็กๆ	–	เชื้อสายสืบสกุลเพียงรุ่นเดียว	–	ในขณะเดียวกันพระเจ้าทรงมีแผนการ

แทนที่เราจะมองภาพแคบๆ 
พระเจ้าจะให้เราได้เห็นภาพที่
กว้าง – ภาพที่พระองค์เห็น— 
เพราะมุมมองของพระองค์
สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้

ที่จะอวยพรให้เขามีลูกหลายมากมายจนนับไม่ถ้วน	ดังน้ันพระเจ้าจึงน�าอับราฮัมออกมา

ยืนข้างนอก	เพื่อเขาจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆ	;	ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว	ทันทีที่อับราฮัมได้

เห็นภาพของพระเจ้า	ความหวังของเขากลับฟื้นขึ้นมา	โรม	4:18	กล่าวว่า	“ฝ่ายอับราฮัม

นั้นเมื่อไม่มีหวังซ่ึง	เป็นที่น่าไว้ใจก็ยังได้เชื่อไว้ใจ	มีความหวังว่าจะได้เป็นบิดาของ

ประชาชาติมากมาย	ตามค�าที่ได้ตรัสไว้แล้วว่า	‘เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้น’”

	 เร่ืองของอับราฮัมหนุนใจเราได้มาก	ท�าให้เรารู้ว่าแม้แต่ส่วนที่เข้มแข็งที่สุด 

ในตัวเรากย็งัรู้สกึท้อใจได้ในบางเวลา	เป็นเรือ่งธรรมดาทีเ่ราจะมคี�าถามกับพระเจ้าเวลาที่

เรามองไม่ออกว่าพระสัญญาของพระองค์จะเป็น

จริงได้อย่างไร	แต่อย่าให้เราติดอยู ่กับข้อสงสัย 

และความท้อแท้เลยค่ะ	พระเจ้าจะให้เราได้เหน็ภาพ

ในมุมมองของพระองค์เพื่อให้เรากลับมีความหวัง

และความเชื่อขึ้นมาใหม่	แทนที่เราจะมองภาพ

แคบๆ		พระเจ้าจะให้เราได้เห็นภาพที่กว้าง	–	ภาพ

ที่พระองค์เห็น—	เพราะมุมมองของพระองค์

สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้

สวมแว่นตาของพระเจ้า

	 ให้เรามาสวมสิ่งที่ฉันต้ังชื่อว่า	“แว่นตาของพระเจ้า”	แล้วมองสิ่งต่างๆ	ด้วย 

มุมมองของพระเจ้า	มุมมองของพระองค์แตกต่างจากเรามาก	เพราะทรงมองเห็น 

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดอวสาน

	 พระองค์มองเห็นเราได้ยังไง?	พระองค์ทรงรักคุณมากเกินกว่าท่ีคุณจะเข้าใจ	

พระองค์ทรงมีแผนการที่ดีในชีวิตคุณ	คุณจะไม่มีวันโดดเดี่ยวเพราะพระองค์ทรงอยู่กับ

คุณตลอดเวลา	พระองค์ทรงยกโทษบาปให้คุณแล้วไม่ว่าคุณจะเคยท�าบาปท่ีเลวร้าย 

แค่ไหนก็ตาม	พระเมตตาของพระเจ้าเป็นของสดใหม่ทกุวนั	ในฐานะผูเ้ชือ่	พระเจ้าได้มอบ

พลังให้กับคุณ	ดังน้ัน	คุณจะไม่อยู่แบบผู้แพ้อีกต่อไป	คุณถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระคริสต์	 

ได้รับชีวิตใหม่	และคุณสามารถทิ้งสิ่งเก่าๆ	ไว้เบื้องหลังและมองไปยังสิ่งท่ีอยู่ข้างหน้า 

มองในมุมมองของพระเจ้า
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เมื่อไหร่ท่ีคุณรู ้ว่าตัวเองเป็นใครในพระคริสต์	–	รู ้ว่าพระเจ้าทรงมองคุณแบบไหน	 

เมื่อพระบุตรของพระองค์ได้ทรงไถ่บาปเพ่ือคุณแล้ว	–	วิธีการด�าเนินชีวิตของคุณจะ 

เปลี่ยนไป

	 พระเจ้าทรงมองสิ่งท่ีทรงสร้างและตรัสว่าด	ี(ปฐมกาล	1	:31)	คุณเป็นส่วนหน่ึง

ของสิ่งท่ีพระองค์ทรงสร้าง	ดังน้ันคุณก็เป็นส่ิงที่ดี	แต่บางคร้ังคุณอาจจะท�าใจเชื่อยาก	 

ฉันไม่ได้พูดถึงฝ่ายเนื้อหนังของคุณ	อัครทูตเปาโลบอกว่า “ด้วยว่าข้าพเจ้ารู้ว่าในตัว

ข้าพเจ้า (คือในเนื้อหนังของข้าพเจ้า) ไม่มีความดีประการใดอยู่เลย”	เนื้อหนังของเรา 

ล้มเหลว	เราท�าผิดพลาดมามาก	เมื่อพระเจ้าตรัสว่า	“คุณเป็นคนดี”	พระองค์ก�าลังพูดถึง

ตัวตนฝ่ายวิญญาณของคุณที่ถูกสร้างขึ้นใหม่! 

“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างข้ึนในพระเยซู

คริสต์ ให้เข้าสู ่การงานที่ดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงด�าริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ 

เราด�าเนินตามนั้น” 

-- เอเฟซัส 2:10

	 เป็นเรื่องส�าคัญมากที่เราต้องเข้าใจตัวตนใหม่ของเราและประพฤติตัวตามนั้น	

หลายคนท�าตัวแย่	เพราะคิดว่าตัวเองแย่	–	พวกเขาเชื่อว่าตัวเองเป็นคนไม่ดี	มีหลายคนที่

ยังใช้ชีวิตแบบแย่ๆ	เพราะว่าพวกเขายังไม่เชื่อว่าตัวเองได้รับอิสระแล้วทางพระเยซูคริสต์	

พวกเขาเห็นตัวเองอย่างที่เคยเป็นมาตลอด	และยังไม่เข้าใจพลังที่แท้จริงของการบังเกิด

ใหม่	--	เหตุฉะน้ันถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆ  

ก็ล่วงไป ดูเถิด สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น	(2	โครินธ์	5:17)	

	 แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเข้าใจยาก	หรือยากที่จะเชื่อ	แต่ตอนนี้พระเจ้าทรงมองว่า

เราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วในพระคริสต์

“เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระท�าพระองค์ผู ้ทรงไม่มีบาป ให้เป็น 

ความบาป เพราะเหน็แก่เรา เพือ่เราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้า

ทางพระองค์” 

-- 2 โครินธ์ 5:21
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	 แม้แต่คนที่รู้สึก	“ผิด”	กับชีวิตส่วนใหญ่	การเรียนรู้เรื่องเป็นผู้ชอบธรรมทาง	 

พระคริสต์ถือเป็นเร่ืองที่สวยงามและท�าให้ฉันเป็นอิสระ	ฉันชอบให้คนอื่นเข้าใจค�าสอน	

ตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพื่อจะได้เลิกปฏิเสธตัวเองเพราะความไม่สมบูรณ์แบบในชีวิต	 

ประจ�าวัน	สิทธิที่จะได้ยินอยู่ข้างพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีที่เราท�า	แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่

พระเยซูได้ท�าเพื่อเรา

	 ถ้าเราศึกษาเรื่องความรัก,	การยอมรับและพระคุณของพระเจ้าไปเรื่อยๆ	แล้ว	

เราจะสังเกตเห็นว่า	จะมีความหวังอยู่ด้วยตลอด	บอกตามตรงว่าฉันจ�าไม่ได้แล้วว่าครั้ง

ล่าสุดที่รู ้สึกสิ้นหวังคือเมื่อไหร่!	ให้เราเรียนรู ้ที่จะวางใจพระเจ้า	และมั่นใจเสมอว่า 

ในระหว่างที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ	น้ัน	พระเจ้าทรงมองเห็นความรักและ 

การผูกมัดตัวของเราที่มีกับพระองค์	และทรงมองว่าเรามีความสัมพันธ์ท่ีถูกต้อง 

กับพระองค์

 ความแตกต่างระหว่างตัวตนของคุณและการกระท�าของคุณนั้นต่างกันมาก	 

เพราะอย่างนี้ฉันจึงให้คุณแยก	“ตัวตน”	ของคุณ	กับสิ่งท่ีคุณ	“ท�า”ออกเป็นสองส่วน	 

คุณเป็นลูกของพระเจ้า	คุณบังเกิดใหม่แล้ว	คุณเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์	แทนที ่

จะมองที่เนื้อหนัง	ให้มองด้วยมุมมองของพระเจ้า	มองไปที่จิตวิญญาณของคุณ	มองเห็น

ตัวเองในกระจกแห่งพระวจนะพระเจ้า	และให้เราตื่นเต้นว่าเราเป็นใครในพระคริสต์

	 ฉันขอให้คุณรักษามุมมองของพระเจ้าไว้	แม้ในเวลาที่เจอปัญหาหนัก	มองอย่าง

ที่พระเจ้าทรงมองว่าทุกอย่างเป็นเพียงสิ่งชั่วคราว	ไม่มีปัญหาไหนคงอยู ่ตลอดไป	 

ดังน้ันให้คุณปลุกความหวังขึ้นมาค่ะ	เพราะว่าชัยชนะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด	เมื่อคุณมอง 

ผ่านแว่นตาของพระเจ้า	คุณจะพูดได้อย่างมั่นใจว่า	“มันจะไม่เกิดขึ้นตลอดไปแน	่ 

แต่ตัวฉันเองที่จะยังอยู่!”

เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกถูกบีบคั้น	ทุกอย่างเข้ามาประจันหน้ากับคุณ	จนคุณ

แทบทนต่อไปไม่ไหวแล้ว	แม้แต่อึดใจเดียว	อย่ายอมแพ้	เพราะอีก 

ไม่นาน	ก็จะถึงวาระที่สายน�้าจะเปลี่ยนทิศ	

–	แฮเรียท	บีเชอร์	สโตว์

มองในมุมมองของพระเจ้า
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	 พระเจ้าอยากให้คุณเดินทางจนถึงที่หมายพร้อมกับพระองค์	จะเดินหน้าต่อ 

หรือจะยอมแพ้อยู่ที่คุณเลือก	พระเจ้าทรงสัญญากับเราแล้ว	แต่อยู่ที่เราที่จะยืนหยัดต่อสู้

กับพายุทุกลูกที่เข้ามาในชีวิตหรือเปล่า	แน่นอนว่าพระเจ้าจะช่วยเรา	พระเจ้าประทาน

พระคุณของพระองค์,	ก�าลังของพระองค์,	และทรงหนุนใจเรา	แต่ท้ายท่ีสุด	เราเองท่ีเป็น

คนตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อหรือจะหยุด	ข้อดีอย่างหนึ่งของการทดลองก็คือ	พระเจ้า 

ทรงท�าให้เราเข้มแข็งขึ้นเพื่อพร้อมส�าหรับความยากล�าบาก	

อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของ

เจ้า เราจะหนุนก�าลงัเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชเูจ้าด้วยมอืขวา

แห่งความชอบธรรมของเรา 

– อิสยาห์ 41:10 

	 เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เยี่ยมมากที่สอนว่าถึงแม้เราจะต้องผ่านช่วงเวลาที่ล�าบาก	 

แต่พระเจ้าจะทรงท�าให้เกิดผลดีในท้ายสุด	พระองค์ทรงท�าหลายอย่าง	แต่อย่างหนึ่งก็คือ	

ทรงช่วยให้เราเข้มแข็งขึ้น	เราจะรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้น	หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ	เรื่องที่

เคยท�าให้เราผิดหวัง,	ท�าให้เรากลัว	หรือท�าให้เรากังวลจะไม่มีผลกับเราอีกต่อไป

	 คนที่ไปออกก�าลังกายด้วยการยกน�้าหนักจะได้กล้ามเนื้อ	แต่เมื่อไหร่ที่เขาออก

ก�าลังกายจนถึงจุดหน่ึงแล้ว	ทางเดียวที่จะท�าให้มีกล้ามเนื้อใหญ่ข้ึนก็คือต้องยกน�้าหนัก

มากขึน้	เวลาทีเ่ราขอให้พระเจ้าช่วยยกชเูราข้ึนไม่ว่าในเรือ่งใดกต็าม	เราคาดหวงัได้เลยว่า

พระเจ้าจะทรงเคลื่อนไหวในเราแน่นอน	แม้ว่าพระองค์ยังไม่ได้ท�าอะไรเลยก็ตาม	 

จะพูดแบบน้ีก็ได้ว่า	เราจะเกิดความคุ้นเคยกับการฝึกยกน�้าหนักฝ่ายจิตวิญญาณที่ 

หนักขึ้นกว่าเดิม

	 ยกตัวอย่างเช่น	เราอาจจะอธิษฐานขอให้มีความรักกับคนรอบข้างมากขึ้น	 

แต่นั่นก็อาจหมายถึงคุณอาจจะได้เจอกับคนที่ไม่น่ารักมากข้ึนด้วย	ฉันจ�าได้ว่ามีครั้งหนึ่ง

ที่เคยอธิษฐานขอให้ฉันรักคนที่ไม่น่ารักได้!	ไม่กี่อาทิตย์ถัดมา	ฉันกลับอธิษฐาน 

บ่นกับพระเจ้าทีต้่องมาเจอคนทีเ่รือ่งมาก	แล้วพระเจ้าก็ย�า้ให้ฉนัเข้าใจว่าฉนัจะไม่สามารถ

รักคนที่ไม่น่ารักได้เลย	ถ้าฉันยังเจอแต่คนน่ารักอยู่รอบตัวที่ไม่เคยสร้างเร่ืองร�าคาญใจ 

ให้ฉันเลย
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	 เมื่อเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าใช้ให้เราท�างานที่ใหญ่ขึ้น	เราควรจะนึกถึงที ่

อัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ว่า “เพราะ ว่า ที่ นี่ มี ประตู เปิด ให้ ข้าพ เจ้า อย่าง กว้าง ขวาง ที่ จะ 
ท�า งาน เกิด ผล และ คน ขัด ขวาง ก็ มี มาก ด้วย”	(1	โครินธ์	16:9)	ซาตานพยายามขัดขวาง 

ทุกอย่างที่เป็นเร่ืองดี	มันเกลียดทุกย่างที่เติบโตและพัฒนาข้ึน	แต่ถ้าเรายังยืนหยัดได้	

พระเจ้าจะน�าพาเราไปถึงจุดหมายพร้อมๆกับพระองค์	และจะทรงใช้สถานการณ ์

ที่ยากล�าบากช่วยให้เราเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณด้วย

	 นั่นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างปัญหาข้ึนมาเอง	แต่พระองค์จะใช้

ปัญหาเหล่านั้นช่วยเราในทุกๆ	ทาง	เวลาที่คุณอยู่ท่ามกลางปัญหาหรือวิกฤตต่างๆ	 

ให้พยายามคิดถึงข้อดีที่จะเกิดขึ้น	แทนที่จะจดจ่อว่ามันล�าบากขนาดไหน	เมื่อไหร่ท่ีคุณ

หาเหตุผลที่จะมีความหวังไม่ได้จริงๆ	ก็ให้หวังด้วยความเชื่อเหมือนที่อับราฮัมท�า

	 จากมุมมองของพระเจ้า	เรื่องก�าลังเกิดขึ้นแม้ในช่วงที่เราก�าลังรอคอยชัยชนะ

หรือรอการปลดปล่อย	จิตวิญญาณของคุณก็ก�าลังเติบโตข้ึน,	คุณก�าลังฝึกความอดทน,	

คุณก�าลังเจอบททดสอบ	เมื่อคุณผ่านบททดสอบนั้นแล้วคุณก็จะได้เลื่อนขั้น	คุณจะยัง				

ยกย่องพระเจ้าด้วยการรักพระองค์เหมือนเดิมหรือไม่?	ถ้าเหตุการณ์รอบตัวเปลี่ยนไป

	 การทดลองมีคุณค่า	ถึงแม้จะเจ็บแต่ก็มีคุณค่า!		เราทุกคนต้องเจอ	แต่ไม่ใช่ 

ทุกคนที่จะเอาชนะมันได	้ฉันมักจะพูดประโยคนี้เสมอหลังเจอการทดสอบว่า	บางคนได้มี	

“ค�าพยานชีวิต”	แต่บางคนได้แค	่“ครวญคราง”

