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 ฉันไม่คิดว่ามีหัวข้อใดในการเขียนหนังสือที่จะส�าคัญมากกว่าหัวข้อเรื่องการ

วางใจพระเจ้า มันเป็นหัวข้อที่ส�าคัญชนิดที่ขาดไม่ได้เพราะเมื่อเราเลือกวางใจใน

พระเจ้า ผลประโยชน์ต่าง ๆ  ทีคุ่ณจะได้รบัน้ันมอีย่างอศัจรรย์และนบัไม่ถ้วน การวางใจ

พระเจ้าเป็นวิธีการยิ่งใหญ่ที่สุดทางหนึ่งในการถวายเกียรติแด่พระองค์

 ตั้งแต่เริ่มต้นของหนังสือนี้ ฉันต้องการเน้นว่าการวางใจไม่ใช่หนี้บุญคุณ 

ที่เรามีต่อพระเจ้า แต่มันคือสิทธิพิเศษที่พระองค์มอบให้แก่เรา เราได้รับค�าเชื้อเชิญ 

ให้วางใจพระเจ้า และโดยการตอบรับ เราจึงเปิดประตูสู่ชีวิตที่มีสันติสุข มีความยินดี 

และเกิดผล 

 เมื่อเราผสมความวางใจพระเจ้าอย่างถูกต้องเข้ากับสิ่งต่าง ๆ  ที่เราท�า มันก็จะ

ท�าให้เราสามารถด�าเนินชีวิตได้โดยปราศจากความวิตก ความกังวล ความกลัว  

การใช้เหตุผลต่าง ๆ หรือ ความตึงเครียด ยกตัวอย่างเช่น ฉันก�าลังวางใจพระเจ้า 

ในการช่วยฉันเขียนหนังสือเล่มนี้ นั่นหมายความว่าฉันตระหนักว่าฉันไม่รู้เก่ียวกับ 

ทกุส่ิงท่ีฉนัจ�าเป็นต้องรูใ้นเรือ่งการวางใจพระองค์และฉนัส�านกึว่าถ้าหากไม่มพีระองค์

แล้ว หนังสือนี้จะไม่ออกมาดีอย่างแน่นอน พระเจ้าต้องการให้เราพึ่งพาพระองค ์

ทกุเวลาส�าหรับทกุสิง่ ไม่มสีิง่ใดทีล่กู ๆ  ของพระองค์เป็นห่วงนัน้จะเลก็น้อยจนพระเจ้า

ไม่สามารถมีส่วนร่วมได้

 นับจากความเป็นส่วนบุคคลได้โน้มเอียงไปสู ่การเช่ือถือตัวเองและการ 

แยกตัวเองเป็นอิสระ มันจึงท�าให้เราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีที่จะวางใจพระเจ้า 

ส่วนหน่ึงของความยากที่เกิดจากประสบการณ์อันไม่น่าพึงใจของเราคือการที่

ประสบการณ์เหล่านั้นสอนเราว่าเราไม่สามารถไว้ใจคนได้ แต่วิถีของพระเจ้านั้นอยู่

เหนือกว่าผู้คนเหล่านั้น และพระวจนะของพระองค์สอนเราว่าพระลักษณะของ

พระองค์คือการที่พระองค์ไม่ทรงสามารถโกหกหรือหลอกลวงได้ 

บทน�า



 ฉันหวังว่าหนังสือนี้จะท�าให้คุณสามารถเรียนรู้ที่จะวางใจอย่างไม่สิ้นสุดและมี

ความเชือ่ทีอ่ยูเ่หนือเหตผุล  การวางใจพระเจ้าอย่างสมบรูณ์สมควรเป็นเป้าหมายของ

เรา ไม่ใช่เพราะนั่นเป็นการให้เกียรติพระเจ้า แต่เพราะผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้นมีมาก

จนน่าประหลาดใจ

 เมื่อเราวางใจพระเจ้า นั่นท�าให้พระองค์พอพระทัย ในฮีบรู 11:6 กล่าวว่า  

“โดยปราศจากความเชื่อ “แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์

ก็ไม่ได้เลย” (ฉบับไทยคิงส์เจมส์) ความเชื่อและความวางใจนั้นเชื่อมติดกันโดย 

ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ความเชื่อเป็นการเชิญพระเจ้าให้เข้ามาสู่ชีวิตของเรา 

เป็นสิ่งที่รักษาการทรงสถิตของพระองค์ในชีวิตของเราและเชื่อมต่อเรากับพระองค์

ด้วยวิธีการอันเต็มไปด้วยฤทธ์ิอ�านาจ เรามีศัตรูคือ ซาตาน ที่คอยเสาะหาโอกาส 

ขัดขวางเราจากการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าและจากการชื่นชมในชีวิต 

ทีพ่ระองค์ประทานให้แก่เรา ซาตานทดลองเราให้มคีวามกลวั ความวติกกังวล การให้

เหตุผล ความเครียด ความสงสัย และสิ่งอื่น ๆ  อีกมากมายที่ท�าให้เราไม่คิดถึงพระเจ้า

แต่กลับใช้ชีวิตอยู่กับการหมกมุ่นอยู่กับตัวเองซึ่งเป็นชีวิตท่ีเราต้องพยายามอย่าง

เหน็ดเหนื่อยเพื่อดูแลตัวเอง

 สิ่งที่เป็นยาถอนพิษของความยากเข็ญเหล่านี้มีเพียงอย่างเดียวคือ การวางใจ

พระเจ้า ฉันอธิษฐานว่าเมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มน้ีแล้ว คุณจะได้รับพระคุณอย่าง

สมบูรณ์ในการปลดปล่อยตัวคุณเองและทุกสิ่งที่คุณห่วงใยเอาไว้กับพระเจ้า ในทุก

สถานการณ์และในทุกเวลา

 เมื่อคุณอ่านและศึกษาหนังสือนี้ ขอให้ท่องข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เอาไว้ในใจเสมอ

“คนที่ได้รับพระพร (มากที่สุด) คือคนที่เชื่อ วางใจ และพึ่งในองค์

พระผู้เป็นเจ้า และคนที่มีพระเจ้าเป็นความหวังและความมั่นใจ 

ของเขา” 

เยเรมีย์ 17:7  (ฉบับขยายความ)



ความวางใจ

ที่ไม่ไหวหวั่น



ความวางใจคืออะไร

บทที่ 1

จุดเร่ิมต้นของความวิตกกังวลคือจุดจบของความเช่ือและจุด

เริ่มต้นของความเชื่อคือจุดจบของความวิตกกังวล

จอร์จ มูลเลอร์

 เมือ่ใดกต็ามทีเ่ราวางใจคนใดคนหนึง่หรอืสิง่ใดสิง่หนึง่ทีพ่สิจูน์แล้วว่าวางใจได้ 

มนัก็จะท�าให้ความวติกกงัวลสิน้สดุลง ด้วยเหตุนีก้ารเรยีนรู้ว่าความวางใจคอือะไรและ

จะวางใจได้อย่างไรจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ท่ีจะ

วางใจพระเจ้า

 พจนานุกรมฉบับโนอาห์ เว็บสเตอร์ ปี 1828 ให้ค�านิยามค�าว่าวางใจว่าเป็น 

“ความมั่นใจ คือ จิตใจที่เช่ือมั่นหรือพักสงบในมิตรภาพท่ีซ่ือสัตย์ ซ่ือตรง ยุติธรรม 

หรือในหลักการที่น่าเชื่อถือของอีกบุคคล”1 แต่คนที่วางใจในพระยาห์เวห์ก็ปลอดภัย 

(ดูในสุภาษิต 29:25) 

	 ความวางใจท�าให ้ เราใช ้ชีวิตได ้ โดย

ปราศจากภาระหนักหรอืความกงัวลใจ	เพราะ เรา

มั่นใจว่ามีอีกบุคคลหนึ่งจะจัดการกับสิ่งต่าง ๆ 

เหล่าน้ันเพ่ือเรา แทนที่จะรู้สึกว่าเราต้องแบก

ภาระหนักไปเรื่อย ๆ เราสามารถมีความยินดีในความสว่างอันอัศจรรย์ภายในจิตใจ

ของเราได้ 

 การสวมความวางใจในพระเจ้าและฝากมอบสิง่ทีเ่ราเป็นห่วงเอาไว้กบัพระองค์

นั้นจ�าเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจท่ีจะท�าแบบนั้น นักสดุดีดาวิดพูดบ่อยครั้งเก่ียวกับ 

ความวางใจท�าให้เราใช้ชีวิต 

ได้โดยปราศจากภาระหนัก

หรือความกังวลใจ
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การวางใจในพระเจ้า ค�าว่า “สวม” เป็นการกระท�าที่เรามักจะพบในพระวจนะ 

ของพระเจ้าเมือ่พระองค์ตรสัสัง่ให้เราท�าสิง่ต่าง ๆ  เช่น สวมใส่ความรกั สวมตวัตนใหม่ 

สวมรองเท้าแห่งสันติสุข และเช่นเดียวกันคือ สวมความวางใจในพระเจ้า (ดูใน 

โคโลสี 3:14; เอเฟซัส 4:24; เอเฟซัส 6:15; สุภาษิต 3:5) 

 พระคัมภีร์กล่าวว่า “จงมอบภาระของท่านไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า (ปล่อยน�้า

หนักของสิ่งนั้น) และพระองค์จะทรงค�้าจุนท่าน...” (สดุดี 55:22 ฉบับขยายความ) 

ฉันชอบแนวคิดเรื่องการปล่อยวางภาระลง เรามักจะมีชีวิตอยู่กับหัวใจที่หนักหน่วง 

และความคิดที่เต็มไปด้วยภาระต่าง ๆ  แต่พระเจ้าก�าลังเชิญเราให้รับเอาคุณภาพชีวิต

ทีด่กีว่าทีพ่บได้โดยการวางใจในพระองค์เท่านัน้ ในพจนานกุรมฉบับโนอาห์ เว็บสเตอร์

ให้ความหมายว่าความวางใจคือจิตใจที่พักสงบ อัครทูตเปาโลยืนยันสิ่งนีเ้มือ่เขาพดูว่า

คนเหล่านัน้ทีเ่ชือ่ (วางใจ) ในพระเจ้าจะเข้าสูก่ารพกัสงบ (ดใูน ฮบีร ู4:3) 

 หน่ึงในหลายวธิทีีเ่ราสามารถสงัเกตว่าเราวางใจพระเจ้าอย่างแท้จรงิและไม่ใช่

การพยายามวางใจในพระองค์ คือ การที่จิตใจของเราก�าลังพักสงบในความสัตย์ซ่ือ

ของพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกดิขึน้ ถ้าฉนับอกว่าฉนัวางใจพระเจ้า แต่ฉนัยงัคงแบกภาระ

หนักเอาไว้โดยการวิตกกังวล ฉันก็ไม่ได้ปล่อยวางภาระเอาไว้กับพระเจ้าเลย ฉันอาจ

ต้องการ ฉันอาจพยายาม แต่ฉันยังไม่ได้ลงมือท�า

 การมีความเข้าใจในเรื่องนี้ช่วยฉันให้เรียนรู้ถึงความวางใจในพระเจ้าท่ีแท้จริง 

มนัไม่ได้หยดุอยูท่ีค่�าพดู แต่มนัคอืการปล่อยวางภาระของฉนั เป็นการกระท�าทีต้่องใช้

การตัดสนิใจท่ีน�าการพกัสงบมาสูจ่ติใจ (ความคดิ เจตนา อารมณ์) ของฉนัได้  คณุลอง

จินตนาการถึงการที่คุณเอากระเป๋าเป้ที่เต็มไปด้วยก้อนหินแบกไว้บนหลังของคุณไป

ในทกุที ่คณุเอาแบกมนัไปท�างาน ไปตลาด ไปโบสถ์ มนัคอืภาระหนกั แต่คุณกย็งัแบก

มันเอาไว้ เอาล่ะ ตอนนี้คุณลองจินตนาการว่าคุณตัดสินใจวางมันลง ลองคิดสิว่าคุณ

จะรู้สึกดีขึ้นมากสักแค่ไหนและทุกสิ่งมันจะง่ายขึ้นเพียงใด 

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราวิตกกังวลและแบกเอา

ภาระหนักเอาไว้กับตัวเองแทนที่จะมอบให้กับ

พระเจ้า เรายังคงท�าหน้าที่และท�าในสิ่งที่เราจ�าเป็น

ต้องท�าต่อไปเรื่อย ๆ แต่ภาระหนักนั้นท�าให้เรามี

ในวันนี้คุณสามารถ 

ตัดสินใจวางภาระของคุณ
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ความเครยีดอย่างมากและท�าให้ชวีติของเรายุง่ยากมากขึน้ ในวนันีค้ณุสามารถตัดสิน

ใจวางภาระของคณุลงด้วยการวางใจพระเจ้า ถ้าคุณเลอืกทีจ่ะท�าสิง่นี ้คณุจะดใีจทีไ่ด้ท�า

 ฉนัเผชญิหน้ากับคนมากมายทีบ่อกกบัฉนัอย่างรวดเรว็ว่าพวกเขาวางใจพระเจ้า

ในการดูแลปัญหาต่าง ๆ ของพวกเขา แต่พวกเขาก็บอกฉันด้วยว่าพวกเขากลัว กังวล 

และพยายามอย่างมากเพือ่ให้เหตุผลกบัสิง่ทีพ่วกเขาควรท�า นีเ่ป็นสิง่ทีบ่อกฉนัว่าพวก

เขาเชื่อว่าพวกเขาสมควรวางใจพระเจ้า และพวกเขาต้องการวางใจพระเจ้า แต่พวก

เขายงัไม่ได้ลงมือกระท�า พวกเขาพดูว่าวางใจพระเจ้า แต่พวกเขากถ็กูกดลงด้วยความ

กังวลเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่าง

 ฉันได้เรียนรู้ว่า วิธีการที่ดีที่สุดในการท�าหน้าที่ของเราในความสัมพันธ์กับ

พระเจ้าคือการซื่อสัตย์จริงใจกับพระองค์ พระองค์รู้ความจริงท้ังหมดอยู่แล้ว แต่มัน

จะช่วยเราให้เผชญิหน้ากบัความจริงได้ ฉนัเสยีเวลาไปหลายปีกบัการอ้างว่าฉนัวางใจ

พระเจ้าทั้ง ๆ ที่ฉันก็ยังวิตกกังวลและเป็นทุกข์ สิ่งนี้ช่วยฉันให้ตระหนักได้ว่าความ

วางใจที่แท้จริงย่อมให้ผลที่ดี มันผลิตสันติสุข คือสันติสุขที่ผ่านมาทางความเข้าใจ 

 ถ้าใครคนใดยังมาไม่ถึงจุดที่จะวางใจในพระเจ้าได้อย่างหมดหัวใจ ฉันมีวิธี 

ที่ดีที่สุดคือ คุณต้องยอมรับกับพระองค์อย่างซื่อสัตย์ ในพระธรรมมาระโกบทท่ี 9  

มีเร่ืองราวที่ดีเร่ืองหนึ่งของผู้เป็นพ่อที่ก�าลังพยายามหาทุกวิถีทางท่ีจะท�าให้ลูกชาย

หายโรคได้  พ่อคนนัน้บอกกบัพระเยซวู่าเขา “เชือ่ว่าพระเยซทูรงสามารถ” แต่เขายงั

ขาดความเชื่อในตัวเองที่จะสามารถเชื่อพระเยซูได้อย่างหมดหัวใจ และเขาทูลขอให้

พระเยซูทรงช่วยให้เขาเองมีความเชื่อในส่วนที่เขาขาดอยู่นั้น (ดูใน มาระโก 9:24) 

 ฉันประทับใจในความซ่ือสัตย์และจริงใจของพ่อผู้นี้เสมอ และข่าวดีคือเขาได้

เห็นการอัศจรรย์  เราทุกคนมีช่วงเวลาที่ความสงสัยเจือปนกับความเชื่อเสมอ แต่ฉัน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณจะไม่หยุดเติบโตและเรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้าไปพร้อมกัน   

การเตบิโตอาจต้องใช้เวลา  แต่ถ้าคณุไม่ลมืทีจ่ะเรยีนรูว่้าต้องวางใจในพระเจ้า จะไม่มี

เหตุผลใดที่จะท�าให้คุณถูกต�าหนิเลย  

 ฉนัได้สอนถ้อยค�าของพระเจ้ามาเป็นเวลาสีส่บิปี  แต่ฉนักย็งัได้รบับทเรยีนและ

ได้เรียนรู้เรื่องการวางใจในพระเจ้าอยู่อย่างต่อเนื่องแม้แต่ในปีที่ผ่านมา และฉันคาด

หวังว่าพระองค์จะสอนฉันมากขึ้นในตอนที่ฉันก�าลังเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วย 

ความวางใจคืออะไร
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พระลักษณะของพระเจ้า

 พจนานุกรมฉบับ เดอะ เมอร์เรียม เว็บสเตอร์  ได้ให้ค�านิยามค�าว่า “วางใจ” 

ว่าเป็น “การเชื่อว่าใครบางคนหรือบางสิ่งสามารถพึ่งพาได้อย่างดี และซื่อสัตย์  และ

จะมปีระสทิธผิลเกดิขึน้ ”2 ความวางใจคอืการพึง่พาในคณุลกัษณะของสิง่ของหรอืใน

ผู้ที่เราวางใจนั้น ถ้าเราไม่สามารถเชื่อว่าบุคคลหรือสิ่งที่เราก�าลังวางใจเป็นสิ่งที่ดี   

ยุติธรรม มีความเมตตา มีความดีงาม และไว้วางใจได้แล้ว เราก็ไม่สามารถมั่นใจในสิ่ง

ที่เราวางใจได้   

 ฉันค้นพบว่าการศึกษาเกี่ยวกับพระลักษณะทั้งหมดของพระเจ้าช่วยฉันอย่าง

มากในการเรียนรู้วิธีสวมความวางใจของฉันในพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ ยกตัวอย่าง

เช่น ด้านหนึ่งในพระลักษณะของพระเจ้าที่ปลอบโยนฉันได้อย่างมากคือ “พระองค์

ทรงชอบธรรม” หมายความว่าพระองค์จะน�าความถูกต้องกลับคืนมาให้เราได้เสมอ  

 ฉันได้รับประสบการณ์จากพระเจ้าแห่งความชอบธรรมหลายครั้งในชีวิต  

เมื่อฉันได้รับความ อยุติธรรม ฉันสามารถวางใจในพระเจ้าแห่งความชอบธรรมได้  

ผ่านทางวิธีการและเวลาที่เหมาะสมของพระองค์ ชีวิตนั้นไม่ได้ยุติธรรมเสมอไป  

แต่พระเจ้าทรงชอบธรรมเสมอ และเมื่อเราวางใจในพระองค์ ภาระหนักจะเปลี่ยน

เป็นการพักสงบ พระองค์ทรงท�าทุกอย่างเพื่อฉัน และทรงน�าความยุติธรรมเข้ามาใน

ทุกสถานการณ์ของฉัน 

 ส�าหรับฉนั การวางใจในพระเจ้าแห่งความชอบธรรมช่วยน�าการพกัผ่อนเข้ามา

แทนที่ พระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่า “การแก้แค้นเป็นของพระองค์” และ “พระองค์

ทรงตอบแทนศัตรูทั้งหลายของประชากรของพระองค์”

เพราะว่าเรารู้จักพระองค์ผู้ตรัสว่า “การแก้แค้นเป็นของเรา 

(การตอบแทนและการตัดสินอย่างยติุธรรม) เราจะตอบสนอง 

(คนที่ท�าผิด)” และตรัสอีกว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรง

พิพากษาประชากรของพระองค์”

ฮีบรู 10:30
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 วิธีการรับเอาความยุติธรรมของพระเจ้า คือ การเต็มใจมอบสถานการณ์ให้

พระองค์ก่อน และปฏิเสธที่จะคิดหาทาง หรือพยายามจัดการกับสถานการณ์นั้นด้วย

ตวัเอง  น่ีเคยเป็นอกีงานหนึง่ทีย่ากมากส�าหรบัคนอย่างฉนั และฉนักค็ดิว่าส�าหรบัพวก

คุณหลายๆ คนด้วย  เราส่วนใหญ่มักจะพยายามจัดการปัญหาด้วยตัวของเราเองกอ่น  

แล้วถ้าท�าไม่ส�าเร็จค่อยมอบความไว้วางใจให้พระเจ้าท�าต่อ หลังจากนั้นเราถึงจะมี

ประสบการณ์กบัความสตัย์ซือ่ของพระองค์  และในปัญหาต่อไปเราถงึจะเริม่วางใจใน

พระเจ้าเร็วขึ้น หนึ่งในเหตุผลที่ท�าให้การวางใจพระเจ้ากลายเป็นเรื่องที่ท้าทาย 

ความสามารถของมนุษย์อย่างเราคือ พระเจ้าอาจไม่ได้ตอบในสิ่งที่เราทูลขอทันที 

หลงัจากทีเ่ราอธษิฐานมอบความไว้วางใจในพระองค์  เรารบัจากพระเจ้าโดยทางความ

เชื่อและความเพียร การรอคอยด้วยความอดทน จึงเป็นบททดสอบที่จะขยายความ

เชื่อของเราให้ได้ก้าวไปสู่ระดับใหม่ 

 พระเจ้าทรงแสนดี ทรงเมตตา ทรงบริสุทธ์ิ และทรงกรุณา พระองค์ทรงมี

พระคุณและทรงสัตย์ซื่อ ทรงเที่ยงแท้ พระเจ้าทรงเป็นความรัก พระองค์ทรงเป็น

เหมือนเดิมทุกเวลา และเราสามารถพึ่งอาศัยพระองค์ได้เพราะพระองค์ทรงรักษาค�า

พูดของพระองค์

 การวางใจใครสักคนที่เราเชื่อและรักเรา และเขาไม่เพียงมีอ�านาจที่จะช่วยเรา

ได้ แต่เขาต้องการช่วยเหลือเราด้วยนั้นเป็นเรื่องที่ท�าได้ง่าย พระเจ้าทรงก�าลังรอคอย

ทีจ่ะช่วยคณุและฉนั และสิง่ทีเ่ราต้องท�ามเีพยีงอย่างเดยีวคอื วางใจให้พระองค์ท�าเพือ่เรา 

 เมื่อฉันมองย้อนกลับไปในชีวิตที่ผ่านมา ฉันพูดได้เลยว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ 

พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพื่อเราเสมอ แม้เม่ือเรามองไม่เห็นพระองค์หรือสัมผัสพระองค์

ได้ ตราบใดที่เราเชื่อว่าพระองค์ก�าลังท�างานอยู่ พระองค์จะส�าแดงหรือเปิดเผยหลัก

ฐานแห่งการท�างานของพระองค์ในเวลาที่เหมาะสม อย่ายอมแพ้เมื่อการรอคอยดู

เหมือนเนิ่นนาน แต่จงวางใจในพระเจ้าต่อไป

 ทุกครั้งที่ฉันพบกับความยากล�าบากในขณะท่ีก�าลังวางใจในพระเจ้า ฉันจะ

นึกถึงเรื่องราวต่างๆ  ที่พระองค์เคยท�าเพื่อฉัน และฉันกลับมามั่นใจได้ว่าพระองค์จะ

ท�าเพื่อฉันอีก ฉันมีสมุดบันทึกส่วนตัวมาตลอดสี่สิบปีเพื่อจดบันทึกเร่ืองราวต่างๆ  

ในชีวิต  และไม่นานมานี้ฉันได้เจอสมุดเล่มหนึ่งที่เขียนในช่วงทศวรรษที่ 70   ตอนนั้น

ความวางใจคืออะไร
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ฉันขอทูลขอผ้าเช็ดจานใหม่จ�านวนหนึ่งโหล ฉันกับเดฟไม่มีเงินเพียงพอที่จะออกไป

ช้อปป้ิงซ้ือข้าวของได้ทุกอย่างตามใจ และนัน่คือจุดเริม่ต้นของการเดนิบนเส้นทางแห่ง

การไว้วางใจในพระองค์ 

 พระเจ้าของฉัน ฉันเข้าหาพระองค์เหมือนเด็กเล็กคนหนึ่งและทูลขอ 

สิ่งเหล่านั้น ลองคิดดูว่าฉันมีความยินดีมากแค่ไหน ท่ีอีกสองสามอาทิตย์ต่อมา  

มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันไม่ค่อยคุ้นเคยด้วยมาที่ประตูบ้านของฉันและพูดว่า “ฉันคิด

ว่าคุณคงไม่ว่าฉันบ้านะ แต่ฉันรู้สึกตลอดเลยว่าพระเจ้าต้องการให้ฉันเอาผ้าเช็ด

จานผืนใหม่มาให้คุณ” ฉันตื่นเต้นจนเธอตกใจ ฉันจึงอธิบายให้เธอเข้าใจว่าฉันได้

ร้องขอให้พระเจ้าจัดเตรียมสิ่งนี้ให้แก่ฉัน นั่นเป็นหนึ่งในประสบการณ์อันน่ายินดี

ของฉันกับความสัตย์ซื่อของพระเจ้า และมีอีกหลายประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตลอด

หลายปีในชีวิตของฉัน

 ในพระคัมภีร์บอกเราว่าเมื่อดาวิดก�าลังจะฆ่ายักษ์ใหญ่โกลิอัท และทุกคน 

ต่างก็หมดหวังและบอกดาวิดว่าเขาท�าไม่ส�าเร็จหรอก แต่เขานึกถึงสิงโตและหมีที่เขา

เคยฆ่าพวกมนัมาก่อนด้วยความช่วยเหลอือนัสตัย์ซือ่ของพระเจ้า ดงันัน้ความเช่ือของ

เขาได้รับการเสริมก�าลังและเขาออกไปฆ่าโกลิอัทได้ (ดูใน 1 ซามูเอล 17:34-36)  

 ฉันอยากหนุนใจคุณให้ใช้เวลา อาจเป็นตอนนี้เลย เพื่อเขียนถึงช่วงเวลาที่คุณ

มปีระสบการณ์กบัความสตัย์ซือ่ของพระเจ้าในชวีติของคุณ ฉนัสามารถยนืยันได้ว่าการ

ท�าแบบนี้จะเสริมความเชื่อของคุณให้เข้มแข็งและท�าให้คุณสามารถวางใจพระเจ้า

ส�าหรับความจ�าเป็นในชีวิตเวลานี้ได้ง่ายมากขึ้น

 ฉันได้ยินมาว่า ค�าว่า “สัตย์ซื่อ” มีค�านิยามว่า “การวางใจได้หรือพึ่งพาได้” 

เราสามารถพึ่งพาพระเจ้าได้ เราสามารถพึ่งพิงพระองค์ได้ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะ

ไม่ละทิ้งเราหรือทอดทิ้งเรา แต่จะทรงอยู่กับเราเสมอ (ดูใน มัทธิว 28:20)

 เมื่อเรามีความจ�าเป็นในชีวิต เราสามารถวางใจว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราและ

จะทรงช่วยเรา (ดูใน ฮีบรู 13:5) เมื่อเราต้องก้าวผ่านการทดลองใดๆ พระองค์ทรงอยู่

กับเราและทรงช่วยเหลือเราเสมอ (ดูใน 1โครินธ์ 10:13) และเมื่อทุกคนท้ิงเราไป 

พระองค์ทรงอยู่กับเราและยังคงสัตย์ซื่อต่อเราเสมอ (ดูใน 2 ทิโมธี 4:16-17) 



7

 การศึกษาพระลักษณะแต่ละข้อของพระเจ้าด้วยความตั้งใจจริง จะช่วยเรา

อย่างมากในการเรียนรู้ที่จะวางใจในพระองค์ ฉันจะพูดถึงพระลักษณะของพระองค์

ด้านอ่ืนมากขึ้นตลอดหนังสือทั้งเล่มนี้ แต่ฉันอยากหนุนใจคุณให้ใช้เวลาแสวงหา 

พระลักษณะของพระเจ้าจากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติมด้วย

ความมั่นใจ

 ความวางใจมคีวามหมายอกีอย่างหนึง่ว่าเป็น “ความมัน่ใจ” เราทุกคนรูว่้าชีวติ

มันจะง่ายขึ้นแค่ไหนถ้าหากเรามีความมั่นใจ การมีความเชื่อว่าเราสามารถท�าสิ่งหนึ่ง

ได้นั้นช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญ มีความยินดี และมีความคาดหวังใน

ทางบวก ในฐานะผู้เชื่อในพระเยซู ความม่ันใจของเราจ�าเป้นต้องอยู่ในพระองค์  

เราทกุคนมคีวามมัน่ใจในบางด้าน แต่เราสามารถมัน่ใจในทกุด้านของชีวติได้โดยผ่าน

การวางใจพระเจ้า ยกตวัอย่างเช่น บางครัง้ฉนัรูส้กึมัน่ใจเมือ่ฉนัก�าลงัสอนในทีป่ระชมุ

ใหญ่แห่งหนึ่ง แต่ก็มีบางเวลาที่ฉันไม่มั่นใจเลย ในช่วงเวลาเหล่านั้นฉันสามารถเลือก

ที่จะมั่นใจได้ตราบใดที่ความมั่นใจของฉันอยู่ในพระคริสต์ ไม่ใช่อยู่ในตัวของฉันเอง 

หรือในสิ่งที่ฉันรู้สึก

 อัครทูตเปาโลกล่าวอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้มั่นใจในเนื้อหนังเลย ถึงแม้ว่าเขา

จะมีข้อได้เปรียบทางกายภาพหลายอย่าง แต่เขาก็ไม่

ได้วางใจในสิ่งภายนอกต่าง ๆ  เหล่านั้น เขาย�้าว่าความ

มั่นใจของเราน้ันอยู่ในพระคริสต์ (ดูใน ฟิลิปปี 3:3) 

ความวางใจคอืความมัน่ใจในผูห้นึง่ทีไ่ว้ใจได้ และความ

มั่นใจในพระคริสต์ท�าให้เราสบายใจ มันช่วยให้เราท�างานได้ง่ายขึ้นเพราะเราเชื่อว่า

เราท�าสิ่งต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต้องท�าให้ส�าเร็จได้ ความวางใจด้วยความมั่นใจก�าจัดความ

ตึงเครียด ความกดดัน ความกังวล และความกลัวต่อความล้มเหลวออกไป 

 ฉันบอกว่าเราสามารถ “เลือกเป็น” คนที่มีความมั่นใจได้แม้เรายังไม่  “รู้สึก” 

มั่นใจก็ตาม และนี่คือประเด็นที่ส�าคัญอย่างมาก ความรู ้สึกนั้นแปรปรวนและ

ความวางใจคือความ

มั่นใจในผู้หนึ่งที่ไว้ใจได้

ความวางใจคืออะไร
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เปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า ดงันัน้การเอาความมัน่ใจไปวางไว้

กับสิ่งที่เรารู้สึกจึงไม่ฉลาดเลย 

 คุณอาจไปสมัครงานและเร่ิมต้นด้วยความรู้สึกม่ันใจเพราะคุณเช่ือว่าคุณมี

ทกัษะทีบ่ริษทัต้องการ แต่ผ่านไปครึง่ทางของการสมัภาษณ์ คณุรูส้กึว่าคนทีส่มัภาษณ์

ไม่ค่อยชอบคณุเลย และในวนิาทนีัน้ความคดินี ้(ซึง่อาจไม่ใช่ความจรงิ) กท็�าให้คณุสญู

เสียความมั่นใจ แต่ถ้าความมั่นใจของคุณอยู่ในพระเจ้า คุณสามารถวางใจว่าพระองค์

จะประทานความโปรดปรานให้แก่คุณ และคุณสามารถผ่านการสัมภาษณ์ด้วยความ

มั่นใจว่าถ้าหากนั่นเป็นงานที่เหมาะสมกับคุณ คุณก็จะได้งาน

 ซาตานไม่ต้องการให้เรามีความมั่นใจเพราะมันรู้ว่าถ้าไม่มีความมั่นใจ เราจะ

ไม่ประสบความส�าเร็จมากในชีวิต แม้แต่คนที่มีพรสวรรค์อย่างมาก คนที่ฉลาด และ

เตม็ไปด้วยความสามารถยงัต้องการความมัน่ใจ ความมัน่ใจส�าคญัต่อเราเหมือนน�า้มนั

ส�าคัญต่อเครื่องบิน เครื่องบินมีความสามารถในการบินได้ แต่มันจะบินไปที่ไหนไม่ได้

ถ้าหากไม่มีน�้ามัน

 เป็นไปไม่ได้ทีค่วามมัน่ใจจะอยูอ่ย่างมัน่คงตลอดไปถ้าเราเอาความวางใจไปไว้

กับคนที่ไม่เหมาะสมหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสม เพราะทั้งคนและสิ่งเหล่านั้นล้วน

เปลี่ยนแปลงได้เสมอ แต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง และพระองค์ไม่โกหก พระองค์

ทรงเป็นศลิาทีเ่รายดึมัน่เอาไว้ในท่ามกลางโลกนีท้ีเ่ป็นเหมอืนท้องทะเลทีห่วัน่ไหวและ

ไม่แน่นอน



ความวางใจน�ามาซึ่งการหยุดพัก

บทที่ 2

บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อย แบกภาระหนัก และแบกหนักเกินไป  

จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก...

มัทธิว 11:28 

 ในพจนานุกรมฉบับโนอาห์ เว็บสเตอร์ ให้ค�านิยามค�าว่า “วางใจ” ว่าเป็นการ

พักใจกับใครบางคนที่มีคุณลักษณะที่ดี ฉันรู้สึกว่าการเขียนบทหนึ่งในหนังสือนี้เร่ือง

การพักใจเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก นี่คือสิ่งที่เราทุกคนจ�าเป็นต้องมีและพวกเราส่วนใหญ่

ต้องการส่ิงนี้ ในชีวิตของเรามีรายละเอียดหลายอย่างท่ีเกินกว่าที่ความสามารถของ

เราจะดแูลให้ครบได้  ถ้าเราพยายามกงัวลไปเสยีทกุเร่ืองจะท�าให้เราหมดแรง พระเจ้า

ทรงต้องการช่วยเหลือเรา แต่ตราบใดที่เรายังพยายามท�าทุกอย่างด้วยตัวของเราเอง 

พระองค์จะไม่ฝืนช่วยเราแน่  

 พระเจ้ามักจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่เราโดยการจัดเตรียมคนอื่นให้มา

ช่วยแบ่งเบาภาระหนักในชีวิตของเรา เดฟกับฉันมีลูกชายสองคนที่ท�างานร่วมกับเรา

ในพันธกิจ และพระเจ้าได้จดัเตรยีมพวกเขาให้มาช่วยแบ่งเบาภาระหนกัในการจดัการ

พันธกจิใหญ่ ในช่วงแรกมนัเป็นเรือ่งทีท่�าได้ยากสกัหน่อยส�าหรบัเราในการยอมปล่อย

สิ่งต่าง ๆ ที่เราเคยดูแลมาก่อนและมอบสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นให้กับลูกชายของเราดุแล 

นั่นเป็นการตัดสินใจที่เราต้องท�า และการท�าอย่างนั้นท�าให้เราได้พักใจและวิญญาณ

อย่างมาก

 มีหลายสิ่งและหลายสถานการณ์ท่ีเราไม่ต้องมานั่งคิดเมื่อลูกชายของเรา 

ดแูลเรือ่งต่างๆ แทน ฉนัมอีสิระทีจ่ะสอน เขยีนหนังสอื อธษิฐาน ศกึษา และท�ารายการ
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ทีวี ขณะที่ฉันนั่งลงเขียนหนังสือที่นี่ ก็มีอีกหลายสิ่งที่ก�าลังขับเคลื่อนไปในพันธกิจท่ี

ฉนัอาจไม่รู้ด้วยซ�า้ ฉนัได้เหน็ผลลพัธ์และมนัออกมาดเีสมอ ฉนัไว้ใจให้แดน ลกูชายคน

หนึง่ของฉนัช่วยจดัการเรือ่งพนัธกจิการประกาศหลายอย่าง และเมือ่วานนี ้แดนบอก

กับฉันว่ารายการทีวีของเราได้อยู่ในช่องวีดีโอทางอินเตอร์เน็ตของเวบไซท์เน็ตฟลิกซ์

แล้ว ซึ่งฉันประทับใจมาก เพราะเป็นโอกาสที่จะเข้าถึงผู้คนมากยิ่งขึ้น และมันเกิดขึ้น

ได้โดยที่ฉันยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนจัดการ เพราะฉันยอมปล่อยการงานส่วนนั้นให้กับอีก

คนหนึ่งท�า 

 ลูกชายอีกคนคือ เดวิด ที่ท�าให้ฉันตกตะลึงเมื่อเขาเอาภาพของโครงการหนึ่ง

ในแทนซาเนียที่เราก�าลังหาทุนและดูแลอยู่มาให้ฉัน  ฉันมีความชื่นชมยินดีอย่างมาก

ในการมีส่วนร่วมเฉลิมฉลองที่ได้ช่วยเหลือผู้คนมากขึ้น แต่ฉันไม่เคยกังวลแม้แต่ครั้ง

เดียวเกี่ยวกับรายละเอียดนับพันรายการก่อนที่โครงการนี้จะส�าเร็จ 

 ลกูชายของเราเป็นหุน้ส่วนในพนัธกจิ  และถงึแม้ว่าฉนักบัเดฟยงัคงท�างานหนกั 

แต่เราก็ไม่ได้ท�างานหนักมากเกินไป  เราไม่ได้อยู่ใต้ความวิตกกังวล และจิตใจของเรา

ได้หยุดพัก

 พระเจ้าชอบทีจ่ะท�าให้เราประหลาดใจด้วยความยนิดีอยูบ่่อยๆ  ถ้าเราวางทกุ

สิ่งไว้ในพระหัตถ์และการปกป้องจากพระองค์ พระองค์ต้องการเป็นหุ้นส่วนในชีวิต

ของเรา และเมื่อเราลองรักษาท่าทีให้พระองค์ท�าแบบนั้น จิตใจของเราจะได้หยุดพัก 

ตามพระคัมภีร์แล้วเราได้รับการทรงเรียกให้มีสัมพันธ์สนิทและมีส่วนร่วมกับพระเจ้า 

1 โครินธ์ 1:9 (ฉบับขยายความ) บอกไว้อย่างนี้ว่าย

พระเจ้าทรงสัตย์ซ่ือ (ไว้ใจได้ และพระสัญญาของพระองค์

เป็นจรงิ พระองค์คอืผูท้ีส่ามารถพึง่อาศยัได้) และโดยพระองค์ 

ท่านได้รับการทรงเรยีกให้เข้าสู่สัมพนัธภาพ (สนทิสนม) และ

มส่ีวนร่วมกบัพระบตุรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระ

ผู้เป็นเจ้าของเรา
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 ความสมัพนัธ์กบัพระเจ้าน้ันมมีากกว่าการ

อ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวัน มากกว่าการไปคริสต

จักรอาทิตย์ละครั้ง มากกว่าการถวายเงิน หรือ

ท�าความดบีางอย่าง  สิง่เหล่านีค้อืศาสนา  แต่การ

มคีวามสัมพนัธ์อนัล�า้เลศิทีเ่ราได้รบัข้อเสนอผ่าน

ทางความเชื่อในพระคริสต์นั้นคือการเป็นหุ้นส่วน พระองค์ประทานความสามารถให้

แก่เราและทรงคาดหวงัให้เราใช้มนัทกุครัง้ในขณะทีว่างใจในพระองค์ พระองค์พร้อม

ที่จะรับมือกับทุกสิ่ง ที่เราไม่สามารถรับมือได้ ฉันชอบพูดว่า “วางใจให้พระเจ้าช่วย

คุณให้ท�าได้ดีที่สุด และปล่อยให้พระองค์ท�าในส่วนที่เหลือ”

สันติสุขในจิตใจ

 พระเจ้าทรงหยบิยืน่สนัติสุขในจิตใจให้แก่เราเมือ่เราวางใจในพระองค์ ในแต่ละ

วันจะมีความคิดมากมายที่สามารถท�าให้เกิดความวิตกกังวลเข้ามาเสมอ  เช่น เช้าวัน

นี้ฉันก�าลังท�างานอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่ง และเธอเป็นคนที่เงียบมาก ไม่สนใจที่จะชวน

ฉันคุย  และทันใดนั้นมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในสมองฉันว่า  เธอต้องไม่ชอบฉันแน่ ๆ   

จากนั้นฉันเริ่มคิดต่อว่าฉันจ�าเป็นต้อง “ท�าอะไรบางอย่าง” เพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ที่

ก�าลังเงียบแบบนี้  แต่ฉันก็ยังคิดไม่ออกว่าจะท�ายังไงดี

 เมือ่เราหาทางท�าสิง่ต่าง ๆ  ทีเ่ราไม่รูว่้าจะท�ายงัไงกจ็ะท�าให้เราเกดิความเครยีด 

ความกังวล ความกระวนกระวาย  และบางครั้งท�าให้ความกลัวเริ่มท�างาน  มีสิ่งใดใน

ชีวิตของคุณที่คุณรู้สึกว่าต้อง “แก้ไข” แต่คุณก็คิดไม่ออกว่าจะแก้ไขมันได้ยังไงบ้าง

ไหม? ถ้ามี คุณสามารถท�าแบบเดียวกับฉันได้  ฉันอธิษฐานมอบสถานการณ์นั้น 

ให้พระเจ้า และวางใจที่จะให้พระองค์ “ช่วยแก้ไขมัน” ฉันอธิษฐานง่าย ๆ ว่า  

“พระบดิา ลูกขอให้ความสมัพนัธ์ของลกูกบั _________ อยูใ่นพระหตัถ์ของพระองค์ 

และลกูขอให้พระองค์ท�าตามทีพ่ระองค์ต้องการเถดิ ในพระนามของพระเยซู เอเมน ”  

ทันทีที่ฉันท�าแบบนั้น สันติสุขก็กลับคืนสู่จิตใจของฉัน

“วางใจให้พระเจ้าช่วยคุณ 

ให้ท�าได้ดีที่สุด และปล่อยให้

พระองค์ท�าในส่วนที่เหลือ”

ความวางใจน�ามาซึ่งการหยุดพัก
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 ผ่านไปไม่นานฉันเริ่มได้ยินเสียงลูกคนหนึ่งของฉันก�าลังร้องโวยวาย ซึ่งฉันเดา

ได้ว่าลูกๆก�าลังไม่มีความสุขแน่  ฉันตะโกนถามว่ามีอะไรให้แม่ช่วยไหม และพวกเขา

ตอบว่าไม่ม ีทนัใดน้ันฉันกเ็ริม่คิดว่า เกดิเร่ืองไรเกดิขึน้กนัแน่ ? พวกเขาทะเลาะกนัอยู่

หรือเปล่า? หรือลูกคนไหนก�าลังเจ็บอยู่หรือเปล่านะ? ฉันก�าลังหาสัมภาระอีกอันมา

วางไว้บนหลังของตัวเองอีกแล้ว  และฉันพร้อมจะแบกมันไปทั้งวัน แต่ฉันคิดขึ้นมาว่า 

ฉันสามารถมอบทุกเรื่องไว้กับพระเจ้าได้ พระเจ้าผู้เดียวที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น และรู้ว่า 

จะท�ายังไงกับเด็กๆ 

 ฉันจึงอธิษฐานว่า “พระบิดา ของทรงช่วยให้เด็กๆตัดสินใจที่จะมีความสุข   

ขอให้พวกเขามองเห็นว่าพวกเขาได้รับพระพรมากแค่ไหน และขอให้เขามีใจขอบคุณ

แทนความโศกเศร้าด้วยเถิด” หลังจากที่ฉันอธิษฐานสักครู่เดียว  ลูกคนหนึ่งก็บอกฉัน

ว่า  “ผมรู้สึกดีขึ้นแล้วครับ  ผมรักแม่นะ”

  พวกเราอาจมีประสบการณ์ในหลายๆเรื่อง คล้ายกันในแต่ละวัน ซึ่งฉัน 

ไม่แปลกใจเลยทีผู้่คนมคีวามเครยีดเกนิกว่าทีจ่ะรูจ้กัวถิแีห่งการวางใจในพระเจ้า และ

ให้พระองค์จัดการในทุกๆเร่ืองที่เรากังวล ฉันเคยเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นมาตลอด 

ทั้งครึ่งชีวิต แต่ฉันขอบคุณพระเจ้าจริงๆ ที่ตอนนี้ฉันรู้ว่าจะจัดการกับสิ่งท่ีฉันห่วง 

ได้อย่างไร

 ยอมให้พระเจ้ามีส่วนร่วมในทุกวันโดยการเริ่มพูดคุยกับพระองค์ในทุกเรื่อง   

การอธิษฐานคือการพูดกับพระเจ้าแบบง่าย ๆ ฉันอยากขอร้องว่า อย่ามองว่าการ

อธษิฐานคอืภารกจิประจ�าวนั  แต่การอธษิฐานคอืวธิกีารของเราในการยอมให้พระเจ้า

เข้ามามีส่วนร่วมในทุกด้านของชีวิต รวมถึงเร่ืองบางเรื่องที่มารพยายามขโมยเอา

สันติสุขและท�าให้เราเกิดความวิตกกังวลด้วย 

 อย่ายอมโดนมารหลอกว่าคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องคิดกังวล  ถ้าหาก

สิ่งท่ีคุณก�าลังคิดในหัวคือความกังวล คุณสามารถเลือกคิดถึงอย่างอื่นแทนได้  

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราให้ขจดัความคดิทีผ่ดิออกไป โดยการน�าเอาทุกความคิด

เหล่านั้นให้อยู่ใต้บังคับของการเชื่อฟังพระคริสต์ (ดูใน 2 โครินธ์ 10:5) ฉันพบว่าการ

พูดคุยกับพระเยซูตลอดทั้งวันเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ฉันท�า และที่ฉันห่วงนั้น เป็นหนึ่งในวิธี
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การที่ดีที่สุดเพื่อจะรักษาการมีความสามัคคีธรรมกับพระเจ้า จงชื่นชมยินดีที ่

พระเจ้าทรงสถิตกับคุณ  และขณะเดียวกันพระองค์ก็ก�าลังช่วยเหลือเราในทุกๆ เรื่อง

ไปด้วย พระเยซูทรงคิดถึงส่ิงใดเมื่อพระองค์พบกับสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็น 

“ปัญหา”? เราเหน็ตวัอย่างมากมายในพระคมัภร์ีเกีย่วกบัวธิกีารรบัมอืในสถานการณ์

ต่าง ๆ  ของพระเยซ ูและในแต่ละกรณี พระองค์ทรงเลอืกทีจ่ะวางใจพระบดิาในสวรรค์ 

แม้แต่ตอนท่ีพระองค์อยู่บนไม้กางเขนและรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้ง พระเยซูตรัสว่า  

“พระบิดา ลูกขอฝากมอบวิญญาณของลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” (ลูกา 23:46 

ฉบับขยายความ) นี่เป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตของพระเยซู แต่ในท่ามกลางความ

เจ็บปวดอย่างรุนแรงและในการทนทุกข์อย่างแสนสาหัส พระองค์ทรงวางใจใน

พระเจ้า 

 พระคัมภีร์พูดถึงตอนที่พระเยซูทรงประทับอยู่ในเรือขณะท่ีมีพายุแรงกล้าว่า 

เหล่าสาวกที่อยู่กับพระองค์หวาดผวาและกลัวลนลาน แต่พระองค์ทรงนอนหลับอยู่

ในเรอืนัน้ เมือ่สาวกปลกุพระองค์ให้ตืน่ด้วยความกลวั พระเยซตูรสัว่า “ท�าไมพวกเจ้า

จงึหวาดผวาและกลัวถงึเพยีงน้ี? พวกเจ้าช่างไม่มคีวามเช่ือเอาเสยีเลย (ไม่มคีวามวางใจ

ที่ไม่ไหวหวั่น)? (มาระโก 4:40 ฉบับขยายความ)

 พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราวางใจพระองค์ พระองค์หยิบยื่นข้อเสนอนั้นให้แก่

เรา และเป็นเรื่องฉลาดเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเลือกท�าแบบนั้นทุกครั้งที่ถูกทดลองให้วิตก

กังวล  ท�าไมเราจึงต้องเป็นทุกข์ ? ในเมื่อเราไม่จ�าเป็นต้องทุกข์เลย   

จะเป็นยังไงถ้าหากฉันไม่ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการ?

 ฉันคิดว่าความกลัวว่าจะไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการคือรากอย่างหนึ่งที่ท�าให้การ

เรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้านั้นกลายเป็นเรื่องยาก พวกเราส่วนใหญ่ตระหนักว่ามีเพียง

ทางเดียวที่จะท�าให้เราได้สิ่งที่ต้องการคือ การจัดการขั้นตอนต่างๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งวิถี

ความคิดแบบนี้จะขัดขวางเราไม่ให้มอบความไว้วางใจให้กับคนอื่นได้ 

ความวางใจน�ามาซึ่งการหยุดพัก
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 เน่ืองจากฉนัถกูเลีย้งดโูดยพ่อแม่ทีเ่หน็แก่ตวัและท�ารนุแรงต่อฉนั ฉนัจงึเชือ่ว่า

ไม่มีใครคิดถึงตัวฉันจริง ๆ และทัศนคติของฉันคือ ถ้าหากฉันไม่ปกป้องตัวเอง ก็จะ

ไม่มีใครดูแลฉันหรอก คุณอาจจะเคยรู้จักทัศนคติแบบนี้ และมันท�าให้คุณทุกข์ใจ

เหมือนกับที่ฉันเคยเป็นมาก่อน 

 เดฟเคยเจ็บปวดกับความไม่รู้จักไว้วางใจของฉัน แต่ฉันก็ไม่เคยตระหนักเลย

ว่าเขาไม่ใช่คนที่เลือกท�าอะไรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียว ตอนนั้นฉันรู้ว่า

เดฟรกัฉนั แต่พ่อแม่กเ็คยบอกว่ารกัฉนัเหมอืนกนั และพ่อแม่

ก็ท�าให้ฉันเห็นว่ารักฉันยังไง ฉันไม่สามารถยอมไว้ใจใครได้

เลยจนกระทั่งวันที่ฉันได้รู้จักกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของ

พระเจ้า และเชือ่ว่าแม้มีคนท�าร้ายฉนั แต่พระเจ้าจะรกัษาให้

หายและจะปลอบโยนฉัน พระองค์ใส่ใจและทรงมแีผนการที่

ดใีห้กบัชวิีตของฉัน และเมือ่ฉนัเชือ่อย่างนัน้ จึงสามารถวางใจในพระองค์และเร่ิมเรยีน

รู้ที่จะวางใจในคนอื่นได้

 การวางใจในพระเจ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันว่าเราจะมีทุกอย่างตามที่เรา

ต้องการเสมอ  ถ้าหากเรายงัไม่ได้ในสิง่ทีเ่ราคิดไว้  น่ันมเีหตผุลเพยีงข้อเดยีวคอื พระเจ้า

มสีิง่ทีด่กีว่า เหมาะสมกว่าให้กบัเราแน่นอน หลายครัง้ฉนัต้องการข้าวของต่าง ๆ  และ

ขอจากพระเจ้าซึ่งฉันไม่ได้รับมัน แต่ภายหลังฉันจึงรู้ว่า ถ้าพระเจ้าประทานสิ่งที่ฉัน

ต้องการในตอนน้ัน มันก็จะไม่เป็นผลดีกับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างแน่นอน   

เม่ือเราเรยีนรู้ทีจ่ะปรารถนาในสิง่ท่ีพระเจ้าต้องการมากว่าสิง่ท่ีเราคดิไว้ เราจะสามารถ

มีสันติสุขตั้งมั่นคงในใจและในทุกด้านของชีวิต 

 พระเยซูได้ให้ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของท่าทีลักษณะนี้เมื่อพระองค์ทรง

อธิษฐานในสวนเกธเสมานีก่อนการสิ้นพระชนม์อย่างทุกข์ทรมานบนไม้กางเขน   

พระเยซูอธิษฐานว่า

พระองค์ใส่ใจและ

ทรงมีแผนการที่ดี

ให้กับชีวิตของฉัน
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...พระบิดา ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไป

จากข้าพระองค์ แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไปตามใจข้า

พระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์(เสมอ)

ลูกา 22:42

 

 สันติสุขในใจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเต็มใจที่เราจะวางใจใน

พระเจ้า และตระหนักว่า น�้าพระทัยของพระองค์ดีกว่าความต้องการของเราเสมอ   

ไม่ว่าเราจะเข้าใจสถานการณ์ที่ก�าลังเผชิญอยู่หรือไม่ แต่เราถูกสร้างข้ึนมาพร้อมกับ

อิสรภาพที่จะตัดสินใจ เรามีอิสรภาพที่จะเลือกจัดการและใช้ชีวิตตามความต้องการ

ของตวัเอง แต่ขอบคุณพระเจ้า ทีเ่รากม็อีสิรภาพทีจ่ะเลือกวางใจในความดขีองพระเจ้า

และการทรงน�าของพระองค์ด้วย ผูเ้ผยพระวจนะอสิยาห์พดูไว้อย่างนีว่้า “การเพิม่พนู

ขึ้นของการปกครองและสันติภาพของท่าน จะไม่มีที่สิ้นสุด...” (อิสยาห์ 9:7)  ยิ่งเรา

ยอมให้พระเจ้าปกครองชีวิตของเรามากเท่าไหร่ เราก็จะได้ชื่นชมอยู่ในสันติสุขมาก

ขึ้นเท่านั้น 

ใครนั่งอยู่ในต�าแหน่งคนขับของชีวิตคุณ?

 เมือ่ชวีติไม่เป็นไปตามทีค่ดิ  และบวกกบัการไม่ยอมวางใจในพระเจ้า กจ็ะเป็น

เร่ืองง่ายทีเ่ราจะลงมอืแย่งพวงมาลยัมาจากพระองค์ และพยายามโน้มน้าวให้พระองค์

ท�าสิ่งต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ น่าเศร้าที่หลายคนก�าลังท�าแบบนี้ เพราะแม้แต่คนที่

เป็นคนดีที่สุดก็เคยเสียหลักลงในแอ่งน�้าแห่งอารมณ์ในฝ่ายวิญญาณ  ท�าไมไม่ยอมให้

พระเจ้าขับเคลื่อนชีวิตของคุณล่ะ?

 ฉนัเพิง่ได้ยนิเรือ่งของเด็กสาวสองคนทีน่ั่งไปในรถด้วยกนั  คนหน่ึงชอบท�าอะไร

รวดเร็วมากเกินไปโดยไม่ได้คิดรอบคอบ ตอนนั้นเธอต้องการแลกต�าแหน่งท่ีนั่งกับ

เพื่อนที่ก�าลังท�าหน้าที่ขับรถ และเธอก็ลงมือทันทีในขณะที่รถก�าลังแล่นอยู่  ถึงแม้ว่า

เพื่อนที่ก�าลังขับรถอยู่จะขัดขืน แต่เธอก็พยายามท�าจนส�าเร็จและทั้งคู่ก็ตกลงไปใน

แม่น�้าข้างถนนนั้น และเครื่องยนต์ก็พัง 

ความวางใจน�ามาซึ่งการหยุดพัก
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 ฉนัขอแนะน�าให้คุณมอบให้พระเจ้าเป็นคนขบัเคลือ่นชวีติของคณุ อย่าพยายาม

ดงึพวงมาลยัมาจากพระองค์ในขณะทีพ่ระองค์เป็นผูน้�าพาชีวติของคณุ ยอมให้พระองค์

เป็นผู้น�าและพยายามเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ตาม นี่คือวิธีที่ฉลาดและปลอดภัยท่ีสุด และ

เป็นวิธีการที่จะมีชีวิตที่ประสบความส�าเร็จที่แท้จริง

 ขอให้คุณใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อจะตั้งใจและจดจ่อตามค�าถามด้านล่างนี้ 

 • คุณให้ใครนั่งในต�าแหน่งคนขับเคลื่อนชีวิตของคุณ ?

 • ชีวิตตอนนี้ของคุณ คุณมีสันติสุขในใจมากหรือน้อย ?

 • คุณใช้เวลาทั้งวันเพื่อจะได้คิดและกังวลเรื่องปัญหาบ่อยๆ ใช่ไหม ? 

 • คุณกลัวว่าจะขาดแคลนข้าวของต่างๆ ท�าให้คุณไม่ยอมไว้วางใจพระเจ้า

ใช่ไหม ?

 • คุณอยากมีใจที่เปี่ยมล้นด้วยสันติสุขมากขึ้นไหม ?

 • คุณอยากมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีมากกว่านี้ไหม?

 การตอบค�าถามเหล่านี้อย่างซื่อสัตย์จะช่วยให้คุณรู้ถึงระดับความวางใจที่คุณ

มต่ีอพระเจ้าหากคณุไม่ได้วางใจพระเจ้าอย่างทีค่วรจะเป็นก็ยงัไม่ต้องต�าหนติวัเอง แต่

ขอให้เริ่มต้นจากวินาทีน้ีที่จะตัดสินใจเลือกความวางใจแทนความวิตกกังวล ขอให้

พิจารณาพระคัมภีร์ข้อนี้

พระองค์จะทรงปกป้องและรักษาเขาไว้ในสันติสุขที่สมบูรณ์
และมั่นคงคือคนที่จิตใจ (ท้ังแนวโน้มของจิตใจและลักษณะ
ของจิตใจ) พักอาศัยอยู่ในพระองค์ เพราะเขายอมอุทิศตัว
เองต่อพระองค์ พึ่งพาพระองค์ และหวังอย่างแน่วแน่ใน
พระองค์ 

อิสยาห์ 26:3 (ฉบับขยายความ)
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 ฉันขอแนะน�าวิธีการอธิษฐานแบบใหม่ แทนท่ีจะบอกพระเจ้าว่าคุณต้องการ
ให้พระองค์ท�าสิ่งใดเพื่อคุณ ...อาเมน จบ แต่ขอให้คุณลองเพิ่มประโยคนี้ต่อว่า “แต่
พระเจ้า ถ้าหากสิ่งน้ีไม่เหมาะสมกับข้าพระองค์ ขออย่าได้ทรงประทานให้แก่ข้า

พระองค์เลย ในพระนามของพระเยซู เอเมน”  

 มหีลายครัง้ในชีวติของฉนั (และอาจจะในชวีติของคณุด้วย) เมือ่ฉนัท�างานหนกั

เพือ่จะได้ในสิง่ทีฉ่นัต้องการแต่กลบัพบว่าสิง่เหล่าน้ันไม่ได้ท�าให้ฉนัสมหวังหรอือิม่ใจเลย 

และยงัท�าให้สถานการณ์ในชีวติของฉันแย่ลงด้วยซ�า้ พวกเราส่วนใหญ่มีประสบการณ์นี้

กบัการซ้ือสิง่ของบางอย่างทีเ่ราต้องการซึง่ในความเป็นจรงิไม่มีเงนิพอท่ีจะซือ้ และใน

ทีส่ดุกต้็องเครยีดเพราะการเป็นหน้ี หรอืเราเริม่ต้นด้วยการโต้เถียงกนักบัคูส่มรสเมือ่มี

ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั แต่หลงัจากทีเ่ราได้ในสิง่ทีเ่ราต้องการ เรากต้็องมาส�านกึว่าการ

ท�าตามใจของเรามนัไม่คุ้มกบัความทกุข์ทางอารมณ์และจิตท่ีเราได้รบัเลย 

 ฉนัเรียนรู้ว่าถ้าหากเราไม่สามารถ

มส่ิีงทีเ่ราต้องการพร้อมกบัสนัตสิขุในจติใจ

แล้ว แสดงว่าสิ่งนั้นไม่คุ้มค่าที่จะหามา  

พระคัมภีร์เตือนใจให้เรายอมให้สันติสุข

เป็นผูต้ดัสนิชีข้าดในชวีติของเรา เป็นการ

ตัดสนิใจสุดท้ายของเรา (ดใูน โคโลส ี 3:15) หลงัจากทนทุกข์อยูก่บัความสบัสนทาง

อารมณ์และทางใจมานานหลายปี ฉนัได้เรยีนรูว่้าสนัตสิขุเป็นสนิค้าท่ีมค่ีาและเราสมควร

ยอมจ่ายราคาเท่าไหร่กต็ามเพ่ือจะได้สนัติสุขน้ี 

 เมื่อคุณพบว่าการวางใจพระเจ้าเป็นสิ่งท่ีท�าได้ยาก จงถามตัวเองว่า “น่ัน  
เป็นเพราะความกลัวว่าถ้าหากฉันวางใจพระองค์ ฉันจะไม่ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการ 
หรอืเปล่า ?” ถ้าหากค�าตอบคือ ใช่ คุณก็ได้เจอสาเหตุของการขาดความวางใจและ 
มีสันติสุขแล้ว  

 การท�าตามวิธีการของเราเป็นการประเมินราคาที่สูงเกินจริง  น่าแปลกใจมาก
ที่เราหลายคนยอมให้ชีวิตผ่านไปกับการวิ่งตามความพึงพอใจของตัวเองเพียงเพื่อไป
พบกับจุดสุดท้ายคือความไม่อิ่มใจกับสิ่งใดเลย 

ถ้าหากเราไม่สามารถมีสิง่ท่ีเรา
ต้องการพร้อมกบัสนัติสขุในจิตใจ
แล้ว แสดงว่าส่ิงนัน้ไม่คุม้ค่าทีจ่ะหามา

ความวางใจน�ามาซึ่งการหยุดพัก
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 มีเพียงน�้าพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถท�าให้เรามีความอิ่มใจสูงสุดได้ 
เราถูกสร้างมาเพื่อพระองค์และเพื่อพระประสงค์ของพระองค์ และสิ่งใดที่นอกเหนือ
จากน้ันล้วนไม่สามารถน�าความพงึพอใจมาให้แก่เราได้เลย เมือ่เรายงัหนุม่สาว เราอาจ
คดิว่าการได้ในสิง่ทีเ่ราต้องการเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุในชวิีต แต่เมือ่เวลาผ่านไปหลายปี 
ฉนัหวงัว่าเราจะได้เรียนรูแ้ละมปีระสบการณ์มากพอทีจ่ะพร้อมพดูว่า “ฉนัต้องการน�า้
พระทยัของพระเจ้ามากกว่าต้องการตามความต้องการของตวัเอง” ไม่มทีีไ่หนทีด่กีว่า

การได้อยู่ในน�้าพระทัยอันสมบูรณ์ของพระเจ้า



ใครคือคนที่ฉันวางใจได้?

บทที่ 3

...คนที่ถูกแช่งสาป (ด้วยความชั่วร้ายท่ีร้ายแรง) คือ คน 

เข้มแข็งที่วางใจและพึ่งในความเป็นมนุษย์ที่เปราะบาง และ

ท�าให้เนื้อหนัง (มนุษย์) ทีอ่่อนแอเป็นก�าลังแขนของเขา และ

คนที่หันจิตและใจออกจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

เยเรมีย์ 17:5 (ฉบับขยายความ)

 “ในโลกทุกวันนี้ คุณไว้ใจใครไม่ได้หรอก” นี่เป็นประโยคท่ีทุกคนเคยได้ยิน  

และเป็นส่ิงที่พวกเราส่วนใหญ่ได้รับบทเรียนเรื่อย ๆ แต่นี่ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด 

การคิดแบบคนมองโลกในแง่ร้ายหรือมองว่าทุกคนเลวร้ายไปหมดนั้น เป็นความคิดที่

อันตรายยิ่งนัก

 ในทุกวันนี้ฉันยอมรับว่าการที่จะหาคนที่ไว้ใจได้ไม่ใช่เรื่องง่าย  ตลอดชีวิตของ

ฉันก็เคยเรียนรู้ว่ามันยากมากจริงๆ แต่ฉันก็ได้ปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่เต็มไป

ด้วยการไม่ไว้ใจและความขีส้งสยั ฉนัตดัสนิใจทีจ่ะเชือ่ในส่วนดทีีส่ดุและไว้ใจคน นอก

เสียจากว่าจะมีเหตุผลหรือหลักฐานที่แสดงออกมาว่าคนผู้นี้ไว้ใจไม่ได้จริง ๆ  

 ฉันจ�าได้ว่าในตอนที่ฉัน 7 ขวบ ฉันไม่สามารถไว้วางใจพ่อกับแม่ของฉันได้เลย 

เพราะพวกเขาเหน็แก่ตวัและกระท�าความรนุแรงต่อฉนั  และฉนักไ็ม่สามารถไว้วางใจ

ญาติพี่น้องคนอื่น ๆ ที่ฉันเคยขอความช่วยเหลือแต่พวกเขากลับปฏิเสธท่ีจะช่วยฉัน 

และอ้างว่า “ฉันไม่ต้องการเข้าไปยุ่งกับครอบครัวของเธอ  มันไม่ใช่ธุระของฉัน” 

 เมื่อฉันโตเป็นวัยรุ่นและเริ่มท�างาน ฉันก็เจอกับประสบการณ์ท่ีน่าเศร้าอื่น ๆ 

ตามมาอีก ซ่ึงมันส่งเสียงกรีดร้องกังวาลว่า “จอยซ์ เธอไว้ใจใครไม่ได้อีกแล้ว”   
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ฉันแต่งงานตอนอายุสิบแปดกับชายหนุ่มที่ไม่ซื่อสัตย์ เขาเป็นหัวขโมยท่ีต้องลงท้าย

ด้วยการไปใช้ชีวิตในคุก ฉันเคยมั่นใจว่าได้เจอคนที่สามารถไว้ใจ แต่ฉันก็ลงท้าย 

ด้วยความโกรธที่คนเหล่านั้นท�าร้าย ฉันผิดหวังและเอาแต่คิดจดจ่ออยู่กับเรื่องราว 

เหล่านั้น

 ฉันแต่งงานกับเดฟตอนอายุยี่สิบสามปี และจากจุดนั้นเอง ฉันจึงเริ่มไปร่วม

ประชุมในคริสตจักรเป็นประจ�า ฉันทึกทักว่าฉันได้เข้าสังคมกับ “คนในคริสตจักร”  

ดงันัน้ฉนัจงึสามารถไว้วางใจพวกเขาและจะไม่ต้องเจ็บปวดอกี แต่นัน่กไ็ม่ได้ช่วยอะไร 

อันที่จริงแล้ว ประสบการณ์ในชีวิตของฉันที่ผิดหวังมากท่ีสุดก็เกิดจากคริสเตียน  

(ฉันได้ยินผู้อ่านบางคนพูดในใจว่า “เอเมน”) คุณอาจมีประสบการณ์อย่างเดียวกันนี้ 

ฉันมั่นใจว่าคุณต้องมีเรื่องเล่าที่เป็นความขมขื่นใจเกี่ยวกับสิ่งท่ีเพ่ือนคริสเตียนได้

กระท�าต่อคุณแน่นอน 

 มนุษย์ทุกคนรวมถึงพวกเราที่นี่ล้วนมีข้อบกพร่องกันทั้งนั้น แต่เราก�าลังท�าให้

ตวัเองผดิหวังและเจบ็ปวดถ้าหากเราคิดตรงกนัข้าม พระเยซทูรงเข้ามาเพือ่คนอ่อนแอ 

ไม่ใช่เพื่อคนเข้มแข็ง และฉันรู้สึกขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นเช่นนี้ ฉันต้องการ 

พระเมตตาและการยกโทษในทุกวัน ซึ่งหมายความว่าฉันเองก็จ�าเป็นต้องพร้อมที่จะ

ให้การยกโทษกับคนอื่นด้วยใจกว้างขวางเช่นกัน

 เรื่องเกี่ยวกบัการไวว้างใจ และการขาดความวางใจ พาดหวัข่าวเต็มไปหมดใน

ทกุวนัน้ี  หวัข้อข่าวเร่ืองการถกูล่วงละเมดิทางเพศทีม่พีวกปุโรหติเป็นผูต้้องหามีให้เรา

ได้ยินอยู่บ่อยๆ เราได้เห็นข่าวของบริษัทใหญ่ที่ค้าพลังงานในสหรัฐอมเริกา เอ็นรอน 

โกงเงินสะสมเลี้ยงชีพของคนนับหลายพันคน เราเคยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนักการ

เมอืงทีเ่ราคดิว่าไว้ใจได้และพวกเขากท็�าให้ผูค้นผดิหวงัโดยการไม่ท�าในสิง่ทีเ่คยสญัญาไว้

 แล้วเราจะแยกคนดีกับคนช่ัวได้อย่างไร ? เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือคนท่ีไว้ใจ

ได้จริง ? ฉันรู้ว่าไม่มีค�าที่จะตอบเรื่องนี้ได้ง่ายๆ เลย และบางครั้งเราก็ไม่สามารถไว้ใจ

ได้แม้แต่คนทีส่มควรทุ่มเทชีวติเพือ่เลีย้งดูเรามากทีสุ่ด  ลองถามหญงิสาวทีถ่กูกระท�า

ทารุณจากพ่อของเธอที่มีต�าแหน่งผู้น�าในคริสตจักรดูสิ ทุกคนรวมทั้งคนในครอบครัว

ของเขาเชื่อว่าเขาคือบุคคลตัวอย่างของความสัตย์ซื่อ เที่ยงตรง และพึ่งพาได้ แต่ใน
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ที่สุดชายคนนั้นก็ถูกตัดสินพร้อมกับหลักฐานที่แสดงว่าเขาเป็นคนหลอกลวงและชั่ว

ร้ายที่สุด 

 ในบทความเรื่อง “ใครคือคนที่คุณไว้ใจได้?” ของ ดร.เอลวิน ดับบลิว ลัทเซอร์ 

กล่าวว่า

“ท�าไมคนเราไม่สามารถไว้ใจกันได้ง่าย ๆ ? ถึงแม้เราคิดว่า

คนเราถูกขับเคล่ือนโดยสัญชาติญาณในการใช้เหตุและผล  

แต่ความจริงแล้วเราถูกขับเคลื่อนโดยความปรารถนาที่เห็น

แก่ตัวของเราเอง และเพราะเราต้องการให้คนเห็นว่าเราดี   

มันจึงเป็นเรื่องง่ายที่เราจะสนใจแต่ภาพลักษณ์ภายนอกของ

ตวัเอง และเพกิเฉยต่อความสัตย์ซือ่เท่ียงตรงในใจ ความจรงิ

แล้ว ผู้คนไม่ได้เพียงแค่หลอกลวงคนอื่นเท่านั้น สุดท้ายพวก

เขาจบลงที่การหลอกลวงตัวเองด้วย และเม่ือการหลอกตัว

เองของเรามีพลังอย่างเต็มท่ี เราสามารถกลายเป็นคนท่ี 

ชั่วร้าย ท�าลายผู้คนที่อยู่รอบตัวเพื่อปกป้องตัวตนที่อ่อนแอ

ภายในของเรา”3

 ใช่ การรู้ว่าใครบ้างที่ไว้ใจได้นั้นเป็นเรื่องยาก แถมการล่วงประเวณีก็มีมากขึ้น

ตลอดเวลา นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัหลายแห่งพดูว่าพวกเขาเคยโกงข้อสอบ  พนักงาน

ขโมยเงนิและข้าวของจากนายจ้าง  และเรือ่งอืน่ๆมากมายทีเ่กดิขึน้ในสงัคม  ส่วนเรือ่ง

รองลงมา แต่ก็ท�าให้เหนื่อยใจได้ไม่แพ้กันคือ การหาข้าวของที่ได้คุณภาพ ซึ่งหายาก

ขึน้ทกุวนั และแม้แต่กบับางเรือ่งง่าย ๆ  เช่น การไว้ใจคนให้มาตรงตามเวลานดักย็งัหา

แทบไม่ได้ แล้วเราจะท�าอะไรได้อีกล่ะ?  

 เราสมควรรับเอาทัศนคติที่ไม่ดีกับการไม่ไว้ใจคนและประกาศว่า “ทุกวันนี้  

คณุไว้ใจใครไม่ได้หรอก” แบบนีไ้หม? หรอืเราควรตดัสนิใจทีจ่ะไว้ใจผูค้น จนกว่าพวก

เขาจะท�าให้เราเจอหลกัฐานว่าพวกเขาไว้ใจไม่ได้ ดีไหม ?  ฉนัเลอืกทีจ่ะไว้ใจคน เพราะ

ฉันปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตอยู่กับทัศนคติแห่งความสงสัยท่ีท�าให้ฉันเป็นทุกข์เพียงเพราะมี

ใครบางคนเคยท�าให้ฉันผิดหวังเท่านั้น  

ใครคือคนที่ฉันวางใจได้?
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วางใจพร้อมกับเปิดตาให้กว้าง

 เราอาจไว้ใจคนได้ แต่ไม่ใช่ให้ความวางใจจนหมด ซึ่งเป็นสิ่งที่มีไว้ส�าหรับ

พระเจ้าเท่านั้น พระเยซูพูดถึงเรื่องนี้และอัครทูตยอห์นบันทึกไว้ว่า 

แต่พระเยซ ู(ในส่วนของพระองค์) ไม่ได้ทรงวางท้ังชีวติไว้กบั

พวกเขา เพราะพระองค์ทรงรู้จัก (มนุษย์) ทุกคน

ยอห์น 2:24 (ฉบับขยายความ)

 พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเยซูไม่ไว้วางใจใครเลย แต่บอกว่าพระองค์ไม่ได้ 

วางทั้งชีวิตไว้กับพวกเขา หมายความว่ายังไง ? พระองค์ไม่ได้ให้แนวคิดท่ีบอกว่า 

มนุษย์จะไม่ท�าให้พระองค์ผิดหวัง พระองค์ไม่ได้ฝากชีวิตของพระองค์ไว้ในการดูแล

ของพวกเขา 

และพระองค์ไม่จ�าเป็นต้องให้คนใดเป็นพยานในเร่ืองมนุษย์ 

(ไม่จ�าเป็นต้องมีหลักฐานจากคนใดในเรื่องมนุษย์) เพราะ

พระองค์เองทรงรู้ว่ามีสิ่งใดอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์

ยอห์น 2:25 (ฉบับขยายความ)

 พระเยซูทรงรู้จกัธรรมชาตขิองมนษุย์และความอ่อนแอทีอ่ยูใ่นนัน้ พระองค์มา

เพื่อเสริมก�าลังให้กับมนุษย์ที่อ่อนแอและทรงยกโทษให้กับความล้มเหลวและความ

บาปของมนุษย์  ถ้าหากเราต้องการสันติสุขในชีวิต เราจ�าเป็นต้องท�าอย่างเดียวกับ

พระเยซู

 ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดหวัง เจ็บปวด เสียใจ  ทุกคนเคยมีประสบการณ์ที่เกิดจาก

ความอ่อนแอตามธรรมชาติของมนุษย์ ฉันไม่เคยวางแผนท�าร้ายใคร แต่บางครั้งฉันก็

ท�าร้ายคนอืน่โดยทีไ่ม่ตัง้ใจ  เมือ่มนษุย์เริม่มีความสมัพนัธ์กนัไม่ว่าจะด้านใด ส่วนทีท่กุ

คนต้องยอมรบัคือการเผือ่ใจยอมผดิหวงั  และเดนิหน้าหาความสมัพนัธ์ครัง้ใหม่ต่อไป
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 ดังนั้นฉันตัดสินใจที่จะไว้ใจพร้อมกับเปิดตากว้าง หมายความว่าฉันไม่ได้คาด

หวังว่าใคร (ยกเว้นพระเจ้า) จะไม่ท�าให้ฉันผิดหวังอีก และแม้แต่ในพระเจ้าฉันก็เคย

รู้สึกผิดหวังเมื่อเร่ืองราวไม่เป็นไปอย่างที่ฉันคาดคิดไว้  

แต่ความแตกต่างคอื “การทีฉ่นัผดิหวงั” กบั “ผูท้ีท่�าให้

ฉันผิดหวัง” พระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่ท�าให้ฉันผิดหวัง แต่เป็น

ความคาดหวังแบบผิดที่ผิดทางของฉันต่างหากคือที่มา

ของความผิดหวังที่เกิดขึ้น พระคัมภีร์บอกว่า 

“ความหวังเช่นนั้น (หวังตามพระสัญญาของพระเจ้า) จะไม่

ท�าให้เราผิดหวัง ...”  

โรม 5:5 ฉบับขยายความ

ความคาดหวังที่ผิด

 ความผิดหวังของเราที่เคยเกิดขึ้นนั้น ต้นเหตุเกิดจากความผิดของผู้อื่น หรือ

เกิดจากความคิดที่ผิดจากที่เราคาดไว้เอง ?  ฉันคิดว่าเป็นค�าถามที่น่าสนใจ ฉันพูดว่า

พระเจ้าไม่เคยท�าให้ใครผิดหวัง เราอาจรู้สึกผิดหวังกับบางสิ่งท่ีพระองค์ท�าหรือไม่ได้

ท�า แต่น่ันเป็นเพราะเราคาดหวงัผดิเอง แทนทีจ่ะมใีจปรารถนาในสิง่ท่ีพระเจ้าต้องการ  

เรากลับต้องการในสิ่งที่เราคิด

 การคาดว่ามนุษย์คนหนึ่งจะไม่มีวันท�าให้คุณเจ็บปวดและเสียใจนั้นเป็นความ

หวังที่ไม่ถูกต้อง เพราะธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ เราต้องการคนท่ี

เข้าใจความรู้สึกของเรา และเมื่อเขาไม่เป็นไปตามที่เราคิดอยากให้เป็น  ความผิดหวัง

จึงเกิดขึ้น ฉันเคยนับว่าเดฟท�าผิดต่อฉัน ข้อหาที่เขาไม่เข้าใจความรู้สึกของฉันตอนที่

เราทะเลาะกัน นั่นไม่ใช่ธรรมชาติของเดฟที่จะรู้และเข้าใจฉันได้โดยอัตโนมัติ บุคลิก

ของเดฟก็ไม่เหมือนกับฉัน และบางสิ่งที่ฉันให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ ก็ไม่ได้ส�าคัญ

ส�าหรับเดฟ  และสิ่งที่เดฟให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ ก็ไม่ได้ส�าคัญส�าหรับฉันเป็นพิเศษ  

แต่ความแตกต่างคือ 

“การที่ฉันผิดหวัง” กับ 

“ผู้ที่ท�าให้ฉันผิดหวัง”

ใครคือคนที่ฉันวางใจได้?
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บางเร่ืองฉนัสามารถเล่าให้เขาฟังได้ว่าฉนัรูสึ้กอย่างไรและเขากร็บัฟังอย่างดเีพราะเขา

รักฉัน  แต่เขาก็ไม่รู้ถึงความรู้สึกในหัวใจของฉันจริง ๆ เพราะเขาไม่ใช่ฉัน 

 ถ้าหากผู้หญงิคนหน่ึงต้องการให้มคีนเข้าใจเธอทกุอย่าง เธอควรหาเพือ่นผูห้ญงิ

อีกคนที่มีบุคลิคและความชอบคล้ายกันเพื่อเป็นเพื่อนพูดคุย หรือแบ่งปันเรื่องราว

ต่างๆ ดีกว่า ถ้าเดฟอยากคุยเรื่องกีฬากับใครสักคนที่ชอบกีฬาเหมือนเขา คนๆ นั้น

ต้องไม่ใช่ฉันแน่ ท่ีจริงฉันแกล้งท�าเป็นสนใจเพื่อให้เขามีความสุขบ้างก็ได้ แต่ฉันก็ไม่

เข้าใจจริงจังหรอกว่าความตื่นเต้นเร้าใจในเรื่องที่เขาพูดนั้นมันเป็นยังไง เพราะฉันไม่

ได้ติดตามกีฬามาก่อน และฉันก็ไม่ได้สนใจเรื่องกีฬาเลย 

 ตอนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ ฉันกับเดฟแต่งงานกันมาเป็นปีที่ห้าสิบแล้ว หนึ่งใน

เหตุผลที่ท�าให้ชีวิตคู่ของเราสมหวังคือ เราเรียนรู้ว่าจะไม่คาดหวังจากอีกฝ่ายเพราะ

นัน่เป็นส่ิงทีเ่กนิความสามารถของมนษุย์ทีจ่ะให้กบัมนษุย์ได้ มบีางเรือ่งทีเ่ราเรียนรูว่้า

อีกฝ่ายต้องการ และเรายอมให้ด้วยใจกว้างขวาง แต่ก็มีบางเรื่องที่เราต่างไม่สามารถ

ยอมให้กันได้จริงๆ เดฟต้องการให้ฉันมีชีวิตเปี่ยมสุข และเขารู้ว่าฉันไม่สามารถสุขได้

จนกว่าฉันจะมีอิสระในการเป็นตัวของฉันเองอย่างแท้จริง ดังนั้นเขาจึงยินดีกับสิ่งท่ี

ฉนัเป็นไม่ใช่สิง่ทีเ่ขาอยากให้ฉนัเป็น ฉนัเองกท็�าอย่างนัน้กับเขาด้วย เราใช้เวลาหลาย

ปีทีเดียวกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ก่อนที่เราจะท�าได้ เราทั้งสองคนต้องเจอกับความเจ็บ

ปวดและผิดหวังมากมายเพราะความคาดหวังที่ผิด  

 พระเยซูรู้ดีว่าสาวกอาจท�าให้พระองค์ผิดหวังได้ ดังนั้นพระองค์ทรงสามารถ

รับมือในทุกเรื่องที่สาวกอาจจะบั่นทอนหรือไม่ได้ท�าตามทุกครั้งที่พระองค์ทรงสั่ง แม้

ถูกยูดาสทรยศ ถูกเปโตรปฏิเสธ หรือตอนที่พวกเขานอนหลับแทนที่จะอธิษฐานตาม

ที่พระองค์ขอร้องในช่วงเวลาที่วิกฤติที่สุดของชีวิตพระองค์ แต่กระนั้นพระองค์ก็ยัง

ทรงรกัพวกเขาอย่างเตม็ใจ พระองค์ไม่ได้มทีศันคติแบบคนทีม่องโลกในแง่ร้ายแล้วพดู

ว่า “พวกท่านท�าให้เราเสยีใจ ต่อไปนีเ้ราจะไม่ไว้ใจพวกท่านอกี” พระองค์ไม่ได้มคีวาม

คาดหวังในทางที่ไม่ถูกต้อง 

 ฉนัมชีวิีตอยูกั่บความไม่สมหวงัและหดหูอ่ยูห่ลายปี เพราะแผนงานต่างๆ ทีว่าง

ไว้ไม่ออกมาเป็นรปูเป็นร่างตามเป้าหมายของฉนั จนเวลาผ่านไปฉนักไ็ด้เรียนรูว่้า การ
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คาดว่าผูค้นจะปฎิบติัต่อเราในเรือ่งทีถ่กูต้องและเขาจะระมดัระวงัในความสมัพนัธ์เพือ่

ไม่ให้ฉนัเจบ็ปวดน้ันไม่ใช่สิง่ทีผ่ดิ แต่ในขณะเดยีวกนัฉนัเองกไ็ม่ควรหวงัว่าทกุอย่างจะ

ต้องออกมาดพีร้อมไปหมด เพราะมนษุย์

ทุกคนไม่มใีครสมบรูณ์แบบ!  เพยีงแค่ไม่

ก่ีวันที่ฉันคิดได้แบบนี้ มีบางงานเร่ิม

ส�าเร็จและออกมาตามที่ฉันต้องการแม้

จะเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในแผนน้ัน เพราะ

ตอนน้ีฉนัวางแผนว่าต้องซ้อนแผนทีไ่ม่ได้วางไว้ด้วย และเป็นการอนญุาตให้สนัตสิขุได้

เข้ามาแทนที ่จงจ�าไว้เสมอว่า เป็นเร่ืองหลกัแหลมท่ีเราจะวางแผนในแต่ละวนัโดยการ

ซ้อนแผนที่ไม่ได้วางไว้เข้าไปด้วย

เลือกมองด้านที่สว่าง

 เราได้พูดเร่ืองมนษุย์ต่างก็ไม่สามารถไว้วางใจในมนษุย์ด้วยกันได้ แล้วถ้าเราได้

เจอคนที่ไว้ใจได้ครั้งแล้วครั้งเล่า และสามารถนับว่าคนนี้คือคนที่เราไว้วางใจได้จริงๆ 

ล่ะ? เราบอกว่าไม่มีมนุษย์คนไหนสมบูรณ์แบบ แต่รู้ไหมว่าในโลกนี้ยังมีบางคนที่

มหัศจรรย์และเตม็ไปด้วยคุณธรรมและความน่านบัถอื คนทีส่ามารถพึง่พาได้จรงิๆ จน

เราสามารถยดึถอืในสิง่ทีเ่ขาพดูไว้ และมัน่ใจได้ว่าเขาจะไม่มวีนัท�าลายความไว้ใจทีเ่รา

มีให้เลย 

 ฉันได้รับสิทธิพิเศษในการได้รู้จักบางคนลักษณะนี้อยู่บ้าง และฉันขอบคุณ 

พระเจ้าจริงๆ ส�าหรับคนเหล่านั้นที่เข้ามา  บางครั้งถ้าฉันพบกับการทดลองให้เจอคน

ท�าร้ายจติใจอกี และความคดิแบบเก่าเริม่ซมึเข้ามาว่า “เธอต้องไม่ไว้ใจใครอกีต่อไป”    

ฉันจะรีบนึกถึงผู้คนที่นับว่าหายากและดีกับฉันเหล่านั้นทันที เพื่อเป็นการเติมความ

หวังครั้งต่อไปให้ตัวฉันเอง  

 การมองด้านสว่างเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ด้านบวกย่อมดีกว่าด้านบูดในทุก 

เรื่องราว ด้านบวกมอบสันติสุขให้เรา ส่วนด้านลบมาขโมยเอาสันติสุขท่ีเรามีออกไป 

เป็นเรื่องหลักแหลมที่เราจะวางแผน 

ในแต่ละวัน โดยการซ้อนแผนที่ไม่ได ้

วางไว้เข้าไปด้วย

ใครคือคนที่ฉันวางใจได้?
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ดังนัน้ท�าไมเราถงึไม่ลองพยายามจนสดุความสามารถทีจ่ะท�าให้ชวีติของเราดเีท่าทีจ่ะ

เป็นไปได้ โดยการมองเฉพาะด้านที่ส่องสว่างนั้นล่ะ?  

 

การรู้จักสังเกตวิญญาณ

 ในบรรดาของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่ีมอบให้กับผู้เช่ืออย่างหนึ่ง

คือ การรู้จักสังเกตวิญญาณ (1 โครินธ์ 12:4-11) พระเจ้าได้มอบของขวัญท่ีเหนือ

ธรรมชาติแบบน้ี ในเวลาที่พระองค์อนุญาตให้เราสามารถเห็นว่าคนที่เข้ามาหาเรา  

ณ เวลานั้นดีหรือร้าย ฉันขอพระเจ้าที่จะมอบของประทานในการสังเกตวิญญาณให้

ฉัน ฉันรู้ว่าองค์ทรงสามารถส�าแดงให้ฉันเห็นถึงสิ่งที่ผิดปกติในผู้คนท่ีก�าลังเข้ามาหา

ฉนัในขณะทีฉ่นัเองไม่ทนัระวงั แม้ไม่นานมาน้ีเหตกุารณ์ท�านองเดยีวกบัทีฉ่นัก�าลงัพดู

ถึงก็ได้เกิดขึ้น ฉันต้องติดต่อกับคนๆ หนึ่ง และในแต่ละครั้งฉันเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ค่อย

น่าไว้ใจ ตอนแรกฉันก็คอยต�าหนิตัวเองที่กลายเป็นคนจ้องจับผิดผู้อื่น แต่หลังจากนั้น

ไม่นานฉันได้ยินว่าคนที่ฉันสงสัยนั้น แท้จริงแล้วไม่ใช่คนของพระเจ้า แต่เป็นคนสอง

หน้าและลับหลังผู้คนเขาไม่ได้ด�าเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้าเลย 

 ต่อมาฉันก็ได้เจอเรื่องราวแบบนี้อีกกับพนักงานประจ�าที่บริษัทของเรา ฉันไม่

สามารถรู้ได้ทันทีว่าใครคือคนที่พระเจ้าบอกให้ระวัง แต่ฉันรู้สึกไม่ชอบมาพากลเมื่อ

ได้พดูคยุเร่ืองงานกบัพนกังานคนนัน้ในแต่ละครัง้  เมือ่เวลาผ่านไปสองสามเดอืน พวก

เราก็เจอหลักฐานท่ีแสดงออกมาชดัเจนว่าพนกังานคนนัน้ท�างานโดยทจุรติ  ฉนัรบัมอื

กบัเร่ืองน้ีได้ในลักษณะทีไ่ม่หว่ันไหวใหญ่โต เพราะพระเจ้าได้ให้ความเข้าใจทีเ่ป็นของ

ประทานในการสงัเกตวญิญานให้กบัฉนั การรูจ้กัสงัเกตวญิญาณนัน้จะปกป้องเราจาก

ผู้คนที่ไม่ดี และช่วยเราให้เตรียมพร้อมก่อนที่จะมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น  

 เมือ่ฉนัรูส้กึว่ามบีางอย่างผดิปกติในความสมัพนัธ์ ฉนัจะทลูขอพระเจ้าทีจ่ะช่วย

ให้ฉันพึ่งพาพระองค์ก่อนที่จะใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินคน ๆ นั้น ฉันรู้ถึงข้อผิด

พลาดและจุดอ่อนของตัวเอง ดังนั้นฉันจึงระวังและอธิษฐานว่า ถ้าคนนี้จะน�าปัญหา

เข้ามา ฉันขอพระเจ้าเปิดเผยให้ฉันเห็น และพระองค์ทรงช่วยฉันเสมอ การอธิษฐาน

ให้รูจ้กัสงัเกตและแยกแยะวญิญาณ จะช่วยป้องกันคุณจากการถูกหลอกและถูกท�าร้าย
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 ผู้ที่ด�าเนินชีวิตตามฝ่ายวิญญาณที่แท้จริง จะมีความเข้าใจว่าสิ่งไหนท่ีต้อง

พิจารณาแยกแยะ 

“แต่ผู้ที่ด�าเนินชีวิตตามพระวิญญาณ จะพยายามทุกทาง  

(เขาจะท�าการทดสอบ, จะทูลถามอย่างรอบคอบ, และ

พิจารณาแยกแยะสิ่งทั้งปวงก่อน)...”    

1 โครินธ์ 2:15 (ฉบับขยายความ)

วางใจพระเจ้า

 แม้เราจะไว้ใจมนุษย์ไม่ได้  แต่เราสามารถวางใจในพระเจ้าได้เสมอ พระบิดา

ในสวรรค์ของเราคือผูเ้ดียวทีไ่ว้วางใจได้ และพระองค์ได้พสิจูน์ให้เราเหน็ผ่านทางเรือ่ง

ที่เราได้วางให้พระองค์ช่วยเหลือมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว

 ฉนัจ�าเป็นต้องอธบิายข้อสงสยับางอย่างให้คณุเข้าใจดก่ีอน เช่น ถ้าพระเจ้าทรง

แสนดี และพระองค์มีฤทธานุภาพสูงสุด ท�าไมพระองค์ถึงไม่ช่วยคนดีตอนที่เขาเจอ

สถานการณ์เลวร้าย ในชีวิตล่ะ? เราจะไว้ใจผู้ที่มีสิทธิอ�านาจน�าเอาความเจ็บปวดทุก

อย่างออกไปได้ ในขณะที่เรื่องร้าย ๆ  ยังเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไร ?  พ่อของฉันต้องทน

ทกุข์กบัอาการเจบ็ป่วยตอนทีท่่านอายแุปดสบิสามปี และไม่นานมานีฉั้นไปร่วมพธิศีพ

ของคริสเตยีนอายสุามสบิเจ็ดปีทีเ่สยีชวีติไปและทิง้ลกูน้อยของเธอไว้สองคน ท�าไมคน

ที่ไม่ดีถึงมีอายุยืนนัก แต่คนดีๆ กลับต้องตายก่อนเวลาอันควร ? 

 ฉันมีค�าตอบส�าหรับข้อสงสัยเหล่านี้อยู่บ้าง แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าค�าตอบเหล่านี้ยัง

ไม่มเีหตผุลเพียงพอกบัสิง่ทีคุ่ณสงสยั  ฉนักจ็ะพยายามแบ่งปันในบทอ่ืน ๆ  ของหนงัสอื

เล่มน้ีให้มากท่ีสดุเท่าทีจ่ะท�าได้  ก่อนอืน่ฉนัขอย�า้อกีครัง้ว่า  คณุควรวาง ใจในพระเจ้า

เสมอ แม้ในเวลาที่คุณยังไม่ได้รับค�าตอบ คุณอาจมีค�าถามและสงสัย แต่ไม่ว่ายังไง  

จงยืนหยัดที่จะไว้วางใจพระองค์ ลักษณะอย่างหนึ่งของผู้ท่ีก�าลังวางใจพระเจ้าโดย

ปราศจากการเผื่อใจคือ คุณต้องไม่หยุดที่จะวางใจและจดจ่อท่ีพระองค์แม้ในขณะท่ี

ใครคือคนที่ฉันวางใจได้?
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คณุมแีต่ค�าถามทีไ่ร้ค�าตอบ! เราอาจจะยงัไม่รูค้�าตอบในตอนนี ้แต่เราต้องเชือ่และหยดุ

พักกับพระเจ้าผู้ทรงรู้ค�าตอบ 

 การวางใจพระเจ้าคอืสทิธพิเิศษทีผู่เ้ชือ่ได้รบั  และเป็นโอกาสของเราถ้าเรารบั

เอาทางเลือกนี้  ฉันตั้งค�าถามหลายอย่างมานานหลายปี แต่ในที่สุดฉันเลือกวางใจใน

พระเจ้า เพราะถ้าฉนัไม่ยอมเลอืกโอกาสนี ้ฉนัจะไม่มวีนัได้พบกบัความสขุเลย ฉนัเชือ่

ว่าพระเจ้าคือผู้เดียวที่คู่ควรที่จะวางใจไว้ ฉันเคยไว้ใจในอะไรหลายอย่าง และฉันพบ

ว่าไม่มีใครหรือสิ่งใดเลยที่จะดีพร้อมและคู่ควรกับความไว้ใจของฉันได้ ดังนั้นฉันจึง

มอบความไว้วางใจไว้ในพระเจ้า ฉันเคยลองไว้ใจตัวเองด้วย แต่กลายเป็นมหันตภัย

อย่างร้ายแรงทีท่�าให้ฉันสญูเสยีทกุสิง่ทกุอย่างไป ฉนัเคยไว้ใจคนทีด่ ีแต่เขากเ็ป็นมนษุย์

ทีด่คีนหน่ึงและมข้ีอบกพร่องตามธรรมชาต ิการไว้ใจคณะรฐับาลหรอืตลาดหุน้กไ็ม่ใช่

ทางเลือกที่ดี การไว้ใจกองทุนเลี้ยงชีพหลังเกษียณของตัวเองก็ไม่ดี หลังจาก

ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีฉนัเคยเลอืกไว้ใจแล้ว ฉนัพบว่า พระเจ้าคือผูช้นะ -  ฉันขอวางใจ

ในพระองค์!

 เมื่อฉันเขียนถึงประโยคสุดท้ายนี้ ฉันรู้สึกราวกับว่าถูกปกคลุมไปด้วยความ

ชื่นชมยินดีทั่วทั้งวิญญานภายใน! นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงชอบพระทัยมาก เมื่อเราเลือก

ที่จะบอกตัวเองว่าเราวางใจในพระองค์ พระองค์พอใจในทัศนคตินี้ ฉันรู้เพราะตั้งแต่

วินาทีที่ผู้เชื่อกับพระเจ้าคือพระกายเดียวกัน เมื่อพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความชื่นชม

ยินดี เราก็ได้รับความชื่นชมยินดีแบบเดียวกับพระองค์ด้วย 

 ถ้าคุณไม่รู้และเร่ิมสงสัยว่าความชื่นชมยินดีแบบท่ีฉันก�าลังพูดถึงนี้คืออะไร     

ขอให้คณุเชค็ดวู่าตอนนีค้ณุก�าลงัเชือ่ในอะไรหรอืสิง่ใดอยู ่ เปาโลบอกครสิเตยีนในกรงุ

โรมว่า “ความชืน่ชมยนิดีและสนัติสขุ อยูใ่นความเชือ่” (ดูใน โรม 15:13) ฉนัได้ทดสอบ

แล้ว และฉันเห็นผลอย่างชัดเจนว่าหลักการนี้สามารถใช้ได้จริงในชีวิตของฉัน เมื่อฉัน

ไว้วางใจในพระเจ้า เชือ่แต่ถ้อยค�าและทกุสิง่ทีพ่ระองค์ทรงสญัญา หลงัจากนัน้สนัตสิขุ

และความช่ืนชมยินดีก็เกิดข้ึน และฉันใช้ชีวิตได้อย่างสนุกสนาน แต่เวลาท่ีฉันไม่ได้

มอบความไว้วางใจให้กับพระองค์ ฉันเกิดความสงสัย กลัว กังวล และหยุดคิดไม่ได้ว่า

จะเกิดอะไรข้ึนต่อไป ความรู้สึกทั้งหมดนี้เหมือนถาโถมเข้ามาในชีวิตฉันเต็มไปหมด  
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สิ่งเหล่านี้คือความเครียดอย่างเต็มรูปแบบ และเป็นภาระที่มีน�้าหนักมหาศาล ฉันจะ

ไม่เอามาแบกอีกแล้ว  

 มีสองทางเลือกส�าหรับเราคือ เลือกไว้

วางใจในพระเจ้า หรือ อย่าไว้วางใจในพระองค์ 

คณุจะไม่ได้รบัผลประโยชน์ครบ ถ้าคณุเลอืกไว้

วางใจในพระเจ้าครึง่หนึง่และอกีครึง่หนึง่คณุไว้

วางใจในสิ่งอื่นหรือคนอื่น ฉันขอแนะน�าคุณอีก

ครั้งว่า เหนือสิ่งอื่นใดท้ังปวงขอให้คุณไว้วางใจในพระเจ้าอย่างซ่ือสัตย์ การแกล้งท�า

เป็นไว้วางใจในพระองค์นั้น คุณจะไม่มีทางได้เห็นพระเจ้าเลย ถ้าคุณตัดสินใจเลือกที่

จะวางใจในพระเจ้าแต่คณุไม่รูว่้าจะท�ายงัไง ขอให้คณุอธษิฐานว่า “พระบดิา ลกูขอไว้

วางใจว่า พระองค์จะสอนลูกให้รู้จักวิถีแห่งการไว้วางใจในพระองค์”

 ไม่ว่าตอนนีค้ณุจะอยูท่ีไ่หน พระองค์เต็มใจอย่างยิง่ทีจ่ะมาหาคณุ  และพระองค์

จะช่วยให้คุณได้ออกไปอยู่ในต�าแหน่งที่คุณคู่ควร นี่คือข่าวดีของข่าวประเสริฐท่ี 

แท้จริง!

“พระบิดา ลูกขอไว้วางใจว่า 

พระองค์จะสอนลูก ให้รู้จักวิถี

แห่งการไว้วางใจในพระองค์”

ใครคือคนที่ฉันวางใจได้?



ความเขลาของการไว้ใจตัวเอง

บทที่ 4

ไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองท่ีจะถือว่าสิ่งหนึ่ง 

สิ่งใดเกิดจากตัวเราเอง แต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้า

2โครินธ์ 3:5

 คณุก�าลังวางใจในพระเจ้าหรอืก�าลงัไว้ใจตวัเอง? การโต้แย้งกนัในเรือ่งนีม้นีาน

ผ่านไปหลายรอบ ตั้งแต่ในคริสตจักรยุคแรกเริ่ม มีจิตวิญาณจ�านวนมากท่ีใคร่ครวญ

เกีย่วกบัค�าถามน้ีอยูท่กุวนั มนษุย์มกัจะต่อสูอ้ย่างหนกักบัความคดิเรือ่งความต้องการ

พระเจ้า    

 แน่นอนทีค่ริสเตียนทกุคนควรต่อสูเ้พือ่จะใช้ตะลนัต์ของพวกเขาอย่างสดุความ

สามารถ และเราจ�าเป็นต้องตัดสนิใจด้วยตัวเอง แต่เราไม่ได้ถูกเรียกมาเพือ่จดัการชวีติ

ของเราเอง ท�าตามใจตัวเองและไม่สนใจพระเจ้าไปจนกระทั่งเราไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาได้ในยามฉุกเฉิน 

 ความพยายามใช้ชวีติของคณุให้ได้ประโยชน์จากการไว้ใจตวัเองย่อมท�าให้คณุ

จบลงความอ่อนเพลียทางกาย จิต และอารมณ์ ท�าให้คุณท้อแท้ ผิดหวัง โกรธ และ

สับสน

 ในโยชวูา 24:15 น�าเสนอทางเลอืกทีเ่ราต้องเลอืก และมันเป็นทางเลอืกทีส่�าคญั

ที่สุดส�าหรับผู้เชื่อทุกคน

และถ้าพวกท่านไม่เหน็ด้วยทีจ่ะปรนนบิติัพระยาห์เวห์ ท่านก็

จงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติใคร...แต่ส่วนข้าพเจ้า



31

และครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระยาห์เวห์

 ค�าแนะน�าที่ฉันสามารถให้แก่คุณได้ในวันน้ีคือสิ่งที่ส�าคัญที่สุด “จงตัดสินใจ

เลือกด้วยตัวของคุณเองว่าจะรับใช้พระเจ้าหรือไม่รับใช้พระเจ้า และอย่ายอมให้โลก

นี้หรือใครคนใดมาตัดสินใจแทนคุณ” 

 ใครคือคนที่คุณวางใจด้วยชีวิตหนึ่งชีวิต

เดยีวของคณุน้ี? คอืพระองค์ผูท้รงเป็นอลัฟาและ

โอเมก้า ผู้ทรงรู้จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายหรือไม่?  หรือคุณจะวางใจในพระอื่น ๆ ของ

โลกนี้และวิญญาณแห่งการไว้ใจตนเอง? 

การไว้ใจตัวเองคืออะไร? 

 การไว้ใจตนเองเป็นการพยายามของมนุษย์เพื่อจะได้ความสุขผ่านทางสิ่ง 

ต่าง ๆ ภายนอกอย่างเช่น เงิน ต�าแหน่ง อ�านาจ ภาพลักษณ์ ความก้าวหน้า เป็นต้น 

เมื่อเราแน่ใจว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะท�าให้เรามีความสุข เราย่อมวิ่งไล่ตามพวกมันด้วย

ความหลงใหลเพียงเพือ่จะไปพบกบัความผดิหวงัอย่างรนุแรงเพราะพวกมนัไม่ได้ให้ใน

สิ่งที่เราคิดว่าจะได้รับจากพวกมัน

 ฉนัเคยได้ยนิบางคนพดูว่า “ผูค้นใช้ทัง้ชวิีตของพวกเขากบัการพยายามปีนป่าย

บันไดไปสู่ความส�าเร็จ แต่ในที่สุดเมื่อพวกเขาไปถึงจุดสูงสุด พวกเขาได้แต่เรียนรู้สิ่ง

เดียวว่า บันไดของพวกเขานั้นพาดไว้ผิดที่ผิดตึก” ฉันสงสัยเกี่ยวกับคนที่ก�าลังจะตาย

ที่เอาแต่ถามถึงเงินในบัญชีธนาคารของพวกเขา พวกเขาต้องการอยู่กับครอบครัว 

เพื่อน ๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้อยู่กับพระเจ้า 

 ฉันมั่นใจว่าคุณต้องเคยพูดหรือได้ยินคนอื่นพูดว่า “ฉันไม่ต้องการใคร ฉันดูแล

ตัวเองได้” ฉันพูดแบบนั้นด้วย หรือที่คล้ายๆ แบบนั้น ตลอดสองสามปีในชีวิตของฉัน 

แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันพบว่าฉันต้องการคนอื่น และฉันต้องการพระเจ้าอย่างมาก 

โดยปกติคนที่พูดประโยคนี้มักเป็นคนที่ถูกคนอื่นท�าร้ายให้เจ็บปวดอย่างรุนแรง และ

พวกเขาไม่เคยได้รับการแนะน�าให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซู  

ใครคือคนที่คุณวางใจด้วย

ชีวิตหนึ่งชีวิตเดียวของคุณนี้?

ใครคือคนที่ฉันวางใจได้?
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พวกเขาไม่ไว้ใครเลยนอกจากตัวเอง และพวกเขาก็ยังไม่ค้นพบด้วยว่าการไว้ใจตัวเอง

นัน้เป็นทางเลอืกทีแ่ย่ทีส่ดุ พวกเขาจ�าเป็นต้องได้พบกบัพระเจ้าเทีย่งแท้ผูท้ีส่ร้างพวก

เขาและรักพวกเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข

 ผู้คนอาจคดิว่าพวกเขาไม่ต้องการใคร แต่พระเจ้าได้สร้างเราเพือ่ให้ต้องการกนั

และกัน ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม เราไม่สามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างเต็มความ

สามารถจนกว่าเราจะเรียนรู้จักการพึ่งพาและท�างานร่วมกันกับคนอื่นในชีวิตของเรา 

พวกเราแต่ละคนล้วนมีตะลันต์และความสามารถ แต่ไม่มีพวกเราสักคนเดียวท่ีม ี

ทุกอย่าง พระเจ้าให้เรามีความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ที่มีในสิ่งที่เราไม่มี และเมื่อเรา 

เรียนรู้ที่จะท�างานร่วมกัน เราจึงสามารถบรรลุความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมสุข 

กับชีวิตของเราได้

 น่าเสียดายที่เรามักจะเสียเวลาไปกับการตัดสินคนอื่นเพราะพวกเขาไม่ได้ท�า

เหมอืนกบัเรา เราปฏเิสธแทนทีจ่ะยอมรบัพวกเขา ซึง่ท�าให้เราพลาดจากสิง่ทีพ่วกเขา

จะเอาเข้ามาเสริมให้กับชีวิตของเรา และยังเป็นการปล้นจากพวกเขาในสิ่งท่ีเรา

สามารถเสริมให้กบัพวกเขาได้อกีด้วย หนึง่ในสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุทีเ่ราทกุคนสามารถเรยีน

รู้ได้คอืการเหน็คณุค่าทกุคนในสิง่ทีพ่วกเขาเป็น พวกเขาเป็นคนไม่สมบรูณ์เหมอืนกบั

เรา การที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้นั้นต้องใช้ความพยายามและวิธีการ แต่เมื่อได้มา

แล้วก็คุ้มค่าอย่างมาก

อย่าคิดเหมาเอาว่า เพราะคุณถูกใครบางคน

ท�าร้าย ดังนั้นทุกคนจึงจะท�าร้ายคุณ การวางใจ

และพบกบัความเจ็บปวดเป็นบางครัง้ก็ดกีว่าการ

แยกตวัเองออกจากคนอืน่และปฏเิสธทีจ่ะเปิดใจ

ให้กบัใคร ๆ   เพราะประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัฉนั ท�าให้ฉนัสร้างก�าแพงล้อมรอบหวัใจ

และกลัวที่จะยอมให้ใครคนใดเข้ามาได้ ฉันมีความสัมพันธ์กับบางคน แต่ไม่ได้เป็น

ความสัมพันธ์ที่ดีเพราะฉันมัวแต่ใช้เวลาไปกับการพยายามท�าให้ตัวเองไม่ถูกปฏิเสธ

แทนที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ขอบคุณพระเจ้าที่โดยผ่านความสัมพันธ์ของฉันกับ

พระองค์และการมีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระองค์ ท�าให้ฉันได้

เรียนรู้ที่จะไว้วางใจได้อีกครั้ง 

อย่าคิดเหมาเอาว่า เพราะ

คุณถูกใครบางคนท�าร้าย 

ดังนั้นทุกคนจึงจะท�าร้ายคุณ
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 ถ้าหากคุณเคยถูกท�าร้าย พระเจ้าก�าลังรอเพื่อรักษาบาดแผลในจิตใจของคุณ 

พระองค์ทรงรักษาหัวใจที่ชอกช�้าและทรงประทานความยินดีแทนความเศร้าโศก  

(ดูในอิสยาห์ 61:1-7) พระองค์จะกลายเป็นก�าแพงแห่งการปกป้องที่อยู่ล้อมรอบคุณ 

พระเจ้าไม่ได้รับประกันว่าเราจะไม่ถูกท�าร้ายแต่พระองค์สัญญาว่าเม่ือเราถูกท�าร้าย 

พระองค์จะประทานการปลอบโยน การรักษา และรื้อฟื้นเราขึ้นมาใหม่ ขอให้ใช้เวลา

อ่านและใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้อย่างช้า ๆ ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ช่วยฉันอย่าง

มากในการจัดการกับช่วงปีต่าง ๆ ของฉันในการเรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้าแทนที่การ

ไว้ใจตัวเอง 

สาธุการแด่พระเจ้าและพระบิดาขององค์พระเยซูเจ้าของเรา 

พระบดิาผูท้รงเห็นใจ (สงสารและเมตตา) และพระเจ้า (ผู้เป็น 

แหล่งก�าเนดิ) ของการปลอบโยนทกุอย่าง (การปลอบใจและ

หนุนใจ) 

 ผู้ทรงปลอบโยน (ปลอบใจและหนุนใจ) เราในความ

ทุกข์ล�าบาก (เหตุการณ์เลวร้ายและความล�าบากเดือดร้อน)  

ทกุอย่าง เพือ่เราจะสามารถปลอบโยน (ปลอบใจและหนนุใจ) 

คนเหล่านัน้ทีเ่จอกบัความทุกข์ล�าบากหรอืความเดอืดร้อนได้

ด้วยการปลอบโยน (ปลอบใจและหนุนใจ) อย่างที่เราเองได้

รับการปลอบโยน (ปลอบใจและหนุนใจ) จากพระเจ้านั้น 

2 โครินธ์ 1:3-4 (ฉบับขยายความ)

 ถ้าหากฉันไม่ยอมให้พระเจ้ารักษาบาดแผลในจิตใจของฉันแล้ว ฉันก็คง 

ไม่สามารถสอนคนอื่นให้รับการช่วยเหลือและรับการปลอบโยนจากพระองค์ได้ 

พระเจ้ามีสิ่งส�าคัญบางอย่างให้คุณท�า และมีคนที่จะให้คุณช่วยเหลือ ถ้าหากคุณเป็น

หนึ่งในคนเหล่านั้นที่ยังคงมีบาดแผลและติดอยู่กับความเจ็บปวดในอดีต ฉันอธิษฐาน

ให้คุณเริ่มต้นรับการปลอบโยนและการรักษาของพระเจ้าในวันนี้ เริ่มต้นด้วยการ 

ใครคือคนที่ฉันวางใจได้?
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ทูลแบบง่ายๆ เพื่อให้พระเจ้ารักษาจิตใจของคุณและปลอบโยนคุณในความ 

เจ็บปวดนั้น 

 พระเจ้าจะไม่ทรงเพียงรักษาคุณเท่านั้น แต่พระองค์จะรื้อฟื้นปีต่าง ๆ ที่คุณ

สญูเสยีในชวีติ พระองค์สญัญาว่าจะประทาน

พระพรเป็นสองเท่าส�าหรบัความทุกข์ล�าบาก

ก่อนหน้าถ้าหากเราวางใจในพระองค์ แม้ว่า

สิ่งน้ีจะไม่ได้เกิดข้ึนในช่ัวข้ามคืน แต่มันจะ

เกดิขึน้ทลีะน้อยเมือ่เรายงัคงวางใจในพระเจ้า

และในการท�างานของพระวญิญาณบรสิทุธิต่์อไปจนถงึความสมบรูณ์ ในอสิยาห์ 61:7 

(ฉบับขยายความ)

แทนที่ความอับอาย (ก่อนหน้า) ของเจ้า เจ้าจะได้รับการ

ชดเชยเป็นสองเท่า แทนที่การไร้เกียรติและการต�าหนิ (คน

ของเจ้า) จะชืน่ชมยนิดใีนสว่นแบ่งของพวกเขา ด้วยเหตนุี้ใน

ดินแดนของพวกเขา พวกเขาจะได้กรรมสิทธิเ์ป็นสองเท่า (สิง่

ที่พวกเขาได้ริบมา) ความยินดีจะเป็นของพวกเขาตลอดไป

เป็นนิตย์

 พระสัญญาของพระเจ้าน้ีได้กลายเป็นจริงในชีวิตของฉันเองและส�าหรับอีก

หลายคนทีฉ่นัรูจ้กั ถ้าหากมนัยงัไม่กลายเป็นประสบการณ์ของคณุ มนัสามารถเป็นได้ 

การวางใจพระเจ้าเป็นกุญแจไขเปิดสู่พระสัญญานี้และพระสัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดด้วย

เช่นกัน

คนเขลา

 สุภาษติเป็นพระธรรมทีแ่บ่งปันเกีย่วกบัหลกัการแห่งสตปัิญญา และผูเ้ขยีนคอื 

ซาโลมอน ได้ใช้เวลามากมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของสติปัญญาและความโง่

เขลา มีพระสัญญาที่ให้ไว้ทั้งส�าหรับคนมีปัญญาและคนเขลา คนมีปัญญาได้รับ 

พระเจ้าจะไม่ทรงเพียงรักษาคุณ

เท่านั้น แต่พระองค์จะรื้อฟื้น 

ปีต่าง ๆ ที่คุณสูญเสียในชีวิต
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พระสัญญาเกี่ยวกับพระพรทุกอย่างที่คุณสามารถระบุช่ือได้ เช่น การทรงน�า การ

ปกป้อง ชวีติยนืยาว สขุภาพทีดี่ ความเจรญิรุง่เรอืงส�าหรบัทกุด้าน การยกชู และเกยีรติ 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระสัญญาเกี่ยวกับพระพร แต่คนเขลาจะได้รับในสิ่งท่ีตรง

กันข้ามทั้งหมด

 ในพระธรรมสุภาษิต คนเขลามักจะได้รับการพรรณนาถึงว่าเป็นคนท่ีม่ันใจ 

ในตัวเองหรือไว้ใจตัวเอง พูดให้ชัดเจนก็คือ ใครก็ตามท่ีไว้ใจตัวเองก็เป็นคนโง่เขลา 

และผลลัพธ์ที่ได้รับไม่เคยเป็นสิ่งที่ดีเลย คนที่ไว้ใจตัวเองปฏิเสธที่จะได้รับค�าแนะน�า 

พวกเขาเชื่อว่าทางของพวกเขาก็ถูกต้องเสมอ ความอับอายเป็นต�าแหน่งสูงสุดท่ีคน

เขลาจะได้รับ (ดูใน สุภาษิต 3:35) คนเขลาพูดโดยไม่คิด และคุณสามารถจ�าพวกเขา

ได้โดยวิธีการพูดของพวกเขา พวกเขาเป็นคนทีช่อบเยาะเย้ยและดหูม่ินซ่ึงล้อเลยีนคน

ชอบธรรม พวกเขารกัความชัว่และเกลยีดความดี อปุนสิยัทีไ่ม่ดแีละเป็นอนัตรายอย่าง

หนึง่ของคนเขลาคอื ความหยิง่ ความหยิง่ของพวกเขาหลอกลวงพวกเขาและพวกเขา

ปฏิเสธที่จะฟังเสียงของพระเจ้า

 ฉันพูดได้เลยว่าในโลกนี้มีคนเขลาจ�านวนมากและพวกเขาจะเก็บเกี่ยวผลของ

ความเขลาของพวกเขาไปจนกว่าพวกเขาจะเปลีย่นแปลง สิง่ท่ีน่าตืน่เต้นมากท่ีสดุเกีย่ว

กับพระเจ้าคือการที่พระองค์ทรงหยิบยื่นการเริ่มต้นใหม่และสดใสให้แก่เราทุกครั้งท่ี

เราต้องการ ไม่มใีครทกุข์ล�าบากกบัอดีตของเขาไปชัว่ชวิีตนอกเสยีจากว่าพวกเขาเลอืก

ท่ีจะท�าแบบน้ันเอง ถงึแม้ว่าฉนัเป็นคนทีไ่ว้ใจตวัเองมาหลายปี แต่โดยความช่วยเหลอื

ของพระเจ้า ฉนัก็ได้รบัการเปลีย่นแปลง และฉนัรูตั้วดีเลยว่าฉนัต้องการพระเจ้าตลอด

เวลา และฉันต้องการคนอื่นด้วย ฉันวางใจพระเจ้าว่าพระองค์จะน�าคนท่ีเหมาะสม 

เข้ามาในชีวิตของฉัน และจากนั้นพวกเราร่วมกันวางใจในพระเจ้า เราก็จะเห็นสิ่ง

อัศจรรย์เกิดขึ้น

 แม้แต่บางคนที่อุทิศชีวิตในการเป็นคริสเตียนอย่างเต็มที่ก็ยังท�าสิ่งต่าง ๆ ที่ 

โง่เขลาได้ อย่างน้อยฉันเองล่ะที่ท�าอย่างนั้น เมื่อหลายเดือนก่อน ฉันท�าสัญญาอุทิศ

ตนระยะยาวโดยไม่ได้คดิให้รอบคอบเสยีก่อน และตอนน้ีฉนัอยากจะยกเลกิสญัญานัน้

จริง ๆ ฉันท�าสัญญาโดยใช้อารมณ์ตัดสินแทนที่จะใช้เวลาแสวงหาสติปัญญาจาก

ใครคือคนที่ฉันวางใจได้?
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พระเจ้า ฉันได้กลับใจและขอพระเจ้าช่วยให้ฉันรักษาค�าพูดได้เพราะฉันรู้ว่าถ้าฉันไม่

ท�าตามสัญญาฉันก็จะโง่เขลายิ่งกว่าเดิมอีก ฉันได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในการ

ตัดสินครั้งนี้

 ประเด็นของฉันคือ พวกเราทุกคนกลายเป็นคนเขลาได้ แต่ถ้าหัวใจของเราถูก

ต้องกบัพระเจ้า พระองค์สามารถท�าให้เกิดผลดจีากความผดิพลาดของเราได้ การเป็น

คนเขลาและตัดสินใจเองโดยไม่ปรึกษาพระเจ้าเป็นบางครั้งย่อมแตกต่างกันกับความ

เขลาที่มาจากการใช้ชีวิตแบบไว้ใจตัวเอง

 การเรียนรู ้ว่าคนเขลาได้รับการพรรณนาในพระคัมภีร์ว่าเป็นคนที่มั่นใจ 

ในตัวเองหรือไว้ใจตัวเองน้ันท�าให้ฉันตาสว่างอย่างแท้จริง การไว้ใจตัวเองนั้นเป็น

ปัญหาที่ใหญ่กว่าส�าหรับเราโดยที่เราเองก็จินตนาการไปไม่ถึง มันเป็นการปิดประต ู

ต่อการช่วยเหลือทั้งหมดที่พระเจ้าต้องการประทานให้แก่เรา เมื่อเราพึ่งพาหรือไว้ใจ

ตัวเอง ผลลัพธ์ทีไ่ด้น้ันเลก็น้อยมากเมือ่เทยีบกบัผลลพัธ์อนัอศัจรรย์ทีเ่ราได้รบัเมือ่เรา

วางใจพระเจ้า

คุณไม่ต้องท�าเองทุกอย่าง

 การไม่ไว้ใจใครนอกจากตัวเองนั้นเป็นภาระที่หนักเกินกว่าจะแบกไว้ได้  

นั่นหมายความว่าคุณต้องท�าเองทั้งหมด โอย แค่คิดฉันก็เหนื่อยแล้ว เพราะฉันคิดถึง

เวลาที่ฉันเป็นแบบนั้น ค�านิยามอย่างหนึ่งของการวางใจคือการ “พึ่งพา” หมายถึง

พักพิง เชื่อมั่นใน พึ่งอาศัย หรือวางใจใน เมื่อเราพึ่งพาคนอื่น เราก็ท�าให้ภาระของเรา

เบาลงทันที

 ถ้าคุณได้ยินตัวเองพูดว่า “ฉันไม่สามารถไปต่อในสภาพแบบนี้ได้อีกแล้ว”  

นัน่อาจหมายความว่าคณุก�าลงัพยายามท�ามากเกนิกว่าทีค่ณุถกูสร้างมา เราแต่ละคน

มีความจ�ากัด เราสามารถรู ้ถึงความจ�ากัดเหล่านั้นได้ถ้าหากเราใส่ใจกับระดับ

ความเครยีดของเรา เมือ่ฉนัแบกภาระหนกัแบบน้ันซึง่ท�าให้ฉนัเหนด็เหนือ่ยตลอดเวลา 

พร�่าบ่น บูดบึ้งและไม่อดทนกับคน แสดงว่าฉันได้ก้าวเกินออกมาจากความจ�ากัดของ
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ฉนัแล้ว ฉนัต้องการความช่วยเหลอื ไม่ว่าจากพระเจ้าหรอืจากใครบางคนทีพ่ระเจ้าได้

จัดเตรียมเอาไว้ ฉันจ�าเป็นต้องพึ่งพาคนอื่น แต่มันจะเป็นสิ่งที่ท�าได้ยากถ้าหากฉันไม่

เรียนรู้ที่จะวางใจ

 เราต้องท�าเองทกุอย่างจรงิ ๆ  หรือ? เราเป็นคนเดยีวทีส่ามารถท�าให้ทกุสิง่ส�าเรจ็

ได้เท่านั้นจริง ๆ หรือ? หรือว่าเรากลัวที่จะไว้ใจให้คนอื่นท�า? หรือเราเป็นคนที่รักษา

อัตลักษณ์ (คุณค่าและความส�าคัญ) ของเราจากการเป็น “หนึ่งคนนั้นที่ท�าได้ส�าเร็จ” 

หรอืเปล่า? การทีจ่ะตอบค�าถามเหล่านี้ด้วยความซือ่สตัย์ได้จ�าเป็นต้องมกีารตรวจค้น

ในจิตใจ เราเชี่ยวชาญมากในการหลบซ่อนจากตัวของเราเอง มีกี่คนที่รู้จักตัวเองและ

รู้ถึงแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งที่พวกเขาท�าหรือ? เรากลัวที่จะถามตัวเองว่าท�าไม

เราถึงคิดว่าเราต้องเป็นคนนั้นที่ท�าเองทุกอย่างเพราะเราอาจไม่ชอบค�าตอบท่ีเราได้

รับก็ได้ใช่ไหม? หนึ่งในสิ่งต่าง ๆ  ที่ฉันค้นพบแล้วเจ็บปวดก็คือการที่ฉันรู้สึกว่าฉันต้อง

ท�าเองทุกอย่างเพราะฉันเป็นคนหยิ่งที่เช่ือว่าไม่มีใครสามารถท�าสิ่งนั้นให้ส�าเร็จได้ดี

เท่ากับฉัน (โอ้โห) 

 ฉันมีรากแห่งการถูกปฏิเสธในชีวิตของฉันที่เกิดข้ึนในอดีตด้วยเช่นกัน และ

เพราะสิ่งนี้ ฉันจึงลังเลใจที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะฉันคิดว่าฉันจะถูก

ปฏเิสธถ้าหากฉนัท�าแบบนัน้ การขอความช่วยเหลอืจากใครแล้วได้รบัค�าตอบว่า “ไม่” 

นั้นเป็นเรื่องที่ท�าให้อึดอัดใจอย่างมาก เหมือนกับคนอื่น ๆ ฉันกลัวที่จะก้มลงมองดู 

ใต้พื้นผิวของชีวิตของฉัน ฉันจึงท�าเองทุกอย่างจนฉันเกือบจะพัง แต่ในท่ีสุดฉันก็ขอ

ความช่วยเหลือจากพระเจ้า

 ถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณมาถึงสุดปลายเชือกแล้ว ขอให้ยึดเชือกไว้และขอความ

ช่วยเหลือจากพระเจ้า เมื่อเราขอพระเจ้าให้ช่วยเหลือเรา พระองค์จะให้ความจริง

ขนานใหญ่แก่เราที่ไม่ง่ายนักที่จะกลืนได้ ความจริงท�าให้เราเป็นไทได้ก็ต่อเมื่อเรา

ยอมรับความจริงและมีความซื่อสัตย์จริงใจซึ่งมักจะเจ็บปวด

 ไม่ใช่เร่ืองง่ายส�าหรบัฉนัเลยทีจ่ะยอมรบัว่าฉนัหยิง่ หรอืยอมรับว่าการท่ีฉันเป็น

คนที่ชอบควบคุมสถานการณ์ ไว้ใจตัวเอง หรือท่าทีของฉัน “ฉันไม่ต้องการใคร”  

นั้นไม่ถูกต้องชอบธรรม เมื่อพระเจ้าส�าแดงสิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้ให้กับฉัน ฉันรู้สึกว่าจิตใจ

ใครคือคนที่ฉันวางใจได้?
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ของฉันก�าลังถูกฉีกและถูกเปิดเผยด้วยวิธีการที่ท�าให้ฉันอึดอัด แต่ความจริงได้ท�าให้

ฉันเป็นไท มันจะท�าอย่างเดียวกันกับใครก็ตามที่เต็มใจยอมรับมัน

 ตอนนี้ฉันไม่เพียงไม่ต้องการท�าเองทุกอย่าง ฉันรู้ด้วยว่าฉันท�าเองทุกอย่างไม่

ได้ ในความเป็นจริง ฉันไม่เคยท�าอย่างนั้นได้ และคุณเองก็ท�าไม่ได้เหมือนกัน

 การวางใจพระเจ้าคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยารักษา เราต้องวางใจในวิถีของ

พระองค์แม้ว่าในตอนแรกมนัอาจดูเหมือนว่าทกุอย่างจะแย่ลงกต็าม บ่อยครัง้เป็นเรือ่ง

เข้าใจยากว่าท�าไมการรกัษาถึงเจบ็ปวดยิง่กว่า

การเจ็บป่วย แต่ถ้าเป็นเร่ืองของการเยียวยา

จิตใจ มนัมกัเป็นแบบนีต้ลอด  ฉนัมอีาการป่วย

ทางจิตใจ ฉันไม่รู้ว่าจะไว้วางใจใครได้อย่างไร 

ฉันใช้ชีวิตอยู่ในความกลัว กระเป๋าเป้ของฉันเต็มไปด้วยภาระหนักเต็มกระเป๋า และ

ฉนักแ็บกเอามนัไปด้วยตลอดเวลา ฉนัดีใจทีฉ่นัมอีดีตให้อ้างองิถึง เพราะมันช่วยให้ฉนั

เห็นชีวิตท่ีดีเยี่ยมของฉันในเวลานี้ เมื่อฉันนึกถึงความกดดันท่ีฉันเคยอยู่ภายใต้ และ

คดิถึงอสิรภาพทีฉ่นัมใีนเวลานี ้ฉนัท่ึงอย่างมากกบัฤทธ์ิอ�านาจและความดขีองพระเจ้า 

 ฉันแบ่งปันเรื่องราวในอดีตและลักษณะนิสัยเดิมของฉัน เพราะมีผู้คนจ�านวน

มากก�าลังติดอยู่ในกับดักแบบที่ฉันเคยติด ค�าอธิษฐานของฉันคือการได้ฟังค�าพยาน

จากผู้คนที่หลุดออกมาจากกับดักนี้ และได้รับอิสรภาพ  ฉันขอหนุนใจให้จิตใจที่อ่อน

ล้าว่า อิสรภาพแบบเดียวกันนี้ สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณ ถ้าหากคุณเลิกคิดแก้ไข และ 

“ยอมมอบหน้าที่นี้ให้พระเจ้าทรงท�า” สิ่งต่างๆ เพื่อชีวิตของคุณ 

 พึ่งพาพระเจ้าและพักพิงในพระองค์เพื่อให้พระองค์ช่วยเหลือและดูแลชีวิต

แทนคุณ

 ฉันตกใจไม่น้อยที่ผู้คนในโลกคิดว่าไม่จ�าเป็นต้องมีพระเจ้า ถ้าหากฉันไม่มี

พระเจ้าแม้สกัวนิาทเีดยีวฉนัจะไม่พบกบัผลลพัท์ในเรือ่งใดเลย พระเจ้ามพีระประสงค์

ให้มนุษย์มีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ และพึ่งพาพระองค์ ด้วยเหตุนี้เมื่อแยกจาก

พระเจ้า เราไม่สามารถท�าอะไรได้เลยจริง ๆ  บางคนอาจหลอกตัวเองว่าเขามทีกุสิง่ทกุ

อย่างที่จ�าเป็นในชีวิตแล้ว แต่เมื่อวันแห่งการคิดบัญชีมาถึง พวกเขาจะมาถึงทางตัน 

การวางใจพระเจ้าคือจุดเริ่มต้น

ของการเยียวยารักษา
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ฉนัหวงัว่าเวลาน้ันผูค้นทีม่ทีกุอย่างในชวิีตครบแล้ว จะยอมถ่อมใจและเชญิให้พระเจ้า

เข้ามาดูแลชีวิตของพวกเขา 

 ถ้าตอนนีค้ณุเร่ิมตระหนักว่าการไว้ใจตัวเองไม่ใช่ทางออกทกุอย่างของชวีติ และ

คุณต้องการเชิญให้พระเจ้าเข้ามาเป็นผู้ช่วยของคุณ จงอธิษฐานทูลขออย่างง่าย ๆ  

พระเจ้าเป็นอัจฉริยะระดับสูงสุดของโลกนี้ในการแก้ปัญหาทุกอย่าง พระวิญญาณ

บริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่กับผู้ที่เชื่อในพระองค์ทุกคน และพระนามอย่างหนึ่งของพระ

วิญญาณบริสุทธิ์คือ “ผู้ช่วย” (ดูในยอห์น 14:26) ลองนึกดูว่าถ้าคุณมี “ผู้ช่วย” ยืน

อยู่ข้างคุณทุกเวลา ผู้ช่วยจะช่วยคุณท�างานได้ไหมถ้าคุณไม่พูดว่า “ช่วยฉันด้วย” คุณ

จะไม่ให้พระองค์ท�าอะไรให้คณุบ้างเลยหรอื?  คณุไม่ต้องท�าเองทกุอย่าง ความจรงิคอื

พระเยซูได้ทรงกระท�าส�าเร็จทุกอย่างไปหมดแล้ว และโดยผ่านการไว้วางใจ  ผ่านทาง

ความเชื่อ และการจดจ้องท่ีพระองค์ คุณสามารถหายใจได้อย่างเต็มปอดและปล่อย

ภาระออกไปจากสมองของคุณได้ตอนนี้เลย  

 คุณเลือกได้ว่าจะเป็นคนที่ไว้ใจในพระเจ้า หรือจะไว้ใจตัวเองต่อไป

ใครคือคนที่ฉันวางใจได้?



วางใจพระเจ้าและท�าด ี
(ตอนที่ 1)

บทที่ 5

จงวางใจ (พึ่งพา พักพิง และมั่นใจ) ในพระยาห์เวห์ และจง 

ท�าความด ีดังนัน้ท่านจึงจะอาศัยอยูใ่นดินแดนและได้รบัการ

เลี้ยงดูด้วยความสัตย์ซื่อของพระองค์ และท่านจะได้รับการ

เลี้ยงดูอย่างแท้จริง

สดุดี 37:3 

 สดุดี 37:3 เป็นข้อพระคัมภีร์ที่สัญญาว่าถ้าหากเราวางใจพระเจ้าและท�า 

ความดี เราจะได้รับการเลี้ยงดู แต่ไม่ได้หมายถึงการที่เราจะมีอาหารเพียงพอหรือ 

มีให้กินจนอ่ิมหน�า แต่หมายถึงการที่เรามีความสุขมีความพึงพอใจและอิ่มใจใน 

จิตวิญญาณของเรา เราอาจต้องการให้บางสิ่งเปล่ียนแปลง แต่ในขณะท่ีเราก�าลังรอ

คอยนั้น เราสามารถมีจิตวิญญาณที่อิ่มในพระเจ้าได้ 

 การวางใจพระเจ้าเป็นผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ส�าหรับลูกของพระเจ้า เพราะ

มันท�าให้เขามีความสุขกับชีวิตมากกว่าการอยู่เพ่ือเอาชีวิตรอด จ�าไว้ว่าการวางใจ

พระเจ้าเป็นสิ่งที่เราเลือกและมันคือสิทธิพิเศษอย่างหนึ่ง แต่มีบางสิ่งที่เราจ�าเป็นต้อง

เพิ่มเข้าไปในการวางใจเพื่อจะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ สิ่งนั้นคือ “การท�า 

ความดี”

 บทนีอ้าจเป็นบททีส่�าคัญทีส่ดุในหนังสอืเล่มน้ีส�าหรบัคณุกเ็ป็นได้ หลักการพระ

คัมภีร์ในสดุดี 37:3 ได้ช่วยฉันอย่างมากในชีวิตของฉัน และฉันเช่ือว่ามันส�าคัญมาก

ส�าหรับคุณด้วยเช่นกัน



41

 การวางใจพระเจ้าหมายความว่า เราฝากทกุสิง่ทีเ่ราเป็นห่วงเอาไว้กบัพระองค์

และปฏิเสธความวิตกหรือกังวลไม่ว่าในเร่ืองใด ๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราปัด 

ความรับผิดชอบของเราทิ้ง บ่อยครั้งที่เราต้องลงมือท�าในสิ่งที่พระเจ้าดลใจเพื่อจะให้

ได้มาซึ่งสิ่งที่เราปรารถนา มีบางคนที่มีความคิดที่ไม่ถูกต้องว่าการวางใจหรือการรอ

คอยพระเจ้านั้นคือการไม่ท�าอะไรเลย เป็นการที่เราอยู่เฉยๆในขณะที่ก�าลังรอให้

พระเจ้าท�าทุกสิ่ง ซึ่งนั่นไม่ใช่ความจริงเลย ยกตัวอย่างเช่น มีบางคนที่วางใจพระเจ้า

ในการช่วยเขาให้ได้งานท�าแต่พวกเขากลับไม่เพียรพยายามค้นหา ถ้าเป็นแบบนี้พวก

เขาก็จะไม่ได้รับผลที่ดีเป็นแน่

 เปาโลพูดเรื่องนี้ชัดเจนต่อผู้เชื่อในเมืองเอเฟซัส เปาโลพูดว่าพวกเขาต้องท�า 

ทุกสิ่งท่ีจ�าเป็นต้องท�าในยามวิกฤติ และต้องยืนหยัดอย่างม่ันคงในที่ของพวกเขา  

(ดูในเอเฟซัส 6:13) เราเห็นหลักการในพระคัมภีร์ข้อนี้คือ “การวางใจพระเจ้าและ

ท�าความดี” ท�าในสิ่งที่คุณสมควรท�า ท�าสิ่งที่คุณสามารถท�าได้ และวางใจพระเจ้า 

ในการท�าสิ่งที่คุณท�าไม่ได้หรือไม่ควรท�า

 ส่ิงแรกทีเ่ราจ�าเป็นต้องท�าเสมอคือ วางใจพระเจ้าในทกุด้านของชวีติ สิง่ทีส่อง

ทีเ่ราจ�าเป็นต้องท�าคอื เตรยีมพร้อมทีจ่ะท�าสิง่ใด ๆ  ท่ีพระเจ้าเปิดเผยว่าเราจ�าเป็นต้อง

ท�า ฉันเคยได้รับการน�าให้เปลี่ยนวิธีการอธิษฐานในยามที่ฉันมีความจ�าเป็น แทนที่จะ

พูดว่า “ลูกวางใจในพระองค์ โอพระเจ้า ขอทรงท�าสิ่งนี้เพื่อลูกด้วย” ตอนนี้ฉันพูดว่า 

“โอพระเจ้า ลูกวางใจว่าพระองค์จะทรงดูแลสถานการณ์นี้ และถ้าหากมีส่ิงใดท่ีลูก

จ�าเป็นต้องท�า ขอทรงเปิดเผยสิ่งนั้นให้แก่ลูกด้วย” คุณอาจต้องการพิจารณาเพื่อจะ

ท�าสิง่นีน้อกเสยีจากว่าคุณท�าอยูแ่ล้ว ฉนัคิดว่ามนัช่วยท�าให้เราตระหนกัถงึความจ�าเป็น

ในการฟังค�าสั่งของพระเจ้าที่อาจมอบให้แก่เรา

 ในวนัที ่1 มกราคม 2015 ฉนัเขยีนในบนัทกึของฉนัว่าฉนัต้องการและปรารถนา

อย่างแรงกล้าทีจ่ะมีก�าลงัมากขึน้ ไม่นานหลงัจากนัน้ ฉันสมัผสัได้ว่าฉนัควรเร่ิมต้นเดนิ

ในแต่ละวนั ฉนัได้ออกก�าลงักายกับครฝึูกของฉนัสปัดาห์ละสามวนัอยูแ่ล้วในเวลานัน้ 

แต่ตอนนีฉ้นัคดิว่าฉนัควรเพิม่การเดนิเข้าไปด้วย ฉนัพึง่พาพระเจ้าทกุวนัเพือ่ให้ความ

ปรารถนาและความสามารถเพื่อจะท�าสิ่งนั้นได้ ภายในเวลาไม่กี่เดือน ฉันเดินวันละ

ห้าไมล์และมีก�าลังมากขึ้นกว่าแต่ก่อน  ฉันมีความอดทนมากขึ้นและมีความคิดที่ตื่น

วางใจพระเจ้าและท�าดี (ตอนที่ 1)
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ตัวมากขึ้น และฉันได้การลดน�้าหนักเป็นโบนัสซึ่งไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของฉันเลย 

ฉันตื่นเต้นมาก การออกก�าลังกายเพ่ิมขึ้นเปลี่ยนร่างกายของฉันให้เป็นอย่างท่ีมัน

สมควรเป็น

 ฉันวางใจพระเจ้าในการให้ก�าลังแก่ฉันและพระองค์ประทานบางสิ่งบางอย่าง

ให้ฉันท�า แต่พระองค์ประทานความปรารถนาและความสามารถให้แก่ฉันเพื่อท�าสิ่ง

นั้นด้วย ถ้าหากคุณวางใจพระเจ้าและท�าใน

สิ่งที่พระองค์ขอให้คุณท�า ฉันรับประกันเลย

ว่าคณุจะอศัจรรย์ใจกบัความก้าวหน้าของใน

การไปถึงเป้าหมายของคุณ 

 อกีสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัดวงตาของฉนัเมือ่ไม่นานมาน้ี ดวงตาของฉนัแห้งมากและบาง

ครัง้มนัแสบร้อนเจบ็มาก ฉนัใช้ยาหยอดตาทุกอย่างทีม่คีนแนะน�า ฉนัใช้เครือ่งท�าความ

ชืน้ให้กับดวงตาในเวลาทีฉ่ันนอนหลบั และถงึแมว่้ามนัจะช่วยได้บ้าง แต่ฉนักย็ังเจบ็

ทรมานอยูดี่ อาการของฉนัจะแย่ลงโดยเฉพาะเมือ่ฉนัเดินทางไปในทีท่ี่มสีภาพอากาศ

แห้ง ซึง่ฉนัต้องไปบ่อยเพราะเป็นส่วนหน่ึงของความรับผดิชอบในการท�าพนัธกจิของฉนั 

 ฉนัอธษิฐานเกีย่วกบัสถานการณ์นี ้เหมอืนกบัทีฉ่นักอ็ธิษฐานมาแล้วหลายครัง้

ก่อนหน้า ในคร้ังน้ีฉนัสัมผสัว่าพระเจ้าก�าลงัตรสัว่าฉนัจ�าเป็นต้องดืม่น�า้มากขึน้อกี ฉนั

ก็คดิว่าฉนัดืม่น�า้เยอะอยูแ่ล้วนีน่ะ มสีองคนทีแ่นะน�าให้ฉนัดืม่น�า้มากขึน้ แต่เพราะฉัน

คิดว่าฉันดื่มเยอะอยู่แล้ว ฉันก็เลยไม่สนใจค�าแนะน�าของพวกเขาและมองว่านั่นไม่ใช่

ค�าตอบส�าหรบัปัญหาของฉนั น่าสนใจมากจรงิ ๆ  ทีค่วามหยิง่ในใจของเราขดัขวางเรา

จากการใส่ใจค�าแนะน�าของใครบางคนได้ถึงเพียงนี้ อย่างน้อยเราควรเอาคค�าแนะน�า

ที่ได้รับมาไปใคร่ครวญดูต่อหน้าพระเจ้า ว่ามันตรงที่เรารู้สึกในวิญญาณของเราหรือ

ไม่ พระเจ้ามักจะตรัสกับเราผ่านทางผู้คน แต่เราต้องถ่อมใจพอที่จะฟังพวกเขา

ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ได้ท้อถอยกับเรา และพระองค์ทรงพยายามบอกฉันถึง

สิ่งที่ต้องท�าผ่านทางผู้คน ตอนนี้พระองค์ทรงมีพระคุณอย่างมากในการบอกฉันด้วย

ตัวของพระองค์เอง ฉนัจงึรูส้กึว่าฉนัต้องดืม่น�า้มากขึน้เป็นสองเท่าจากทีฉ่นัดืม่อยู ่โดย

เฉพาะเมือ่ฉนัไปในทีท่ีม่สีภาพอากาศแห้ง เพือ่จะท�าอย่างนัน้ ฉนัต้องดืม่น�า้วนัละแปด

ฉันวางใจพระเจ้าในการให้ก�าลัง

แก่ฉันและพระองค์ประทานบาง

สิ่งบางอย่างให้ฉันท�า
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ขวดขนาดสิบหกออนซ์ ฉันตั้งขวดน�้าไว้บนโต๊ะและเริ่มต้นดื่ม และใช่เลย ดวงตาของ

ฉันดีขึ้น แม้ว่ามันไม่ได้หายขาด แต่มันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะ การดื่มน�้าปริมาณมาก

ขนาดนี้เป็นเรื่องที่ท้าทาย ฉันไม่ได้เก่งที่จะท�าได้ทุกวัน แต่ฉันรู้จากประสบการณ์ของ

ฉันว่าฉันสามารถสร้างนิสัยใหม่ได้ และฉันก็ท�า อะไรที่เคยยากส�าหรับฉัน ตอนนี้มัน

กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของฉันแล้ว

 มีอีกครั้งหนึ่ง ที่ฉันนอนหลับไม่ได้ และหลังจากที่พลิกตัวไปมาจนกระทั่งถึง

เวลาปัสสาวะในตอนเช้า ฉันถามพระเจ้าว่ามันมีอะไรผิดปกติ พระองค์ดึงความสนใจ

ของฉันอย่างรวดเร็วไปที่เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นท่ีฉันแสดงความหยาบคาย

และไม่น่ารักต่อใครบางคน และฉันรู้ทันทีเลยว่าฉันต้องขอการยกโทษจากพระเจ้า 

และฉันก็ท�าแบบนั้น ฉันจ�าเป็นต้องไปขอโทษคนนั้นที่ฉันแสดงความหยาบคายให้เร็ว

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ฉันจึงนอนหลับสบายได้หลังจากนั้น 

 เป้าหมายในชวีติของฉนัคอืการวางใจพระเจ้าอย่างต่อเนือ่งและ “ท�าความด”ี 

การท�าความดหีมายถงึเราท�าความดีทีพ่ระเจ้าทรงน�าให้เราท�า และเราเชือ่ฟังพระองค์

ทันทีในทุกเรื่องที่พระองค์เปิดเผยให้แก่เรา มีอีกด้านหน่ึงของการท�าความดีที่ฉัน

ต้องการพดูถงึในบทต่อไป แต่ให้เราอทุศิตวัเพ่ือเรยีนรูส้ิง่ส�าคญัในการท�าตามการทรง

น�าของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างทันทีในบทนี้ก่อน

พระผู้ช่วยของเรา

 เมื่อพระเยซูทรงถูกรับขึ้นไปสู่สวรรค์ พระองค์ประทานพระผู้ปลอบโยน 

และพระผูช่้วยอกีผูห้นึง่ คอื พระวญิญาณบรสิทุธิ ์พระองค์ตรสัในยอห์น 14:16  (ฉบบั

ขยายความ) ว่า

และเราจะทลูขอพระบดิา และพระองค์จะทรงประทานพระผู้

ปลอบโยน (ผู้ให้ค�าปรึกษา ผู้ช่วย ผู้อธิษฐานเผื่อ ผู้แก้ต่าง 

ผู้เสริมก�าลัง และผู้ยืนเคียงข้าง) ซึ่งพระองค์จะทรงอยู่กับ

พวกท่านชั่วนิรันดร์

วางใจพระเจ้าและท�าดี (ตอนที่ 1)
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 พระเยซูส่งพระวิญญาณของพระองค์ให้มาอยู่กับเราและอยู่ในเราทุกเวลา   

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้น�าทางของเรา ตามที่เขียนในยอห์น 16:13 ฉันชอบ

ความคิดเกี่ยวกับการมีพระผู้ช่วยที่บริสุทธิ์ด�าเนินไปกับฉันตลอดทั้งชีวิต และฉันหวัง

ว่าความคิดเช่นนี้จะท�าให้คุณตื่นเต้นด้วย เราไม่ต้องเดินไปตามล�าพังและท�าทุกอย่าง

ด้วยตัวเอง เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ พระองค์ทรงน�าเรา

ในสิง่ทีต้่องท�า และพระองค์เสรมิก�าลงัและท�าให้เรามคีวามสามารถท�าสิง่นัน้ได้ ขอให้

คุณตรวจสอบตัวเองเพื่อความแน่ใจว่าคุณพึ่งพระเจ้าทุกเวลา เพราะถ้าแยกจาก

พระองค์แล้ว เราท�าสิ่งใดไม่ได้เลย (ดูในยอห์น 15:5) เมื่อเรามีความมั่นใจในพระเยซู

และพึ่งพาพระองค์ ความกดดันก็จะถูกก�าจัดออกไปจากชีวิตเรา

 ถ้าหากพระเจ้าทรงต้องการให้คุณท�าสิ่งที่เจาะจง การท่ีจะรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร

อาจไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเสมอ แต่เมื่อคุณรอคอยพระเจ้าด้วยความอดทน รักษา

ความวางใจในพระองค์เอาไว้ พระองค์จะเปิดเผยน�้าพระทัยของพระองค์ให้แก่คุณ  

มีช่วงเวลาท่ีฉันต้องรอคอยให้พระเจ้าดูแลสถานการณ์หนึ่งในชีวิตและฉันรู้สึกว่าใน

ส่วนของฉันต้องพูดด้านบวกเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น และขอบคุณพระองค์ล่วงหน้า

ส�าหรบัการทะลทุะลวง ฉนัคิดถงึสองเหตุการณ์ทีเ่มือ่พระองค์ขอให้เราถวายด้วยความ

เสยีสละ กบัอกีคร้ังคอืให้เราถอือดอาหาร และยงัมอีกีครัง้ทีพ่ระองค์สัง่ให้เรานมสัการ

และรอคอยเท่าน้ัน อย่าคดิเอาไว้ก่อนว่าพระเจ้าจะท�างานหรอืตรสักบัเรายงัไง เพราะ

วิถีของพระองค์ก็ไม่มีที่สิ้นสุด

     เมื่อพระเจ้าตรัส (น�าและชี้ทาง) 

เราจะสัมผัสได้ชัดเจนในหัวใจของเรา

ถึงทิศทางพิเศษที่เราต้องไป หรือเรามี

ความคิดหรือแนวทางท่ีแน่วแน่ในใจ 

พระเจ้าทรงน�าคนเหล่านัน้ทีต้่องการการน�าทางของพระองค์อย่างแท้จรงิ บางครัง้เรา

เรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา ด้วยเหตุนี้ถ้าหากคุณก้าวออกมาด้วยความเชื่อและ

พบว่าคุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณก�าลังท�า ขออย่าได้ยอมแพ้

พระเจ้าทรงน�าคนเหล่านั้นที่ต้องการ

การน�าทางของพระองค์อย่างแท้จริง
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 เมื่อฉันก�าลังท�าบางสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ฉันท�า ฉันจะรู้สึกอึดอัด 

ในวิญญาณและจิตใจ ถ้าหากความรู้สึกนั้นยังคงอยู่ ฉันเรียนรู้ว่าฉันจะต้องไปทางอื่น 

และฉันก็รอคอยเพื่อค้นหาให้เจอว่าทางนั้นคือทางไหน ถ้าฉันก�าลังท�าสิ่งที่พระเจ้า

ต้องการให้ฉันท�าแล้ว ฉันก็จะมีสันติสุข สัมผัสได้ถึงพระคุณและความชื่นชมยินดี

พระเจ้าบอกให้คุณท�าอะไร ก็จงท�าสิ่งนั้น

 ฉันมักจะเล่าเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่มาหาฉันตอนเลิกประชุมและขอพูด

คุยกับฉัน ในช่วงสุดสัปดาห์ เธอใช้เวลากับผู้หญิงคนอื่นบางคนที่แบ่งปันค�าพยาน 

ส่วนตัวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่พระเจ้าได้บอกให้พวกเธอท�า และหลังจากท่ีท�าสิ่งเหล่า

นั้น พวกเธอก็พบกับการทะลุทะลวงที่พวกเธอปรารถนาอย่างมาก ผู้หญิงคนนี้พูดว่า 

“จอยซ์ ทุกสิ่งที่พระเจ้าน�าพวกเขาให้ท�า พระองค์ก็เปิดเผยให้กับฉันท�าด้วย แต่สิ่งที่

แตกต่างกนัคอื พวกเขาท�าตามสิง่ทีพ่ระเจ้าบอกให้ท�า ดงันัน้พวกเขาจงึพบกบัชยัชนะ

เหนือปัญหาของพวกเขา แต่ฉันไม่ได้ท�า” การท�าตามการทรงน�าของพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิเป็นกุญแจส�าคัญต่อการท�าให้ชีวิตเคลื่อนไปข้างหน้าและมีชัยชนะเหนือสิ่ง

ท้าทายที่เราเผชิญ

 ไม่มีอะไรที่เรียบง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว ตัวอย่างท่ีดีในพระคัมภีร์อยู่ใน ยอห์น  

บทที่ 2 มารดาของพระเยซูต้องการการอัศจรรย์ในงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานา 

เม่ือเหล้าองุ่นหมด ในข้อ 5 เธอหันไปหาคนรับใช้และพูดกับพวกเขาว่า “ไม่ว่า  

(พระเยซ)ู บอกให้พวกท่านท�าอะไร จงท�าสิง่น้ัน” ถ้าหากคณุไม่เคยให้พระเจ้าควบคมุ

ชวิีตของคณุทัง้หมดอย่างแท้จรงิ คณุยนิดีทีจ่ะท�าสิง่นีเ้พือ่เป็นเป้าหมายอนัใหม่ในชวีติ

ของคุณไหม? ถ้าคุณยินดี คุณจะไม่มีวันเสียใจเลย

 ถามตัวเองด้วยความจริงใจ “ฉันวางใจในพระเจ้าจริง ๆ หรือเปล่า? ฉันได้ท�า

ในสิ่งที่พระองค์ขอให้ฉันท�าไหม หรือฉันก�าลังไม่เชื่อฟังพระองค์ และยังหวังว่าจะได้

รับในส่ิงที่ฉันต้องการไหม?” เป็นไปได้หรือคนจะวางใจพระเจ้าได้โดยที่พวกเขาไม่

เต็มใจเช่ือฟังพระองค์? ฉันคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ ฟังดูแล้วอาจเหมือนรุนแรง แต่มัน

วางใจพระเจ้าและท�าดี (ตอนที่ 1)
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เป็นความจริง การวางใจพระเจ้าจะกลายเป็นเพียงแนวคิดฝ่ายวิญญาณถ้าหากเราไม่

วางใจพระองค์มากพอจนกระทั่งยอมท�าในสิ่งที่พระองค์ขอให้เราท�า หรือไม่ต้องท�า

อะไรเลยถ้าพระองค์บอกเราว่าไม่ต้องท�า

จะเป็นยังไงถ้าพระเจ้าบอกเราว่าไม่ต้องท�าอะไรเลย?