สร้างนิสัยของความหวัง

	 การที่เราจะได้มองภาพในมุมมองของพระเจ้านั้น	คุณอาจจะต้องสร้างกิจวัตร	

ใหม่ๆ	ในชีวิตประจ�าวัน	–	นิสัยใหม่ๆ	เมื่ออ่านค�าว่า	“นิสัย”	คุณอาจคิดถึงนิสัยแย่ๆ	

(เพราะว่าทุกวันน้ีนิสัยแย่ๆ	จะสังเกตเห็นได้ง่ายกว่า)	แต่คุณสามารถพัฒนานิสัยท่ีดีได้ 

เช่นกัน	นิสัยที่น่าสนใจที่สุดคือ	คุณสามารถสร้างนิสัย 

ของความหวังได้	ความหวังอาจเป็นสิ่งท่ีคุณต้องใช้เวลา	

นานกว่าจะกลายเป็นนิสัยโดยธรรมชาติ

คุณสามารถสร้าง
นิสัยของความหวังได้

มองในมุมมองของพระเจ้า
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	 ท่าทีของการคาดหวัง	–	มองหา,	สอดส่อง	และรอคอยด้วยความหวังว่า 

พระเจ้าก�าลังท�าสิ่งที่ดี	–	ไม่ใช่ส่ิงที่จะเกิดขึ้นกับคุณเองโดยธรรมชาติ	ความหวังเป็น 

ความคิดว่าคุณจะตั้งใจพัฒนานิสัยดังกล่าวจนกลายเป็นเรื่องธรรมชาติ	–	ติดเป็นนิสัย		 

วิธีหนึ่งท่ีจะช่วยย�้าให้คุณคาดหวังในสิ่งที่ดีก็คือ	การเขียนบนกระดาษแล้วติดไว้ท่ีก�าแพง

รอบๆ	บ้านเพื่อย�้าให้คุณมีใจที่เต็มไปด้วยความหวัง	ฉันเช่ือในการพยายามทุกวิถีทาง 

ท่ีจ�าเป็น	เพื่อจะช่วยเรื่องการสร้างนิสัยใหม่	เมื่อคุณมีนิสัยที่ดีคุณก็จะไม่มีที่ส�าหรับ 

นิสัยแย่ๆ	ดังนั้น	ถ้าเรามีนิสัยของความหวัง	ก็จะไม่มีที่เหลือในจิตใจของเราให้ความ 

สิ้นหวัง,	ความท้อใจและความหมดอาลัยตายอยากอีกต่อไป

	 ฮาบากุก	2:2	กล่าวว่า

แล้ว พระ ยาห์ เวห์ ตรัส ตอบ ข้าพ เจ้า ว่า “จง เขียน นิมิต นั้น ลง ไป จง เขียน  
ไว ้บน แผ่น ป้าย ให้ ชัด เจน เพื่อ ให้ คน ที่ วิ่ง อ่าน ได ้คล่อง”

	 เขียนนิมิตของคุณลงไป	ไม่จ�าเป็นต้องเป็นประโยคยืดยาว	คุณอาจจะเขียน 

ประโยคสั้นๆ	ที่	“อ่านง่ายและรวดเร็ว”	เมื่อคุณและคนในครอบครัวเดินผ่านไปเห็นเข้า	

ลองคิดดูว่าคุณจะมีความหวังมากขึ้นซักเท่าไหร่ถ้าเพียงแต่คุณ..

•	 เวลาที่คุณต่ืนขึ้นมาแปรงฟันตอนเช้าก็มีมีกระดาษติดอยู่กระจก	เขียนว่า	 

“ความหวังเป็นสิ่งส�าคัญ	อย่าลืมว่าพระเจ้าก�าลังท�าสิ่งท่ียิ่งใหญ่ในชีวิตเธอ 

วันนี้”

•	 เวลาที่คุณเดินในบ้าน	ระหว่างที่เดินคุณก็หันไปเห็นกระดาษท่ีเขียนว่า	 

“ความหวัง	คือการรอคอยด้วยความยินดี	มีความสุขเถอะ	เพราะพระเจ้า 

ทรงเตรียมสิ่งที่ดีไว้ให้เราแล้ว”

•	 เวลาที่คุณเข้าครัวท�าอาหารเช้า	คุณเห็นกระดาษติดอยู่บนเตาไฟเขียนไว้ว่า	

“น่าตื่นเต้นจริงๆ	เพราะว่าวันนี้พระเจ้าจะท�าเมนูอาหารที่สุดยอดให้เรา”

•	 เวลาที่คุณขึ้นรถจะไปท�างาน	หรือพาลูกๆไปส่งท่ีโรงเรียนหรือไปหาเพื่อน 

ที่ร้านกาแฟ	คุณหันไปเห็นกระดาษเขียนว่า	“ปลุกความหวังขึ้นมา	พระเจ้า

อยู่กับคุณวันนี้	พระองค์ดีใจที่จะได้อวยพระพรคุณ”
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	 ฉันไม่รู้ว่าคุณคิดยังไง	แต่แค่นี้ฉันก็ตื่นเต้นแล้ว!	ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีความหวัง	

ให้พยายามทุกทาง	ในแต่ละวันมีเรื่องมากมายที่พยายามดึงความหวังคุณไป	ตัดสินใจ 

วันนี้ที่คุณจะก�าจัด	“ตัวท�าลายความหวัง”	ด้วยกระดาษที่ช่วยย�้าเรื่องความหวังที่ 

ติดไว้ทุกท่ี!	วิธีนี้ส�าคัญมากโดยเฉพาะกับคนที่มักจะติดกับความคิดด้านลบหรือ

ความเครียด	หรืออยู่ในช่วงที่ก�าลังเจอปัญหาที่หนักอก

ยิ่งสูง ยิ่งเห็นชัด

	 ฉันต้องยอมรับว่า	ฉันไม่ใช่คนที่คลั่งไคล้การปีนเขาเท่าไหร่	คุณอาจจะชอบ	 

แต่ส�าหรับฉันนั่นไม่ใช่เรื่องที่ฉันโปรดปราน	ฉันชอบใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์กับเพื่อนๆ

มากกว่าออกไปผจญภัยในป่าหรือปีนเขา	แต่มีคนเล่าให้ฉันฟังว่า	หลังจากที่นักปีนเขา 

หันกลับลงไปดูว่าเขาปีนขึ้นมาได้สูงขนาดไหนแล้ว	พวกเขาก็จะมองข้ึนไปเพื่อจะปีน 

ให้สงูกว่าเดมิ	ยิง่ปีนขึน้ไปสงูเท่าไหร่	พวกเขากจ็ะย่ิงเหน็ภาพได้ชดัขึน้เท่านัน้	ไม่ว่าจะต้อง

ปีนต้นไม้,	ไต่เขา,	ปีนป่ายก้อนหินขนาดใหญ	่นักปีนเขาจะไต่สูงขึ้น	พวกเขารู้ว่า	ยิ่งขึ้นไป

สูงเท่าไหร	่ก็จะเห็นไกลขึ้นเท่านั้น

 ฉันคิดว่าความจริงตรงนี้ก็ตรงกับชีวิตของคุณและฉันด้วย	บางครั้งเรามอง 

ไม่ค่อยออกว่าก�าลังไปทางไหนเพราะเราเห็นแค่มมุแคบๆ	เราอาจจะสบัสนกบัสิง่แวดล้อม

รอบตวั	แล้วกไ็ม่แน่ใจว่าควรไปทางไหนต่อดี	เพราะว่าเราไม่ได้เหน็ภาพท้ังหมด	ความหวงั

และทิศทางของเราก็แคบลงเรื่อยๆ	ทั้งท้องฟ้าของความล้มเหลวในอดีต,	หมอกของ 

ความคาดหวังต�า่และหุบเขาของความสิ้นหวัง

	 การที่คุณจะได้เห็นในมุมมองของพระเจ้า	คุณจะต้องไปให้สูงข้ึนอีก	ปีนผ่านใจ

ของความไม่ขอบพระคุณ,	ปีนผ่านความสงสัยและความท้อใจ	ถ้าคุณเลือกความคาดหวัง

ที่สูงขึ้นและมีความหวังมากขึ้น	ฉันเชื่อว่าคุณจะเร่ิมได้เห็นมุมมองใหม่—	มุมมองของ

พระเจ้านั่นเอง	ถ้าท�าได้อย่างนั้นแล้ว	คุณก็จะได้เห็นไกลขึ้นกว่าแต่ก่อนที่คุณเคยเห็น

มองในมุมมองของพระเจ้า
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ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

	 คุณสามารถประเมินชีวิตตัวเองได้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไป	โดยการดูจาก

ทศันคตทิีค่ณุมต่ีอตวัเองและความคิดทีม่ต่ีอสถานการณ์ในชีวติ	ถ้าคณุมองท่ีความล้มเหลว

และความผิดพลาดของตัวเอง	มัวแต่คิดถึงสิ่งที่เป็นขอบเขตจ�ากัดในชีวิต	คุณก็แทบจะ 

ไม่มีความหวังว่าพระเจ้าจะเคลื่อนไหวในชีวิตคุณเลย	ถ้าคุณจดจ่อและพูดถึงแต่ปัญหา

ของตัวเองตลอดเวลา	ปัญหาที่ว่าก็จะดูใหญ่เกินกว่าที่จะเอาชนะได้	จนท�าให้คุณ 

รู้สึกว่าการรักษาความหวังไว้เป็นเรื่องยากเหลือเกิน

	 ให้เราขอบคณุพระเจ้า	เพราะว่ายงัมมุีมมองอืน่ๆอกี	มมุมองของพระเจ้าส�าหรบั

ชีวิตคุณน้ันเป็นมุมมองท่ีดีกว่ามาก	...และเป็นเพียงอย่างเดียวที่ส�าคัญ	เมื่อพระเจ้า 

ทรงมองคุณ	พระองค์เต็มไปด้วยความรัก	และพระองค์ทรงรวมรวบทุกอย่างท่ีเกิดข้ึน 

เพือ่แผนการทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัชีวติคุณ		เยเรมีย์	29:11	กล่าวว่า	“พระ ยาห์ เวห์ ตรสั ว่า ‘เพราะ 
เรา รู้ แผน งาน ที่ เรา มี ไว้ ส�าหรับ พวก เจ้า เป็น แผน งาน เพื่อ สวัสดิ ภาพ ไม่ ใช่ เพื่อ ท�า ร้าย เจ้า 

เพื่อ จะ ให้ อนา คต และ ความ หวัง แก่ เจ้า”	เพราะฉะนั้น	ปลุกความหวังคุณข้ึนมาแล้วเดิน 

ต่อไปขา้งหน้า	พระเจ้าได้อวยพรคณุแลว้ในอดีต	พระองคส์ัญญาจะอวยพรคุณในอนาคต

ด้วย	ทุกครั้งที่คุณไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาดีหรือไม่	คืนนี้ให้คุณลองออกไปยืนข้างนอก 

แล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้า	พระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ให้ไว้กับอับราฮัมแล้ว	พระองค์

ก็จะรักษาพระสัญญาของพระองค์ที่ให้ไว้กับคุณเช่นกัน



 บทที่ 16

การตัดสินใจเป็นของคุณ

อย่า กระ วน กระ วาย ใน สิ่ง ใดๆ เลย แต่ จง ทูล พระ เจ้า ให้ ทรง ทราบ 
ทกุ สิง่ ที ่พวก ท่าน ขอ โดย การ อธษิ ฐาน และ การ วงิ วอน พร้อม กบั การ 
ขอบ พระ คณุ แล้ว สนัติ สขุ ของ พระ เจ้า ที ่เกนิ ความ เข้า ใจ จะ คุม้ ครอง 
จิต ใจ และ ความ คิด ของ ท่าน ทั้ง หลาย ไว ้ใน พระ เยซ ูคริสต์ 

ฟิลิปปี 4:6-7

“ความหวังเป็นพลังให้มีก�าลังใจแม้ในสถานการณ์ท่ีเรารู้ว่าเป็น

อันตราย” 

– จี เค เชสเทอร์ตัน

	 เป็นเรื่องท่ีดีมากที่ได้รู ้ว ่าความหวังอยู ่ตรงนี้แล้ว	–	มีพร้อมเสมอให้คุณ 

และฉันในวันนี	้แต่การที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงได้	เราต้องท�าลายสิ่งที่เป็นศัตรู 

ของความหวัง:	ความกังวล

	 ความกังวลเป็นคู่อริกับความหวัง	เป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีความหวังเต็มเปี่ยม 

พร้อมกับความกังวลในเวลาเดียวกัน	คุณต้องเลือกหนึ่งอย่าง	เพราะว่าทั้งสองอย่าง 

ต่างกันโดยสิน้เชิง	ความหวงัท�าให้เราเหน็ทุกอย่างท่ีสามารถ	

เกิดขึ้นได้:	ความกังวลท�าให้เราคาดการณ์เรื่องแย่ๆ	ไว	้ 

ล่วงหน้า	เป็นความกลวัว่าจะมเีรือ่งแย่ๆ	เกดิข้ึน	ความกงัวล

และความกลัวอยู่คู่กัน	ท�าให้เราสงสัยว่าเราจะหาทางออก

ให้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้หรือไม่	บางทีเรื่องอาจจะจบ

เป็นไปไม่ได้ที่เราจะมี
ความหวังเต็มเปี่ยม
พร้อมกับความกังวล
ในเวลาเดียวกัน
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ลงที่ความยุ่งยาก	ถึงอย่างงั้นพระคัมภีร์ก็บอกหลายครั้งว่าความกลัวไม่มีประโยชน ์

และอย่ากลัวเลย	มันเป็นการล่อลวงที่อันตรายมากอย่างหนึ่งท่ีเราต้องเจอ	กว่าที่เราจะ

เปลี่ยนความคิดที่จะพึ่งพาตัวเองในการแก้ไขปัญหาไปเป็นการพึ่งพาพระเจ้าให้พระองค์

จัดการปัญหาแทนนั้นต้องใช้เวลานานมาก

	 ฉนัคดิถงึเร่ืองหนึง่ทีช่่วยให้เข้าใจกญุแจส�าคญัทีจ่ะเอาชนะความกงัวลและมชีีวติ

ที่เต็มไปด้วยความหวังได้..