 มีสิ่งต่าง ๆ  ที่พระเจ้าขอให้เราท�า และก็มีสิ่งต่าง ๆ  ที่พระเจ้าขอให้เราหยุดท�า 

มีช่วงหนึ่งที่ฉันต้องการให้สามีของฉันเปลี่ยนแปลง แต่พระเจ้าขอให้ฉันหยุดพยายาม

เปลีย่นเขา และมช่ีวงหนึง่ทีฉ่นัต้องการเปลีย่นแปลงตวัเอง แต่ฉนัไม่สามารถท�ามนัได้

แม้ว่าฉันจะต่อสู้และพยายามด้วยตัวเองมากแค่ไหน ฉันจ�าเป็นต้องรอคอยพระเจ้า 

เชื่อว่าพระองค์จะท�าให้งานที่พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นในฉันไว้นั้นส�าเร็จได้ (ดูใน ฟิลิปปี 

1:6) ฉันอยากมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับสิ่งต่าง ๆ แต่กลับเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกฉันให้

หยุดท�า ซึ่งมันไม่ง่ายส�าหรับฉันเลย 

 มีสิ่งใดที่พระเจ้าบอกให้คุณหยุดท�าบ้างไหม? พระองค์บอกฉันให้หยุดท�า 

สิ่งต่าง ๆ คร้ังแล้วครั้งเล่า ฉันยังคงจ�าได้ว่าฉันต้องการที่จะเถียงกับสามีของฉัน 

จนถึงที่สุด แต่พระเจ้าบอกฉันให้หยุดพูด ฉันชอบออกความคิดเห็น แต่พระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิส่งสัญญาณไฟแดงเตือนฉนับ่อยมาก เพือ่ให้ฉนัหยดุและเตอืนตวัเองให้ปิดปาก

ให้สนิท 

 ฉนัไม่อยากให้พวกคณุสักคนทีต้่องท�าให้ตัวเองผดิหวงักบัการงานของเนือ้หนงั 

พยายาม “ท�า” บางสิง่ทีค่ณุไม่สามารถท�ามนัให้ส�าเรจ็ได้ด้วยก�าลงัหรอืความสามารถ

ของคุณเอง ขอให้เข้าใจว่าฉันก�าลังพูดถึงการท�าสิ่งที่พระเจ้าส�าแดงให้คุณท�า หรือสิ่ง

ที่พระองค์ส�าแดงว่าคุณไม่ต้องท�า

 ข้อพระคัมภีร์ที่ฉันชอบมากข้อหนึ่งคือ สดุดี 46:10 ท่ีบอกให้เรานิ่งเสียและ 

รู้เถิดว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ส�าหรับฉันแล้ว การนิ่งเป็นสิ่งที่ท�าได้ยากกว่าการ 

กระตือรือร้น พระเจ้าต้องการให้เรากระตือรือร้น แต่กระตือรือร้นในการท�าตาม 

น�้าพระทัยของพระองค ์ไม่ใช่ตามใจเราเอง 
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 ในขณะที่คุณก�าลังวางใจให้พระเจ้าดูแลสถานการณ์ที่คุณฝากมอบไว้กับ

พระองค์ คุณอาจสัมผัสได้ในวิญญาณของคุณว่าพระองค์ต้องการให้คุณใช้เวลา

อธิษฐานเพื่อขอบพระคุณมากกว่าทูลขอ มีหลายครั้งในชีวิตที่คุณไม่สามารถท�าสิ่งใด

ได้เลยนอกจากอธษิฐานและรอคอย น่ีเป็นความจรงิโดยเฉพาะเมือ่คณุอธษิฐานขอบาง

สิ่งส�าหรับคนที่คุณรัก ค�าอธิษฐานของคุณเปิดประตูให้พระเจ้าท�างาน แต่บุคคลที่

เกี่ยวข้องก็ยังจ�าเป็นต้องยอมให้พระองค์ท�างานในพวกเขาด้วย 

 มช่ีวงหน่ึงทีฉ่นัอธษิฐานเผือ่ใครบางคนมาเป็นเวลานาน แล้วฉนัรูส้กึว่าไม่ได้รบั

การทรงน�าให้ทูลขอพระเจ้าเพื่อท�าบางส่ิงบางอย่างอีกต่อไป แต่ให้อธิษฐานขอบคุณ

พระองค์ที่ทรงก�าลังท�างานอยู่

ฤทธิ์เดชของการเชื่อฟัง

 ฉันพูดคุยกับผู้คนที่สับสนเกี่ยวกับความเช่ือที่ดูเหมือนไม่เกิดผลของพวกเขา

อยู่เป็นประจ�า หลังจากที่อยู่กับพวกเขาสักพัก ฉันก็บอกได้เลยว่าท�าไม พวกเขาบ่น 

ตัดสินคนอื่น และแง่ลบ พฤติกรรมแบบนั้นเป็นการไม่เช่ือฟังการทรงน�าของ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ การเชื่อฟังพระเจ้าในด้านทัศนคติของเรานั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญ 

อย่างมาก 

 เรามีฤทธิ์เดชเหนือศัตรูของเราคือ ซาตาน แต่สิทธิอ�านาจที่จะใช้ฤทธิ์เดชนั้น

มาจากการเชือ่ฟังพระเจ้าเพยีงอย่างเดียว พระเยซทูรงเตม็ไปด้วยฤทธิเ์ดช แต่พระองค์

ทรงเชื่อฟังด้วย พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงเชื่อฟังอย่างสุดโต่ง แม้จนถึงความ 

มรณา และพระนามที่ประทานให้แก่พระองค์นั้นเหนือนามอื่นทั้งปวง และทุกเข่าจะ

ต้องกราบลงต่อพระนามนั้น (ดูใน ฟิลิปปี 2:8-10) 

 ส่ิงที่เป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงในการเห็นค�าตอบของค�าอธิษฐานของคน

มากมายคอืความโกรธและความขมขืน่ทีพ่วกเขาปฏเิสธทีจ่ะยอมปล่อยไป หัวข้อเรือ่ง

การให้อภัยคนเหล่านั้นที่ท�าร้ายเราและคนที่เรามองว่าเป็น “ศัตรู” นั้นไม่สามารถ

ท�าให้เจือจางลงได้ในพระวจนะของพระเจ้า พระองค์กล่าวอย่างชัดเจนว่าเมื่อเรา

วางใจพระเจ้าและท�าดี (ตอนที่ 1)
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อธิษฐาน เราต้องยกโทษให้คนอื่นส�าหรับสิ่งใด ๆ ที่เราต่อต้านพวกเขา (ดูใน มาระโก 

11:25) ด้วยเหตุนี้ถ้าหากคนใดในพวกเราที่คิดว่าเราสามารถปฏิเสธการยกโทษและ

ยังคงเห็นพระเจ้าท�างานในชีวิตของเราอยู่ เราก็คิดผิดแล้ว 

 ตอนน้ีฉนัอยากยนืยนักบัคณุว่าฉนัไม่ได้ก�าลังพดูว่าเราได้รบัความรอดผ่านการ

เชื่อฟัง แต่เป็นการเชื่อฟังของพระคริสต์ต่างหากที่จัดเตรียมความรอดให้กับเรา  

เราได้รบัความรอดโดยพระคุณของพระเจ้า ไม่ใช่ด้วยการกระท�าของเราเอง (ด ูเอเฟซัส 

2:8-9) แต่ฉันก็เชื่ออย่างแท้จริงว่าใครก็ตามที่ได้รับของประทานแห่งความรอด 

ผ่านทางพระคริสต์ย่อมจะต้องการเติบโตในการเชื่อฟังเพราะพวกเขารักพระองค์

 คนทีเ่ป็นพ่อแม่ยงัคาดหวงัให้ลกู ๆ  ของพวกเขาวางใจและเชือ่ฟังพวกเขา แล้ว

ท�าไมเราถงึคดิว่าพระเจ้าจะทรงคาดหวงัจากเราน้อยกว่านัน้หรือ? ฉนัอยากหนุนใจให้

คณุต้ังใจและรกัษาความต้ังใจน้ันให้อยูใ่นการวางใจพระเจ้าทกุเวลา ท�าในสิง่ทีพ่ระองค์

ขอให้คุณท�าหรือไม่ท�า (ดูใน โคโลสี 3:2) การท�าสิ่งใดเป็นบางครั้งไม่ได้น�าชัยชนะมา

ในชีวิตของเรา แต่การท�าสิ่งใดอย่างต่อเนื่อง

และด้วยความพากเพยีรต่างหากท่ีน�าชัยชนะ

มา การเชื่อฟังเพียงเล็กน้อยผสมกับการไม่

เชือ่ฟังมากมายกมี็ค่าเท่ากนักบัชวีติทีไ่ม่เป็น

ที่พอพระทัย 

 คุณจะอุทิศตัวเพื่อการเชื่อฟังพระเจ้าในระดับที่สูงขึ้นไหม? ถ้าหากคุณยอม

อทิุศ พระองค์จะประทานพระคณุให้คณุท�าได้ มด้ีานไหนบ้างทีค่ณุตระหนกัว่าจ�าเป็น

ต้องมอบให้กับพระเจ้าในเวลานี้ ไม่ใช่แค่สิ่งท่ีคุณเป็นห่วงหรือกังวล แต่รวมถึง

พฤตกิรรมต่าง ๆ  ทีไ่ม่ถูกต้องตามน�า้พระทยัของพระองค์ด้วย? คณุสามารถเริม่ต้นใหม่

ได้ การเริม่ต้นใหม่ ให้เสียงร�า่ร้องจากหัวใจของคุณดังต่อไป “พระบิดา ขอให้น�า้พระทัย

ของพระองค์ส�าเร็จ ไม่ใช่ตามใจข้าพระองค์”

 ตอนนี้ให้เรามาถึงตอนที่สองของการท�าความดีกันเถอะ มันน่าตื่นเต้นมากจน

ฉันอดใจไม่ไหวที่จะแบ่งปันให้กับคุณแล้ว

การเชื่อฟังเพียงเล็กน้อยผสมกับ

การไม่เชื่อฟังมากมายก็มีค่าเท่า

กันกับชีวิตที่ไม่เป็นที่พอพระทัย



วางใจพระเจ้าและท�าด ี
(ตอนที่ 2)

บทที่ 6

อย่าให้เราเมื่อยล้าในการท�าดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว 

เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร

กาลาเทีย 6:9 (ฉบับไทยคิงส์เจมส์)

 เราได้เรียนรูว่้าการเชือ่ฟังพระเจ้าและการท�าตามการทรงน�าของพระวิญญาณ

บรสิทุธิน้ั์นคอื “การท�าด”ี แต่ในบทนี ้ฉนัต้องการเน้นอย่างเจาะจงในเรือ่งการเชือ่ฟัง

พระเจ้าและการท�าการดีต่าง ๆ โดยการช่วยเหลือผู้คนที่มีความขัดสน

 อัครทูตเปาโลบอกกับผู้เชื่อที่กาลาเทียว่าไม่ให้เมื่อยล้าในการท�าดี (ดูใน  

กาลาเทีย 6:9) เขาสั่งให้ผู้เชื่อที่นั่นท�าดีต่อทุกคนในทุกโอกาสที่มี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กับครอบครัวที่มีความเชื่อ (6:10) เราสมควรมองเห็นว่าการช่วยเหลือคนอื่นที่ขัดสน

นัน้เป็นโอกาสในการท�าด ีมนัเป็นโอกาสทีเ่ราจะได้อวยพรคนอืน่ และท�าให้ตัวของเรา

เองได้รับการอวยพรด้วย ผู้คนที่มุ่งช่วยเหลือคนอื่นย่อมเป็นคนที่มีความสุข

 ฉันเชื่ออย่างจริงใจว่าการให้นั้นหยั่งรากลงในการวางใจพระเจ้า เราท�าเพราะ

พระเจ้าทรงขอให้เราท�า และเราเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระองค์ว่าจะทรงดูแลใน

ด้านการเงินของเราเองด้วย การท�าการดีย่อมท�าสิ่งต่าง ๆ ท่ีอัศจรรย์ให้กับคนท่ี

พากเพียรท�าการดีนั้น ในกิจการ 20:35 (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย) บอกไว้ว่า “...การ

ให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” การให้ตัวของเราเองปลดปล่อยความยินด ี

ในชีวิตของเราและท�าให้เราสามารถมีความสุขได้แม้ในขณะท่ีรอคอยพระเจ้าดูแล 
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สิ่งที่เป็นความจ�าเป็นในชีวิตของเรา ถ้าหากคุณก�าลังแปลกใจว่า “ฉันจะช่ืนชมยินดี

ได้ยังไงในเมื่อฉันมีปัญหาอยู่?” ค�าตอบง่าย ๆ คือ เลิกคิดถึงตัวคุณเองและจดจ่อกับ

การท�าสิง่ดเีพือ่คนอืน่ เราไม่ต้องจดจ่อกบัปัญหาตลอดทัง้วนัเพือ่รอให้พระเจ้าประทาน

ค�าตอบให้แก่เรา บอกกับพระองค์ถึงสิ่งที่คุณต้องการ จากนั้นก็วางใจพระองค์ในการ

จัดเตรียมให้คุณในขณะที่คุณเองก็จดจ่อกับการท�าดี

 ข้อพระคัมภีร์โปรดข้อหนึ่งส�าหรับฉันคือ กิจการ 10:38 ที่บอกว่าพระเยซูทรง

ได้รับการทรงเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ “พระองค์เสด็จไปทั่ว ทรงท�าความดีและ

รักษาคนทั้งปวงที่ถูกรังควานและกดขี่โดย (อ�านาจ) ของมาร...” (ฉบับขยายความ) 

เราได้รับค�าสอนให้เลียนแบบการกระท�าของพระองค์และท�าตามแบบอย่างของ

พระองค์ และน่ีคอืหน่ึงในวธิกีารทีด่ทีีส่ดุทีเ่ราสามารถท�าอย่างนัน้ได้ โลกนีเ้ตม็ไปด้วย

ผู้คนที่ถูกกดขี่โดยมาร และเราเป็นผู้ได้รับการทรงเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อ

ช่วยพวกเขาเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงช่วย

 ทุกครั้งที่เราท�าดี เราก�าลังหว่านเมล็ดท่ีจะน�า

ไปสู่การเก็บเกี่ยวของเราเอง อย่าท�าผิดพลาดด้วย

การคดิว่าคณุมปัีญหามากเกินกว่าทีจ่ะช่วยคนอืน่ได้ 

การคิดอย่างนั้นจะกักคุณไว้ให้ติดอยู่กับปัญหาของ

คุณอย่างไม่สิ้นสุด

 ในช่วงสุดสัปดาห์หน่ึง เมื่อฉันก�าลังสอนหัวข้อนี้คือการวางใจพระเจ้าและ 

ท�าดี ในงานประชุมหนึ่งของฉัน ไฟฟ้าดับในสถานที่จัดประชุมประมาณหนึ่งชั่วโมง

ก่อนเริ่มประชุม ด้วยเหตุน้ีเราจึงต้องยกเลิกและมองดูคนนับพันจากท่ีประชุมไป  

ไฟฟ้ากลับมาตอนสิบนาทีก่อนเวลาการประชุมเลิก เราต้องรอและเริ่มการประชุม 

ในเช้าวันต่อไป

 ฉันต้องวางใจพระเจ้าในขณะที่พยายามสอนให้กับที่ประชุมในเรื่องการวางใจ

พระเจ้า และเท่าน้ียงัไม่พอ ยงัมเีพิม่มากกว่านัน้อกี คอืผูจ้ดัการสถานทีไ่ด้ตดิป้ายด้าน

หน้าสถานทีว่่า “งานประชมุจอยซ์ ไมเออร์ ได้ยกเลกิแล้ว” พวกเขาคดิว่าจะช่วยเหลอื

เรา แต่พวกเขาลืมบอกว่างานประชุมของเรายกเลิกแค่คืนนั้นแต่จะเริ่มใหม่ในวันรุ่ง

อย่าท�าผิดพลาดด้วยการ

คิดว่าคุณมีปัญหามาก

เกินกว่าที่จะช่วยคนอื่นได้
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ขึน้ ฉนัมีนิมิตเลยว่าฉนัจะได้ยนือยูใ่นห้องประชมุนัน้และยนืสอนให้กบัเก้าอีท่ี้ว่างเปล่า 

ฉนัรูสึ้กกระวนกระวายแต่กย็งัคงพดูต่อไปเรือ่ย ๆ  ว่า “พระเจ้า ลกูวางใจในพระองค์” 

และเราก็จบลงที่งานประชุมอันยอดเยี่ยม

 ช่วงระหว่างการสอน ฉันใช้สื่อภาพช่วยสอนเพื่อให้คนเข้าใจหลักการวางใจ

พระเจ้าและท�าดีมากยิ่งขึ้น คนที่ท�างานกับเราได้สร้างขวดยาขึ้นมาสองขวดสูง 

ประมานสามฟุต เราวางไว้บนโต๊ะและติดฉลากที่ขวดหนึ่งว่า “วางใจพระเจ้า”  

และอีกขวดหนึ่งว่า “ท�าดี” และที่ขวดนั้นยังเขียนบอกด้วยว่ามีเติมให้อย่างไม่จ�ากัด

และคนไข้สามารถกินได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ทั้งสองขวดนั้นสามารถกินเกินขนาดได้

 เม่ือฉนัสอนวธิกีารรบัมอืกบัการทดลองและความทุกข์ ปัญหาและความล�าบาก

ทุกชนิด ฉันพูดว่า “เมื่อมีอาการ ให้กินยา “วางใจพระเจ้า” ทันทีแล้วตามด้วย  

“ท�าด”ี ตวัอย่างน้ีช่วยคนให้เข้าใจว่าการท�าดีต่อคนอืน่ในขณะทีว่างใจพระเจ้านัน้เป็น

ผลดีต่อตัวเราเอง เหมือนกับการกินยาเพื่อรักษาจิตวิญญาณของเรา 

 พระวจนะของพระเจ้าท�างานเหมอืนกบัยารกัษาจติวญิญาณของเราถ้าหากเรา

ท�าตาม ยาจะไม่ช่วยเราจนกว่าเราจะกินยา พระวจนะของพระเจ้าจะไม่ช่วยเราถ้า

หากเรารู้แต่ไม่ได้ท�าตาม ยกตวัอย่างเช่น ถ้าคณุท�าบาป คณุสามารถท�าสิง่ทีผู่ค้นทัว่ไป

ท�าและรู้สึกผิดกับต�าหนิตัวเอง หรือคุณจะกินยา “พระเจ้ายกโทษให้ฉัน” และให้มัน

รักษาจติวญิญาณของคณุ ถ้ามคีนท�าร้ายหรอืท�าให้คณุขุน่เคอืง แทนทีจ่ะโกรธและผดิ

หวงั คณุสามารถรบัยาสขุภาพแห่งการ “ฉนัยกโทษให้คณุ” และมคีวามสขุกบัวนัของ

คณุได้ ถ้าหากเราถอืว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นยาส�าหรบัรกัษาจติวญิญาณของเรา 

เราย่อมพบการช่วยเหลือส�าหรับปัญหาทุกอย่างที่เผชิญในชีวิต

 ขอให้ฉันพูดอีกครั้งว่าฉันเชื่อมั่นว่าการวางใจพระเจ้าและท�าดีเป็นยารักษา 

จิตวิญญาณของเรา และฉันขอแนะน�าให้คุณกินยานี้ให้มากที่สุดเท่าที่คุณต้องการ  

ฉันควรเตือนคุณด้วยว่า ยานี้มีผลข้างเคียง คือ สันติสุข ความชื่นชมยินดี ความมั่นคง 

ความมั่นใจ และรางวัลในสวรรค์

วางใจพระเจ้าและท�าดี (ตอนที่ 2)
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คุณสมบัติของการท�าดีคืออะไร?

 การท�าการดีสามารถท�าได้ง่าย ๆ อย่างเช่น การแสดงความพอใจ หรือการ 

รับฟังใครบางคนที่ก�าลังบอบช�้า รวมถึงการให้เวลาหรือเงินของคุณเพื่อช่วยคนท่ี 

ขัดสนด้วย

 พระคัมภีร์เต็มไปด้วยถ้อยค�าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนยากจนและขัดสน  

การให้ค�าหนุนใจแก่คนที่ก�าลังเจ็บปวด พระคัมภีร์บอกให้เราต้อง “แสวงหา” การท�า

ดีและการกระท�าด้วยใจกรุณา หมายความว่าเรามองหาหนทางที่จะช่วยเหลือคนอื่น

อย่าให้คนใดท�าชั่วตอบแทนการช่ัว แต่จงต้ังเป้าท่ีจะแสดง

ความกรุณาและแสวงหาการท�าดีต่อกันและต่อทุกคน

1 เธสะโลนิกา 5:15 (ฉบับขยายความ)

 คุณต้องการเป็นคนที่ท�าประโยชน์ให้กับโลกนี้และมีชีวิตท่ีพบกับความอิ่มใจ

ไหม? ชาลส์ ดิ๊กเคนส์ พูดว่า “ไม่มีสักคนที่ช่วยแบ่งเบาภาระของคนอื่น จะเป็นคนที่

ไร้ประโยชน์ในโลกนี้”4

 พระเจ้าสอนเราไม่เพียงแค่การช่วยเหลือคนที่เจ็บปวดเท่านั้น แต่สอนเรา 

ให้อวยพรศัตรูของเราด้วย ท�าไมเราต้องท�าแบบนั้น? เพราะเราเอาชนะความช่ัวได้

ด้วยความดีอย่างไรล่ะ (ดูใน โรม 12:21) เราได้รับอาวุธลับที่ท�างานเหมือนเป็นการ

อัศจรรย์ในยามที่ความทุกข์เข้ามา เมื่อผู้คนท�าร้ายเรา หรือเมื่อเรามีความขัดสนใน

ชีวิต จงท�าดี

 ส่ิงแรก ๆ  ทีเ่ราสมควรท�าเมือ่มคีนท�าร้ายเราหรอืปฏบัิติต่อเราอย่างไม่ยติุธรรม

คือการอธิษฐานเผ่ือพวกเขา เราจะอธิษฐานอย่างไร? ขอพระเจ้ายกโทษให้พวกเขา

และเปิดตาให้พวกเขามองเหน็ว่าพฤติกรรมของพวกเขานัน้ท�าให้พระเจ้าไม่พอพระทยั

แค่ไหน ถ้าหากพวกเขายังไม่ได้รับความรอด ก็อธิษฐานให้พวกเขาได้รับความรอด  

โดยการท�าเช่นน้ี คุณจะปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์เนื่องจากความโกรธที่ม ี

ต่อพวกเขาและจากความกังวลต่อสิ่งที่พวกเขาได้ท�าต่อคุณ คุณอาจไม่ได้รู้สึกกับ 
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พวกเขาแตกต่างออกไปในทันที แต่การที่อธิษฐานเผื่อใครบางคนที่คุณยังโกรธอยู่ทุก

วันนั้นมันเป็นเรื่องที่ท�าได้ยากมาก 

 เราสมควรมอบตัวเองในการท�าการดีทุกเวลา แต่มีการทดลองให้หันกลับและ

หยดุการหยบิยืน่ออกไปเมือ่เราก�าลงัเจบ็ปวด นีเ่ป็นความผดิพลาดยิง่ใหญ่ การท�าการ

ดีเป็นสิ่งที่ส�าคัญเสมอ และมันยิ่งส�าคัญมากเมื่อคุณมีปัญหาในชีวิตของคุณเอง  

พระเยซูก�าลังเผชิญกับความตายอันน่าเจ็บปวดอย่างเหลือเชื่อ แต่พระองค์ยังทรงท�า

ดีให้กับคนอื่นต่อไปโดยการขอให้พระบิดายกโทษให้กับคนเหล่านั้นที่ตรึงพระองค ์

และโดยการปลอบโยนนักโทษที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ท่ีร้องขอความช่วยเหลือ 

(ดูใน ลูกา 23:32-43) ฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นอย่างไร แต่เมื่อฉันก�าลังมีปัญหาในชีวิต  

มนัยากมากทีจ่ะไม่ท�าหน้าบดูบึง้ใส่คนอืน่ ฉนัใช้เวลาเรยีนรูห้ลายปีว่านีค่อืช่วงเวลาที่

ดท่ีีสุดทีจ่ะฝึกเป็นคนน่ารกัและท�าดี เมือ่เราไม่มปัีญหา การทีจ่ะใจดกีบัคนอืน่ก็ไม่ต้อง

ฝึกวินัยอะไรมากนัก แต่เวลาที่เราก�าลังมีความเจ็บปวด เราต้องมีวินัยอย่างมากที่จะ

วางใจพระเจ้าและยังคงท�าตามน�้าพระทัยของพระองค์ต่อไปได้ 

 ฉันชอบพระธรรมสดุดี 37 และฉันอ่านบ่อยมาก ในข้อ 1-5 ให้สติปัญญาแก่

เราว่า อย่ากงัวลหรอือย่ากระวนกระวายเรือ่งคนเหล่านัน้ทีท่�าความชัว่ เพราะพระเจ้า

จะทรงจัดการพวกเขาในเวลาของพระองค์เอง ในขณะท่ีท่านรอคอย จงวางใจใน

พระเจ้าและท�าความดี จงปลืม้ปิติในองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะประทานตามใจ

ปรารถนาของท่าน จงมอบทางทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระองค์และพระองค์จะท�าให้

ส�าเร็จ

 น่ีไม่ใช่แค่พระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่เราอ่านเพื่อท�าให้รู้สึกดี แต่พระธรรมตอนนี ้

ให้ค�าสั่งที่เราต้องท�าตาม เมื่อเราท�าตาม ในที่สุดเราจะไม่เพียงได้รับในสิ่งท่ี 

เป็นความจ�าเป็นของเรา แต่เราสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู ้คนท่ีไม่รู ้จัก 

พระเจ้าด้วย

 โดยผ่านการท�าดการดีที่ล�านี้จะส�านึก

ว่าเราเป็นของพระเจ้า (ดูใน 1 เปโตร 2:12)
โดยผ่านการท�าดการดีที่ล�านี้

จะส�านึกว่าเราเป็นของพระเจ้า

วางใจพระเจ้าและท�าดี (ตอนที่ 2)
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พระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

 ในขณะท่ีพระบัญญัติทุกข้อจากพระเจ้าเป็นบัญญัติที่ยิ่งใหญ่และส�าคัญ 

พระเยซูทรงตรัสว่าพระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและส�าคัญที่สุดคือการที่เราด�าเนินใน

ความรัก เราต้องรักพระเจ้าและรักผู้คนเหมือนกับรักตนเอง (ดูใน มัทธิว 22:36-39) 

พระองค์ตรัสว่าโดยความรักนี้ที่จะท�าใหโลกรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์

เราให้บัญญัติใหม่อย่างหนึ่งแก่ท่านทั้งหลาย คือที่พวกท่าน

จะรักซึ่งกันและกัน เหมือนอย่างที่เราได้รักพวกท่าน ดังนั้น

ท่านจึงสมควรรักกันและกันด้วย 

โดยความรกันี ้(มนษุย์) ทกุคนจงึรูว่้าพวกท่านเป็นสาวกของ

เรา ถ้าหากท่านรักกันและกัน (ถ้าหากพวกท่านรักษาการ

แสดงความรักในท่ามกลางพวกท่านเอาไว้) 

ยอห์น 13:34-35 (ฉบับขยายความ)

 เราไม่สามารถพูดถึงความรักโดยไม่พูดถึงการท�าดีได้ เพราะนั่นเป็นวิธีการท่ี

ท�าให้เรามองเหน็ความรกั ความรกัไม่ใช่ทฤษฎหีรอืค�าสอนทีเ่อามาใช้ในค�าเทศนา แต่

มนัคอืความจรงิและเกดิขึน้ในทางปฏบิตั ิความรกัสามารถมองเหน็และสมัผสัได้ และ

มันมีฤทธิ์อ�านาจที่ท�าการอัศจรรย์เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ 

 โลกน้ีสงสยัค�าพยานของเราได้อย่างง่ายดายเพราะความแตกแยกท้ังหมดท่ีเกิด

ขึ้นท่ามกลางเรา ถ้าหากคริสตจักรรวมกันเป็น

หนึ่งได้ ค�าพยานของเราก็คงจะไม่มีใครปฏิเสธ

ได้เลย ความรักเป็นหนทางน�าไปสู่การยอมรับ 

ไม่ใช่มองหาสิ่งที่ไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วย

 ครอบครัวที่เห็นด้วยกันนั้นมีพลังอย่างมาก เดฟและฉันเรียนรู้ในช่วงเริ่มต้น

พันธกิจว่าเราไม่สามารถประสบความส�าเร็จโดยที่เรามีกันต่อสู้กันในหัวใจได้ เราได้

ความรักเป็นหนทางน�าไปสู่

การยอมรับ ไม่ใช่มองหาสิ่ง

ที่ไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วย
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พยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะไม่ให้มีสิ่งนี้ในชีวิตของเราและเราได้เห็นพลังที่เกิดขึ้น

โดยตรงจากสันติสุขและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

 อย่ามีส่วนร่วมกับการต่อสู้ใด ๆ ในครอบครัวของคุณ ในบ้านของคุณ ในแถบ

บ้านของคุณ ในคริสตจักร หรือในสถานที่ท�างานของคุณ การที่คนหนึ่งหลีกเลี่ยงการ

ต่อสู้และมองข้ามความขุ่นเคืองก็เป็นเกียรติแก่เขา (ดูใน สุภาษิต 19:11) เมื่อเราให้

เกยีรตแิด่พระเจ้าโดยการด�าเนนิในทางของพระองค์ พระองค์กท็รงให้เกยีรตเิราอย่าง

เปิดเผย

 การด�าเนนิในความรักเรยีกร้องให้เราตัดสนิใจเลอืกทกุวนัซึง่จะช่วยเราให้มชีวีติ

ที่อยู่เหนืออารมณ์ของเรา เราไม่สามารถท�าทุกสิ่งที่เรา “รู้สึก” ชอบที่จะท�าไป 

พร้อม ๆ กันกับการเชื่อฟังพระบัญญัตินี้ได้ ฉันอาจไม่ได้ “รู้สึก” ชอบที่จะใช้เวลาพูด

คุยดี ๆ กับคนอื่นเสมอ แต่ทุกคนที่ฉันท�าได้ เพราะฉันก�าลังด�าเนินอยู่ในความรัก  

ความรกัไม่ใช่ความรู้สกึทีเ่ราม ีแต่เป็นการตัดสนิใจเลอืกว่าเราจะปฏบิตัต่ิอผูค้นอย่างไร

 ข้อพระคัมภีร์ข้อหน่ึงที่ช่วยฉันให้รักษาการด�าเนินในความรักเอาไว้ได้ คือ  

มัทธิว 7:12 (ฉบับขยายความ)

ดังนั้น จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขา

ปฏิบัติต่อท่านและท�าเพ่ือท่าน เพราะนี่คือ (ผลรวมของ) 

ธรรมบัญญัติและค�าสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะ

 เราจะเห็นได้อย่างง่ายดายเลยว่าถ้าหากเราปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างที่เราต้องการ

ได้รับการปฏิบัตินั้น พฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนไป นี่คือค�าสั่งท่ีเรียบง่ายและเรา

สามารถน�ามาใช้ในชีวิตจริงทุกวันได้ เมื่อมีสถานการณ์หนึ่งเกิดขึ้นซึ่งท�าให้ยากมากที่

จะปฏิบัติต่อคนอื่นได้ดี ขอให้ถามตัวเองว่า “ฉันอยากให้คน ๆ นี้ท�าอะไรเพื่อฉันถ้า

หากฉันเป็นคนนั้นที่ต้องการความเมตตา?” 

 วันทั้งหลายของเรามักจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ท�าให้หงุดหงิด เราอาจก�าลังรอให้มี 

ที่ว่างส�าหรับจอดรถในห้างสรรพสินค้าที่เต็มไปด้วยผู้คนและมีอีกคนหนึ่งโผล่มาจาก

วางใจพระเจ้าและท�าดี (ตอนที่ 2)
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ไหนไม่รู้แล้วเสียบเข้าท่ีจอดตรงนัน้ก่อนทีเ่ราจะไปถงึ ทนัทีเลยเราจะรูส้กึหงดุหงิดและ

อาจด่าว่าพวกเขาว่าหยาบคาย เราอาจบีบแตรรถใส่ หรือท�าอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่ทาง

ของพระเจ้า แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ท�าให้เรารู้สึกดีขึ้นเลย แต่มันกลับท�าให้เรารู้สึกแย่ลง 

พระเจ้าจะอวยพรคุณในทางอื่นถ้าหากคุณวางใจพระองค์และท�าความดี

 ขอให้คุณเริ่มต้นมองดูเหตุการณ์ท่ีท�าให้หงุดหงิดและไม่พอใจนี้เป็นด่ังโอกาส

ที่คุณจะส�าแดงความรักแทนที่จะปล่อยให้มันท�าให้คุณโกรธ 

 เราได้รับค�านิยามอันน่าอัศจรรย์ของพฤติกรรมที่เป็นความรักใน 1 โครินธ์ 

13:4-8 ขอให้ใช้เวลาดแูต่ละประเดน็เหล่านีแ้ละถามตวัเองว่าคณุจ�าเป็นต้องเตบิโตใน

ด้านใดบ้าง

  • ความรักนั้นอดทนนาน อดกลั้น และกรุณา

 •	 ความรักไม่ริษยา ไม่เดือดดาลด้วยความอิจฉา

 •	 ความรักไม่อวดตัวหรือทะนงตัว และไม่แสดงท่าทียโส

 •		 ความรักไม่จองหอง (ทะนงและล�าพองด้วยความหยิ่ง) 

 •		 ความรักไม่หยาบคาย (ไม่มีมารยาท) และไม่ท�าสิ่งที่ไม่เหมาะสม

 •		 ความรักไม่ยืนกรานเพื่อสิทธิของตัวเองหรือทางของตัวเองเพราะความ

รักไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเอง

 •		 ความรักไม่โกรธง่าย ไม่หงุดหงิด หรือไม่เคืองใจ

 •		 ความรักไม่คอยนับการกระท�าที่ผิดและความรักไม่ใส่ใจต่อความทุกข์ 

ที่ได้รับ

 •		 ความรักไม่ชืน่ชมยนิดีในความอธรรม แต่ชืน่ชมยนิดเีมือ่ความถกูต้องและ

ความจริงมีอ�านาจเหนือกว่า

 •		 ความรักค�้าจุนทุกสิ่งที่เข้ามา

 •		 ความรักเชื่อในส่วนที่ดีที่สุดของทุกคน
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 •		 ความรกัไม่ล้มเลกิหรอืยอมแพ้ แต่เต็มด้วยความหวงัเสมอและทนทานต่อ

ทุกสิ่งโดยไม่ย่อหย่อน

 •		 ความรักไม่สิ้นสุด

การช่วยเหลือคนยากจน

 คัมภีร์พูดถึงหัวข้อใหญ่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนยากจน และมีพระสัญญาอัน

ล�า้เลศิบางประการท่ีมอบให้กับคนท่ีช่วยเหลอืพวกเขาเหล่านัน้ นีค่อืหนึง่ในพระสญัญา

เหล่านั้น

คนท่ีสงสารคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยมื และพระเจ้าจะทรง

ตอบแทนในสิ่งที่เขาได้หยิบยื่นให้นั้น

สุภาษิต 19:17 (ฉบับขยายความ)

 อัครทูตยากอบพูดว่า “การนมัสการท่ีส�าแดงออกมาภายนอก (การนับถือ

ศาสนาทีแ่สดงออกเป็นการกระท�าภายนอก)... คือการเยีย่มเยียน ช่วยเหลอื และเอาใจ

ใส่ดูแลเด็กก�าพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อนและขัดสน....” (ยากอบ 1:27  

ฉบับขยายความ) การนับถือศาสนาที่แท้จริงต้องแสดงออกเป็นการการท�าภายนอก

เสมอ เพราะการนับถือศาสนาคริสต์อย่างแท้จริงมีผลกระทบต่อหัวใจของคนและ 

ต่อพฤติกรรมของเขาด้วย พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานและใครก็ตามที่มีความสัมพันธ์

กับพระองค์จะมีความต้องการที่จะมอบให้ด้วย พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็น 

พระผู้ช่วยและใครก็ตามที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นคนที่ให้ความช่วย

เหลือด้วยเช่นกัน 

 การถามตัวเองว่า “ฉันจะท�าอะไรเพื่อช่วยคนอื่นได้บ้าง?” เป็นค�าถามที่ดี คุณ

สามารถคดิถงึคนทีค่ณุให้ความช่วยเหลอืคนล่าสดุได้ไหม? แน่นอนทีเ่ราต้องช่วยเหลอื

คนในครอบครัวของเราเองในช่วงระหว่างวัน หรือเราให้ของขวัญคริสตมาส แต่ฉัน

ก�าลังพูดถงึบางส่ิงบางอย่างทีน่อกเหนอืจากสิง่เหล่านัน้ ฉนัก�าลงัพดูถงึการด�าเนนิชวีติ

วางใจพระเจ้าและท�าดี (ตอนที่ 2)
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แห่งการให้ ชีวิตที่มีช่ืนชมยินดีและมีความหมายไม่ได้ปรากฎอยู่กับการท่ีเราได้รับ 

แต่มนัอยูใ่นการให้ มกีีค่นทีเ่รารูจ้กัทีพ่วกเขาต้องการความช่วยเหลอืและเราเองยงัไม่

ได้คดิทีจ่ะช่วยพวกเขา? เมือ่เราเริม่ต้นถามค�าถามทีย่ากเหล่านี ้เราสามารถพบค�าตอบ

ที่ท�าให้ผิดหวังได้ เมื่อฉันผิดหวังกับตัวเอง ฉันสามารถ “กลับมาเร่ิมต้นใหม่” และ 

ท�าสิ่งที่ถูกต้องได้

 ฉันต้องการหนุนใจคุณให้ตั้งใจช่วยเหลือคนอื่นที่ขัดสน มองหาคนเหล่านั้น 

และหาทางท่ีจะช่วยพวกเขา มันง่ายมากที่จะแก้ตัวและไม่ท�าอะไรเลย แต่นั่นไม่ใช่

พฤติกรรมที่เหมาะสมส�าหรับคริสเตียน มีข้อแก้ตัวบางอย่างท่ีฉันใช้ในอดีตหรือฉัน

ได้ยินคนอื่นแก้ตัวว่า

 •		 “ฉันยุ่งมาก”

 •		 “ปัญหาของพวกเขามันเกิดจากความผิดของพวกเขาเอง”

 •		 “ฉันก็มีปัญหาของฉันเองนะ”

 •		 “ฉันไม่อยากเข้าไปยุ่ง”

 •		 “ฉันไม่รู้ว่าจะท�าอะไรดี”

 แทนที่จะมานั่งหาเหตุผลว่าท�าไมเราถึงช่วยเหลือไม่ได้ สู้เรามองหาหนทางที่

เราสามารถช่วยเหลอืได้ไม่ดีกว่าหรอื? คณุอาจเจอใครบางคนทีค่ณุไม่สามารถช่วยเขา

ได้ด้วยตัวของคุณเอง คุณอาจเป็นคนรวบรวมกลุ่มคนเพื่อร่วมกันช่วยเหลือพวกเขา

ก็ได้ สิ่งที่พวกเราแต่ละคนสมควรท�ามากท่ีสุดคือการอธิษฐานและขอให้พระเจ้าเปิด

เผยถึงสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้เราท�าเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่เรารู้จักซึ่งก�าลังเจ็บปวด

และขัดสน อย่าลืมว่าแต่ละครั้งที่คุณท�าบางสิ่งที่ดีต่อคนอื่น คุณก็ก�าลังช่วยเหลือตัว

คุณเองด้วย 

 เมื่อไม่นานมานี้ มีผู้หญิงสามคนที่มาเข้าร่วมประชุมของเราและได้ยินฉันพูด

เกีย่วกับความจ�าเป็นในการช่วยเหลอืเพือ่ขุดบ่อน�า้ให้กบัประเทศต่าง ๆ  ทีอ่ยูใ่นโลกที่
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สามซ่ึงเป็นที่ที่ผู้คนจะต้องเดินทางเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันเพื่อจะได้น�้า และน�้าท่ีพวก

เขาได้มาก็มักจะเป็นน�้าที่สกปรกและมีเชื้อโรค เราได้รับสิทธิพิเศษในการจัดเตรียม

บ่อน�้าเจ็ดร้อยบ่อให้กับผู้คนเหล่าน้ีและได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับทั้ง

หมู่บ้าน

 ผู ้หญิงสามคนนั้นต้องการท�าบางสิ่งบางอย่าง ดังนั้นพวกเขาจึงรวมยี่สิบ

ครอบครัวมาและเอาของในบ้านที่มีมาเปิดขายของร่วมกัน จนกระทั่งในงานประชุม

ครั้งต่อไปที่พวกเขามาเข้าร่วม พวกเขาน�าเงินถวายจ�านวนมากกว่าสองพันดอลล่าร์

มาให้เพ่ือช่วยในการขดุบ่อน�า้และสร้างครสิตจักรติดกบับ่อน�า้ท่ีนัน่ และนัน่เป็นวธิกีาร

ที่ท�าให้เราได้จัดเตรียมบ่อน�้าทางธรรมชาติกับบ่อน�้าแห่งพระวจนะที่ทั้งสองต่างก็น�า

มาชีวิตมาให้แก่ผู้คน

จงให้ และท่านจะได้รับด้วย และในตักของท่านจะได้รับตวง

ด้วยทะนานถ้วนยัดสัน่แน่นพนูล้นใส่ให้ เพราะว่าท่านจะตวง

ให้เขาด้วยทะนานอันใด จะตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั้น

ลก. 6:38 (ฉบับไทยคิงส์เจมส์)

 ฉันไม่เช่ือว่าแรงจูงใจใจของเราในการให้ควรเป็นการหวังผลตอบแทน  

เราสมควรให้เพราะเราปรารถนาช่วยเหลือผู้อื่น แต่พระวจนะของพระเจ้าสัญญาว่า

เมื่อเราให้ มันจะคืนกลับมาให้เราอย่างทวีคูณได้ในหลายทาง

 โยบมคี�ากล่าวทีเ่ป็นรากฐานอนัมัน่คง เขากล่าวว่าถ้าหากเขาไม่ใช้แขนของเขา

เพ่ือช่วยเหลือคนเหล่าน้ันที่ขัดสน ก็ให้แขนน้ันหักหลุดจากข้อต่อเสียดีกว่า (ดูใน  

โยบ 31:16-22)

 ข้อพระคัมภีร์ต่าง ๆ ที่ฉันก�าลังพูดถึงนั้นสร้างผลกระทบอย่างมากในชีวิตของ

ฉนัเอง ฉนัอธิษฐานขอให้คณุจะได้ใช้เวลาอ่านข้อพระคมัภร์ีเหล่านัน้หลาย ๆ  รอบก่อน

ท่ีจะท�าส่ิงใด คุณและฉันมีพลังที่จะแบ่งเบาความทุกข์ และเราไม่สมควรปล่อยให้

โอกาสใด ๆ เหล่านี้ผ่านหน้าเราไป จอห์น บันยัน ได้กล่าวว่า “คุณไม่ได้มีชีวิตอยู่ใน

วางใจพระเจ้าและท�าดี (ตอนที่ 2)
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วันนี้ถ้าหากคุณไม่ได้ท�าอะไรบางอย่างเพ่ือใครบางคนที่ไม่สามารถตอบแทนให้กับ 

คุณได้” 5

ท�าให้พระเจ้ายิ้ม

 มันดแูปลกนะกบัการทีคิ่ดว่าเราสามารถท�าให้พระเจ้ายิม้ได้ แต่พระคมัภร์ีบอก

ว่าเราท�าได้ ดาวิดอธิษฐานว่า “ขอทรงยิ้มให้กับข้าพระองค์ คือ ผู้รับใช้ของพระองค์ 

ขอทรงสอนทางทีถ่กูต้องให้แก่ข้าพระองค์เพือ่จะมชีวีติอยู”่ (สดดุ ี119:135 ฉบับเมส

เซนเจอร์)

 เมื่อเราท�าตามน�้าพระทัยของพระเจ้า พระองค์ทรงยิ้ม ฉันคิดว่าพระองค์ยิ้ม

กว้างมากเมื่อการเชื่อฟังของเราเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนอื่น เพราะเมื่อเราท�า

แบบน้ัน เราก�าลังเลยีนแบบพระองค์ ฉนัได้ยนิลกูชายของฉนัพดูเกีย่วกบัลกูๆ ของเขา

ว่า “พวกเขาเห็นผมท�าอย่างนั้นแล้วพวกเขาก็ท�าตามเลียนแบบผมเป๊ะเลย” เขายิ้ม

ด้วยเวลาที่เขาเล่าให้ฉันฟัง

 ทุกครั้งที่คุณท�าให้บางคนมีรอยยิ้มบนใบหน้า ฉันคิดว่าพระเจ้าก็ทรงยิ้มด้วย

เหมือนกัน



ทุกเวลา

บทที่ 7

ประชาชนเอ๋ย จงวางใจ พึ่งพา อาศัย และมั่นใจในพระองค์

ทุกเวลา จงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์ พระเจ้า

ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา (ที่ก�าบังและหอสูง) เส-ลาห์ (หยุด

และคิดอย่างสงบถึงสิ่งนั้น) 

สดุดี 62:8 (ฉบับขยายความ)

 ค�าว่า “เส-ลาห์” ปรากฏอยู่ในข้อพระคัมภีร์ของพระธรรมสดุดีเจ็ดสิบเอ็ดข้อ 

และในพระธรรมฮาบากุกสามข้อ เนื่องจากข้อพระคัมภีร์ข้างต้นใช้ค�านี้ ฉันคิดว่าเรา

สมควรหยุดอยู่ตรงน้ีนานพอที่จะส�านึกว่าพระเจ้าก�าลังตรัสว่า “ข้อพระคัมภีร์นี้มี

คุณค่าอย่างมากและเจ้าสมควรหยุดและคิดถึงสิ่งนี้”

 ในช่วงปีแรก ๆ ของการด�าเนินชีวิตกับพระเจ้าของฉัน ฉันจดจ่อที่การวางใจ

พระองค์เพือ่ช่วยเหลอืฉนัเฉพาะในเวลาทีฉ่นัมปัีญหาทีฉ่นัจดัการเองไม่ได้ แต่หลงัจาก

สองสามปีผ่านไป ฉนัเริม่ต้นตระหนกัว่าฉนัไม่มคีวามสามารถท�าสิง่ใดได้โดยปราศจาก

พระองค์ ดังนั้นเวลานี้ฉันจึงจดจ่อในการเรียนรู้ที่จะวางใจพระองค์ทุกเวลา ฉันท�าสิ่ง

นี้โดยการใช้ชีวิตด้วยท่าทีแห่งความวางใจว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของฉัน ไม่กี่

วนัผ่านไปโดยทีฉ่นัไม่ได้พดูวนัหนึง่หลายคร้ังว่า “ลูกวางใจพระองค์ในทกุสิง่..พระเจ้า” 

การสารภาพความวางใจในพระเจ้าอยู่ในรูปแบบของการสรรเสริญ ฉันวางใจพระเจ้า

ส�าหรบัสิง่เจาะจงต่าง ๆ  ทีฉ่นัรูซ้ึง่มนัก�าลงัเกดิขึน้ในชีวติของฉนัและในชวีติของคนอืน่ 

แต่ฉันก็วางใจพระองค์ส�าหรับ “ทุกสิ่ง” ที่ฉันก็ยังไม่รู้ด้วยเหมือนกัน
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 การรอให้ถึงเวลาฉุกเฉินหรือมีปัญหาร้ายแรงก่อนแล้วค่อยตัดสินใจวางใจ

พระเจ้าช่างเป็นความโง่เขลาจริง ๆ เราสามารถมีชีวิตด้วยท่าทีแห่งการวางใจ และ

เมือ่เราวางใจ เรากก็�าลงัด�าเนนิด้วยความเชือ่ แต่นีไ่ม่ได้รบัประกนัว่าเราจะไม่มปัีญหา

ในชีวิต แต่มนัแสดงให้เราเห็นว่าเราก�าลงัพ่ึงพาพระเจ้าให้ช่วยเราผ่านความยากล�าบาก

ต่าง ๆ ไปได้ ซึ่งถึงแม้ว่าพระองค์ไม่เลือกที่จะช่วยกู้เราจากสิ่งเหล่านั้นก็ตาม 

 เมื่อพระเยซูอยู่ในสวนเกธเซมาเน พระองค์ทรงรู้ถึงความยากล�าบาก การทน

ทุกข์ และการทดลองท่ีพระองค์และเหล่าสาวกของพระองค์เผชิญ พระองค์บอกกับ

เหล่าสาวกให้พวกเขา “อธิษฐานเพ่ือท่านจะไม่ตกเข้าไปอยู ่ในการทดลอง”  

(ลูกา 22:40 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย) แต่พวกเขาเผลอหลับไป พระคัมภีร์บอกว่า 

พวกเขานอนหลับเพราะสิ้นแรงเนื่องจากความโศกเศร้า (ดูใน ลูกา 22:45)  เป็นไปได้

ว่าพวกเขาถูกท�าให้หมดแรงไปเนื่องจากวิตกกังวลและกลัว หรืออาจเป็นไปได้ที่พวก

เขานอนหลับเพ่ือเป็นการหลีกหนีจากปัญหา แต่พระเยซูทรงใช้เวลาของพระองค์ใน

การอธิษฐานด้วยความร้อนรน พระองค์วางใจในพระบิดาไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนการ

ทนทุกข์ที่ก�าลังมาถึงออกไปหรือประทานก�าลังให้กับพระองค์เพื่อจะผ่านพ้นไปได้

 พระเยซูมอบการตัดสินใจเลือกไว้กับพระเจ้า แทนท่ีจะขอตามใจปรารถนา 

ของพระองค์ พระองค์กล่าวว่าพระองค์ปรารถนาอย่างนัน้ แต่ค�าอธษิฐานของพระองค์

จบลงอย่างสมบรูณ์ด้วยถ้อยค�าว่า “แต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ 

ขอให้เป็นไปตามน�้าพระทัยของพระองค์ (เสมอ)” (ลูกา 22:42 ฉบับขยายความ)  

หลังจากที่พระองค์ทรงท�าสิ่งนี้ ทูตสวรรค์องค์หนึ่งถูกส่งมาจากสวรรค์เพื่อเสริมก�าลัง

ฝ่ายวิญญาณให้กับพระองค์ (ดูใน ลูกา 22:43) 

 พระบิดาในสวรรค์ของเราไม่ได้ทรงเป็นเพียงแค่ผู ้ช่วยกู้ของเราเท่านั้น 

แต่พระองค์ทรงเป็นผู้เสริมก�าลังให้แก่เราด้วย ถ้าหากพระองค์ไม่ประทานการช่วยกู้

โดยตรง พระองค์ก็จะเสริมก�าลังให้แก่คุณถ้าหากคุณเต็มใจอดทนและยังคงวางใจ

พระองค์ส�าหรับสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

 ถ้าหากมีด้านใดในชีวิตที่เรารู้ว่าเป็นความอ่อนแอส�าหรับเรา เป็นการฉลาด 

ที่เราจะวางใจพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ช่วยเหลือเราหลีกหนีการทดลองในด้าน
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เหล่านัน้ดกีว่ารอจนกระทัง่ตกอยูใ่นท่ามกลางสิง่เหล่านัน้แล้วค่อยวางใจ ความอ่อนแอ

อย่างหน่ึงของฉันในช่วงเวลาหลายปีคือการพูดมากเกินไป พูดโพล่งโดยไม่คิดก่อน  

ซ่ึงมนัสร้างปัญหาให้เกดิขึน้บ่อยมาก ฉนัมกัจะอธษิฐานในตอนเช้าก่อนทีฉ่นัจะเริม่ต้น

พูดกับคนอ่ืน ฉันขอให้พระเจ้าช่วยฉันให้เป็นผู้ฟังที่ดีและใช้สติปัญญาในทุกสิ่งที ่

ฉันพูด

 ฉันท�าแบบนี้เพื่อจะไม่ต้องรอจน ฉันสร้าง

ปัญหาแล้วต้องมานั่งแก้ทีหลัง ฉันก�าลังอธิษฐาน

ขอให้พระเจ้าช่วยปกป้องฉนัจากการตกเข้าไปใน

การทดลองในเวลาที่มันมาถึง สติปัญญาที่ดีที่สุด

อย่างหน่ึงคือการรู้จุดอ่อนของคุณเองและพึ่งพา

ให้พระเจ้าประทานก�าลงัเพือ่คณุจะไม่พ่ายแพ้ต่อ

จุดอ่อนเหล่าน้ัน เปโตรจะท�าได้ดีกว่าน้ีเยอะถ้า

หากเขามีสติปัญญาในการท�าสิ่งนี้

 พระเยซูเตือนเปโตรว่าซาตานก�าลังจะทดลองเขาอย่างหนัก แต่แทนที่จะขอ

ให้พระเยซูช่วยเหลือเขา เปโตรคิดว่าเขาเข้มแข็งพอท่ีจะไม่ล้มลง ขอให้ดูพระคัมภีร์

ข้อนี้อย่างเอาใจใส่และตรวจดูให้แน่ใจว่าท่าทีของเปโตรไม่ได้เป็นท่าทีของคุณ

“ซีโมน ซีโมน เอ๋ย (เปโตร) นี่ แน่ะ ซา ตาน ขอ (ท�าให้ไม่มี

ก�าลังและออกห่ างพระเจ้า) พวก ท่ าน (ทุกค น) ไ ว้ เพื่อ จะ 

ฝัด ร่อน เหมือน ฝัด ข้าว สาลี แต่ เรา อธษิ ฐานเป็นพเิศษเพือ่ ท่าน 

(เปโตร) เพื่อ ความ เชื่อ ของ ท่าน  (เอง) จะ ไม่ ได้ ขาด และ  

เมื่อ ท่าน หัน กลับ แล้ว จง ชู ก�า ลัง พี่ น้อง ทั้ง หลาย ของ ท่าน”  

เป โตร (ซีโมน เปโตร)  จึง ทูล พระ องค์ ว่า “องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า  

ข้า พระ องค์ พร้อม แล้ว ที่ จะ ไป กับ พระ องค์ ถึง จะ ต้อง ติด คุก  

หรือ ตาย ก็ ดี”

ลูกา 22:31-33 (ฉบับขยายความ)

สติปัญญาที่ดีที่สุดอย่าง

หนึ่งคือการรู้จุดอ่อนของ

คุณเองและพึ่งพาให้พระเจ้า

ประทานก�าลังเพื่อคุณจะไม่

พ่ายแพ้ต่อจุดอ่อนเหล่านั้น

ทุกเวลา
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 เปโตรปฏิเสธพระคริสต์ถึงสามครั้ง (ดูใน ลูกา 22:55-61) ถ้าหากเขาตระหนัก

ถึงความอ่อนแอในความเป็นมนุษย์ของเขาและทูลขอการช่วยเหลือจากพระเยซู  

เขาก็จะเข้มแข็งมากขึ้น พระเยซูไม่ต้องการช่วยกู้เขาให้พ้นจากการทดลองนั้น  

แต่พระองค์ต้องการให้เขาผ่านไปได้ด้วยความส�าเรจ็เพือ่เขาจะมปีระสบการณ์มากพอ

และสามารถช่วยเหลอืคนอืน่ได้  แต่สงัเกตเหน็ได้ชดัเลยว่าเปโตรคดิว่าเขามกี�าลงัเหนือ

กว่าการทดลอง นี่เป็นความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ และมันเป็นความผิดพลาดส�าหรับ

พวกเราทุกคนที่คิดแบบนี้ การคิดเกี่ยวกับตัวเองเกินกว่าท่ีเราเป็นนั้นไม่ใช่การคิดท่ี

ฉลาดและมันเป็นการเปิดประตูสู่การล้มลง (ดูใน โรม 12:3) พระเจ้าทรงรักเรามาก

จึงไม่ทรงจัดการกับความหยิ่งของเราเพื่อเราจะสามารถพึ่งพาพระองค์ได้อย่างเต็มที่ 

 เปาโลสอนให้เราอธิษฐานทุกเวลา ในทุกโอกาส ในทุกวาระ (ดูใน เอเฟซัส 

6:18) เมื่อเราท�าแบบนั้น ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรามีความวางใจในพระเจ้า 

ทุกเวลา

 ใช้เวลาเพื่อรู้จักจุดอ่อนของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณก�าลังวางใจ

พระเจ้าทุกเวลาเพื่อเสริมก�าลังคุณในท่ามกลางจุดอ่อนเหล่านั้น พระสัญญาของ

พระเจ้ามีไว้ว่า

ใน วัน ที่ ข้า พระ องค์ ร้อง ทูล พระ องค์ ได้ ทรง ตอบ ข้า พระ องค์ 

พระองค์ทรงเสรมิก�าลัง (พละก�าลังและการไม่ประนีประนอม

ต่อการทดลอง) ภายในให้แก่ข้าพระองค์

สดด. 138:3 (ฉบับขยายความ)

 คณุอาจรูส้กึว่าคุณได้อธษิฐานขอให้พระเจ้าช่วยคุณต้านทานการทดลองแต่คณุ

ก็ยังคง ตกอยู่ใน ก า รทด ลองนั้น ฉันเคยรู้สึกแบบนั้นด้วย แต่ถ้าหากคุณยังคงวางใจ

พระเจ้าต่อไป คุณจะเข้มแขง็มากข้ึนเรือ่ย ๆ  เมือ่เวลาผ่านไป ผสมความวางใจของคณุ

กับ การศึกษา พระว จ น ะอย่างสม�่าเสมอเพ่ือจะได้ผลลัพธ์ท่ีดีกว่า ยากอบบอกว่า 

พระวจนะบรรจุฤทธิ์เดชเพื่อช่วยกู้จิตวิญญาณของเราให้รอด (ดูใน ยากอบ 1:21) 
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เมื่อฉันอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยฉันให้ควบคุมค�าพูดของฉัน ฉันได้อ้างอิงข้อ 

พระคมัภร์ีหลายข้อทีฉ่นัได้ศกึษาเรือ่งค�าพดูทีอ่อกจากปาก ค�าอธษิฐานของฉนัจงึเป็น

แบบนี้

“พระบิดา ขอทรงช่วยลูกในวันนี้ที่จะพูดแต่ถ้อยค�าที่ดีเลิศ

เท่านัน้ ขอช่วยลกูให้เป็นผูฟั้งทีด่แีละคดิก่อนพดู ลกูต้องการ

ให้ค�าพดูของลกูถวายเกยีรติแด่พระองค์และเป็นพรแก่ทกุคน

ที่ได้ยิน ลูกต้องการพระองค์ โอ พระเจ้า ลูกท�าอะไรไม่ได้

ถ้าหากไม่มีพระองค์ ขอทรงเสริมก�าลังลูกในความอ่อนแอ

ทุกอย่างของลูกด้วยเถิด”

 จากนัน้ฉนัจึงอธษิฐานและสารภาพพระวจนะ เพราะการเตอืนพระเจ้าให้ระลกึ

ถงึถ้อยค�าของพระองค์นัน้เป็นสิง่ทีอ่สิยาห์ได้บอกเอาไว้ว่าเราสมควรท�า (ดใูน อสิยาห์ 

43:26) แน่นอนที่พระเจ้าไม่ได้ลืมค�าตรัสของพระองค์ แล้วท�าไมเราจึงต้องเตือนให้

พระองค์ระลึกถึงด้วยล่ะ? นี่คือเหตุผล

 •		 เมื่อเราเตือนพระเจ้าให้ระลึกถึงถ้อยค�าของพระองค์ ย่อมเป็นการ 

แสดงว่าเราก�าลังวางใจในพระองค์และในพระสัญญาของพระองค์อย่าง 

เต็มที่

 •		 การกล่าวพระวจนะออกเสยีงดังเป็นสิง่ทีม่พีลงัอย่างมากเพราะพระวจนะ

คอืดาบของพระวญิญาณทีเ่ป็นหนึง่ในอาวธุทีเ่ป็นยทุธภณัฑ์ฝ่ายวญิญาณ

ของเรา (ดูใน 2 โครินธ์ 10:4-5, เอเฟซัส 6:17)

 •		 การกล่าวพระวจนะของพระเจ้าช่วยท�าให้กระบวนการเปล่ียนแปลงจติใจ

ก้าวหน้ามากขึน้ (ดูใน โรม 12:2) มนัคอืส่วนหนึง่ของกระบวนการภาวนา

พระวจนะของพระเจ้า และเป็นสิ่งที่ในพระคัมภีร์หนุนใจให้เราท�า

ทุกเวลา
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 มีข้อพระคัมภีร์ท่ีฉันชอบอยู่สามข้อเก่ียวกับถ้อยค�าที่ออกจากปากที่ฉันมักจะ

ใช้ในค�าอธิษฐานของฉันเสมอ

โอ พระเจ้า ขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ ขอทรง

เฝ้าที่ประตูแห่งริมฝีปากของข้าพระองค์

สดุดี 141:3 (ฉบับขยายความ)

ขอให้ถ้อยค�าจากปากของข้าพระองค์และการภาวนาในใจ 

ของข้าพระองค์เป็นที่ยอมรับในสายพระเนตรของพระองค์ 

โอ พระเจ้า พระศิลา (มั่นคง, แข็งแกร่ง) และพระผู้ไถ่ของ

ข้าพระองค์

สดุดี 19:4 (ฉบับขยายความ)

ความตายและชีวติอยูใ่นอ�านาจของล้ิน และพวกเขาคนทีย่อม

ตามใจมันก็จะต้องกินผลของมัน (ความตายหรือชีวิต) 

สุภาษิต 18:21 (ฉบับขยายความ)

 คุณอาจใช้แนวคิดอย่างเดียวกันน้ีในการอธิษฐานและสารภาพพระวจนะของ

พระเจ้าในทุกด้านที่คุณต้องการความช่วยเหลือ จุดอ่อนของคุณคือความโกรธหรือ

เปล่า? กินมากเกินไป? เห็นแก่ตัว? ไม่ว่ามันคืออะไร ฉันสัญญากับคุณได้ว่ามีข้อ 

พระคัมภีร์ท่ีเป็นพระสัญญาในพระวจนะของพระเจ้าที่ครอบคลุมสิ่งเหล่าน้ัน การใช้

โปรแกรมพระคัมภีร์บนโลกอินเตอร์เน็ตท่ีพร้อมใช้ในทุกวันนี้ท�าให้ง่ายขึ้น และท่ีฉัน

อยากให้คุณจ�าเอาไว้ให้ดีว่า เราไม่สามารถท�าเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งเพื่อจะน�า

ชัยชนะเข้ามาในชีวิตได้ แต่ขอให้คุณอุทิศตัวเพื่อจะพึ่งพาพระเจ้าและพระวจนะของ

พระองค์อย่างต่อเนื่องก่อน แล้วจึงพัฒนาเป็นการพึ่งพาทุกเวลา และคุณจะเห็นการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม
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ความพึงพอใจอย่างสม�่าเสมอ

 ถ้าเราไว้วางใจพระเจ้าทุกเวลา ก็ย่อมหมายความว่า เราไว้วางใจพระเจ้า 

ทั้งในเรื่องที่เราไม่เข้าใจและดูเหมือนไม่ยุติธรรม เช่นเดียวกับที่เราไว้วางใจพระองค์

ในเวลาอื่น ๆ ด้วย การวางใจพระเจ้าเมื่อเราได้รับ

สิ่งที่เราต้องการก็เป็นเร่ืองหนึ่ง แต่การวางใจ

พระเจ้าในเมือ่เราไม่ได้รับกเ็ป็นอกีเร่ืองหน่ึง ฉนัเชือ่

ว่าเป้าหมายของเราในฐานะท่ีเป็นคริสเตียนควร

ตรงกับค�าพูดที่อัครทูตเปาโลได้กล่าวว่า “...เพราะ 

ข้าพ เจ้า เรียน รู้ ที่ จะ พอใจ ...ใน สภาพ ที่ เป็น อยู่”  

ฟป. 4:11(ฉบบัขยายความ) เปาโลพูดว่าเขาได้เรียน

รู้ที่จะพอใจโดยไม่รู้สึกถูกรบกวนไม่ว่าเวลาที่เขาสุขสมบูรณ์หรือขัดสน (ดูใน ฟิลิปปี 

4:11-12) 

 การมีความพอใจไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องการเห็นการเปล่ียนแปลงใดๆ 

หรอืไม่ได้หมายความว่าเราไม่มนีมิติส�าหรบัสิง่ทีด่กีว่า แต่หมายถงึการทีเ่ราไม่ยอมให้

สิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องการและหรือที่เรายังไม่มีมาขโมยความสุขกับสิ่งที่เราในตอนนี้ได้ 

 ฉนัอยูกั่บความหงดุหงดิมาตลอดช่วงสองสามปี และรากของปัญหานัน้คอืการ

ที่ฉันไม่มีความสุขบนเส้นทางที่ฉันอยู่และก�าลังไปสู่ในที่ที่ฉันจะไป พระเจ้าทรงท�าให้

เติบโตก้าวหน้า แต่พระองค์ทรงท�ามากกว่านั้นด้วยคือ พระองค์ทรงให้มีสันติสุข

 ขอให้ดูข้อพระคัมภีร์นี้จากพระธรรมปัญญาจารย์

การ เห็น ด้วย นัยน์ ตา (ความสุขกับสิ่งที่มีอยู่)  ก็ ดี กว่า ความ 

ปรารถ นา ที่ ตระ เวน ไป นี่ ก็ อนิจ จัง (ความว่างเปล่า, ความ

ไม่ถูกต้อง, ความเปล่าประโยชน์)  ด้วย คือ กิน ลม กิน แล้ง

ปัญญาจารย์ 6:9

การวางใจพระเจ้าเมื่อเรา

ได้รับสิ่งที่เราต้องการก็

เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การ

วางใจพระเจ้าในเมื่อเรา

ไม่ได้รับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ทุกเวลา
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ผู้เขียน (ซึ่งเชื่อว่าคือ ซาโลมอน) ก�าลังพูดว่ามันเป็นการสูญเปล่า (ไร้ประโยชน์และ 

ไร้จุดหมาย) ทีจ่ะมคีวามปรารถนาอย่างแรงกล้าในสิง่ทีค่ณุไม่ม ีและมนัขดัขวางท�าให้

คุณไม่มีความสุขกับสิ่งที่คุณมีอยู่

 เปาโลได้เรียนรู้ที่จะพอใจไม่ว่าเขาจะได้รับในสิ่งท่ีเขาต้องการหรือไม่ และนี่

ต้องเป็นเป้าหมายของเรา การพอใจและขอบพระคุณเฉพาะเวลาที่เราได้ตามที่เรา

ต้องการเป็นการท�าแบบนิสัยของเด็กและไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเลย ในฐานะ 

ผูป้กครอง เราแก้ไขพฤตกิรรมลกู ๆ ของเราให้มนีสิยัแบบผูใ้หญ่นี ้เราเตอืนพวกเขาให้

คดิถงึพระพรต่าง ๆ  ทีพ่วกเขาได้รบัและบอกพวกเขาให้ขอบพระคณุส�าหรบัสิง่ที่พวก

เขามี เราจ�าเป็นตอ้งคดิถงึการเป็นแบบอยา่งให้กบัพวกเขาจากพฤตกิรรมของเราเมื่อ

เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการด้วย การวางใจพระเจ้านั้นง่ายเมื่อทุกสิ่งไปตามทางของเรา

เอง แต่หนังสือนี้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้าทุกเวลา 

 การพอใจเมือ่ชวิีตมคีวามเจ็บปวด หรอืเมือ่เราต้องรอคอยโดยไม่เข้าใจว่าท�าไม 

จ�าเป็นต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงแสนดีและวิถีของพระองค์นั้นแตกต่างจากทาง

ของเรา สิ่งที่ฉันอยากท�าเพื่อตัวเองอาจไม่สิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับฉันก็ได้ ฉันมั่นใจว่ามัน

รู้สึกดีและดูเหมือนดีในเวลานั้น แต่มันจะช่วยฉันในระยะยาวไหม? การท�าตามทาง

ของฉันเองทุกเวลามันช่วยให้ฉันเห็นแก่ตัวน้อยลง รักได้มากข้ึน เข้าใจมากข้ึน และ

เมตตาสงสารคนอื่นมากขึ้นเมื่อพวกเขาก�าลังเจ็บปวดไหม? ไม่เลย มันไม่ได้ช่วย  

ทางเดียวที่จะมีเข้าใจคนอื่นได้คือการมีประสบการณ์ในแบบที่พวกเขาก�าลังมี

ประสบการณ์อยู่นั้น เราไม่ต้องมีประสบการณ์ทุกอย่างเพื่อจะช่วยพวกเขา แต่เราไม่

สามารถเข้าใจความผิดหวัง หรือความเจ็บปวดทางอารมณ์หรือทางกาย หรือความ

ยากล�าบากอื่น ๆ ได้ถ้าหากเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน 

 ในความเจ็บปวดเราหันเข้าหาพระเยซูเพราะพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้

เข้าใจความอ่อนแอและความเจบ็ป่วยของเรา พระองค์เข้าใจเราได้อย่างไร? พระองค์

เข้าใจเพราะพระองค์ทรงถูกทดลองในทุกเรื่องเหมือนอย่างเรา แต่พระองค์ไม่เคย

ท�าบาปเลย (ดูใน ฮีบรู 4:15) ง่ายมากส�าหรับเราที่จะไปหาพระเยซูเพื่อขอความช่วย

เหลอืเพราะเราเชือ่ว่าพระองค์ทรงเข้าใจเรา พระองค์ทรงคุน้เคยกับความเจบ็ป่วยและ
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ความโศกเศร้า ความเจ็บปวด และการถูกปฏิเสธ เหมือนกับการที่เราสามารถเข้าหา

พระเยซไูด้อย่างง่ายดายนัน้ เราสมควรท�าให้เป็นเรือ่งง่ายส�าหรบัคนอ่ืนทีจ่ะเข้ามาหา

เราด้วยความมั่นใจ ด้วยความเชื่ออย่างเดียวกันว่าเราจะเข้าใจพวกเขา 

 เมื่อเราผ่านสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต ประสบการณ์เหล่านั้นย่อมสร้างเราให้เป็นคนที่

พระเจ้าใช้เพ่ือปลอบโยนและหนนุใจคนอืน่ทีข่ดัสนได้ เราอาจไม่ (และมกัจะไม่) เข้าใจ

วิถีของพระเจ้าเสมอ (ดูใน อิสยาห์ 55:9) แต่เราสามารถให้เกียรติพระองค์โดยการยัง

คงเชื่อว่าพระองค์ทรงแสนดีและวิถีของพระองค์ถูกต้องเสมอ

การวางใจเรียกร้องความอดทน

การวางใจพระเจ้าเรียกร้องความอดทนเสมอ เพราะพระเจ้าไม่ทรงท�างานตามตาราง

เวลาของเรา ความอดทนอนญุาตให้เรามีความสขุกบัชวีติในขณะทีเ่รารอคอยได้เสมอ 

มันอาจยากส�าหรับเราที่จะเข้าใจว่าท�าไมพระเจ้า

จงึไม่ท�าบางสิง่ทีเ่รารู้ว่าพระองค์ท�าได้อย่างง่ายดาย 

ถ้าพระองค์จะท�า และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น พระองค์มี

เหตผุลอย่างแน่นอน อาจเป็นการทดสอบความเชือ่

ของเราหรอืเพือ่ขยายความเชือ่ของเราเพือ่ความสามารถในการมชีวีติอยูโ่ดยความเชือ่

ของเราจะเตบิโตขึน้  อาจเป็นเพราะพระเจ้าต้องการท�าบางส่ิงทีด่กีว่าส่ิงทีเ่ราต้องการ

หรือที่ความสามารถในปัจจุบันของเราสามารถรับมือได้ เหตุผลทั้งหมดเหล่านี้ (และ

อื่น ๆ มากมาย) เป็นโอกาสส�าหรับเราที่จะยังคงอยู่ในความสงบสุขแห่งการวางใจใน

การครอบครอง ในความดี และในพระปัญญาของพระเจ้า

 โดยปกติแล้ว ความอดทนไม่ใช่ผลของพระวิญญาณที่สามารถมีอย่างบริบูรณ์

ได้ง่าย ๆ ในชีวิตของเรา ฉันพบว่าตัวของฉันเองมีความอดทนในบางเรื่องแต่กับบาง

เรื่องฉันก็ไม่มี และฉันยังคงเติบโตในการอดทน เราทุกคนล้วนรอคอยบางสิ่ง ดังนั้น

การรอคอยจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นพฤติกรรมและท่าทีที่เรามีในขณะที่การรอคอย

นัน้เป็นทางเลอืก ผลแห่งความอดทนได้รบัการให้ค�านยิามใน พจนานกุรมแบบอธบิาย

ความอดทนอนุญาตให้เรา

มีความสุขกับชีวิตในขณะที่

เรารอคอยได้เสมอ

ทุกเวลา
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ของไวน์ ว่าเป็นผลของพระวญิญาณทีเ่ตบิโตเฉพาะเวลาอยูภ่ายใต้การทดสอบเท่านัน้ 

โอ้โห คุณคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างอื่นไหม? ฉันรู้ว่าฉันคิด

 ฉันอยากอธิษฐานขอความอดทนมากขึ้นและให้พระเจ้าดาวน์โหลดลงมาใน

ชวีติของฉนั แต่ท�าแบบนัน้มนัไม่ได้ผล เรามผีลแห่งความอดทนอยูใ่นเราในฐานะบตุร

ของพระเจ้า แต่มันต้องถูกพัฒนาและได้รับการอนุญาตให้ท�างานตามวิธีการของมัน

จากภายในมาสู่ภายนอก มนัไม่ได้เป็นเพยีงแค่ทฤษฎฝ่ีายวญิญาณ หรอืแนวคดิ ความ

อดทนทีแ่ท้จริงท�าหน้าท่ีในชวีติประจ�าวนัและในสถานการณ์จรงิของชวีติของเรา และ

เราจ�าเป็นต้องมีความอดทนเมื่อเราต้องรอคอยบางสิ่งที่เราต้องการจะมีเดี๋ยวนี้ 

 ไม่ว่าเราก�าลังเข้าแถวรอในตลาด รอเวลารถติด รอคนมาไม่ตรงตามเวลานัด 

หรือรอพระเจ้าตอบค�าอธิษฐานของเรา เราจ�าเป็นต้องมีความอดทนในชีวิตนี้ถ้าหาก

เราต้องการมีสันติสุขและความสุขในชีวิต นักบุญออกัสตินกล่าวว่า “ความอดทน 

เป็นเพือ่นกนักบัสตปัิญญา”6 ความอดทนอาจขมและเปรีย้ว แต่ผลของมนัหอมหวาน

 บ่อยครั้งเหตุผลท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เรารอคอยก็เพราะพระองค์ก�าลังใช้

ความยากล�าบากสร้างความอดทนภายในเรา การเรียนรูท้ีจ่ะอดทนมคีวามส�าคญัมาก

พอจนกระทั่งพระเจ้ายอมยับยั้งพระองค์เองจากการให้ในสิ่งที่พวกลูกของพระองค์

ปรารถนาอย่างทันที นี่เป็นสิ่งที่คนเป็นพ่อแม่สมควรเรียนรู้ น่าเศร้าที่โลกของเราเต็ม

ไปด้วยผู้คนที่ไม่ได้รับการสอนถึงหลักการที่ส�าคัญนี้ในชีวิตของพวกเขา และเวลานี้

พวกเขาเรียกร้องท่ีจะได้ความพอใจแบบทนัใจ ความปรารถนาท่ีจะได้ความพอใจแบบ

ทันใจท�าให้เราท�าการตัดสินใจหลายเรื่องแบบไม่ฉลาด ยกตัวอย่างเช่น มีบางคนที่ติด

หนี้ท่วมหัวที่ท�าให้เกิดความเครียดหนักในชีวิตของพวกเขา และมีบางคนท่ีแต่งงาน

กับผิดคนเพราะพวกเขาท�าตามอารมณ์ ความเชื่อผิดๆท่ีบอกว่าเราควรมีความพอใจ

แบบทันใจนั้นท�าให้ชีวิตไม่มีความสุข ท�าให้มีท่าทีที่ไม่ดี และมีการตัดสินใจเลือกที่ไม่

ดีด้วยเช่นกัน 

 จากการที่ฉันรู้จักพระลักษณะนิสัยของพระเจ้า ฉันเชื่อว่าพระองค์ไม่อยากให้

ใครต้องรอคอยหรอก ยกเว้นเมื่อพระองค์ทรงรู้ว่านั่นคือสิ่งท่ีดีท่ีสุดส�าหรับพวกเขา  

มันเป็นเรื่องยากส�าหรับเราที่จะเชื่อว่าการรอคอยนั้นดีส�าหรับเรา แต่นั่นมันมีสาเหตุ
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มาจากการฝึกอบรมแบบผิดๆ และธรรมชาติของเนื้อหนัง การรอคอยนั้นดี มันท�าให้

เราขอบคุณได้มากขึ้นเมื่อในที่สุดเราได้รับสิ่งที่เราปรารถนา 

 การไม่อดทนท�าให้มีความกดดันมากขึ้นในชีวิตของเรา แต่การวางใจพระเจ้า

ในขณะทีเ่รารอคอยช่วยขจดัความกดอนัออกไปและอนญุาตให้เรารอคอยด้วยท่าททีี่

ถวายเกียรติแด่พระองค์ ผลประโยชน์ของการวางใจนั้นงดงามอย่างแท้จริง เมื่อเรา

เช่ือว่าพระเจ้าก�าลงัทรงดูแลบางสิง่ทีท่�าให้เราล�าบาก มนัท�าให้เรามอีสิระท่ีจะสามารถ

ไปจดจ่อกับสิ่งอื่นที่จะท�าให้เกิดผลดี มันช่วยให้มีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตยืนยาว และ 

ฉันเชื่อว่ามันช่วยเราให้เป็นคนที่สัมพันธ์ด้วยได้ง่าย การวางใจขจัดความคับข้องใจ 

และความเครียดออกไปจากชวีติของเรา และสองสิง่นัน้เป็นสาเหตใุหญ่ท่ีท�าให้อารมณ์

เสียและฉุนเฉียวใส่คนอื่น เราไม่ได้ต้องการท�าร้ายคนอื่นและปฏิบัติต่อพวกเขาอย่าง

หยาบคาย แต่เมื่อจิตใจของเราเต็มไปด้วยความสับสน เราย่อมจดจ่อที่ความรู้สึกของ

เรามากกว่าการปฏบัิติต่อคนอืน่ เรามกัจะไม่ตระหนักว่าเราเกรีย้วกราดและหยาบคาย

มากแค่ไหน แต่ผู้คนสัมผัสได้ และพวกเขาจะหลีกหนีเราถ้าหากการท�าร้ายยังคงมี 

ต่อไป

 ฉันรักการมีสิทธิพิเศษในการวางใจพระเจ้าอย่างแท้จริง และฉันชิงชังต่อการ

เป็นคนที่วิตกกังวล หวาดกลัว ผิดหวัง และหนักหน่วงด้วยความเครียด ถ้าหากคุณ

ก�าลังตัดสินใจเกี่ยวกับทางไหนที่ควรไปในสถานการณ์ปัจจุบันและจะเข้าถึงชีวิตของ

คุณยังไง ฉันรับประกันกับคุณได้เลยว่าการวางใจพระเจ้าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ทุกเวลา



ถ้าพระเจ้าแสนดี ท�าไมผู้คนจึงต้องเจอกับ
ความทุกข์?

บทที่ 8

ข้าพเจ้าเหน็ว่าความทุกข์ยากของเราในปัจจบัุนเทยีบไม่ได้เลย

กับพระเกียรติสิริซึ่งจะทรงส�าแดงในเรา

โรม 8:18 (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย)

 หัวข้อเร่ืองการทนทุกข์เป็นหนึ่งในหัวข้อที่สอนยากที่สุด ฉันจะสอนเรื่องนี้ได้

ฉันต้องอธิษฐานอย่างมากและจะเร่ิมต้นด้วยการบอกว่าฉันไม่รู้สึกว่าฉันมีค�าตอบ

ส�าหรบัทุกอย่าง แต่อย่างไรกต็ามฉนัจะไม่สามารถเขยีนหนงัสอืเรือ่งการวางใจพระเจ้า

ได้ถ้าหากฉันไม่จัดการกับหัวข้อนี้ เพราะหนึ่งในค�าถามที่ถูกถามมากที่สุดคือ  

“ถ้าพระเจ้าแสนดี แล้วท�าไมผู้คนจึงต้องทนทุกข์?” 

 ในฐานครสิเตนี เราอาจไม่ถามค�าถามว่าท�าไมผูไ้ม่เชือ่ต้องทนทกุข์ ถ้าหากใคร

บางคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า บางทีเราอาจสามารถเข้าใจถึงการทนทุกข์ของพวกเขา  

ดังนั้นค�าถามของเราจึงกลายเป็น “ท�าไมคริสเตียนต้องทนทุกข์ด้วย?” เราถูกสอนให้

เชื่อว่าพระเจ้าทรงรักเราและต้องการให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขและความยินดี 

และพระองค์ท�าอย่างนั้น แต่พระองค์ทรงสอนเราด้วยว่าเราสามารถมีสิ่งนั้นได้แม้ใน

ท่ามกลางการทนทุกข์ 

 ฉันได้ยินค�าถามเหล่านี้ว่า

 •		 “พระเจ้าท�าให้เกิดการทนทุกข์ใช่ไหม?”
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 •		 “พระเจ้าอนุญาตให้เกิดการทนทุกข์ใช่ไหม?”

 •		 “ถ้าพระเจ้าครอบครองอยู่ แล้วท�าไมพระองค์ไม่หยุดการทนทุกข์ล่ะ?”

 •		 “ท�าไมพระองค์อนุญาตให้มีความหิวโหย มีการท�าร้าย  โรคภัย และ 

อื่น ๆ อีกนับหลายพันที่ท�าให้เกิดการทนทุกข์?” 

 •		 “ท�าไมบางครั้งต้องมีเด็กที่ทนทุกข์กับการเป็นมะเร็ง?”

 •		 “ท�าไมคนดีถึงตายตั้งแต่ยังอายุน้อย?”

 •		 “ท�าไมพระเจ้าไม่ท�าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการกันดารอาหารหรือการ

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือ?” 

 การพยายามถามว่า “ท�าไม” อาจท�าให้เรากลายเป็นบ้าได้ หากเราไม่สามารถ

ท�าใจยอมรับกับมันได้ ถ้าจะให้ฉันตอบค�าถามเหล่านั้น ฉันจะเริ่มต้นด้วยการพูดแบบ

ง่าย ๆ  ว่า “ฉนัไม่รู้” ฉนัรูว่้าพระเจ้าทรงแสนดี ดังนัน้ฉนัจงึเลอืกทีจ่ะจดจ่อกบัพระองค์

แทนที่จะจดจ่อกับสิ่งที่ฉันไม ่เข ้าใจ

ท้ังหมด ฉนัเชือ่ว่าความมัน่ใจอย่างเตม็ที่

ในความดีของพระเจ้าอนุญาตให้เรา

จัดการกับความทุกข์ส ่วนตัวและกับ

ความทุกข์ที่อยู่รอบตัวเราได้โดยไม่ต้อง

ตกเป็นเชลยของความสับสน ถ้าหากการไปที่ห้องหนึ่งแล้วร้องตะโกนเสียงดังว่า 

“ท�าไม พระเจ้า? ท�าไมสิง่นีจ้งึเกดิขึน้?” มนัช่วยคณุได้แล้วล่ะกจ็งท�าต่อไป แต่จงท�าใจ

ส�าหรบัการไม่ได้รบัค�าตอบและยงัคงต้องเลอืกอย่างใดอย่างหนึง่ระหว่างวางใจพระเจ้า

หรือหมดความอดทนกับตัวเอง

 ฉันต้องยอมรับว่าฉันหมดเปลืองเวลาในช่วงหลายปีแรกของการด�าเนินกับ

พระเจ้าด้วยการถามว่า “ท�าไม?” กบัทกุเรือ่งทีฉ่นัไม่เข้าใจ และฉนักห็มดเปลอืงเวลา

มากมายไปกับความสบัสนและท้อแท้ ค�าถามทีไ่ม่ได้รบัค�าตอบของฉนัส่งผลในด้านลบ

ต่อความสัมพันธ์ของฉันกับพระเจ้า ดังน้ันในที่สุดฉันจึงหยุดเรียกร้องค�าตอบจาก

ฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงแสนดี ดังนั้นฉัน

จึงเลือกที่จะจดจ่อกับพระองค์แทนที่

จะจดจ่อกับสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจทั้งหมด

ถ้าพระเจ้าแสนดี ท�าไมผู้คนจึงต้องเจอกับความทุกข์?
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พระองค์และตดัสินใจวางใจพระองค์อย่างสิน้เชงิ โดยเฉพาะเมือ่ฉนัก�าลงัทนทกุข์หรอื

ไม่เข้าใจกับสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นในชีวิตของฉัน

 หลังจากที่ทนทุกข์มาเป็นเวลาสิบห้าปีกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากพ่อ

ของฉัน และอีกยี่สิบห้าปีหรือมากกว่าน้ันทนทุกข์กับผลกระทบท่ีเกิดจากการล่วง

ละเมดิน้ัน ฉนับอกคณุได้เลยว่าฉนัมคี�าถามเต็มหวั เหมอืนกบัเดก็เล็ก ฉนัอธิษฐานและ

ขอพระเจ้าเอาฉนัออกจากสถานการณ์ทีฉ่นัตดิอยู่ แต่พระองค์ไม่ท�าอย่างนัน้ ถงึแม้ว่า

พระองค์ไม่ได้ช่วยกู ้ฉันออกจากตรงนั้น แต่

พระองค์ประทานก�าลังให้แก่ฉันเพื่อจะผ่านมัน

ไปได้และประทานพระคุณเพื่อรื้อฟื้นฉันข้ึนมา

ใหม่ บ่อยมากที่เรามักจะมองสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้

ท�าแทนที่จะมองที่สิ่งที่พระเจ้าทรงท�าเพื่อเรา ฉันคิดว่านั่นคือความผิดพลาดครั้งใหญ่

ที่เราท�า คุณสามารถตัดสินใจชื่นชมยินดีกับสิ่งที่คุณมีแทนท่ีจะโศกเศร้ากับสิ่งท่ีดู

เหมือนไม่ยุติธรรมหรือเท่ียงตรงในชีวิตของคุณ อย่ายอมให้บางสิ่งที่คุณไม่เข้าใจปิด

ตาของคุณจากความดีของพระเจ้า

 ฉันไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะกักเราไว้ในความมืดแห่งการกังวลว่าท�าไมสิ่งนี้จึงเกิด

ขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น แต่มีหลายสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ในพระปัญญาอันล�้าลึกของพระเจ้า  

สิ่งต่าง ๆ ที่อดีตค้นหาและที่จะยังเป็นความลี้ลับแก่เราจนกว่าเราไปสวรรค์ ขอให้ดู

ข้อพระคัมภีร์นี้

โอ พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้น ล�้าลึกเท่าใด 

ข้อตัดสิน (การตัดสินใจของพระองค์) ของพระองค์นั้นเหลือ

ที่จะหยั่งรู้ (ลึกลับ, ค้นหาไม่ได้) ได้ และทาง (วิธีการของ

พระองค์, วิถีของพระองค์) ของพระองค์ก็เหลือที่จะสืบเสาะ 

(ลี้ลับ, ค้นหาไม่พบ) ได้

โรม 11:33 (ฉบับขยายความ)

บ่อยมากที่เรามักจะมองสิ่งที่

พระเจ้าไม่ได้ท�าแทนที่จะมอง

ที่สิ่งที่พระเจ้าทรงท�าเพื่อเรา
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 พระเจ้าทรงสญัญาว่าจะประทานความเข้าใจต่อข้อล�า้ลกึและความลีล้บัให้แก่

เราเมื่อเราแสวงหาพระองค์ (ดูใน เอเฟซัส 1:17) และอัครทูตเปาโลยังได้บอกเราด้วย

ว่าเราจะรู้เพียงแค่ “ส่วนหนึ่ง” และเราจะไม่รู้ทุกส่ิงจนกว่าเราอยู่กับพระเยซูแบบ

หน้าต่อหน้า (ดูใน 1 โครินธ์ 13:9-10)

 ฉนัมกัจะพดูว่าความวางใจมาพร้อมกับค�าถาม

ที่ไม่มีค�าตอบ พระเจ้าเปิดเผยหลายสิ่งหลายอย่างแก่

เราและประทานค�าตอบให้แก่เราส�าหรับปัญหาที่ซับ

ซ้อน แต่มีบางเวลาที่เราไม่สามารถได้รับค�าตอบส�าหรับสถานการณ์ที่แม้ว่าพระเจ้า 

จะประทานค�าตอบให้ ฉันไม่เชื่อว่าความคิดที่จ�ากัดของเราสามารถเข้าใจบางสิ่งท่ีมี

เพยีงพระเจ้าเท่านัน้ทีรู่ ้และฉนัเชือ่เต็มทีเ่ลยว่าพระองค์ทรงเปิดเผยต่อเราในสิง่เหมาะ

สมที่เราสมควรรู้และทรงปิดซ่อนสิ่งต่าง ๆ ที่เราไม่สมควรรู้

 เราใช้ชีวิตเดินหน้าไปเรื่อย ๆ และเรามักจะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้เมื่อมองย้อน

กลับไป มหีลายสิง่ทีเ่ป็นความเจบ็ปวดทีฉ่นัไม่เข้าใจตอนท่ีมนัเกดิขึน้กบัฉนั แต่ตอนนี้

เมื่อฉันมองย้อนกลับไป ฉันมองเห็นสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นแตกต่างจากที่ฉันเคยเห็นเมื่อ

ก่อน เพราะฉันมองเห็นสิ่งดีที่ออกมาจากความเจ็บปวดก่อนหน้าที่ฉันได้อดทนหรือ

เพราะฉันเติบโตฝ่ายวิญญาณ ดาวิดพูดว่า “าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า จิตใจของข้า

พระองค์ไม่ได้ล�าพอง นัยน์ตาของข้าพระองค์ไม่ได้ยโส ข้าพระองค์ไม่ได้คิดการใหญ่ 

หรือท�าอะไรเกินตัว” (สดุดี 131:1 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย)

 ฉันคิดว่าดาวิดกล่าวอย่างง่าย ๆ ว่ามีสามส่ิงท่ีปิดซ่อนไว้ในความลี้ลับของ

พระเจ้าที่ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถเข้าใจได้ บางทีเราควรถามค�าถามน้อยลงและ

วางใจพระเจ้ามากขึ้น ฉันชอบประโยคนี้ที่ฉันได้ยินมาจาก ลี สตอเบล “ค�าตอบสูงสุด

ของพระเจ้าส�าหรับการทนทุกข์นั้นไม่ใช่ค�าอธิบายแต่คือผู้ที่มาบังเกิด”7 พระเจ้าทรง

ส่งพระเยซูมาเพ่ือทนทุกข์และตายเพื่อความบาปของเรา พระองค์ได้ทรงสัญญาการ

ช่วยกู้ส�าหรับทุกคนที่วางใจในพระองค์ แต่พระองค์ไม่เคยบอกกับเราว่าเมื่อไหร่หรือ

ด้วยวิธีการใดที่การช่วยกู้นั้นจะมาถึง จนกว่าจะมาถึง เรามีสิทธิพิเศษในการวางใจ

พระเจ้าและรับเอาการปลอบโยนตลอดช่วงเวลาที่ยากล�าบากของเรา 

ความวางใจมาพร้อม

กับค�าถามที่ไม่มีค�าตอบ

ถ้าพระเจ้าแสนดี ท�าไมผู้คนจึงต้องเจอกับความทุกข์?
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 เมือ่เรามองเห็นคนทีเ่รารกัเสยีชวีติต้ังแต่อายยุงัน้อยเนือ่งจากการเจบ็ป่วย เรา

อาจพดูว่า “การช่วยกูข้องพวกเขาไม่เคยมาถงึ แล้วฉนัจะเชือ่ได้อย่างไรว่าพระเจ้าจะ

ช่วยกู้เรา?” ฉันยืนยันว่าพระองค์ทรงช่วยกู้คนที่วางใจในพระองค์เสมอ มันอาจไม่ได้

เกิดขึ้นในขณะที่เรายังอยู่บนโลกนี้ แต่เมื่อเราร่วมกันกับพระองค์ในสวรรค์ ที่นั่นไม่มี

ความเจ็บปวด ไม่มีน�้าตา หรือการทนทุกข์ใด ๆ อีกเลย

 ฉันได้ยินเรื่องที่น่าท่ึงของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ตกลงมาจากขั้นบันไดเหมือนกับ

เป็นทารกและกระดกูหลงัของเขาหกัละเอยีด เขาต้องเข้า ๆ  ออก ๆ  โรงพยาบาลตลอด

ชีวิตของเขา ในวยัสบิเจด็ปีแต่เขาต้องใช้ชวีติอยูใ่นโรงพยาบาลสบิสามปี เขาพดูว่าเขา

คิดว่าพระเจ้ายุติธรรม และเมื่อเขาถูกถามว่า “คุณคิดแบบนั้นได้อย่างไร?” เขาตอบ

ว่า “ก็พระเจ้ามีเวลาตลอดนิรันดร์กาลที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่ให้กับผม” 

 มนัยากทีจ่ะอธบิายอย่างชดัเจนถงึสิง่ทีฉ่นัรูส้กึในวญิญาณของฉนัเมือ่ฉนัได้ยนิ

เร่ืองนี้หรือได้พบกับคนที่อดทนต่อการทนทุกข์อันเลวร้ายแต่ก็ยังคงวางใจพระเจ้า  

สิง่ฉนัพูดได้คอืฉนัสัมผัสได้ถงึความงดงามในความวางใจของพวกเขา และพวกเขาเป็น

แบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ของคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าในทุกวาระของชีวิต การที่คนจะ

วางใจพระเจ้าเมื่อสิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามทางของพวกเขาและค�าอธิษฐานของพวกเขา

ได้รับค�าตอบอย่างรวดเรว็กเ็ป็นเรือ่งหน่ึง แต่มนัเป็นอกีเรือ่งหนึง่ท่ีคณุจะวางใจพระเจ้า

เม่ือคณุก�าลังทนทกุข์ล�าบากหรอืได้อธษิฐานมานานแล้วแต่ยงัต้องรอคอยส�าหรบัการ

ทะลุทะลวง ความคิดเห็นของฉันคือมันเรียกร้องการมีความเช่ือท่ียิ่งใหญ่มากกว่า

ส�าหรับอย่างหลังนี้

พระเจ้าทรงแสนดีไหม?

 ใช่ พระเจ้าทรงแสนดี พระลักษณะของพระองค์คือความดีและพระองค์ไม่

สามารถเป็นอย่างอืน่ได้ การทีม่สีิง่หนึง่ทีด่เูหมอืนไม่ดหีรอืรูส้กึไม่ดเีกดิขึน้กบัเราไม่ได้

หมายความว่าพระเจ้าไม่ทรงดี มข้ีอพระคัมภีร์ประมาณเจ็ดร้อยข้อทีบ่อกเราว่าพระเจ้า

ทรงแสนดี ฉันชอบข้อนี้ในยากอบ
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ของประทานท่ีดีและสมบรูณ์แบบ (เสร,ี ใหญ่, เตม็) ทกุอย่าง

น้ันมาจากเบื้องบน คือมาจากพระบิดาแห่งบรรดา(ที่

ประทาน) ดวงสว่าง ใน (การส่องสว่างของ) พระองค์ไม่มี

การแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง

ยากอบ 1:17 (ฉบับขยายความ)

 ทกุสิง่ทีด่มีาจากพระเจ้า นัน่คอืสิง่ทีพ่ระองค์ทรงเป็นอย่างแท้จรงิ และไม่มกีาร

แปรปรวนเกี่ยวกับความจริงน้ี ฉันมั่นใจเมื่อฉันพูดแบบนั้น มีผู้อ่านบางคนท่ีอาจ

ต้องการตอบกลับฉันว่า “ถ้าพระเจ้าแสนดีเสมอ แล้วท�าไมผู้คนจึงต้องทนทุกข์?” 

มหีลายเหตผุลว่าท�าไมเราจงึทนทกุข์ แต่ไม่มสีกัเหตุผลเดยีวท่ีพระเจ้าเป็นคนท�าให้มนั

เกิดขึ้น พระองค์ไม่ใช่ผู้สร้างการทนทุกข์ ซาตานต่างหากที่เป็น ถึงแม้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่

ดีเกดิขึน้ แต่เพราะพระเจ้าทรงแสนด ีดงันัน้พระองค์จงึทรงสามารถท�าให้สิง่ดอีอกมา

จากสถานการณ์ใด ๆ ในชีวิตของเราได้ คุณอาจมีหรือรู้ถึงสถานการณ์หนึ่งที่เลวร้าย

จนคุณคดิว่า ไม่มทีางทีส่ิง่ดีใด	ๆ 	สามารถออกมาจากสิง่นีไ้ด้ แต่ทกุสิง่เป็นไปได้ส�าหรบั

พระเจ้า

 ฉันสามารถพูดอย่างไม่เกรงใจว่าพระเจ้าได้เอาการถูกท�าร้ายท่ีฉันทนทุกข ์

ในตอนเป็นเด็กและท�างานจนเกิดผลดีต่อฉันและเป็นผลดีต่อคนอ่ืนอีกจ�านวนมากท่ี

ฉันได้รับสิทธิพิเศษในการสอนพวกเขา ความเข้าใจแบบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อฉันขมขื่น

และเตม็ไปด้วยการสงสารตวัเองและเกลยีดคนทีท่�าร้ายฉนั มนัเริม่ต้นเกดิขึน้ทลีะเลก็

ทีละน้อยเมื่อฉันวางใจพระเจ้าในการเอาสิ่งที่ไม่ดีไปและท�างานเพื่อให้เกิดผลดีออก

มาจากสิ่งนั้น สิ่งเดียวกันสามารถเกิดขึ้นกับคุณได้ ฉันขอผลักดันให้คุณวางใจพระเจ้า

ทกุเวลาเพราะฉนัเชือ่ว่ามนัคอืตวัเลอืกเดยีวทีจ่ะผลติความช่วยเหลอืทีค่ณุต้องการได้ 

ถ้าหากเราไม่วางใจในพระเจ้า เราก็ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่นอกจากความสับสนและความ

ขมขื่นเหนือสิ่งต่าง ๆ ที่น่าสลดใจที่เราเป็นรับรู้และประสบในชีวิต

 พระเจ้าทรงแสนดี และสิ่งที่พระองค์ท�าล้วนดี (ดูใน สดุดี 119:68) ดังนั้นเป็น

ไปได้ไหมทีก่ารทนทกุข์จะสามารถเป็นสิง่ดีส�าหรับเราได้? เมือ่เราต้องเดอืดร้อนเพราะ

ถ้าพระเจ้าแสนดี ท�าไมผู้คนจึงต้องเจอกับความทุกข์?



78 ความวางใจที่ไม่ไหวหวั่น

การทนทกุข์ เป็นไปได้ไหมทีพ่ระเจ้าจะใช้เวลาเพือ่ช่วยกูเ้รานานกว่าทีเ่ราต้องการจาก

พระองค์เพราะพระองค์ประสงค์ที่จะใช้สิ่งเลวร้ายนั้นสร้างส่ิงดีให้เกิดข้ึนภายในเรา? 

แน่นอนมันเป็นไปได้อย่างมาก และพวกเราส่วนใหญ่สามารถเป็นพยานถงึสิง่อศัจรรย์

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเราอันเป็นผลมาจากสิ่งต่าง ๆ ที่เราได้ผ่านพ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่

เราไม่อยากจะพบเจอ ถ้าเลอืกได้เราคงจะไม่อยากเจอการทนทกุข์ทัง้หมด แต่เราไม่มี

ทางเลอืกแบบน้ัน เรามทีางเลอืกเฉพาะว่าเราจะวางใจให้พระเจ้าท�างานเพือ่ให้เกดิผล

ดีจากสิ่งเหล่านั้นหรือไม่เท่านั้น

 ฉันอยากจะพูดคุยเรื่องนี้ในรายละเอียดมากขึ้นภายหลัง แต่ก่อนท่ีเราจะคืบ

หน้าไปในการพยายามเข้าใจความหมายของการทนทุกข์อย่างน้อยบางอย่าง เราต้อง

มีรากฐานในใจคือการเชื่อแบบไม่สงสัยว่าพระเจ้าทรงแสนดีและพระองค์ทรงท�าสิ่ง

ต่าง  ๆ ที่ดี ในปฐมกาลหลังจากที่พระองค์ได้ทรงสร้างสิ่งต่าง ๆ ที่เวลานี้ท�าให้เรามี

ความสขุ พระองค์ทรงมองดูทีท่กุสิง่นัน้ และในปฐมกาล 1:31 (ฉบับขยายความ) กล่าว

ว่า “พระเจ้าทรงมองเหน็ทกุสิง่ทีพ่ระองค์ได้ทรงสร้าง ทรงมองดวู่า มนัเป็นสิง่ทีด่อีย่าง

มาก (เหมาะสม, น่าพึงพอใจ) และพระองค์ทรงยอมรับว่าทุกสิ่งนั้นสมบูรณ์แล้ว...” 

 มีบางคนที่ถามค�าถามว่า “ถ้าพระเจ้าทรงแสนดี แล้วท�าไมพระองค์จึงไม่ทรง

สร้างโลกนีใ้ห้ปราศจากการทนทกุข์และเหตกุารณ์ร้ายแรงล่ะ?” อนัทีจ่รงิพระองค์ท�า

แบบน้ัน เราต้องดทูีส่วนเอเดนและแผนการดัง้เดมิทีพ่ระเจ้ามไีว้ส�าหรบัมนษุย์และเรา

สามารถมองเห็นได้ว่าทุกสิ่งล้วนดี แต่พระเจ้าให้มนุษย์มีเสรีภาพในการเลือก ซ่ึงมัน

น่าเศร้าที่ผลลัพธ์ออกมาเป็นการทนทุกข์ พระองค์ต้องการให้เรารักพระเจ้าอย่างมี

เสรีภาพ ไม่ใช่หุ่นกระบอกท่ีไม่มีทางเลือกว่าจะท�าอะไร พระองค์ต้องการให้เราใช้

เสรีภาพในการเลือกของเราเลือกท�าตามน�้าพระทัยของพระองค์ อาดัมและเอวาไม่

เลอืกท�าตามน�า้พระทยัของพระเจ้า และผลท่ีได้รบัคือความเจบ็ปวดเข้ามาในโลก พระ

เยซูมาเพื่อช่วยกู้เราจากการเลือกที่เลวร้ายของอาดัมและเอวา แต่เราจะมองไม่เห็น

ความสมบูรณ์ของสิ่งที่พระองค์ท�าจนกว่าเราไปสวรรค์ เปาโลพูดในเอเฟซัสว่า 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้รับนั้นเป็น “มัดจ�าของมรดก (ค่าล่วงหน้าส�าหรับมรดก

ของเรา) เพือ่รอคอยการทรงไถ่อนัสมบูรณ์ด้วยใจคาดหวงัและมสีทิธใินการครอบครอง 

(อย่างสมบูรณ์)...” (เอเฟซัส 1:14 ฉบับขยายความ)
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 ข้อพระคัมภีร์นี้เปิดเผยสิ่งมากมายแก่เรา 

เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและ

องค์พระผู้เป็นเจ้า สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตของเราย่อมดี

ขึ้น และยิ่งเรารียนรู้กับพระองค์มากเท่าไหร่ และ

ยิง่ด�าเนินในการเชือ่ฟังต่อน�า้พระทัยของพระองค์มากเท่าไหร่ เรากย็ิง่ได้รบัสิง่ทีด่มีาก

ขึน้เท่าน้ัน ซาโลมอนพดูว่าหนทางแห่งความชอบธรรมนัน้ส่องสว่างมากขึน้เรือ่ย ๆ  จน

เต็มวัน (ดูใน สุภาษิต 4:18) และในเฉลยธรรมบัญญัติ 7:22 พูดว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้

เราให้พ้นจากศัตรูของเราทีละน้อย

 ถึงแม้ว่าแผ่นดินโลกจะครวญคราง รอคอยการทรงไถ่อันสมบูรณ์ของบรรดา

บุตรของพระเจ้า ข้อพระคัมภีร์นี้เปิดเผยให้เห็นความจริงอันทรงพลานุภาพ

ไม่ใช่แค่สิ่งทรงสร้างเท่านั้น แต่เราทั้งหลายด้วย ที่มีความ

สุขกับผลแรกของพระวิญญาณ (บริสุทธิ์) (ลิ้มรสถึงความสุข

ที่จะมาถึง) ครวญครางภายในขณะที่เรารอคอยการทรงไถ่

ของร่างกายของเรา (จากกิเลสและหลุมฝังศพซึ่งจะเปิดเผย) 

การรับให้เป็นบุตรของเรา (การปรากฏของเราในฐานบุตร

ของพระเจ้า) 

โรม 8:23 (ฉบับขยายความ)

 ตอนน้ีเราได้ลิม้รสความดขีองพระเจ้า แต่วนัทีจ่ะมาถึงเมือ่เราได้มคีวามสขุกบั

สิง่น้ันอย่างเต็มท่ี ตราบใดทีย่งัมกีเิลสกย็งัมบีาป ตราบใดทีย่งัมบีาปกย็งัมกีารทนทกุข์ 

พระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าจะช่วยกู้เราจากการทนทุกข์ในขณะที่เรายังอยู่ในโลกนี้  

แต่พระองค์สัญญาว่าเราสามารถมีความสุขกับฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของ

พระองค์ทีย่กชเูราขึน้เหนอืสิง่เหล่านัน้ได้ (ดใูน ฟิลปิปี 3:10) พดูอกีอย่างคอื พระองค์

ทรงท�าให้เราสามารถแบกรับสิ่งนั้นเอาไว้ได้ด้วยความชื่นชมยินดีและสงบใจ พระเยซู

บอกเราว่าในโลกนี้เราจะมีความยากล�าบากแต่เราควรร่าเริงยินดีเพราะพระองค์ได้

ทรงชนะโลกนี้แล้ว (ดูใน ยอห์น 16:33) 

พระเจ้าทรงช่วยกู้เราให้พ้น

จากศัตรูของเราทีละน้อย

ถ้าพระเจ้าแสนดี ท�าไมผู้คนจึงต้องเจอกับความทุกข์?
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 ฉันชื่มชมกับความดีของพระเจ้ามากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ในขณะท่ีฉันยังอยู่บน

โลกนี้ และฉันมองไปข้างหน้ายังสิ่งต่าง ๆ ที่ดีกว่าในยามที่ฉันไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้อีก

ต่อไปแต่อยู่ในบ้านกับพระเจ้า จนกว่าวันนั้นจะมาถึง ฉันอธิษฐานว่าฉันจะไม่พูดส่ิง

อืน่นอกจาก “พระเจ้าทรงแสนด”ี ไม่ว่าเราจะต้องทนทกุข์ล�าบากแค่ไหน  หรอืเราจะ

เห็นความเลวร้ายเกิดขึ้นในโลกนี้แค่ไหนก็ตาม สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความผิดของพระเจ้า 

พระเจ้าทรงแสนดี

การทนทุกข์ไม่ได้คงอยู่ถาวรนิรันดร์

 หน่ึงในสิ่งที่เป็นการหนุนใจและสมควรแก่การระลึกถึงในยามที่คุณก�าลังทน

ทุกข์คือสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ตลอดนิรันดร์ อย่างน้อยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นส�าหรับคนท่ีเช่ือ

ในพระเยซู เพราะไม่ว่าสิ่งต่าง ๆ จะเลวร้ายสักแค่ไหนบนโลกนี้ เราสามารถมองไป

ข้างหน้าในการอยูร่่วมกนักบัพระเจ้าอย่างเป็นนรินัดร์คอืในทีท่ีเ่ราได้รบัพระสญัญาว่า

จะไม่มีความเจ็บปวดใด ๆ อีกต่อไป

พระเจ้าจะทรงเชด็น�า้ตาทกุหยดจากดวงตาของพวกเขา และ

ความตายจะไม่มอีกีต่อไป ไม่มคีวามเจ็บปวดรวดร้าว (ความ

เศร้าหรือการคร�่าครวญ) หรือความทุกข์โศก หรือความเจ็บ

ปวดอกีต่อไป เพราะสภาพเดิมและรูปแบบของส่ิงต่าง ๆ  ก่อน

หน้านี้ได้ล่วงลับไปแล้ว

วิวรณ์ 21:4 (ฉบับขยายความ)

 ส่ิงทีเ่จบ็ปวดมากทีส่ดุได้ถกูขจดัออกไปก่อนทีเ่ราจะตายและไปสู่สวรรค์ แต่ถึง

แม้ว่าเรามองแบบสดุโต่งว่าต้องทนทกุข์ไปตลอดชวีติ แม้ว่าจะเป็นอย่างนัน้แต่สดุท้าย

มันก็จะสิ้นสุดและถูกแทนที่ด้วยความชื่นชมยินดีอย่างที่ไม่สามารถจินตนาการได้
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 สิ่งนี้จะผ่านพ้นไปเป็นวิธีการคิดในเวลาที่คุณก�าลังเจ็บปวด เพราะมันช่วยให้

คณุไม่รูส้กึถกูท่วมท้น เมือ่ไม่นานมาน้ีฉนัป่วยเป็นไซนัสทีท่�าให้ฉันปวดหวัตลอดสามสบิ

ห้าวันที่ผ่านมานี้ ฉันพูดบ่อย ๆว่า “สิ่งนี้จะผ่านพ้นไป” และมันผ่านพ้นไปจริง ๆ แต่

เมื่อเราก�าลังทนทุกข์ในชั่วขณะหนึ่ง เรามักจะเริ่ม

ต้นคิดว่า สิ่งนี้มันจะไม่จบสิ้น แต่สิ่งใด ๆ  มันก็จะมี

วันจบสิ้น หัวใจทั้งหลายที่บอบช�้าได้รับการรักษา 

หรืออย่างน้อยมันสามารถได้รับการรักษาถ้าหาก

เรายอมให้พระเยซูท�างานในชีวิตของเรา ในสดุดี 

147:3 (ฉบบัอมตธรรมร่วมสมยั) บอกว่า “พระองค์

ทรงรกัษาผูท้ีด่วงใจแหลกสลาย และสมานรอยแผล

ของเขาเหล่านั้น” บาดแผลได้รับการรักษา ความผิดหวังถูกเปลี่ยนเป็นความฝันใหม่ 

และจุดจบของสิ่งหนึ่งเปิดทางให้กับการเริ่มต้นของอีกสิ่งหนึ่ง

 พวกเราทกุคนสามารถมองย้อนกลบัไปยงัชวีติของเราและระลกึถงึสถานการณ์

ต่าง ๆ ที่เจ็บปวดอย่างมาก แต่สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นได้ถูกขจัดออกไปแล้วและไม่มีการ

ทนทุกข์อีกต่อไปจากสิ่งเหล่านั้น เป็นเวลาสามสิบปีที่ฉันมีอาการปวดหลังแบบเรื้อรัง

ที่ท�าให้ฉันมีความจ�ากัดในการท�าสิ่งต่าง ๆ สองปีที่แล้ว ฉันไปพบแพทย์คนใหม่ และ

เขาฉลาดพอที่จะส่งฉันไปทดสอบแบบที่ฉันไม่เคยท�ามาก่อน และผลการทดสอบค้น

พบว่าฉันมีปัญหาที่ตะโพกของฉันซึ่งเป็นผลกระทบจากการคลอดลูกที่ท�าให้ฉันปวด

หลัง โดยผ่านทางเทคโนโลยีอันล�้าเลิศของโลกทุกวันนี้ ฉันได้ผ่าตัดเปลี่ยนตะโพก 

และไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไป ฉันสามารถท�าได้หลายสิ่งหลายอย่างที่ก่อนหน้านี้ 

ฉันท�าไม่ได้ คนอื่นอาจคิดว่าถ้าหากพวกเขามีปัญหาอย่างเดียวกันนี้เป็นเวลา 

สามสิบปีน่ันคงเป็นอาการที่รักษาไม่ได้แล้ว แต่ในกรณีของฉัน มันจบลงได้และ 

มันท�าให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่ 

 ฉันไม่คิดว่าเราควรล้มเลิกความหวังในการได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่จากการ

ทนทุกข์ใด ๆ ความหวังในการพัฒนาก็ดีกว่าการสิ้นหวัง หัวใจของคุณสามารถได้รับ

การรักษาจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแบบกะทันหันได้ไหม? ได้ เพราะพระเจ้า

ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการปลอบโยนและทุกสิ่งเป็นไปได้ส�าหรับพระองค์

บาดแผลได้รับการรักษา 

ความผิดหวังถูกเปลี่ยนเป็น

ความฝันใหม่ และจุดจบ

ของสิ่งหนึ่งเปิดทางให้กับ

การเริ่มต้นของอีกสิ่งหนึ่ง

ถ้าพระเจ้าแสนดี ท�าไมผู้คนจึงต้องเจอกับความทุกข์?
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 อัครทูตเปาโลเผชิญกับการทนทุกข์หนักหนายิ่งกว่าพวกเราอีก แต่เขาก็ยังพูด

ถึงสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นความเดือดร้อนที่ชั่วคราวและเล็กน้อย

เพราะการทนทุกข์เพียงชั่วคราวและเล็กน้อย (ความล�าบาก

ที่เล็กน้อยนี้เหมือนชั่วโมงเดียวที่ผ่านไป) เป็นการจัดเตรียม

สิ่งที่บริบูรณ์มากยิ่งกว่า การเกิดผลมากยิ่งกว่า และความ

ส�าเรจ็มากยิง่กว่าให้กบัพวกเราคือสง่าราศีอนัเตม็ล้นในนรินั

ดร์กาล (เกินกว่าจะวัดขนาดได้ มากมายล้นพ้นจนหาอะไร

เปรยีบไม่ได้หรอืค�านวณไม่ได้ สง่าราศีอนัยิง่ใหญ่เกนิกว่าจะ

วัดได้และการอวยพรอย่างไม่สิ้นสุด) 

2 โครินธ์ 4:17 (ฉบับขยายความ)

 เปาโลมีทัศนคติที่เป็นไปได้ส�าหรับเราด้วยคือการวางใจพระเจ้า เขากล่าวว่า

เขาไม่มองทีส่ิ่งต่าง ๆ  ทีเ่ขาสามารถมองเหน็ แต่เขามองทิส่ิง่ต่าง ๆ  ทีเ่ขายงัไม่สามารถ

มองเหน็ (ดใูน 2 โครินธ์ 4:18) พดูอกีอย่างคือ เปาโลมองดท่ีูชีวติในฝ่ายวญิญาณแทนท่ี

จะมองดูชีวิตที่เป็นเนื้อหนัง เขาเชื่อในความดีงามของพระเจ้าแม้ว่าในท่ามกลางการ

ทนทุกข์ และเขาเชื่อตามพระวจนะของพระเจ้าว่า เขาจะได้ใช้เวลาอย่างเป็นนิรันดร์

ในสถานทีอ่นัเตม็ไปด้วยสง่าราศีทีซ่ึ่งการทนทกุข์ทัง้หลายของเขาจะถกูเปลีย่นให้กลาย

เป็นความสุขส�าราญ



พระเจ้า “อนุญาต”  
ให้เกิดการทนทุกข์ใช่ไหม?

บทที่ 9

พระ เจ้า พอ พระ ทัย สิ่ง ใด  พระ องค์ ก็ ทรง กระท�า  

ใน ฟ้า สวรรค์ และ บน แผ่นดิน โลก  ใน ทะเล และ ที่ น�้า ลึก ทั้งสิ้น

สดด. 135:6 (ฉบับขยายความ)

 บา ง คนอ าจ บอก ว่ า “ฉัน ไ ม่เช่ือว่าพระเจ้าเป็นสาเหตุของการทนทุกข์และ

เหตกุารณ์ร้ายแรง ฉนัไม่เชือ่ว่าพระองค์เป็นคนทีส่ร้างสิง่เหล่านัน้ แต่พระองค์อนญุาต

ให้มันเกิดขึ้นได้ใช่ไหม? ถ้าพระองค์อนุญาต พระองค์มีพระประสงค์อะไร? แล้วมันจะ

ต่างกันยงัไงระหว่างการทีพ่ระองค์อนญุาตกบัการทีพ่ระองค์ท�าให้มันเกดิข้ึนเอง? แล้ว

ฉัน จ ะสา มา รถว าง ใจ พร ะเ จ้าอง ค์นี้ที่อาจอนุญาตให้ฉันทนทุกข์กับสิ่งชั่วร้ายและ

เหตุการณ์เลวร้ายได้อย่างไร?” ฉันรู้จักค�าถามเหล่านี้ดี เพราะมีคนที่เคยถามค�าถาม

พวกนี้เพื่อให้ฉันตอบพวกเขาด้วย

 ฉนัได้ยนิบางคนพดูด้วยว่า “ไม่ใช่วทิยาศาสตร์ท่ีท�าให้ฉนัไม่เช่ือในการด�ารงอยู่

ของพระองค์ผู้สูงสุ ด แต่เป็นเพราะการทนทุกข์และความชั่วร้ายในโลกนี้ต่างหากที่

ท�าให้ฉันไม่เชื่อ” ชายคนนี้ไม่สามารถแยกแยะถึงความชั่วร้ายที่เขามองเห็นกับการ

ด�ารงอยู่ของพระเจ้าผู้ที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นพระเจ้าที่แสนดี ส�าหรับพวกเราบาง

คน ความเชื่อนั้นอยู่เหนือกว่าค�าถามเหล่านี้ แต่มีอีกหลายคนที่ต้องการค�าตอบเพื่อที่

จะเชื่อ

 สิง่ทีผ่ลักดนัให้ฉนัเชือ่ในพระเจ้าคือประสบการณ์แห่งความเจบ็ปวดทีฉ่นัได้รบั

จากพ่อทีช่ัว่ร้าย ความเจบ็ปวดและการทนทกุข์นัน้หนกัหนาสาหสัจนเกนิกว่าท่ีฉนัจะ
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มีชีวิตอยู่กับมันได้ แต่ฉันก็ได้พบสันติสุข ความหวัง และการรักษาโดยผ่านทางความ

สัมพันธ์ของฉันที่มีกับพระเจ้า ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ฉันได้รับจากการรู้จักและเชื่อใน

พระเจ้านั้นมีค่ามากเกินกว่าค�าถามเหล่านั้นที่ฉันมี และตอนนี้ฉันสามารถที่จะพัก

ค�าถามเหล่าน้ันเอาไว้จนกว่าวนัทีฉ่นัได้รบัค�าตอบจากพระเจ้ามาถงึหรอืจนกว่าฉนัได้

อยู่กับพระองค์ในสวรรค์ซึ่งเป็นที่ทุกค�าถามจะได้รับค�าตอบอย่างชัดเจน

 อย่างไรก็ตาม ฉันเข้าใจค�าถามที่ผู้คนถาม และฉันไม่คิดว่ามันผิดท่ีจะถาม

ค�าถามเหล่าน้ัน พระเจ้าไม่ได้ถูกท�าให้ขุน่เคอืงโดยค�าถามของพวกเราเลย แต่พระองค์

ไม่ทรงเห็นว่าเหมาะสมท่ีจะให้ค�าตอบทุกคร้ัง ไม่ส�าคัญว่าค�าถามของเราจะได้รับ 

ค�าตอบมากแค่ไหน ย่อมมีค�าถามอื่น ๆ ที่ต้องการให้เราตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจที่จะ

วางใจพระเจ้าแม้เมื่อชีวิตมันดูเหมือนเข้าใจไม่ได้ 

 ฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตอบค�าถามว่าพระเจ้าทรง “อนุญาต” ให้เกิด

การทนทกุข์หรอืไม่ แต่ฉนัต้องบอกก่อนล่วงหน้าว่าค�าตอบของฉนัจะไม่สมบรูณ์อย่าง

แน่นอน โดยเฉพาะส�าหรบัคนทีก่�าลงัมองหาข้ออ้างเพือ่จะไม่เชือ่พระเจ้า และส�าหรบั

คนทีรู่ส้กึว่าค�าตอบเหล่าน้ันต้องเข้าใจได้ด้วยความคิดทัง้หมดของมนษุย์กจ็ะไม่มคีวาม

พึงพอใจ การค้นหาความรู้ก็เป็นเรื่องดี แต่มันอาจกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ถ้ามีมาก

จนเกินไป ข้อพระคัมภีร์ที่ใช้ได้ตลอดชีวิตของฉันนั้นอยู่ในสุภาษิต

พึ่งพา วางใจ และมั่นใจในพระเจ้าด้วยสุดใจและสุดจิตของ

เจ้า และอย่าพึง่พาความรอบรูห้รอืความเข้าใจของตัวเอง ใน

ทุกทางของเจ้าจงรู้จัก จงตระหนัก และจงยอมรับพระองค์ 

และพระองค์จะก�าหนดทิศทางและท�าให้วิถีของเจ้าตรง 

ราบเรียบ อย่าเป็นคนฉลาดในสายตาของตัวเอง...

สุภาษิต 3:5-7 (ฉบับขยายความ)
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 สันติสุขไม่เคยถูกค้นพบในการพึ่งพาความเข้าใจ

ของตวัเอง ท�าไมสิง่นีห้รอืสิง่นัน้ต้องเกดิขึน้	แล้วท�าไมมนั

ต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วย? นี่คือความคิดที่หลอกลวงอย่าง

แรกที่ศัตรูของเราคือ ซาตาน ได้กระซิบใส่หูของเราเมื่อ

มนัพยายามดงึเราให้ออกห่างจากการมคีวามสมัพนัธ์กบัพระเจ้า เราสามารถย้อนกลบั

ไปที่สวนเอเดนและอ่านวิธีการที่ซาตานกระซิบค�าถามใส่หูเอวาซ่ึงสามารถน�าให้ท้ัง

อาดัมและเธอท�าบาปที่เป็นการเปลี่ยนทิศทางของแผนการที่เป็นความปรารถนาของ

พระเจ้าต่อมวลมนษุย์ ซาตานพดูกบัเธอว่า “มนัจะเป็นอย่างนัน้ได้จรงิ ๆ  หรอืทีพ่ระเจ้า

ตรัสว่า ‘เจ้าอย่าได้กนิผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี’้?” (ปฐมกาล 3:1 ฉบับขยายความ) 

ค�าถามน้ีเปิดทางให้กบัค�าถามอืน่ ๆ  ตามมาโดยทีซ่าตานไม่จ�าเป็นต้องถามเอง ถ้าหาก

ผลของต้นไม้ทั้งหมดในสวนนี้ดีจรงิ	ท�าไมพระเจ้าจึงต้องการหวงมนัไว้จากฉัน? ดังนั้น

เอวาจึงเริ่มต้นให้เหตุผลกับตัวเอง และเหตุผลของเธอน�าไปสู่การหลอกลวงที่เปลี่ยน

ทิศทางทั้งชีวิตของเธอ

 พระเจ้าสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาซึ่งไม่มีการทนทุกข์และเหตุการณ ์

เลวร้ายเลย พระองค์ทรงต้องการให้อาดัมและเอวาท�าหน้าทีผู่ส้ร้างสรรค์และผดงุรกัษา

โลกน้ีเอาไว้ โดยใช้ทุกสิง่ในโลกนีเ้พือ่เป็นแหล่งทรพัยากรใหญ่เพือ่การงานของพระเจ้า

และของมนุษย์ (ดูใน ปฐมกาล 1:28) ไม่ใช่พระเจ้าที่เป็นคนเชื้อเชิญให้การทนทุกข์

เข้ามาในโลก แต่คือมนุษย์ชายและหญิงพระองค์ทรงสร้างนั้น ไม่ช้านานพวกเขา 

ฟังเสียงของซาตานแทนการฟังเสียงของพระเจ้า และพวกเขากินผลของต้นไม้ท่ี

พระเจ้าบอกพวกเขาว่าอย่ากิน การทนทุกข์ของพวกเขาจึงเริ่มต้นขึ้น โดยการตัดสิน

ใจครั้งเดียวนั้น พวกเขาออกจากการมีชีวิตอย่างมีเสรีภาพ มีความสุขในความรักและ

การสามัคคีธรรมกับพระเจ้ามาสู่การหลบซ่อนจากพระองค์ด้วยความกลัว (ดูใน  

ปฐมกาล 3:8) 

 พระเจ้าทรงครอบครองอยู่ และแน่นอนที่พระองค์ทรงสามารถท�าสิ่งใด ๆ ใน

เวลาใด ในทีใ่ด ๆ  กบัใคร ๆ  กไ็ด้ตามทีพ่ระองค์ทรงเลอืก เราอธษิฐาน และค�าอธษิฐาน

เหล่าน้ันขึ้นอยู่กับการครอบครองของพระเจ้า เราพึ่งในพระสัญญาที่บอกว่าโดย

พระเจ้าทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้ (ดูใน มัทธิว 19:26) แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกที่จะประทาน

สันติสุขไม่เคยถูกค้น

พบในการพึง่พาความ

เข้าใจของตัวเอง

พระเจ้า “อนุญาต” ให้เกิดการทนทุกข์ใช่ไหม?
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เสรภีาพในการตดัสินใจให้กับมนษุย์ และสิง่นัน้เป็นจดุเปลีย่นของการเลอืกของเราว่า

จะเลือกทนทุกข์กับความชั่วร้ายหรือไม่ เราจะเชื่อฟังพระเจ้า หรือเราจะไปตามทาง

ของเราเอง? 

 พระเจ้าทรงรักเราและต้องการให้เรารักพระองค์ แต่ความรักจะไม่แท้จริง 

ถ้าหากเป็นการบังคับให้รัก ความรักจะมีความหมายก็ต่อเมื่อได้รับเสรีภาพที่จะรัก  

เราให้เสรีภาพแก่คนที่เรารักอย่างแท้จริงเสมอ ฉันได้ยินมาแบบนี้เกี่ยวกับความรักว่า 

ความรักต้องการเสรีภาพที่จะเลือก และที่ใดที่มีเสรีภาพในการเลือก ท่ีนั่นย่อมจะมี

ความชัว่ร้ายเสมอ แต่ทีใ่ดทีม่ีความชั่วร้าย ที่นั่นสามารถพบกับพระผู้ชว่ยใหร้อด และ

ทีใ่ดมพีระผูช่้วยให้รอด ทีน่ัน่จะได้รบัการไถ่ และทีใ่ดทีม่กีารไถ่ ทีน่ัน่จะได้รบัการฟ้ืนฟู

ขึ้นมาใหม่ 

 พระเจ้าประทานเสรีภาพในการเลือกให้กับมนุษย์โดยที่ทรงรู้ก่อนแล้วว่า

พระองค์ทรงเลอืกไม่ค่อยดีเท่าไหร่และการเลอืกของพระองค์นัน้จะเปิดประตสู�าหรบั

ความเจ็บปวดและการทนทุกข์ แต่พระเจ้าไม่ได้ให้ทางเลือกแก่เราโดยปราศจากการ

ช่วยเหลือ จากมุมมองน้ี พระเจ้าทรงได้ยอมอนุญาตให้การทนทุกข์เข้ามาในโลก  

แต่กระนั้นก็ดีกว่าการสร้างมนุษย์ให้เป็นเหมือนหุ่นกระบอกท่ีเลือกไม่ได้ว่าเขาจะรัก

หรือประพฤติตนอย่างไร 

 พระเจ้าไม่เคยมีปัญหาที่ไม่มีทางออก การรู้ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้น พระองค์ทรง

วางแผนตั้งแต่เวลาเริ่มแรกแล้วที่จะส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูมา

เพื่อจ่ายราคาส�าหรับความบาปและเปิดทางหนึ่งให้กับพระเจ้าได้มีความสัมพันธ์กับ

บรรดาลูกของพระองค์อีกครั้ง พระเจ้าไม่ได้จัดเตรียมทางหนีให้รอดพ้นจากการทน

ทุกข์เพราะความบาปยังคงมีอยู่ในโลกนี้ และตราบใดที่ยังมีความบาป การทนทุกข์ก็

จะยังคงเกิดขึ้น แต่โดยผ่านทางพระเยซู พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมการให้อภัยส�าหรับ

ความบาป การปลอบโยน พระคุณ ก�าลัง และการช่วยเหลือทกุอย่างเพือ่ให้เราสามารถ

อดทนแบกรับการทนทุกข์ที่เราเผชิญได้ พระองค์ทรงเสด็จไปล่วงหน้าและตรัสว่าถ้า

หากเราวางใจในพระองค์ พระองค์จะท�าให้แม้แต่การทนทุกข์อย่างสาหัสของเราเกิด

เป็นผลดีได้ 
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เราม่ันใจและ รู ้ว่า  (พระเจ้าทรงเป็นหุ้นส่วนในการท�างานหนกั

ของพวกเขา) ทกุสิง่จะท�างานร่วมกนัและเป็น (เข้ากบัแผนการ) 

ผลดต่ีอและส�าหรบัคนเหล่านัน้ท่ีรกัพระเจ้าและได้รบัการทรง

เรียกตามการออกแบบและพระประสงค์ (ของพระองค์) 

โรม 8:28

 สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ต้องเป็นสิ่งดีเพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่ดี สิ่งนี้ได้พิสูจน์ด้วยตัวของมัน

เองว่า พระเจ้าทรงแสนดีและความดีของพระองค์สามารถกลนืกนิผลกระทบทีเ่ลวร้าย

ท้ังหมดของความอยตุธิรรมและการทนทกุข์ส่วนตวัได้ ถ้าหาก

ไม่มีเหตุผลอื่นที่ดีกว่านี้แล้ว เราสมควรตัดสินใจเลือกวางใจ

พระเจ้า ไม่ว่าจะด้วยความเชื่อหรือโดยปราศจากความเชื่อใน

พระเจ้า เราจะพบกับการทนทุกข์ในชีวิตนี้อย่างแน่นอน  

พระเยซูบอกเราว่าในโลกน้ีเราจะพบกับความทุกข์ยาก  

แต่พระองค์ทรงให้พระสญัญาอนัอศัจรรย์หลงัจากประโยคนัน้ว่า พระองค์ได้ทรงชนะ

โลกแล้ว (ดูใน ยอห์น 16:33) ความบาปท�าให้เกิดการทนทุกข์ และพระเยซูทรงเป็น

ค�าตอบส�าหรับสิ่งนี้ พระเจ้าไม่ได้ทรงปล่อยเราไว้โดยไม่ช่วยเหลือ

 ถ้าหากเราจะต้องทนทุกข์ ท�าไมเราจึงไม่เลือกทนทุกข์โดยมีพระองค์ วางใจ

พระองค์เพ่ือจะช่วยกู้เราในเวลาอันเหมาะสมหรือเพื่อท�าให้สิ่งดีออกมาจากการทน

ทุกข์นั้นล่ะ?  ส�าหรับฉันแล้วการวางใจพระเจ้าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้มากที่สุด การวางใจ

พระเจ้าเปิดประตูให้เราได้รับการช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ ในขณะที่การไม่วางใจหรือไม่

เชือ่ในพระเจ้ากลับก�าหนดเราให้ทนทุกข์โดยปราศจากความหวงัทีจ่ะได้รบัการช่วยกู้

หรือรับการรักษา

 พระเจ้าทรงท�างานโดยให้ทุกส่ิงร่วมกันเกิดผลดีส�าหรับคนที่รักพระองค์  

วางใจในพระองค์ และต้องการน�้าพระทัยของพระองค์ เราเกิดมาพร้อมกับเสรีภาพ 

ในการเลือก และเมื่อเราทนทุกข์ เรามีทางเลือกที่จะวางใจพระเจ้าหรือไม่วางใจ 

ในพระองค์

สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่

ต้องเป็นสิ่งดีเพื่อ

จะได้ผลลัพธ์ที่ดี

พระเจ้า “อนุญาต” ให้เกิดการทนทุกข์ใช่ไหม?
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การทนทุกข์ทุกอย่างเป็นผลของความบาป

 ถ้าไม่มีความบาปก็จะไม่มีการทนทุกข์ การทนทุกข์และความช่ัวร้ายท้ังหมด

เป็นผลมาจากความบาป มนัอาจเป็นผลโดยตรงมาจากความบาปของเราเองหรอืความ

บาปของคนอ่ืน หรือเป็นผลกระทบที่ได้รับจากการใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ล้มลงในความ

บาปนี้ ซาตานเป็นผู้สร้างความบาป มันเป็นผู้ทดลองและผู้หลอกลวง ดังนั้นเราจึง

สามารถพูดได้ว่าซาตานเป็นต้นเหตุของปัญหาต่าง ๆ  ในชีวิตของเรา แต่เรายังต้องรับ

ผิดชอบในการใช้เสรีภาพในการตัดสินใจว่าจะฟังหรือท�าตามใคร เราจะเชื่อและเชื่อ

ฟังค�าส่ังสอนของพระเจ้าส�าหรบัชวีติของเรา หรอืเราจะปล่อยให้กเิลสตณัหาครอบง�า

เราโดยผ่านค�าโกหกต่าง ๆ  ของซาตาน? ซาตานน�าเสนอความพงึพอใจชัว่คราวทีด่งึดดู

ใจของเรา เหมือนกับที่มันท�าต่อเอวา แต่พระเจ้าทรงน�าเสนอชีวิตที่เหนือกว่าความ

พึงพอใจชั่วคราวอันเล็กน้อยนั้น พระองค์น�าเสนอความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ 

สันติสุข ความยินดี และชีวิตที่มีความหมายโดยผ่านการเข้าส่วนและสามัคคีธรรมกับ

พระองค์

 ฉันขอเตือนคุณให้ระวังที่จะไม่เชื่อมโยงการทนทุกข์เข้ากันกับความบาปส่วน

ตัวของคุณบางอย่าง คนป่วยจ�านวนมากที่เพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองโดยการตกเป็น

เหยือ่ของความรู้สึกผิดว่าเขาท�าสิง่ใดบางอย่างผดิทีเ่ป็นการเปิดประตใูห้กบัความเจบ็

ป่วยเหล่าน้ัน ถึงแม้ว่าเราอาจเปิดประตูให้ความเจบ็ป่วยเข้ามาโดยผ่านทางความบาป

ส่วนตัว แต่มันก็เป็นไปได้ที่เราไม่ได้ท�าสิ่งใดผิดท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนเลย 

แต่มันเป็นผลของการใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปนี้ที่ความเจ็บป่วยและ

โรคภัยเป็นผลกระทบบางอย่างจากสิ่งนั้น อย่าข่มเหงตัวเองด้วยความรู้สึกผิดเมื่อคุณ

ตกอยู่ในการทนทุกข์จากเหตุการณ์ที่น่าสลดหรือเจ็บปวดบางอย่างที่มันมีอยู่แล้ว แม้

เมือ่พระเจ้าทรงเลอืกท่ีจะเปิดเผยว่าเราได้ท�าบางอย่างผดิ พระองค์จะไม่ท�าให้เรารูส้กึ

ผิดในการท�างานของพระองค์นั้น แต่พระองค์จะท�าให้เราส�านึกผิด พระองค์ทรงหยิบ

ยื่นโอกาสเพื่อให้เรากลับใจและรับการให้อภัยจากพระองค์ พระเจ้าไม่ทรงกล่าวโทษ

เรา แต่การกล่าวโทษเป็นการท�างานของซาตาน
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 ยิง่กว่าความต้องการรูว่้าท�าไมผูค้นจึงต้องทนทกุข์และท�าไมโลกนีจ้งึเต็มไปด้วย

ความชั่วร้าย ผู้คนต้องการรู้ถึงวัตถุประสงค์ในชีวิตของพวกเขา พวกเขาต้องการรู้สึก

ว่าพวกเขามคุีณค่า ปัญหาเกีย่วกบัมนษุย์ไม่ใช่การทนทกุข์ แต่เป็นเรือ่งความพงึพอใจ

ที่มากเกินไปที่ไม่ท�าให้เขาอิ่มใจได้อีกต่อไป ยกตัวอย่างในประเทศอย่างเช่นอินเดีย 

เต็มไปด้วยการทนทุกข์ทุกรูปแบบ และเป็นประเทศท่ีมีศาสนาเยอะมาก ถึงแม้ว่าท่ี

นัน่จะเตม็ไปด้วยศาสนาเทยีมเทจ็ ผูค้นกแ็สวงหาพระเจ้า พวกเขาเชือ่ในการนมสัการ

บางสิ่งมากว่านมัสการตัวเอง แต่ในโลกตะวันตก ที่เป็นแหล่งก�าเนิดของความเชื่ออัน

ยิ่งใหญ่ในพระเจ้า ที่มีความสุขกับความพึงพอใจทุกรูปแบบ แต่ก็ยังเคลื่อนออกห่าง

จากพระองค์มากขึ้น ๆ พูดได้ว่าในโลกตะวันตกได้บอกกับพระเจ้าว่าพระองค์ไม่เป็น

ที่ต้อนรับอีกต่อไป ในฐานะประเทศชาติ เราได้หันไปสู่การเป็นมนุษย์นิยม คือการที่

มนุษย์ควบคุมทุกสิ่งโดยปราศจากพระเจ้า และยิ่งความบาปมากขึ้นเท่าไหร่ การทน

ทกุข์และความชัว่ร้ายกจ็ะมมีากขึน้เท่านัน้ การวางใจพระเจ้าในทกุสิง่จะท�าให้พบกบั

ความงามของการได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าในความยากล�าบากของพวกเขา  

คนนัน้จะได้รบัการช่วยกูแ้ละการปกป้องอนัยิง่ใหญ่จากความชัว่ร้าย แต่พระคมัภร์ีไม่

เคยสัญญาว่าเราจะสามารถหลกีเลีย่งสิง่เหล่านัน้ทัง้หมดได้ เราอยูใ่นโลกนีแ้ละในโลก

นี้ที่เต็มไปด้วยความบาป ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบทั้งหมดของ

มันได้

 การทนทกุข์สามารถแบ่งออกเป็นสองลกัษณะด้วยกนั ลกัษณะแรกคือการทน

ทุกข์ที่เป็นผลจากการตัดสินใจทางด้านศีลธรรม และลักษณะท่ีสองคือการทนทุกข์

ตามธรรมชาติที่รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น น�้าท่วม ไฟไหม้ พายุ และอะไรในท�านอง

นี ้โรคภยัน้ันมาจากรพระเจ้าหรอืพระเจ้าอนญุาตให้เกดิขึน้ไหม? นกัศาสนศาสตร์บาง

คนคดิว่าใช่ และบางคนกค็อืว่าไม่ใช่ แทนท่ีจะโต้เถยีงกนัทางด้านศาสนศาสตร์ในเรือ่ง

นี้ ฉันขอพิจารณาว่าโรคภัยเป็นการคร�่าครวญบนแผ่นดินโลกภายใต้ภาระหนักแห่ง

ความบาปดีกว่า 

 จะมคีนดแีละไร้ความผดิทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากการสญูเสยีและการทรงทกุข์

อันเป็นผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างแน่นอน ฉันพยายามท่ีจะช่วยเหลือคน

พระเจ้า “อนุญาต” ให้เกิดการทนทุกข์ใช่ไหม?
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เหล่านั้นมากกว่ามานั่งโต้เถียงกันว่าท�าไมภัยพิบัตินั้นจึงเกิดขึ้น มีคนที่เชื่อและวางใจ

ในพระเจ้า แต่พวกเขากย็งัได้รบัผลกระทบอนัเลวร้ายโดยภยัพบิตัทิางธรรมชาตเิหมอืน

กับคนชั่ว และนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้ อย่างน้อยฉันก็อธิบายไม่ได้ แต่คน

เหล่านั้นที่วางใจพระเจ้าสามารถมีความหวังท่ีจะได้รับการช่วยเหลือและการฟื้นฟู 

ความเมตตาและความกรุณามีชัยเหนือการพิพากษาเสมอ

เมื่อไหร่ที่การช่วยเหลือจะมาถึง?

 ดเูหมอืนว่าบางครัง้พระเจ้าทรงช่วยฉนัแต่บางครัง้กไ็ม่ช่วย ถงึแม้ว่ามนัจะเป็น

แบบนั้นส�าหรับฉัน แต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นหลัก เมื่อพระเจ้าไม่ทรงประทานการช่วย

เหลือที่ฉันต้องการ ในวิธีการที่ฉันต้องการ การรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าย่อมช่วย

ฉันให้วางใจว่าพระองค์ทรงช่วยฉันเสมอด้วยวิธีการที่ดี่ท่ีสุดส�าหรับฉันเมื่อฉันทูลขอ

ความช่วยเหลือจากพระองค์ เรามักจะมีแนวโน้มต้องการได้รับในสิ่งที่เราต้องการซึ่ง

เราอาจรู้สึกว่าถ้าพระเจ้าไม่ประทานสิ่งน้ันให้แก่เราก็แสดงว่าพระองค์ไม่ช่วยเรา  

การสาละวนอยูกั่บความต้องการของตวัเองมากเกนิไปจะท�าให้เราไม่เหน็สิง่ทีพ่ระเจ้า

ก�าลังท�าเพื่อช่วยเหลือ 

 จากนั้นเราก็มีปัญหาเก่ียวกับเวลา บางครั้งเราอธิษฐานและพระเจ้าทรงช่วย

กับช่วยกู้เราทันที แต่บางครั้งการช่วยเหลือของพระองค์มาตามล�าดับเวลาอย่างที่เรา

ไม่เข้าใจ ถ้าหากฉนัก�าลงัผ่านอะไรบางอย่างทีท่�าให้ฉนัต้องทนทกุข์ และพระเจ้าก�าลงั

ทรงช่วยฉัน แล้วท�าไมพระองค์จะต้องรอเป็นเดือน ๆ หรือเป็นปี ๆ กว่าที่จะทรงท�า

อย่างนั้น?  พระองค์ทรงมีเหตุผลของพระองค์เสมอ แต่พระองค์ไม่ค่อยจะแบ่งปันให้

กบัเรารู ้พระองค์ทรงใช้การทนทกุข์ของเราเพือ่ท�าบางส่ิงบางอย่างภายในเราท่ีเราจะ

ไม่ยอมให้พระองค์ท�าในยามที่เรามีเวลาที่ดีเลย

 ซี เอส ลูอิส กล่าวว่า “ความเจ็บปวดเรียกร้องความสนใจ พระเจ้าทรงกระซิบ

ในความพึงพอใจของเรา ตรัสในจิตส�านึกของเรา แต่ในความเจ็บปวดนั้นทรงร้อง

ตะโกน ความเจ็บปวดเป็นโทรโข่งของพระองค์เพื่อปลุกกระตุ้นโลกที่ไม่ยอมฟังนั้น”8
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 เมื่อเราได้ยินเสียงจากพระเจ้า ไม่จ�าเป็นที่พระองค์จะต้องตรัสกับเราในครั้ง

แรก ฉันพบว่าบางครั้งความคิดของฉันก็ขัดขวางฉันจากการรับความคิดของพระเจ้า

ซ่ึงแตกต่างจากความคดิของฉนัอย่างสิน้เชงิ ฉนัพดูไปแล้วก่อนหน้านีเ้รือ่งค�าตอบจาก

พระเจ้าส�าหรบัดวงตาทีแ่ห้งของฉนัคอืการดืม่น�า้มากขึน้ แต่เนือ่งจากฉนัคดิไว้แล้วฉนั

ด่ืมน�้าเยอะอยู่แล้ว ฉันจึงไม่รับค�าตอบของพระองค์ ฉันมองย้อนกลับไปจากเวลานี้

และตระหนักว่าพระองค์ทรงใช้หลายคนมาพูดกับฉันว่า “คุณจ�าเป็นต้องดื่มน�้ามาก

ขึ้นนะ” แต่ฉันก็ตอบอย่างรวดเร็วว่า “ฉันดื่มน�้าเยอะอยู่แล้ว นั่นไม่ใช่ค�าตอบส�าหรับ

ฉันหรอก” 

 มีชายคนหนึ่งใน 2 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 5 ชื่อว่า นาอามาน เขาเป็นผู้บัญชาการ

ทหารของกองทัพซีเรีย เขาเป็นนักรบที่กล้าหาญ แต่เขาเป็นโรคเรื้อน คนรับใช้มาบ

อกแก่เขาว่าผูเ้ผยพระวจนะเอลชีาสามารถรกัษาเขาให้หายได้ ดงันัน้พวกเขาจงึพานา

อามานไปหาเอลีชาพร้อมถือจดหมายจากกษัตริย์แห่งซีเรียท่ีเขียนเพื่อขอให้เอลีชา

ช่วยเหลือนายทหารของเขา เมื่อนาอามานมาถึง เอลีชาไม่ได้ตอบสนองด้วยการออก

มาพดูคยุเป็นการส่วนตวักบัเขาแต่ส่งข้อความไปถงึเขาว่าเขาสมควรไปช�าระล้างตวัที่

แม่น�า้จอร์แดนเจด็คร้ังแล้วเขาจะได้รับการรกัษา นาอามานโกรธมากและจากไปเพราะ

เขา “คิด” ว่าคนของพระเจ้าจะออกมาหาเขาและรักษาเขาด้วยพิธีการอันยิ่งใหญ่ 

เพราะว่าเขาเป็นผู้บัญชาการทหารผู้ยิ่งใหญ่ เขาอาจคุ้นเคยกับการได้รับการปฏิบัติ

อย่างให้เกียรติ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

 พระคมัภร์ีบอกว่านาอามานกลบัไปอย่างเดือดดาล กล่าวว่าถ้าหากเขาต้องการ

ช�าระตัวในแม่น�้า เขาไม่จ�าเป็นต้องเดินทางมาไกลขนาดนี้หรอก เพราะท่ีดินแดน 

ของเขามีแม่น�้าที่ดียิ่งกว่านี้อีก แต่คนรับใช้คนหนึ่งของเขาพูดกับเขาว่า “บิดา ของ  

ข้าพ เจ้า ถ้า ผู้ เผย พระ วจนะ จะ สั่ง ให้ ท่าน ท�า สิ่ง ใหญ่ อย่าง หนึ่ง ท่าน จะ ไม่ ท�า หรือ?” 

 (2 พงศ์กษตัริย์ 5:13 ฉบบัขยายความ) พระเจ้าทรงใช้คนรบัใช้ผูต้�า่ต้อยคนนีใ้ห้ท้าทาย

ความหยิง่ของนาอามานซึง่เป็นอปุสรรคขดัขวางเขาจากการได้รบัการรกัษาอย่างทีเ่ขา

กระหายหาอยากได้นั้น บ่อยแค่ไหนที่เรา “คิด” ในทางหนึ่งแต่พระเจ้าน�าเสนออีก

ทางหน่ึงให้กับเรา (ทางของพระองค์) แต่เรากลบัไม่สนใจเพราะเราไม่เข้าใจหรอืเพราะ

เราถูกท�าให้ขุ่นเคืองเพราะทางของพระองค์นั้น? 