	 ระหว่างทีศ่ษิยาภบิาลคนหนึง่ใช้เวลานานมากในการเดนิทางด้วย

เคร่ืองบินจากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง	สัญญาณไฟเตือนให้คาดเข็มขัด 

สว่างข้ึน	ครั้งแรกแสดงให้เห็นว่าก�าลังมีปัญหาเกิดขึ้น	“กรุณาคาด

เข็มขัด”	แล้วจากน้ันซักพัก	ก็มีเสียงประกาศว่า	“เราไม่สามารถให้

บริการของว่างและเครื่องด่ืมตอนนี้ได้	เพราะคาดว่าเครื่องบินจะเจอ

สภาพอากาศปั่นป่วนในอีกไม่ช้า	กรุณารัดเข็มขัดของท่าน”

	 เมือ่ศษิยาภบิาลมองไปรอบๆ	กส็งัเกตเหน็ว่าผูโ้ดยสารหลายคนมี

อาการกังวล	หลังจากนั้นไม่นาน	จึงมีประกาศอีกครั้งว่า	“ทางเราต้อง

ขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการอาหารตอนน้ีได้	เนื่องจากเกิดสภาวะ

อากาศปั่นป่วนข้างหน้า”	จากนั้นก็มีเสียงพายุดัง	สถานการณ์ย่ิงแย่ลง

เมือ่ได้ยนิเสยีงฟ้าผ่าดังกลบเสยีงเครือ่งยนต์	แสงจากฟ้าผ่าท�าให้ท้องฟ้า

สว่างเป็นระยะ	ไม่นานนัก	เครื่องบินล�าใหญ่ก็กลายเป็นเหมือนจุกไม้

เลก็ๆทีล่อยอยูใ่นมหาสมทุร	มช่ีวงหน่ึงทีเ่คร่ืองเจอหลมุอากาศใหญ่	หลงั

จากนั้นเครื่องก็ดิ่งลงเหมือนใกล้จะตก

	 ศิษยาภิบาลเล่าว่า	เขารู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจไปพร้อมกับผู้

โดยสารคนอื่นๆ	เขาเล่าว่า	“ระหว่างที่มองไปรอบตัว	ผมเห็นผู้โดยสาร

คนอื่นก�าลังรู้สึกผวา	บางคนอธิษฐาน	สถานการณ์ข้างหน้ายังดูวุ่นวาย	

หลายคนกังวลว่าจะผ่านพายุครั้งนี้ไปได้หรือเปล่า	ทันใดนั้นผมหันไป

เหน็เดก็ผูห้ญงิคนหนึง่	ทีดู่เหมอืนพายไุม่มผีลอะไรกบัเธอเลย	เธอนัง่เอา

ขาข้ึนมาพับบนที่นั่ง	แล้วก็อ่านหนังสือ	ทุกอย่างในโลกส่วนตัวของเธอ
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ช่างสงบเงยีบไม่วุน่วาย		บางครัง้เธอจะหลบัตา	แล้วกก้็มลงอ่านต่อ	แล้ว

ก็เหยียดขาออก	ความกังวลหรือความกลัวไม่มีในโลกส่วนตัวของเธอ

เลยแม้แต่นิด	ตอนท่ีเครื่องบินถูกปะทะด้วยพายุหนัก	บางครั้งถูก

กระแทกไปทางนั้นที	ทางนี้ที	บางคร้ังเครื่องถูกปะทะข้ึนและลงอย่าง

น่ากลัว	ในขณะท่ีผู้ใหญ่ก�าลังร้องเสียงหลงด้วยความกลัวตาย	แต่เด็ก

คนนั้นกลับสงบนิ่งไม่กลัวเลย”

	 ศิษยาภิบาลคนนี้ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเอง	หลังจากนั้นเมื่อ

เครื่องบินถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยแล้ว	ผู้โดยสารทุกคนต่างรีบลง

จากเครือ่ง	แต่ศิษยาภบิาลคนนีก้ลบัเดินไปคุยกบัเดก็ผูห้ญงิทีเ่ขานัง่มอง

ตลอดเวลาท่ีอยู่บนเครื่อง	หลังจากพูดเรื่องสภาพอากาศและสภาพ

เครื่องบินที่เกิดขึ้นระหว่างทางแล้ว		เขาจึงถามเด็กน้อยว่าท�าไมถึงไม่

กลัวเลย

	 เด็กคนนี้ตอบกลับว่า	“เพราะว่าพ่อหนูเป็นคนขับเครื่องบิน	พ่อ

ก�าลังพาหนูกลับบ้าน”1

	 ช่างเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าเราจะพบสันติสุขได้ยังไง	แม้ในเวลาท่ีก�าลัง 

เจอพายุ	เด็กคนน้ีไม่กลัวหรือกระวนกระวายเลยเพราะว่าเธอเชื่อว่าพ่อของเธอรู้ว่า 

เขาก�าลงัท�าอะไรอยู่	คนอืน่ๆต่างจดจ่อไปทีพ่ายรุอบตัว	หวาดผวาและกลวัว่าจะไม่ถึงบ้าน	

แต่นั่นไม่ใช่ความคิดของเด็กคนนี้เลย	เธอคิดว่า	พ่อของเธอสามารถควบคุมสถาณการณ์

ได้แน่นอน	–	ไม่มีอะไรที่เธอต้องกังวล

	 ถ้าคุณอยากเอาชนะความกลัวในชีวิตได้	ฉันขอหนุนใจให้คุณมีทัศนคต ิ

อย่างเดียวกันนี้	แทนที่จะมองสิ่งที่แย่ที่สุดเมื่อเจอปัญหา	ให้เรามีความเช่ือแล้วนั่งลง 

อย่างสงบและผ่อนคลาย	สภาพอากาศอาจจะไม่ดี	คนรอบตัวอาจจะแสดงอาการหวาด

กลัวให้เห็น	แต่คุณรู ้สิ่งที่คนอื่นอาจไม่รู ้ . ...	ว ่า 

พระบดิาบนสวรรค์เป็นคนขบัเครือ่งบนิ	พระองค์จะ

ไม่มีทางท�าให้คุณได้รับอันตราย	เพราะว่าพระองค์

เป็นคนควบคุมทุกอย่างตลอดเวลา

แทนที่จะมองสิ่งที่แย่ที่สุด
เมื่อเจอปัญหา ให้เรามีความ
เชื่อแล้วนั่งลงอย่างสงบและ
ผ่อนคลาย

การตัดสินใจเป็นของคุณ
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ความสงบท่ามกลางพายุ

	 โรม	8:24-25	พูดเกี่ยวกับความหวังได้ว่า	:	

“ เพราะ ว่า  เรา รอด โดย ความ หวงั แต่ ความ หวงั ใน สิง่ ที ่เรา เหน็ ได้ นัน้ ไม่ ได้ 
เป็น ความ หวงั เลย ด้วย ว่า ใคร เล่า จะ ยงั หวงั ใน สิง่ ที ่เขา เหน็ แต่ ถ้า เรา หวงั 
ว่า จะ ได ้สิ่ง ที่ ยัง ไม่ เห็น เรา จึง มี ความ อดทน คอย สิ่ง นั้น(อย่างสงบ)”

	 “อย่างสงบ”	หมายความว่ายังไง?	หมายความว่า	อารมณ์ของเราอยู่ภายใต้ 

การควบคุม	เมื่อไหร่ที่คุณเจอคนก�าลังกระวนกระวาย	คุณอาจจะบอกเขาว่า	“ควบคุม

อารมณ์หน่อย”	พระคัมภีร์สอนเราว่าความหวังท�าให้เราสามารถรอคอยพระเจ้าด้วย 

ความอดทนและสงบน่ิง	หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ	ในระหว่างที่เรารอคอยพระเจ้า	เราก็ยัง

คงนิ่งอยู่	เราไม่กระวนกระวายหรือกลัว	แม้ว่าเราอาจจะถูกล่อให้แสดงอาการแบบนั้น 

ออกมา	เราสามารถเอาชนะความรูส้กึเหล่านัน้ได้ด้วยการระลกึเสมอว่าพระเจ้าทรงรักเรา	

พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราไปไหน	อย่า	“พยายาม”	ไม่ให้ตัวเองรู้สึกผิดหวัง	แทนที่จะคิด

แบบนัน้ให้คณุเผชญิความกงัวลด้วยการย�า้กบัตวัเองว่าพระเจ้าเคยปลดปล่อยเรามาก่อน

แล้วในอดีต	ตอนน้ีพระองค์ก็จะท�าอย่างนั้นอีกเหมือนกัน	เราอาจจะติดอยู่กับอะไร 

บางอย่าง	แต่เราจะไม่อยู่อย่างนั้นตลอดไป

	 ความหวังท�าให้เรามีสันติสุขและอยู่อย่างสงบนิ่งได้มากข้ึน	ความหวังบอกว่า	

“ฉนัยังมองไม่เหน็ค�าตอบของเรือ่งนีด้้วยตาตัวเอง แต่ด้วยความเชือ่ ฉนัเชือ่ว่าพระเจ้าทรง

ท�างานอยู่” โปรดจ�าไว้ว่าความกังวลเป็นพลังที่ไม่มีประโยชน์เลย	มีแต่ท�าให้เราเหนื่อยใจ	

ไม่ได้ช่วยให้อะไรดขีึน้เลยซกันดิ	ความกงัวลเปลีย่นแปลงอะไรไม่ได้เลยนอกจากตวัเราเอง!	

มันท�าให้เราสับสนเวลาที่เราลนลานหาค�าตอบของปัญหาให้ได้ท้ังๆท่ีมีแต่พระเจ้าเท่านั้น

ที่รู้ค�าตอบ	พระเจ้าไม่ได้สร้างความสับสน	พระองค์ทรงเป็นราชาแห่งสันติสุข	พระองค์

อยากให้คณุอยูด้่วยความหวงั	ถงึแม้ว่าวนันัน้เหตกุารณ์รอบตวัคณุอาจจะดวูุน่วายและไม่

สามารถควบคุมได้	แต่คุณก็ยังมั่นใจและเชื่อว่าเรื่องดีๆก�าลังจะเกิดขึ้น	ให้เราเชื่อ,	จดจ่อ

ที่เรื่องนั้น,	พูดถึงเรื่องนั้น	และหนุนใจคนที่ก�าลังเผชิญการทดลอง

	 ลองคิดถึงภาพพ่อแม่ท่ีก�าลังนั่งดูลูกชายแข่งฟุตบอล	ในบรรดาพ่อแม่ท่ีมาให้

ก�าลังใจลูก	มีครอบครัวหน่ึงที่ชอบกังวลเป็นนิสัย	แต่ครอบครัวอื่นไม่เป็น	พ่อแม่ท่ีชอบ
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กังวลคาดหวังผลการแข่งที่แย่ที่สุด	แต่พ่อแม่คนอื่นเชื่อว่าลูกจะต้องชนะ

	 ลูกชายของเขาเรียนชั้นประถม	2	–	เขาก�าลังว่ิงมาเตะลูกบอล	แล้วก�าลังมี 

ความสุข	แต่ทันใดนั้น	เขาหมุนตัว	วิ่งเข้าหาฝ่ายตรงข้าม	แล้วล้มลงจนหัวเข่าถลอก	 

เด็กท่ีเจออุบัติเหตุลักษณะนี้ก็อาจจะร้องไห้บ้างเป็นธรรมดา	เด็กคนๆ	อื่นท่ีเหลือก็หยุด

รอให้มใีครมาช่วยเดก็ท่ีหวัเข่าถลอก	พ่อแม่ของเด็กคนนัน้วิง่เข้ามาในสนามเพือ่ดวู่าลกูชาย

ไม่ได้เป็นอะไรมาก	(ซึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรมากจริงๆ)	แต่ด้วยพ้ืนฐานท่ีพวกเขาชอบมองโลก

ในด้านลบ	ท�าให้พวกเขาแสดงท่าทางกระวนกระวายเกินกว่าเหตุอย่างเห็นได้ชัด

	 ส่วนพ่อแม่ที่มีความอดทนและสงบนิ่ง	จะคอยดูอยู่ห่างๆ	แล้วรอให้โค้ชเป็นผู้

เข้าไปดูเด็ก	แน่นอนว่าพ่อแม่คู่นี้ก็เป็นห่วงลูกมากเหมือนท่ีพ่อแม่คนอื่นๆ	เป็น	เห็นได้ 

ชัดว่าเด็กคนนี้ต้องการแค่พลาสเตอร์ปิดแผล	หรือได้พักทานส้มอร่อยๆ	ซักนิด	พ่อแม่คู่นี้

จะให้ก�าลังใจเดก็ด้วยการชนูิว้โปง้	แลว้ให้ลกูได้กลบัไปสนุกกบัเกมส์การแข่งขนัต่อจนจบ	

พ่อแม่ที่มองโลกในแง่ดีไม่ได้ละเลยกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น	แต่จะไม่แสดงท่าทางกระวนกระวาย	

ลนลานกับอบุตัเิหตทุีส่ามารถเกดิขึน้ได้ทุกเมือ่	นีเ่ป็นท่าทีทีด่ขีองการรอคอยสิง่ทีด่	ีแทนที่

จะโศกเศร้าและเป็นกังวลว่าเรื่องแย่ๆ	ก�าลังจะเกิดขึ้น

	 แต่พ่อแม่ขีก้งัวลจะแสดงออกตรงกนัข้าม	พ่อแม่คูน่ีจ้ะรบีปรีเ่ข้าไปในสนามอย่าง

รวดเร็ว	ก่อนครูฝึกหรือก่อนผู้ดูแลคนอื่นๆ	ด้วยซ�้า	เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กไม่เป็นไร	พ่อแม ่

ข้ีกังวลจะรีบว่ิงเข้าไป	เช็คอาการบาดเจ็บอย่างลนลาน	แล้วก็กังวลไปล่วงหน้าว่าต้อง 

เสียค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเท่าไหร่	จ�าได้ไหมคะ	ว่านี่แค่หัวเข่าถลอก	แต่คนข้ี

กังวลจะแทบอยู่นิ่งไม่ได้	พ่อแม่คู ่นี้ท�าเหมือนเป็นเร่ืองใหญ่มาก	เขาอุ้มเด็กออกมา 

จากสนาม	รีบพาไปที่รถ	คิดภาพไปก่อนแล้วว่าลูกจะต้องได้ใช้ไม้ค�้าแน่นอน

	 หลายคนได้เห็นภาพเหตุการณ์ชีวิตท�านองนี้จากคนรอบตัว	(หรืออาจจะ 

เกิดข้ึนกับคุณเอง)	คนท่ีล้มไม่เป็นท่าแค่ได้เห็นสัญญาณแรกของปัญหามักจะพูดว่า	 

“ฉันเป็นคนข้ีกังวลแบบน้ีแหละ”	เขาจะหาข้อแก้ตัวกับท่าทีที่ตัวเองแสดงออกมาว่า 

เป็นลักษณะนิสัยส่วนตัว	แต่ความกังวลเป็นอาวุธของศัตรูท่ีใช้ฉวยเอาความช่ืนชมยินดี

ของคุณและคนรอบตัวไป	นั่นไม่ใช่นิสัยส่วนตัว:	เป็นสิ่งที่มีพื้นฐานมาจากความกลัว 

และการไม่วางใจพระเจ้า

การตัดสินใจเป็นของคุณ
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	 คุณไม่จ�าเป็นต้องใช้ชีวิตด้วยความกังวลว่าจะเกิดเรื่องท่ีแย่ท่ีสุด	คุณไม่ต้อง

กระวนกระวาย	ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่	กับแค่เรื่องหัวเข่าถลอกคุณสามารถอยู่ด้วยความ	

มัน่ใจว่าทกุอย่างบจะเรียบร้อยด้วยด	ีจรงิๆ	แล้วมนัจะดีกว่าแค่เรยีบร้อยด้วยซ�า้	–	มนัจะ	

ต้องเยี่ยมที่สุด!	พระเจ้าทรงควบคุมทุกอย่างอยู่	เมื่อไหร่ท่ีคุณเช่ือในแผนการท่ีพระองค ์

มต่ีอชวีติคณุ	ความหวงั	สนัติสขุและความสงบสขุกจ็ะตามมาเองโดยอตัโนมตั	ิแต่ทัง้หมด

นีไ้ม่ได้หมายความว่าคณุจะไม่ต้องเจอสถานการณ์ทีส่ร้างความล�าบากใจเลย	หรอืทกุอย่าง

ในชีวิตคุณจะเป็นไปอย่างที่ใจคุณอยากให้เป็น	แต่มันหมายความว่าเราสามารถเลือกได้

ว่าเราจะเชื่อในส่วนที่ดีที่สุด	หรือเชื่อในส่วนที่แย่ที่สุด	–	ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราเอง!