พระเจ้า “อนุญาต” ให้เกิดการทนทุกข์ใช่ไหม?
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 พระวจนะของพระเจ้าตรัสว่า “... ให้ ทุก คน ไว ใน การ ฟัง (เป็นผู้ที่พร้อมฟัง)  

ช้า ใน การ พูด ช้า ในขุ่นเคืองและ โกรธ” (ยากอบ 1:19 ฉบับขยายความ) ฉันคิดว่าเรา

อาจได้รบัค�าตอบบางอย่างทีเ่ราจ�าเป็นต้องได้รบัถ้าหากเราจะยอมฟังมากขึน้กว่าเดมิ 

อย่างน้อยฉันรู้ว่านี่เป็นประเด็นส�าหรับฉันเลยล่ะ

 ฉันท้อแท้กั บตัวเองมากเมื่อตอนที่ฉันเป็นคริสเตียนที่ยังเป็นเด็กและไม่เป็น

ผู้ใหญ่  เพราะฉันต้องการรู้ว่า “ท�าไม” กับทุกสิ่งที่ฉันไม่ชอบหรือไม่เข้าใจ พระเจ้า	

ท�าไมต้อ งใช้เ วลานานกว่าพันธกิจของข้าพระอ งค์จ ะเติบโ ต?	 พระเจ้า	 ข้าพระองค์

อธิษฐาน	ท�าไมพระองค์ไม่เปลี่ยนเดฟกับพวกลูก	ๆ	ของข้าพระองค์หรือ? ตอนนี้ค�า

ตอบนั้นเห็นได้ชัดเลยส�าหรับฉัน พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงพันธกิจหรือครอบครัวของ

ฉันเพราะฉันต่า งหากที่เป็นคนนั้นที่จ�าเป็นต้ องได้รั บ

การเปลี่ยนแปลง ฉันไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะ

ส�านึกอย่างนั้นได้ในเวลานั้น ประสบการณ์เหล่านี้สอน

ฉันว่าบางครั้งพระเจ้ารอที่จะให้ค�าตอบเพราะว่ า เรา

ก�าลงัถามค�าถามทีผ่ดิ และบางครัง้เราไม่พร้อมทีจ่ะรบั

สิ่งที่เราก�าลังทูลขอ สิ่งส�าคัญคือ ไม่ส�าคัญว่าค�าถามนั้นคืออะไร แต่ค�าตอบก็เหมือน

เดิม คือ วางใจพระเจ้า

บางครั้งพระเจ้ารอที่จะ

ให้ค�าตอบเพราะว่าเรา

ก�าลังถามค�าถามที่ผิด



เหตุผลที่เราต้องทนทุกข์
(ตอนที่ 1)

บทที่ 10

จง ขอบ พระ คุณ (พระเจ้า)  ใน ทุก กรณี (ไม่ว่าสถานการณ์จะ

เป็นอย่างไร จงขอบพระคณุ) เพราะ นี ่แหละ เป็น พระ ประ สงค์  

ของ พระ เจ้าส�า หรับ พวก ท่าน (ผู้ที่อยู่)  ใน พระ เยซู คริสต์

1 เธสะโลนิกา 5:18 

 ถึ งแม้ ว่าเราจะไม่เคยเข้าใจการทนทุกข์อย่างสมบูรณ์ แต่ก็มีสิ่งต่าง ๆ ที่เรา

สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการทนทุกข์ได้ซึ่งเป็นการกระท�าที่ฉลาด เมื่อเราเข้าใจบางสิ่ง 

มันก็จะท�าให้เราสามารถรับมือกับสิ่งนั้นได้ง่ายกว่ากับการที่เราสับสนเกี่ยวกับสิ่งนั้น 

เมื่ อเร า ไ ม่เ ข้าใจ  มันจะท�าให้กลายเป็นภาระที่หนักกว่าเป็นสองเท่า ฉันได้พบว่ามี 

ค�าต อ บมา ก ม ายที่ฉัน ได้รับเกี่ยวกับการทนทุกข์ได้มาถึงฉันโดยผ่านกระบวนการ 

การเ ติบโ ต เ ป็น ผู้ให ญ่ฝ่ายวิญญาณ ยกตัวอย่างเช่น ฉันได้เรียนรู้ว่าการทนทุกข ์

บางอ ย่าง นั้นเ ป็นปร ะโยชน์ส�าหรับฉัน บางอย่างท่ีฉันต้องยอมรับและปล่อยให้มัน 

ท�าอย่างที่มันต้องการท�างานภายในฉัน และบางอย่างฉันจ�าเป็นต้องยืนหยัดต่อต้าน

เพราะมนัเป็นความประสงค์ของซาตานทีต้่องการท�าลายฉนั ในอนาคต เมือ่ฉนัเตบิโต

ในพระเจ้ามากขึ้นเรื่อย ๆ ฉันอาจจะเข้าใจมากขึ้น แต่เวลานี้ฉันจะแบ่งปันในสิ่งที่ฉัน

ได้เรียนรู้ให้แก่คุณ 

 การขอบคุณส�าหรับพระพรมากมายในชีวิตของเรานั้นเป็นเหมือนกับยาบ�ารุง

ให้กับจิตวิญญาณที่ทนทุกข์ ยิ่งเราจดจ่อกับการทนทุกข์ของเรามากเท่าไหร่ เราก็จะ

ยิ่งทนทุกข์มากเท่านั้น แต่การได้พบสิ่งต่าง ๆ ที่เราจะขอบคุณพระเจ้าและจดจ่อกับ
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สิง่เหล่าน้ันกจ็ะช่วยเราได้อย่างมาก ถ้าหากมีคนหนึง่เช่ือว่าพระเจ้าทรงแสนด ีและแม้

ในท่ามกลางการทนทกุข์อนัเลวร้าย พวกเขากจ็ะได้รบัการพสิจูน์ว่าความวางใจพระเจ้า

ของเขานั้นเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในทุกฤดูกาลของชีวิต ถ้อยค�าแห่งการ

ขอบคุณของเราเหนือการทนทุกข์ โดยเฉพาะการทนทุกข์ที่เกิดจากความไม่ยุติธรรม

นั้น เป็นหลักฐานอันมั่นคงถึงการวางใจของเราในพระเจ้ามากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดที่ฉันรู้

 การทนทกุข์นัน้มจีริงและมนัเป็นความเจ็บปวด บางครัง้มนัน่ากลวัและดเูหมอืน

แบกรบัไว้ไม่ไหว อาจเป็นการทนทุกข์ทางกาย ทางฝ่ายวญิญาณ ทางจิตใจ ทางอารมณ์ 

ทางการเงิน หรือด้านความสัมพันธ์ พระเยซูทรงทนทุกข์ยิ่งกว่าพวกเราคนใดจะเคย

เจอมาก่อน แต่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระองค์ได้ทรงเรยีนรูท้ีจ่ะเชือ่ฟังโดยผ่าน

ทางสิ่งที่พระองค์ทนทุกข์นั้น (ดูใน ฮีบรู 5:8) พระเยซูทรงไม่เคยไม่เชื่อฟัง พระองค์ยัง

คงขอบพระคุณและมีท่าทีแห่งความรักเสมอ แต่โดยผ่านการทนทุกข์ของพระองค์ 

พระองค์ทรงมปีระสบการณ์กับการจ่ายราคาของการเชือ่ฟังพระเจ้า และพระองค์ทรง

เต็มพระทยัทีจ่ะจ่ายราคาเพ่ือจะได้รบัการสร้างให้รบัใช้ในฐานะผูส้ร้างและแหล่งแห่ง

ความรอดของเรา  (ดูใน ฮีบรู 5:9, 12:2) พระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้ที่เข้าใจความ

เจ็บปวดทุกอย่างที่เราเผชิญในชีวิต (ดูใน ฮีบรู 4:15) พระ

เยซไูม่เคยขอให้เราไปในทีท่ีพ่ระองค์ไม่เคยไปมาก่อน การ

ได้รูว่้าพระองค์ทรงไปก่อนหน้าฉนัและเตรยีมทางท่ีฉนัจะ

เดินในทางน้ันไว้แล้วท�าให้ฉนัได้รบัการปลอบใจอย่างมาก

 ในการคิดถงึสิง่ต่าง ๆ  เหล่าน้ัน ฉนัขอให้บางสิง่บางอย่างแก่คณุเพือ่จะพจิารณา

เมื่อคุณก�าลังจัดการกับการทนทุกข์ที่เราก�าลังเผชิญในเวลานี้ของชีวิต

ความบาปเป็นรากเหง้าของการทนทุกข์ทุกอย่าง

 เราได้สร้างความบาปของเราเอง ก่อให้เกดิความบาปของใครบางคน หรอืการ

รบัผลจากการด�าเนินชวีติในโลกทีเ่ต็มไปด้วยความบาปและล้มลง ล้วนเป็นสาเหตขุอง

การทนทกุข์ทัง้หมด แต่ฉนัอยากจะขยายความเกีย่วกบัเรือ่งนีม้ากข้ึนอกีนดิเพือ่เราจะ

มีความเข้าใจมากขึ้นได้ 

พระเยซูไม่เคยขอให้

เราไปในที่ที่พระองค์

ไม่เคยไปมาก่อน
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 พระประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์ต้องพบกับความทุกข์และ

ทรมาน และการโทษพระองค์ส�าหรับเรื่องนี้ก็ไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย

 หนึ่งในวิธีที่พวกเราส่วนใหญ่ทนทุกข์คือเวลาท่ีชีวิตของเราต้องก้าวผ่านความ

เจ็บป่วย เมื่อเราได้ยินว่าความบาปและการเจ็บป่วยนั้นมักจะเชื่อมต่อกัน มันจึงง่าย

ทีเ่ราจะกลายเป็นคนทีค่ดิลกึเพือ่พยายามหาความบาปของเรา ถงึแม้ว่ามนัเป็นความ

จรงิทีบ่างสิง่บางอย่างทีเ่ราท�าอาจเป็นสาเหตุของความเจบ็ป่วย แต่มนัก็ไม่ได้เป็นอย่าง

นั้นเสมอไป หรือบางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยก็ได้ 

 ไม่มีตัวอย่างตอนไหนในพระคัมภีร์ที่พระเยซูเช่ือมต่อความบาปท่ีเจาะจงกับ

ความเจบ็ป่วยหรอืโรคภยัอย่างเจาะจง พระองค์ทรงเป็นผูร้กัษาของเรา และพระองค์

มักจะใช้การรักษาเป็นวิธีการท�าให้ผู้คนส�านึกเพื่อพระองค์จะทรงสามารถรักษาโรค

ภัย และแน่นอนเลยว่าพระองค์ทรงสามารถให้อภัยความบาปได้ (ดู มาระโก 2:9-11) 

การศึกษาพระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดเปิดเผยให้เห็นว่าการรักษากับการให้อภัย

ความบาปนั้นเป็นสิ่งที่รวมอยู่ในการการลบบาปของพระคริสต์ (ดูใน อิสยาห์ 53:4-5) 

พระเจ้าทรงไม่สามารถเป็นผู้รักษาของเราและในขณะเดียวกันก็เป็นต้นเหตุของการ

เจบ็ป่วยได้ ให้เราวางรากในใจของเราอกีครัง้ว่าพระเจ้าทรงแสนดแีละมารซาตานนัน้

ชั่วร้าย

 เมื่อถึงฤดูที่จะท�าให้เป็นหวัดและเป็นไข้ในทุกปี คนทุกประเภทก็จะทนทุกข์

กับผลกระทบของการเจ็บป่วยเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่ว ไม่ว่าคนหนุ่มหรือ

คนแก่กต็าม เป็นเรือ่งจรงิบ้างไม่จรงิบ้างและน่าสงสยัอยูม่ากทีจ่ะสรปุว่าใครป่วยเป็น

หวัดแสดงว่าเป็นคนมบีาป ส่วนคนทีไ่ม่ป่วยคอืคนบรสิทุธิผ์ดุผ่อง แต่อย่างไรก็ตาม ฉนั

คิดว่าในเวลาที่เราป่วยแล้วถามพระเจ้าว่าเราได้เปิดประตูอะไรให้ความเจ็บป่วยเข้า

มาไหมก็อาจเป็นการกระท�าทีฉ่ลาด บ่อยครัง้ทีเ่ราไม่ฉลาดในการดูแลตวัเองและท�าให้

เกิดเป็นความบกพร่องในระบบภูมิคุ้มกันของเราซึ่งท�าให้เราอ่อนแอล้มป่วยลงซ่ึงจะ

ไม่เกิดขึน้ถ้าหากเราดูแลตัวเองดีกว่านี ้ถงึแม้ว่าพระเจ้าอาจเปิดเผยถึงบางสิง่บางอย่าง

ให้กับเราที่เราควรหลีกเลี่ยงในอนาคต แต่ก็จะมีเวลาที่พระองค์ไม่ท�าอย่างนั้นด้วย

เหมอืนกนั เมือ่พระองค์ทรงเงียบ ฉนัจะทลูขอการรกัษาและวางใจให้พระเจ้าทรงท�าให้

เกิดผลดีจากสิ่งนั้น 

เหตุผลที่เราต้องทนทุกข์ (ตอนที่ 1)



96 ความวางใจที่ไม่ไหวหวั่น

 การพดูถงึการเป็นหวดัหรอืเป็นไข้กเ็ข้าใจได้ง่าย แต่มนัจะเข้าใจได้ยากถ้าหาก

การเจ็บป่วยนั้นคือโรคมะเร็งหรือความเจ็บปวดอย่างอื่น ๆ ที่เป็นสถานการณ์อันน่า

กลัวในชีวิต ยิ่งสภาพความเจ็บปวดมีมากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งยากท่ีจะเข้าใจได้มากข้ึน

เท่านั้น 

 ฉันมีมะเร็งที่ทรวงอกในปี 1989 และฉันพึ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้ว่าฉันจะสามารถ

หลีกเลี่ยงมันได้ถ้าหากฉันจะดูแลร่างกายของฉันด้วยวิธีที่ฉลาดกว่านี้ ในช่วงนั้นของ

ชีวิต งานพันธกิจของเราพึ่งเริ่มใหม่และฉันใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความเครียดหนักเพราะ

ฉันไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับการวางใจพระเจ้าและมีความอดทน ในการพยายามพัฒนา

งานพนัธกจิ ฉนัก�าลังเดนิผ่านกระบวนการรกัษาชวีติภายในกบัพระเจ้าซึง่มนัเจบ็ปวด

และยากล�าบากมาก ฉันนอนหลับไม่พอ ฉันไม่ได้ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสม  

ฉันท�างานหนักมากเกินไป ฉันไม่ได้พักผ่อนเพียงพอ ฉันกินอาหารขยะมากเกินไป ฉัน

ด่ืมกาแฟมากเกินไป ฉันไม่ดื่มน�้าให้เพียงพอ ฉันโกรธและผิดหวังบ่อย ฉันถูกท�าให้

ท้อแท้ง่าย และอะไรๆอกีมากมาย ผลลพัธ์ทีไ่ด้คอืการทีค่วามเครยีดท�าให้เกดิความไม่

สมดลุของฮอร์โมนซึง่ส่งผลต่อรอบเดอืนของฉนั และฉนัจบลงด้วยการต้องไปหาหมอ

ท่ีแนะน�าว่าฉนัมภีาวะทีต้่องตดัมดลกู จากนัน้จงึให้เอสโตรเจนแก่ฉนั มนักช่็วยได้มาก 

และในที่สุด ฉันกินเอสโตรเจนทุกสิบวัน หลังจากหนึ่งปีผ่านไป ฉันได้รับการวินิจฉัย

โรคว่าฉันมีเนื้องอกที่ทรวงอกเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจน  พูดอีกอย่างคือ มันได้รับ

การหล่อเลี้ยงและเติบโตโดยเป็นผลมาจากเอสโตรเจน มันเติบโตเร็วมากและเป็น

มะเร็งที่อันตราย ฉันต้องได้รับการผ่าตัดครั้งใหญ่

 พระเจ้าไม่ได้ลงโทษฉันในเรื่องนี้หรือต�าหนิฉันท่ีไม่ดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้  

การผ่าตัดประสบความส�าเร็จและฉันจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาต่อ ส�าหรับฉัน

แล้วนั่นคือการอัศจรรย์ในตัวของมันเอง แต่พระเจ้าได้ใช้สถานการณ์นี้เป็นโอกาสใน

การเริม่ต้นสอนฉนัเกีย่วกบัความส�าคญัของการให้เกยีรตต่ิอร่างกายของฉนัเพราะมนั

คือพระวิหารของพระองค์ และตอนนี้ฉันตัดสินใจในแต่ละวันได้ดีขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพ

ทางกายของฉนั ฉนัมาถึงจุดทีม่คีวามเชือ่ส่วนตัวว่า เนือ่งจากเราถูกซือ้มาด้วยการจ่าย

ราคาและเราเป็นของพระเจ้า และเนือ่งจากร่างกายของเราเป็นพระวหิาร (บ้าน) ของ

พระเจ้า ดังนั้นการไม่เกียรติและท�าร้ายร่างกายของเราจึงเป็นความบาป ถ้าหากเรื่อง
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นี้มันเป็นเรื่องที่สุดโต่งส�าหรับคุณ คุณไม่ต้องสนใจมันก็ได้ แต่ฉันท้าทายให้คุณเห็น

คุณค่าของตัวเองมากพอจนกระทั่งคุณดูแลตัวคุณเองได้อย่างดี

 จากการพูดคุยกับผู้คนฉันได้ค้นพบว่าคนจ�านวนมากหรือคนส่วนใหญ่ท�าร้าย

ร่างกายของพวกเขาเอง เราอาจขาดความรู้เรื่องความส�าคัญของสุขภาพ และด้วย

เหตผุลน้ี (ถ้าหากไม่ใช่เหตผุลอืน่) การแสวงหาพระเจ้าเพือ่รูค้วามจริงเกีย่วกบัต้นเหตุ

ของความเจ็บป่วยที่เรามีก็เป็นการกระท�าที่ฉลาด ฉันแนะน�าให้คุณลงทุนเวลาในการ

อ่านหนังสอืด ีๆ  สักเล่มหนึง่เกีย่วกบัการมสีขุภาพดีในฝ่ายวิญญาณ จติใจ และร่างกาย 

และฉันเชื่อจริง ๆ ว่าหนังสือนั้นจะเปิดตาของคุณให้เห็นสิ่งมากมายที่คุณไม่เคยเห็น

มาก่อนหน้านี้

 พระเจ้าทรงเต็มไปด้วยพระเมตตาและพระคุณต่อฉันเมื่อฉันเป็นมะเร็ง และ

ผลทีไ่ด้จากการเป็นมะเรง็กลบัเป็นผลดอีย่างยอดเยีย่ม ฉนัต้องการให้ความชดัเจนว่า

ในการแบ่งปันประสบการณ์ของฉัน ฉันไม่ได้บอกว่าคนอื่น ๆ ที่เป็นมะเร็งไม่ดูแล

สุขภาพของตัวเอง ฉันไม่รู้เหตุผลทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังความเจ็บป่วยหรือโรคภัย แต่

ฉนัรูว่้าเราควรลงทนุในสุขภาพของเราและรกัษาสขุภาพให้แข็งแรงมากท่ีสดุเท่าท่ีท�าได้ 

ซาตานวนเวียนไปในโลกนี้และมองหาคนที่มันจะกัดกินได้ และฉันท�าทุกอย่างเพื่อจะ

ไม่เป็นเหยื่อให้มันกัดกิน ใน 1 เปโตร 5:8 (ฉบับขยายความ) บอกว่า “จงรักษาความ

สมดุล...จงระวังระไวและรอบคอบทุกเวลา เพราะศัตรูของท่านคือมาร วนเวียนไป 

รอบ ๆ  ดุจสิงห์ค�าราม (ด้วยความหิว) ก�าลังเสาะหาคนที่จะเป็นเหยื่อให้มันกัดกินได้”   

เปโตรบอกให้เราสมดุลเพื่อเราจะไม่ถูกกัดกิน ฉันใช้ชีวิตอย่างไม่สมดุลอย่างมาก เรา

ไม่สามารถหกัล้างกฎหมายของพระเจ้าเกีย่วกบัสขุภาพท่ีพบในพระวจนะของพระองค์

และคาดหวงัว่าจะไม่ได้รบัความเจ็บป่วยอนัเป็นผลกระทบของมันได้ อย่างน้อยถ้าหาก

เราไม่ดูแลตัวเองดี ๆ เราก็จะเหน็ดเหนื่อยมาก

 เมือ่ไม่นานมาน้ีฉันต้องผ่าตัดเปลีย่นสะโพกเนือ่งจากภาวะข้อต่ออกัเสบกบัการ

ผิดรูปของกระดูกข้อต่อสะโพกในร่างกายของฉัน ถึงแม้ว่าฉันอัศจรรย์ใจกับการฟื้น

ตัวอย่างรวดเรว็ของฉนั แต่ฉนักม็ช่ีวงเวลาทีต้่องเจบ็ปวดมากเนือ่งจากกจิกรรมล้นตวั

ของฉันในอดีต ความเจ็บปวดเป็นวิธีการบอกของร่างกายของฉันเพื่อให้ฉันช้าลงได้

เหตุผลที่เราต้องทนทุกข์ (ตอนที่ 1)
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แล้ว ฉนัต้องลดกิจกรรมลง และอดทนมากขึน้ หมอของฉนัถงึกบับอกว่าให้อาการปวด

เป็นสัญญาณบอกว่าอะไรที่ฉันท�าได้หรือไม่ได้ เขาบอกว่า “ถ้าหากคุณท�ามากเกินไป

ในวันนี้แล้วอีกวันคุณมีอาการปวดมากขึ้น ดังนั้นคุณต้องลดกิจกรรมของคุณลงและ

ปล่อยให้บริเวณที่ปวดนั้นค่อย ๆ บรรเทาลง” 

 เหมือนที่เปาโลเขียนไปถึงผู้เชื่อในเมืองเอเฟซัสว่า “และ เมื่อ ท�า ทุก อย่าง แล้ว 

จะ ยัง ยืน หยัด อยู่ ได้” (ดูในเอเฟซัส 6:13) เข้าสนิทในพระคริสต์ เข้าสนิทในความรัก

ของพระองค์ และวางใจให้พระองค์รักษาคุณ ท�าสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้คุณท�าและ

จากนั้นพักสงบในความรักของพระองค์ คาดหวังการฟื้นฟูและการรักษาอย่างเต็มที่

คนฉลาดทนทุกข์น้อยกว่าคนโง่

 ถงึแม้ว่าคนฉลาดไม่ได้หลกีเลีย่งการทนทกุข์ทัง้หมด แต่เขาหลกีเลีย่งสิง่ต่าง ๆ  

มากมายที่คนโง่ไม่หลีกเลี่ยง ตามพระบัญญัติของพระเจ้า เราเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหว่าน 

(ดูใน กาลาเทีย 6:7, มัทธิว 7:1-2, ลูกา 6:31) ส�าหรับฉันแล้วนั่นคือความสุขุมและเป็น

สิ่งหนึ่งที่เราสมควรระลึกถึงทุกวัน

 ถ้ าหากมีชายคนหนึ่งที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาของเขาหลายครั้ง เขาจะทนทุกข์

กับการสูญเสียความสัมพันธ์ มันเป็นความผิดของเขาเอง และเขาก�าลังเก็บเกี่ยวสิ่งที่

เขาได้หว่านลงไป ถ้าหากใครใช้เงินมากเกินตัวและใช้ตามอารมณ์แล้วต่อมาก็ต้องถูก

กดดันด้วยหนี้สิน นั่นมันเป็นความผิดของเขาเอง เพราะเขาได้หว่านอย่างโง่เขลาและ

ตอนนี้เ ขาก�าลังเก็บเกี่ยวผลของมัน พระธรรมสุภาษิตมีค�ากล่าวไว้มากมายว่าค�าพูด

ของคนโง่จะสร้างปัญหาหนักให้กับชีวิตของเขาแค่ไหน ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

รมิฝีปากของคนโง่ (คนท่ีมัน่ใจในตัวเอง) น�าความขดัแย้งมา 

และปากของเขาเช้ือเชญิการทุบต ีปากของคนโง่ (คนทีม่ั่นใจ

ในตัวเอง) คือการท�าลายของเขา และริมฝีปากของเขาคือ

กับดักของตัวเขาเอง

สุภาษิต 18:6-7 (ฉบับขยายความ)
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 มพีระคัมภร์ีหลายตอนทีส่อนเราถงึผลประโยชน์ของค�าพดูทีฉ่ลาด ยกตวัอย่าง

เช่น

 มีบางคนที่ค�าพูดพล่อยๆ ของเขาเหมือนดาบแทง  

แต่ลิ้นของคนฉลาด น�าการรักษามาให้

สุภาษิต 12:18 (ฉบับขยายความ)

 เสริมจากการพยายามเพื่อพูดถ้อยค�าที่ฉลาด เราสามารถเลือกการกระท�าที่

ฉลาดได้ด้วย สุภาษติสอนเราว่าสติปัญญาเป็นสิง่ทีม่ค่ีาทีส่ดุทีเ่ราสามารถแสวงหาและ

ใช้มนัได้  พระสัญญาทีม่ใีห้แก่คนฉลาดคอืความอดุมสมบูรณ์และสิง่ทีน่่าปรารถนา คอื 

ความโปรดปราน ความมั่งคั่ง ชีวิตยืนยาว การยกชู ความชัดเจน และการปกป้อง  

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

 สังเกตเหน็ได้ชดัว่าเราจะไม่ได้เกบ็เกีย่วผลหรอืมปีระสบการณ์ได้รบัผลกระทบ

ของทางเลือกที่โง่เขลาทุกทางของเราอย่างทันใด ไม่อย่างนั้นพวกเราคงจะมีปัญหา

หนักและรุนแรงกันแน่ ขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถรับการให้อภัยและพระเมตตา

จากพระเจ้า แต่เมื่อเรายังคงหว่านสิ่งโง่เขลาเรื่อย ๆ ต่อไปอีก เราก็จะเก็บเกี่ยวผล

และต้องพบกับการทนทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน

 เราอยู่ในโลกท่ีสร้างบนรากฐานทางศีลธรรม และมีผลที่ได้รับส�าหรับการ

ประพฤติตนที่ผิดศีลธรรม เช่น ถ้าหากมีคนหนึ่งดื่มสุราและขับรถยนต์ พวกเขาอาจ

จะบาดเจบ็หรอืท�าให้คนอืน่บาดเจบ็ ถ้าหากมใีครบางคนทีม่อีารมณ์โกรธโมโหรนุแรง

เสมอ ในทีส่ดุพวกเขาจะพบกับความโดดเดีย่ว ถ้าหากพวกเขาฆ่าคน ถงึแม้ว่าพวกเขา

จะได้รับการให้อภัย แต่พวกเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุก การท่ีจะคิดในช่วงเริ่มต้นของ

วันทุกวันว่าค�าพูดและการกระท�าของเรานั้นมีผลตามมาเป็นการคิดที่ดีทีเดียว มันจะ

ช่วยกระตุ้นให้เราตัดสินใจเลือกอย่างฉลาดมากขึ้น

 อัครทูตเปโตรพูดเรื่องการทนทุกข์ที่เราสมควรได้รับกับการทนทุกข์ที่เราไม่

สมควรได้รบั เขาพูดว่าการทนทกุข์อย่างไม่ยตุธิรรมเพราะการกระท�าทีถ่กูต้องกด็กีว่า

เหตุผลที่เราต้องทนทุกข์ (ตอนที่ 1)
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การทนทุกข์อย่างยุติธรรมเพราะการท�าผิด (ดู ใน 1 เปโตร 2:19-20, 4:15-16)

 ฉันสามารถพูดได้อย่างแน่ใจว่ายิ่งฉันศึกษาพระวจนะของพระเจ้ามากเท่าไร 

ได้เรียนรู้สติปัญญาจากพระวจนะมากเท่าไหร่ และน�าพระวจนะมาใช้ในชีวิตของฉัน

มากเท่าไหร่ การทนทุกข์ของฉันก็ยิ่งน้อยลงไปเท่านั้น พระคัมภีร์เป็นหนังสือค�าสั่ง

สอนส�าหรบัชวีติของเรา และพระคัมภร์ีช่วยให้เราคิดอย่างรอบคอบเกีย่วกับการตดัสนิ

ใจของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญเพราะทุกการเลือกมีผลที่ตามมาเสมอ คนเหล่านั้นท่ีท�า

ตามพระวจนะของพระเจ้าจะไม่เคยต้องเป็นเหยือ่ของสถานการณ์ของพวกเขา เพราะ

ไม่เพียงแค่พวกเขาสามารถตัดสินใจในส่ิงที่จะช่วยให้พวกเขาเอาชนะได้ แต่พวกเขา

สามารถเรียนรู้จากสิ่งเหล่าน้ันได้ด้วย ฉันเป็นเหยื่อของการท�าร้ายทางเพศก่อนท่ีฉัน

จะเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้า แต่ตอนนี้ฉันเป็นไทจากผลกระทบของสิ่งนั้น

เพราะฉันได้เลือกที่จะเห็นด้วยกับวิถีทางของพระเจ้า

เราจะทนทุกข์ด้วยการถูกข่มเหง 

เพราะความเชื่อแบบคริสเตียนของเรา

 เปาโลเขยีนถงึทโิมธเีพือ่เตือนเขาว่าคนใดกต็ามทีต่ัง้ใจด�าเนนิชวิีตตามทางของ

พระเจ้าจะต้องทนทกุข์เพราะการถกูข่มเหงเนือ่งจากการยดึมัน่ในศาสนาของพวกเขา 

(ดูใน 2 ทโิมธี 3:12) เปาโลยงัพดูอกีว่าถึงแม้เขาได้ทนทกุข์เพราะการถูกข่มเหง พระเจ้า

ได้ทรงช่วยกู้เขาให้ออกมาจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด (ดูใน ใน 2 ทิโมธี 3:11) ฉันขอบคุณ

พระเจ้าอย่างมากทีใ่นท่ามกลางการทนทกุข์ทกุรปูแบบ เรามพีระสญัญาแห่งการช่วย

กู้และสิทธิพิเศษในการวางใจพระเจ้าส�าหรับการช่วยกู้นั้น เราอาจต้องอดทนและยืน

หยดัอย่างยากล�าบากในช่วงเวลาหนึง่ แต่พระเจ้าทรงสตัย์ซือ่ จนกว่าพระองค์จะช่วย

กู้เราน้ัน พระองค์จะเสรมิก�าลงัเราให้สามารถแบกรบัความล�าบากด้วยท่าทท่ีีดถ้ีาหาก

เราเต็มใจท�าแบบนั้น 

 มีน้อยคนในพวกเราที่สามารถพูดว่าเราได้ยืนหยัดเพื่อเรื่องราวของพระคริสต์

และไม่มีประสบการณ์กับการถูกข่มเหงบางอย่าง บ่อยครั้งการถูกข่มเหงนี้มาในรูป
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แบบของการปฏิเสธ ประสบการณ์ส่วนตัวของฉันในเรื่องนี้มันลึกซึ้งและเจ็บปวดยิ่ง

นัก ในการท�าตามการทรงเรียกในชีวิตของฉันเพื่อสอนพระวจนะของพระเจ้า ฉันถูก

ขอให้ออกจากคริสตจักรของฉันและพบกับการถูกปฏิเสธจากครอบครัวและเพื่อน ๆ 

ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เราพบว่ามันยากมากที่จะพบความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในที่ที่

มีความหลากหลาย เราต้องการให้ทุกคนเป็นเหมือนเราเพราะถ้าหากพวกเขาไม่เป็น 

เราย่อมรู้สึกว่าความคิด แนวทาง การกระท�าต่าง ๆ ของเราก�าลังถูกโจมตี 

 ฉนัก้าวออกจากบทบาททีธ่รรมดาและเป็นทีย่อมรบัได้ในฐานะผู้หญงิทีฉ่นัเชือ่

ว่าฉันได้ยินจากพระเจ้า มันเพียงพอส�าหรับการส่งคนให้เข้าไปสู่การถูกกระท�า 

อันโหดร้าย ฉันคิดว่าฉันเป็นใครหรือ? ฉันไม่มีการศึกษาท่ีเหมาะสม ฉันเป็นผู้หญิง 

และผู้หญิงท�าอะไรแบบนั้นในวงจรศาสนาของเราไม่ได้ ฉันไม่ได้ตระหนักในเวลานั้น 

แต่มารซาตานพยายามท�าให้ฉนัท้อใจและหยดุอยูต่รงนัน้ทีท่�าให้ฉนัแย่และไม่สมหวงั 

 พวกอัครทูตได้รับค�าเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพวกเขาจะถูกข่มเหง  

แต่พวกเขายงัคงเดนิหน้าต่อไปด้วยความกล้าหาญ พระเยซทูรงสอนเราว่าคนเหล่านัน้

ที่ได้ยินพระวจนะและ “รับไว้ด้วยความยินดี (ยอมรับไว้เพียงผิวเผิน)” จะต้องทนอยู่

แค่ชั่วขณะหนึ่ง แต่เมื่อมีการข่มเหง (การทนทุกข์) เนื่องจากการกล่าวพระวจนะ 

เกิดขึ้น พวกเขาจะถูกท�าให้ขุ ่นเคือง ถูกท�าให้สะดุดและล้มลงอย่างทันที (ดูใน  

มาระโก 4:16-17) 

 เราทกุคนต้องการเป็นทีย่อมรบั ไม่มใีครมคีวามสขุในความเจบ็ปวดเพราะการ

ถูกปฏิเสธ มันเป็นความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่รุนแรง และผลกระทบของมันสามารถ

แช่อยูก่บัเราได้เป็นเวลานาน พระเยซทูรงถกูปฏเิสธและถกูดหูมิน่ (ดใูน อสิยาห์ 53:3) 

อันที่จริงในยอห์น 15:25 กล่าวว่าพระองค์ทรงได้รับความเกลียดชังโดยไม่มีสาเหตุ 

พระองค์ทรงแสนดีและไม่ได้ท�าสิ่งใดผิดเลย แต่กระนั้นพระองค์ก็ยังทรงถูกข่มเหง  

และพระองค์บอกเราว่าศิษย์ย่อมไม่ใหญ่กว่าครู (ดูใน ลูกา 6:40) ถ้าพระองค์ทรงทน

ทุกข์ เราก็สามารถคาดหวังการทนทุกข์ด้วยเช่นกัน

 ฉันอยากแบ่งปันข้อพระคัมภีร์สองข้อเกี่ยวกับการทนทกุข์ที่ยากมากต่อการที่

จะเข้าใจได้ส�าหรับฉันในช่วงปีต้น ๆ ของชีวิตของฉัน

เหตุผลที่เราต้องทนทุกข์ (ตอนที่ 1)
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เพราะ ว่า สิ่ง นี้ เป็น ที่ พอ พระทัย (เป็นที่ยอมรับ เห็นด้วย และ

สมควรแก่การขอบคุณ) ก ็ต่อ เมือ่ คน หนึง่ คน ใด  ในสายตาของ

พระเจ้า ยอม แบก รับ ความ เจ็บ ปวด ต่าง ๆ  โดย ทน ทุกข์ อย่าง 

ไร้ ความ เป็น ธรรม…

 เพราะ พระ เจ้า ทรง เรียก พวก ท่าน เพื่อ จุด ประ สงค์ นี้ 

 (ไม่สามารถแยกออกจากการทรงเรียกของท่านได้)  เพราะ 

ว่า พระ คริสต์ ทรง ทน ทุกข์ เพื่อ พวก ท่านเช่นกัน พระ องค์ ทรง 

วาง แบบ อย่าง (ส่วนพระองค์) ให้ แก่ พวก ท่าน เพื่อ ท่าน จะ ได้ 

ด�า เนิน ตาม รอย พระ บาท ของ พระ องค์

1 เปโตร 2:19, 21 (ฉบับขยายความ)

 ฉนัไม่สามารถเข้าใจได้ว่าท�าไมพระเจ้าจึงพอพระทยัเมือ่ฉนัทนทกุข์ แต่ในทีส่ดุ

ฉนัก็ส�านึกได้ว่าพระองค์ไม่ได้พอพระทยัต่อความเจบ็ปวดและการทนทกุข์ของฉนั แต่

ความจรงิคอืพระองค์ทรงพอพระทยัต่อการทีฉ่นัเตม็ใจท�าสิง่นัน้เพือ่พระองค์ต่างหาก  

การทนทกุข์ของเราไม่ได้ถวายเกยีรติแด่พระเจ้า แต่ความสามารถของเราในการมท่ีาที

ทีดี่ในการทนทกุข์ต่างหากทีถ่วายเกยีรติแด่พระองค์ เม่ือใดกต็ามท่ีเราทนทุกข์ พระเจ้า

ทรงทนทกุข์ร่วมกนักบัเรา เหมือนกบัเวลาทีเ่ราทนทกุข์เม่ือลกู ๆ  ของเราทนทกุข์ ไม่มี

สิง่ใดมาพรากเราจากความรักของพระเจ้า

ได้ และพระองค์ไม่เคยทอดท้ิงเราเลย

แม้แต่วินาทีเดียว (ดูใน โรม 8:38-39, ฮีบรู 

13:5) ถึงแม้ว่าเราอาจรู้สึกว่าพระองค์ทรง

ทอดทิง้เรา เหมอืนกบัทีพ่ระเยซรููส้กึบนไม้

กางเขน แต่พระองค์ไม่ได้ท�าอย่างนั้น ไม่

ว่าสิ่ ง ใ ดก็ ต ามที่ คุณก�า ลังเดิ น ผ่า นในเวลานี้ ขอจงรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับคุณและ

พระองค์ทรงมีแผนการเพื่อจะช่วยกู้และรักษาคุณ

 พระเยซูตรัสว่าเราได้รับการอวยพรเมื่อเราถูกข่มเหงเพื่อความชอบธรรมและ

รางวัลของเราจะยิ่งใหญ่ในสวรรค์ (ดูใน มัทธิว 5:10-12) ในกรณีที่คุณเป็นเหมือนฉัน

ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณก�าลังเดิน

ผ่านในเวลานี้ ขอจงรู้ว่าพระเจ้า

ทรงอยู่กับคุณและพระองค์ทรงมี

แผนการเพื่อจะช่วยกู้และรักษาคุณ
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คอืไม่ต้องการรอจนกว่าไปสวรรค์เพือ่จะได้มองเหน็รางวลั พระเยซทูรงตรสัด้วยว่าถ้า

หากเราล้มเลิกสิ่งใดเพื่อพระองค์และเพื่อข่าวประเสริฐ เราจะเก็บเก่ียวในตลอดชีวิต

นี้และในยุคที่จะมาถึง (ดูใน มาระโก 10:29-30) จากข้อพระคัมภีร์สองตอนนี้เรามอง

เห็นพระสัญญาเรื่องบ�าเหน็จรางวับในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกนี้

 หนึ่งในสิ่งต่าง ๆ ที่เรามักจะต้องยอมล้มเลิกเพื่อจะรับใช้พระเจ้าด้วยสุดหัวใจ

ของเราคือชื่อเสียงของเรา พระเยซูทรงท�าให้พระองค์เองไม่มีชื่อเสียง (ดูใน ฟิลิปปี 

2:7) และในเวลาน้ีมันเป็นเร่ืองง่ายที่จะเข้าใจได้ส�าหรับฉันว่าท�าไมจึงเป็นเช่นน้ัน  

ถ้าหากเราใส่ใจเกีย่วกบัสิง่ทีค่นอืน่คิดกบัเรามากเกนิไป เราจะไม่มวีนัตดิตามพระครสิต์

ได้อย่างเต็มท่ี ฉันยอมสละชื่อเสียงของฉันกับคนเหล่านั้นท่ีฉันรู้จักในเวลาท่ีพระเจ้า

ทรงเรียกฉัน และเวลานี้พระองค์ทรงประทานบ�าเหน็จรางวัลให้แก่ฉัน ฉันมีเพื่อน

มากกว่าที่ฉันสูญเสียไปเมื่อนานมาแล้วนั้น

 พระเจ้าประทานรางวัลให้กับคนเหล่านั้นท่ีหมั่นเพียรแสวงหาพระองค์  

(ดูใน ฮีบรู 11:6) เมื่อคุณก�าลังทนทุกข์เพราะการข่มเหง ขอให้มองไปข้างหน้ายัง

บ�าเหน็จรางวัลทีพ่ระเจ้าได้ทรงวางแผนไว้ส�าหรับคุณ ถ้าหากคณุก�าลงัทนทุกข์กบัการ

สูญเสียช่ือเสยีง หรอืได้รบัการตดัสนิหรอืวจิารณ์ทีไ่ม่เป็นธรรมเนือ่งจากความเชือ่ของ

คณุในพระเจ้า อย่าท้อถอยเลย ขอให้เดินหน้าวางใจพระเจ้าต่อไปและรอคอยบ�าเหนจ็

รางวัลของคุณ

เหตุผลที่เราต้องทนทุกข์ (ตอนที่ 1)



เหตุผลที่เราต้องทนทุกข์
(ตอนที่ 2)

บทที่ 11

 ในบทก่อนหน้า ฉนัพดูถงึสามเหตุผลทีท่�าไมเราต้องทนทุกข์ เหตผุลแรกคอืการ

คงอยู่ของความบาป เหตุผลที่สอง ฉันพูดเกี่ยวกับการทนทุกข์ที่เกิดจากการตัดสินใจ

เลือกท่ีไม่ฉลาด และเหตุผลที่สามฉันพูดเกี่ยวกับการทนทุกข์ที่เป็นผลของการถูก

ข่มเหงเพื่อความเชื่อของเราในพระเจ้า

เราทนทุกข์อย่างไม่เป็นธรรม 

เนื่องจากความบาปของผู้คน

 การทนทุกข์แบบน้ีหนักมากส�าหรับเราท่ีจะแบกรับเอาไว้เพราะเรารู้สึกว่าเรา

ไม่มคีวามผดิเลยแต่ต้องมาทนทกุข์กบับางสิง่ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของเรา ความ

คดิอย่างแรกทีเ่ราจะมคีอื มนัไม่ยติุธรรมเอาเสยีเลย และแน่นอนมนัไม่ยตุธิรรมจรงิ ๆ  

ถงึแม้ชวีติมนัไม่ยตุธิรรมเสมอ แต่คนเหล่านัน้ทีว่างใจในพระเจ้าสามารถคาดหวงัความ

ยุติธรรมจากพระองค์ที่อยู่ในเวลาของพระองค์และด้วยวิธีการของพระองค์ได้ เพราะ

พระเจ้าทรงรักความยุติธรรม พระองค์จึงปลื้มปิติในการท�าให้สิ่งท่ีผิดกลายเป็นสิ่งท่ี

ถูกต้อง พระองค์ทรงเป็นผู้แก้ต่างแทนเราและพระองค์ทรงชดเชยให้กับเราเมื่อเราได้

รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

 ไม่ว่าจะเป็นการถูกท�าร้ายในวัยเด็ก การได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

เนือ่งจากสีผิว เพศ ชนชาต ิหรอืสิง่อืน่ๆอกีนบัพนั การปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมท�าร้าย

ให้บาดเจ็บลึกเสมอ และถ้าหากเราไม่จัดการกับมันอย่างเหมาะสมแล้ว มันก็สามารถ

ทิ้งบาดแผลลึกและรอยแผลเป็นในจิตใจที่ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตของเราได้ 
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 หน่ึงในพระลักษณะของพระเจ้าที่ฉันตื่นเต้นมากที่สุดคือการที่พระองค์ทรง

เป็นพระเจ้าผู้ทรงยติุธรรม นีค่อืหนึง่ในพระสญัญาของพระองค์ทีเ่ราสามารถวางใจได้

เพราะว่าเรารู้จักพระองค์ผู้ตรัสว่า “การแก้แค้นเป็นของเรา 

(มอบการสนองคืนและการช่วยกูเ้พือ่ความยตุธิรรมไว้กบัเรา) 

เราจะตอบสนอง (ต่อผูก้ระท�าผดิ)” และตรสัอกีว่า “องค์พระ

ผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาประชากรของพระองค์”

ฮีบรู 10:30

 ยอดเย่ียมเลย นี่คือข้อพระคัมภีร์ที่ดีเลิศและปลอบโยน ถ้าหากคุณก�าลังทน

ทุกข์เนื่องจากถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากใครบางคน คุณควรซ่อนข้อพระคัมภีร์

ข้อน้ีเอาไว้ในใจของคุณและวางใจพระเจ้าในการท�าให้พระสัญญานี้เป็นจริงในชีวิต 

ของคุณ

 ฉันมีประสบการณ์กับความยุติธรรมของพระองค์ในชีวิตของฉันเองหลายครั้ง 

ฉันเอ่ยถึงการถูกปฏิเสธที่ฉันได้รับในช่วงเริ่มต้นงานพันธกิจของฉัน และถึงแม้มันใช้

เวลาหลายปีแต่ในทีส่ดุหลายคนทีท่�าร้ายฉนัจนเจบ็ลกึกไ็ด้มาขอโทษและพดูว่าวธิกีาร

ที่พวกเขาท�ากับฉันนั้นมันไม่ถูกต้อง

 การชดเชยส�าหรบัความไม่เป็นธรรมหมายถงึคณุได้รบัการจ่ายคนืส�าหรบัสิง่ที่

ได้เกิดขึ้นกับคุณ ไม่มีส่ิงใดหอมหวานมากยิ่งกว่าการเฝ้าดูพระเจ้าทรงให้เกียรติและ

อวยพรคณุเน่ืองจากมีใครบางคนทีป่ฏบิติัต่อคณุอย่างไม่เป็นธรรม แต่เราต้องยอมเลกิ

ที่จะพยายามท�าวิธีการหรือหาทางอื่นเพื่อจะเอาคืนส�าหรับความไม่เป็นธรรมท่ีเรา

อดทนอยู่นั้นถ้าหากเราต้องการเห็นพระเจ้าเป็นผู้แก้ต่างแทนเรา

 หลังจากถูกท�าร้ายทางเพศโดยพ่อของฉันและถูกท้ิงให้อยู่ในสถานการณ์นั้น

โดยแม่ของฉันกับญาติๆ ของฉันที่ไม่ท�าสิ่งใดเพื่อช่วยเหลือฉันเลย ฉันมีทัศนคติที่เป็น

พิษต่อชีวิตของฉันอย่างแท้จริง ฉันต้องการเอาคืนจากคนที่ท�าร้ายฉันกับคนที่ไม่ช่วย

ฉัน ฉันขมขื่นใจ เต็มไปด้วยความไม่พอใจ และรู้สึกว่าโลกนี้เป็นหนี้ฉัน แน่นอนเลยว่า

เหตุผลที่เราต้องทนทุกข์ (ตอนที่ 2)
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ไม่มทีศันคตใิดแบบน้ันทีท่�าให้เกดิผลดีต่อฉนั พวกมนัไม่ได้ช่วยขจดัปัญหาของฉนัหรอื

ท�าให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้ แต่พวกมันกลับท�าให้ฉันแย่ลงไปเรื่อย ๆ ฉันเคยถูกท�าร้าย มันก็

แย่พออยู่แล้ว แต่หลายปีต่อมาฉันยังคงตกเป็นเหยื่อและติดอยู่กับสิ่งท่ีมันเกิดข้ึนไป

แล้วนั้น ฉันรู้สึกจริง ๆ ว่าฉันไม่เคยมีอารมณ์ที่ปกติในชีวิตของฉันเลย 

 ฉนัเป็นคริสเตยีนคนหนึง่ แต่ฉนัไม่รูจ้กัพระวจนะของพระเจ้าจรงิ ๆ  ฉนับงัเกิด

ใหม่แต่ฉันก็ยังคงท�าสิ่งต่าง ๆ ตามใจตัวเองแทนที่จะเรียนรู้และท�าตามหนทางของ

พระเจ้า มอียูค่รัง้หนึง่ทีฉ่นัได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงรกัความยตุธิรรมและต้องการจดัการ

กับสิ่งต่าง ๆ ในอดีตของฉันด้วยตัวของพระองค์เอง แทนที่ฉันจะต้องไปพยายามท�า

ด้วยวิธีการของฉัน ทุกสิ่งเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตฉัน ฉันไม่ได้บอกว่ามันเกิดขึ้น

ในเวลาเพียงชัว่ข้ามคนื แต่ความบอบช�า้ของฉนัได้รบัการรักษาและพระเจ้าทรงรบัเอา

สิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ที่กระท�าต่อฉันไปและทรงท�างานกับสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อ

ฉัน

 พระเจ้าทรงเรยีกร้องให้เรายอมปล่อยอดตีและยกโทษให้กบัศตัรทูัง้หลายของ

เรา จริง ๆ  อธิษฐานเผื่อพวกเขาและอวยพรพวกเขาในขณะที่พระองค์ทรงน�าเราว่า

จะท�าแบบนั้นได้อย่างไร พ่อของฉันมาขอโทษฉันและร้องไห้กลับใจ ฉันมีสิทธิพิเศษ

ในการน�าเขามาถึงพระเจ้าและให้บัพติศมาแก่เขา เขาบอกฉันว่าเขาภูมิใจมากในตัว

ฉันและในการงานของฉันที่ฉันได้รับการอวยพรให้ท�าในงานพันธกิจ

 ฉันคิดว่าเป็นการถูกต้องท่ีจะพูดว่าการทนทุกข์ส่วนใหญ่ในชีวิตของเรานั้นมา

จากการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมของคนชัว่ร้าย แต่บางอย่างกเ็กดิขึน้จากคนทีบ่อกว่า

พวกเขารักเราด้วย และถ้าหากเป็นอย่างนั้น บาดแผลที่ถูกกระท�าจะลึกยิ่งกว่า แต่ไม่

ส�าคัญว่าบาดแผลมนัจะลึกแค่ไหนหรือปัญหามนัจะเลวร้ายขนาดไหน พระเจ้าสามารถ

เข้าถึงบาดแผลนั้น สามารถรักษามันให้หาย สามารถท�าให้เกิดผลดีออกมาจากมันได้ 

และทรงสามารถชดเชยให้กับความเจ็บปวดในอดีตของคุณได้

 พระองค์ทรงประทานความงามแทนขีเ้ถ้า ความชืน่ชมยนิดแีทนการคร�า่ครวญ 

(ดูใน อิสยาห์ 61:1-3) และพระองค์ทรงสัญญาที่จะจ่ายคืนให้กับเราในสิ่งที่เราได้สูญ

เสียไป
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พระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของพวกท่าน จะรื้อฟื้นทุกสิ่งที่

พวกท่านได้สูญเสียไป พระองค์จะทรงมีความเมตตาสงสาร

เหนือพวกท่าน พระองค์จะเสด็จกลับมาและหยิบเอาชิ้นส่วน

ต่าง ๆ  จากทุกสถานที่ที่พวกท่านถูกท�าให้กระจัดกระจายไป

เฉลยธรรมบัญญัติ 30:3 (ฉบับเมสเสจ)
 

 ไม่มใีครต้องการมกีารทนทกุข์และความเจบ็ปวดในชวีติ แต่เป็นเรือ่งดทีีคุ่ณจะ

รู้ว่าเมือ่คณุก�าลงัก้าวผ่านสิง่นัน้ พระเจ้าทรงพร้อมทีจ่ะชดเชยให้กบัคณุถ้าหากคุณจะ

ท�าตามทางของพระองค์และวางใจให้พระองค์ท�าเช่นนั้น

เราทนทุกข์เพราะเราพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ 

ที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เปลี่ยนได้

 ฉันคิดว่าหนึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่ฉันได้เรียนรู้ที่ท�าให้การทนทุกข์ทางอารมณ์ของฉัน

ลดลงได้คือการที่ฉันไม่ได้เป็นผู้ควบคุมจักรวาลนี้ การเกิดมาพร้อมกับอารมณ์ที่

แขง็กร้าวและก้าวร้าว กับทศันคติ “ต้องรับผดิชอบ” มนัท�าให้ฉนัตดิอยูก่บัการพยายาม

ควบคุมและเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันไม่มีสิทธิอ�านาจเหนือสิ่งเหล่านั้น 

มันท�าให้ฉันเจ็บปวดอย่างมากในช่วงหลายปีที่จะเข้าใจว่าพระเจ้าทรงสนใจท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงฉันมากกว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอันไม่น่าพอใจรอบตัวฉัน แน่นอนเลย

ว่า ฉนัเองก็ตดิอยู่กับการพยายามเปลีย่นแปลงผูค้นในโลกของฉนัเพือ่พวกเขาจะท�าให้

ฉันมีความสุขได้มากขึ้นและเข้ากับฉันได้ดีขึ้น แต่ฉันต้องเรียนรู้ (และมันไม่ได้เกิดขึ้น

อย่างง่ายดายหรอืรวดเร็ว) ว่ามเีพยีงพระเจ้าเท่าน้ันทีส่ามารถเปลีย่นผูค้น และพระองค์

ก็จะไม่ท�าด้วยถ้าหากพวกเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์

 เมื่อฉันเรียนรู้ถึงคุณค่าของผู้คนอย่างที่พวกเขาเป็นแทนท่ีจะเป็นอย่างท่ีฉัน

ต้องการให้พวกเขาเป็น (และฉันยังคงเรียนรู้เรื่องนี้ทุกวัน) การทนทุกข์และการไม่มี

ความสุขของฉันก็หยุดลง ฉันจ�าเป็นที่จะต้องมีความถ่อมใจอย่างมาก และถึงแม้ว่า

เหตุผลที่เราต้องทนทุกข์ (ตอนที่ 2)
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พระเจ้าทรงเชญิให้เรา “ถ่อมใจของเราลง” กม็เีพยีงไม่กีค่นในพวกเราทีเ่ตม็ใจท�าอย่าง

นัน้ ดังน้ันพระองค์จงึต้องท�าเพือ่ให้เราถ่อมใจ พระองค์ท�าสิง่นีส้�าเรจ็ได้โดยการจบัเรา

วางไว้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีผู้คนท�าให้เราผิดหวังและขุ่นเคือง และโดยผ่านความ

ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะหยุดการทนทุกข์ซึ่งเป็นผลจากสิ่งเหล่านั้น ในที่สุดเราจึง

ส�านึกได้ว่าพระเจ้าก�าลังใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อจัดการกับปัญหาลึกซึ้งภายในเรา พระองค์

ทรงเป็นผู้ช่วยกู้ของเรา และพระองค์อาจใช้เวลานานมากกว่าที่เราต้องการ พระเจ้า

จะใช้สิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อท�าให้เกิดบางสิ่งบางอย่างที่ดี

 คุณเคยคิดไหมว่าการตอบสนองต่อปัญหาของคุณอาจเป็นปัญหาที่แท้จริง

แทนทีจ่ะเป็นสิง่ทีค่ณุคดิว่ามนัเป็นอยูก่ไ็ด้? ฉนัคดิมาตลอดหลายปีว่าฉนัไม่มคีวามสขุ

เพราะเดฟไม่ตอบสนองต่อความต้องการของฉนั แต่พระเจ้าเปิดเผยให้ฉนัเหน็ว่าท่าที

ที่เห็นแก่ตัวของฉันต่างหากที่เป็นตัวปัญหา ฉันพยายามเปลี่ยนเขา และไม่มีความ

พยายามไหนเลยที่ส�าเร็จ เพราะพระเจ้าทรงใช้สถานการณ์นั้นจัดการกับรากปัญหา

ที่แท้จริงของฉัน

 พระวจนะของพระเจ้าบอกเราถึงเด็กผู้ชายที่เลี้ยงแกะคนหนึ่ง คือ ดาวิด เขา

ได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์ แต่นานมากกว่าเขาได้สวมมงกุฎ เขาต้องท�างานภายใต้

และรับมือกับกษัตริย์ที่อารมณ์เสียและช่ัวร้ายคือคนที่เขาจะมาแทนที่นั้น  หลายสิ่ง

หลายอย่างที่เกิดขึ้นกับดาวิดโดยน�้ามือของซาอูลนั้นดูเหมือนไม่ยุติธรรม แต่สิ่งเหล่า

นั้นก็มีวัตถุประสงค์ของพวกมัน

 ฉันได้ยินว่ามีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้กษัตริย์ซาอูลเพื่อจัดการ “ซาอูล” ให้

ออกไปจากดาวดิก่อนทีเ่ขาจะกลายเป็นกษัตรย์ิเหมอืนซาอลู ฉนัรูว่้าเรือ่งนีเ้ป็นจรงิใน

ชวีติของฉนัเองด้วย ฉนัสามารถมองย้อนกลบัไปยงัความโหดร้ายทีมี่อยู่ในนสิยัของพ่อ

ของฉัน และตอนนี้ฉนัตระหนกัไดว่้าฉันไดเ้รยีนรู้หลายอยา่งมากมายจากอุปนิสยัของ

เขา แต่ในเวลาน้ันฉันกลบัมองไม่เหน็ ฉนัเป็นผู้หญงิคนหนึง่ทีไ่ด้รบัการทรงเรียกให้เข้า

สู่งานพันธกิจ แต่ฉันเป็นคนที่มีใจแข็งกระด้างที่เกิดจากการถูกกระท�าทารุณท่ีได้รับ

เมื่อตอนยังเป็นเด็ก ฉันใช้วิธีการเกรี้ยวกราด และยึดกฎเกณฑ์กับสิ่งท่ีฉันคิดว่าผู้คน

ควรท�าหรือไม่ควรท�า การมีความสัมพันธ์กับฉันย่อมหมายถึงการท�าตามกฎของฉัน
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เสมอ และฉันเองก็ตึงเครียดกับ “กฎของฉัน” ฉันมีพระคุณ แต่ขาดคุณลักษณะชีวิต

ของคริสเตียนที่จ�าเป็นส�าหรับงานที่อยู่ตรงหน้าฉัน ฉันมองไม่เห็นพฤติกรรมของฉัน

เพราะมนัฝังรากอยู่ในบาดแผลและรอยฟกช�า้ในจิตใจของฉนัทีจ่�าเป็นจะต้องได้รบัการ

จัดการ การเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายถึงการที่เราใช้ชีวิตของเราในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม แต่เราจ�าเป็นต้องยอมให้พระเยซูเปลี่ยนแปลงเราจากภายในและสร้างเรา

ให้เป็นเหมือนพระฉายของพระองค์ 

 พระเจ้าใช้ผู้น�าฝ่ายวิญญาณคนหนึ่ง และคนอื่นอีกสองสามคนท่ีไม่ได้ปฏิบัติ

ต่อฉนัดนีกั เพือ่มาช่วยฉนัให้ตระหนักว่าฉนัไม่ควรปฏบัิตต่ิอผูอ้ืน่อย่างท่ีพวกเขาปฏบัิติ

ต่อฉัน พระเจ้าทรงเมตตาต่อฉันโดยการวางฉันในต�าแหน่งที่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้เป็น

เวลาหลายปี และถงึแม้ว่ามนัจะเจ็บปวดอย่างมาก แต่มนักช่็วยฉนัอย่างมากและท�าให้

ฉนัเป็นคนดีขึน้ได้ ฉันชอบพูดว่าบางครัง้จ�าเป็นต้องมบีางสิง่ท่ียากหรอืไม่สะดวกสบาย

เกดิขึน้กบัเราเพือ่ช่วยเราให้มองเหน็ตวัเองอย่างท่ีเราเป็นจริง ๆ  ไม่ใช่อย่างทีเ่ราคดิว่า

เราเป็น ความคิดของเราสามารถเต็มไปด้วยความหยิ่งได้อย่างง่ายดายซ่ึงท�าให้เรา

ตัดสินต่อว่าคนอื่น และแม้ว่าเราเองก็ท�าอย่างเดียวกันกับที่เราตัดสินพวกเขา แต่เรา

กลับมองไม่เห็นตัวเอง (ดูใน โรม 2:1) 

 ฉันพบว่าเปโตรเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ เปโตรเป็นคนก้าวร้าวและพูดโพล่ง

เสมอ เขาได้รับการก�าหนดแล้วส�าหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่เขาคิดเกี่ยวกับตัวเองสูงกว่าที่

เขาเป็น ท่าทีของเขาจ�าเป็นต้องได้รับการจัดการเพื่อผลประโยชนส�าหรับเขาเอง เมื่อ

พระเยซูบอกเขาว่าซาตานต้องการฝัดร่อนเขาเหมือนกับฝัดข้าวสาลีในการทดลองที่

จะมาถึงนี้ที่พวกเขาจะต้องเผชิญแต่พระองค์ได้ทรงอธิษฐานเผื่อเขาที่ความเชื่อของ

เขาจะไม่ล้มลง เปโตรีบประกาศอย่างรวดเร็วว่าเขาพร้อมท่ีจะติดคุกและถ้าต้องถึง

ขนาดตายพร้อมกับพระเยซูเขาก็ท�าได้  ในที่สุดเขาก็ปฏิเสธพระคริสต์ถึงสามครั้งใน

วนันัน้ และเพราะความล้มเหลวของเขา เขาจงึได้มองเหน็ตวัเองอย่างทีเ่ขาเป็นจรงิ ๆ  

เขาเป็นคนที่อ่อนแอที่ต้องการการให้อภัยและความช่วยเหลือจากพระเจ้า (ดูใน ลูกา 

22:31-34, 55-62) เมื่อพระเยซูบอกเปโตรว่าพระองค์ได้อธิษฐานเผื่อเขา เปโตรควร

ขอบคุณพระองค์และยอมรับว่าเขาต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างที่เขาจะรับได้ 

เหตุผลที่เราต้องทนทุกข์ (ตอนที่ 2)
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 หลังจากการปฏิเสธพระคริสต์ เปโตรกลับใจและร้องไห้ด้วยความขมขื่น และ

เขาเดนิหน้าต่อไปจนกลายเป็นหน่ึงในอคัรทตูทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุและเกิดผลมากทีส่ดุ ความ

อ่อนแอไม่ได้สร้างปัญหาให้กับเรา แต่การไม่ยอมจัดการกับมันต่างหากที่สร้างปัญหา 

เราจะเป็นคนฉลาดถ้าหากแต่ละวนัเราทลูขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเหลอืเราและเปิดเผย

ให้เราเห็นสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับตัวของเราเองที่ขัดขวางไม่ให้พระองค์ท�าอย่างท่ีพระองค์

พอพระทัยกระท�ากับเรา เราสมควรต้องการน�้าพระทัยของพระเจ้ามากกว่าต้องการ

สิ่งอื่นใด

 เปโตรเตอืนสอนเราให้ถ่อมใจของเราภายใต้พระหตัถ์อนัทรงฤทธิข์องพระเจ้า

เพือ่พระองค์จะทรงยกชเูราขึน้ในเวลาทีเ่หมาะสม (ดใูน 1 เปโตร 5:6) การถ่อมใจของ

เราลงคือการอยู่ภายใต้สิ่งหนึ่งแทนที่จะต่อสู้เพื่อเป็นอิสระจากสิ่งน้ันเพราะมันท�าได้

ยาก ไม่มใีครในพวกเราทีอ่ยากจะทนทกุข์ แต่เราสมควรเตม็ใจทีจ่ะอยูใ่นการทนทุกข์

ด้วยถ้าหากมีความจ�าเป็น

 สมมติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่ท�าร้ายร่างกายของเธอ

และลูกๆ ในสถานการณ์เช่นนั้น เธอควรหนีออกจากการตกอยู่ภายใต้การทารุณนั้น 

เธอควรหนีจากผู้ชายคนนั้น แม่ของฉันทนอยู่กับพ่อโดยที่รู้ว่าเขาท�าอะไรกับฉัน และ

นั่นเป็นความผิดพลาดอันเลวร้ายที่เธอท�าตลอดทั้งชีวิตของเธอ

 แต่ถ้ามคีนหนึง่ท�างานในบรษัิททีม่เีพียงเธอคนเดียวเท่าน้ันท่ีเป็นครสิเตยีนและ

ด้วยเหตุน้ีเธอจึงเป็นคนเดียวที่อยู่ในต�าแหน่งท่ีสามารถเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ได้ 

เธอถกูปฏเิสธและล้อเลยีนโดยเพือ่นร่วมงานคนอืน่ ๆ  และแม้แต่ถูกมองข้ามเพือ่เลือ่น

ต�าแหน่งทั้ง ๆ ที่เธอสมควรได้รับ เธอจะลาออกจากงานเพราะมันไม่สะดวกสบาย

ส�าหรบัเธอ หรือเธออธิษฐานว่าพระเจ้าต้องการให้เธอลาออกไหม พระองค์จะให้ความ

ชัดเจน และถ้าพระองค์ไม่ให้เธอลาออกนัน่ย่อมแสดงว่าน�า้พระทยัของพระองค์จะถกู

ท�าให้ส�าเร็จใช่ไหม? ในกรณีนี้ พระเจ้าอาจต้องการให้เธออยู่ภายใต้ความยากล�าบาก

ในช่วงเวลาหน่ึงเพราะพระองค์ต้องการเครือ่งมือทีพ่ระองค์ทรงสามารถใช้ในการเป็น

ตัวแทนของพระองค์ ใน 2 ทิโมธ ี4:2 บอกว่าเราควรพร้อมที่จะรับใช้พระเจ้า “ไม่ว่า

จะในโอกาสที่น่าโปรดปรานหรือไม่น่าโปรดปราน ไม่ว่าจะสุขสบายหรือล�าบาก ไม่ว่า

จะได้รับการต้อนรับหรือไม่ได้ก็ตาม”
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 เม่ือสถานการณ์หน่ึงหรือบุคคลหนึ่งท�าให้เราทนทุกข์ เราสมควรแสวงหา

พระเจ้าเก่ียวกับวิธีที่เราสมควรรับมือกับสิ่งนั้น การตัดสินใจในขณะที่เราก�าลังเจ็บ

ปวดโดยไม่ปรึกษาขอการทรงน�าจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นการตัดสินใจที่ไม่

ฉลาด เปาโลบอกผู้เชื่อในเมืองกาลาเทียว่าถ้าพวกเขาเป็นคนฝ่ายวิญญาณ พวกเขา

จะแบกรับความผิดของกันและกัน (ดูใน กาลาเทีย 6:2)  ความโน้มเอียงอย่างแรกของ

ฉันคือการพูดว่า “ฉันไม่เห็นต้องแบกรับสิ่งนี้และฉันจะไม่ท�าด้วย” แต่ในอีกทางหนึ่ง 

พระเยซูทรงแบกรับร่วมกับฉันและฉันดีใจที่พระองค์ท�าแบบนั้น

 ฉันส�านึกได้หลังจากที่ได้ผ่านสิ่งต่าง ๆ มากมายในชีวิตท่ีพระเจ้าจะประทาน

พระคุณให้กับเราเสมอ พูดอีกอย่างคือ ถ้าหากเราอยู่

ในที่ที่พระองค์ต้องการให้เราอยู่ แล้วพระองค์ก็จะ

สามารถประทานพระคุณอย่างเพียงพอเพื่อจะชื่นชม

กับสิ่งที่ส�าหรับคนอื่นแล้วมันดูแย่ 

 เมื่อฉันมองย้อนกลับไปในช่วงปีแรก ๆ ของการด�าเนินกับพระเจ้าในชีวิตของ

ฉนั ดเูหมอืนว่าฉนัจะต่อสูก้บับางสิง่บางอย่างทกุเวลา ถ้าไม่ใช่สิง่นีก้จ็ะเป็นอกีสิง่หนึง่ 

อารมณ์ของฉันถูกควบคุมโดยสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสิ้นเชิง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อใน

การสมัมนาของฉนัมคีนมาเข้าเยอะ ฉนักจ็ะมคีวามชืน่ชมยนิด ีแต่เมือ่ไม่มคีนมาเยอะ 

ฉันก็จะท้อใจและพูดแง่ลบเยอะมาก ดังนั้นเราจึงต้องท�าทุกสิ่งเพื่อจะเพิ่มจ�านวนคน

มาเข้าสัมมนา แต่เมื่อมันยังขึ้น ๆ ลง ๆ แบบนี้ ฉันก็ขึ้น ๆ ลง ๆ ตามมันไปด้วย ใน

ทีส่ดุฉนัตระหนกัว่าฉนัก�าลงัพยายามเปลีย่นบางสิง่ทีฉ่นัไม่สามารถเปลีย่นแต่พระเจ้า

เปลี่ยนได้ และพระองค์จะเปล่ียนในเวลาที่เหมาะสม แท้จริงแล้วเวลาของเราอยู่ใน

พระหัตถ์ของพระองค์ (ดูใน สดุดี 31:15) ฉันมอบสิ่งที่เป็นความห่วงใยของฉันให้กับ

พระเจ้า และมั่นใจว่าสันติสุขจะเข้ามาตามที่พระองค์ทรงสัญญา (ดูใน ฟิลิปป4ี:6-7) 

 ที่งานประชุมใหญ่ของเรามีคนมาเข้าร่วมประชุมมากขึ้นเวลานี้ แต่ก็ยังเวลา

บางครัง้ทีไ่ม่มคีนมาเยอะด้วยเหตผุลบางอย่าง และถงึแม้ว่าฉนัจะยงัคงไม่ชอบให้เป็น

แบบน้ัน แต่มนักไ็ม่ได้ท�าให้ฉนัทนทกุข์เหมอืนเมือ่ก่อน เป็นเพราะฉนัไม่ได้ต่อสูเ้พือ่สิง่

นี้ ฉันเดินผ่านมันไปและเดินหน้าต่อไปยังงานประชุมถัดไป

พระเจ้าจะประทาน

พระคณุให้กบัเราเสมอ

เหตุผลที่เราต้องทนทุกข์ (ตอนที่ 2)
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 ครัง้หน้าถ้าหากคณุพบว่าตวัเองก�าลงัทนทกุข์ทางอารมณ์และจติใจเพราะคณุ

ก�าลงัพยายามเปลีย่นบางส่ิงทีค่ณุไม่ชอบ ขอให้ถามตัวเองว่าคณุก�าลงัพยายามท�าบาง

สิง่ท่ีมเีพยีงพระเจ้าเท่านัน้ท่ีท�าได้หรอืเปล่า และถ้าหากคณุท�าอย่างนัน้ ฉนัขอท้าทาย

ให้คุณ “ปล่อยมันไปและยอมให้พระเจ้าท�า”

เราทนทุกข์เพราะเราอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบ

 เราได้เห็นมาแล้วว่าเราสามารถทนทุกข์เนื่องจากความบาปส่วนตัว หรือ 

ความบาปของคนอืน่ แต่หนึง่ในเหตผุลหลกัของการทนทกุข์ของเราคอืการทีเ่ราอาศยั

อยู่ในโลกน้ีซ่ึงเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความบาป และดูเหมือนว่ายิ่งโลกนี้อยู่นานมาก

เท่าใด ความช่ัวร้ายก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ฉันคิดถึงชนทุกรุ่นที่ต้องช็อคกับสิ่งเลวร้าย 

ที่เกิดขึ้นในโลกน้ี ฉันนึกถึงเมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กที่ได้ยินผู้ใหญ่พูดคุยกันเก่ียวกับ 

สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้น และตอนนี้เราก็พูดคุยกันถึงสิ่งที่ก�าลังเกิดข้ึนในโลกนี้ที่ท�าให้เรา

ช็อค และจนกว่าองค์พระเจ้าจะกลับมา ลูกหลานของเราจะนั่งล้อมวงกันและพูดคุย

เก่ียวกับส่ิงเลวร้ายที่เกิดขึ้นในรุ่นของพวกเขาที่มีมากยิ่งกว่าที่ผ่านมา ความชั่วร้าย 

และความอธรรมเป็นกระบวนการ มันไม่อยู่คงที่ แต่มันเพิ่มขึ้นและทวีคูณ เดฟนึกถึง

เหตุการณ์ทีม่เีดก็ส่งหนงัสือพมิพ์ถกูลกัพาตัวในเมอืงของเราเป็นครัง้แรกในช่วงปี 1950 

ซึ่งท�าให้ผู้คนช็อคและพวกเขาไม่สามารถเข้าใจกับสิ่งที่เกิดข้ึนนี้ได้ แต่ถ้าเรามองดู 

สิ่งท่ีก�าลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน การที่เด็กส่งหนังสือพิมพ์ถูกลักพาตัวจะไม่ท�าให้เราเลิก

คิ้วหรือช็อคได้เลย น่าเศร้ามากที่สิ่งเลวร้ายมีมากขึ้นและท�าให้เป็นการทนทุกข์มาก

ขึ้น ถึงแม้ว่าเราไม่มีค�าตอบให้กับทุกสิ่ง เราก็ยังมีสิทธิพิเศษในการวางใจพระเจ้า

 พระเจ้าปกป้องคนเหล่านั้นที่วางใจในพระองค์ไหม? ฉันเชื่ออย่างไม่สงสัยเลย

ว่าพระองค์ทรงปกป้อง เรามักจะได้ยินเร่ืองราวว่าพระเจ้าทรงปกป้องใครบางคน  

และเรามเีร่ืองราวของตวัเราเองด้วย แต่อะไรเกดิขึน้ในยามทีด่เูหมอืนไม่มกีารปกป้อง

ของพระเจ้าอยูท่ีน่ัน่และในทึส่ดุเรากต้็องทนทกุข์กบับางสิง่ทีเ่ราไม่เข้าใจ? ให้ย้อนกลบั

ไปอีกครั้งสู่ค�ากล่าวที่ฉันได้ยินจาก ลี สตอเบล ว่า “ค�าตอบสูงสุดจากพระเจ้าส�าหรับ

การทนทุกข์ไม่ได้เป็น “ค�าอธิบาย” แต่มันคือการมาบังเกิด” ไม่มีใครสามารถอธิบาย
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ทุกอย่างได้ แต่พระเยซูทรงสามารถไถ่ทุกสิ่งนั้นได้

 เมื่อไม่นานมานี้มีพนักงานของเราคนหนึ่งที่สูญเสียบ้านของเธอและสูญเสีย 

ทุกส่ิงเนื่องจากน�้าท่วมในเซนต์หลุยส์ เธอเป็นหัวหน้าพันธกิจหน่วยแพทย์ของเรา 

และเธอได้เสียสละเพ่ือเดินทางไปยังประเทศในโลกท่ีสามและช่วยเหลือผู้คนท่ีนั่น  

เธอเป็นคนของพรเจ้าและมาจากครอบครัวที่รักพระเจ้า แล้วท�าไมสิ่งนี้จึงเกิดข้ึนกับ

เธอ? บางครั้งสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดอย่างมากเกิดขึ้นเพราะเราอยู่ในโลกนี้ ข่าวดีคือ

การที่พระเจ้าทรงก�าลังไถ่สถานการณ์ทั้งหมด ผู้คนและพันธกิจอื่น ๆ มากมายก�าลัง

ช่วยเหลือครอบครัวของเธอเพื่อสร้างบ้านใหม่และซ้ือสิ่งของทุกอย่างท่ีจ�าเป็น และ

เมือ่เวลาด�าเนินการเหล่านีผ่้านไป เธอจะมบ้ีานทีด่กีว่าเดมิและมเีฟอร์นเิจอร์มากกว่า

ที่เธอเคยมี

 ฉันรู้จักคริสเตียนคนอื่น ๆ ที่เกือบต้องสูญเสียบ้านของพวกเขาแต่กลับไม่สูญ

เสยี พวกเขารู้สึกได้ว่าพระเจ้าทรงปกป้องพวกเขา และเม่ือเราได้ยนิค�าพยานของพวก

เขา เราชื่นชมยินดีกับพวกเขา ท�าไมบางคนจึงรอดพ้นแต่อีกคนกลับไม?่ อีกครั้ง เรา

ไม่สามารถจดจ่อกบัการหาค�าอธบิาย แต่ให้เราหนัไปสูก่ารมาบงัเกดิและเฝ้าดพูระเจ้า

ทรงไถ่และรื้อฟื้นผู้ที่เจ็บปวดและเปลี่ยนสิ่งนั้นให้กลายเป็นผลก�าไรดีกว่า

เหตุผลที่เราต้องทนทุกข์ (ตอนที่ 2)



อีกด้านหนึ่งของการทนทุกข์

บทที่ 12

เท้าของเขาเจ็บช�้าด้วยตรวน ตัวเขาเข้าอยู่ในปลอกเหล็ก

และจิตใจของเขาเข้าอยู่ในปลอกเหล็ก

สดุดี 105:18 (ฉบับขยายความ)

 โยเซฟเป็นคนหนุม่ทีม่คีวามฝันในการท�าสิง่ทีย่ิง่ใหญ่ พวกพีช่ายของเขาเกลยีด

เขาและอิจฉาเขาเพราะเขาเป็นลูกชายคนเล็กสุดของยาโคบซ่ึงพ่อโปรดปราน ความ

เกลยีดของพวกเขาทวมีากขึน้และจนวนัหน่ึงพวกเขาจับโยเซฟและขายเขาไปเป็นทาส 

แล้วจากนัน้พวกเขาจงึเอาชิน้ส่วนเสือ้ผ้าทีเ่ป้ือนเลอืดน�าไปโกหกพ่อของพวกเขา โดย

บอกว่าโยเซฟถูกสัตว์ป่าฆ่าตายแล้ว

 โยเซฟต้องก้าวผ่านสถานการณ์อันเลวร้ายและไม่เป็นธรรมส�าหรับเขาที่ท�าให้

เขาต้องทนทุกข์อย่างใหญ่หลวง แต่เขาก็ยังคงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและยังคงวางใจ

พระเจ้า พระเจ้าประทานความโปรดปรานในทกุทีท่ีเ่ขาอยูแ่ละทรงประทานให้เขาได้

รับต�าแหน่งเป็นอันดับสองรองจากฟาโรห์ของอียิปต์ ผลลัพธ์ท่ีได้คือ พระเจ้าทรงใช้

โยเซฟเพื่อช่วยกู้ประชากรมากมาย รวมถึงครอบครัวของเขาเองด้วย จากความ

อดอยากในช่วงการกนัดารอาหารอย่างรนุแรงในดนิแดนนัน้ น่าอศัจรรย์ใจนกักบัการ

ตอบสนองของโยเซฟต่อพีช่ายทัง้หมดของเขาเมือ่พวกเขาพบว่าโยเซฟอยูใ่นต�าแหน่ง

ทีม่อี�านาจและสามารถเอาคืนจากพวกเขาส�าหรบัความเจบ็ปวดและการทนทุกข์อย่าง

ไม่เป็นธรรมท่ีเกิดขึ้นจากการกระท�าอันโหดร้ายของพวกเขาต่อโยเซฟในช่วงเวลา

หลายปีเหล่านั้น 
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พวก พี่ชาย ก็ พา กัน มา ค้อม ตัว ลง ต่อ หน้า โยเซฟ แล้ว ว่า “ดูเถิด 

ข้าพ เจ้า ทั้ง หลาย เป็น พวก ผู้ รับ ใช้ (ทาส)  ของ ท่าน” โยเซฟ จึง 

บอก พวก เขา ว่า “อย่า กลัว เลย เรา เป็น ดัง พระ เจ้า หรือ? (การ

แก้แค้นเป็นของพระองค์ ไม่ใช่เรา)  พวก ท่าน คิด ร้าย ต่อ เรา 

ก ็จรงิ แต่ ฝ่าย พระ เจ้า ทรง ด�าร ิให้ เกิด ผล ด ีดงั ที ่เป็น อยู ่วนั นี ้คอื 

ช่วย ชีวิต คน เป็น อัน มาก

ปฐมกาล 50:18-20 (ฉบับขยายความ)

 ข้อพระคมัภีร์เหล่านีดี้เลศิยิง่นกัถ้าหากเราใช้เวลาใคร่ครวญอย่างละเอยีด หลงั

จากทีโ่ยเซฟได้ก้าวผ่านสิง่ต่าง ๆ  ทัง้หมด แทนทีเ่ขาจะขมขืน่ เขากลบัมองเหน็พระหตัถ์

ของพระเจ้าก�าลงัท�างานเพ่ือให้เกดิผลดีจากสถานการณ์ทัง้หมด เวลานีแ้ทนทีจ่ะขมขืน่ 

เขาถูกเตรียมให้ช่วยเหลือพี่น้องของเขา นี่คือค�าพูดที่เหลือของเขา

ดัง นั้น เวลา นี้ พวก พี่ อย่า กลัว เลย เรา จะ บ�ารุง เลี้ยง พวก พี่ ทั้ง 

พวก ลูกๆ ของ พวก พี่ ด้วย” โยเซฟ พูด ปลอบ โยน (ถ่ายทอด

ความยินดี ความหวัง ก�าลังให้กับ)  พวก พี่ และ พูด ให้ พวก เขา 

อุ่น ใจ (ด้วยความกรุณา)

ปฐมกาล 50:21 (ฉบับขยายความ)

 โยเซฟเป็นวีรบุรุษของฉันในฐานะที่เป็นคนที่ต้องพบกับความโหดร้าย ความ

ไม่เป็นธรรม และยังสามารถรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยวิธีการที่พระเจ้าทรงต้องการ 

ไม่แปลกใจเลยทีเ่ขาเป็นคนทีม่อี�านาจมาก เขามชีวีติอยูจ่นถงึอาย ุ110 ปีและได้เป่ียม

สุขกับปีที่ดีต่าง ๆ ในชีวิตมากกว่าปีแห่งการทนทุกข์   โยเซฟเปี่ยมสุขกับชัยชนะอัน

ยิ่งใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามกับการทนทุกข์ของเขา เราอาจพูดว่าการทนทุกข์ของเขานั้นส่ง

เสริมท�าให้เขามีชีวิตที่ดีกว่าเดิม ถ้าเราสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงและยังคงวางใจ

พระเจ้าต่อไป แม้ในการทนทุกข์ของเรา เราก็จะส�าแดงตัวว่าเป็นคนที่พระเจ้าทรง

สามารถไว้ใจเพื่อจะมอบความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และพระพรที่ยิ่งใหญ่ให้ได้ 

อีกด้านหนึ่งของการทนทุกข์
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 เมื่อเราเต็มใจยกโทษให้กับคนเหล่า

นั้นที่ท�าร้ายเรา เราก็ก�าลังท�าให้ตัวเราเอง

เป็นที่โปรดปรานเพราะมันเป็นไปไม่ได้ท่ีจะ

เปี่ยมสุขกับชีวิตโดยท่ียังมีความขมข่ืนเต็ม

หัวใจ ตัวอย่างนี้ที่เราเห็นจากชีวิตของโยเซฟเป็นสิ่งที่เราสมควรท�าตาม

 ในช่วงปีต่าง ๆ หลังจากโยเซฟถูกขายไปเป็นทาส เขาติดคุกเป็นเวลาสิบสาม

ปีโดยที่เขาไม่มีความผิด เขาถูกจองจ�าด้วยตรวน และในสดุดี 105 ตามที่ฉันอ้างอิงถึง

ในช่วงแรกของบทนี้ เราได้รับการบอกกล่าวว่า “จิตใจของเขาเข้าอยู่ในปลอกเหล็ก” 

หมายความว่าอะไร? ถ้าหากเราคิดในทางปฏบิติั ส�าหรบัฉนัแล้วดเูหมอืนว่าการท่ีจติใจ

ของเขาเข้าในปลอกเหลก็นัน้มนัท�าให้เขาเข้มแขง็มากขึน้ พดูอกีอย่างคอื การทนทกุข์

ของเขาท�าให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเขาให้ปกครองอียิปต์ได้ 

 เรามักจะได้ยินค�าว่า “ความยากล�าบากของเราสามารถท�าให้เราเข้มแข็งหรือ

ขมขืน่กไ็ด้” และมนัเป็นความจรงิ การวางใจพระเจ้าทกุวถิทีางผ่านสถานการณ์ทีเ่จบ็

ปวดนัน้มกัจะมรีางวัลและผลก�าไรในตอนจบเสมอ หน่ึงในรางวลัเหล่านัน้กคื็อมนัท�าให้

คุณเข้มแข็งมากขึ้น

อย่า กลัว เลย (ไม่มีสิ่งใดที่ต้องกลัว) เพราะ เรา อยู่ กับ เจ้า อย่า

มองดรูอบตวัเจ้าด้วยหวาดกลัวและถกูท�าให้ ขยาด เพราะ เรา 

เป็น พระ เจ้า ของ เจ้า เรา จะ เสริม ก�าลัง เจ้าและท�าให้เจ้าเข้ม

แข็งต่อความยากล�าบาก ใช่ เรา จะ ช่วย เจ้า เรา จะยึดเจ้าไว้

และค�้า ชู เจ้า ด้วย มือ ขวา (แห่งชัยชนะ)  อัน ชอบ ธรรมและ

ยุติธรรม ของ เรา...

ดู สิ เรา จะ ท�า เจ้า ให้ เป็น เลื่อน นวด ข้าว ทั้งใหม่ ทั้งคม และ 

มี ฟัน หลายๆ อัน เจ้า จะ นวด และ บด ภูเขา และ เจ้า จะ ท�าให้ 

เนิน เขา เป็น เหมือน แกลบ

อิสยาห์ 41: 10, 15 (ฉบับขยายความ)

เมื่อเราเต็มใจยกโทษให้กับคน

เหล่านั้นที่ท�าร้ายเรา เราก็ก�าลัง

ท�าให้ตัวเราเองเป็นที่โปรดปราน
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 น่ีคอือกีตวัอย่างหนึง่ของพระสญัญาของพระเจ้าทีใ่ช้กบัสิง่ทีเ่ราก�าลงัก้าวผ่าน

เพื่อท�าให้เราเข้มแข็งขึ้นและดีมากกว่าที่เราเคยเป็นมา แต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรา

เต็มใจที่จะวางใจพระเจ้าอย่างเต็มที่เกี่ยวกับสิ่งที่ท�าให้เจ็บปวดต่าง ๆ ที่เราเผชิญใน

ชีวิต ไม่ว่าสิ่งใดที่คุณก�าลังก้าวผ่านเวลานี้ พระสัญญานี้มีไว้เพื่อคุณ ศัตรูของคุณอาจ

ต้องการท�าลาย แต่พระเจ้าจะทรงท�าให้มันเกิดผลดี และในกระบวนการนี้ พระองค์

จะทรงท�าให้คณุเป็นคนทีดี่กว่า เมือ่ชวีติมนัเจ็บปวดและยากล�าบาก จงระลกึว่าพระเจ้า

ทรงรักคุณ และเพราะเหตุนี้คุณจึงไม่ต้องกลัว นี่คือเรื่องหนึ่งที่ฉันเคยได้ยินที่ท�าให้

ประเด็นนี้อยู่ในวิถีอันน่ารัก

 มีผู้ชายคนหนึ่งที่พึ่งได้แต่งงานและก�าลังกลับบ้านพร้อมกับภรรยาของเขา ใน

ช่วงระหว่างการเดนิทางของพวกเขาจ�าเป็นต้องข้ามทะเลสาบด้วยเรอืล�าหนึง่ ในขณะ

ที่พวกเขาก�าลังข้ามทะเลสาปนั้น ก็มีพายุเข้ามาซึ่งท�าให้เรือโคลงเกือบพลิกคว�่า และ 

ผู้หญิงคนนั้นกลัว แต่สามีของเธอดูเหมือนจะสงบนิ่ง และเธอก็ถามเรื่อย ๆ ว่าท�าไม

เขาถึงไม่กลัว เขายิ้มและดึงมีดออกมาจากฝัก และถือไว้ใกล้ผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับ

จะท�าอันตรายเธอ เธอไม่แม้แต่จะผงะหนี และเมื่อเขาถามเธอว่าท�าไมเธอถึง 

ไม่กลัว เธอตอบว่า “ท�าไมฉันจะต้องกลัว? ฉันรู้ว่าคุณรักฉัน และมันเป็นไปไม่ได้ 

ที่คุณจะท�าร้ายฉัน”

 ผู้ชายคนนั้นพูดว่า “นี่ล่ะคือเหตุผลที่ท�าไมผมจึงไม่กลัวพายุนี้ ผมรู้ว่าพระเจ้า

ทรงรักเราและไม่ส�าคัญว่าอะไรจะเกิดขึ้น พระองค์จะท�าเพื่อให้เกิดผลดีส�าหรับเรา

เสมอ”

 ไม่ส�าคญัว่าเราจะเจอกบัพายมุากแค่ไหนในชวีติ เราปลอดภยัเสมอในพระหตัถ์

แห่งความรักของพระเจ้า

ความเมตตาสงสารและการมีความรู้สึกร่วม

 ฉนัค้นพบว่าการทนทกุข์ในชวีติของฉนัเองน้ันช่วยท�าให้ฉนัมคีวามเมตตาสงสาร

อย่างเหลือล้นต่อคนเหล่านัน้ทีท่นทกุข์ ถ้าหากเราไม่มปีระสบการณ์กบัความเจบ็ปวด

อีกด้านหนึ่งของการทนทุกข์
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ของการถกูกระท�าอย่างทารณุหรือเผชญิกบัการสญูเสยี มนัก็เป็นเรือ่งทีย่ากมากทีเ่รา

จะเข้าใจสิ่งที่คนอื่นก�าลังเผชิญอยู่

 การให้ค�าปรึกษานั้นง่าย แต่ถ้าไม่มีประสบการณ์ร่วม ท่าทีของเราอาจไม่อ่อน

โยน ลองสมมตว่ิาฉนัอายยุีส่บิห้าปีและชวีติของฉนัไปได้สวยมาก ฉนัมพ่ีอแม่ทีด่เียีย่ม

ที่จัดเตรียมทุกอย่างให้กับฉันและให้เกือบทุกอย่างที่ฉันต้องการ ฉันเป็นคนฉลาด  

ดงันัน้การสอบได้คะแนนดีจงึเป็นเรือ่งง่ายมากส�าหรบัฉนั พ่อของฉนัรบัประกันงานใน

ฝันให้กับฉันจากหนึ่งในผู้ร่วมค้าธุรกิจของเขาตั้งแต่ฉันยังเรียนไม่จบ ชีวิตมันดีจริง ๆ 

ตอนนี้เพื่อนร่วมงานของฉันคนหนึ่งที่ฉันรู้จักดูเหมือนก�าลังท้อใจและหดหู่ ฉันสงสัย

ว่ามีอะไรเกิดขึ้น แต่ฉันไม่กล้าถาม แม้เพ่ือนของฉันพยายามบอกกับฉันเรื่องปัญหา

การเงนิรุนแรงของเธอ ฉนัก็แนะน�าทนัทว่ีาให้เธอโทรหาพ่อแม่และขอความช่วยเหลอื 

เพราะน่ันเป็นสิง่ทีฉ่นัจะท�า เธอให้ข้อมลูว่าตลอดเวลาทีเ่ธอเตบิโตขึน้มาเธอถกูพ่อแม่

ของเธอท�าร้ายเธอและพวกเขาเหินห่างจากเธอ เธอยืนยันว่าไม่มีทางที่จะได้รับความ

ช่วยเหลือจากพ่อแม่ของเธอ เนื่องจากฉันจินตนาการไม่ได้เลยว่าพ่อแม่ท่ีท�าร้ายลูก 

หรือไม่ช่วยเหลือลูกนั้นเป็นยังไง ฉันไม่สนใจปัญหาของเธอด้วยประโยคที่เย็นชาว่า 

“อย่ากังวลเลยนะ จะมีทางออกเอง” แล้วฉันก็เดินจากไป 

 เพือ่นของฉนัถกูทิง้ไว้ให้อยูก่บัความรูส้กึว่างเปล่าและโดดเดีย่ว ส่วนทีน่่าเศร้า

อย่างมากคือการที่ฉันได้รับการอวยพรทางด้านการเงินอย่างมากเพราะฉันมีพ่อแม่ที่

ใจกว้างขวางซึ่งฉันสามารถช่วยเหลือเธอได้ แต่การขาดประสบการณ์ในการทนทุกข์

มันท�าให้ฉันกลายเป็นคนใจจืดใจด�าต่อคนเหล่านั้นที่ก�าลังเจ็บปวดรวดร้าว

 มีคนแบบนี้เยอะมากในโลกนี้ พวกเขาไม่ได้เป็นคนช่ัว แต่พวกเขาไม่มี

ประสบการณ์ร่วม พวกเขาไม่มีแม้แต่ประสบการณ์ที่ยากล�าบากในชีวิตท่ีจะเปลี่ยน

พวกเขาให้ดีขึ้นได้ 

 ฉนัไม่ได้เป็นผูห้ญงิอายยุีส่บิห้าปีทีช่วีติไปได้สวย ฉนัไม่เคยมพ่ีอแม่ทีร่กัฉนัหรอื

ช่วยฉันจริง ๆ  ในเรื่องใด ๆ  ในขณะที่ฉันเติบโตขึ้นมา และพวกเขาเป็นคนที่ท�าร้ายฉัน 

วัยเด็กของฉันเต็มไปด้วยความกลัว ทนทุกข์ และโดดเดี่ยว ฉันอยากจะพูดว่าฉันออก

มาจากวัยเด็กพร้อมกับความเมตตาสงสารมากมายต่อคนเหล่านั้นท่ีก�าลังทนทุกข์  
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แต่แทนทีจ่ะเป็นอย่างน้ันฉนักลบัมใีจแข็งกระด้าง ฉนัต้องมคีวามสมัพันธ์กบัพระครสิต์

ในระดับลึก และใช้เวลาหลายปีเพื่อจะได้รับผลดีมากขึ้นผ่านประสบการณ์ความเจ็บ

ปวดและการทนทุกข์ส่วนตัวก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนแปลง

 เม่ือฉนัป่วยเป็นมะเรง็ ฉนัได้รบัผลดทีีเ่ป็นความเมตตาสงสารต่อคนเหล่านัน้ที่

มีโรคร้าย หลังจากปวดศีรษะไมเกรนนานเป็นสิบปี ฉันมีความเชื่อที่จะอธิษฐานด้วย

ความเมตตาสงสารให้กับคนที่ปวดศีรษะ โดยพระคุณของพระเจ้าและพระวจนะของ

พระองค์ ในทีส่ดุฉนักส็ามารถให้อภยัพ่อของฉนัส�าหรบัการท�าร้ายทางเพศทีเ่ขาท�าต่อ

ฉนั และฉนัรู้ว่าการให้อภยันัน้ดีกว่าการเต็มไปด้วยความเกลียดและขมข่ืนมากแค่ไหน 

ฉันเริ่มต้นพันธกิจโดยไม่มีสิ่งใดยกเว้นมีพระเจ้าและความฝันหนึ่งเท่านั้น และฉันยัง

คงท�าพนัธกิจต่อมาจนเป็นเวลาสีสิ่บปีแล้ว ฉนัได้เรยีนรู้มากมายโดยประสบการณ์ แต่

มนัต้องจ่ายราคาสูง ฉนัเจอกบัคนมากมายทีต่ดัสนิและวจิารณ์กล่าวหาฉนัและรูส้กึว่า

ฉนัไม่เหมาะกับพันธกจินีด้้วยเหตุผลหลายร้อยประการ แต่ฉนักม็ปีระสบการณ์กบัการ

ปลอบโยนจากพระเจ้าในสถานการณ์เหล่านั้น และตอนน้ีฉันสามารถปลอบโยนคน

อื่นได้ พระเจ้าทรงสอนเราถึงพระคุณในการน�าการปลอบโยนไปให้แก่คนอื่นที่ก�าลัง

ทนทุกข์โดยการปลอบโยนเราด้วยพระองค์เองเมื่อเราก�าลังทนทุกข์ 

สาธุ การ แด่ พระ เจ้า พระ บดิา ของ พระ เยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู ้เป็น 

เจ้า ของ เรา พระบิดา ผู้ ทรง พระ เมตตา กรุณา (สงสารและ

เมตตา ) พระเจ้ า (ผู้เป็นแหล่ง)   แห่ง  การ หนุน ใจ (การ

ปลอบโยนและให้ก�าลังใจ)  ทุก อย่าง พระ องค์ ผู ้ทรง ปลอบโยน 

(ท�าให้สบายใจและหนุนใจ) เรา ใน ความ ยาก ล�าบาก ทั้ง หมด 

ของ เรา (เหตุการณ์เลวร้ายและความทุกข์)  เพื่อ เรา จะ สา มา

รถ หนนุ ใจ (ท�าให้สบายใจและหนุนใจ)  คน ทัง้ หลาย ที ่ม ีความ 

ยาก ล�า บาก อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง ได้ ด้วย การ หนุน ใจ (การท�าให้

สบายใจและการให้ก�าลังใจ) ซึ่ง เรา เอง ได้ รับ จาก พระ เจ้า

2 โครินธ์ 1:3-4 (ฉบับขยายความ)

อีกด้านหนึ่งของการทนทุกข์
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 ฉันคิดถึงเวลาที่ฉันพยายามแบ่งปันกับคนอื่นเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันก�าลังเผชิญอยู่

และพวกเขาไม่รู้ว่าจะช่วยฉันอย่างไร พวกเขาไม่สามารถเข้าใจความเจ็บปวดของฉัน

เพราะพวกเขาไม่เคยประสบกับตัวเอง พวกเขาไม่สามารถปลอบใจฉันได้เพราะพวก

เขาไม่เคยต้องการให้พระเจ้าปลอบใจพวกเขา หรือบางทีพวกเขาอาจต้องการแต่ไม่รู้

ว่าจะขอและรับเข้ามายังไง ฉันมักจะพูดว่าเราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีได้ อย่าง

แรกเราต้องรับจากพระเจ้าก่อนและจากนัน้สิง่ทีพ่ระองค์ประทานให้แก่เราจงึสามารถ

ไหลผ่านเราไปยังผู้อื่นได้

 เมื่อผู้คนมาหาเราพร้อมกับปัญหาของพวกเขา ส่วนใหญ่พวกเขารู้อยู่แล้ว 

ว่าเราไม่สามารถขจัดปัญหาเหล่านั้นให้พวกเขาได้ แต่สิ่งท่ีพวกเขาต้องการคือ 

ความเข้าใจ การปลอบใจ และความเมตตาสงสาร ในอีกด้านหนึ่งของการทนทุกข์  

เราสามารถอ่อนโยนมากขึ้น สุภาพมากขึ้น มีน�้าใจมากขึ้น มีความเมตตาสงสาร และ

เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้มากขึ้น คุณลักษณะต่าง ๆ  เหล่านี้เป็นสิ่งที่เรายกย่องใน

องค์พระผูเ้ป็นเจ้าและเป็นสิง่ทีช่่วยท�าให้เรามคีณุสมบัตทิีจ่ะเป็นผู้รบัใช้ทีเ่ป็นตวัแทน

ของพระองค์ได้ 

 การพัฒนาความเมตตาสงสารและการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นคือหนึ่งใน

พระพรทัง้หลายทีสุ่ดท้ายเราพบในอกีด้านหน่ึงของการทนทกุข์ ของประทานแห่งการ

เมตตาสงสารมีคุณค่าอย่างมากต่อใครบางคนที่ก�าลังชอกช�้า

 ไม่ใช่แค่การทนทุกข์ของเราเท่านั้นที่ท�าให้เรามีคุณสมบัติเพื่อจะให้พระเจ้าใช้

ในการช่วยเหลือคนอ่ืนได้ แท้จรงิแล้ว พระเจ้าทรงสามารถและทรงใช้คนอย่างเกดิผล

ได้แม้ว่าเขามีพ่อแม่ที่ดีเลิศ มีชีวิตวัยเด็กที่ดี ไม่มีปัญหาทางการเงิน และมีโอกาสที่ดี

ทุกอย่าง แต่ก็มีน้อยคนที่เป็นแบบนั้น เพราะสิ่งต่าง ๆ  มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราทุก

คน และมันมักจะไม่เป็นสิ่งที่ดีนัก



121

ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระเจ้า

 หน่ึงในผลประโยชน์ต่าง ๆ  ทีฉ่นัได้พบในอกีด้านหนึง่ของการทนทกุข์คอืความ

สมัพันธ์อันลึกซ้ึงกับพระเจ้า เมือ่เราถกูวางไว้ในทีท่ีไ่ม่มใีครสามารถช่วยเราได้นอกจาก

พระเจ้า และเมื่อเราวางใจในพระองค์ เราจะมีประสบการณ์กับสิ่งอัศจรรย์มากมาย

เก่ียวกบัผู้ทีพ่ระองค์ทรงเป็นและความเป็นพระเจ้าทีแ่สนดขีองพระองค์ เราจะพบกบั

ความสตัย์ซ่ือของพระองค์ ความยติุธรรม ความกรณุา ความเมตตา พระคณุ สติปัญญา 

และฤทธิ์อ�านาจของพระองค์ ซึ่งที่เอ่ยมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เปาโลพูดว่าจุด

ประสงค์ที่เขาตั้งใจไว้คือการรู้จักพระคริสต์และมีความสัมพันธ์อย่างลึกซ้ึงสนิทสนม

กับความเป็นบุคคลของพระองค์ เขาบอกว่าเขาต้องการรู้จักฤทธ์ิเดชแห่งการฟื้นคืน

พระชนม์ของพระคริสต์ และเขาพูดอีกว่า “(ท่ีข้าพเจ้าจะร่วมใน) การสามัคคีธรรม

แห่งการทนทุกข์ของพระองค์” (ดูใน ฟิลิปป ี3:10)

 ในพระคัมภีร์ตอนนี้มีประเด็นที่มีพลังหลายประการ

1. เปาโลตั้งใจ

การตั้งใจคือการที่เราต้องการท�าสิ่งใด ๆ ให้ส�าเร็จในชีวิต ซึ่งไม่ใช่เป็นการท�าสิ่งที่ถูก

ต้องเพียงครั้งหรือสองครั้งแล้วมีชัยชนะ แต่เป็นการท�าสิ่งที่ถูกต้องซ�้าแล้วซ�้าเล่าที่จะ

น�าเราไปสู่ผลลัพธ์ตามที่ใจปรารถนา

2. เปาโลต้องการรู้จักพระคริสต์อย่างลึกซึ้งและสนิทสนมมากขึ้น

เขาไม่ได้ต้องการรู้เก่ียวกับพระองค์ เขาต้องการรู้จักพระองค์ เขาต้องการมีความ

สัมพันธ์ท่ีสนิทสนมและเป็นส่วนตัวกับพระองค์ สิ่งน้ีเป็นไปได้ส�าหรับคนท่ีปรารถนา

และเต็มใจแสวงหาพระเยซูอย่างสุดหัวใจ

3. เปาโลต้องการรู้ถึงความอัศจรรย์แห่งความเป็นบุคคลของพระคริสต์

อย่างชัดเจนมากขึ้น

เปาโลรูจั้กพระคริสต์แล้ว เขามปีระสบการณ์การเผชญิหน้าอย่างอศัจรรย์กบัพระองค์

บนถนนไปยังเมืองดามัสกัสแล้ว แต่เขาก็ยังคงแสวงหามากยิ่งขึ้น เราไม่ควรพึงพอใจ

อีกด้านหนึ่งของการทนทุกข์
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ถ้าหากเรายังไม่เตบิโตฝ่ายวิญญาณ มอีะไรมากมายให้เราเรียนรูเ้กีย่วกบัพระเยซผูู้ทรง

อัศจรรย์ และเราจะรู้จักมากขึน้ถ้าหากเราแสวงหาพระองค์มากขึ้น เมื่อเราเดนิไปบน

เส้นทางของชีวิตร่วมกันกับพระองค์ เราย่อมพบว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราในทุก

สถานการณ์ พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราหรือปล่อยเราไว้ตามล�าพังเลย

4 เปาโลต้องการมีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นคืนพระชนม์

ของพระคริสต์ที่ยกเราออกจากคนตายแม้ยังอยู่ในร่างกายนี้

เมื่อเรารู้จักพระเยซูอย่างลึกซึ้งและสนิทสนม เราสามารถมีสันติสุขและชื่นชมแม้ใน

ช่วงเวลาที่ยากล�าบาก เราวางใจพระองค์ว่าจะทรงท�าให้เกิดผลดีจากสิ่งที่เราก�าลัง

เผชญิอยู่ไม่ว่ามันจะเจบ็ปวดแค่ไหน เราไม่ต้องมชีวีติอย่างผูแ้พ้ในเมือ่ฤทธิเ์ดชแห่งการ

ฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูได้รับการจัดเตรียมไว้ให้เราแล้ว

 เมื่อเรามีประสบการณ์กับฤทธิ์อ�านาจของพระเจ้าในชีวิตของเรา การวางใจ

พระเจ้าในครั้งต่อไปที่เรามีความจ�าเป็นก็จะง่ายขึ้น พระเจ้าต้องการส�าแดงฤทธิ์เดช

ของพระองค์ภายในเราและผ่านเรา พระองค์ไม่เพยีงแค่ต้องการช่วยกูเ้รา แต่พระองค์

ต้องการใช้เราในฐานะทูตเพื่อน�าผู้คนมาหาพระคริสต์ด้วย

 ถ้าหากคุณหรือฉันก�าลังเผชิญกับความยากล�าบากรุนแรงบางอย่างและมีคน

อืน่ทีม่องเหน็ว่าเรายงัคงวางใจพระเจ้าและรักษาสนัตสิขุกบัท่าทแีห่งความยนิดเีอาไว้

ได้ นัน่กจ็ะเป็นค�าพยานให้กบัพวกเขาเกีย่วกบัฤทธิอ์�านาจของพระเจ้า เมือ่เรารอคอย

ด้วยความอดทน ไม่ส�าคญัว่านานแค่ไหน มนักจ็ะเป็นค�าพยานให้กบัพวกเขาได้ถึงฤทธิ์

อ�านาจอนัมัน่คงของพระเจ้า จากนัน้เมือ่เรา

มีประสบการณ์กับการช่วยกู้และพวกเขา

มองเห็นว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ ก็จะเป็นค�า

พยานให้กับพวกเขาถึงการทรงสถิตและ

ฤทธิ์อ�านาจของพระองค์ ตลอดจนความ

ปรารถนาของพระองค์ที่จะช่วยเหลือเรา

ด้วย ตวัอย่างในชวีติส่วนตวัของเราอาจเป็นจุดเปลีย่นทีท่�าให้คนใดคนหนึง่ยอมจ�านน

ชีวิตของเขากับพระคริสต์ก็ได้

ตัวอย่างในชีวิตส่วนตัวของเรา

อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ท�าให้คนใด

คนหนึ่งยอมจ�านนชีวิตของเขากับ

พระคริสต์ก็ได้
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5 เปาโลกล่าวว่าเขาเต็มใจมีส่วนร่วมในการทนทุกข์ของพระคริสต์ถ้า

หากสิ่งนั้นท�าให้เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉาย

ของพระคริสต์

นี่ไม่ได้มีความหมายว่าเราต้องถูกแขวนไว้บนกางเขนเหมือนกับพระเยซู แต่มีความ

หมายว่าเราควรเต็มใจเผชิญกับสิ่งที่เราจ�าเป็นต้องเผชิญเพื่อเป็นเหมือนพระเยซูและ

เพื่อเห็นพระองค์ได้รับเกียรติผ่านทางเรา

 นี่หมายความว่าพระเจ้าประทานการทนทุกข์และการทดลองให้กับเราเพื่อให้

เราเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราภายหลังอย่างนั้นหรือ? พระองค์ไม่ใช่

พระเจ้าทีจ่บัลกูของพระองค์ไปหลงัโรงฟืนแล้วเฆีย่นตลีกุของพระองค์เพือ่เป็นการสัง่

สอน

 ฉันอยากจะพูดอย่างนี้ว่า เมื่อเรามีปัญหาหรือความยากล�าบาก พระเจ้าอาจ

ใช้สิ่งน้ันเพื่อท�าให้พระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราคืบหน้า ถ้าหากเราก�าลัง

ทนทุกข์ ท�าไมเราไม่เอาผลประโยชน์จากมันล่ะ? ฉันเคยทนทุกข์โดยไม่มีพระเจ้าใน

ชีวติ และฉนัเคยทนทุกข์ร่วมกนักบัพระองค์ และฉนัสามารถพดูอย่างมัน่ใจเลยว่าการ

ทนทุกข์ร่วมกับพระเจ้านั้นดีกว่า ฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการส�าหรับการช่วยกู้

พวกเราเสมอ แต่พระองค์อาจท�าให้มนัล่าช้าเพือ่จะใช้สิง่นัน้ท�าให้เราเตบิโตและพัฒนา

อุปนิสัยของเรา เวลาของพระองค์นั้นสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตของเรา และในขณะที่เรา

ก�าลังรอคอย เรามีสิทธิพิเศษในการวางใจพระองค์

ความยินดีในการได้รับรางวัล

 พระเยซูตรัสว่าแม้แต่พระองค์เองกย็งัต้องถกูดหูมิน่อย่างอบัอายบนไม้กางเขน 

พระองค์ทรงอดทนเพื่อความยินดีในการได้รับรางวัลในอีกด้านหนึ่งของความอับอาย

นั้น (ดูใน ฮีบรู 12:2) ผู้คนจ�านวนมากได้บอกกับฉันว่าพวกเขาแลกเปลี่ยนสิ่งใดกับสิ่ง

ที่พวกเขาก้าวผ่านมาเลย เพราะสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงพวกเขาและน�าพวกเขาให้ใกล้ชิด

พระเจ้ามากขึ้น

อีกด้านหนึ่งของการทนทุกข์
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 เราอาจดหูม่ินสิง่ทีเ่ราก�าลงัเผชญิในขณะทีเ่ราก�าลงัเผชิญอยูน่ัน้ ไม่มใีครมคีวาม

สขุกบัความเจบ็ปวดหรอืการทนทกุข์นัน้เลย แต่เมือ่เราต้ังความคดิของเราทีร่างวลันัน้

ที่อยู่ในอีกด้านหนึ่ง เราจะสามารถอดทนได้ด้วยความยินดีมากขึ้น ถ้าหากเรายังคงมี

ความเชื่อว่าเราจะได้เห็นความดีงามของพระเจ้าไม่ว่าเรา

จะบอบช�้ามากแค่ไหนหรือต้องทนอยู่นานเท่าไหร่ เราจะ

ลิ้มรสความหอมหวานของการทะลุทะลวงและชัยชนะ

ฉันมักจะพูดว่าเราต้อง “ก้าวผ่าน” เพื่อจะ “ผ่านพ้น” ไป

ได้ อย่ากลัวความยากล�าบาก เพราะพระเจ้าจะไม่ให้คุณ

เจอกับสิ่งที่เกินก�าลังของคุณในการรับมือพร้อมกับการช่วยเหลือและการน�าทางของ

พระองค์  

เราต้อง “ก้าวผ่าน” 

เพื่อจะ “ผ่านพ้น” 

ไปได้



วันต่อวัน

บทที่ 13

แล้วพระเจ้าตรสักบัโมเสสว่า ดูเถดิ เราจะให้อาหารตกลงมา

จากสวรรค์เหมือนฝนแก่พวกเจ้า และประชาชนจะออกไป 

และเก็บรวบรวมส�าหรับหนึ่งวันทุก ๆ วัน...

อพยพ 16:4 (ฉบับขยายความ)

 เมือ่พระเจ้าประทานอาหารจากสวรรค์ให้กบัประชาชนอสิราเอล นัน่ไม่ใช่เพยีง

เพ่ือท�าให้พวกเขามีอาหารกินเท่านั้นแต่เพื่อทดสอบความวางใจในพระองค์ของพวก

เขาด้วย พระองค์สั่งให้พวกเขาเก็บอาหารนั้นให้เพียงพอส�าหรับหนึ่งวันนั้น ลองคิดดู

ว่าส่ิงน้ันมันท�าได้ยากแค่ไหนส�าหรับพวกเขา พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารและไม่มี

อาหารและไม่มทีางหาอาหารได้จากทีไ่หนด้วย ฉนัมัน่ใจเลยว่าพวกเขาต้องกลวัอย่าง

มาก ฉันรู้ว่าฉันเองก็ต้องกลัวแบบนั้นเหมือนกัน

 จะมเีวลาทีพ่ระเจ้าทดสอบเราในด้านต่าง ๆ  เพือ่ดวู่าเราจะวางใจพระองค์หรอื

ไม่ ถ้าหากชาวอิสราเอลพยายามเก็บสะสมอาหารของวันนี้เอาไว้ส�าหรับวันพรุ่งนี้ 

อาหารนัน้กจ็ะเน่าเสีย บ่อยแค่ไหนทีเ่ราพยายามท�าวนันีเ้พือ่สิง่ทีจ่�าเป็นส�าหรบัวนัพรุง่

นี้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานา หรือด้วยความกังวล และมันกลับท�าให้เราเป็นทุกข?์

 เมื่อไม่นานมานี้ ฉันตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและเริ่มต้นคิดทันทีเก่ียวกับโครงการ

เขียนหนังสือของฉันทั้งหมดที่ต้องเสร็จสิ้นในเวลาเดียวกัน นอกจากนั้นฉันยังมีงาน

ประชุมใหญ่ที่จะจัดเร็วๆนี้ที่ฉันจ�าเป็นต้องเตรียมงาน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดทีวี 

การประชุมทางธุรกิจ และการนัดพบกับคนอีกหลายคน ยิ่งฉันคิดเกี่ยวกับสิ่งทั้งหมด

ที่ฉันต้องท�าในอีกสามวันข้างหน้ามากเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งกดดันและรู้สึกหนักเกินกว่าจะ
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รับไหว พระเจ้าตรัสในใจของฉันอย่างเรียบง่าย ทรงเตือนฉันถึงบางสิ่งที่ฉันรู้อยู่แล้ว 

คือ จงใช้ชีวิตอยู่แบบวันต่อวัน ฉันรู้สึกได้ทันทีเลยว่าความกดดันนั้นถูกยกออกไป 

เพราะฉันมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากพอที่จะรู้โดยไม่สงสัยว่าพระองค์จะทรง

สามารถช่วยเราให้ท�าทกุสิง่ทีพ่ระองค์ต้องการให้เราท�าได้ถ้าหากเราท�าสิง่เหล่านัน้วนั

ต่อวัน 

 เมื่อเราใช้วันนี้หมดไปกับความกังวลถึงวันพรุ่งนี้ เราก็จะสิ้นสุดวันนี้ด้วยการ

สูญเปล่า มันไร้ประโยชน์จริง ๆ พระเยซูตรัสว่าอย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้

ก็มีปัญหาของมันเองอยู่แล้ว (ดูใน มัทธิว 6:34) พระเจ้าทรงช่วยเราเมื่อเราวางใจใน

พระองค์ ไม่ใช่เมื่อเรากังวลและหวาดกลัวว่าเราจะขจัดปัญหาของเราออกไปได้ยังไง

 ในปี 2013 เราจ�าหน่ายคู่มือเฝ้าเดี่ยวประจ�าวันชื่อว่า วางใจพระเจ้าวันต่อวัน 

และเป็นหนึง่ในคูม่อืเฝ้าเดีย่วทีข่ายดทีีส่ดุของเรา ท�าไมหรอื? มนัเป็นทีน่ยิมเพราะมนั

น�าเสนอบางสิง่ทีเ่รารู้สกึว่าเราสามารถท�าได้ มองดทูัง้ชวีติภายในครัง้เดยีว หรอืแม้แค่

สัปดาห์เดียว หรือเดือนเดียว ก็สามารถท�าให้เราหนักหน่วงท่วมท้นได้ แต่การมองดู

ไปทีละวันนั้นเป็นอะไรที่เราท�าได้ สมาคมอดเหล้าของอเมริกาใช้หลักการนี้กับชาย

และหญิงที่มาเพื่อขอความช่วยเหลือ ผู้คนมักจะรู้สึกว่าไม่มีทางที่พวกเขาจะผ่านชีวิต

ทีเ่หลอืไปได้โดยไม่ต้องด่ืมเหล้า ความกลวัความล้มเหลวรนุแรงมากจนกระทัง่พวกเขา

ไม่อยากแม้แต่จะเริ่มต้น  แต่ความคิดที่จะเลิกดื่มไปทีละวันกลับดูเหมือนเป็นไปได ้

เป้าหมายของพวกเขาคอืเลกิด่ืมหน่ึงวนั และพวกเขาหลายคนสามารถบอกคณุได้อย่าง

ชัดเจนเลยว่าก่ีวันที่พวกเขาเลิกด่ืมได้และกี่ปีที่ผ่านไปนับจากวันท่ีเขาดื่มเหล้าวัน

สุดท้ายนั้น 

 เพราะหลักการนี้ตรงมากจากพระวจนะของพระเจ้า มันใช้ได้ผลในเกือบทุก

ด้านของชีวิต เราสามารถหลุดพ้นหนี้สินได้ ใช้กับการออกก�าลังกาย การลดน�้าหนัก 

การจบการศกึษา พ่อแม่ของเดก็พเิศษ หรอืท�าสิง่ใด ๆ  ให้ส�าเรจ็ได้ถ้าหากเราจะวางใจ

พระเจ้าและใช้ชีวิตวันต่อวัน

 ฉันชอบค�ากล่าวนี้ที่ไม่มีแหล่งที่มา “ฉันพยายามใช้ชีวิตแบบวันต่อวัน แต่บาง

ครั้งชีวิตแบบหลายวันก็โจมตีฉันในครั้งเดียว” 
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ความแตกต่างระหว่างความเชื่อกับความวางใจ

 ค�าว่า “ความเชื่อ” และ “วางใจ” มักจะถูกใช้ด้วยกัน แต่มันมีความแตกต่าง

กันไหม? โดยส่วนใหญ่แล้วท้ังสองค�าน้ีเหมือนกันเพราะว่าทั้งสองอย่างจ�าเป็นต้องมี

ความเชื่อมั่นในพระเจ้า แต่ค�าว่า “ความเชื่อ” เป็นค�านาม ดังนั้นจึงเป็นบางสิ่งที่เรา

มี ในขณะที่ค�าว่า “วางใจ” มักจะถูกใช้เป็นค�ากริยาและเป็นบางสิ่งที่เราต้องท�า

 พระเจ้าประทานความเชือ่ให้แก่เรา พระวจนะของพระองค์กล่าวว่ามนษุย์ทกุ

คนได้รับตามขนาดของความเชื่อ (ดูใน โรม 12:3) แต่มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าท�า

สิ่งใดกับความเชื่อนั้น การวางใจคือความเชื่อที่ส�าแดง

เป็นการกระท�า คอืความเช่ือทีไ่ด้รบัการปลดปล่อยออก

มา ลองคิดเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ผู ้คนมีความเชื่อแต่ไม่ใช่

พระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นระบบการเงินของโลกนี้ รัฐบาล 

การศึกษา คนอื่น ๆ เงินบ�านาญเลี้ยงชีพ ตัวของพวกเขาเอง และอื่น ๆ แต่ทุกสิ่งที่

ผู้คนวางใจ ย่อมมีพระเจ้าเป็นแหล่งเดียวเท่านั้นที่สามารถพึ่งพิงได้ 

 ฉันอยากให้คุณใส่ใจต่อวลีที่ฉันก�าลังใช้นี้ “จงวางใจในพระเจ้า” ค�าว่า “วาง” 

เป็นค�าทีเ่ป็นการกระท�า เมือ่เราวางสิง่ใดในทีแ่ห่งใด มนัขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจท�าด้วย 

ฉันสามารถชาร์จแบตคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หลังจากที่ฉันใช้งานเสร็จเพื่อเมื่อเวลาครั้ง

ต่อไปฉันจะใช้ก็จะมีแบตเตอรี่เต็ม หรือฉันสามารถปล่อยมันไว้โดยไม่ชาร์จแบตเพิ่ม 

และเมือ่คร้ังต่อไปท่ีฉนัต้องการใช้ ฉนักจ็ะพบว่าแบตเตอรีห่มดซึง่ฉนัใช้ประโยชน์อะไร

จากมันไม่ได้เลย ฉันอาจมีโอกาสนั้นที่แบตเตอรี่จะไม่หมด แต่ถ้ามันหมดขึ้นมา ฉันก็

ต้องผิดหวงั  เช่นเดยีวกนักบัการวางใจในสิง่อืน่หรอืคนอืน่ทีไ่ม่ใช่พระเจ้า เรามโีอกาส

ที่จะได้เห็นสิ่งต่าง ๆ มันไปด้วยดี แต่จากประสบการณ์ของเราสอนเราว่าสิ่งนั้นมันไม่

ได้เกิดขึ้นเสมอไป

 เห็นได้ชัดว่าเราสามารถเลือกวางใจในสิ่งต่าง  ๆ และคนมากมาย แต่ไม่ได้รับ

ประกนัว่าเราจะพงึพอใจกบัผลลพัธ์ทีไ่ด้เสมอ ฉนัพดูได้จรงิ ๆ  ว่าหลงัจากทีฉ่นัด�าเนนิ

ชวิีตกับพระเจ้ามาเกนิกว่าครึง่ชวีติแล้ว ฉนัพงึพอใจอย่างเตม็ท่ีกบัผลลพัธ์ท่ีได้จากการ

วางใจในพระองค์ ถงึแม้ว่าสิง่ต่าง ๆ  จะไม่ได้เป็นไปตามทางทีฉ่นัคดิว่ามนัจะเป็น หรอื

การวางใจคือความเชื่อ

ท่ีส�าแดงเป็นการกระท�า

วันต่อวัน
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เป็นอย่างที่ฉันต้องการให้มันเป็น เวลานี้ฉันส�านึกว่าพระเจ้าทรงท�าสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

 ถ้าหากคุณยังไม่เคยท�ามาก่อน คุณจะตัดสินใจเริ่มต้นวางใจในพระเจ้าในทุก

สถานการณ์ในชีวิตของคุณไหม? คิดถึงเรื่องนี้แบบวันต่อวันก่อนและมันจะง่ายข้ึน

ส�าหรับคุณ คุณสามารถวางใจพระเจ้าส�าหรับวันนี้ได้ไหม? คุณจะวางใจในพระเจ้า

ส�าหรับวันนี้ไหม? ไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอสถานการณ์ที่ท้าทายมากแค่ไหน คุณจะยอม

ปล่อยมันให้พระเจ้าและวางใจในพระองค์ไหม? 

 พระคัมภีร์เต็มไปด้วยข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับผู้คนที่พูดว่าพวกเขาจะ “วางใจ” 

ในพระเจ้า มันเป็นสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจท�า ผู้เขียนมักจะใช้ค�าว่า “ข้าพเจ้าจะ”  

เมือ่พูดถงึการวางใจในพระเจ้าของพวกเขา การตดัสนิใจเป็นส่วนแรก และจากนัน้เรา

จึงท�าตามการตัดสินใจนั้น แม้แต่ในทุก ๆ หนึ่งชั่วโมงก็จ�าเป็นต้องท�า การท�าตามเป้า

หมายเล็ก ๆให้ส�าเร็จย่อมน�าเราไปสู่การพิชิตเป้าหมายใหญ่ได้

 พระคัมภีร์กล่าวว่าฃ

โอ พระองค์ผูท้รงเป็นพระเจ้าของข้า ในพระองค์ ข้าพระองค์

ลี้ภัย และวางใจ ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากคนเหล่านั้น

ทั้งหมดที่ไล่ล่าและข่มเหงข้าพระองค์ และขอทรงช่วยกู้ข้า

พระองค์ให้รอดพ้น

สดุดี 7:1 (ฉบับขยายความ เน้นค�าโดยผู้เขียน)

ในยามที่ข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์จะมั่นใจในพระเจ้าและ

วางใจ ข้าพระองค์จะพึง่ในพระองค์ โดย (การช่วยเหลอืของ) 

พระเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระวจนะของพระองค์ ข้า

พระองค์พึ่งพาในพระองค์ พึ่งพิง และวางใจในพระองค์ด้วย

ความมัน่ใจ ข้าพระองค์จะไม่กลวั มนษุย์ผูเ้ป็นเนือ้หนงัจะท�า

อะไรแก่ข้าพระองค์ได้หรือ?

สดุดี 56:3-4 (ฉบับขยายความ เน้นค�าโดยผู้เขียน)
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 การวางใจในพระเจ้าย่อมท�าได้ง่ายในวนัทีส่ิง่ต่าง ๆ  ไปได้ด้วยด ีแต่มนัจะท�าได้

ยากในวันที่สิ่งต่าง ๆ ไม่ไปด้วยดี ถ้าคุณก�าลังเผชิญกับบางสิ่งที่เลวร้ายหรือเจ็บปวด 

มันจะท�าได้ยาก แต่เราควรนึกถึงว่าพระเจ้าไม่เคยบอกให้เราท�าสิ่งท่ีเราไม่สามารถ

ท�าได้ เราสามารถวางใจพระเจ้าแบบวันต่อวัน ถึงแม้ว่าคุณมีวันเหล่านั้นที่คุณต้องพูด

เป็นพันครั้งว่า “ฉันจะวางใจในพระเจ้า” มันก็คุ้มค่าที่จะท�าแบบนั้น ไม่เพียงแค่ท�า

เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า แต่มันช่วยยกภาระที่เราไม่เคยถูกสร้างมาเพื่อให้แบกรับ

นั้นออกจากเรา

 เมื่อฉันทนทุกข์กับการเป็นมะเร็งทรวงอกในปี 1989 มันน่ากลัวมาก และการ

ตอบสนองของฉันอย่างแรกเลยคือวิตกกังวล ความคิดของฉันเต็มไปด้วยค�าว่า  

“ถ้าเป็นอย่างน้ัน” แต่พระเจ้าขอให้ฉนัพดูว่า “พระเจ้า ลกูวางใจพระองค์” แทนท่ีจะ

พูดด้วยความกลัวและความกังวล มีบางวันที่ฉันต้องพูดซ�้า ๆ หลายครั้ง แต่ฉันก็ยืน

หยดัทีจ่ะพดู ในทีสุ่ดวนัผ่าตดักม็าถงึ ด้วยการทดสอบต่อมน�า้เหลอืงเพ่ือดวู่ามะเรง็ได้

กระจายไปแค่ไหน และนัน่หมายถงึการทีต้่องวางใจพระเจ้ามากข้ึนในแต่ละวนัในขณะ

ที่เรารอคอยผลการทดสอบ ดูเหมือนมันใช้เวลานาน แต่วันต่อวันฉันยังคงพูดว่า 

“พระเจ้า ลูกวางใจพระองค์” ในที่สุดการรายงานผลออกมาในทางที่ดี ไม่มีมะเร็งใน

ต่อมน�้าเหลือง แต่หมดไม่แน่ใจว่าจ�าเป็นต้องมีการรักษาอย่างอื่นอีกไหม มีเพียงนัก

วิทยาเนื้องอกเท่านั้นที่บอกได้ ฉันจึงนัดพบนักวิทยาเนื้องอก แน่นอนต้องใช้เวลาสัก

ระยะหน่ึงกว่าจะนัดเธอได้ ดังนัน้ฉนัจงึต้องเผชญิกบัวนัท่ีจะต้องวางใจพระเจ้ามากข้ึน

ก่อนทีฉ่นัจะรูว่้าชีวติของฉนัจะเป็นยงัไงในอกีไม่กีเ่ดอืนข้างหน้า เราทกุคนรูว่้ามนัเป็น

เรื่องที่ยากมากกับการที่เราต้องการรู้ค�าตอบแต่ต้องรอคอย

 ในช่วงเวลาแห่งการรอคอยนั้น ฉันมีโอกาสตลอดที่จะปล่อยความคิดให้จมไป

กับการคาดการณ์อย่างเลวร้าย แต่พระเจ้าจะทรงเตือนฉันให้วางใจพระองค์ ในที่สุด

เมื่อฉันได้พบกับนักวิทยาเนื้องอก เธอบอกว่าเธอไม่พบว่าจะต้องมีการรักษาอะไรอีก

เพราะว่ามะเร็งนั้นหายไปแล้ว ฉันสามารถด�าเนินชีวิตปกติต่อไปและมาตรวจสุขภาพ

ทุกปีเท่านั้น โล่งใจจริง ๆ ฉันรู้สึกเหมือนฉันเอาภาระหนักห้าร้อยปอนด์ออกไปจาก

วันต่อวัน
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บ่า แล้วในแต่ละปีเป็นเวลาหลายปี เมื่อถึงเวลาต้องไปตรวจสุขภาพ ฉันต้องผ่านขั้น

ตอนต่าง ๆ ทั้งหมดอีกครั้ง มีปีหนึ่งที่รังษีแพทย์เห็นบางอย่างในการสแกนและพวก

เขาต้องการให้ฉันอยู่เพ่ือท�าอัลตร้าซาวด์ และฉันต้องรอเพ่ือท�าสิ่งนั้น ถ้าหากมะเร็ง

มันกลับมาล่ะ?	แล้วถ้ามันกระจายไปที่อื่นล่ะ? ค�าถามเหล่านี้มีเวลาวนเวียนเข้ามาใน

สมองของฉันในขณะที่ก�าลังนั่งรอ แต่ฉันพูดว่า “พระเจ้า ลูกวางใจพระองค์ไม่ว่าสิ่งนี้

จะเป็นอย่างไรก็ตาม” 

 ฉนัได้รบัการตรวจอลัตร้าซาวด์และผลออกมาคอืไม่เป็นอะไรเลย อกีครัง้ทีฉ่นั

ประกาศว่าฉันไม่เป็นมะเร็ง และไม่เป็นจนมาถึงวันนี้เป็นเวลายี่สิบเจ็ดปีแล้ว

 ฉนัเล่าเรือ่งน้ีเพือ่ให้คณุรูว่้าฉนัตระหนกัว่าการวางใจพระเจ้าจ�าเป็นต้องมกีาร

ต่อสูเ้พือ่ความเชือ่ เหมอืนทีเ่ปาโลบอกให้ทิโมธที�าใน 1 ทโิมธ ี6:12 มารเป็นจอมโกหก 

และมันพยายามหาประโยชน์จากทุกสถานการณ์ที่มันสามารถท�าให้เราเต็มไปด้วย

ความกลัวได้ แต่เราสามารถรบกวนแผนการของมนัได้โดยการเตม็ใจเลอืกท่ีจะ “วาง” 

ใจในพระเจ้า

 เมื่อคุณอ่านถึงตรงนี้ คุณอาจรู้ว่าคุณได้วางใจพระเจ้าในอดีตที่ผ่านมาและ 

สิง่ต่าง ๆ  กไ็ม่ได้เป็นตามทางทีค่ณุต้องการให้มนัเป็น ถ้าเป็นอย่างนัน้ ไม่ต้องแปลกใจ 

เพราะสิง่ต่าง ๆ  จะไม่จบลงตามทีเ่ราต้องการให้มนัเป็นอยูแ่ล้ว จงวางใจพระเจ้า หรือ

ฉันควรพูดว่าวางใจพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่เราจะได้รับใน

สิ่งที่เราต้องการเลย เมื่อเราตัดสินใจวางใจพระเจ้า เราก�าลังอุทิศตัวอย่างเต็มที่ไม่ว่า

ผลจะออกมาเป็นอย่างไรกต็าม เราถวายเกยีรตแิด่พระองค์ด้วยการวางใจว่าพระองค์

ทรงรู้ว่าอะไรดีที่สุด

 เราสามารถได้ยนิประโยคของโยบในเรือ่งการวางใจพระเจ้าร้อยเปอร์เซน็ต์เมือ่

เขาพูดว่า “ดู เถิด พระ องค์ จะ ทรง ประ หาร ข้า เสีย ข้าจะยังคงวางใจในพระองค์”   

(โยบ 13:15) โยบรู้ว่าพร ะผู้ไ ถ่ข องเข าทรงพระชนม์อ ยู่และในตอนจบพระองค์จะ

ประทับยืนบนโลกนี้ (ดู โยบ 19:25) ความเชื่อด้วยความมั่นใจและไว้วางใจที่โยบมีใน

พระเจ้านั้นเป็นเนื้อหาที่ส�าคัญที่สุดที่สื่อสารในพระธรรมโยบ เรามักจะเน้นอย่างมาก

ที่ท�าไมเขาจึงต้องทนทุกข์และท�าให้เราสูญเสียมุมมองต่อบทเรียนอื่น ๆ ในพระธรรม
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นี ้ความเชือ่ของโยบท�าให้ฉนัทึง่มาก และฉนัพบว่าข้อพระคมัภีร์เหล่านีท้้าทายและส่ง

เสริมให้ฉันมีก�าลังที่จะไว้วางใจพระเจ้าไม่ว่าฉันจะเจอกับอะไรก็ตาม

 โยบได้บ่นว่า และเขาไม่คิดว่าเขาสมควรทีจ่ะได้รบัการทนทุกข์ท่ีเขาก�าลงัอดทน

อยู่ แต่เขาไม่เคยหยุดวางใจพระเจ้า ในตอนจบ พระเจ้ารื้อฟื้นคืนให้กับโยบเป็นสอง

เท่าของทกุสิง่ทีเ่ขาสญูเสยี และฉนัจนิตนาการถงึความรูส้กึของเขาว่าจะดเียีย่มขนาด

ไหน ฉันเชื่ออย่างมั่นคงว่าพระเจ้าทรงประทานรางวัลให้กับคนเหล่านั้นที่ยังคงวางใจ

ในพระองค์

 มน้ีอยคนนักในท่ามกลางพวกเราทีจ่ะก้าวผ่านความเลวร้ายได้โดยไม่บ่นแม้แต่

น้อย และเราไม่คิดว่าเราสมควรที่จะเจอกับปัญหามากกว่าที่โยบเจอ แต่ในท่ามกลาง

ปัญหาเหล่านั้น เราสามารถเลือกวางใจพระเจ้าไปทีละวัน และถ้าเราจะท�าอย่างนั้น 

เราจะสามารถผ่านพ้นสิ่งใด ๆ ก็ได้ทั้งนั้น

อนาคตของฉันจะเป็นอย่างไร?

 เราทกุคนคดิว่าเราอยากรูอ้นาคตของเรา ผูค้นใช้เงนินบัล้านเหรยีญจ่ายให้กบั

พวกหมอดูและหมอท�านายทั้งหลายเพราะหวังว่าจะได้รู ้ข้อมูลเก่ียวกับอนาคต  

พระวจนะของพระเจ้าต�าหนิการกระท�าเช่นนั้น และมันก็น่าสนใจมากที่ผู้คนก็ใช้เงิน

จ�านวนมากหมดไปกับสิ่งเหล่านี้ เมื่อเราวางใจพระเจ้า เราไม่จ�าเป็นต้องท�าสิ่งนั้น 

เพราะเรารู้ว่าพระองค์จะทรงส�าแดงอนาคนของเราในเวลาของพระองค์ และจนกว่า

พระองค์จะท�าแบบนั้น เราวางใจในพระองค์ได้

 อับราฮัม ลินคอน กล่าวว่า “สิ่งท่ีดีที่สุดเกี่ยวกับอนาคตคือการท่ีมันมาถึง 

ทีละวัน”9 เราอยากรู้อนาคตของเราจริง ๆ หรือ? ฉันคิดว่าเมื่อเรารู้ เราอาจจะคิดว่า

ไม่น่าถามเลยก็ได้ ทุกชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งดีต่าง ๆ และเช่นกันสิ่งที่ไม่ดีด้วย ถ้าหากเรา

มองเห็นอนาคต เราอาจตื่นเต้นเกี่ยวกับบางเรื่อง แต่ความอยากรู้นั้นจะลดลงเมื่อเรา

มองเห็นทุกสิ่งที่เป็นความยากล�าบาก เจ็บปวด ผิดหวัง หรือท้าทาย

วันต่อวัน
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 ความจริงคือการทีเ่ราเผชญิกับความทกุข์ล�าบากไปทีละวนัจะท�าให้เรายนืหยดั

ได้โดยไม่ยอมแพ้ เราสามารถท�าสิง่ใด ๆ  ไปทลีะวนัได้ตราบใดท่ีเรายงัวางใจในพระเจ้า 

เรียนรู้และพึ่งพาพระองค์ การคิดมากเกินเกี่ยวกับปัญหาของเราท�าให้จิตใจเรา 

อ่อนก�าลังและไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป ถ้าหากเรารู้อนาคต เราอาจถูกทดลองให้คิด

และกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ยากล�าบากทุกสิ่งที่เราเห็นในนั้น และเราอาจจะหนักหน่วง

ท่วมท้นยิ่งกว่าเดิมอีก ฉันรู้สึกแน่ใจว่าถ้าพระเจ้าต้องการให้เรารู้อนาคต พระองค์จะ

จัดการเพือ่ให้เรารูแ้น่นอน สิง่ใดทีพ่ระองค์ปิดซ่อนเอาไว้จากเรากเ็พือ่เหตผุลทีด่ ีและ

เราสามารถพักสงบในการรู้ว่าพระองค์จะเปิดเผยให้กับเราในสิ่งท่ีเราจ�าเป็นต้องรู้ใน

เวลาที่เหมาะสม

 ในเวลาที่เราตกต�่าหรืออุดมสมบูรณ์ เปาโลหนุนใจเราให้พอใจกับทั้งสองเวลา

นั้น (ดูใน ฟิลิปปี 4:11-12) พระเจ้าใช้ทั้งสองอย่างในชีวิตของเรา ไม่ใช่ทุกฤดูกาลจะ

เหมือนกัน แต่เมื่อมันท�างานร่วมกัน พวกมันจะท�าให้ชีวิตสวยงาม เม่ือเราอดทนใน

ช่วงฤดูหนาวอันยาวนาน มันก็จะมีทางน�าไปสู่ฤดูใบไม้ผลิ และดอกไม้ก็จะผลิบานอีก

ครั้งในชีวิตของเรา

 ฉันไม่รู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับอนาคตของฉัน แต่ฉันวางใจว่ามันจะยิ่งใหญ่ และฉันเชื่อ

ว่าอนาคตของคณุกจ็ะยิง่ใหญ่ด้วยเช่นกนั ขอให้เราใช้ชวีติแบบวนัต่อวนัและชืน่ชมกบั

ชัยชนะที่พระเจ้าประทานให้ผ่านการวางใจในพระองค์ด้วยสุดใจและสุดจิต ขออย่า

ได้ท�าผิดพลาดด้วยการท�าให้วนันีส้ญูเปล่าไปกบัการวติกกงัวลถึงวนัพรุง่นี ้พระเจ้าทรง

อุ้มคุณไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ คุณอยู่ในใจของพระองค์ และคุณสามารถท�าสิ่งที่

คุณจ�าเป็นต้องท�าผ่านทางพระองค์ผู้ทรงเป็นก�าลังของคุณ (ดูใน ฟิลิปปี 4:13) 



สิ่งที่ไม่รู้

บทที่ 14

ใครบ้างในพวกท่านที่ย�าเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า และเช่ือฟัง 

ถ้อยค�าผู้รับใช้ของพระองค?์ ผู้ที่ด�าเนินในความมืด ผู้ที่ไม่มี 

แสงสว่าง จงวางใจในพระนามของพระยาห์เวห์ และพึ่งพิง

พระเจ้าของตน

อิสยาห์ 50:10 (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย)

 การวางใจพระเจ้าเมื่อเวลาที่เราคิดว่าเรามีความคิดท่ีดีท่ีก�าลังเกิดข้ึนในชีวิต 

หรอืเมือ่เราคดิว่าเรามสีิง่ต่าง ๆ  ทีม่นัลงตวัและเป็นไปตามแผนทีเ่ราวางไว้ทีเ่ปิดประตู

ให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการน้ันเป็นเรื่องหนึ่ง แต่มันเป็นอีกเร่ืองหนึ่งกับการท่ีเมื่อเรา

มองไม่เห็นแสงสว่างใด ๆ ในสถานการณ์หรือเกี่ยวกับอนาคตของเราเลย 

 ชาร์ล สเปอร์เจียน กล่าวว่า “การวางใจพระเจ้าในความสว่างนั้นไม่ได้ส่ิงใด

เลย แต่การวางใจพระเจ้าในความมืดต่างหากทีคื่อความเช่ือ”10 มนษุย์มคีวามปรารถนา

ทีไ่ม่อาจดบัได้เกีย่วกบัการรูถ้งึสิง่ต่าง ๆ  เขาต้องการได้รับข้อมลูท้ังหมดเพราะเขาเชือ่

ว่ามนัจะท�าให้เขาควบคุมชวีติของเขาได้ แต่เมือ่เราเข้าสูก่ารมคีวามสัมพนัธ์กบัพระเจ้า 

เราสละการควบคมุและวางใจพระองค์ในการน�าทางชวีติของเรา พวกเราส่วนใหญ่ไม่

ท�าส่ิงน้ันโดยไม่มีการช่วยเหลอืจากพระเจ้า ด้วยเหตุนีพ้ระองค์จงึทรงช่วยเรา พระองค์

อนุญาตให้เราเข้าสู่สถานการณ์ที่เราเองแก้ไขไม่ได้ และพระองค์ทรงเลือกที่จะไม่ให้

ค�าตอบแก่เราเมือ่เราอยากได้ค�าตอบ ชวีติเต็มไปด้วยความลีล้บัมากมาย และทางเลอืก

ของเราเพ่ือจะรบัมอืกบัสิง่เหล่านัน้กม็อีย่างจ�ากดั เราอาจผดิหวงัหรอืสบัสนกบัตวัเอง

และพยายามที่จะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ในความรู้ของพระเจ้า 
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หรอืเราสามารถค้นหาความคิดของคนอืน่ โดยการ

ถามถึงความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่ก�าลัง

เกิดขึ้นในชีวิตของเรา สิ่งนั้นอาจช่วยได้บางครั้ง 

แต่มนักเ็พิม่ความสับสนให้กบัเราด้วย วถีิแห่งสนัติ

ทีร่วดเรว็ทีส่ดุคอืการเรยีนรูที้จ่ะวางใจพระเจ้า ฉนัเชือ่ว่าการวางใจพระเจ้าคอืหนึง่ใน

วิธีการต่าง ๆ  ทีเ่ราแสดงออกถงึการถวายเกยีรติแด่พระองค์ เป็นการแสดงความเคารพ 

และประกาศว่าเราเชือ่พระวจนะของพระองค์และวางใจในพระลักษณะของพระองค์

 วิญญาณแห่งความกลวัเป็นรากของความปรารถนาท่ีไม่รูจ้กัพอเพือ่จะได้รบัค�า

ตอบท้ังหมดในชีวิต เราต้องการรู้ถึงส่ิงที่จะมาถึงและสิ่งต่าง ๆ มันจะเป็นยังไงใน

อนาคต เราไม่ต้องการประหลาดใจในเรื่องใด ๆ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท�าให้เรามีความชื่น

บานใดๆ อยู่แล้ว 

 ถึงแม้ว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าไม่ได้ประทานความเข้าใจให้แก่เรา 

พระองค์ก็ไม่ได้ท�าอย่างนั้นทุกครั้ง และเมื่อพระองค์ไม่ท�าอย่างนั้น เราก็วางใจในตัว

เองและผิดหวังกบัตวัเอง เมือ่เราวางใจพระเจ้าและเราเตม็ใจอดทน เราจะมองเหน็ว่า

พระองค์ไม่เคยท�าให้เราผิดหวัง 

 ฉันตระหนักว่าการไม่รู้นั้นท�าให้อึดอัดและเครียด ความคิดของเราโผจากสิ่ง

หนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง พยายามที่จะค้นหาสิ่งใด ๆ ที่เข้าใจได้ แต่แปลกประหลาดมาก

ท่ีแม้เมือ่เราคดิว่าเรามสีิง่ต่าง ๆ  ทีเ่ห็นเป็นรปูเป็นร่างแล้ว เรากย็งัคงท�าผดิได้ เราชอบ

ให้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกซ่อนเอาไว้ในพื้นที่เล็ก ๆ ของชีวิตของเรา แต่เมื่อถึงเวลาที่ชีวิต

ของเรามันยุ่งเหยิงแทนที่จะเรียบร้อยดี ก็ไม่มีใครแม้แต่พระเจ้าท่ีก�าลังท�าในสิ่งที่เรา

ต้องการได้ เราจึงรู้สึกผิดหวังเท่านั้น ตลอดเวลามากมายในชีวิตของฉัน ฉันพึ่ง

ประสบการณ์ของฉนัในสิง่ทีฉ่นัคดิว่ามนัก�าลงัจะเกดิขึน้ และจากนัน้กแ็ทบคุม้คลัง่เมือ่

มันไม่เป็นไปตามนั้น

 สถานการณ์เหล่านีส้ามารถถกูใช้เป็นหนทางให้เราเรยีนรูไ้ด้ แต่สิง่นีจ้ะเกดิขึน้

ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องสงบนิ่งและทูลขอพระเจ้าเปิดเผยว่าความคิดของเราผิดตรงไหน 

ส�าหรับฉนัแล้ว ฉนัมกัจะพบว่าฉนัได้วางแผนตามสิง่ทีฉ่นัต้องการเหน็มนัเกดิข้ึน แทนท่ี

จะคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการ

วิถีแห่งสันติที่รวดเร็วที่สุด

คือการเรียนรู้ที่จะวางใจ

พระเจ้า
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 ขัน้ตอนพืน้ฐานท่ีสดุของความเชือ่ทีเ่ราสามารถด�าเนนิได้เกีย่วกบัสถานการณ์

ต่างๆในชีวิตคือการกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า นี่คือสิ่งที่ข้าพระองค์อยากที่จะเห็น

เกิดขึ้น แต่ขอให้น�้าพระทัยของพระองค์ส�าเร็จไม่ใช่ความประสงค์ของข้าพระองค์!”

 ในตอนต้นๆแห่งพันธกิจของฉัน ฉันได้เลือกกลุ่มของเพื่อนๆผู้ซึ่งฉันคิดว่า 

จะท�างานกับฉันและช่วยในการก่อให้เกิดสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้เปิดเผยแก่ฉันที่ฉันจะ

ท�าในฐานะอาจารย์แห่งพระวจนะของพระองค์ โปรดสังเกตว่าฉันได้กล่าวว่าฉันได้

เลอืกพวกเขา ฉนัได้ท�าอย่างนัน้โดยปราศจากการอธษิฐานหรอืแม้กระทัง่การยอมรบั

พระเจ้าในแนวทางต่างๆของฉัน เม่ือพระเยซูได้เลือกพวกสาวกของพระองค์  

(พวกผู้ชายที่จะต้องท�างานกับพระองค์) พระองค์ก็ได้อธิษฐานตลอดทั้งคืนก่อนการ

ท�าการเลือกเหล่านั้น (ดู ลูกา 6:12-13)

 ผูค้นทีฉ่นัได้เลอืกไม่ใช่การเลอืกของพระเจ้า และมนัได้กลายเป็นความหายนะ

ทีไ่ด้ก่อให้เกดิความเจบ็ปวดทางอารมณ์ส่วนตวัต่อฉนัอย่างมาก  พวกเขาได้นนิทาฉนั 

โกหกเรื่องฉัน ใส่ร้าย และเกือบท�าลายฉัน ไปก่อนที่ฉันจะรู้อะไรๆ มากมายในการ

ด�าเนินไปตามเป้าหมายชีวิต 

 การที่เราเลือกว่าเราจะเกี่ยวข้องกับใครก็ส�าคัญด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ถ้าเราจะเทยีมแอกกบัพวกเขาในแนวทางทีใ่กล้ชิดและเป็นส่วนตวั  บ่อยครัง้ซาตาน

ก็ใช้ผู้คนแม้กระทั่งคริสเตียนที่จะท�าให้เราบาดเจ็บและอ่อนแอ ผู้คนอาจจริงใจแต่

กระน้ันกผิ็ดอย่างจรงิใจ  คนกลุม่นีไ้ด้คดิว่าพวกเขาได้ยนิสิง่ต่างๆจากพระเจ้าเกีย่วกบั

ฉันท่ีไม่เป็นจริงอย่างสิ้นเชิง และสุดท้ายแล้วความหยิ่งของพวกเขาได้กลายมาเป็น

ความหายนะของพวกเขา

พึงพอใจที่จะไม่รู้

 อัครทูตเปาโลเป็นคนที่ได้รับการศึกษาอย่างสูงกระนั้นท่านก็ได้มาสู่จุดในชีวิต

ของท่านที่ท่านได้กล่าวว่า “เพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้เรื่องใดๆ ในหมู่

พวกท่านเลย เว้นแต่เร่ืองพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขน”  

สิ่งที่ไม่รู้
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(1 โครินธ์ 2:2) ในการน�าเสนอข่าวประเสริฐแก่ผู้คน ท่านได้บอกพวกเขาว่าความรอด

ทางพระคริสต์เป็นความล�้าลึกและความลับของพระเจ้า แต่ว่าท่านได้เลือกที่จะเชื่อ

แทนที่จะพยายามเข้าใจ  มีผู้คนนับไม่ถ้วนผู้ปฏิเสธที่จะชื่นชมผลประโยชน์ต่างๆของ

ความเชือ่ท่ีเรียบง่าย ทีเ่หมอืนเด็ก  พวกเขาต้องการทีจ่ะเข้าใจความซบัซ้อนต่างๆแห่ง

กางเขนของพระครสิต์และความรอดทางพระองค์ทางความคดิ แต่สิง่นัน้สามารถเป็น

ที่เข้าใจได้ด้วยจิตใจเท่านั้นไม่ใช่ความคิด

 ถ้าเราไม่มีค�าถามที่ไม่ได้รับค�าตอบในชีวิตของเรา จากนั้นก็ไม่มีความจ�าเป็น

ส�าหรับความเชื่อ เราอาจกล่าวว่าบ่อยครั้งแล้วความเชื่อแทนที่ค�าตอบ! เราควร

แสวงหาที่จะรู้จักพระวจนะ ที่จะรู้จักพระเจ้าและที่จะรู้จักน�้าพระทัยของพระองค์

แทนที่การแสวงหาที่จะรู้ค�าตอบทั้งหมดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆของเรา เมื่อผู้คน

ถามเราถึงสิ่งที่เราจะท�าเมื่อเราเผชิญกับปัญหา เราสามารถกล่าวได้อย่างเรียบง่ายว่า 

“ข้าพเจ้าไม่รู้” จงบอกผู้คนว่าคุณก�าลังอธิษฐานเกี่ยวกับทุกๆสิ่งและที่ว่าคุณแน่ใจ 

ในใจของคณุว่าพระเจ้าจะให้การชีแ้นะแก่คุณ ณ เวลาทีเ่หมาะสม แม้ว่าคณุฟังดเูหมอืน 

มั่นใจกว่าที่คุณมั่นใจอย่างแท้จริง  มันยังคงดีที่จะเปล่งเสียงความเชื่อของคุณ  ถ้าเรา

เลอืกทีจ่ะวางใจพระเจ้า ในทีส่ดุความรูส้กึของเราจะตามทนัด้วยการตดัสนิใจของเรา

 ตลอดสถานการณ์มากมายในชีวิต ฉันได้เรียนรู้ในแนวทางยากล�าบากที่ว่า 

การอธิษฐานควรน�าหน้าการตัดสินใจอันส�าคัญทุกอย่างที่เราท�าการตัดสินใจ  

การสันนิษฐานและการทกึทกัของเราจะไม่เป็นทีพ่อพระทยัแด่พระเจ้า!  อย่าท�าความ

ผิดพลาดแห่งการวางแผนการและจากนั้นก็อธิษฐานว่าพระเจ้าจะท�าให้แผนการของ

คณุใช้การได้  จงอธษิฐานก่อนและยอมให้พระวญิญาณบรสุิทธิน์�าพาคณุไปสูน่�า้พระทัย

ที่ดีทั้งหมดของพระเจ้าที่มีส�าหรับชีวิตของคุณ

 แน่นอนว่าไม่มีอะไรผดิเกีย่วกบัการแสวงหาค�าตอบต่อความลกึลับต่างๆในชีวติ

ของเรา แต่เมื่อเราสับสนหรือผิดหวัง นั่นเป็นเครื่องหมายท่ีว่าเราได้ไปไกลเกินไปใน

การค้นหาของเรา ผู้คนประสบกับความสับสนอย่างมากในชีวิต และฉันเชื่อว่าส่วน

ใหญ่มนัมาจากความจ�าเป็นทีไ่ม่สมดุลทีจ่ะรูท้กุๆสิง่  คุณสามารถมคีวามเชือ่ในพระเจ้า

ในขณะที่คุณอยู่ในความมืดและไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันของ
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คณุได้ไหม?  น่ันคอืประเภทของความเชือ่ทีพ่ระเจ้าก�าลงัมองหา  พระองค์ต้องการให้

เราทีจ่ะวางใจพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิง่เม่ือเราอยูใ่นความมดืหรือเมือ่ชีวติเป็นความ

ลกึลบัและเราไม่เหน็พระองค์ท�าการหรอืรูสึ้กถงึการทรงสถิตของพระองค์  แท้จรงิแล้ว

เวลาเหล่าน้ีดีส�าหรับเราเพราะว่าช่วยให้เราเติบโตในความเช่ือ พระคัมภีร์กล่าวถึง

ความเชื่อน้อยและความเชื่อมาก  แล้วท�าไมเราควรพึงพอใจกับความเชื่อน้อยในเมื่อ

เราสามารถพัฒนาความเชื่อมากได้ผ่านทางการวางใจพระเจ้าในช่วงเวลาที่ล�าบาก?

“จ�าเป็นต้องรู้”

 เมือ่ไม่นานมาน้ีฉนัได้ดูหนงัท่ีเก่ียวข้องกบัตัวแทนสองคนของส�านกังานสบืสวน

ของสหรัฐอเมริกาด้วยระดับทีแ่ตกต่างของการตรวจผ่าน  คนหนึง่ดเูหมอืนจะซ่อนเร้น

ต่อข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่อีกคนหนึ่งไม่ได้ตระหนักถึง และเมื่อเขาถามหาข้อมูล เขาได้

รับการบอกกล่าวว่ามันได้ให้มาบนพื้นฐาน “จ�าเป็นต้องรู้”  ในอีกนัยหนึ่ง  ผู้คนที่ได้

รับการบอกกล่าวถึงรายละเอยีดในคดีน้ันคือบรรดาผูท้ีจ่�าเป็นต้องรูเ้ท่านัน้อย่างแท้จรงิ

 ฉันคิดว่าพระเจ้าปฏิบัติการกับเราบนพื้นฐานนั้นเช่นกัน เราถ้าจ�าเป็นต้องรู้ 

บางสิง่ เราสามารถแน่ใจอยูเ่สมอว่าพระองค์จะบอกเรา แต่ถ้าเราไม่จ�าเป็นต้องรู ้หรอื

มันดีกว่าส�าหรับเราที่จะไม่รู้ จากนั้น พระองค์จะไม่บอกเรา และเราสามารถและควร

เรียนรู้ที่จะพึงพอใจกับสิ่งนั้น

 ความรู้เก่ียวกับบางสิ่งสามารถเป็นภาระต่อจิตใจของเราได้และเป็นเหตุ 

ให้เราที่จะกระวนกระวายและกังวล และเราทั้งหมดก็ไม่ต้องการอย่างนั้น ในเวลา 

เหล่าน้ัน การไม่รู ้สามารถเป็นสันติสุขอย่างมากได้! สัปดาห์ก่อนข้าพเจ้าได้คุย 

ทางโทรศัพท์กับใครคนหนึ่งและหัวข้อที่น่ารังเกียจบางอย่างได้เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ 

ผดิศลีธรรมในชวีติของบคุคลทีเ่ราทัง้สองรู ้ เราได้พดูคยุแต่กร็ะมดัระวงัท่ีจะไม่นนิทา

หรือกล่าวสิ่งต่างๆที่ไม่จ�าเป็น เพื่อนของฉันได้ถามฉันเก่ียวกับสถานการณ์นั้น และ

ก่อนที่ฉันสามารถแม้กระทั่งพิจารณาไม่ว่าจะตอบหรือไม่ เธอก็พูดว่า “ไม่เป็นไร 

ฉันไม่จ�าเป็นต้องรู้สิ่งนั้น”

สิ่งที่ไม่รู้
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  ฉันคิดว่านั่นแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ และมันสามารถเป็นแบบ

อย่างแก่เราทกุคนได้  มีความแตกต่างระหว่างการต้องการท่ีจะรูบ้างสิง่เนือ่งด้วยความ

อยากรู้ หรือความต้องการที่จะควบคุมสถานการณ์ และความต้องการที่จะรู้เพราะว่า

เราจ�าเป็นต้องรูอ้ย่างแท้จรงิ  แทนท่ีจะสบัสนและผดิหวงัในขณะท่ีพยายามท่ีจะหาเหตุ

ผลและถามส่ิงต่างๆในชีวิต ท�าไมไม่แค่วางใจพระเจ้าที่จะท�าการกับเราบนพื้นฐาน 

“จ�าเป็นต้องรู้?”