ผลกระทบที่สงบนิ่งของความหวัง

	 ทุกๆ	คน	รวมทั้งคนที่เป็นคริสเตียนเอง	ก็อาจมีปัญหาเรื่องขาดความสงบนิ่ง	–	

การขาดความสงบนิ่งน้ัน	เกิดจากความกังวลและความกลัว	ความกังวลสามารถท�าให้

อารมณ์ของเราขึ้นหรือลงได้	ท�าให้ความคิดวิ่งแล่นไร้ทิศทาง	คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่า		 

คนในครอบครัวท่ีขี้กังวลหรือเพื่อนที่ขี้กลัวจะมาอารมณ์ไหน	เพราะอารมณ์ของเขาจะ 

ข้ึนลงตามสถานการณ์รอบตัวทีเ่กดิขึน้ในวนันัน้	ไม่มใีครสามารถไว้ใจหรอืคาดเดาอารมณ์	

ของเขาได้เลย	พวกเขาไม่ได้เป็นคนแบบน้ันโดยธรรมชาติ	แต่ความกังวลท�าให้เป็น 

แบบนัน้	พวกเขาอยากจะสงบนิง่	แต่พวกเขาเข้าใจผดิว่าทางเดียวทีจ่ะท�าให้เขาสงบนิง่ได้

ก็คือเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติเท่านั้น

	 ฉนัมอีารมณ์ขึน้ๆ	ลงๆ	อยูห่ลายปี	ฉนัอธษิฐานอย่างแน่วแน่ให้พระเจ้าช่วยแก้ไข

ปัญหานี้ให้ฉัน	เพื่อจะได้มีสันติสุข	ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเป้าหมายของพระเจ้าที่มีกับเรา 

คอื	ให้เราสงบน่ิงไว้แม้ในเวลาท่ีเผชญิกบัพายเุหมอืนทีพ่ระเยซทูรงท�า	ท�าไมพระเจ้าไม่ให้

ปัญหามันหายไปล่ะ?	ถึงแม้ว่าพระองค์จะท�าได้ถ้าต้องการ	แต่ค�าตอบง่ายมากคือเรายัง

อยู่ในโลกนี้	ในโลกนี้เราต้องความทุกข์ยาก	(ยอห์น	16:33)	วิธีที่จะไม่เจอปัญหาเลย 

ก็คือ	เราทุกคนต้องออกไปจากโลกนี้ด้วยกัน	แต่เพราะว่าเรายังอยู่ที่นี่	การใช้ชีวิตในโลก

ไม่ใช่เรือ่งง่าย	แต่พระเจ้าจะสอนเราด้วยทกุอย่างรอบตัวเพือ่เราจะได้สงบนิง่	และมคีวาม

สุขกับชีวิตไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรก็ตาม
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ยอมรับความจริง

	 ฉันเขียนหนุนใจคุณทุกๆ	บทในหนังสือเล่มนี้ให้คาดหวังสิ่งท่ีดี	แต่ก็ไม่ได ้

หมายความว่าให้คุณคาดหวังสิ่งที่ไม่ได้อยู่บนพ้ืฐานของความจริง	เป็นไปไม่ได้ที่จะ 

คาดหวังให้คนอื่นสมบูรณ์แบบ	และไม่ท�าให้คุณเสียใจ	คาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไป

ตามท่ีคุณอยากให้เป็นทุกวัน	การเชื่อว่าเรื่องดีๆ	จะเกิดข้ึนนั้นจะช่วยให้คุณฝ่าพายุชีวิต

ไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย		เราต้องผ่านอะไรหลายอย่าง	แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ช่วย

ให้เรา	“ผ่านไป”	ได้	การเดนิทางฝ่าไม่ได้เป็นเรือ่งทีร่าบเรยีบเสมอไป	แต่กย็งัดกีว่าตดิอยู่

ที่เดิมและไม่เคยฝ่าไปได้เลยซักครั้ง

	 ฉันไม่ได้ตื่นมาแล้วก็หวังจะเจอปัญหา	แต่ฉันระวังว่าปัญหาอาจเกิดข้ึน	ฉันตั้ง

ความคิดตัวเองไว้แล้วว่าจะเต็มไปด้วยความหวัง	และคาดหวังเรื่องที่ดีที่จะเกิดผลดี 

ในทีส่ดุ!	เราเป็นยิง่กว่าผูพ้ชิติ	ส�าหรบัฉนันัน่หมายความว่า	เรามัน่ใจว่าเราจะเป็นฝ่ายชนะ

แม้ว่าจะยังไม่เจอปัญหาด้วยซ�้า	“ผู้ชนะ”	เป็นตัวตนใหม่ของเรา!	เราไม่จ�าเป็นต้องมีชีวิต

ตกเป็นเหยื่อทางอารมณ	์เพราะว่า	เรามั่นใจอยู่แล้วว่าในที่สุด	เราเป็นผู้ชนะเสมอ!

	 ให้เราเชือ่ด้วยความมัน่ใจว่าสิง่เหล่านีจ้ะช่วยให้เราสงบนิง่ได้	ใน	1	โครนิธ์	15:58	

อัครทูตเปาโลกล่าวว่า	“จง มั่น คง อยู่ อย่า หวั่น ไหว จง ท�า งาน ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ให้ 
บริ บรูณ์ ทกุ เวลา”	เป็นข้อพระคัมภร์ีทีดี่มาก	ทีส่อนให้เราเข้าใจความหมายของการติดตาม

พระเยซู	น่ีเป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตของผู้ที่มีพระเจ้าเป็นรากฐานชีวิต	ความ	“มั่นคง”	 

“บากบั่น”	และ	“ไม่หว่ันไหว”	เป็นคุณสมบัติที่เราได้รับการพัฒนาให้มีในตัวเราเอง 

เมื่อเราทิ้งความกังวลไป	และตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะมีชีวิตด้วยความหวัง

	 ความหวงัท�าให้เรามีก�าลงัและใช้ชวีติด้วยความสงบนิง่ได้	เมือ่คณุมัน่ใจว่าพระเจ้า

ทรงดูแลทุกอย่างแล้ว	พระองค์ก็จะท�าส่ิงที่ยิ่งใหญ่กับสถานการณ์ที่คุณเจอ	คุณจะไม่ถูก

พายุชีวิตซัดไปมา	แทนที่จะเป็นแบบนั้น	ให้คุณมั่นคงไว้	และอุ่นใจได้ว่า	ความหวังของ

คุณอยู่ในพระเจ้า

การตัดสินใจเป็นของคุณ



168 ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

คุณเป็นแบบไหน : นกอีแร้ง หรือ 

นกฮัมมิ่งเบิร์ด (นกที่เล็กที่สุดในโลก)

	 บทความจากหนังสือ	รีดเดอร์ ไดเจสท	์เขียนไว้ว่า:	

	 ทั้งนกฮัมมิ่งเบิร์ดและนกอีแร้งต่างก็บินอยู ่เหนือทะเลทราย 

ในประเทศของเรา	นกอีแร้งจะมองเห็นอย่างเดียวคือ	ซากเนื้อที่ก�าลัง

เน่าเป่ือย		เพราะนัน่เป็นอย่างเดยีวทีพ่วกมนัมองหา	พวกมนัจะตามล่า

หาแต่อาหารชิ้นนั้น	แต่นกฮัมมิ่งเบิร์ดไม่เคยมองหาซากสัตว์หรือเนื้อ

สดๆ	แต่	พวกมันคอยมองหาต้นไม้ที่ผลิดอกหลากสีในทะเลทราย	พวก

นกอีแร้งจะคอยมองหาแต่สิ่งท่ีเคยมีชีวิตอยู่	พวกมันจะกินเฉพาะสิ่งท่ี

ตายไปแล้ว	ไม่มีชีวิตแล้ว	แต่นกฮัมม่ิงเบิร์ดจะมองหาสิ่งท่ียังมีชีวิตอยู	่

มนัจะหาสิง่ทีเ่กดิใหม่	พวกมนัจะกนิเฉพาะสิง่ทีส่ดใหม่และยงัมชีวีติ	นก

แต่ละชนิดต่างก็มีสิ่งที่พวกมันคอยมองหา	พวกเราเองก็เช่นกัน2

	 ความแตกต่างระหว่างนกอีแร้งกับ 

นกฮัมมิ่งเบิร์ดคล้ายกับความแตกต่างระหว่าง

ความกังวลและความหวังมาก	ความกังวลก็

เหมือนกับนกอีแร้ง	ที่คอยมองหาสิ่งที่ไม่มีชีวิต

แล้ว:	สิง่ท่ีเป็นด้านลบ,	มองโลกในแล่ร้าย,	กลวั,	

กังวล	เป็นการใช้ชีวิตที่ไม่สวยงามเลย	ด�ารง

ชีวิตท่ามกลางสิ่งที่ตายไปแล้วหรือสิ่งที่ก�าลังจะตาย	แต่ความหวังนั้นตรงกันข้ามเหมือน

นกฮัมมิ่งเบิร์ด	ความหวังเป็นสิ่งสวยงาม	ความหวังจะมองหาชีวิตใหม่	หากินแต่สิ่งท่ีสด

ใหม่เท่านั้น

	 ในฐานะลูกของพระเจ้า	คุณมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขกับชีวิต	แต่การที่คุณจะม ี

ความสุขได้นั้น	คุณต้องเลือกที่จะมองในด้านบวก	คอยมองหาสิ่งที่สดใหม่	การมองใน 

ด้านบวกหมายถึงคุณกระตือรือร้นท่ีจะมองหาสิ่งที่ดี	คุณเชื่อเสมอและแสวงหาสิ่งที่ด ี

ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คุณ	ไม่ใช่คอยรอหายนะครั้งต่อไปที่ก�าลังจะเกิดขึ้น

ความแตกต่างระหว่างนกอี
แร้งกับนกฮัมมิ่งเบิร์ดคล้าย
กับความแตกต่างระหว่าง
ความกังวลและความหวังมาก
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	 แค่ก�าจัดความคิดลบยังไม่พอ	–	นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้น	คุณมีโอกาสท่ีจะก�าจัด	

ความคิดในด้านลบ...	จากนั้นให้คุณอ้าแขนเปิดรับความคิดด้านบวกในชีวิตเอาไว้!

	 ฉันจ�าได้ดีตอนที่พระเจ้าทรงสอนฉันอย่างหนัก	เรื่องผลกระทบของความคิด 

ด้านลบและความท้าทายที่จะเลิกพูด	เลิกคิดเรื่องในด้านลบ	เมื่อฉันพยายามท�าได้

ประมาณสองเดอืน	ฉนัคิดว่าทกุอย่างราบรืน่ด	ีแต่กย็งัไม่เหน็อะไรเปลีย่นไปในทางทีด่ขีึน้

เลย	เมื่อฉันกลับมาคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น	ฉันสัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงให้ฉันเห็นว่า	ถึงแม้ 

ฉันจะพัฒนาดีขึ้นมากที่จะไม่เป็นคนคิดลบ	แต่ก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จในการเป็น 

คนคิดบวก	พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้คุณเลิกท�าสิ่งที่ผิดเท่านั้น	แต่พระองค์อยากให้คุณ 

เร่ิมลงมือท�าสิง่ทีถ่กูต้องด้วย	อคัรทตูเปาโลกล่าวไว้ว่า	“คน ที ่เคย ขโมย ก ็อย่า ขโมย อกี ต่อ ไป 

แต่ จง ใช้ มือ [ของ ตน]   ตราก ตร�า ท�า งาน ที่ ดี ดี กว่า”	นอกจากนั้นยังเสริมด้วยว่า	เราควร 

หลีกเลี่ยงความโกรธ	ความขุ่นเคืองและให้เราเป็นคนท่ีมีใจกรุณากับทุกคน	ท�าสิ่งท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อผู้อื่น	(เอเฟซัส	4:28,31-32)

	 พระเจ้าอยากจะแทนที่ค�าสอนของโลกนี้ด้วยค�าสอนฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า	

คุณจะเห็นตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มว่าพระองค์รับความบาปของเราไปและมอบความ 

ชอบธรรมให้กับเรา	พระองค์รับเอาความวุ่นวายไปแล้วและทรงมอบสันติสุขของ 

พระองค์ให้เรา	พระองค์ทรงรับเอาความเศร้าของเราไปและทรงมอบความช่ืนชมยินด ี

ของพระองค์ให้เรา	พระองค์ทรงก�าจัดเรื่องแย่ๆออกไปและทรงน�าเรื่องดีๆเข้ามาแทน

สถานการณ์ต่อไปนี้อาจก�าลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณ	..

•	 บางทีคุณอาจจะเลิกท�าตัวแย่ๆ	กับคนอื่น	นั่นเป็นการเริ่มต้นท่ีดี	แต่ตอนนี้ 

ให้คุณก้าวไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการเริ่มท�าดีกับเขา	เป็นพระพรให้เขาทุกๆ	ครั้ง 

ที่คุณมีโอกาส

•	 บางทีคุณอาจจะเลิกพูดถึงคนอื่นในด้านที่ไม่ดีแล้ว	แต่ตอนนี้คุณต้องเริ่ม 

ตั้งใจ	มองหาเรื่องดีๆ	ที่จะพูดถึงพวกเขา

•	 บางทีคุณอาจจะเลิกบ่นทุกครั้งเม่ือคุณเจอปัญหา	นั่นก็เป็นก้าวแรกท่ีดี	 

แต่ให้คุณก้าวขึ้นไปอีกขั้นด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าส�าหรับสิ่งดีๆ	ที่คุณ 

ได้รับในแต่ละวัน

การตัดสินใจเป็นของคุณ
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•	 บางทีคุณอาจจะเลิกคิดว่าวันน้ีจะต้องเป็นวันท่ีแย่ตั้งแต่เช้าท่ีคุณลืมตาตื่น	 

นั่นก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี	แต่ให้คุณก้าวขึ้นไปอีกขั้นที่จะคิดล่วงหน้าว่า	คุณจะ

ได้เจอวันที่ดีที่สุดในพระเจ้า

	 ฉันได้พูดถึงในบทล่าสุดว่า	พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า	พระเจ้าทรงมองทุกอย่างที ่

ทรงสร้างและทรงตรสัว่าเป็นสิง่ทีดี่	(ปฐมกาล	1:31)	ฉนัชอบทีพ่ระเจ้าทรงใช้เวลาพจิารณา

และช่ืนชมสิง่ท่ีดี	ฉันคิดว่าเราก็ควรท�าอย่างเดียวกันด้วย	ให้เราเลือกเป็นนกฮัมมิ่งเบิร์ด	

ไม่ใชน่กอีแรง้	ให เ้ราท้ิงความคิดดา้นลบไปซะ	แล้วออกไปมองหาสิ่งท่ีดี	ฉันไม่รู ้ว่าคุณ 

คิดยังไง	แต่ฉันอยากเป็นนกฮัมมิ่งเบิร์ด	มากกว่านกอีแร้งแน่นอนค่ะ

ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

	 ถ้าคณุก�าลังเจอกบัความกลวัและกงัวลในชวีติตอนนี	้นีอ่าจเป็นเวลาทีค่ณุจะเอา	

ชนะมันได้	คุรตัดสินใจได้ว่าจะมีชีวิตด้วยความหวังในพระเจ้า	ด้วยความตื่นเต้นและ 

มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแผนการที่พระเจ้าทรงมีในชีวิตคุณ	ความกังวลไม่ใช่ส่วนหนึ่งใน

พันธุกรรมของคุณ	แต่เป็นศัตรูที่คุณเอาชนะมันได้ง่ายๆ	ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า

	 เมื่อไหร่ที่ต้องเจอกับความล�าบาก	คุณไม่ต้องหวาดผวาด้วยใจที่แตกสลาย	 

คุณสามารถนิ่งอยู่อย่างมีสันติสุข	พระเจ้าทรงเป็นพระศิลาของคุณ	พระองค์จะยึดคุณไว้	

ไม่ให้ถูกพายุชีวิตซัดไปมา	เพราะฉะนั้น	ปลุกความหวังขึ้นมาแล้วก้าวเดินต่อไปข้างหน้า	

คุณเป็นเหมือนนกฮัมมิ่งเบิร์ดได้	อย่าเป็นเหมือนนกอีแร้ง	คุณสามารถมองหาสิ่งที่ดี 

ได้ในทุกสถานการณ์แทนที่จะมองหาเรื่องเลวร้าย	เมื่อคุณเจอพายุชีวิตแล้วความวุ่นวาย 

ท่ีเกิดข้ึนท�าให้คณุรูสึ้กกลวั	อย่ากงัวลไปเลยค่ะ...พระบดิาบนสวรรค์เป็นผูบ้งัคบัเครือ่งบนิ

ล�านี้อยู่!



 บทที่ 17

ให้ความหวังไหลล้นออกมา

ขอ พระ เจ้า แห่ง ความ หวงั โปรด ให้ ท่าน บร ิบรูณ์ ด้วย ความ ชืน่ ชม ยนิดี 

และ สันติ สุข ใน ความ เช่ือ เพื่อ ท่าน จะ ได้ เปี่ยม ด้วย ความ หวัง โดย 
ฤทธิ์ เดช แห่ง พระ วิญ ญาณ  บริ สุทธิ์

โรม 15:13

“ความชื่นชมยินดีฝังลงลึกกว่าความสิ้นหวัง” 

– คอรี่ เทน บูม

ทานได้ไม่อั้น!

	 ฉันพิถีพิถันเลือกชื่อหัวข้อแรกของบทสุดท้ายนี้เป็นพิเศษ	แต่ก็ต้องวกกลับมา 

ที่ค�าสี่พยางค์นี้ที่ว่า	ทาน ได้ ไม่ อั้น!	ฉันเขียนหนังสือมากกว่า	100	เล่ม	แต่ฉันกล้าพูด

เลยว่า	ไม่เคยใช้ชื่อแบบนี้ขึ้นต้นเรื่องแรกของบทเลยสักครั้ง

 “ทานได้ไม่อั้น! อาจจะเป็นเร่ืองท่ีคุณไม่ยอมปล่อยตัวเองให้ท�าบ่อยครั้งนัก	 

แต่คุณจะทานให้คุ้มที่สุดเมื่อคุณตัดสินใจท�า	ไม่นานมานี้	ชายคนหนึ่งเล่าให้ฉันฟังว่าเขา

จะพาครอบครัวไปทานร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่ช่ือ	“ทานได้ไม่อั้น!”	ทุกๆ	เทศกาลขอบคุณ

พระเจ้า	–	เป็นประเพณขีองครอบครัวไปแล้ว		แทนทีจ่ะเสยีเวลาทัง้เช้ากบัการท�าอาหาร

แล้วใช้เวลาช่วงค�่าทั้งหมดกับการล้างจานสกปรก	พวกเขาจะไปที่ร้านอาหารประจ�าทุก

วนัหยดุเทศกาลขอบคณุพระเจ้า	และมคีวามสุขกบัมือ้อาหารแสนอร่อย	เดนิไปตกัไก่เตอร์กี

นับคร้ังไม่ถ้วน	–	จานแล้วจานเล่าที่ตักมันฝร่ัง,	ซุป,	ถั่วเขียว,	แยม	ซอสแครนเบอร์รี่	
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ส�าหรับช่วงเทศกาลพิเศษแบบนี้	เขาและภรรยาอนุญาตให้ลูกๆ	ไปตักของหวานได้ 

ไม่อั้น	เขาบอกว่า	“จอยซ์	เรามาทานที่ร้านน้ีปีละหน่ึงครั้งเท่านั้น	แต่เมื่อไหร่ท่ีเราไป	 

เราจะทานจนหน�าใจ!”

	 ฉนัเกริน่ไปก่อนหน้านีว่้านีเ่ป็นบทสดุท้าย	ฉนัคิดว่าความหวงัเป็นเหมอืนอาหาร

ในเมนูร้านอาหารบุฟเฟ่ต์	ที่ชื่อ	ทานได้ไม่อ้ัน! ของพระเจ้า	พระองค์ไม่ได้น�าเสนอแค ่

เมนูเดยีว	แต่ทกุอย่างเป็นเมนูเด็ดทัง้นัน้	ไม่ว่าจะเป็น	

พระคุณ,	ความหวัง,	ความรัก,	การให้อภัย,	การ

ยอมรับ,	ก�าลัง,	ความปลอดภัย	–	สิ่งเหล่านี้เป็น 

เพียงบางอย่างที่พระเจ้าน�าเสนอให้คุณอย่างไม่มี 

ขีดจ�ากัด	คุณไม่จ�าเป็นต้องกลับไปขอพระคุณหลายๆ	รอบ	คุณไม่ต้องเหน่ือยท่ีจะ 

ขอความรักจากพระบิดาหลายๆ	รอบ	คุณสามารถทูลขอความหวังได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด

	 ไม่ว่าวนัน้ีคณุก�าลงัใช้ความเชือ่ในพระเจ้ากบัเรือ่งอะไรกต็าม	–	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง

ครอบครัว,	ภาวะทางอารมณ์,	สุขภาพร่างกายของคุณ,	ความสัมพันธ์ของคุณ,	การงาน

ของคุณ,	การเงินของคุณและอนาคตของคุณ	–	ทิ้งขีดจ�ากัดออกไปค่ะ	ให้คุณกลับไป 

เติมความหวงัได้อกีนบัครัง้ไม่ถ้วนเท่าทีค่ณุต้องการ	เมือ่ไหร่ทีม่คีนพดูถงึคณุ	ให้เขาพดูว่า	

“คนๆ	นี้มีความหวังเต็มล้นจริงๆ	ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น	ไม่ว่าส่ิงรอบตัวจะเป็นยังไง 

ก็ตาม	เขาไม่มีทางถอดใจกับพระเจ้าเลย”

	 ให้คุณมองว่าใจเราเป็นเหมือนแก้วน�้า	อย่าให้แก้วน�้ามีน�้าแห่งความหวังเพียง 

บางส่วนเท่านั้น	อย่าพอใจความหวังแค่ครึ่งๆ	กลางๆ	สามในส่ีส่วนก็ยังไม่พอ	คุณท�าได้

มากกว่าเติมความหวังให้เต็มแก้วค่ะ	–	ให้ความหวังมันไหลล้นออกมาจนทะลักไปท่ัว	 

จนถึงคนรอบตัว	ให้คุณตัดสินใจที่จะมีความหวังในพระเจ้าจนล้นออกมา	เชื่อว่าพระองค์

จะท�าอย่างเต็มที่และไม่มีข้อจ�ากัดและท�ามากกว่าที่คุณทูลขอเสียอีก	(เอเฟซัส	3:20)	

พระเจ้าผู้ไร้ขีดจ�ากัด

	 สิ่งหนึ่งที่เรารู ้เกีี่ยวกับพระเยซูก็คือ	พระองค์ชอบขยายความหวังให้กว้าง 

ออกไปอกี	พลงัของพระองค์ไม่มขีดีจ�ากดั	เพราะว่าพระองค์จะให้เรามากกว่าท่ีเราต้องการ	

คุณสามารถทูลขอความหวัง
ได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด
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พระองค์ทรงมอบสิ่งที่เราต้องการ...และยังเพิ่มเติมบางอย่างให้ด้วย	นี่เป็นข้อพระคัมภีร	์

ที่ยืนยันได้

และพระ เจ้าสามารถประ ทานพรทกุ อย่างแก่ท่าน ทัง้ หลายอย่างเหลอื ล้น 

เพ่ือว่าเมื่อมีทุก อย่างเพียง พออยู่เสมอ ท่านยังจะมีเหลือ ล้นส�าหรับ 

การดี ทุก อย่าง ด้วย

 2 โครินธ์ 9: 8

	 พระเจ้าสัญญาว่าจะให้คุณอย่างเพียงพอและเต็มล้นจนไหลออกมาเพื่อ 

ท่ีคุณจะได้ช่วยคนอ่ืนด้วย	ฟังดูเป็นชีวิตที่น่าตื่นเต้นที่ฉันไม่อยากจะพลาดเลย	–	 

แล้วคุณล่ะ?

	 ในยอห์น	6	เราได้อ่านเรือ่งทีพ่ระเยซทูรงเลีย้งอาหารคน	5,000	คน	(รวมผูห้ญิง 

และเด็ก)	เหล่าสาวกต่างไม่สบายใจเพราะว่าประชาชนก�าลังหิว	เป็นไปไม่ได้เลยที่จะ 

มีอาหารเพียงพอส�าหรับทุกคน	ทั้งฝูงชนท่ีก�าลังหิวและสาวกท่ีสิ้นหวัง	–	สถานการณ์ดู 

ไม่ดีเลย

	 คุณเคยสัมผัสความสิ้นหวังแบบนั้นบ้างไหมคะ?	คุณเคยอยู่ในสถานการณ์ 

ที่ดูเหมือนเป็นปัญหาใหญ่มากจนไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนแก้ปัญหาดีบ้างไหม?

•	 ชีวิตแต่งงานของคุณก�าลังแย่	จนคุณไม่รู้จะแก้ไขยังไงดี

•	 คุณรู้สึกโดดเดี่ยวและท้อใจ	จนคุณไม่รู้จะแก้ไขยังไงดี

•	 คุณถูกให้ออกจากงานที่รัก	จนคุณไม่รู้จะแก้ไขยังไงดี

•	 รายได้ที่คุณมีไม่พอกับรายจ่ายที่ต้องจ่าย	จนคุณไม่รู้จะแก้ไขยังไงดี

•	 ลูกของคุณมีปัญหาที่โรงเรียน	จนคุณไม่รู้จะแก้ไขยังไงดี

	 ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นคงเหมือนกับความรู ้สึกของเหล่าสาวก	ประชาชนฝาก 

ความหวังไว้ที่พวกเขาแต่กลับต้องรู้สึกผิดหวัง	ปัญหาที่เกิดขึ้นมันใหญ่เกินไป	แล้วความ

สามารถของพวกเขาก็น้อยเกินไป	ดังน้ัน	พวกเขาจึงท�าสิ่งเดียวท่ีจะท�าได้	–	หันไปหา 

พระเยซ	ูในพระวจนะบอกว่าพระเยซูใช้สิ่งที่มีเพียงเล็กน้อย	(ขนมปังก้อนเล็ก	5	ก้อนกับ

ให้ความหวังไหลล้นออกมา
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ปลา	2	ตัว)	พระองค์ทรงอธิษฐานด้วยอาหารที่มี	จากนั้นอาหารที่ว่าก็เพิ่มจ�านวนมากขึ้น	

อีกหลายเท่าตัว

	 ตอนแรก	เหล่าสาวกน่าจะคิดว่าอาหารที่มีคงจะพอส�าหรับ	2-3	คนเท่านั้น	 

แต่อาหารกลับมีมากขึน้เรือ่งๆ	จากพระหตัถ์ขององค์พระผู้ช่วยให้รอด	ประชากร	10		คน 

ได้ทานอาหาร,	100	คนได้อิ่มท้อง,	500	คนได้รับอาหาร,	1,000	คนได้รับอาหาร	 

น่าอัศจรรย์!	อาหารมีมากขึ้นเรื่อยๆ	มากขึ้นเรื่อยๆ	!	แล้วสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุด 

ของเรื่องนี้ไม่ใช่ที่ทุกคนได้ทานอาหาร	–	ทุกคนได้ทานอาหารจนอิ่มและรู้สึกพอใจ...

นอกจากน้ันยงัมอีาหารเหลอือกี	12	กระบงุ	พระเยซทูรงจัดเตรยีมให้เรามากเกนิเพยีงพอ	

 ทานได้ไม่อั้น!

	 ถ้าพระเยซูสามารถท�าให้คนหิวได้อิ่มท้อง	

ลองคิดดูว ่าพระองค์จะช่วยจิตวิญญาณคุณได้ 

มากขนาดไหน	ไม่ว่าวันน้ีคุณจะต้องเจอกับอะไรก	็

ไม่มีเรื่องอะไรที่ใหญ่	เท่ากับฤทธิ์เดชของพระเจ้า 

ในชวีติคณุได้	ไม่มเีหตผุลทีค่ณุจะมวักงัวลและหวาด

กลัว	–	ความหวังอยู่ตรงนี้แล้ว	พระเยซูองค์เดียวกัน

นี้ท่ีทรงจัดเตรียมอาหารมากมายจนเหลือถึง	12	กระบุง—	พระองค์จะทรงจัดเตรียม 

ให้คุณด้วยเหมือนกัน

	 อย่ากลัวที่จะทูลขอและเช่ือว่าพระเจ้าจะให้ในส่ิงที่เหนือความคาดหมาย 

ในชีวิตเรา	อย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงโปรดปรานคือ	การท�าให้สิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้

กลายเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์	ตอนที่มีทะเลขวางอยู่ตรงหน้าชนชาติของพระองค์ท่ีก�าลัง 

หลบหนี	พระองค์ก็ทรงแยกทะเลออก	ตอนที่พระอาทิตย์ก�าลังจะตกดินในช่วงท่ีก�าลัง 

เป็นฝ่ายได้เปรียบการต่อสู้	พระองค์ก็ช่วยให้พระอาทิตย์หยุดอยู่กับท่ี	ตอนที่ประชากร 

ท่ีเหนด็เหน่ือยก�าลงัหวิพระองค์กเ็ลีย้งอาหารพวกเขาจากจ�านวนอาหารทีม่เีพยีงเล็กน้อย	

ทุกคร้ังที่พระเจ้าเคลื่อนไหว	ก็จะมีชัยชนะ,	แสงอาทิตย์,	อาหารส�าหรับแจกจ่าย	ดังนั้น	

อย่าทูลขอแค่พอดีๆ	เท่านั้น	ลองทูลขอมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	แต่อย่าทูลขอด้วยเจตนา

ท่ีเห็นแก่ตัวไม่อย่างงั้นคุณจะไม่ได้อะไรเลยซักอย่าง	แต่ถ้าคุณอยากได้มากเกินค�าว่า 

ถ้าพระเยซูสามารถท�าให้
คนหิวได้อิ่มท้อง ลองคิดดูว่า
พระองค์จะช่วยจิตวิญญาณ
คุณได้มากขนาดไหน
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เพยีงพอ	เพือ่ทีค่ณุจะได้เป็นพระพรกบัคนทีก่�าลงัเจ็บปวดและคนทีต้่องการความช่วยเหลอื	

คุณก็สามารถคาดหวังได้มากมาย,	อย่างเต็มล้น	เหนือสิ่งท่ีคุณหวัง,	ทูลขอหรือคิดได้	 

(เอเฟซัส	3:20)

	 ในลูกา	5	เราได้เห็นการช่วยเหลือจากพระเยซูท่ีมาถึงเหล่าสาวกของพระองค์

หลงัจากทีอ่อกหาปลาทัง้คืนแต่กลบัไม่ได้อะไรเลยซกัอย่าง	พระองค์สัง่ให้พวกเขาออกไป

ถึงช่วงที่น�้าลึกแล้วหย่อนอวนลงไปอีกครั้ง	เมื่อพวกเขาลงมือท�าตาม	การอัศจรรย์จึง	 

เกิดขึ้น

เมื่อเขาหย่อนลงแล้ว ก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมาก จนอวนของเขาขาดเขา

จึงท�าส�าคัญแก่ผู้ร่วมงานที่อยู่ในเรืออีกล�าหนึ่งให้มาช่วย เขาก็มาช่วย                                                                      

แล้วได้ปลาเต็มเรือทั้งสองล�า จนเรือเริ่มจมลง

ลูกา 5:6-7

พิจารณาแหล่งความหวังของเรา

	 หลายครั้งเวลาที่ทุกอย่างไม่ประสบความส�าเร็จ,	เราได้รับค�าแนะน�าแย่ๆ	หรือ

ท้อใจจากค�าพูดของเพื่อน,	บางคนอาจจะพูดกับเราว่า	“เวลาที่เธอจะคาดหวัง	ก็ลองคิด

ดูว่าเธอก�าลังคาดหวังกับอะไร”	หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ	เขาก�าลังบอกเราว่า	เราก�าลัง

ฝากความหวังกับสิ่งที่ไม่มั่นคงท�าให้เราสั่นคลอนจะเสียใจในที่สุด

	 เหตผุลอย่างหนึง่ทีค่นเราไม่มคีวามหวงัเต็มหัวใจจนไหลล้นออกมาก็คอื	พวกเขา

หวังกับสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง	พวกเขาฝากความหวังไว้กับการงาน,	ความสัมพันธ์,	เศรษฐกิจ,	

นโยบายของรฐับาล,	ความฝัน	หรอืแม้แต่กบัคูส่มรสว่า	จะต้องเป็นคนท�าให้เรามคีวามสขุ

และให้ในสิ่งที่เราต้องการแทนท่ีเราจะหันไปหาพระเจ้า	ท้ังหมดท่ีฉันพูดถึงไม่มีอะไร 

เป็นเรื่องเสียหาย	แต่มันไม่ควรจะเป็นแห่งความหวังของคุณ	พระเจ้าเป็นความหวังที่ไม่

เคยเหอืดแห้ง	เราได้พดูกนัในตอนต้นของหนังสอืเล่มน้ีเร่ืองความส�าคญัของการให้พระเจ้า

เป็นแหล่งความหวังของเรา	แต่มันง่ายมากที่เราจะหันหลังให้กับความจริงตรงนี้	ฉันจึง

อยากจะพูดเรื่องนี้อีกครั้งในบทสุดท้ายนี้

ให้ความหวังไหลล้นออกมา
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	 1	โครินธ	์8:6	กล่าวว่า

แต่ว่าส�าหรบัพวกเรานัน้มพีระเจ้าองค์ เดยีวคอืพระบดิา และสิง่สารพดั

ทัง้ปวงบงัเกดิขึน้จากพระองค์ และเราอยูใ่นพระองค์ และเรามพีระเยซู

คริสต์เจ้าองค์เดียว และสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์ และเราก็เป็น

มาโดยพระองค์

	 พระเจ้าทรงเป็น	“แหล่งของสารพัดสิ่ง”	และพระองค์นี่แหละท่ี	“เราก็เป็นมา

โดยพระองค์” ถ้าคุณฝากความหวังไว้กับอย่างอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า	คุณก็จะต้องผิดหวัง	 