 มสีถานการณ์ต่างๆในพระคัมภร์ีทีซ่ึง่มนุษย์ได้รบัการบอกกล่าวท่ีจะอ้างเหตผุล

กับพระเจ้า แต่สถานการณ์เหล่านั้นไม่ได้อ้างอิงถึงการพยายามที่จะค้นพบสิ่งต่างๆที่

พระเจ้ายังไม่พร้อมที่จะเปิดเผย นี่คือตัวอย่างตามพระคัมภีร์สองตัวอย่างที่แสดงถึง

ความแตกต่างระหว่างการอ้างเหตุผลในน�้าพระทัยของพระเจ้าและนอกเหนือน�้า

พระทัยของพระเจ้า

พระยาห์เวห์ตรัสว ่า “มาเถิด ให้พวกเราสู ้ความกัน 

ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ 

ถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดง ก็จะเป็นอย่างขนแกะ” 

อิสยาห์ 1:18

จงพึ่งพา จงวางใจใน และมั่นใจในพระยาเวห์ด้วยสุดใจและ

ความคิดของเจ้า และอย่าพึง่พาความเข้าใจถ่องแท้หรอืความ

เข้าใจของเจ้าเอง

สุภาษิต 3:5

 อีกครั้งหนึ่ง ฉันต้องการที่จะชัดเจนว่ามันไม่ผิดที่จะถามพระเจ้าด้วยค�าถาม

ต่างๆ  บ่อยครั้งพระองค์ชอบที่จะอ้างเหตุผลกับเรา แต่อย่ายอมให้การอ้างเหตุผลที่ดี

กลายมาเป็นไม่ดีหรือไม่อยู่ในทางพระเจ้า จงยอมให้สันติสุขเป็นผู้ตัดสินในชีวิตของ

คุณ (ดู โคโลสี 3:15)
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 ในอีกนัยหนึง่ จงยอมให้สนัติสขุเป็นองค์ประกอบท่ีตัดสนิเกีย่วกบัไม่ว่าพระเจ้า

พอพระทัยเกี่ยวกับค�าถามต่างๆของคุณหรือไม่

เมื่อดูเหมือนว่าไม่มีหนทาง

 ความกลวัจะเข้าควบคมุถ้าเราปล่อยให้ตนเองทีจ่ะถูกโน้มน้าวว่าไม่มกีารแก้ไข

ต่อปัญหาของเรา  บ่อยครั้งแค่ไหนที่เรากล่าวหรือได้ยินคนอื่นๆ พูดว่า “ไม่มีหนทาง

เลยที่สิ่งนี้จะท�าการได้”? แค่เราไม่รู้หนทางก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีหนทาง  พระเยซูได้

กล่าวถึงพระองค์เองว่า “เราเป็นทางนั้น” (ยอห์น 14:6) อิสยาห์ได้กล่าวว่าพระเจ้า 

“จะน�าคนตาบอดทัง้หลายไปในทางทีเ่ขาทัง้หลายไม่รู้

จัก” (อิสยาห์ 42:16) พระเจ้ามีความสามารถแห่ง

การน�าเราในความมืด เพราะว่าความมืดก็เป็นอย่าง

เดยีวกนักบัความสว่างต่อพระองค์  เราอาจอยูใ่นความ

มืดเกี่ยวกับส่ิงที่ก�าลังเกิดขึ้น แต่พระเจ้าเป็นความ

สว่างดงัน้ันพระองค์ไม่เคยอยู่ในความมดืเลย  ในการเขียนหนึง่ในบททีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุใน

พระคัมภีร์เกี่ยวกับการวางใจพระเจ้าอย่างเต็มที่ ดาวิดผู้เขียนสดุดีได้กล่าวว่า

ถ้าข้าพระองค์จะบนิไปไกลถึงท่ีตะวนัออก หรอืถ้าข้าพระองค์

อาศัยอยู ่สุดขอบทะเลตะวันตก แม้ที่นั่น พระหัตถ์ของ

พระองค์จะจูงข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะ

ฉวยข้าพระองค์ไว้ ถ้าข้าพระองค์จะว่า “ความมืดจะบังข้าไว้

แน่ทีเดียว และความสว่างรอบข้าจะเป็นกลางคืน” ส�าหรับ

พระองค์ แม้ความมืดก็ไม่มืด กลางคืนก็สว่างอย่างกลางวัน

ความมืดเป็นอย่างความสว่าง

สดุดี 139:9-12

วิถีแห่งสันติที่รวดเร็ว

ที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะ

วางใจพระเจ้า

สิ่งที่ไม่รู้
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เมื่อเรามีฤดูกาลที่ยาวนานแห่งความยากล�าบาก หรือก�าลังเผชิญกับบางสิ่งท่ียุ่งยาก

อย่างย่ิง มนักไ็ม่ใช่ไม่ธรรมดาทีจ่ะท้อใจและเริม่คดิว่าสิง่นีจ้ะเป็นสภาพทีถ่าวรในชวีติ  

เราคิดสิ่งต่างๆเช่นนี้: สิ่งนี้จะไม่หยุดเลย  ข้าพเจ้าได้ท�าทุกสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้ที่จะท�าและ

ไม่มีสิ่งใดที่ใช้การได้  นั่นดูเหมือนว่าไม่มีหนทาง!  แต่พระเจ้ามีเรื่องราวที่แตกต่างที่

จะเล่า  พระองค์ตรัสว่า:

อย่าจดจ�าสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้น อย่าพิเคราะห์เรื่องในอดีต 

นี่แน่ะ เราก�าลังท�าสิ่งใหม่ๆ บัดนี้ มันงอกขึ้นมา เจ้าไม่เห็น

หรือ? และเราจะท�าทางในถ่ินทุรกันดาร และแม่น�้าในที่ 

แห้งแล้ง

อิสยาห์ 43:18-19 

 ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ได้หนุนใจฉันหลายครั้งที่แตกต่างกันในชีวิตของฉัน 

และฉนัอธษิฐานว่าข้อพระคมัภร์ีเหล่านัน้จะท�าอย่างเดยีวกนัส�าหรบัคณุ  เมือ่คณุเจบ็

ปวด จงจ�าไว้ว่าพระเจ้าจะท�าทาง!

 จงคดิถงึเวลาในชวิีตของคุณทีพ่ระเจ้าได้ท�าทางส�าหรบัคุณเมือ่ดูเหมอืนว่าไม่มี

หนทาง และจงจ�าไว้ว่าพระองค์จะท�าอกี!  ทางของพระองค์ไม่ใช่ทางของเรา แต่อย่าง

ทีอ่สิยาห์ได้กล่าวไป พระองค์สามารถท�าทางแม้กระทัง่ในถ่ินทุรกันดารได้ และพระองค์

สามารถน�าแม่น�้ามาในเวลาที่แห้งแล้งแห่งชีวิตของเราได้

 แม้ว่าเมื่อเราตัดสินใจที่จะเช่ือว่าพระองค์จะท�าทาง มันอาจน�าเราไปยังอีก

ค�าถามหน่ึง  พระองค์จะท�าทางเมือ่ไหร่?  แน่นอนว่าพระองค์เท่านัน้ทีรู่ ้ และโดยมาก

เมื่อเราถามพระองค์ พระองค์ก็ดูเหมือนไม่สนใจในการให้ค�าตอบแก่เรา  นั่นต้องเป็น

เพราะว่าพระองค์ต้องการให้เราวางใจพระองค์



ในห้องรอคอยของพระเจ้า
(ตอนที่1)

บทที่ 15

นักรบที่มีพลังมากที่สุดสองคนคือความอดทนและเวลา

ลีโอ ตอลสตอย

 ถ้าคุณเป็นเหมือนฉันในอะไรก็ตาม การเรียนรู้ท่ีจะอดทนเป็นหนึ่งในการ

ท้าทายที่ใหญ่กว่าในชีวิต

 คุณเคยอยู่ในห้องรอคอยของโรงพยาบาลที่ที่ครอบครัวและเพื่อนๆก�าลังรอ

คอยแพทย์ที่จะน�าถ้อยค�าเก่ียวกับใครคนหนึ่งที่พวกเขารักผู้เพิ่งได้รับการผ่าตัดไป

มายังพวกเขาไหม? คนส่วนใหญ่ท่ีรอคอยดูเหมือนกังวลเล็กน้อยและลักษณะ 

บนใบหน้าของพวกเขามแีนวโน้มทีจ่ะตึงเครยีดและแสดงถงึเคร่ืองหมายของความเป็น

ห่วง พวกเขาก�าลงัรอคอยทีจ่ะได้รบัการบอกกล่าวถงึผลลพัธ์ แต่ในเวลานีพ้วกเขาไม่รู้

สิง่ใด  พวกเขาก�าลังรอคอย ก�าลงัรอคอยและก�าลงัรอคอย ข่าวนัน้จะดหีรอืมนัจะแย่?  

ถ้าการรอคอยนั้นยาวนานกว่าที่คาดหวังไว้หลายชั่วโมง บรรดาผู้ท่ีรอคอยอาจกังวล

มากขึ้น ความคิดของพวกเขาอาจจะมืดมนมากขึ้นและเป็นทางลบมากขึ้น และใน

โลกธรรมชาติ นั่นก็เป็นที่เข้าใจได้

 ค�าถามใหญ่คือ เราเป็นอย่างไรเมือ่เราอยูใ่นห้องรอคอยของ พระเจ้า? เรากงัวล 

ตึงเครียดและกระวนกระวาย หรือ เราก�าลังรอคอยอย่างอดทนและก�าลังคาดหวัง

ข่าวดี? ถ้าการรอคอยของเราน้ันยาวนานกว่าที่เราคิดว่ามันจะยาวนานอย่างมาก  

เรายังคงมีแง่บวกและมีความหวังไหม? บ่อยครั้งเรากล่าวว่าเราวางใจพระเจ้า แต่เรา

ก�าลังแสดงถึงผลแห่งการวางใจพระองค์ไหม?
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พระเจ้าจ�าต้องแก้ไขสิ่งต่างๆตลอดไป

 ดูเหมือนว่าพระเจ้าแทบจะไม่เร่งรีบเกี่ยวกับสิ่งใดๆ และตามปกติเราก็เร่งรีบ

เกี่ยวกับทุกๆสิ่ง! เราไม่พึงพอใจที่จะรู้ว่าพระเจ้าจะท�าทาง เราต้องการท่ีจะรู้ว่าเม่ือ

ไหร่ที่พระองค์จะท�าทาง พระคัมภีร์สัญญาแก่เราว่า ณ เวลาที่ก�าหนดไว้ พระเจ้าจะ

ท�าสิง่ทีจ่�าเป็นจะต้องท�าให้ส�าเรจ็ แต่เวลาทีก่�าหนดไว้คือเมือ่ไหร่? มนัคอืเวลาทีพ่ระเจ้า

ก�าหนดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสม และพระองค์แทบจะไม่ยอมให้เราทราบว่านั่นจะ

ยาวนานแค่ไหน อย่างไรก็ตาม เราสามารถแน่ใจได้ว่ามันจะไม่ยาวนานเกินไป  

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทราบถึงสิ่งที่เรามีความสามารถถึง และพระองค์จะไม่ผลัก

ดันเราผ่านจุดนั้นเลย!

 สิ่งที่เราคิดว่าเป็นเวลายาวนานก็เป็นแค่เวลาอันสั้นในแนวทางแห่งการมองดู

สิ่งต่างๆของพระเจ้า

แต่ท่านที่รักท้ังหลาย อย่ามองข้ามความจริงข้อนี้เสีย 

คือวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปี และพันปีก็เป็น

เหมือนกับวันเดียว

2 เปโตร 3:8

 พระเจ้ามองดูสิ่งต่างๆ ในแง่ของนิรันกาล ดังนั้น พระองค์ไม่เร่งรีบ พระองค์

เห็นการจบตั้งแต่การเริ่มต้น  พระองค์ได้ไปที่ที่เราก�าลังจะไปแล้ว และพระองค์รู้สิ่งที่

จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง! พระองค์มีเหตุผลที่ดีส�าหรับสิ่งที่พระองค์กระท�าเสมอ และ

การเรียนรู้ที่จะเชื่ออย่างนั้นก็ช่วยให้เราวางใจพระองค์ไม่ว่าการรอคอยของเราจะสั้น

หรือยาว บ่อยครั้งเราต้องการสิ่งต่างๆก่อนที่เราเป็นผู้ใหญ่พอที่จะรับมือกับสิ่งเหล่า

นัน้อย่างเหมาะสม แต่พระเจ้ารูเ้วลาทีดี่ทีส่ดุ และฉนัสามารถท�าให้คณุแน่ใจว่าพระองค์

จะไม่ให้สิ่งใดก็ตามแก่เราจนกว่าเวลานั้นเหมาะสม พระเจ้าอาจตรัสว่า “รอ” หรือ 

พระองค์อาจแม้กระทั่งตรัสว่า “ไม่” แต่สิ่งใดก็ตามที่พระองค์ตัดสินใจจะเป็นสิ่งท่ี
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สมบูรณ์แบบที่ได้ท�าส�าเร็จ ณ เวลาที่สมบูรณ์แบบ  ทุกสิ่งที่พระเจ้าท�าเกี่ยวกับชีวิต

ของเราและความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ก็เพื่อผลประโยชน์ของเรา!

 ตามกาลาเทีย 5:22 ในฐานะบุตรของพระเจ้า เรามีผลของความอดทนในเรา  

แต่ตามปกติแล้วนั่นใช้เวลาหลายปีแห่งการด�าเนินกับพระเจ้าก่อนท่ีเราเห็นผลอย่าง

มากของมันที่ส�าแดงออกมา มันถูกฝากไว้ในเราในฐานะเมล็ด แต่มันใช้เวลาและ

ประสบการณ์ในการที่จะเติบโตและแข็งแรง

 รากศัพท์ของค�ากรีกที่แปลว่า “อดทน” หมายถึงที่จะ “อยู่ภายใต้” ในอีกนัย

หนึ่ง ที่จะติดอยู่กับบางสิ่งแม้ว่ามันอาจไม่เป็นที่พอใจหรือกระท่ังเจ็บปวด มันหมาย

ถงึทีจ่ะดสูิง่ต่างๆตลอดเส้นทางจนถงึการจบ  เราส่วนใหญ่ต้องการท่ีจะหนจีากสิง่ต่างๆ

ที่ก่อให้เกิดการทนทุกข์ประเภทใดๆแก่เรา ความคิดของการอดทนต่อความล�าบาก

โดยอย่างน้อยแล้วปราศจากการรูว่้านานแค่ไหนทีเ่ราคาดหวงัว่าจะอดทนนัน้กไ็ม่เป็น

ที่พอใจอย่างมาก  พระเจ้าไม่ได้ให้ค�าตอบต่างๆที่เราปรารถนาว่าเมื่อไหร่เราต้องการ

สิง่เหล่านัน้เสมอไป เพราะว่าพระองค์อทิุศตนต่อการเตบิโตฝ่ายวญิญาณของเรา และ

พระองค์ถือว่าสิ่งนั้นส�าคัญกว่าการที่เราได้รับการบรรเทาทันทีจากบางสิ่งที่เราก�าลัง

เผชิญอยู่

 ก่อนที่ฉันได้รู้อย่างมากเกี่ยวกับการวางใจพระเจ้า มันท�าให้ฉันผิดหวังอย่าง

แท้จรงิ เมือ่ฉนัต้องการให้พระเจ้าท�าบางสิง่ทีฉ่นัรูว่้าจะง่ายส�าหรบัพระองค์อย่างมาก 

กระน้ันดูเหมือนว่าพระองค์ไม่ท�าสิ่งใดเลย ตอนนี้ฉันตระหนักว่าแม้ว่าไม่มีสิ่งใด

เปลีย่นแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ของฉนั พระเจ้ากก็�าลงัท�าการในฉนั  พระองค์ก�าลงั

ขยายความเชือ่ของฉนั และโดยการท�าอย่างนัน้ พระองค์ได้ขยายมนัและท�าให้มนัเข้ม

แขง็มากขึน้ เพราะว่าฉนัไม่รู้วธิทีีจ่ะวางใจพระเจ้า ฉนักเ็ป็นทกุข์ในเวลาทัง้สิน้ทีฉ่นัจ�า

ต้องรอคอย และฉันแน่ใจว่าการรอคอยของฉันก็ยาวนานกว่ามันคงได้เป็นถ้าฉันไม่รู้

วิธีที่จะวางใจพระองค์

 ชีวิตก็ง่ายข้ึนขณะที่เราได้รับประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้น เราเรียนรู้ว่า

แม้ว่าตามปกตแิล้วพระองค์ไม่มาแต่เนิน่ๆ พระองค์ไม่เคยสายอย่างแท้จรงิ  อย่างน้อย

แล้วไม่ใช่ตามตารางเวลาของพระองค์  ความอดทนไม่ใช่แค่ความสามารถทีจ่ะรอคอย 

ในห้องรอคอยของพระเจ้า (ตอนที่1)
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มันแสดงถึงว่าเราประพฤติอย่างไรในขณะที่เรารอคอยอีกด้วย เราทุกคนจะรอคอย

หลายสิง่ในชวีติ แต่ทีจ่ะ “รอคอยอย่างอดทน” กเ็ป็นเป้าหมายทีพ่ระเจ้าได้มใีนความ

คดิส�าหรบัเรา  การรอคอยอย่างอดทนน้ันเป็นไปไม่ได้นอกจากเราวางใจว่าคณุลกัษณะ

ของพระเจ้านั้นปราศจากข้อบกพร่อง และที่ว่าพระองค์ทรงดีและแสดงความดีของ

พระองค์แก่เราตราบเท่าที่เรามีชีวิตอยู่  เพียงเพราะว่าสิ่งหนึ่งไม่ได้ “รู้สึก” ดีต่อฉันก็

ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ดี ในที่สุดฉันอาจเห็นว่าสิ่งที่ฉันคิดว่าแย่นั้น ในระยะยาวก็ดี

ส�าหรับฉันอย่างมาก

ไม่เคยสายเกินไป

 มารธาและมารย์ีได้ส่งข่าวไปยงัพระเยซทู�าให้พระองค์รูว่้าลาซารสัน้องชายของ

พวกเขาป่วย พระคมัภร์ีกล่าวว่าพระเยซทูรงรักมารธา มารีย์และลาซารสัและท่ีว่าพวก

เขาเป็นเพื่อนรักของพระองค์ นั่นได้ถูกกล่าวไป แม้กระท่ังพระองค์ได้ยินว่าลาซารัส

ป่วย พระองค์ก็พักอยู่ต่ออีกสองวันในที่ที่พระองค์ประทับอยู่นั้นก่อนที่พระองค์ได้ไป

หาเขา (ดู ยอห์น 11:3-6) เมื่อพระเยซูมาถึง ลาซารัสก็ได้ตายไปและอยู่ในอุโมงค์ฝัง

ศพสีว่นัแล้ว  ค�าถามตามปกตจิะเป็น “ถ้าพระเยซรูกัพวกเขาอย่างมาก ท�าไมพระองค์

ได้รอก่อนที่จะไปช่วยพวกเขา?”

 พระองค์ได้รอเพราะว่าพระองค์ต้องการให้สถานการณ์ที่จะดูเหมือน

สถานการณ์ทีเ่ป็นไปไม่ได้ทีจ่ะแก้ได้เมือ่พระองค์มาถงึ  เมือ่พระองค์ได้ไปถงึทีน่ัน่ มาร

ธาได้กล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ น้องชายของข้าพระองค์ก็คง 

ไม่ตาย” (ยอห์น 11:21) บ่อยครั้งเราคิดหรือกล่าวอย่างเดียวกันเกี่ยวกับสถานการณ์

ต่างๆของเราเองว่า “พระเยซูเจ้า ถ้าพระองค์ต้องการ พระองค์คงได้ป้องกันสิ่งนี้ไว้

จากการเกดิขึน้”  แน่นอนว่าเราผดิหวงัและขาดความเข้าใจในเรือ่งทีว่่าท�าไมพระเจ้า

จะอนญุาตบางสิง่ทีเ่จบ็ปวดซึง่พระองค์สามารถป้องกนัได้อย่างทีม่ารธาได้ผดิหวงัและ

ขาดความเข้าใจ
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 ถ้าคณุคุน้เคยกบัเรือ่งราวของลาซารสั คุณก็รูว่้าพระเยซไูม่ได้เหน็ข้อเทจ็จรงิที่

ว่าลาซารัสได้ตายไปเป็นเวลาหลายวนันัน้เป็นอปุสรรคทีเ่อาชนะไม่ได้  ท่ีจรงิ พระองค์

ต้องการให้สถานการณ์น้ันทีจ่ะดูเหมอืนเป็นไปไม่ได้ เพือ่ว่าญาติๆ และเพ่ือนๆของลาซา

รัสเช่นเดียวกับเราน่าจะเรียนรู้ว่าโดยพระเจ้านั้น ทุกสิ่งก็เป็นไปได้และมันไม่เคยสาย

เกินไปส�าหรับพระองค์ที่จะท�าสิ่งที่จ�าเป็นต้องท�าให้ส�าเร็จ พระเยซูได้ท�าให้ลาซารัส

เป็นขึ้นจากตาย และฉันแน่ใจว่าหลังจากการเป็นพยานถึงการอัศจรรย์นั้น ทุกคนก็

ดีใจที่มันได้เกิดขึ้นอย่างที่มันได้เกิดขึ้น  แม้ว่าโดยส่วนตัวแล้วฉันไม่เคยเห็นใครก็ตาม

ถูกท�าให้เป็นขึ้นจากตาย ฉันก็ได้เห็นพระเจ้าให้ชีวิตแก่สถานการณ์และเหตุการณ์ที่

ตายแล้วมากมาย ฉันคิดว่าเร่ืองนี้ควรถูกมองว่าเป็นตัวอย่างของความจริงท่ีว่ามันไม่

เคยสายเกินไปส�าหรับพระเจ้าที่จะท�าการอัศจรรย์ในชีวิตของเรา

 แทนท่ีจะต้องการให้พระเจ้าท�าสิง่ต่างๆ ในทางของเรา เราสามารถจดจ�าได้ว่า

ทางของพระองค์นั้นดีกว่าทางของเราเสมอในระยะยาว มีความลึกลับมากมายที่ถูก

ซ่อนไว้ในปัญญาของพระเจ้า เราไม่เข้าใจว่าท�าไมสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างที่เกิดขึ้นอยู่

เสมอ แต่เรามีสิทธิพิเศษของการวางใจพระเจ้า และนั่นท�าให้ความเจ็บปวดของเรา

เป็นที่ทนได้

ความอดทนเป็นพลัง

 ความอดทนให้พลังแก่เราที่จะชื่นชมชีวิตในขณะที่เรารอคอยสิ่งต่างๆที่เรา

ปรารถนา ชีวิตส่วนใหญ่สูญสิ้นไปในการเป็นทุกข์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เราไม่สามารถ

เปลี่ยนได้ ถ้าเราสามารถเปลี่ยนบางสิ่งอันไม่เป็นที่พอใจได้ จากนั้นเราควรท�ามัน แต่

ถ้าเราไม่สามารถท�าได้ จากนั้นเราควรวางใจ

พระเจ้าและตัดสินใจที่จะไม่เป็นทุกข์ในขณะที่

เรารอคอยทีจ่ะเหน็สิง่ทีพ่ระองค์จะท�า แต่ละวัน

ท่ีเราสูญเสียไปกเ็ป็นวนัทีเ่ราจะไม่ได้กลบัมาเลย 

และบคุคลทีฉ่ลาดและสขุมุก็ไม่สญูเสยีเวลาไหน

ชีวิตส่วนใหญ่สูญสิ้นไปใน

การเป็นทกุข์เกีย่วกบัสิง่ต่างๆ

ที่เราไม่สามารถเปลี่ยนได้

ในห้องรอคอยของพระเจ้า (ตอนที่1)



146 ความวางใจที่ไม่ไหวหวั่น

ก็ตามที่พระเจ้าได้มอบแก่เขาที่จะอยู่ในโลกนี้

 ความผิดหวัง ความท้อใจและความทุกข์ยากไม่เคยท�าให้สถานการณ์ท่ีแย่นั้น

ดีเลย แต่ส่ิงเหล่าน้ันได้ก่อให้เกิดความเจ็บป่วย ท�าให้ชีวิตสั้นลงและท�าลายความ

สัมพันธ์ต่างๆ  อัครทูตยากอบกล่าวว่าคนที่อดทนนั้น “ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์

และดพีร้อม. . .ไม่ขาดสิง่ใดเลย” (ยากอบ 1:4) โอ้โห!  แน่นอนว่านัน่ฟังดดูต่ีอฉนั และ

ฉนัแน่ใจว่ามนัก็ฟังดดูต่ีอคณุด้วย  เมือ่ฉนัอ่านพระคมัภร์ีข้อนัน้ บ่อยครัง้ฉนัถกูทดลอง

ให้คดิว่า ฉนัปรารถนาว่าฉนันัน้อดทน	แต่ฉนัยงัไม่ไปถงึจุดนัน้ แต่เราสามารถเป็นอสิระ

จากความไม่อดทนได้  มีหนทางและหนทางนั้นก็ผ่านทางการคิดที่ถูกต้อง

 ถ้าฉนัคดิว่าฉนัต้องมสีิง่ทีฉ่นัต้องการก่อนทีฉ่นัสามารถเป็นสขุได้ จากนัน้ความ

คิดของฉนัเองก็ก�าลังจดัตัง้ฉนัไว้ส�าหรบัความทกุข์ยาก แต่ถ้าฉนัเปลีย่นการคดิของฉนั

สู่ ฉันวางใจพระเจ้าและฉันรู้ว่าเวลาของพระองค์นั้นสมบูรณ์แบบ	ดังนั้น	ฉันจะเข้าไป

ในการพักของพระองค์และชื่นชมชีวิตของฉันในขณะที่ฉันก�าลังรอคอย จากนั้นฉันก็

ไม่ขาดสิ่งใดตราบเท่าที่ชั่วขณะที่ฉันอยู่นั้นเกี่ยวข้อง  สิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าจะท�าเกี่ยว

กับปัญหาต่างๆของเราก็จะไม่ถูกเร่งโดยความไม่อดทนของเรา สิ่งหนึ่งนั้นแน่นอนไม่

ว่าเรารอคอยพระเจ้านานแค่ไหนที่จะกระท�าเพื่อเห็นแก่เรา ความอดทนนั้นมีพลังที่

จะรักษาเราไว้ให้ยินดีในขณะที่เรารอคอย!

 บางสิง่ก�าลงัเกดิข้ึนเสมอแม้ว่าเมือ่เราคิดว่าไม่มสีิง่ใดทีก่�าลังเกิดขึน้ จงพจิารณา

ถงึการท่ีต้นไม้เตบิโต เราไม่สามารถเหน็มนัเติบโตได้ แต่มนัก�าลงัเตบิโต มนัสงูข้ึน และ

กิง่ก้านทัง้หลายกก็ว้างออก พวกเขากล่าวว่าต้นไม้ทีเ่ตบิโตช้าๆ กใ็ห้ผลดทีีส่ดุ และฉนั

คิดว่าหลักการอย่างเดียวกันก็ประยุกต์ใช้กับคน เราอาจไม่เห็นกิ่งก้านของเรากว้าง

ออก แต่รากของเราก�าลังหยัง่ลกึลงไป วนัหน่ึงเราจะเกดิผลดแีละตระหนกัว่าเราเตบิโต

ขึ้นเสมอในขณะที่เรารอคอย
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ลืมมันเสีย

 ถ้าเราเฝ้าดูสิ่งใดๆอย่างใกล้ชิดเกินไป เราไม่สามารถเห็นการเติบโตของมันได้  

แต่ถ้าอยู่ห่างจากมันสักระยะหน่ึงและจากน้ันก็กลับมา เราก็ประหลาดใจโดยมัน  

ครอบครัวของฉนัมีทีดิ่นทีเ่ราจ�าเป็นท่ีจะขาย และแม้ว่ามนัได้อยูใ่นตลาดมากกว่าสาม

ปี ก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิง ไม่เพียงแต่เราไม่ได้ขายมัน แต่ไม่มีใครได้มองดูมัน  

เราไม่ได้มีข้อเสนอสักครั้งในเวลามากกว่าสามปี ไม่มีแม้กระทั่งข้อเสนอที่แย่!  ฉันผิด

หวังเพราะว่าฉนัต้องการทีจ่ะขายมนัอย่างแท้จรงิ  ฉนัได้อธษิฐานเกีย่วกับสิง่นัน้อย่าง

มาก และกล่าวยอมรบัโดยความเชือ่ว่ามนัได้ถกูขายไป และแต่ละวนัทีม่นัไม่ได้ขายไป 

ฉนักผ็ดิหวงัเมือ่ฉนัคดิเกีย่วกบัมนั  เช้าวนัหนึง่ ขณะทีฉ่นัเริม่ต้นทีจ่ะอธษิฐานเกีย่วกบั

มนัอกี องค์พระผูเ้ป็นเจ้าได้ตรสักบัใจของฉนัและกล่าวว่า จงลมืเก่ียวกบัทีด่นิเสยีและ

ปล่อยให้เราที่จะดูแลมัน  ฉันตระหนักทันทีว่าฉันได้ใช้เวลาเกินไปในการจดจ่อท่ีสิ่ง

หนึ่งนั้น และพระเจ้าต้องการให้ฉันที่จะให้มันออกจากความคิดของฉันและแค่วางใจ

ว่าพระองค์ก�าลังท�าการอยู่

 แต่ละครัง้ทีก่ารขายท่ีดนินัน้มาสูค่วามคดิของฉนั ฉนักค็ดิว่าพระเจ้าก�าลงัดแูล

มันอยู่! สุดท้ายแล้วฉันได้เข้าไปในการพักของพระเจ้าเก่ียวกับมันและภายในสอง

สปัดาห์ที่ดนินัน้ได้ถกูขายไป! ฉันอยากที่จะ

กล่าวว่าฉันได้อดทนในขณะที่ฉันได้รอคอย

สามปีเหล่านั้น แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าฉันไม่

ได้อดทน และความไม่อดทนของฉันอาจได้

เป็นเหตุผลว่าท�าไมมันได้ใช้เวลานานอย่าง

มาก บ่อยคร้ังเราคดิว่าเราก�าลงัรอคอยพระเจ้า แต่ในความเป็นจรงิ พระองค์อาจก�าลงั

รอคอยเราอยู่!

 ความกลวัแห่งการไม่ได้รบัสิง่ท่ีเราต้องการเป็นหนึง่ในเหตผุลหลกัส�าหรบัความ

ไม่อดทนของเรา แต่อีกครั้งหนึ่งขอให้ฉันกล่าวว่า เราสามารถเปล่ียนการคิดของเรา

ได้และมนัจะช่วยเราอย่างมากมาย แทนทีจ่ะคิดว่า ไม่มสีิง่ใดทีก่�าลงัเกดิขึน้ เราสามารถ

คดิว่า ข้าพเจ้าไม่เห็นสิง่ใดก็ตามก�าลังเกดิขึน้	แต่ข้าพเจ้าเช่ือว่าพระเจ้าก�าลงัท�าการอยู!่

บ่อยครั้งเราคิดว่าเราก�าลังรอ

คอยพระเจ้า แต่ในความเป็นจริง 

พระองค์อาจก�าลังรอคอยเราอยู่!

ในห้องรอคอยของพระเจ้า (ตอนที่1)
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 พระเจ้ารู ้ทุกสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในอดีต ก�าลังเกิดขึ้นในตอนนี้ และจะเกิดขึ้น 

ในอนาคต และพระองค์ทรงควบคุมมันอยู่ พระองค์ไม่กังวลหรือไม่ได้ไม่อดทน  

ความไม่อดทนของเรามาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเราไม่รู้ว่าค�าตอบของเราจะมาอย่างไร

และเมื่อไหร่

 ข้อมูลที่เรามียิ่งน้อย มันก็ง่ายขึ้นที่จะไม่อดทนในห้องรอคอยของพระเจ้า  

แต่พระวจนะของพระเจ้าและประสบการณ์บอกเราว่าเวลาของพระองค์นั้นสมบูรณ์

แบบและการรอคอยที่เราไม่ชอบอย่างมากก็ก�าลังท�าการดีต่างๆในเราอย่างแท้จริง

 เราอ่านเร่ืองต่างๆในพระคัมภีร์เกี่ยวกับบรรดาผู้ที่เราอ้างอิงว่าเป็นชายและ

หญิงที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และเราส่วนใหญ่ได้ปรารถนาอย่างลับๆว่าพยานของพวก

เขานัน้เป็นพยานของเราอย่างน้อยแล้วเราอยากทีจ่ะได้รบัการยกย่องอย่างทีพ่วกเขา

ได้รบั แม้ว่าบางทเีราไม่ปรารถนาว่าเราได้มปีระสบการณ์ของพวกเขา พวกเขายิง่ใหญ่

จริงๆ แต่ขอให้ฉนัย�า้เตอืนคณุว่าพวกเขาทัง้หมดได้รอคอยในห้องรอคอยของ พระเจ้า  

โมเสสได้รอคอยเป็นเวลาสี่สิบปีในถิ่นทุรกันดาร ดาวิดได้รอคอยยี่สิบปีที่จะกลายมา

เป็นกษตัริย์ และเป็นเวลาสบิห้าปีจากปีเหล่านัน้ทีเ่ขาได้ซ่อนในถ�า้ต่างๆเพือ่จะป้องกนั

ซาอลูไว้จากการฆ่าเขา โยเซฟได้รอคอยสบิสามปีเพือ่การช่วยกูข้องเขา และสบิปีจาก

ปีเหล่าน้ันเขาได้ใช้ในคกุ อบัราฮมัได้รอคอยยีส่บิปีก่อนท่ีได้รบับุตรทีพ่ระเจ้าได้สญัญา

แก่เขา ถ้าคุณและฉันอยู่ในห้องรอคอยของพระเจ้า วันหนึ่งเราอาจมีพยานที่ยิ่งใหญ่

ที่บางคนจะอ่านและยกย่อง!



ในห้องรอคอยของพระเจ้า
(ตอนที่2)

บทที่ 16

จงรอคอยพระยาห์เวห์ จงเข้มแขง็ และให้จติใจของท่านกล้า

หาญเถิด เออ จงรอคอยพระยาห์เวห์

สดุดี 27:14

 เป็นเรื่องปกติอย่างมากส�าหรับผู้คนที่จะเข้าใจผิดถึงสิ่งท่ีหมายถึงท่ีจะรอคอย

พระเจ้าอย่างแท้จริง เราอาจเห็นว่าการรอคอยเป็นเวลาเชิงรับ ไม่มีการกระท�าเมื่อ

ชีวิตของเราถูกระงับไว้  เราส่วนใหญ่มีความยุ่งยากในการที่จะไม่ท�าสิ่งใดเลย และถ้า

เรามองดูการรอคอย  พระเจ้าในทางที่ผิด เราอาจพบว่าการเข้าใจผิดของเราละเราไว้

ให้ไร้ความสามารถเมื่อมันมาสู่การท�ามันอย่างแท้จริง

 การศึกษาที่ลึกกว่าเกี่ยวกับภาษาดั้งเดิมที่เราได้รับค�าว่า “รอคอย” นั้นก็เปิด

เผยว่าแท้จรงิแล้วการรอคอยพระเจ้าถกูต้ังใจให้เป็นการกระฉบักระเฉงในฝ่ายวญิญาณ

อย่างมาก แม้ว่าพระเจ้าอาจขอให้เราที่จะน่ิงตราบเท่าที่การพยายามที่จะเปลี่ยน

สถานการณ์ต่างๆของเรานั้นเกี่ยวข้อง พระองค์ก็ไม่ได้ขอให้เราที่จะไม่ท�าสิ่งใด  

พระองค์ต้องการให้เรามีท่าทีแห่งความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งท่ีพระองค์ก�าลังท�าอยู่  

และพระองค์ต้องการทีจ่ะมหีวงัและคาดหวงัให้พระองค์ทีจ่ะท�างานทีอ่ศัจรรย์ในชวิีต

ของเรา พระองค์ต้องการให้เราที่จะขอบพระคุณพระองค์ส�าหรับสิ่งท่ีพระองค์ก�าลัง

ท�าแม้กระทั่งก่อนเราเห็นมันด้วยตาตามธรรมชาติของเรา
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 ความคิดและท่าทีของเราสามารถรักษาให้เราที่จะยินดีอย่างมากได้ในขณะท่ี

เราอยู่ห้องรอคอยของพระเจ้า ถ้าเราจัดการสิ่งเหล่านั้นอย่างเหมาะสม  จงพิจารณา

การคิดสองแบบนี้และดูว่าการคิดแบบไหนที่ท่านเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความยินดี

 มีการคิดแบบนี้:

 •		 ข้าพเจ้าได้รอคอยมานานจนข้าพเจ้าไม่คิดว่าข้าพเจ้าสามารถรอคอยต่อ

ไปอีกได้

 •		 ไม่มีสิ่งใดก�าลังเกิดขึ้น!

 •		 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าพระเจ้าได้ลืมทุกสิ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้า

 •		 ข้าพเจ้ากลัวว่าไม่มีค�าตอบส�าหรับปัญหาของข้าพเจ้า

 •		 ข้าพเจ้าอาจจะเลิกล้ม

 

 และมีการคิดแบบนี้:

 •		 ข้าพเจ้าตื่นเต้นอย่างมากที่จะเห็นสิ่งที่พระเจ้าก�าลังจะท�า

 •		 ข้าพเจ้าเชื่อว ่าพระเจ้าก�าลังท�าการแม้ว ่าข ้าพเจ้ายังไม่เห็นการ

เปลี่ยนแปลง

 •		 พระเจ้าทรงรกัข้าพเจ้าและข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์จะดูแลปัญหาของข้าพเจ้า

 •		 สดุดี 139 กล่าวว่าพระเจ้าก�าลังคิดเกี่ยวกับข้าพเจ้าตลอดเวลา ดังนั้น

ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ไม่ได้ลืมข้าพเจ้า

 •		 ข้าพเจ้าจะไม่ด�าเนินชีวิตในความกลัวและข้าพเจ้าจะไม่เลิกล้ม!

 เป็นสิง่ชดัเจนว่าการคดิแบบไหนทีจ่ะก่อให้เกดิความยนิดมีากทีส่ดุ  ถ้านัน่เป็น

กรณ ีท�าไมเรามแีนวโน้มต่อความคดิและท่าทใีนด้านลบ? ความคดิของเนือ้หนงัซึง่ถกู

กล่าวถึงโดยอัครทูตเปาโลในโรม 8:6 “เป็นความรู ้สึกและเหตุผลที่ปราศจาก 

พระวิญญาณบริสุทธิ์” และขึ้นอยู่กับการอ้างเหตุผลและตรรกะที่น�าไปสู่บาป ดังนั้น 
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ถ้าเราท�าตามมัน เราก็ไม่มีทางเลือกแต่ที่จะท�าการตัดสินใจต่างๆที่ขึ้นอยู่กับการที่สิ่ง

ต่างๆในสถานการณ์ต่างๆของเราดูเป็นอย่างไร แต่ถ้าเราคิดด้วยความคิดของ 

พระวญิญาณ ซ่ึงได้ถกูกล่าวถงึในข้อเดียวกนั เรากไ็ด้รบัการสัญญาถึงชวีติและสันตสิขุ

ในจิตใจของเรา ด้วยความคิดของพระวิญญาณ เราสามารถคิดอย่างพระเจ้าคิดได้  

และความคิดของเราจะเต็มไปด้วยความหวังไม่ว่าสิ่งต่างๆจะดูเป็นอย่างไรก็ตาม

คุณก�าลังมองดูที่สิ่งใด?

 เราสามารถคิดด้วยความคิดของเนื้อหนังหรือความคิดของ พระวิญญาณ  

และการเลอืกเป็นของเรา  น่าเศร้าใจแล้ว หลายคนด�าเนนิชวีติทัง้สิน้ของพวกเขาเพยีง

แค่คิดสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาในความคิดของพวกเขา ไม่เคยตระหนักว่าศัตรูคือซาตาน

เป็นแหล่งแห่งการคิดในแง่ลบ ไร้ความหวัง มีความกลัวและเต็มไปด้วยความสงสัย

ทัง้หมดของพวกเขา พวกเขาไม่เคยตระหนกัว่าพวกเขาสามารถท�าการคดิของพวกเขา

เองได้ถ้าพวกเขาเลือกที่จะท�าโดยการท�าลายความคิดผิดๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับ  

พระวจนะของพระเจ้าและแทนที่ความคิดเหล่านั้นด้วยความคิดท่ีเห็นด้วยกับ 

พระวจนะของพระเจ้า

 ใน 2 โครินธ์ 4 เปาโลอธิบายถึงเวลาที่เขาและผู้เชื่อคนอื่นๆ ในพระคริสต์ได้

ประสบกับสถานการณ์ที่ยากล�าบากอย่างมาก เขาได้กล่าวว่าพวกเขา “เผชิญความ

ยากล�าบากรอบด้าน [เป็นทุกข์และถูกกดขี่ในทุกๆทาง] แต่ก็ไม่ถูกบดขยี้  สับสนแต่ก็

ไม่หมดหวงั ถกูข่มเหงแต่ก็ไม่ถกูทอดทิง้ ถกูตใีห้ล้มลง แต่กไ็ม่ถกูท�าลาย” (4:8-9)  เขา

บอกเราว่าท�าไมอีกด้วย:

เราไม่ได้เอาใจใส่ในส่ิงท่ีมองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มอง 

ไม่เห็น เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน (สั้นและชั่วคราว)  

แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์

       2 โครินธ์ 4:18

ในห้องรอคอยของพระเจ้า (ตอนที่2)
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 เปาโลและผู้คนที่เขารับใช้ต่อนั้นรู้ว่าพวกเขามีสถานการณ์ที่แย่ต่างๆ และฉัน

แน่ใจว่าพวกเขาได้เหน็สิง่เหล่านัน้ แต่พวกเขาได้มองดทูีส่ิง่อืน่อกีด้วย  พวกเขาได้เหน็

พระเยซูและพระสัญญาแห่งการช่วยกู้และชัยชนะของพระองค์ พวกเขามองดูไม่ใช่

ด้วยตาตามธรรมชาติเท่านั้นแต่ด้วยตาฝ่ายวิญญาณอีกด้วย พวกเขามองดูท่ีสิ่งต่างๆ

ด้วยใจของพวกเขาที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาตามธรรมชาติของพวกเขา 

กระนั้นพวกเขาได้เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงอย่างมาก

 เราเชื่อในพระเจ้าแม้ว่าเราไม่สามารถมองเห็นพระองค์ด้วยตาตามธรรมชาติ

ของเราได้  เราเชื่อในเหล่าทูตสวรรค์ เราเชื่อในแรงโน้มถ่วง และในวันที่มีเมฆเมื่อเรา

ไม่สามารถมองเห็นมันได้ เราก็เชื่อว่าดวงอาทิตย์อยู่ที่นั่น  แท้จริงแล้วมีหลายสิ่งที่เรา

เชือ่แม้ว่าเรามองไม่เหน็ แล้วท�าไมเราไม่สามารถเชือ่ว่าพระเจ้าก�าลงัท�าการอยูใ่นขณะ

ที่เราก�าลังรอคอยแม้ว่าเรายังไม่เห็นหลักฐานใดๆ? เราเพียงแค่ไม่ได้ฝึกฝนตัวเราเอง

ที่จะท�าอย่างนั้น แต่นั้นสามารถเปลี่ยนได้

 ชีวิตแท้อยู่ภายในเรา สิ่งที่ด�าเนินไปภายในเรา (ความคิดและท่าทีของเรา)  

ก็ส�าคัญกว่าสถานการณ์ต่างๆ ของเรา ไม่ว่าสถานการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรานั้น

ล�าบากแค่ไหน ถ้าเรารักษาไว้ซึง่ท่าททีีดี่และอยูใ่นความคดิในทางบวกท่ีข้ึนอยูก่บัพระ

วจนะของพระเจ้า เรากส็ามารถประสบกบัสนัตสิขุและความยนิดไีด้  ฉนัเชือ่ว่าบุคคล

ที่ถูกคุมขังไว้ในคุกผู้ซ่ึงได้เรียนรู้ที่จะคิดในทางบวกและมีท่าทีท่ีดีสามารถเป็นอิสระ

กว่าบุคคลทีก่�าลังด�าเนินชวีติในสงัคมแต่กเ็ต็มไปด้วยความเกลยีดชงั ความขมข่ืน และ

ท่าทีในทางลบ  ใครก็ตามสามารถปรับปรุงคุณภาพของชีวิตของเขาได้อย่างทันทีโดย

การแค่คิดในสิ่งต่างๆที่ดีและรักษาไว้ซึ่งท่าทีแห่งความหวัง

 เราสามารถมีสถานการณ์ที่ดีต่างๆ เงินมากมาย งานท่ีดีและครอบครัวท่ีดีได้ 

กระนั้นก็ยังคงมีชีวิตที่เป็นทุกข์ถ้าเราไม่ส�านึกคุณ เห็นแก่ตัว และบางทีก็โกรธต่อบาง

คนทีไ่ด้ท�าผิดต่อเรา  แต่เราสามารถมสีถานการณ์ทีล่�าบากต่างๆ ด�าเนนิชวีติตามล�าพงั 

และแทบไม่มเีงินทีจ่ะอยูร่อด กระนัน้กย็งัคงมสีนัตสิขุและความยนิดไีด้อกีด้วย ถ้าเรา

รู้สึกขอบคุณและใช้เวลาของเราในการพยายามที่จะเป็นพรแก่คนอื่นๆ

 ท่าทีและความคิดเป็นของคุณ และไม่มีใครสามารถท�าให้คุณมีท่าทีและ 

ความคิดที่แย่ได้ถ้าคุณไม่ต้องการ!
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 ไม่มหีลกัฐานในพระคมัภร์ีเลยว่า

โยเซฟมีอะไรอื่นนอกจากความหวัง 

และท่าทีที่ดีระหว่างสิบสามปีของเขา

แห่งการรอคอยพระเจ้าที่จะน�าการช่วย

กู้มายังเขา เขาได้มีความฝันส�าหรับชีวิต

ของเขาและเขาไม่ได้เลกิล้มต่อมนัแม้ว่าไม่มสีิง่ใดในสถานการณ์ต่างๆของเขาท่ีบ่งชีว่้า

มันจะเกิดขึ้นเป็นจริง (คุณสามารถอ่านเรื่องราวของโยเซฟใน ปฐมกาล 37-50)

 อับราฮัมได้รอคอยยี่สิบปีที่จะเห็นความส�าเร็จแห่งพระสัญญาท่ีพระเจ้าได้ให้

แก่เขาว่าเขาจะมีบุตร ยี่สิบปีเป็นเวลายาวนานที่จะอยู่ในห้องรอคอยของพระเจ้า

 ฉนัแน่ใจว่าเขาได้มโีอกาสมากมายทีจ่ะเลกิล้ม แต่เราพบในพระคัมภร์ีว่าแม้ว่า

เขาไม่มีเหตุผลที่จะหวัง เขาก็ได้หวังโดยความเชื่อว่าความฝันต่างๆของเขาจะกลาย

เป็นจริงและที่ว่าเขาจะเห็นความส�าเร็จแห่งพระสัญญาต่างๆของพระเจ้า แม้ว่าเมื่อ

เขาได้พิจารณา (ได้มองดูและได้คิดเกี่ยวกับ) ถึงความไร้สมรรถภาพแห่งร่างกายของ

เขาเองและความเป็นหมนัของครรภ์ของซาราห์ กไ็ม่มคีวามไม่เชือ่หรอืความไม่วางใจ

ใดได้ท�าให้เขาหว่ันไหวเกี่ยวกับพระสัญญาของพระเจ้า เขาได้เข้มแข็งข้ึนเมื่อเขาได้

ให้การสรรเสรญิและพระสริแิด่พระเจ้า  การสรรเสรญิเป็นเรือ่งเล่าหรอืเรือ่งราวเกีย่ว

กับความดีของพระเจ้า ดังนั้นอับราฮัมต้องได้คิดถึงสิ่งต่างๆท่ีพระเจ้าได้ท�าเพื่อเขา

ตลอดชีวิตของเขามาตลอด พระสิริเป็นการส�าแดงออกถึงความยอดเยี่ยมท้ังสิ้นของ     

พระเจ้า  ดังนั้นอีกครั้งหนึ่ง อับราฮัมต้องได้พิจารณาและไตร่ตรองถึงสิ่งใหญ่ทั้งหมด

ทีพ่ระเจ้าได้ท�าในอดตีมาตลอด  การเลอืกของเขาคอืทีจ่ะจดจ�าและคดิถึงสิง่ดต่ีางๆที่

ได้ท�าให้เขาเข้มแข็งในขณะที่เขาอยู่ในห้องรอคอยของพระเจ้า (ดู โรม 4:18-21)

รอคอยด้วยความหวัง

 คณุอยูใ่นห้องรอคอยของพระเจ้าในตอนนีใ้นชวีติของคุณใช่ไหม? บางทคีณุได้

อยู่ที่น่ันเป็นเวลายาวนานมาตลอดใช่ไหม? มันได้ยาวนานกว่าที่คุณคิดว่ามันจะ

ท่าทีและความคิดเป็นของคุณ และ

ไม่มีใครสามารถท�าให้คุณมีท่าทีและ

ความคิดที่แย่ได้ถ้าคุณไม่ต้องการ!

ในห้องรอคอยของพระเจ้า (ตอนที่2)
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ยาวนานใช่ไหม? คณุก�าลงัรอคอยอย่างดเีพยีงไร?  ความคดิของคณุคอือะไร และท่าที

ของคณุคืออะไร?  ฉนักระตุ้นให้คณุทีจ่ะเลอืกความคดิและท่าททีีจ่ะท�าให้คณุสามารถ

ที่จะรอคอยพระเจ้าผู้ท�าทุกสิ่งอย่างดีอย่างอดทนได้

 อย่างขอบคณุแล้ว ความหวงัไม่ใช่บางสิง่ทีเ่ราต้องรอทีจ่ะรูส้กึในการทีจ่ะมมีนั  

มันเป็นบางสิ่งที่เราสามารถตัดสินใจที่จะมีได้ไม่ว่าสถานการณ์ต่างๆ ของเราอาจดูยุ่ง

ยากแค่ไหนก็ตาม พระเจ้าสญัญาว่าถ้าเราจะกลายมาเป็นเชลยแห่งความหวงั พระองค์

จะรื้อฟื้นพระพรแต่ก่อนของเราเป็นสองเท่าให้กับเรา (ดู เศคาริยาห์ 9:12)

 ในอีกนัยหนึ่ง ถ้าคุณเต็มใจที่จะถูกขังไว้ด้วยความหวังจนถึงจุดที่คุณมีความ

หวังอย่างมากไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้น คุณก็ไม่สามารถหยุดหวังได้ จากนั้นพระเจ้าจะ

รื้อฟื้นสิ่งใดก็ตามที่คุณได้สูญเสียไปในชีวิตของคุณและให้พระพรสองเท่าแก่คุณ

 ความหวังไม่ใช่แค่การปรารถนาให้สิ่งต่างๆ ที่จะกลับกลายเป็นดี มันเป็นพลัง

แห่งอ�านาจที่ก่อให้เกิดการทะลุทะลวงเมื่อเรายึดมั่นมันไว้อย่างขันแข็ง  ในขณะที่เรา

ก�าลงัรอคอย หน่ึงในสิง่ทีม่หีวงัมากทีส่ดุทีเ่ราสามารถท�าได้เพือ่จะท�าให้เราเข้มแข็งใน

ความเชื่อและเต็มไปด้วยความหวังคือการศึกษาและภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 

(พระสัญญาต่างๆของพระองค์) อย่างขยัน พระวจนะของพระเจ้ามีอ�านาจในตัวที่จะ

หนุนใจและให้อ�านาจแก่บรรดาผู้ที่ตั้งความหวังของพวกเขาไว้ในพระองค์

 ดาวิดผู้เขียนสดุดี คนหนุ่มผู้ซึ่งได้รอคอยยี่สิบปีท่ีจะเห็นพระสัญญาท่ีพระเจ้า

ได้ให้แก่เขาที่จะเกิดขึ้นก็ได้กล่าวสิ่งนี้ว่า:

ข้าพเจ้าคอยพระยาห์เวห์ จิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่ และ

ข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองค์

สดุดี 130:5

 ความหวงัจ�าเป็นต้องมพีืน้ฐาน  จ�าเป็นต้องมเีหตุผลทีจ่ะหวงั และดาวดิได้กล่าว

ว่าเหตุผลของเขาคือพระวจนะของพระเจ้า ดาวิดแค่ตั้งการวางใจของเขาในความ 

สัตย์ซื่อของพระเจ้าที่จะบรรลุพระวจนะของพระองค์
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 ท�าไมการศึกษาและการภาวนาพระวจนะของพระเจ้ามีประโยชน์อย่างมาก?  

มันเป็นเมล็ด และเมล็ดก็ก่อให้เกิดผลตามชนิดของมัน เมื่อพระวจนะถูกหว่านในใจที่

เป็นดินอดุมสมบรูณ์ (สภุาพและอ่อนโยน) มนัไม่สามารถท�าสิง่ใดได้นอกจากก่อให้เกิด

ผลผลิต  เราเห็นหลักการนี้ตลอดพระวจนะของพระเจ้า แต่มาระโกบทที่ 4 ให้ความ

เข้าใจถ่องแท้แก่เราสู่ความจริงนี้  เมื่อกล่าวถึงเมล็ด พระคัมภีร์ก็กล่าวดังต่อไปนี้: 

ส่วนพืชท่ีหว่านตกในดินดี [ท่ีได้ปรับเปลี่ยนอย่างดี] นั้น 

ได้แก่บคุคลท่ีได้ยนิ พระวจนะน้ัน และรับไว้ จงึเกดิผลสามสบิ

เท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง  [แม้กระทั่ง] ร้อยเท่าบ้าง

มาระโก 4:20           

 

 ฉนัขอกระตุ้นคณุอย่างหนกัแน่นทีจ่ะอ่าน ศึกษา ฟังและภาวนาพระวจนะของ

พระเจ้าบ่อยครั้งเท่าที่จะเป็นไปได้ และท�าอย่างนั้นด้วยใจท่ีเช่ือคือใจท่ีสุภาพ (อ่อน

โยนและกรุณา)  ยากอบบอกเราว่าเมื่อ พระวจนะถูก “ปลูกฝังและหยั่งราก” ในใจ

ของเรา พระวจนะนัน้มอี�านาจทีจ่ะช่วยจติวิญญาณของเราให้รอดได้ (ด ูยากอบ 1:21)

 พระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราและท�าให้เราสามารถที่จะเป็นสิ่งที่

พระเจ้าต้องการให้เราเป็นและท�าสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราท�า  เมื่อเราอยู่ในห้องรอ

คอยของพระเจ้า  พระองค์ไม่ต้องการให้เราที่จะเลิกล้ม และพระวจนะของพระองค์

จะให้อ�านาจแก่เราที่จะยืนหยัดอย่างเข้มแข็งจนกว่าเวลาที่ก�าหนดไว้ของพระองค์มา

เพื่อการทะลุทะลวงของเรา

 จงตั้งความหวังไว้ในพระเจ้าและในพระวจนะของพระองค์! จงคาดหวังท่ีจะ

ได้ยินข่าวดี ณ เวลาใดก็ตาม! เมื่อเราด�าเนินชีวิตด้วยความหวัง เราสามารถเห็นการ

ช่วยกู้จากปัญหาต่างๆของเราได้ และเราสามารถชื่นชมการเดินทางได้

ในห้องรอคอยของพระเจ้า (ตอนที่2)
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จงเชื่อฟังในขณะที่คุณรอคอย

 จงรอคอยพระยาห์เวห์ และรักษาพระมรรคาของ

พระองค์ไว้ แล้วพระองค์จะทรงยกย่องท่านให้ได้แผ่นดนิเป็น

มรดก. . .

สดุดี 37:34

 การรอคอยด้วยความหวงั เป็นลกัษณะหนึง่ของการเหน็ชยัชนะในชวีติของเรา

แบบประสบความส�าเรจ็ แต่การรอคอยและการรกัษาพระมรรคาของพระองค์เป็นอกี

ลักษณะหนึ่งที่ต้องได้รับการพิจารณาอย่างหวังแล้ว เราทุกคนรู้ความส�าคัญของการ

เชือ่ฟัง แต่เราควรตระหนกัอกีว่าไม่ว่ามนัจะยุง่ยากเพยีงไรในเวลาทีด่ ีมันกย็ุง่ยากมาก

ขึ้นเมื่อเราพบว่าตัวเราเองอยู่ในห้องรอคอยของพระเจ้า ทนต่อสถานการณ์ที่ล�าบาก

ต่างๆ และเราไม่ได้เหน็การเปลีย่นแปลงใดๆ เป็นเวลายาวนาน ระหว่างเวลาเหล่านัน้ 

เราไม่รู้สึกเหมือนว่าท�าสิ่งที่ถูกต้องต่างๆ อยู่เสมอเช่น การแสดงใจกรุณาและมีความ

รักต่อคนอื่นๆ หรือการรับใช้และการให้

 การส�าแดงผลของพระวญิญาณ จะยุง่ยากมากกว่าในเวลาทีเ่รามคีวามตงึเครยีด

และความกดดนัในชวีติ  มนัสามารถแม้กระทัง่ยุง่ยากทีจ่ะต้องการอธษิฐานหรือศกึษา

พระวจนะของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม 

เวลาเหล่านี้เป็นเวลาเมื่อมันส�าคัญที่สุด  

การท�าสิ่งที่ถูกต้องในขณะที่สิ่งที่ถูกต้อง

ไม่เกดิขึน้กับเราบางทกีเ็ป็นหนึง่ในสิง่ทีม่ี

พลังมากที่สุดที่เราสามารถท�าได้ เปาโล

บอกเราว่าอย่าเมื่อยล้าในการท�าสิ่งที่ถูกต้อง เพราะว่าเราจะได้เก็บเก่ียวในเวลาอัน

สมควร หากเราไม่อ่อนก�าลัง (ดู กาลาเทีย 6:9) ฉันต้องการใช้เวลาที่จะหนุนใจคุณที่

จะท�าสิ่งที่ถูกต้องเรื่อยไปในขณะที่คุณอยู่ในห้องรอคอยของพระเจ้า! จงท�าอย่างนั้น

เพราะว่าคุณรักพระองค์และเพราะว่าคุณเห็นคุณค่าทุกสิ่งท่ีพระองค์ได้ท�าและก�าลัง

ท�าส�าหรับคุณแม้กระทั่งในตอนนี้

การท�าสิ่งที่ถูกต้องในขณะที่สิ่งที่ถูก

ต้องไม่เกิดขึน้กบัเราบางทีก็เป็นหน่ึงใน

สิง่ทีม่พีลงัมากทีส่ดุทีเ่ราสามารถท�าได้
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 พระเจ้าต้องการให้เราด�าเนนิโดยความเชือ่ และการด�าเนนิโดยความเชือ่หมาย

ถึงว่าเราไม่ได้ด�าเนินโดยสายตาหรือการที่เรารู้สึกอย่างไร แต่โดยสิ่งท่ีเรารู้ว่าถูกต้อง  

และการท�าส่ิงทีถ่กูต้องเพราะว่ามนัถูกต้องกเ็ป็นสิง่ทีม่พีลงัอย่างมาก  นัน่ป่าวประกาศ

ว่าเราวางใจพระเจ้าและอุทิศตนต่อการให้เกียรติแด่พระองค์ด้วยการกระท�าของเรา

ไม่ว่าสถานการณ์ของเราอาจเป็นอย่างไรก็ตาม เมื่อเรามั่นคงและไม่หวั่นไหว ท�างาน

ขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา เราก็ได้รับการสัญญาว่างานของเราจะไม่ไร้

ประโยชน์ (ดู 1 โครินธ์ 15:58)

 พระเจ้าเหน็ความสัตย์ซ่ือทุกเวลา แม้ว่าคนอืน่ไม่เห็น และบรรดาผูท่ี้ยังคงมัน่คง

ระหว่างความยากล�าบากจะได้รับมุงกุฎแห่งชีวิตของผู้ชนะ (ดู ยากอบ 1:12)

 ขอให้เราวางใจพระเจ้าและต้ังตาคอยรางวัลของเรา แม้กระทัง่ในขณะทีเ่ราอยู่

ในห้องรอคอยของพระเจ้า ขอให้เราคาดหวงัส่ิงทีด่ต่ีางๆทีจ่ะเกดิขึน้กบัเรา และขอให้

เรายินดีในความหวังของเราที่ว่าทุกสิ่งเป็นไปได้โดยพระเจ้า!

ในห้องรอคอยของพระเจ้า (ตอนที่2)



เมื่อพระเจ้าทรงเงียบ

บทที่ 17

ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงนิ่งอยู่ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรง

เงียบและขออย่าทรงเฉยอยู่

 สดุดี 83:1

 ฉนัได้คดิหลายครัง้ ฉนัปรารถนาว่าพระเจ้าจะมาและนัง่กบัฉนัทีน่ีแ่ละเพยีงแค่

บอกส่ิงทีพ่ระองค์ต้องการให้ฉนัท�า! ฉนัแน่ใจว่าคณุได้คดิบางสิง่ทีค่ล้ายกนับางครัง้ในชวีติ

ของคณุ  ส�าหรับฉนัแล้วมนัดูเหมอืนว่ามนัจะท�าให้สิง่ต่างๆง่ายขึน้ แต่มนัดเูหมอืนว่า

พระเจ้ามแีนวคดิทีแ่ตกต่าง เพราะว่าน่ันไม่ใช่สิง่ทีพ่ระองค์เลอืกท่ีจะท�า ถ้าพระองค์ไม่

ต้องการท่ีจะท�าส่ิงต่างๆในทางของเรา จากนัน้เราจะต้องเรยีนรูว้ธิทีีจ่ะท�าสิง่เหล่านัน้ใน

ทางของพระองค์ พระองค์ต้องการให้เราวางใจพระองค์แม้กระทัง่ว่าเมือ่พระองค์ทรงเงยีบ!

 ท่านเคยรู้สึกว่าพระเจ้าได้เก็บของ ได้ย้ายไปไกลและไม่ละที่อยู่ใหม่ให้ไหม? 

เมื่อเราไม่เห็นพระเจ้าท�าสิ่งใดๆในชีวิตของเรา และเราไม่ได้เห็นพระองค์ตรัสสิ่งใดๆ 

เราอาจรู้สกึราวกบัว่าเราก�าลงัคล�าหาอยูร่อบๆ ในความ

มืด พยายามที่จะค้นพบทางของเราผ่านทางวกวน 

แม้ว่าเวลาเหล่านี้ท้าทายความเชื่อของเรา เวลาเหล่า

นั้นสามารถสอนเราถึงบทเรียนที่ส�าคัญคือ ที่จะวางใจ

พระเจ้าแม้กระทัง่เมือ่พระองค์ทรงเงยีบ เพยีงเพราะว่า

พระองค์ทรงเงียบก็ไม่ได้หมายถึงว่าพระองค์ไม่ได้ท�าสิ่งใดเลย

 พระเจ้าได้เงยีบเป็นเวลาสีร้่อยปีระหว่างช่วงส้ินสุดภาคพนัธสญัญาเดมิและการ

เริ่มต้นของภาคพันธสัญญาใหม่ แต่ก็มีสิ่งต่างๆ ที่ด�าเนินไประหว่างเวลานั้นท่ีได้ตระ

ท่านเคยรู้สึกว่าพระเจ้าได้

เกบ็ของ ได้ย้ายไปไกลและ 

ไม่ละที่อยู่ใหม่ให้ไหม? 



159

เตรียมผู้คนอย่างแท้จริงเพื่อการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ พระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อ

เวลาครบก�าหนด พระเยซกูเ็สดจ็มาบงัเกดิ!  (ด ูกาลาเทยี 4:4) พระเจ้ามเีวลาทีเ่หมาะ

สมส�าหรบัส่ิงต่างๆ อยูเ่สมอ  เมือ่พระองค์พร้อม พระองค์จะตรสั และจนกว่าพระองค์

ตรัส ก็เป็นงานของเราที่จะฟังและรอคอยด้วยการคาดหวังเรื่อยไป

 ขอให้เราพิจารณาสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าบอกเราเก่ียวกับเอลียาห์ใน 1 

พงศ์กษัตริย์ 17:1 เอลียาห์ได้พยากรณ์แก่ผู้คนว่าจะไม่มีฝนเป็นเวลาหลายปี และ

แน่นอนว่าฝนไม่ได้ตกเป็นเวลาสามปีกบัหกเดอืน ผูค้นได้ทนทกุข์จากความแห้งแล้งที่

รุนแรง และค่อนข้างเป็นไปได้ว่าเอลียาห์ไม่ได้เป็นที่นิยมอย่างมากระหว่างเวลานั้น 

ฉนัจะจนิตนาการว่าเขาต้องการทีจ่ะได้ยนิบางสิง่ทีใ่หม่จากพระเจ้าเกีย่วกับความแห้ง

แล้ง แต่ตาม 1 พงศ์กษัตรย์ิ 18:1 “หลังจากเวลาทีย่าวนาน พระวจนะของพระยาห์เวห์

มาถึงเอลียาห์ในปีที่สาม” ซึ่งให้อีกค�าสั่งแก่เขา ครั้งนี้เขาจะต้องป่าวประกาศว่าฝน

ก�าลังมาและมันได้มา

 มตีวัอย่างอืน่ๆเกีย่วกบัพระเจ้าทีเ่งยีบต่อบรรดาผูท้ีว่างใจพระองค์ พระองค์ได้

เงียบต่อโยบและกับอับราฮัม การอ่านโยบบทที่ 23 ก็ให้ความเข้าใจถ่องแท้ที่ชัดเจน

สู่ความสิ้นหวังที่โยบได้รู้สึก ณ การที่ไม่สามารถพบพระเจ้าหรือได้ยินจากพระองค์ได้  

ขอให้เราพิจารณาบางข้อ

โอ ข้าอยากทราบว่าจะพบพระองค์ได้ท่ีไหน เพือ่ข้าจะมาถงึที่

ประทับของพระองค์

โยบ 23:3

ดูเถิด ข้าเดินไปข้างหน้า แต่พระองค์มิได้สถิตที่นั่น และไป

ข้างหลัง แต่ก็ไม่สังเกตเห็นพระองค์ข้างซ้าย [และถึงทิศ

เหนือ] ที่พระองค์ทรงท�ากิจ [ข้าแสวงหาพระองค์] ข้าก็ไม่

เห็นพระองค์ ข้างขวา [และถึงทิศใต้] ที่พระองค์ทรงซ่อนอยู่ 

ข้าก็ไม่พบพระองค์

โยบ 23:8-9

เมื่อพระเจ้าทรงเงียบ
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  ตอนน้ีจงฟังความเชือ่ของโยบกล่าวในท่ามกลางของความเงยีบท่ีน่ากลวันีจ้าก

พระเจ้า

แต่พระองค์ทรงทราบทางท่ีข้าไป [พระองค์มีความห่วงใย 

ชื่่นชมและใส่ใจต่อมัน] เมื่อทรงทดสอบข้าแล้ว ข้าก็จะเป็น

อย่างทองค�า [บริสุทธิ์และเปล่งแสง]

     โยบ 23:10

 แม้ว่าโยบไม่สามารถเห็นพระเจ้าหรือได้ยินพระองค์ได้ เขาได้กล่าวว่าเขา 

เช่ือว่าพระเจ้าเฝ้าดูเขาและห่วงใยเขา  เขาได้กล่าวถึง “เมื่อ” พระเจ้าจะช่วยกู้เขา 

ไม่ใช่ “ถ้า” พระเจ้าจะช่วยกู้เขา!

 อบัราฮัมได้รบัมือกบัความเงียบของพระเจ้าเก่ียวกับการจ�านนบุตรชายคนเดยีว

ของเขาคืออิสอัค พระเจ้าได้บัญชาให้อับราฮัมที่จะถวายบุตรชายของเขาเป็นเครื่อง

บูชาในฐานะเป็นแนวทางแห่งการทดสอบความสัตย์ซื่อและการเช่ือฟังของเขา   

และพระองค์ได้รอจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่จะตรัสกับอับราฮัม บอกให้เขาที่จะไม่ท�า

ร้ายอิสอคั แต่จนกระทัง่ชัว่ขณะนัน้ ฮบัราฮมัมแีค่ความเชือ่ดบิทีจ่ะใช้ เขาเชือ่มัน่อย่าง

มากถงึความสตัย์ซือ่ของพระเจ้า เขารูส้กึว่าแม้ว่าเขาได้ฆ่าอสิอคั พระเจ้าจะท�าให้เขา

เป็นขึ้นจากตาย (ดู ปฐมกาล 22:1-12)

 ฉนัไม่ได้ประสบกบัสิง่ใดๆทีส่ดุขดีเหมอืนสิง่ทีโ่ยบหรอือบัราฮมับรรยาย แต่ฉนั

ได้มีระยะที่ยาวนานของความเงียบระหว่างเวลาแห่งการได้ยินจากพระเจ้า สิ่งเหล่านี้

เป็นเวลาที่ล�าบากเมื่อเราถูกทดลองให้คิดว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราหรือที่ว่าพระองค์

ไม่ใส่ใจเรา  เราอาจคดิอกีว่าเราได้สญูเสยีความสามารถของเราทีจ่ะได้ยนิจากพระเจ้า

 ฉนัได้กดดนัตนเองเป็นเวลาหลายปี รับเอาความรับผดิชอบของ “การพยายาม” 

ที่จะได้ยินจากพระเจ้า แต่สุดท้ายแล้วฉันได้ตระหนักว่าถ้าพระเจ้าต้องการที่จะกล่าว

บางสิ่งต่อฉัน พระองค์ก็มีหลายวิธีของการท�าให้แน่ใจว่าฉันรู้สิ่งที่มันเป็น แทนที่จะ

พยายามทีจ่ะได้ยนิจากพระเจ้าและรูส้กึผดิหวงัเมือ่คุณไม่ได้ยนิ จงวางใจว่าเมือ่พระเจ้า

ต้องการที่จะกล่าวบางสิ่งต่อคุณ พระองค์จะท�าให้พระองค์เองเป็นที่รู้จักอย่างชัดเจน
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 แทนทีจ่ะกลวัว่าคุณจะไม่ได้ยนิจากพระเจ้า จงเชือ่ว่าคณุจะได้ยนิจากพระองค์   

ถ้าพระเจ้ารู้ว่าคุณต้องการท่ีจะได้ยินเสียงของพระองค์อย่างแท้จริงและท่ีว่าคุณได้

เตรยีมตวัทีจ่ะท�าตาม พระองค์จะไม่ล้มเหลวทีจ่ะตรัสเมือ่เวลานัน้เหมาะสม  ในความ

สมบูรณ์ของเวลาหรือ ณ เวลาที่ได้ก�าหนดไว้ พระเจ้าได้ตรัสกับเอลียาห์อีก  

และพระองค์จะตรัสกับคุณอีก

หกสิ่งที่จะท�าเมื่อพระเจ้าทรงเงียบ

1. เมื่อพระเจ้าทรงเงียบ จงท�าสิ่งที่พระองค์ได้บอกให้คุณท�าครั้งล่าสุด

ที่คุณเชื่อว่าคุณได้ยินจากพระองค์

เปาโลสอนให้ผู้เช่ือที่จะยืนหยัดในเสรีภาพที่พวกเขาได้รับ และท่ีจะไม่ถูกหลอกลวง

ในการเข้าเทียมแอกของการเป็นทาสอีก (ดู กาลาเทีย 5:1) จงยึดมั่นในสิ่งที่คุณมีและ

อย่ายอมให้เวลาแห่งความเงียบจากพระเจ้าที่จะท�าให้ท้อใจและท�าให้ความเชื่อของ

คุณอ่อนแอ

  มีเรื่องใหญ่ที่ฉันไม่รู้ แต่ก็มีเรื่องใหญ่ที่ฉันรู้ และฉันก�าลังท�าทุกสิ่งที่ฉันรู้ว่าจะ

ท�าอย่างกระฉับกระเฉง ณ เวลาปัจจุบันในชีวิตของฉัน  ฉันถูกถามอยู่บ่อยๆ ว่า  

“สิง่ถดัไปส�าหรับพันธกจิของคณุคอือะไร?”  เนือ่งจากว่าฉนัไม่สามารถท�านายอนาคต

ได้ ฉันไม่รู้ค�าตอบต่อสิ่งนั้นอย่างแท้จริง ถ้าเรามีบางสิ่งที่ได้วางแผนไว้ ฉันสามารถ

รายงานสิ่งนั้นได้แต่บ่อยครั้งก็ไม่สามารถท�าได้ ฉันก�าลังท�าสิ่งที่เราส่วนใหญ่ท�า และ

นั่นคือการด�าเนินชีวิตแต่ละวันอย่างที่มันมาและการวางใจพระเจ้า สิ่งถัดไปจะเป็น

ความประหลาดใจต่อฉันเช่นเดียวกับคนอื่นๆ

 อกีค�าถามหนึง่ทีฉ่นัถกูถามโดยหลายคนคอื “พระเจ้าก�าลงัตรสัอะไรกบัคณุ?”  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันถูกถามด้วยค�าถามนั้น ณ วันแรกของแต่ละปีราวกับว่าเพราะ

ว่ามีการเปลี่ยนแปลงปฏิทิน ตอนนี้ฉันควรมีการเปิดเผยใหม่จากพระเจ้า แม้ว่าวันที่ 

1 เดือนมกราคมอาจถูกถือว่าเป็นโอกาสที่จะกล่าวถึงการท�าสิ่งใหม่ๆ พระเจ้าก็ไม่มี

เมื่อพระเจ้าทรงเงียบ
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ถ้อยค�าใหม่ทีพ่เิศษเสมอไปเพยีงเพราะว่ามนัเป็นวนัแรกของปี  พระเจ้าไม่ใช่ตูเ้พลงที่

เต็มไปด้วยข้อเลือกที่เราสามารถเรียกร้องจากพระองค์ในเวลาที่เจาะจงได้ พระองค์

ตรัสเมื่อพระองค์เลือกและอย่างที่พระองค์เลือก และเมื่อพระองค์ทรงเงียบ เราก็ท�า

สิ่งที่เรารู้ว่าจะท�าต่อไป

 เดฟและฉันได้หัวเราะกับเพื่อนบางคนเมื่อไม่นานนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นได้

กล่าวว่าเมื่อเธอและสามีของเธอได้แต่งงานครั้งแรก เขาก็อยู่ในฝ่ายวิญญาณเกินไป 

และเขาได้ก�าหนดการอ่านพระคมัภีร์จ�านวนทีเ่จาะจงในแต่ละวนัส�าหรบัเธอ  เมือ่เขา

กลับจากงานของเขาในฐานะผู้ช่วยศิษยาภิบาล ณ คริสตจักรท้องถ่ินไปถึงบ้าน  

หนึ่งที่สิ่งแรกที่เขาจะพูดกับเธอก็คือ “พระเจ้าได้ส�าแดงอะไรกับคุณในวันนี้?”  