ท่ีผู้เช่ือมากมายต้องอยูภ่ายใต้ความเครยีดกเ็พราะว่าพวกเขาฝากความหวงัไว้ผดิที	่ถ้าคณุ

ฝากความหวงัไว้กบัคนใดคนหนึง่,	ในโปรแกรมหรอืแม้แต่ตวัเอง	คณุจะต้องเกดิความรูส้กึ

ว้าวุ่นใจและเสยีใจครัง้แล้วคร้ังเล่าเพราะว่าทัง้หมดทีก่ล่าวมานัน้มข้ีอจ�ากดั	ยิง่คณุพยายาม

ตักน�า้จากบ่อที่แห้งขอดนี้	คุณก็ยิ่งต้องเสียใจกับความผิดหวังที่มากขึ้นด้วย

	 สดุดี	42:11	กล่าวว่า	“โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึง 

กระสับกระส่ายอยู่ในข้าพเจ้า เจ้าจงหวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญ

พระองค์ ผู้ทรงเป็นสวัสดิภาพแห่งสีหน้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า”

	 ดาวิดท�าอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ฉลาดมากในพระคัมภีร์ข้อนี้	แม้ว่าเขาก�าลัง 

รู้สึกแย่	และถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รู้สึกถึงความหวังเลยซักนิด	แต่เขาก็พูดโน้มน้าวตัวเอง 

ให้ฝากความหวังไว้ที่พระเจ้า	เขาบอกตัวเองว่า	วันนี้ ข้าฝากความหวังไว้กับพระเจ้า  

ข้าจะสรรเสริญพระเจ้า ไม่ส�าคัญว่าตอนนี้ข้าจะรู้สึกยังไงก็ตาม พระเจ้าทรงเป็นแหล่ง

ความเช่ือของข้า ข้าพระองค์จะฝากความหวังไว้กับพระองค์! เขาไม่ใส่ใจความรู้สึกของ 

ตัวเอง	และตัดสินใจที่จะฝากความหวังไว้กับผู้เดียวที่จะท�าให้เขามั่นคงอยู่ได้	ดาวิดเคย

สัมผัสฤทธิ์เดชที่ช่วยปลดปล่อยเขามาแล้วในอดีต	และเขารู้ว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ

	 ฉันนับไม่ได้เลยว่ากี่ครั้งแล้วที่พระเจ้าทรงส�าแดงความสัตย์ซื่อให้ฉันได้เห็น 

ในชวีติ	คณุเองกอ็าจจะเคยเหน็ในชวีติคุณด้วยเช่นกนั	ท�าไมเราจะมวัเสยีเวลาเปล่ากบัการ

ฝากความหวังไว้กบัสิง่ท่ีไม่มัน่คงอยูอ่กี?	ให้เราฝากความหวงัไว้ให้ถูกท่ี	และหลกีเลีย่งความ

ผิดหวังที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกมากมาย
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ความหวังหน้าตาเป็นยังไง

	 น�้าตกไนแองการ่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามและตระการตาที่สุดแห่งหนึ่ง 

ของอเมริกาเหนือ	ถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่เคยไปเห็นกับตา	คุณก็คงไม่สงสัยในความ 

ยิ่งใหญ่อลังการณ์ของน�้าตกเมื่อได้เห็นภาพทางโทรทัศน์	สายน�้าขนาดใหญ่ที่ไหลลงมา	 

พร้อมกับเสียงน�้ากระแทกที่ดังกระหึ่ม	ช่างยิ่งใหญ่จริงๆ	ฉันไม่เคยเลิกอัศจรรย์ใจ 

กับความสวยงาม,	ความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างได้เลย!

	 ฉนัคดิว่าอย่างหนึง่ทีเ่ป็นสิง่มหศัจรรย์เกีย่วกบัน�า้ตกไนแองการ่ากค็อื	ข้อเท็จจรงิ

ที่ว่าน�้าตกท่ีน่ีไม่เคยแห้ง	และมีจ�านวนน�้าที่ตกลงมามากกว่าหกล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ 

หนึ่งนาที1	อย่างที่ไม่เคยมีวันหยุด	ไม่เคยมีซักวันที่น�้าตกไนแองการ่าจะไม่มีน�้าไหล	 

จนคนขับรถน�าเที่ยวต้องส่งทุกคนกลับบ้านเพื่อจะได้เก็บกักน�้าไว้ใหม่	นาทีแล้วนาทีเล่า,	

ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่า,	วันแล้ววันเล่าที่น�้าไหลตกลงมาอย่างไม่ขาดสาย

	 ถ้าคุณเคยไปเที่ยวน�้าตกไนแองการ่าแล้ว	คุณจะรู้เลยว่าไม่มีจุดไหนเลย 

ที่คุณจะเข้าไปใกล้ๆ	แล้วไม่สัมผัสอะไรเลย	ระหว่างทางที่คุณเดินขึ้นไปบริเวณที่จอดรถ	

ถึงแม้คุณจะยังมองไม่เห็น	แต่คุณก็จะได้ยินเสียงแล้ว	เสียงสายน�้าขนาดใหญ่ท่ีตก 

กระทบโขดหินด้านล่างดังไปทั่ว	แล้วเม่ือคุณเข้าไปใกล้อีกหน่อยก็จะรู้สึกถึงความชื้น	

ละอองน�้าจากน�้าตกกระจายไปทั่ว	ใครก็ตามที่เข้าไปใกล้ธรรมชาติที่สวยงามแห่งนี ้

ก็จะต้องเปียกกลับมา	ความสวยงามท่ีไม่มีวันสิ้นสุดแห่งนี้ส่งผลกระทบถึงทุกคนที่ 

เข้าไปสัมผัสใกล้ๆ

	 และนั่นก็เป็นภาพสะท้อนความยิ่งใหญ่ของความหวังท่ีเกิดข้ึนได้ในชีวิตคุณ	

เหมอืนกบัน�า้ทีไ่ม่มวีนัเหอืดแห้ง	ความหวงัยังคงไหลอยูต่ลอดเวลา	คณุจะลงไปว่ายในนัน้

ก็ได้,	จะดื่มหรือจะแบ่งให้คนอื่นก็ได้	–	ไม่ว่าคุณจะกลับมารับน�้าที่นี้อีกก่ีครั้งก็ตาม	 

คุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลย	สุภาษิต	23:18	สัญญาว่า	“ด้วยว่าจะมีที่สิ้นสุดอย่างแน่นอนที

เดียว และความคาดหวังของเจ้าจะมิได้ถูกตัดออก”	นั่นหมายความว่า	จะไม่มีเลยซักครั้ง

ท่ีคณุจะไปทีแ่ม่น�า้แห่งความหวงั	แล้วพบว่าไม่มนี�า้เหลอือยูเ่ลย	เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็น

นิรันดร	ความหวังในพระองค์จะพลุ่งขึ้นชั่วนิรันดร์	ทุกๆวันของคุณ	คุณสามารถเข้าหา

พระองค์ด้วยใจท่ีเต็มไปด้วยความหวังและความเชื่อ	เช่ือว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกอย่าง

ที่คุณต้องการ	

ให้ความหวังไหลล้นออกมา
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	 ไม่เพียงแค่แม่น�า้แห่งความหวงัจะไม่มวีนัเหอืดแห้งเท่านัน้	ความหวงัเป็นเหมอืน

น�้าตกที่ส่งผลถึงคนรอบข้างที่เข้ามาใกล้ด้วย		คุณจะได้ยิน	คุณจะได้เห็น	และสัมผัส 

กับสิ่งที่ลอยฟุ้งในอากาศรอบตัวคุณ	เมื่อไหร่ที่คุณเต็มล้นด้วยความหวัง	มันไม่เพียง 

ส่งผลกบัชวีติคณุเท่าน้ัน	แต่ยงัส่งผลกบัคนรอบตัวด้วย	ความหวงัของคณุจะกระเดน็ไปถึง

พวกเขา	ยิ่งพวกเขาได้สัมผัสคุณมากเท่าไหร่	เขาก็จะได้ยินเสียงกระแสน�้าตกท่ีไหลดัง	 

และสัมผัสกับละอองน�า้ที่กระจายอยู่ในอากาศ	ไม่นานนัก	พวกเขาจะพูดว่า	“ฉันชอบอยู่

ใกล้คุณ	เพราะมีบางอย่างที่คุณไม่เหมือนคนอื่น	ฉันรู้สึกมีความหวังที่ได้คุยกับคุณ”

	 ทุกครั้งที่คุณตื่นเช้าขึ้นมา	ให้เชื่อว่าเรื่องดีๆก�าลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณ	ให้คิดถึง

ภาพน�้าตกเอาไว้	ทุกครั้งที่คุณถูกล่อให้รู้สึกสิ้นหวังและทิ้งความฝันที่พระเจ้าทรงให้ไว ้

ในใจคุณ		ให้คดิถงึภาพน�า้ตก	ทกุครัง้ทีค่นรอบตวัคณุต้องการก�าลงัใจ	ให้คดิถงึภาพน�า้ตก	

ความหวังไม่ใช่แค่หยดน�้า	ความหวังไม่ใช่สายน�้าเล็กๆ	ความหวังเป็นเหมือนน�้าตก 

ที่ยิ่งใหญ่ท่ีชวนให้คนเดินทางจากต่างแดนเพื่อมาสัมผัสความงามของน�้าตกแห่งนี ้

ด้วยตัวเอง

แล้วคุณจะเชื่ออะไร?

	 โลกน้ีเต็มไปด้วยการตัดสินและการเยาะเย้ยถากถาง	ที่คอยขู่ไม่ให้คุณปลุก 

ความหวังข้ึนมา	มันคอยบอกว่า	“ที่ผ่านมา	ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปด้วยดีเท่าไหร่”	หรือ	 

“ถ้าไม่คาดหวัง	ก็จะไม่ผิดหวัง”	คุณอาจจะถูกโน้มน้าวให้คิดแค	่“พอประมาณ”	ไม่ให้

คาดหวังมากเกินไปแต่พระเจ้าบอกให้เราคาดหวังมากกว่าแค่พอประมาณ	พระเจ้า 

อยากให้เราคาดหวังมากกว่าแค่เพียงพอ!

	 ฉันอยากหนุนใจให้คุณท�าตรงกันข้ามกับแนวทางของโลกนี้	อย่าปล่อยให ้

ความคดิฝ่ายเนือ้หนงัคอยบงการชวีติคณุ	เปลีย่นความคดิใหม่ให้สอดคล้องกบัพระวจนะ

พระเจ้า	และฝึกคิดเหมือนพระเจ้า	ในทุกๆบทของหนังสือเล่มนี้	เราจะได้เห็นพระสัญญา

จากพระเจ้าและข้อพระคัมภีร์ที่หนุนใจคุณให้คาดหวังสิ่งท่ีดีท่ีสุดในชีวิตจากพระองค	์ 

เราได้เห็นตัวอย่างในพระคัมภีร์แล้ว	เราได้อ่านเรื่องราวของคนธรรมดาเหมือนคุณ 

และฉัน	–	คนที่กล้าหวังว่าพระเจ้า	จะท�าตามที่ได้ให้สัญญาไว้	ฉันอยากจะถามว่า:	คุณจะ



179

เลือกทางไหน?	คุณจะเลือกมีหวังหรือสิ้นหวัง?	คุณพร้อมหรือยังท่ีจะมีชีวิตท่ีเต็มไปด้วย 

ความหวังว่าวันน้ีจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณ,	ผ่านทางคุณ,	เพื่อคุณ,	เพื่อครอบครัวคุณ,	

กับลูกๆ	ของคุณ,	กับโลกน้ี,	กับเพ่ือนๆของคุณ,	กับสถานการณ์ของคุณ,	ในที่ท�างาน,	 

ที่โรงเรียน,	กับรัฐบาลชุดน้ี	ฯลฯ?	อย่างหน่ึงที่แน่นอนคือ	ความสิ้นหวังและการมองโลก

ในแง่ลบไม่ได้ช่วยให้อะไรดีข้ึนเลย	แต่เป็นไปได้สูงว่าความหวังและความเช่ือในพระเจ้า 

จะช่วยให้ส�าเร็จได้	แล้วท�าไมคุณไม่ลองดูล่ะ?	 

 ค�าหลอกลวงที่น่ากลัวของมารซาตานท่ีมันชอบใช้ขัดขวางไม่ให้คุณมีชีวิต 

ที่เต็มไปด้วยพลังของความหวังก็คือ	เจ้าไม่สมควรจะได้รับ เจ้าไม่สมควรจะทูลขอ 

มากกว่าน้ี เจ้าไม่สมควรจะเชื่อในสิ่งที่ดีที่สุดจากพระองค์ เจ้าไม่สมควรท่ีจะมีความสุข 

ในชีวิต เพราะว่าเจ้าท�าบาปมามากมายตลอดชีวิต	ท้ังโลกนี้,	เนื้อหนังของเรา	และมาร

ซาตานจะคอยย�้าความผิดพลาดและความล้มเหลวของคุณ,	ความบาป,	ข้อบกพร่อง 

และการกล่าวโทษ	เป็นตัวขัดขวางไม่ให้คุณเข้าถึงพระเจ้าด้วยหัวใจท่ีเต็มไปด้วย 

ความหวัง

	 ความจริงก็คือ:	คุณไม่สมควรกับความหวัง	...ฉันเองก็เหมือนกัน	เราต่างก็ท�า

พลาดมามาก;	ถ้าการได้รับความหวังนั้นขึ้นอยู่กับความดีของเรา	เราก็แทบจะไม่มีความ

หวังเหลืออยู่เลย	แต่ข่าวดีของพระกิตติคุณก็คือ	เมื่อพระเจ้าทรงมองเรา	พระองค์ไม่ได้

มองทีค่วามล้มเหลวของเราในการพยายามท�าความดี	แทนทีจ่ะมองตรงนัน้	พระองค์ทรง

เหน็พระราชกจิของพระเยซทูีเ่สรจ็สมบรูณ์	ในขณะทีเ่รายงัอยูใ่นความบาป,	ความล้มเหลว

และห่างไกลพระเจ้า	พระเยซูได้เสด็จลงมาไถ่บาปเราแล้ว	การสิ้นพระชนม์ของพระองค์

ช�าระความบาปทุกอย่าง,	ความผิดพลาดทุกอย่าง,	ความล้มเหลวทุกอย่าง,	ข้อบกพร่อง

ทกุอย่าง	ไม่มทีางทีเ่ราจะสมควรได้รบัจากพระเจ้า	

แต่พระเจ้าทรงเข้าใจดี	พระองค์จึงไม่ขอให้เราท�า

เอง	เราได้รับความหวงัแล้ว	ไม่ใช่เพราะเราไถ่บาป

เราเอง	แต่เป็นเพราะพระเยซูทรงไถ่บาปเพื่อเรา	

และค่าไถ่ของพระองค์ก็มากจนเกินพอ

เราได้รับความหวังแล้ว 
ไม่ใช่เพราะเราไถ่บาปเราเอง 
แต่เป็นเพราะพระเยซูทรง
ไถ่บาปเพื่อเรา และค่าไถ่ของ
พระองค์ก็มากจนเกินพอ

ให้ความหวังไหลล้นออกมา
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ความหวังน�ามาซึ่ง ...

การปลดปล่อยจากความกดดัน

อารมณ์ของคุณที่เปลี่ยนไปในทางบวก

การปลดปล่อยจากความเครียด

ความต้องการที่จะมีความฝันอีกครั้ง

ค�าสัญญาว่ามีสิ่งดีๆ	รอเราอยู่ข้างหน้า

หัวใจที่อ่อนโยนขึ้น

จิตวิญญาณที่สดใหม่

แรงบันดาลใจที่จะมุ่งไปให้ถึงเป้าหมายของคุณ

จิตใจของคุณจะเข้มแข็งขึ้น

ความสงบนิ่งในความคิดและอารมณ์

เป็นอิสระจากความกังวล

เป็นอิสระจากความกลัว

มีความสุขในชีวิต

รอคอยได้ด้วยความอดทน

ความมั่นใจที่จะช่วยไม่ให้คุณยอมแพ้

ความเชื่อว่าทุกอย่างและทุกคนเปลี่ยนแปลงได้

ช่วยย�า้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ดูแลทุกอย่าง

ตื่นเต้นกับสิ่งที่ยังมองไม่เห็น

มั่นใจว่ายังไม่สายที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

รู้ตัวเสมอว่าเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว

	 น่ีเป็นแค่บางส่วนที่เกิดขึ้นเพราะความหวัง	 แต่ฉันอยากจะบอกตามตรงว่า 

ถึงแม้คุณจะมีความหวังแล้วคุณยังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น	 มันก็ยังคุ้มค่าที่จะรักษา 

ความหวังเอาไว้	เพราะว่าอย่างน้อยคุณก็ยังมีความสุขมากกว่าตอนที่ไม่มีความหวังเลย!
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	 ความหวังไม่มีข้อจ�ากัดหรือขอบเขต	ย่ิงคุณเช่ือมากเท่าไหร่	คุณก็จะรักพระเจ้า

มากเท่านัน้	แต่โปรดจ�าไว้ว่า	–	ความหวงัจะเข้มแขง็แค่ไหนขึน้อยูแ่หล่งความหวงัของคุณ	

ถ้าคุณฝากความหวังไว้กับคน,	กับงานหรือกับก�าลังและความสามารถของคุณเอง	 

คุณก็ต้องพบกับความทุกข์และความเสียใจ	ทุกอย่างที่กล่าวมามีข้อจ�ากัดท้ังนั้น	แต่ไม่ใช่

พระเจ้า	–	ให้พระองค์เป็นแหล่งความหวังของคุณ	ให้คุณใช้ชีวิตวันนี้พร้อมกับร้องเพลง	

นมัสการที่แต่งขึ้นในปี	1834	โดย	เอ็ดเวิร์ด	โมท...

ความหวังของข้าฯมั่นคงอยู่ใน  พระโลหิตไถ่ และความชอบธรรม                                                                                                

ข้าฯจึงไม่ขอพึ่งบุญ พึ่งกรรม พึ่งแต่พระนามของพระเยซู

องค์พระเยซูเปรียบเหมือนศิลา ข้าฯจึงยืนอยู่มั่นคงหนักหนา   

ผู้อื่นทรายโคลนไม่ขอศรัทธา

เมื่อเกิดมืดมัว ความชัว่บังตา จติใจของข้าฯต้องพึ่งพระคุณ                                                                                                            

เมื่อเกิดพายุ ข้าฯรอดปลอดภัย เพราะทอดสมอด้วยความไว้ใจ

พระคริสต์สัญญา ข้าฯปฏิญาณ พระองค์ประทานโลหิตไถ่ข้าฯ  

 เมื่ออันตรายมาใกล้กายา ข้าฯไม่กลัวเพราะพระองค์รักษา

เมื่อพระเยซูเสด็จลงมา แตรลั่นท้องฟ้า ข้าฯแสนยินดี    

สวมเสื้อชอบธรรมสง่าราศี ข้าฯคอยต้อนรับองค์พระภูมี 2

	 ปลุกความหวงัของคณุขึน้มาแล้วเดินหน้าต่อไป!	ไม่มเีหตผุลอะไรทีเ่ราจะปฏิเสธ	

ให้คุณออกไปร่วมสัมผัสความหวังกับคนอื่นอีกนับล้านท่ีเขามีความหวังมานานหลาย

ศตวรรษ	และไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจอย่างนั้น!

ให้ความหวังไหลล้นออกมา



บทลงท้าย

	 เราเร่ิมต้นบทแรกของหนังสือเล่มน้ีด้วยเร่ืองของ	เบ็ตตี้จอมคิดลบ	โถ	เบ็ทต้ี 

ท่ีน่าสงสาร—	ชีวิตเธอน่าเศร้า	จริงไหมคะ?	แม้ว่าเธอจะมีครอบครัวท่ีน่ารัก	แม้ว่าเธอ 

จะรักพระเจ้ามาก	แต่เธอมีความหวังน้อยเหลือเกิน	เบ็ทตี้ไม่ได้รอคอยด้วยใจยินดีว่า 

เร่ืองดีๆ	ก�าลังจะเกิดขึ้นกับเธอ		เธอกลับคาดหวังจะได้เจอกับเรื่องแย่ๆ	ท่ีท�าให้เธอไม่มี

ความสุข	แทนที่จะคาดหวังจะได้เจอเรื่องดีๆ	เบ็ทต้ีกลับเปิดแขนรับเรื่องท่ีแย่ที่สุด	... 

ซึ่งมันส่งผลกับชีวิตของเธออย่างมาก

	 ความว้าวุ่นใจ,	ความกังวล,	คาดหวังเรื่องแย่ๆ	หรือท้อใจ	อาจมีบางวันที่คุณเอง

ก็เคยเกิดความรู้สึกเหมือนเบ็ทต้ี	บางครั้งคุณอาจจะเจอปัญหาที่ขัดขวางไม่ให้คุณได ้

สัมผัสกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มล้นอย่างที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม ์

เพ่ือให้คณุได้รับ	บางทคีณุอาจจะตดัสินใจซือ้หนงัสอืเล่มนีเ้พราะ	เหน็ว่าช่ือหนงัสอื	น่าจะ

เป็นข่าวดี	แล้วตอนนี้คุณก็ต้องการข่าวดีในชีวิตมากด้วย

	 ก่อนที่ฉันจะส่งต้นฉบับไปที่ส�านักพิมพ์	ฉันอยากพูดกับคุณเหมือนเป็นการส่วน

ตวัอย่างน้ีว่า	เหน็ไหมคะ	ฉนัมคีวามหวงัมากมายมอบให้คณุแล้ว	ฉนัเชือ่ว่าพระเจ้าจะทรง

ปลดปล่อยคุณจากโซ่ตรวนของค�าว่า	“ฉันท�าไม่ได้”	หรือ	“มันสายเกินไป”	เพื่อคุณจะได้

กางปีกของค�าว่า	“ฉนัท�าได้”	หรอื	“ตอนนีเ้ป็นเวลาทีเ่หมาะทีส่ดุ”	แล้วออกบนิไป	ฉนัรอ

คอยด้วยใจยินดีว่าคุณจะทิ้งความท้อใจและความสิ้นหวังไว้ในท่ีของมัน	–ท้ิงไว้กับอดีต 

ของคุณ	–	และเริ่มต้นวิ่งเข้าสู่พระสัญญาของคุณในอนาคตที่รออยู่

	 ฉันไม่รู ้ว ่าระหว่างที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้สถานการณ์ชีวิตของคุณตอนนี ้

เป็นอย่างไร	ทกุอย่างอาจจะราบร่ืนด้วยด	ีคณุอาจจะก�าลงัตืน่เต้นกบัการผจญภยัครัง้ใหม่

หรือโอกาสใหม่ๆ	หรือบางทีคุณอาจจะแทบเอาตัวเองไม่รอด	พอใจอยู่กับค�าว่า	“แค่น้ีก็
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พอแล้ว”	แล้วคิดว่า	มันคงจะไม่แย่ไปกว่านี้แล้ว	หรือเป็นไปได้ว่าคุณก�าลังเจ็บปวด 

เหลือเกินจนสงสัยว่าบาดแผลครั้งนี้จะมีวันหายไปไหม

	 ไม่ว่าวันน้ีคุณก�าลังเจอปัญหาอะไรอยู่	–	ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่	–	นี่เป็นเวลา 

ที่คุณจะสร้างความหวังขึ้นมาอีกครั้ง	ได้เวลาที่คุณจะหวังเป็นท่ีช่ืนชอบของคนอื่น	 

ได้เวลาที่คุณจะหวังที่จะได้รับชัยชนะ	ได้เวลาที่คุณจะหวังท่ีจะมีความสุข	อุปสรรคท่ี 

ขวางคุณอยู่ตอนนี้จะเป็นโอกาสให้พระเจ้าท�าการอัศจรรย์ในชีวิตคุณ	คุณจะไม่มีวันแพ	้

–	พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายคุณ	และพระองค์ไม่มีวันเป็นฝ่ายแพ้

	 เพราะฉะนั้นลืมตาและลุกขึ้นมา	เพิ่มระดับความคาดหวังในชีวิตคุณ	อย่าหยุด

แค่ค�าว่า	“ดี”	เมื่อพระเจ้าทรงสัญญาแล้วว่าจะประทานสิ่งท่ี	“ดีเลิศ”	วันนี้เป็นวันใหม ่

ในชีวิตคุณ	–	เป็นวันใหม่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะปลุกความหวังของคุณขึ้นมา



เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 1 : ยกระดับความคาดหวังของคุณให้สูงขึ้น    

 1		 ไม่ทราบชื่อผู้เขียน,	“ลูกม้าอยู่ไหน”	http://storiesforpreaching.com/

category/sermonillustrations/hope/.

บทที่ 2 : ท�าตามผู้น�า

 1		 เจมส์	บราวน์,	คริสตจักร	อีแวนเจอลีน	แบ๊พติสท์,	ไวยส์วิลล์,	ลอสเองเจอลิส,	

สารคดี	ฉบับ	2,	ตอน	4	(ฤดูใบไม้ร่วง	1991)

บทที่ 3 : ค้นหาและก�าจัดทุกอย่างที่บอกว่า “เป็นไปไม่ได้”

 1	 “เกี่ยวกับเรา”,	“มูลนิธิ	ไอ	แฮฟ	อะ	ดรีม”,	http://www.ihaveadream-

foundation.org/html/history.htm;	http://www.sermonilusstrations.

com/a-z/h/hope.htm.

	 2		 วันนี้ในพระวจนะ,	เอ็ม	บี	ไอ,	ธันวาคม	18,1991.

บทที่ 4 : พลังของความหวัง 

	 1		 อ้างอิงจาก	จอยซ์	ไมเออร์,	“ใช้สิ่งที่คุณมีให้คุ้มค่าท่ีสุด”	http://www.joy-

cemeyer.org/articles/ea.aspx?article=doing_your_best_	

with_what_you_have.
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บทที่ 9 : ก้าวไปเรื่อยๆ อย่าหยุด

 1		 เดบร้า	เอส	ลาร์สัน,	“นักแข่งสกีผู้พิการทางสายตาคว้าเหรียญทองการแข่งขัน

กีฬาพาราลิมปิค”,	กุมภาพันธ์	5,1987,	http://articles.latims.com/1987-

02-05/news/vw-1122_1_water-skiing.

บทที่ 10 : มองหาข้อดีของทุกอย่าง 

 1		 ไม่ทราบชื่อผู้เขียน,	“ทัศนคติ”,	http://www.sermonilusstrations.com/ 

a-z/a/attitude.htm.

	 2		 ไม่ทราบชื่อผู้เขียน,	“ความหวัง”,	http://www.sermonilusstrations.

com/a-z/h/hope.htm.

บทที่ 11 : นักโทษแห่งความหวัง

	 1	บิทส์	แอนด์	พีซเซส,	กรกฎาคม	1991.

บทที่ 12 : ให้เราเป็นค�าตอบของค�าอธิษฐานของผู้อื่น

	 1		 แกร่ี	มอร์ชและ	ดีน	เนลสัน,	พลังของการรับใช้ผู้อื่น	:	เริ่มต้นได้จากสิ่งที่คุณ

เป็น	(ซานฟรานซิสโก:	ส�านักพิมพ์	บาเร็ต-โคล์เลอ,	บริษัท.2006).19-21.

	 2		 อ้างอิงจาก	วันนี้ในพระวจนะ,	มีนาคม	6,	1991.

บทที่ 14 : อย่ารอให้ถึงพรุ่งนี้

	 1		 “ม้ือเย็นท่ีน่าเศร้า”,	คริสโตเฟอร์	นิวส์	โน้ต,	สิงหาคม	1993,	http://www.

sermonsearch.com/sermon-ilusstration/1185/miresy-dinner/.
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บทที่ 16 : การตัดสินใจเป็นของคุณ

	 1		 เดอะ	คาปูชิน	ฟรานซิสกันส์	“คาดเข็มขัดด้วย”,	http://www.beafriar.com/

New%20Projects%202012/Our%20Father%20is%20the%20Pilot.

pdf.

	 2		 สตีฟ	กูดีเออร์	,	นิตยสาร	โคว้ด,	รีเดอร์	ไดเจสท์,	พฤษภาคม	1990.

บทที่ 17 : ให้ความหวังไหลล้นออกมา

 1		 ไนแองการ่า	พาร์คส์,	“ข้อมูล	ตัวเลข	ลักษณะธรณีวิทยาของน�้าตกไน 

แองการ่า,”	http://www.niagaraparks.com/about-niagara-falls/ 

geology-facts-figures.html.

	 2	 “ความหวังของข้าฯ,”	http://www.hymnal.net/en/hymn/h	/298#ix	

zz31E5ASKsi.

 

เอกสารอ้างอิง



ข้อพระคัมภีร์เพิ่มเติมหัวข้อ “ความหวัง”
 

ตลอดหนังสือทั้งเล่มนี้มีข้อพระคัมภีร์มากมายเก่ียวกับความหวัง	 

ซึ่งฉันอยากจะแทรกเพิ่มเติมเพื่อเป็นแรงหนุนใจมากขึ้น

ความหวังในชีวิตประจ�าวัน

จิต ใจข้าพ เจ้าว่า “พระ ยาห์ เวห์ทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพ เจ้า 

เพราะ ฉะนั้นข้าพ เจ้า มี ความ หวัง ใน พระ องค์                          

-- เพลงคร�่าครวญ 3:24

จง ชื่น ชม ยินดี ใน ความ หวัง จง สู้ ทน ต่อ ความ ยาก ล�า บาก จง ขะ มัก เขม้น 
อธิษ ฐาน 

-- โรม 12:12

ความ เชือ่ คอื ความ มัน่ ใจ ใน สิง่ ที ่หวงั ไว้ เป็น ความ แน่ ใจ ใน สิง่ ที ่มอง ไม่ เหน็ 

-- ฮีบรู 11:1

แต่ ใน ใจ ของ พวก ท่าน จง เคารพ นับ ถอื พระ คริสต์ ว่า เป็น องค์ พระ ผู ้เป็น เจ้า 

จง เตรียม พร้อม เสมอ ที่ จะ อธิบาย กับ ทุก คน ที่ ขอ ทราบ เหตุ ผล เก่ียว กับ 
ความ หวัง ของ พวก ท่าน 

-- 1 เปโตร 3:15

เพราะ ว่า ไม่ มี สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด ที่ พระ เจ้า ทรง ท�า ไม่ ได้ 

-- ลูกา 1:37
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ดู เถิด พระ เนตร ของ พระ ยาห์ เวห์ อยู่ เหนือ ผู้ ที่ ย�า เกรง พระ องค์ เหนือ ผู้ ที ่
หวัง ใน ความ รัก มั่น คง ของ พระ องค์ 

-- สดุดี 33:18 

อิสรา เอล เอ๋ย จง หวัง ใน พระ ยาห์ เวห์ เพราะ ใน พระ ยาห์ เวห์ มี ความ 
รัก มั่น คง และ ใน พระ องค์ มี การ ไถ่ อย่าง สม บูรณ์                          

 -- สดุดี 130:7  

เพราะ ว่า  สิ่ง ที่ เขียน ไว้ ใน สมัย ก่อน นั้น ก็ เขียน ไว้ เพื่อ สั่ง สอน เรา เพื่อ เรา 
จะ ได้ มี ความ หวัง โดย ความ ทรหด อดทน และ โดย การ หนุน ใจ จาก 
พระ คัมภีร์

– โรม 15:4

ขอ ทรง ค�า้ จนุ ข้า พระ องค์ ไว้ ตาม พระ สญัญา ของ พระ องค์ เพือ่ ข้า พระ องค์ 
จะ มี ชีวิต อยู่และ อย่า ให้ ข้า พระ องค ์อับอาย ใน ความ หวัง ของ ข้า พระ องค์ 

– สดุดี 119:116

ข้า แต่พระ ยาห์ เวห์ ขอความรัก มั่น คงของพระ องค์อยู่เหนือ ข้า พระ องค์  

ทั้ง หลายตาม ที่ พวก ข้า พระ องค์ หวัง ใน พระ องค์ 

– สดุดี 33:22

ขอ ทรง ระลึก ถึง พระ วจนะ ของ พระ องค์ ที่ มี ต่อ ผู้ รับ ใช้ ของ พระ องค์

ซึ่ง พระ องค์ ทรง ท�า ให้ ข้า พระ องค์ หวัง อยู่ นั้น 

– สดุดี 119:49

ขอให ้ตา ใจ ของ พวก ท่าน สว่าง ขึ้น เพื่อ จะ ได ้รู้ ว่า พระ องค์ ประ ทาน ความ 
หวัง อะไร แก่ ท่าน ใน การ ทรง  เรยีก พวก ท่าน นัน้ และ รู ้ว่า มรดก ที ่ม ีศกัดิ ์ศรี 
ของ พระ องค์ ส�าหรับ พวก ธรร มิก ชน  นั้น บริ บูรณ์ เพียง ไร

 -- เอเฟซัส 1:18
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เพือ่ ว่า โดย พระ สญัญา และ ค�า สาบาน ที ่ เปลีย่น แปลง ไม่ ได้ เพราะ พระ เจ้า 
ตรัส มุสา ไม่ ได้ เรา ผู้ ที่ หนี ไป ยึด ความ หวัง ซึ่ง มี อยู่ ตรง หน้า จะ ได้ รับ การ 
ชู ใจ อย่าง มาก มาย 

-- ฮีบรู 6:18

จง รู้ เถดิ ว่า ปัญญา ก ็เป็น เช่น นัน้ แก่ วญิ ญาณ ของ เจ้า ถ้า เจ้า พบ ปัญญา ก ็จะ 
มี อนา คต และ ความ หวัง ของ เจ้า จะ ไม่ สลาย 

– สุภาษิต 24:14

ข้าพ เจ้า หวน คิด เรื่อง นี้ ขึ้น มา ได้ เพราะ ฉะน้ัน ข้าพ เจ้า จึง มี ความ หวัง 

ความ รัก มั่น คง ของ พระ ยาห์ เวห์ ไม่ เคย หยุด ยั้ง และ พระ กรุณา ของ 
พระ องค์ ไม ่มี สิ้น สุด 

– เพลงคร�่าครวญ 3:21-22

จติ ใจ ของ ข้า พระ องค์ เหน่ือย อ่อน คอย ความ รอด ของ พระ องค์ ข้า พระ องค์ 
หวัง ใน พระ วจนะ ของ พระ องค์ 

– สดุดี 119:81
 

พระ องค์ ทรง เป็น ที่ ก�า บัง และ เป็น โล่ ของ ข้า พระ องค์ ข้า พระ องค์ หวัง ใน 
พระ วจนะ ของ พระ องค์

– สดุดี 119:114

ให้บรร ดาผู ้ที่ย�า เกรงพระ องค์เห็นข้า พระ องค์และยินดี เพราะ ว่า 
ข้า พระ องค์ หวัง ใน พระ วจนะ ของ พระ องค์  

– สดุดี 119:74

โดย  ทาง พระ องค์ พวก ท่าน จึง วาง ใจ ใน พระ เจ้า ผู้ ทรง ให้ พระ คริสต์ เป็น 
ขึน้ จาก ตาย และ ประ ทาน พระ สริ ิแก่ พระ องค์ เพือ่ ให้ ความ เชือ่ และ ความ 
หวัง ของ พวก ท่าน อยู่ ใน พระ เจ้า 

--  1 เปโตร 1:21

พระคัมภีร์เพิ่มเติมหัวข้อ“ความหวัง”
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และเราปรารถ นาให้ท่านแต่ ละ คนแสดงความกระ ตอื รอื ร้นอย่างเดยีว กนั 
จน ถึง ที่ สุด เพื่อจะพบความ ส�าเร็จ ตามที่หวังไว้

— ฮีบรู 6:11

ขอ ให้ องค์ พระ เยซ ูครสิต์ องค์ พระ ผู ้เป็น เจ้า ของ เรา และ พระ เจ้า พระ บิดา 
ของ เรา ผู้ ทรง รัก เรา และ ประ ทาน ให้ เรา มี ความ ชู ใจ นิ รันดร์ และ ความ 
หวงั อนั ด ีโดย พระ คณุ ทรง ช ูใจ และ ทรง เสรมิ ท่าน ให้ มัน่ คง ใน การ กระ ท�า 
และ ใน วาจา อัน ดี ทุก อย่าง                                              

— 2 เธสะโสนิกา 2:16-17

และ ความ หวัง จะ ไม่ ท�า ให้ ผิด หวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระ เจ้าได้ 
หล่ังเข้าสู่จิต ใจของเรา โดยทางพระ วิญ ญาณ บริ สุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้

ประ ทาน ให้ แก่ เรา แล้ว 

– โรม 5:5

ข้า แต่พระ ยาห์ เวห์ ข้า พระ องค์หวังในการช่วย กู้ของพระ องค์ และ 
ข้า พระ องค ์ท�า ตาม พระ บัญญัติ ของ พระ องค์                    

– สดุดี 199:166

การ ที ่เรา ตราก ตร�า ท�า งาน และ ทน สู ้ก็ เพราะ เรา มี ความ หวัง ใน พระ เจ้า ผู้ 
ทรง พระ ชนม์ ผู้ เป็น พระ ผู้ ช่วย ให้ รอดของทุกคนโดย เฉพาะบรร ดาผู้ท่ี 
เชื่อ ใน พระ องค์ 

– 1 ทิโมธี 4:10

ความหวังในความรอด

สาธุการ แด่พระ เจ้าพระ บิดาแห่งพระ เยซู คริสต์องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ

เรา โดยพระ เมตตาล้น เหลือของพระ องค์  ทรงโปรดให้เราบัง เกิด ใหม่ 

เข้าในความ หวัง ที่ ยั่ง ยืน โดย การ คืน พระ ชนม์ ของ พระ เยซ ูคริสต์ 

– 1 เปโตร 1:3
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เพื่อ ว่าเมื่อ เรา ถูก ช�าระ ให้ ชอบ ธรรม โดย พระ คุณ ของ พระ องค์ แล้ว ก็ จะ 
ได ้เป็น ผู้ รับ มรดก ตาม ที่ หวัง ไว ้คือ ชีวิต นิ รันดร์ 

-- ทิตัส 3:7 

เพราะ ว่า พระ คุณ ของ พระ เจ้า ปรา กฏ แล้ว เพื่อ ช่วย ทุก คน ให้ รอด และ  
เพ่ือ สอน เรา ให้ ละ ทิง้ ความ อธรรม และ โลกยี ตัณหา และ ให้ ด�า เนนิ ชวีติ ใน 
ยุค นี้ อย่าง มี สติ สัมป ชัญญะ อย่าง ชอบ ธรรม และ ให้ ด�า เนิน ตาม ทาง 
พระ เจ้า ใน ขณะ ที่ เรา ก�าลัง รอ คอย ความ หวัง อัน น่า ยินดี และ การ มา 
ปรา กฏของพระ สิริของพระ เจ้าย่ิง ใหญ่คือพระ เยซู คริสต์ พระ ผู้ ช่วย  

ให้ รอด ของ เรา 
-- ทิตัส 2:11-13

ซึง่ อยู ่บน ความ หวงั ของ ชวีติ น ิรนัดร์ ที ่พระ เจ้า ผู ้ไม่ ตรสั มสุา ทรง สญัญา ไว้ 
ตั้ง แต่ ก่อน เริ่ม ต้น ของ กาล เวลา

-- ทิตัส 1:2

แต่  เมื่อ เรา เป็น ของ เวลา กลาง วัน แล้ว ก็ ให้ เรา มี สติ จง สวม ความ เชื่อ กับ 
ความ รัก เป็น เกราะ ป้อง กัน อก และ สวม ความ หวัง ที ่จะ ได้ ความ รอด เป็น 
หมวก เหล็ก

—1 เธสะโลกนิกา 5:8

เพราะ ความ หวงั ที ่เกบ็ ไว้ เพือ่ พวก ท่าน ใน สวรรค์ ซ่ึง ท่าน เคย ได้ ยนิ มา แล้ว 
ใน ถ้อย ค�า แห่ง ความ จริง คือ ข่าว ประ เสริฐ                 

– โคโลสี 1:5

ถ้า เรา ม ีความ หวงั ใน พระ ครสิต์ เพยีง แค่ ใน ชวีติ นี ้เรา ก ็เป็น พวก น่า เวท นา 
ที ่สดุ ของ คน ทัง้ หมด แต่ บดั นี ้พระ คริสต์ ทรง ถกู ท�า ให้ เป็น ขึน้ มา จาก ความ 
ตาย แล้ว และ ทรง เป็น ผล แรก ของ พวก ที่ ล่วง หลับ ไป                                 

– 1 โครินธ์ 15:19-20

พระคัมภีร์เพิ่มเติมหัวข้อ“ความหวัง”



เกี่ยวกับผู้เขียน

 จอยซ์	ไมเออร์	เป็นหนึ่งในอาจารย์สอนพระคัมภีร์ช้ันแนวหน้าของโลกซ่ึงมี 

ค�าสอนที่น�าไปปฏิบัติตามได้	รายการ	“ชีวิตเปี่ยมสุข”	ของท่านออกอากาศเป็นประจ�า 

ทุกวันทางโทรทัศน์และวิทยุนับร้อยสถานีทั่วโลก	นอกจากนี้	จอยซ์ยังเขียนหนังสือสร้าง 

แรงบันดาลใจมากกว่าร้อยเล่ม	หนังสือท่ีติดอันดับขายดี	ได้แก่	ความคิดที่ทรงพลัง,	 

วิธีฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า,	มาลัยแทนขี้เถ้า,	สนามรบในความคิด,	The	Confident	

Women,	Look	Great	Feel	Great,	Starting	Your	Day	Right,	Ending	Your	Day	

Right,	The	Everyday	Life	Bible,	และ	Approval	Addiction

 จอยซ์	เดินทางไปจัดประชุมตามที่ต่างๆ	หลายแห่งตลอดปี	ทั้งในอเมริกา 
และทั่วโลก



หนังสือเขียนโดย จอยซ์ไมเออร์ 
ที่พิมพ์เป็นภาษาไทยแล้ว

สนามรบในความคิด

กระบวนการสร้างผู้น�า

พระวจนะ	พระนาม	พระโลหิต

บอกเขาว่าเรารักเขา

การตัดสินใจครั้งส�าคัญที่สุด

ชีวิตเปี่ยมสุข

ถ้าไม่ใช่เพราะพระคุณ

รากแห่งความขมขื่น

ท�าไมพระเจ้าท�าไม

สันติสุข

ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด

มาลัยแทนขี้เถ้า

การปฏิวัติด้วยความรัก

ให้รางวัลตัวเอง	ด้วยการยกโทษ



OTHER BOOKS 
BY JOYCE MEYER

21	Ways	to	Finding	Peace	and	Happiness

100	Ways	to	Simplify	Your	Life

Any	Minute

Approval	Addiction

The	Approval	Fix*

Battlefield	of	the	Mind*	(over	three	million	copies	sold)

Beauty	for	Ashes

Change	Your	Words,	Change	Your	Life*

The	Confident	Mom*

The	Confident	Woman

Do	Yourself	a	Favor…	Forgive*

Eat	the	Cookie…	Buy	the	Shoes*

The	Everyday	Life	Bible

Get	Your	Hopes	Up!*

Good	Health,	Good	Life*

I	Dare	You

Living	Beyond	Your	Feelings*

Living	Courageously*
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Look	Great,	Feel	Great

The	Love	Revolution*

Making	Good	Habits,	Breaking	Bad	Habits*

Never	Give	Up!

The	Penny

Perfect	Love	(Previously	published	as	God	Is	Not	Mad	at	You)*

Power	Thoughts*

The	Power	of	Simple	Prayer

Start	Your	New	Life	Today



ค�าอธิษฐานเพื่อรับความรอด

	 พระบิดาเจ้า	ลูกรักพระองค์	ในวันนี้ลูกมาหาพระองค์ด้วยความเช่ือเพื่อทูลขอ

การยกโทษบาปของลูก	พระเยซู	ลูกเชื่อในพระองค์	ลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงยอมตาย 

บนไม้กางเขนเพือ่ลกู	พระองค์ทรงหล่ังโลหติอนับริสุทธ์ิเพือ่ลกู	พระองค์ทรงรับโทษทัง้หมด

แทนลูกทั้งๆ	ที่ลูกสมควรจะได้รับโทษเหล่านั้น	ลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และ 

ถูกฝังไว้	และในวันที่สามพระองค์ทรงเป็นข้ึนจากความตาย	ความตายไม่สามารถฉุดรั้ง

พระองค์ได้	พระองค์ทรงชนะซาตานและทรงยดึเอากุญแจแห่งนรกและความตายมาจาก

มนัแล้ว	ลกูเชือ่ว่าพระองค์ทรงท�าทกุสิง่เหล่าน้ีเพือ่ลกูเพราะพระองค์ทรงรักลกู	ลกูต้องการ

เป็นคริสเตียน	ลูกต้องการปรนนิบัติพระองค์ตลอดทุกวันในชีวิตของลูก	ลูกอยากเรียนรู้

การด�าเนินในวิถีชีวิตใหม่ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ให้กับลูก		พระเยซู	เวลานี้ลูกขอต้อนรับ

พระองค์	และลูกขอมอบถวายตัวเองให้กับพระองค์	ขอทรงรับลูกอย่างท่ีลูกเป็นและ 

ขอทรงสร้างลูกให้เป็นอย่างที่พระองค์ทรงต้องการ

	 ขอบคณุพระเยซทูีท่รงช่วยลกูให้รอด	ขอเตมิลกูให้เตม็ด้วยพระวญิญาณบรสิทุธิ์

และขอทรงสอนทุกส่ิงที่ลูกจ�าเป็นต้องเรียนรู้	เวลาน้ีลูกเช่ือว่าลูกได้รับความรอดแล้ว 

ลูกบังเกิดใหม่แล้ว	และลูกจะไปสู่สวรรค์เมื่อลูกส้ินลมหายใจ	พระบิดาเจ้า	ลูกก�าลังจะมี

ความชื่นชมในเส้นทางชีวิตของลูกและลูกจะมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์



	 “ขณะที่ คุณก�ำลังอ่ำนหนังสือเล่มนี้	 ฉันหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ	 
คุณจะเข้ำใจว่ำพระเจ้ำทรงประสงค์ให้คุณ	“มีชีวิต	และมีควำมสุขกับมัน”	
(ยอห์น	 1 0 :10)	 พระองค์ประสงค์ให้คุณมีชีวิตที่ยอดเยี่ยม	 ทั้งทำงด้ำน
วิญญำณ	ด้ำนจิตใจ	ดำ้นอำรมณ	์ด้ำนควำมสัมพันธ์	และทำงด้ำนร่ำงกำย	
ตลอดทุกปี 	ทุกวัน	และทุกชั่วขณะ	และเมื่อคุณเข้ำใจว่ำพระเจำ้อยำกให้
คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว	คุณก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยควำมหวัง	พระเจ้ำอยำก
ประทำนทกุสิง่ท่ีคุณยงัขำดอยูน้ั่นให้แก่คุณ	และท�ำให้คณุสำมำรถช่วยเหลอื
ผู้อื่นได้ต่อไป

เพรำะฉะนัน้	หำกวนัน้ีคุณก�ำลงัเจ็บปวด	และสงสยัว่ำสถำนกำรณ์
รอบตวั	จะดขีึน้กว่ำน้ีได้ไหม	...จงปลกุความหวงัของคณุขึน้มา

ถ้ำคุณต้องดิ้นรนเอำชีวิตรอดไปวันๆ	แล้วเกิดค�ำถำมขึ้นในใจว่ำ
ชวีติมอีะไรดกีว่ำนีอ้กีหรอืไม่	...จงปลกุความหวงัของคณุขึน้มา

ถ้ำคุณต้ อ งเลี้ยงดูลูก	 และหวั่นวิตกว่ำชีวิตของพวกเขำจะต้อ 
งเจอกับสิ่งใดบำ้ง	...	จงปลุกความหวังของคุณขึ้นมา

ถ้ำคุณก�ำ ลังเร่ิมต้นผจญภัยกับสิ่งใหม่ที่น่ำตื่นเต้น	 ต้องเจอกับ
ควำมเสีย่งอย่ำงทีไ่ม่เคยประสบมำก่อน…	จงปลกุความหวงัของ
คุณขึ้นมา!

“เมื่อคุณกล้ำที่จะปลุกควำมหวังขึ้นมำ	 สิ่งต่ำงๆ	 จะเริ่มเปลี่ยนไปในชีวิต 
ของคุณ	ควำมเชื่อจะเพิ่มพูนขึ้น	ควำมชื่นชมยินดีจะกลับมำ	และสันติสุข
จะครอบครองจิตใจของคุณ”

จอยซ์