ฉนัสามารถจินตนาการถงึรปูแบบของความกดดันท่ีอยูบ่นเธอและการท่ีเธอต้องได้รูส้กึ

ดังเช่นคนล้มเหลวถ้าเธอจะต้องกล่าวว่า “ไม่มี” มันตลกในตอนนี้ แต่ฉันสงสัยว่ามัน

ได้ตลกอย่างมาก ณ เวลานั้น  อย่ากดดันตนเองหรือคนอื่นที่จะมาพร้อมกับ “ถ้อยค�า

จากพระเจ้า” นอกจากว่าคณุต้องการทีจ่ะเปิดประตสู�าหรบัมารเพือ่จะหลอกลวงคณุ

2. ความเงียบของพระเจ้าสามารถเป็นค�าอวยพรแก่คุณได้

บางทีพระองค์ไม่ได้ให้ค�าแนะน�าที่เจาะจงใดๆแก่คุณเพราะว่าพระองค์วางใจให้คุณที่

จะท�าการตัดสินใจที่ถูกต้อง มันเป็นความผิดพลาดที่จะเชื่อว่าพระเจ้าจะบอกเราถึง

แต่ละการเคล่ือนทีท่ีเ่ราจะต้องท�า ความสมัพนัธ์ประเภทนัน้มไีว้ส�าหรบัพ่อแม่และเดก็

เลก็ๆ ไม่ใช่มไีว้ส�าหรบัลกูชายและลกูสาวทีเ่ป็นผูใ้หญ่ ลกูชายคนหนึง่ของฉนัได้พดูสิง่

นีใ้นตอนเช้า “แม่ครับ ลกูจะกลบัมาในตอนบ่ายนี”้  ฉนัไม่ได้ส่งรายการของค�าแนะน�า

แก่เขาในเรือ่งทีฉ่นัคาดหวงัให้เขาปฏบิตัติวัอย่างไรเมือ่เขาเข้ามาในบ้าน ฉนัวางใจเขา

และฉนัวางใจว่าเขารูจ้กัใจของฉนัและจะกระท�าอย่างสอดคล้อง  ยกตวัอย่างเช่น เขา

จะไม่เข้ามาและกเ็ปิดประตทูิง้ไว้ข้างหลงัเขา  เขาจะไม่จอดรถของเขาในทีท่ี่จะกนัคน

อื่นไว้จากการเอารถของพวกเขาออกมาจากโรงรถ  เขาจะไม่น�าบางคนเข้ามาในบ้าน

พร้อมกับเขาซึ่งฉันไม่รู้จัก ฉันไม่จ�าเป็นต้องบอกเขาถึงสิ่งเหล่านั้น เพราะว่าเขารู้ใจ

ของฉันแล้ว
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 พระเจ้าให้เสรภีาพแก่เราทีจ่ะท�าการตดัสนิใจตามพระวจนะของพระองค์และ

สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับน�้าพระทัยและคุณลักษณะของพระองค์  เมื่อไม่นานมานี้ ฉันได้ยิน

คนของพระเจ้าซ่ึงเป็นทีรู่จ้กักนัดีกล่าวว่า พระเจ้าไม่เคยให้ค�าแนะน�าทีเ่จาะจงใดๆ แก่

เขา ณ ทางแยกที่ส�าคัญใดๆ ในชีวิตของเขา  เขาได้พบว่าบางครั้งเมื่อเขามีการตัดสิน

ใจท่ีส�าคญัต่างๆทีจ่ะตัดสนิใจอย่างแท้จรงิ เมือ่เขาได้อธษิฐานขอค�าแนะน�าจากพระเจ้า 

เขาได้ถูกน�าที่จะก้าวออกไปและลองหลายสิ่งจนกว่าเขาได้มีสันติสุขเก่ียวกับสิ่งที่ถูก

ต้อง  เราต้องจดจ�าไว้ว่าแม้ว่าพระเจ้าอาจดูเงียบส�าหรับเรา พระองค์ก�าลังสื่อสารกับ

เราเสมอในแนวทางที่หลากหลายผ่านทางพระวจนะของพระองค์ สันติสุข ปัญญา 

ประสบการณ์จากอดีตของเราและสิ่งอื่นๆ

 ถ้าพระเจ้าไม่ได้บอกคุณถึงสิ่งที่คุณควรท�า 

จากน้ันจงมั่นใจว่าพระองค์วางใจคุณที่จะท�าการ

ตัดสนิใจทีถ่กูต้อง!  มนัเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะขบัทีจ่อดอยู่ 

ดังนั้นมีบางเวลาที่เราต้องวางชีวิตของเราไว้ในการ

ขับเคล่ือนและเร่ิมต้นเคลื่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย

ก่อนทีเ่ราจะค้นพบไม่ว่าเราจะไปในทิศทางทีถ่กูต้อง

หรือไม่

3. อย่าเปรียบเทียบตัวคุณเองกับคนอื่น!

บ่อยครัง้เราได้ยนิผูค้นพดูเกีย่วกบัการท่ีพระเจ้าได้ปฏบิตัต่ิอพวกเขาอย่างไรและทึกทัก

เอาว่าพระเจ้าควรปฏิบัติต่อเราอย่างเดียวกัน แต่พระองค์ไม่ท�าอย่างน้ัน ฉันได้อ่าน

หนังสอืต่างๆโดยผูค้นทีท่�าให้มนัฟังดูราวกบัว่าพระเจ้าประทับท่ีขอบเตยีงของพวกเขา 

ให้ค�าแนะน�าประจ�าวันแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาจะต้องท�า “พระเจ้าได้ตรัส” และ 

“พระเจ้าได้บอกข้าพเจ้า” เป็นค�าศัพท์อันโปรดของพวกเขา ฉันใช้ค�าศัพท์เหล่านั้น

เช่นกัน และบางทีมากกว่าที่ฉันควรใช้ เพราะว่ามีบางเวลาที่ผู้คนเข้าใจสิ่งที่เราหมาย

ถึงผิดไป เราสามารถได้รับการน�าและน�าพาโดยพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง แต่นั่นไม่ได้

หมายถึงว่าเราก�าลังได้รับการน�าเสนอสื่อฉากต่อฉากเก่ียวกับสิ่งที่เราจะท�าตลอดทั้ง

วันในแต่ละวัน

ถ้าพระเจ้าไม่ได้บอกคุณถึง

สิ่งท่ีคุณควรท�า จากนั้นจง

มัน่ใจว่าพระองค์วางใจคุณที่

จะท�าการตัดสินใจที่ถูกต้อง!

เมื่อพระเจ้าทรงเงียบ
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 ฉนัรูจ้กัผูค้นทีด่เูหมอืนจะได้ยินสิง่เจาะจงจากพระเจ้าบ่อยครัง้มากกว่าฉนั แต่

ฉันได้เรียนรู้ที่จะไม่เปรียบเทียบตนเองกับใครก็ตาม  ถ้าเราเปรียบเทียบ จากนั้นเราก็

ไม่สามารถพึงพอใจในความสัมพันธ์ของเราเองกับพระเจ้าเลย เราเป็นแต่ละบุคคล 

และพระเจ้าปฏบิตัต่ิอเราในแนวทางทีแ่ตกต่างเพ่ือเหตุผลทีแ่ตกต่าง และเราควรวางใจ

อย่างนัน้ เม่ือคณุสะดวกสบายกบับคุคลหนึง่ มนักเ็ป็นไปได้ท่ีจะนัง่ในห้องและไม่กล่าว

ถ้อยค�า วันใดวันหนึ่งมันต้องเพียงพอส�าหรับเราที่จะเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา!

4. พูดกับพระเจ้าต่อไปแม้ว่าคุณไม่คิดว่าพระองค์ก�าลังตอบ

เราต้องแสดงออกตัวเราเองและพระเจ้าต้องการท�าให้เราแน่ใจว่าเราสามารถพูดกับ

พระองค์เกี่ยวกับอะไรก็ได้บ่อยครั้งเท่าที่เราต้องการหรือจ�าเป็น แน่นอนว่าดาวิดผู้

เขียนสดุดีได้เทใจของเขาออกต่อพระเจ้าและเขาได้ท�าอย่างนั้นด้วยความจริงใจท่ียิ่ง

ใหญ่ เราส่วนใหญ่มีบางเวลาที่เราต้องการใครคนหนึ่งท่ีจะพูดด้วย คุณอาจไม่ใส่ใจ

อย่างมากกบัสิง่ทีพ่วกเขาจะพดู คุณแค่ต้องการใครคนหนึง่ทีจ่ะฟังและรกัษาความลบั

ของคุณไว้ และพระเจ้าก็เก่งในสิ่งนั้นเสมอ

5. จงฟังต่อไปแม้ว่าคุณมีช่วงเวลาที่แห้งแล้งอันยาวนานแห่งการไม่

ได้ยินสิ่งใดๆ

จงฟังต่อไป จงให้พระเจ้ารู้ว่าใจของคุณน้ันเปิดต่อพระองค์และท่ีว่าคุณก�าลังรอคอย

พระองค์ ฉันถามพระเจ้าอยู่บ่อยๆว่าพระองค์มีสิ่งใดๆที่พระองค์ต้องการจะตรัสกับ

ฉันหรือไม่ และฉันใช้เวลาสักครู่ท่ีจะเงียบ มันเป็นวิธีของฉันแห่งการเชื่อฟังสิ่งที่

พระองค์ตรัสกับเราใน  พระธรรมสุภาษิต:

จงรู้จัก ตระหนักและยอมรับพระองค์ในทุกทางของเจ้า

แล้วพระองค์เองจะทรงท�าให้วิถีของเจ้าราบรื่นและตรงไป

สุภาษิต 3:6
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 แม้ว่าฉนัไม่ได้ยนิสิง่ใดเมือ่ฉนัถามค�าถามนัน้ ฉนัยงัคงเชือ่ว่าการฟังของฉนันัน้

มีคุณค่า ฉันได้พบว่าพระเจ้าอาจเงียบเมื่อฉันถามค�าถามนั้น แต่จากนั้นพระองค์จะ

น�าพาสถานการณ์ต่างๆของฉนัในแนวทางทีม่นัชดัเจนต่อฉนัอย่างมากจนพระองค์นัน้

เกี่ยวข้องในการน�าพาผลลัพธ์ของสถานการณ์ของฉัน

6. จงขอให้พระเจ้าตรวจสอบคุณ

บางคร้ังดาวิดได้ขอให้พระเจ้าตรวจสอบเขาเพือ่จะดูว่ามสีิง่ใดในใจของเขาทีไ่ม่ถกูต้อง

หรือไม่ (ดู สดุดี 26:2; 139:23-24) นี่เป็นย่างก้าวที่กล้าหาญ แต่เป็นย่างก้าวที่พิสูจน์

อย่างชดัเจนว่าบคุคลหนึง่ต้องการน�า้พระทยัของพระเจ้าอย่างแท้จรงิหรอืไม่ไม่ว่ามนั

จะเป็นอะไรก็ตาม

 มนัเป็นไปได้ว่ามบีางสิง่ทีขั่ดขวางเราจากการได้ยนิพระเจ้าอย่างชัดเจนใช่ไหม? 

บาป ท่าทีที่ผิด หรือความเข้าใจผิดในเรื่องวิธีที่จะได้ยินจากพระเจ้าสามารถขัดขวาง

เราได้ เราไม่ต้องกลวัทีจ่ะรูค้วามจรงิ เพราะว่าความจริงจะท�าให้เราเป็นไท เมือ่พระเจ้า

ทรงเงียบ เราอาจไม่ได้ท�าสิ่งใดที่ผิด แต่ก็ไม่มีอันตรายในการค้นหา

 แม้ว่าพระเจ้าทรงเงียบกับโยบเป็นเวลานาน ในที่สุดพระองค์ได้ตอบเขา  

แต่เมือ่พระองค์ได้ตอบ พระองค์กม็บีางสิง่ทีจ่ะตรสัทีบ่างทไีม่ได้คาดหวงัไว้  จากความ

ผดิหวงันัน้ ในทีส่ดุโยบได้บอกพระเจ้าว่าเขาไม่คูค่วรต่อการปฏบิตัต่ิอทีเ่ขาได้รบั และ

ได้เรยีกร้องค�าตอบบางอย่างมากหรอืน้อย  โยบได้บ่งชีว่้าเขาคดิว่าพระเจ้าไม่ยตุธิรรม

ในการปฏบิตัขิองพระองค์ทีม่ต่ีอเขา  เขาไม่ได้ตระหนักถงึสงครามฝ่ายวญิญาณทีก่�าลงั

เกิดขึ้นเบื้องหลังฉากต่างๆ อย่างที่บ่อยครั้งแล้วเราไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้น

เบื้องหลังฉากต่างๆ พระคัมภีร์กล่าวว่าโยบได้กลับใจ ดังนั้นเป็นที่ชัดเจนว่าเขาได้

ท�าบาป

 แม้ว่าเขาเป็นคนชอบธรรมในทกุๆทางเมือ่ความล�าบากของเขาได้เริม่ข้ึน ในที่

สดุโยบได้ทกึทกัเอาว่าพระเจ้าไม่ได้ปฏบิติัต่อเขาอย่างเหมาะสม (ด ูโยบ 42:3-6) ความ

ชอบธรรมของเขาได้เปลี่ยนเป็นประเภทของความชอบธรรมด้วยตนเองท่ีอันตราย

ส�าหรับเราทุกคนที่จะมี  อย่างชัดเจนแล้ว โยบได้ประสบกับเวลาที่ล�าบากอย่างมาก 

(แน่นอนว่ามากกว่าทีใ่ครกต็ามทีเ่รารูจ้กั) แต่ในบัน้ปลายเขาได้กล่าวว่าตอนนีเ้ขารูจ้กั

เมื่อพระเจ้าทรงเงียบ
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พระเจ้าดีกว่าที่เขาได้รู้จักมาก่อนอย่างมาก (ดู โยบ 42:5) ยิ่งกว่านั้น พระเจ้าได้ให้ทุก

สิง่ทีเ่ขาได้สญูเสยีไปนัน้กลบัคืนมาเป็นสองเท่าและได้อวยพรเขาอย่างมากมาย (ด ูโยบ 

42:10-17)

 การเดนิทางนัน้ล�าบาก แต่มนัได้กลับกลายเป็นสิง่ดใีนบ้ันปลาย!  นีเ่ป็นสิง่อย่าง

เดียวกนัทีเ่ราสามารถคาดหวังได้  จงจ�าไว้ว่า: สิง่ทีซ่าตานตัง้ใจส�าหรบัอนัตราย พระเจ้า

ก็ตั้งใจให้เป็นผลดี (ดู ปฐมกาล 50:20)



การวางใจพระเจ้า 
ในระหว่างเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 18

บรรดาผู้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของพวกเขาได้ก็ไม่

สามารถเปลี่ยนสิ่งใดได้

จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์

 หลายคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและต่อต้านมันอย่างก้าวร้าว  แตส่ิง่ตา่งๆใน

โลกนี้ก�าลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าเราต้องการให้สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนหรือไม่

กต็าม ดงัน้ันการปฏเิสธทีจ่ะยอมรบัมนักไ็ร้ประโยชน์  สิง่ทีเ่ราจ�าเป็นต้องท�าคอืเปลีย่น

ความคิดของเราเก่ียวกับการที่เราคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพราะว่าเมื่อ

สิง่น้ันเกดิขึน้ ชวีติก็ง่ายขึน้ท่ีจะรบัมอื  ขอให้เราตรวจสอบสิง่ทีบ่างคนคดิเกีย่วกบัการ

เปลี่ยนแปลงและท�าไม:

 บางคนกล่าวอย่างเน้นๆว่า “ข้าพเจ้าเกลียดการเปลี่ยนแปลง!”  พวกเขาอาจ

รูส้กึอย่างน้ันเพราะว่าพวกเขาไม่ชอบการปราศจากการควบคมุหรอืเพราะว่าพวกเขา

ไม่มัน่คงหรอืกลัวสิง่ใหม่ๆ หรอืแม้กระทัง่พวกเขามนีสิยัแห่งการคดิว่าพวกเขาไม่ชอบ

การเปล่ียนแปลง  รปูแบบทีเ่จาะจงของการคิดสามารถเป็นนสิยัต่างๆทีเ่ราเกบ็มาจาก

ผู้คนที่ได้มีอิทธิพลต่อเราในวัยเด็กของเรา หรือสิ่งเหล่านั้นสามารถเป็นป้อมที่ซาตาน

ได้สร้างขึ้นในความคิดของเราเพื่อกันเราไว้จากการมีชีวิตท่ีดีท่ีสุดซ่ึงพระเยซูต้องการ

ให้เรามี

  การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งต่อเนื่องในชีวิตของเราทั้งหมด และที่จะต่อต้านนั้นก็

เหมือนกับการต่อต้านลมเมื่อมันตัดสินใจที่จะพัด  ฉันมีหลานสาวท่ีเป็นนักวางแผน 
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และครัง้ใดก็ตามทีม่กีารเปลีย่นแปลงจากสิง่ที่

เธอได้วางแผนไว้ มนัก็ยากส�าหรบัเธอทีจ่ะปรบั

เปลี่ยน มันสามารถแม้กระทั่งท�าให้เธอกังวล

ได้ แต่ไม่มสีิง่ใดทีเ่ราท�าจะกนัการเปลีย่นแปลง

ไว้จากการเกิดข้ึนได้ อย่างน้อยก็ในบาง

เหตุการณ์  อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่

เราสามารถกนัไว้ได้ แต่เราอาจกนับางสิง่ทีด่ทีีพ่ระเจ้าได้วางแผนไว้! เราไม่สามารถไป

จากที่ที่เราอยู่สู่ที่ที่เราต้องการจะอยู่โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้  มัน

เป็นไปไม่ได้ที่จะท�าสิ่งที่คุณได้ท�าและได้รับผลลัพธ์ที่แตกต่างอยู่เสมอต่อไปได้  บาง

คนต้องการผลลพัธ์ทีแ่ตกต่างมากกว่าสิง่ทีพ่วกเขาก�าลงัคาดหวงั กระนัน้พวกเขากต่็อ

ต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวร้าว

เปลี่ยนความคิดของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

 ถ้าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง จงถามตัวคุณเองว่าท�าไม  คุณอาจพบว่าแม้

กระทัง่คณุไม่เข้าใจการอ้างเหตุผลเบือ้งหลงัท่าทขีองคณุ และการเปลีย่นแปลงการคดิ

ของคุณจะให้มุมมองใหม่ทั้งสิ้นแก่คุณในเรื่องการเปลี่ยนแปลง

 น่ีคอืแนวทางทีท่�าลายบางอย่างทีเ่ราสามารถคิดเกีย่วกบัการเปล่ียนแปลงทีไ่ม่

ได้ท�าสิ่งใดนอกจากท�าให้เราเป็นทุกข์:

 •		 ข้าพเจ้าเกลียดการเปลี่ยนแปลง

 •		 ข้าพเจ้ากลัวการเปลี่ยนแปลง

 •		 ข้าพเจ้าไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

 •		 ข้าพเจ้าชอบที่จะควบคุมสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้า

 •		 ข้าพเจ้าชอบแนวทางท่ีส่ิงต่างๆเป็นในตอนนี ้และข้าพเจ้าไม่ต้องการให้

สิ่งเหล่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งต่อเนื่อง

ในชีวิตของเราทั้งหมด และท่ี 

จะต่อต้านน้ันก็เหมือนกับการ 

ต่อต้านลมเมือ่มนัตดัสนิใจท่ีจะพดั
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 น่ีคอืแนวทางทีส่ร้างสรรค์บางอย่างทีเ่ราสามารถคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง

ที่จะช่วยเราน�าทางมันด้วยความยินดี:

 •		 ข้าพเจ้าชอบการเปลี่ยนแปลง

 •		 ข้าพเจ้าเชือ่ว่าการเปลีย่นแปลงต่างๆในชวีติของข้าพเจ้าจะท�าให้สิง่ต่างๆ

ดีขึ้น

 •		 ข้าพเจ้าตื่นเต้นเกี่ยวกับการเห็นผลลัพธ์ต่างๆของการเปลี่ยนแปลงนี้

 •		 ข้าพเจ้าต้องการจะเป็นทกุสิง่ทีข้่าพเจ้าสามารถเป็นได้และข้าพเจ้ารูว่้าการ

เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนั้น

 •		 ข้าพเจ้าต้องการท่ีจะอยูท่ีท่ีพ่ระเจ้าต้องการให้ข้าพเจ้าอยูแ่ละนัน่อาจเรยีก

ร้องการเปลี่ยนแปลง

 เราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของเราได้โดยการเลือกท่ีจะคิดความ

คิดที่สอดคล้องกับพระวจนะและน�้าพระทัยของพระเจ้า  พระองค์ท�าให้มันชัดเจนใน

พระคัมภีร์ว่าพระองค์เท่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงและสิ่งอื่นท้ังหมดก็อยู ่ภายใต้การ

เปลี่ยนแปลง  (ดู มาลาคี 3:6; ฮีบรู 12:27)

 เมื่อบางส่ิงเปลี่ยนแปลง ก็ไม่จ�าเป็นที่จะหมายถึงว่าสิ่งที่ได้ท�าไปก่อนนั้นผิด  

มันสามารถหมายถึงว่าบางสิ่งที่ดีกว่าก�าลังมาอีกด้วย!  เมื่อไม่นานมานี้เรามีพนักงาน

คนหนึ่งที่ได้ลาออกจากต�าแหน่งของเขา ซ่ึงให้การแจ้งแก่เราแค่สองสัปดาห์เท่านั้น 

และเราก็ไม่มีใครที่จะแทนที่เขา  งานของเขาก็ส�าคัญและเป็นงานที่ไม่ง่ายที่จะหาคน

มาแทนที่  ฉันสามารถรู้สึกตึงเครียดได้ แต่ฉันได้วางใจพระเจ้าที่จะจัดเตรียมและเป็น

เหตุให้เราที่จะสูงขึ้นผ่านทางการเปลี่ยนแปลงนี้ ที่จะท�าให้สถานการณ์ใหม่นั้นดีกว่า

สถานการณ์เก่า

 อย่างที่มันได้กลายเป็น เราจบลงด้วยการที่ไม่จ�าเป็นที่จะแทนที่พนักงานคน

นั้นเลย เพราะว่าผู้ชายอีกสองคนในทีมของเขาได้ยืนขึ้นและกล่าวว่า “เราเชื่อว่าเรา

สามารถรับเอาความรับผิดชอบที่มากขึ้นได้และท�างานด้วยคนท่ีน้อยกว่าก่อนได้”   

การวางใจพระเจ้าในระหว่างเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง
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มันใช้การได้อย่างอัศจรรย์ใจ และเราไม่สามารถเป็นสุขกว่าใดๆกับการเปลี่ยนแปลง

นัน้อกีแล้ว! ดงันัน้บางสิง่ทีเ่ราได้ต่อต้านและไม่ชอบอย่างเริม่แรกก็จบลงด้วยการเป็น

พรในแนวทางที่ใหญ่กว่าที่เราได้คาดหวังไว้

 มีเวลา ฤดูกาลส�าหรับทุกสิ่ง และทุกสิ่งก็สวยงามในเวลาของมัน (ดู ดาเนียล 

2:21; ปัญญาจารย์ 3:1, 11)  ในพระคัมภีร์ เราเห็นสิ่งว่าตราบเท่าที่โลกยังคงอยู่ ก็จะ

มฤีดูกาลทีแ่ปล่ียนแปลงต่างๆ (ด ูปฐมกาล 8:22) ฤดหูนาวหลกีทางให้ฤดใูบไม้ผลิ

และฤดใูบไม้ผลหิลกีทางให้ฤดรู้อนและฤดรู้อนหลกีทางให้ฤดใูบไม้ร่วงและฤดู

ใบไม้ร่วงหลกีทางให้ฤดหูนาว อณุหภมิู ความเร็วลม และความชืน้เปลีย่นแปลง

ทกุวนั  เราคาดหวงัการเปลีย่นแปลงเม่ือมนัมาสูส่ภาพอากาศ แตเ่ราต้องคาด

หวงัการเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืนๆแหง่ชีวิตของเราเชน่กนั เพราะวา่มนัเกิดขึน้

ตลอดเวลา  เราเปลีย่นแปลงในหลายแนวทางเม่ือเราแก่ตวั ผู้คนท่ีอยูร่อบข้าง

เราก็เปลี่ยนแปลง การอทิุศตนของพวกเขาอาจเปลี่ยนแปลง และอยา่งท่ีสิ่ง

ตา่งๆเปลีย่นแปลงในชีวิตของพวกเขา มนัอาจท�าให้การเปลีย่นแปลงตา่งๆใน

ความสมัพนัธ์ของเรากบัพวกเขานัน้จ�าเป็น

 เมือ่ลกูๆของเราเตบิโตขึน้และจากบ้านไป ความสัมพนัธ์ของเรากบัพวกเขาจะ

เปล่ียนแปลง แต่พวกเขาไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นน้อยกว่าสิง่ท่ีเราต้องการให้พวกเขาเป็น 

พวกเขาจ�าเป็นต้องแตกต่าง และพวกเขาสามารถดีกว่าเดิมได้

 ลูกสาวของฉนัได้ทิง้บางสิง่ไว้ทีบ้่านในวนัหนึง่ และฉนัได้อยูใ่นอารมณ์ของการ

ต้องการเพือ่นและการพูดคยุของผูห้ญงิ ดังนัน้เมือ่เธอเริม่ต้นทีจ่ะจากไปไม่กีน่าทหีลงั

จากที่เธอได้มาถึง ฉันได้พูดว่า “ท�าไมลูกอยู่ในความเร่งรีบเหลือเกิน?  มาซิและนั่งสัก

ครู่” เธอได้ตอบว่า “แม่คะ ลูกมีครอบครัวที่บ้านซึ่งลูกต้องการที่จะกลับไปหา” 

ฉันได้เริ่มต้นที่จะล่องลอยไปในเส้นทางของการท�าให้ความรู้สึกของฉันเจ็บปวด  

แต่เมือ่ฉนัได้ขอให้พระเจ้าช่วยฉนั ฉนักต็ระหนกัว่าเธอมคีวามรบัผดิชอบอืน่ๆมากมาย

ในชวีติของเธอนอกเหนอืจากการเยีย่มเยยีนฉนั และฉนัไม่ควรท�าให้มนัยุง่ยากส�าหรบั

เธอโดยการขุ่นเคือง ฉันต้องการให้เธอที่จะเป็นอิสระที่จะด�าเนินชีวิตของเธอใน

แนวทางที่เธอจ�าเป็นอย่างแท้จริงโดยปราศจากความกดดันใดๆ จากฉัน เธอใช้เวลา
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อย่างมากกับฉันและท�าหลายอย่างเพื่อฉัน ดังนั้นส�าหรับฉันแล้วท่ีจะวางความ 

กดดันบนเธอในบางโอกาสเมื่อเธอยุ่งกับครอบครัวของเธอก็จะเป็นการเห็นแก่ตัว  

และสามารถมแีนวโน้มทีจ่ะท�าอนัตรายต่อความสมัพนัธ์ทีด่ขีองเราได้  เราจะต้องยอม

ให้ลกูๆของเราเตบิโตขึน้และท�าการตดัสนิใจต่างๆของพวกเขาเอง  และแม้ว่าเราอาจ

ไม่ชอบการเลือกท้ังหมดของพวกเขา พวกเขาก็มีสิทธ์ิท่ีจะท�าการเลือกเหล่านั้นและ

เราควรเคารพสิ่งนั้น

 บ่อยครั้งแล้วผู้คนเป็นทุกข์อย่างยิ่งหลังจากลูกๆของพวกเขาจากบ้านไป  โดย

เฉพาะอย่างยิ่งมันดูเหมือนยากส�าหรับแม่ เธอได้ใช้ชีวิตของเธอท่ีจะเทความรักและ

การเอาใจใส่ของเธอไปยังลูกๆของเธอ บางทีแม้กระท่ังมากเกินไปจากชีวิตของเธอ 

และตอนนีเ้ดก็นัน้ออกไปท�าสิง่ใหม่ๆ และแม่ก็อยูต่ามล�าพงัพยายามทีจ่ะค้นหาทศิทาง

ใหม่ การตอบสนองหนึง่ทีเ่ธอสามารถมไีด้คือทีจ่ะกดดนัลกูของเธอทีจ่ะใช้เวลากบัเธอ

ต่อไปและท�าลายความสมัพนัธ์ของเธอกบัเขา หรอืท�าให้เขาอยูใ่นจดุทีพ่วกเขารูส้กึถูก

บงการ ดงัน้ันส่ิงใดกต็ามทีเ่ขาท�าเพือ่เธอกถ็กูท�าไปไม่ใช่เนือ่งจากความปรารถนาทีจ่ะ

ท�าแต่ในฐานะหน้าทีโ่ดยไม่มคีวามยนิดใีนมนั  การตอบสนองทีด่กีว่ามากคอืทีจ่ะยอม

ให้ลูกของเธอไป พัฒนาความสัมพันธ์ใหม่กับเขาที่ขึ้นอยู่กับมิตรภาพเป็นส่วนใหญ่

แทนที่จะเป็นแบบแม่และลูก  หลังจากการยอมรับว่าสิ่งต่างๆก�าลังเปลี่ยนแปลงและ

การเร่ิมต้นทีจะคิดในแนวทางใหม่ เธอจะพบว่าพระเจ้าไม่เคยปิดประตูหนึ่งโดย

ปราศจากการเปิดอีกประตูหนึ่ง นั่นก็สวยงามในเวลาของมันดังเช่นสิ่งล่าสุด

 ผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันรู้จักได้พูดเมื่อไม่นานนี้ว่า “ลูกที่ฉันไม่คิดว่าจะท�าลายใจ

ของฉันก็ได้ท�า แต่ลูกที่ฉันคิดว่าจะท�าก็ไม่ได้ท�า!” ผู้คนไม่ได้ท�าสิ่งที่เราคิดว่าพวกเขา

จะท�าเสมอไป และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น นั่นก็เป็นหนึ่งในเวลาท่ีดีท่ีสุดในชีวิตท่ีจะวางใจ

พระเจ้า  ผู้คนอาจเปลีย่นแปลงในแนวทางต่างๆทียุ่ง่ยากส�าหรบัเรา แต่แม้กระทัง่เวลา

เหล่านั้นก็สามารถก่อให้เกิดผลดีได้ถ้าเรารักษาท่าทีในทางบวกและวางใจพระเจ้าต่อ

ไป  จริงๆแล้วการวางใจพระเจ้าเป็นกญุแจสูท่กุสิง่  มนัยอมให้เราเข้าไปในการพกัของ

พระเจ้าและมีสันติสุขในระหว่างเวลาที่เปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตของเรา

การวางใจพระเจ้าในระหว่างเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง
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 พระเจ้ารู้ทุกส่ิงที่ได้เกิดขึ้นในอดีต ก�าลังเกิดขึ้นในตอนนี้ และจะเกิดข้ึนใน

อนาคต และพระองค์มีการควบคุมเหนือทุกสิ่ง ดังนั้นพระองค์ไม่ได้กังวลหรือไม่ได้ไม่

อดทน  ความไม่อดทนและความกระวนกระวายของเรามาจากข้อเทจ็จรงิทีว่่าเราไม่รู้

หลายสิ่งที่เราอยากจะรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง และ

มันท�าให้เรารู้สึกเป็นกังวล แน่นอนว่าพระเจ้าสามารถเปิดเผยทุกสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคตและให้เรารู้การที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตของเราจะเป็นไปอย่างไร  

แต่พระองค์ไม่ท�า นัน่เป็นเพราะวา่พระองค์คาดหวงัให้เราท่ีจะวางใจพระองค์  

เป็นสทิธิพิเศษของเราท่ีจะวางใจพระองค์!

 เมือ่เรามกีารเปลีย่นแปลงทีไ่ม่ได้คาดหวงัไว้ในชีวิตของเรา หรอืแม้กระทัง่การ

เปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้ บ่อยครั้งแล้วมันก็ละเราไว้กับค�าถามมากมายท่ีพระเจ้า

เท่านัน้มคี�าตอบ แน่นอนว่าเราต้องการทีจ่ะรูพ้มิพ์เขยีวทัง้หมดส�าหรบัชวีติของเราใน

ตอนนี้ แต่ฉันได้มาสู่การเชื่อว่าถ้าเรารู้ทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าชีวิตจะเบื่อ

หน่ายเมื่อเราด�าเนินทีละวันหรือน่ากลัวมากกว่าการไม่รู้

 พระเจ้าทรงแสนดี และมีเหตุผลที่ชัดเจนว่าถ้าการรู้ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนก่อนท่ีมัน

เกิดข้ึนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับเรา จากนั้นพระเจ้าจะจัดการให้สิ่งต่างๆท่ีจะท�าการใน

แนวทางนั้น  ถ้าพระองค์ไม่ท�าเช่นนั้น เราสามารถทึกทักเอาอย่างปลอดภัยว่าการรอ

คอยและการทีจ่ะประหลาดใจเป็นสิง่ทีดี่ทีส่ดุส�าหรบัเรา  การวางใจพระเจ้าหมายถึงว่า

เราวางใจทางต่างๆของพระองค์  เราไม่ควรแค่วางใจพระองค์ที่จะให้สิ่งที่เราต้องการ

เท่านั้น เราต้องวางใจพระองค์ส�าหรับสิ่งที่ดีที่สุดของพระองค์ในชีวิตของเราอีกด้วย 

และนั่นรวมถึงเวลาของพระองค์และวิธีแห่งการปฏิบัติต่อเราของพระองค์

 ถ้าคุณเป็นบุคคลที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ฉันขอแนะน�าให้คุณเปลี่ยนความ

คดิของคณุเก่ียวกับการเปลีย่นแปลง เพราะว่าบ่อยครัง้แล้วมนัก่อให้เกดิสิง่ในทางบวก

มากที่สุดบางอย่างในชีวิตของเรา
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ล�าธารก็แห้ง

 เราอาจชอบชีวิตของเราอย่างที่มันเป็น แต่ถ้าพระเจ้าตัดสินใจว่ามันเป็นเวลา

ทีจ่ะต้องเปล่ียนแปลงล่ะ?  และถ้าสิง่ทีพ่ระองค์น�าเราไปสูไ่ม่ดูเหมอืนทีจ่ะดเีท่ากบัสิง่

ทีเ่ราได้ละมาล่ะ? นัน่ดูเหมอืนได้เกดิขึน้กบัเอลยีาห์ แต่ไม่มกีารอ้างองิถึงว่าเขาไม่ชอบ

มันหรือบ่นเกี่ยวกับมัน

 เอลียาห์ได้มีชีวิตอยู่ในเวลาแห่งความแห้งแล้งที่รุนแรง แต่พระเจ้าได้ดูแลเขา

อย่างอัศจรรย์  เขาได้อาศยัอยูข้่างล�าธารทีม่นี�า้ไหลและฝงูกาได้น�าอาหารมาให้เขาใน

แต่ละวัน แต่ในที่สุดล�าธารนั้นได้แห้งไป (ดู 1 พงศ์กษัตริย์ 17:7) จากนั้นพระเจ้าได้

บอกให้เอลียาห์ที่จะไปยังอีกเมืองหนึ่งที่ที่หญิงม่ายจะดูแลเขา  เมื่อเขาได้มาถึง เขาก็

พบว่าหญิงนัน้มแีค่อาหารมือ้สดุท้ายและได้วางแผนไว้ส�าหรบัเธอและลกูชายของเธอ

ที่จะกินและตายไป ถ้าคุณถามฉัน มันก็เป็นสถานการณ์ที่หดหู่ และแน่นอนว่าไม่ใช่

สถานการณ์ที่จะตื่นเต้นด้วย แต่อย่างที่ฉันได้กล่าวไป ไม่มีการอ้างอิงถึงการบ่นใดๆ

จากเอลยีาห์ เขาได้บอกหญงิม่ายว่าถ้าเธอจะเลีย้งเขาก่อน แหล่งอาหารของเธอจะไม่

หมดไปตลอดความแห้งแล้ง เธอได้ท�าอย่างที่เขาได้กล่าวไป และแน่นอนว่า พวกเขา

ได้มีมากมาย (ดู 1 พงศ์กษัตริย์ 17:8-16)

 การเปล่ียนแปลงนีใ้นชีวติของเอลยีาห์ไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นการเปลีย่นแปลงที่

มผีลประโยชน์ต่อเขา แต่มนัได้มีผลประโยชน์ต่อหญงิม่ายนัน้ จะมบีางเวลาในชีวิตของ

ฉันและจะมีบางเวลาในชีวิตของคุณที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในชีวิตของเราเพื่อ

จะช่วยเหลือคนอืน่  มนัอาจไม่ดเูหมอืนทีจ่ะช่วยเหลอืเรา หรอืเราอาจดเูหมอืนได้ก้าว

ย้อนหลังไปหนึ่งหรือสองก้าวเป็นเวลาหนึ่ง แต่พระองค์ก�าลังใช้เราเป็นตัวแทนแห่ง

การเปล่ียนแปลงของพระองค์ในชีวิตของอีกบุคคลหนึ่ง เมื่อเราได้บรรลุงานที่ได้รับ

มอบหมายของเรา เราสามารถวางใจว่าพระเจ้าจะเลือ่นขัน้เราไปสูจ่ดุทีด่กีว่าแม้กระทัง่

จุดที่เราได้ละไว้ข้างหลัง

 ฉนัค่อนข้างมัน่ใจว่าพระเยซไูด้ชอบมนัเมือ่พระองค์ได้อยูใ่นสวรรค์กบัพระบดิา

ของพระองค์ก่อนที่พระองค์ได้เสด็จมายังโลกเพื่อจะช�าระบาปของเรามากกว่าเมื่อ

พระองค์ได้ถกูตรึงทีก่างเขน ทนทกุข์และตายเพือ่เรา  อย่างไรกต็าม พระองค์ได้ยอมรบั

การวางใจพระเจ้าในระหว่างเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง
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งานมอบหมายอย่างยินดีเนื่องจากสิ่งดีที่จะถูกกระท�าเพื่อคนอื่นๆ  ถ้าเราต้องการที่

จะถูกใช้โดยพระเจ้า การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เราไม่เอาใจใส่อาจจ�าเป็นเป็นครั้ง

คราว

 ถ้าล�าธารของคณุแห้งไป อย่าเป็นกงัวลเกินไป ฉนัสามารถท�าให้คณุแน่ใจได้ว่า

พระเจ้ามีแผนการใหม่ส�าหรับคุณ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคลหนึ่งตกงานเนื่องจากว่า

บริษัทลดจ�านวนพนักงานลงซึ่งเขาไม่ได้คาดหวังไว้ เขาอาจรู้สึกตกใจกลัวโดยการ

เปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดข้ึนกับเขา น่ีก็เป็นที่เข้าใจได้ แต่การวางใจพระเจ้าต่อไปใน

ระหว่างเวลาแห่งการเปลีย่นแปลงเป็นหน่ึงในกญุแจสูก่ารยอมให้การเปลีย่นแปลงผลกั

ดันเขาไปข้างหน้า     

 การวางใจพระเจ้าในสถานการณ์ใดๆหรอืทกุสถานการณ์เป็นองค์ประกอบหลกั

ต่อการเรียนรู้ที่จะด�าเนินชีวิตแห่งสันติสุข ความยินดีและชัยชนะ

คอยจนพายุผ่านพ้น

 มากกว่าสามสิบปีที่แล้ว ฉันได้ละต�าแหน่งทางพันธิจที่คริสตจักรท้องถิ่นเพื่อ

จะท�าตามสิ่งที่ฉันเชื่อว่าจะเป็นการน�าของพระเจ้า ฉันได้มีโอกาสทางพันธกิจที่ดีที่ค

ริสตจักรนั้น แต่ฉันได้รู้สึกว่าฉันคงได้มีแม้กระทั่งโอกาสต่างๆ มากขึ้นในสถานการณ์

ท่ีแตกต่างไป เป็นเวลาสักระยะหนึง่ มนัดเูหมอืนว่าการเปลีย่นแปลงทีฉ่นัได้ท�าไปกไ็ม่

ได้ก่อให้เกดิผลดเีท่ากบัสิง่ทีฉ่ันไดล้ะไว้ขา้งหลงั  แท้จริงแลว้มนัดูเหมอืนราวกบัวา่ฉนั

ได้ถอยหลังแทนที่จะได้ก้าวหน้าไป

 ในที่สุดสิ่งต่างๆได้เปล่ียนไป ซึ่งพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วฉันได้ท�าการตัดสินใจท่ีถูก

ต้อง แต่มันได้ใช้เวลามากกว่าที่ฉันได้คิดว่ามันจะใช้ ถ้าคุณอยู่ในฤดูกาลแห่งการ

เปลี่ยนแปลงและมันดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆใช้การไม่ได้ จงอดทนและสัตย์ซ่ือท่ีจะท�าสิ่ง

ที่คุณรู้สึกว่าพระเจ้าก�าลังน�าคุณให้ท�าต่อไป มันจะเป็นความอับอายถ้าคุณได้เลิกล้ม

ก่อนการทะลทุะลวงของคณุ จงคดิถงึมนัในแนวทางนี ้เมือ่มนัมพีายขุ้างนอก บ่อยครัง้

เราจะต้องคงอยู่ภายในและรอคอยก่อนที่จะด�าเนินแผนการของเราต่อไป
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 การเปลีย่นแปลงบางอย่างในชวีติของเราอาจดเูหมอืนดงัเช่นพาย ุ สิง่เหล่านัน้

ก็ทันทีและไม่ได้คาดหวังไว้และอาจขัดขวางเราไว้จากการท�าสิ่งท่ีเราได้วางแผนไว้ที่

จะท�า ไม่ใช่พายทุกุลูกทีอ่ยูใ่นการพยากรณ์อากาศ! อารมณ์ต่างๆกเ็ดอืดดาลในระหว่าง

เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง และเราจ�าเป็นต้องรอคอยให้อารมณ์เหล่านั้นสงบลงก่อน

ท�าการตดัสินใจใดๆ ฉนัไม่คดิว่าเป็นการฉลาดที่

จะท�าการตดัสินใจในระหว่างการขึน้หรอืลงทาง

อารมณ์ เราต้องการเวลาทีจ่ะปรบัตัวเข้ากบัการ

เปลี่ยนแปลง เวลาที่จะคิด และเวลาที่จะได้ยิน

จากพระเจ้า ก่อนท่ีคณุท�าการตดัสนิใจหลกัใดๆ 

ในระหว่างเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ฉันขอ

แนะน�าคุณอย่างหนักแน่นว่าคุณต้องรอคอย จงให้เวลาแก่คุณเองท่ีจะคุ้นเคยกับวิธี

ใหม่ของการท�าสิ่งต่างๆ หรือความรับผิดชอบใหม่ หรือผู้คนใหม่ในชีวิตของคุณ ใน

ขณะทีค่ณุก�าลงัรอคอย จงต้ังความคิดของคุณไว้ในในทศิทางบวก จงเช่ือว่าสิง่ท่ีดต่ีางๆ

ก�าลังจะเกิดขึ้น และจงรักษาท่าทีที่ดีไว้!

 ส่ิงต่างๆ ดเูหมอืนจะพบทีท่ีจ่ะปักหลกัในชวีติของเราถ้าเราให้เวลาแก่สิง่เหล่า

นั้น ฉันจ�าได้ถึงเวลาที่ผู ้น�าหลักบางคนที่พันธกิจของเราต้องการที่จะท�าการ

เปลี่ยนแปลงซ่ึงฉันไม่ได้ต่ืนเต้นด้วยอย่างเจาะจง แต่ฉันได้ตัดสินใจท่ีจะเห็นด้วย

เนือ่งจากการนบัถือทีม่ต่ีอพวกเขา  ฉนัไม่ได้ชอบมนัเป็นเวลาสกัระยะหนึง่อย่างแท้จรงิ

และบางครั้งจ�าต้องต่อต้านความรู้สึกในทางลบและการวิจารณ์ที่ฉันรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้

รับรอง  มนัได้ใช้เวลาหลายเดอืน  แต่สดุท้ายแล้วฉนัได้คุน้เคยกับการเปลีย่นแปลงนัน้  

ฉนัอาจได้ท�าตามความรูส้กึของฉนัและยนืกรานว่าเราละท้ิงการเปลีย่นแปลงนัน้เพราะ

ว่าฉันไม่ชอบมัน และฉันมีสิทธิอ�านาจที่จะท�าอย่างนั้น แต่ลึกลงภายใน ฉันรู้ว่านั่น

ไม่ใช่ทางที่จะไป ดังนั้นฉันได้รอคอย! พายุภายในฉันได้สิ้นสุดลง และสิ่งต่างๆก็มี

สันติสุขอีกครั้ง มันกลับกลายเป็นว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้นดีอย่างมาก และใน

บั้นปลายฉันก็ดีใจที่ฉันได้ท�าตามค�าแนะน�าของเพื่อนร่วมงานของฉัน

ก่อนที่คุณท�าการตัดสินใจหลัก

ใดๆ ในระหว่างเวลาแห่งการ

เปลี่ยนแปลง ฉันขอแนะน�าคุณ

อย่างหนกัแน่นว่าคณุต้องรอคอย

การวางใจพระเจ้าในระหว่างเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง
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 บางทีคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ณ ที่ท�างานซึ่งคุณไม่สามารถท�าอะไรเกี่ยว

กับได้หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์อื่นๆบางอย่างหรือบุคคลในชีวิตของคุณ  

.แต่ถ้าคณุตดัสนิใจทีจ่ะท�าสิง่ทีดี่ทีส่ดุจากมนั สดุท้ายแล้วคณุเองอาจพบว่าสถานการณ์

ใหม่นั้นดีกว่าอย่างแท้จริง

 เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ตัดผมสั้นกว่าที่มันเคยเป็น และครั้งแรกฉันก็ไม่ชอบมัน 

แต่ตอนน้ีฉนัรกัมนั ฉนัคดิว่ามนัท�าให้ฉนัดอูายนุ้อยกว่า และมนัง่ายกว่าอย่างมากทีจ่ะ

ดูแล!  เดฟไว้หนวดเป็นเวลาสีส่บิปีและวันหนึง่เขาได้ออกมาจากห้องน�า้พร้อมกบัการ

ได้โกนหนวดแล้ว  ส�าหรบัฉนัแล้วดเูหมอืนว่ารมิฝีปากของเขาได้หายไป และเป็นเวลา

นานทีฉั่นไม่ชอบมนั  แต่ตอนนีฉ้นัชอบมนัและคดิว่าเขาดูอายนุ้อยกว่าในแบบนัน้ และ

ฉนัไม่ต้องการให้เขาไว้หนวดอกี  ประเดน็ท่ีฉนัก�าลงัพยายามทีจ่ะตัง้ก็คอืว่าเราต้องให้

เวลากับส่ิงต่างๆ และเมือ่เราท�า บ่อยครัง้แล้วเราจะปรบัตวัและชอบการเปลีย่นแปลง

ต่างๆ ของชีวิตอย่างแท้จริง



ฉันต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

บทที่ 19

ทุกคนคิดถึงการเปลี่ยนแปลงโลก แต่ไม่มีใครคิดถึงการ

เปลี่ยนแปลงตัวเขาเอง

ลีโอ โทลสทอย

 มบีางสิง่ในชวีติทีเ่ราต้องการทีจ่ะเปลีย่นแปลง และเราจะเป็นสขุอย่างมากถ้า

พระเจ้าจะตดัสนิใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงสิง่เหล่านัน้  แต่ถ้าเราเป็นผูท่ี้จะต้องเปลีย่นแปลง

ล่ะ?

 ฉนัได้สญูเสยีเวลาหลายปีในการคดิว่าถ้าสถานการณ์ต่างๆ ของฉนัหรอืผูค้นที่

อยูร่อบๆฉนัจะเปลีย่นแปลง จากนัน้ฉนัสามารถเป็นสขุมากขึน้ได้ ฉนัได้พยายามทีจ่ะ

เปลี่ยนแปลงพวกเขา ฉันได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเขา แต่จาก

นั้นฉันได้ค้นพบว่า พระเจ้าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงฉัน จนถึงจุดนั้น ฉันไม่ได้ถือว่า

ฉันจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง และที่ว่านี่เป็นการแก้ไขต่อความไม่เป็นสุขและความไม่

พงึพอใจบางอย่างในชวีติของฉนั  ในทีส่ดุเมือ่ฉนัได้ท�าการพจิารณาอนัจรงิใจทีต่นเอง 

ฉนักไ็ด้ตระหนกัว่าไม่มสีิง่ใดและไม่มใีครสามารถท�าให้ฉนัเป็นสขุได้จนกว่าฉนัเป็นสขุ

กับตนเอง ฉันไม่ชอบใครที่ฉันเป็นอย่างแท้จริง แต่ฉันได้ใช้เวลาอย่างมากในการ

พยายามทีจ่ะตัง้การต�าหนสิ�าหรบัความไม่เป็นสขุของฉนับนคนอืน่และส่ิงต่างๆจนฉนั

ได้พลาดความจริงไปอย่างสิ้นเชิง

 ซาตานชอบให้เราทีจ่ะจดจ่อทีส่ิง่ทีผ่ดิเกีย่วกบัคนอืน่ๆ เพราะว่าในแนวทางนัน้

เรากจ็ะไม่เหน็ส่ิงทีผ่ดิเกีย่วกบัเรา  การพพิากษาพวกเขาของเรากท็�าให้เรามดืบอดต่อ

ความผิดต่างๆของเรา  มนัเป็นประโยชน์อย่างมากส�าหรบัฉนัทีจ่ะตระหนกัว่าเมือ่เวลา
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บนโลกนี้ของฉันจบลง ฉันจะยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าและจะถูกเรียกร้องให้การ

รายงานเกี่ยวกับตัวฉันเองเท่านั้น (ดู โรม 14:12)

 พระองค์จะไม่ถามฉันเกี่ยวกับคนอื่น แค่ฉันเท่านั้น ดังนั้นฉันควรจดจ่อที่การ

ยอมให้พระเจ้าท�าสิง่ท่ีพระองค์ต้องการจะท�าในฉนั แทนทีก่ารพยายามท่ีจะให้พระองค์

เปลี่ยนแปลงบางคนหรือสิ่งอื่น

 เมือ่พระเจ้าก�าลงัจดัการกบัเราเกีย่วกบัอปุนสิยัหรอืท่าททีีพ่ระองค์ไม่เหน็ด้วย 

มันสามารถสับสนอย่างมากได้ พระวจนะของพระเจ้าอ้างอิงถึงขบวนการนี้ว่า  

“การท�าให้ส�านึก” และมันเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราอาจรู้สึกว่า “บางสิ่ง

นั้นผิด” แต่เราไม่รู ้ว่ามันคืออะไร แทนท่ีจะพยายามที่จะค้นหาว่ามันคืออะไร 

ฉันแนะน�าการวางใจพระเจ้าอย่างยิ่ง! ยิ่งเราด�าเนินชีวิตในมิติของความคิด เราก็

สามารถที่จะหยั่งรู้และเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะส�าแดงแก่เราน้อยลง

 ขอให้เรากล่าวว่าฉันก�าลังโต้เถียงกับเดฟเก่ียวกับบางสิ่งและแม้ว่าฉันรู้สึกไม่

สะดวกสบายในวญิญาณของฉนั มนักไ็ม่ได้ปรากฏแก่ฉนัว่าพระวญิญาณบริสทุธิก์�าลงั

พยายามทีจ่ะท�าให้ฉนัส�านกึถงึอปุนสิยัทีผ่ดิเพยีงเพราะว่าฉนัเชือ่มัน่อย่างสิน้เชงิว่าฉนั

ถูกต้องเกี่ยวกับความคิดเห็นของฉันและที่ว่าเดฟนั้นผิด

  จนกว่าเราเรยีนรูท้ีจ่ะตระหนกัทนัทีถึงความรู้สกึเหล่านัน้ส�าหรบัสิง่ทีพ่วกมนั

เป็น เราอาจต่อต้านงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งท่ีเราก�าลัง

ท�าอยู ่แต่เมือ่เราวางใจพระเจ้าท่ีจะส�าแดงความจรงิแก่เรา เราจะเรยีนรูแ้ละความจริง

จะท�าให้เราเป็นไท  ฉนัเชือ่ว่าเป็นการฉลาดทีจ่ะอธษิฐานตามปกตว่ิาเราจะไม่ถูกหลอก

ลวงในด้านใดๆแห่งชีวิตของเรา และที่ว่าพระเจ้าจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเราไป

สู่ฉายาของพระเยซูคริสต์ (ดู โรม 8:29-30)

คุณเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงไหม?

 ฉันเช่ือในจุดหมาย แต่ฉันไม่เชื่อว่ามันเป็นผลลัพธ์โดยอัตโนมัติซ่ึงถูกควบคุม

โดยพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง จนเราไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องด้วย  พระเจ้ามีงานมอบหมาย
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ส�าหรบัเราแต่ละคน แต่เป็นไปได้อย่างมากทีว่่าเราจ�าเป็นจะต้องได้รบัการเปลีย่นแปลง

ก่อนที่พระองค์สามารถใช้เราในแนวทางที่พระองค์ต้องการได้ ฉันตื่นเต้นอย่างมาก

เกีย่วกบัการทรงเรยีกของพระเจ้าต่อชวีติของฉนัทีจ่ะสอนพระวจนะของพระองค์ แต่

เร่ิมแรกแล้วฉันไม่มีความคิดว่าพระองค์จะต้องท�าในฉันมากแค่ไหนก่อนท่ีพระองค์

สามารถท�าการผ่านฉันได้

  พระเจ้ามีแผนการที่ดีส�าหรับเราแต่ละคน แต่มีบางเวลาท่ีเราออกนอกเส้น

ทางและไปในทิศทางที่ผิด อย่างขอบคุณแล้ว ด้วยการช่วยเหลือของพระเจ้า เรา

สามารถท�าการแก้ไขเส้นทางได้เสมอ เราสามารถแม้กระทั่งเห็นความผิดพลาดต่างๆ

ของเราเปลี่ยนเป็นพระพรโดยการติดตามการน�าพาของพระเจ้า ชายสองคนในพระ

คัมภีร์ที่ได้มุ่งไปในทิศทางที่ผิดคือยาโคบและเปาโล แต่เมื่อพระเจ้าได้ท�าการในชีวิต

ของพวกเขา เขาทัง้สองกเ็ปลีย่นแปลง และแม้ว่าพวกเขาได้ท�าความผดิพลาดทีร่นุแรง

มากมาย พวกเขาก็จบลงด้วยชีวิตที่อัศจรรย์

 ยาโคบเป็นคนโกง คนหลอกลวง และผู้วางแผน

การที่ได้กลายมาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (ดู  

ปฐมกาล 32:22-28) และเปาโลเป็นผู้ข่มเหงคริสเตียน

ท่ีได้กลายมาเป็นอคัรทตูทีย่ิง่ใหญ่ (ด ูกจิการ 7:58; 8:1-

3; 9:1, 4, 17, 22) ไม่มีค�าว่าสายเกินไปที่คุณจะเปลี่ยนแปลงและเห็นจุดหมาย 

ของคุณส�าเร็จ

 หลายครั้งด้วยกันในการที่จะประสบกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเราอยากจะมีใน

สถานการณ์ของเรา เราต้องเต็มใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงก่อน  ทัง้ยาโคบและเปาโลไม่เพยีง

แต่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ของพวกเขาเท่านั้น แต่พวกเขาได้รับ

เอาการเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็นจะต้องถูกท�าในพวกเขาเอง  ฉันต้องการที่จะแนะน�าว่า

ถ้าคุณไม่เป็นสุขกับแนวทางที่ชีวิตของคุณก�าลังไป ก่อนที่คุณขอให้พระเจ้าที่จะ

เปลีย่นแปลงชวีติของคุณ จงขอให้พระองค์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงสิง่ใดกต็ามในคณุท่ีจ�าเป็น

ทีจ่ะเปลีย่นแปลง  ขอให้เรากลายมาเป็นผูท้ีพ่ระเจ้าต้องการให้เราเป็นและอกีไม่นาน

เราจะท�าสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราท�า และเราจะมีสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เรามี   

ไม่มีค�าว่าสายเกนิไปทีค่ณุ 

จะเปลี่ยนแปลงและเห็น

จุดหมายของคุณส�าเร็จ

ฉันต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
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การถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่ฉายาของพระคริสต์สามารถเป็นการเดินทางท่ียาวนานและ

เจ็บปวดได้ แต่แน่นอนว่ามันสามารถไปอย่างราบเรียบและรวดเร็วมากขึ้นถ้าเราร่วม

มือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระองค์ท�าการในเรา

 บางครัง้ในการเดนิทางของคุณ มนัอาจรูส้กึราวกบัว่าคณุเป็นคนเดียวทีจ่�าเป็น

ต้องเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันยากส�าหรับฉันเมื่อฉันรู้สึกว่าฉันเป็นผู้เดียวที่

พระเจ้าได้จดัการ ครัง้หนึง่เมือ่ฉนัได้บ่นต่อพระองค์เกีย่วกบัมนั พระองค์ได้กระซบิใน

ใจของฉันว่า ‘จอยซ์ เจ้าได้ขอจากเราอย่างมาก เจ้าต้องการมันหรือไม่? แน่นอนว่า 

พระเจ้าจัดการกับเราทุกคน หรืออย่างน้อยพระองค์พยายามที่จะจัดการ แต่ไม่ใช่เรา

ทุกคนที่ฟังและรับเอาการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่พระองค์ต้องการท�าในเรา ฉันต้องการ

ที่จะหนุนใจคุณอย่างแท้จริงที่จะไม่เป็นห่วงเกินไปเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าก�าลังท�าหรือ

ไม่ท�าในชีวิตของคนอื่น แต่จงยอมรับสิ่งที่พระองค์ก�าลังท�าในชีวิตของคุณ

 ถ้าพระเจ้าก�าลังท�างานในคณุ ณ เวลานีใ้นชีวติของคณุ มนัอาจดเูหมอืนราวกบั

ว่าคุณไม่ใช่บุคคลที่คุณเคยเป็น แต่คุณยังไม่ใช่ผู้ที่คุณจะเป็น และคุณรู้สึกราวกับว่า

คณุจมปลกั!  คณุไม่สามารถกลบัไปได้และคุณกไ็ม่สามารถไปข้างหน้าได้โดยปราศจาก

พระเจ้าที่ช่วยเหลือคุณ และพระองค์ดูเหมือนจะนอนหลับ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเลิก

ล้ม จงวางใจพระเจ้าต่อไป! การวางใจพระเจ้าไม่ใช่เวลาครั้งเดียว สิ่งที่เป็นห้าวินาที 

แต่เป็นการเดินทางทุกวัน พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราทีละเล็กทีละน้อย และบ่อยครั้ง

แล้ว เราไม่สามารถแม้กระทัง่หยัง่รูว่้าการเปลีย่นแปลงก�าลงัเกิดข้ึนจนกว่าเรามองกลบั

ไปเหนือระยะเวลาที่ยาวนานและสังเกตว่าเราแตกต่างกว่าท่ีเราเคยเป็นอย่างแท้จริง

ฉันพูดอยู่บ่อยๆว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในที่ที่ข้าพเจ้าจ�าเป็นต้องอยู่ แต่ขอบพระคุณ 

พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ที่ที่ข้าพเจ้าเคยอยู่!’

 ฉันได้มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่รุนแรงอย่างมากหลังจากการถูกล่วง

ละเมิดโดยพ่อของฉัน และแม้กระท่ังหลังจากที่ฉันได้ยอมรับมันและต้องการที่จะ

เปลี่ยนแปลง มันยังคงใช้เวลาที่ยาวนาน อย่าท้อใจถ้าขบวนการของคุณนั้นดูเหมือน

ช้า จงแค่เชือ่ว่าพระเจ้ารูส้ิง่ทีพ่ระองค์ก�าลงัท�าอยูแ่ละจงสนกุด้วยตวัคณุเองในขณะที่

คุณก�าลังเปลี่ยนแปลง  จงจ�าไว้ว่า การเป็นทุกข์ไม่ได้ท�าให้การเปลี่ยนแปลงไปเร็วขึ้น
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 ในระหว่างการเดนิทางแห่งการเตบิโตฝ่ายวญิญาณของเรา เราต้องวางใจเวลา

ของพระเจ้าและวิธีของพระองค์แม้ว่าบางทีสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นสิ่งที่เราได้เลือก  

อย่างไรก็ตาม หลายปีตั้งแต่เวลานี้ไป เมื่อคุณมองย้อนกลับไปในชีวิตของคุณ คุณจะ

ตระหนักว่าสิ่งเหล่านั้นก็สมบูรณ์แบบ!

 การถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่ฉายาของพระคริสต์

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดของทั้งหมด และมัน

ตัดผ่านหลายฤดูกาลในชีวิตของเรา แต่แต่ละฤดูกาล

ก็สวยงามอย่างแท้จริงในเวลาของมัน พระเจ้ามี

แผนการทีถู่กออกแบบมาเพือ่เราแต่ละคนโดยเฉพาะ ดงันัน้จงเพลดิเพลนิในแต่ละฤดู  

จงเพลิดเพลินกับพระเจ้าและจงเพลิดเพลินกับคุณเองขณะที่คุณท�าการเดินทาง!

การเรียนรู้ที่จะท�าสิ่งที่แตกต่าง

 เมื่อฉันไตร่ตรองถึงการเปลี่ยนแปลงที่อัศจรรย์ต่างๆ ที่พระเจ้าได้ท�าในฉันมา

หลายปี ฉันก็ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างก็เรียกร้องให้ฉันเรียนรู้วิธีท่ีจะ

ท�าส่ิงต่างๆอย่างแตกต่างออกไป หรอืวธิทีีจ่ะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างแตก

ต่างจากการตอบสนองที่ฉันได้ท�าไป

 ยกตวัอย่างเช่น ฉนัเคยเห็นแก่ตวัอย่างมาก แต่เมือ่พระเจ้าได้เปิดเผยแก่ฉนัถงึ

ความลึกแห่งความเหน็แก่ตวัของฉนัและปัญหามากแค่ไหนทีม่นัก่อให้เกดิในชวีติของ

ฉัน ฉันก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  แต่ “ความเอาแต่ใจ” ตายอย่างช้าๆ 

และบ่อยครั้งมันก็ค่อนข้างเจ็บปวด  มันใช้เวลานานส�าหรับฉันที่จะเห็นความลึกแห่ง

ความเห็นแก่ตัวของฉัน และแม้กระทั่งยาวนานกว่าที่จะเรียนรู้ที่จะเป็นสุขและรักษา

ท่าทีที่ดีไว้เมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้ไปในทางของฉัน  ยิ่งฉันเรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้า มันก็ยิ่ง

ง่ายกว่า แต่แน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน!

 ฉันเรียนรู้ว่าในการที่จะเพลิดเพลินกับสันติสุข ฉันจ�าต้องปรับตนเองเข้ากับ

ผู้คนและสิ่งต่างๆ  แทนที่จะคาดหวังให้พวกเขาปรับเข้ากับฉัน (ดู โรม 12:16) มันใช้

การถูกเปล่ียนแปลงไปสู ่

ฉายาของพระครสิต์เป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุด

ฉันต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
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เวลาสองสามปีส�าหรบัฉนัท่ีจะตระหนกัอย่างเตม็ทีว่่าการมสีนัตสิขุแท้จรงิแล้วกด็กีว่า

การได้รับตามแนวทางของฉันอยู่เสมอ สันติสุขเป็นหนึ่งในส่ิงมีค่ามากที่สุดที่เรา

สามารถมีได้ และเราจะฉลาดที่จะให้ค่าแก่มันอย่างสูง คุณต้องการสันติสุขพอท่ีจะ

ท�าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณต้องการที่จะท�าเพื่อจะมีมันไหม?  

     ฉันได้เรียนรู้อีกว่าการที่จะถูกต้องก็ถูกประเมินค่าสูงเกินไปอย่างมาก และถ้า

ฉันจะต้องสูญเสียสันติสุขเพื่อพยายามและพิสูจน์ว่าฉันถูกต้องเมื่อฉันไม่เห็นด้วยกับ

บางคน มันก็ไม่คุ้มค่า  เราสามารถวางใจพระเจ้าที่จะพิสูจน์ว่าเราถูกต้องถ้านั่นคือสิ่ง

ที่จ�าเป็น และถ้าไม่แล้ว จากนั้นเราก็สามารถเลือกที่จะพึงพอใจไม่ว่าทางใดก็ตาม

 ขบวนการการเรยีนรูไ้ม่เคยจบลง  เราเรยีนรูท้กุสิง่ตลอดชีวติในหลายด้าน และ

การเรียนรู้ที่จะท�าตามทางของพระเจ้าก็ไม่แตกต่าง ฉันยังคงเรียนรู้ทุกวันเก่ียวกับ

ความสัมพันธ์ของฉันกับพระองค์ และฉันแน่ใจว่าคุณก็เช่นกัน

กระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลง

 เมือ่เราตดัสนิใจว่าเราต้องการทีจ่ะเปลีย่นแปลงและเราเตม็ใจทีจ่ะยอมให้พระ

วิญญาณบริสุทธิ์ที่จะท�างานในชีวิตของเรา ก็มีบทเรียนที่ส�าคัญที่เราทุกคนต้องเรียน

รู้: เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้โดยตัวเราเอง และการเปลี่ยนแปลงแท้ก็

เรยีกร้องการวางใจให้พระเจ้าท�างานในเราทีจ่�าเป็นต้องท�าให้ส�าเรจ็ เราส่วนใหญ่ดิน้รน

และจบลงอย่างสบัสนและผดิหวงัเพราะว่าเราพยายามทีจ่ะเปล่ียนแปลงและล้มเหลว  

เราท�าความคบืหน้าเลก็น้อยและจากนัน้มนัดเูหมอืนว่าเราตกไปสูน่สิยัเก่าๆ ดงันัน้เรา

ตัดสินใจที่จะพยายามหนักขึ้น หรือเราพัฒนาแผนการและสูตรใหม่ในเรื่องวิธีที่เรา

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่เรายังคงไม่ส�าเร็จ

 ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงและเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง จากนั้น

ท�าไมเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้? ท�าไมเราไม่สามารถหยุดการท�าบางสิ่งท่ีเราไม่

ต้องการที่จะท�าได้? ยกตัวอย่างเช่น ถ้าฉันเชื่อมั่นว่าฉันพูดโดยการปราศจากคิดและ

มนัก�าลงัก่อให้เกดิปัญหาในความสมัพนัธ์ของฉนั ดังนัน้ฉนัต้องการทีจ่ะเปลีย่นอปุนสิยั
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นัน้ในฉนั ท�าไมฉนัไม่สามารถท�าได้? ค�าตอบกเ็รยีบง่ายคอื เราไม่สามารถประสบความ

ส�าเร็จได้โดยปราศจากพระเจ้า พระองค์ต้องการให้เราท่ีจะขอและรับการช่วยเหลือ

ของพระองค์ในทกุสิง่ทีเ่ราท�า พระเจ้าเท่านัน้สามารถเปลีย่นแปลงเราได้อย่างแท้จรงิ 

เพราะว่ามันเป็นงานภายใน

 ถ้าเราพยายามอย่างหนักอย่างแท้จริงที่จะเงียบไว้และไม่ก่อให้เกิดข้อโต้เถียง

โดยการกล่าวสิ่งที่ผิดต่างๆ เราอาจประสบความส�าเร็จชั่วขณะ แต่ในชั่วขณะที่ไม่ได้

ปกป้องนั้น ปัญหาจะเกิดขึ้นอีก แต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะวางใจให้พระเจ้าช่วยเราในการ

สือ่สารทัง้หมดของเรา เราจะพบว่าพระองค์เปลีย่นแปลงเราทีละเลก็ทีละน้อย วนัหนึง่

เราก็ตระหนักว่าปัญหาเก่าก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป และเราไม่สามารถท�าสิ่งใดได้

นอกจากขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเรารู้ว่าพระองค์ได้ท�า บรรดาผู้ที่ติดสนิทกับพระ

คริสต์เท่าน้ันจะประสบกบัการเปลีย่นแปลงแท้! แผนการของพระเจ้าคอืสิง่นี ้“ถ้าท่าน

ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับท่าน ท่านจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจาก

เราแล้วท่านจะท�าสิ่งใดไม่ได้เลย” (ยอห์น 15:5)

 เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการท�าสิ่งต่างๆด้วยตัวของเราเองเพื่อว่าเรา

สามารถภูมิใจเกี่ยวกับตัวของเราเองได้ แต่พระเจ้าต้องการให้เราที่จะวางใจพระองค์

ในทกุส่ิงและจากน้ันกใ็ห้การขอบพระคณุแด่พระองค์ส�าหรบัทกุสิง่ทีพ่ระองค์ได้ท�าไป

  คณุก�าลงัดิน้รนกบัตนเองอยูไ่หม? คุณก�าลงัพยายามทีจ่ะเปลีย่นแปลงสิง่ต่างๆ

เกี่ยวกับตนเองที่คุณไม่ชอบหรือสิ่งต่างๆที่คุณรู้ว่าไม่สอดคล้องกับน�้าพระทัยของ

พระเจ้าอยูไ่หม? บางทคุีณกระวนกระวายและคุณพยายามท่ีจะไม่กระวนกระวาย หรอื

บางทีคุณโกรธต่อบางคนและคุณพยายามที่จะยกโทษแก่พวกเขา มันสามารถเป็นสิ่ง

ที่แตกต่างเป็นพันๆ ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือว่า เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

ได้โดยการแค่พยายาม  เราต้องมีการช่วยเหลือของพระเจ้า

 อย่างขอบพระคุณแล้ว เราสามารถ

อธิษฐานและวางความวางใจและความมั่นใจ

ของเราในพระองค์ทีจ่ะท�าสิง่ทีจ่�าเป็นต้องท�าให้

ส�าเร็จในเราได้ ความพยายามใดๆ ที่เราท�าต้อง

เราต้องแลกเปลี่ยนความเป็น

อิสระของเรากับการพึ่งพาที่   

พระเยซูถ ้าเราต้องการที่จะมี

ความส�าเร็จแท้

ฉันต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
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ถูกท�าในขณะที่พึ่งพาที่พระเจ้า ไม่ใช่ปราศจากพระองค์ นี่ฟังดูเรียบง่าย แต่มันเป็น

หนึง่ในสิง่ทียุ่ง่ยากทีส่ดุส�าหรับเราทีจ่ะเรียนรู้ เพราะว่าเน้ือหนงัของมนษุย์นัน้เป็นอสิระ

อย่างมาก  เราต้องแลกเปลี่ยนความเป็นอิสระของเรากับการพึ่งพาที่  พระเยซูถ้าเรา

ต้องการที่จะมีความส�าเร็จแท้ จงเรียนรู้ที่จะพึ่งพา! จงเรียนรู้ที่จะวางใจ!

 อัครทูตเปาโลแบ่งปันกับเราในโรม 7:15-25 ว่าเขาไดพ้ยายามและได้ล้มเหลว

จนกระทั่งเขาได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นสามารถช่วยกู้เขาได้และท่ีว่าเขาจะท�าผ่าน

ทางพระคริสต์  หลังจากสิง่ทีดู่เหมอืนค่อนข้างเป็นการด้ินรนทีเ่ปาโลได้มกีบัตัวเขาเอง

ขณะที่เขาได้พยายามท�าสิ่งที่ถูกต้องและได้ล้มเหลวเรื่อยไป  เขาก็ได้พูดว่า

โอย ข้าพเจ้าเป็นคนไม่เป็นสขุ น่าสมเพช น่าเวทนาอะไรเช่น

นี้? ใครจะช่วยให้พ้นจาก [โซ่ตรวน] ร่างกายแห่งความตาย

น้ี ขอบพระคุณพระเจ้า โดยทางพระเยซคูรสิต์ (ผูร้บัการเจมิ) 

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

โรม 7:24-25

 

 จากภาษาและการเน้นท่ีเราพบในข้อเหล่านี้ ดูเหมือนชัดเจนต่อฉันว่าเปาโล

ค่อนข้างเน้นและแน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเขาได้พบค�าตอบท่ีถูกต้อง พระเจ้าเท่านั้น

สามารถท�าสิ่งที่จ�าเป็นต้องท�าให้ส�าเร็จในเขา และพระเจ้าเท่านั้นสามารถท�าสิ่งท่ี

จ�าเป็นต้องท�าให้ส�าเร็จในเรา!

ขอและรับ

 ถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง จากน้ันพระเจ้าก็เห็นสิ่งนั้นพระองค์ก็พอ

พระทัย!  ตอนน้ีข้ันถดัไปคือการวางใจพระองค์ทีจ่ะท�าสิง่ท่ีจ�าเป็นต้องท�าให้ส�าเรจ็และ

ที่จะให้ก�าลังแก่คุณที่คุณจ�าเป็นเพื่อจะเปลี่ยนแปลง  บ่อยครั้งแล้ว เมื่อเราต้องการที่
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จะเปลี่ยนแปลง เราพยายามที่จะท�าในขณะที่ก็เอาพระเจ้าออกไปจากขบวนการนั้น

ทั้งสิ้น มันจะใช้การไม่ได้! มันใช้การไม่ได้ส�าหรับอัครทูตเปาโลและมันจะใช้การไม่ได้

ส�าหรับเรา บทสรุปก็คือเราต้องวางใจพระเจ้าที่จะท�าการน�้าพระทัยของพระองค์ใน

เราแทนที่จะพยายามท�ามันด้วยตัวของเราเอง

 ยากอบ 4:6 กล่าวว่าพระเจ้า “ให้พระคุณแก่เรามากขึ้นและมากขึ้น [ทางฤทธิ์

เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะต่อต้านบาปและด�าเนินชีวิตอันเช่ือฟังท่ีสะท้อนถึง

ทั้งความเชื่อและการส�านึกคุณของเราส�าหรับความรอดของเรา]  พระคุณคือความ

โปรดปรานและฤทธิ์เดชที่ให้อ�านาจ และปราศจากการไหลที่ต่อเนื่องของพระคุณใน

ชีวิตของเรา เราก็จบลงแบบผิดหวังและเหนื่อยล้า

 ฉันจ�าได้ถึงการที่ฉันมีความสุขมากแค่ไหนเมื่อฉันได้ค้นพบความจริงนี้  ฉันได้

พยายามอย่างหนักท่ีจะเป็นสิ่งที่ฉันได้คิดว่าพระเจ้าต้องการให้ฉันเป็น แต่ฉันได้ล้ม

เหลวอย่างต่อเนื่อง และสับสนและผิดหวัง  ฉันได้พยายามและได้ล้มเหลวหลายๆครั้ง  

ฉันได้พูดว่าฉันก�าลังเลิกล้ม แต่จากนั้นฉันได้รับความตั้งใจของฉันกลับมาอีกและได้

พยายามและล้มเหลวมากขึน้  แต่สดุท้ายแล้วเมือ่ฉนัได้เรยีนรูว่้าพระคณุของ  พระเจ้า

เป็นองค์ประกอบที่ขาดหายไปในแผนการของฉันและฉันได้เริ่มต้นที่จะวางใจให้

พระองค์เปลี่ยนแปลงฉัน ฉันเริ่มต้นที่จะมีชัยชนะ

 เหมือนกับเพลงชีวิตคริสเตียนที่กล่าวว่า “พระคุณพระเจ้านั้นแสนช่ืนใจ!”   

แต่เราต้องขอพระคุณจากพระเจ้าในชีวิตของเรา ยากอบ 4:2 กล่าวว่า “. . . ท่านไม่มี

เพราะไม่ได้ขอ [จากพระเจ้า]”  นั่นก็เรียบง่ายมาก!  จงขอ!  จงขอและรับ “เพื่อความ

ชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม” (ยอห์น 16:24)

 เมื่อฉันได้ดิ้นรนที่จะเปลี่ยนแปลง ฉันได้พยายาม แต่ฉันไม่ได้ขอ. . .ฉันไม่ได้

วางใจ  ตามปกตแิล้วการวางใจพระเจ้าเป็นองค์ประกอบทีข่าดหายไปในความล้มเหลว

ทั้งหมดของเรา  ถ้าเราจะแลกเปลี่ยนการพยายามแบบเนื้อหนังทั้งสิ้นของเรากับการ

วางใจในพระเจ้ามากขึ้น เราจะประหลาดใจต่อผลลัพธ์ต่างๆ!

ฉันต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
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ส่วนของเราคืออะไร?

 เราถูกสอนในพระวจนะของพระเจ้าว่าเมื่อเรามองดูพระวจนะของพระเจ้า

อย่างแน่วแน่ เราก็ถกูเปลีย่นแปลงไปสูฉ่ายาของพระคริสต์โดยมศีกัดิศ์รเีป็นล�าดบัขึน้

ไป (2 โครินธ์ 3:18) ส่วนของเราคอืทีจ่ะศกึษาพระวจนะของพระเจ้าและวางใจว่าพระ

วจนะของพระเจ้ามฤีทธิเ์ดชท่ีจะเปลีย่นแปลงเรา จงรับเอา  พระวจนะเข้าไปในใจของ

คุณเหมือนยาและวางใจว่าพระวจนะจะท�าการเอง ยากอบกล่าวว่าพระวจนะของ

พระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่จะช่วยจิตวิญญาณของเราให้รอดได้ (ดู ยากอบ 1:21)

 การวางใจพระวจนะของพระเจ้ากเ็ทยีบเท่ากบัการวางใจพระองค์! อย่าแค่อ่าน

พระวจนะเพื่อจะบรรลุข้อผูกมัดทางศาสนาประจ�าวัน แต่ที่จะเข้าหาพระวจนะอย่าง

นับถือ และเข้าใจว่าพระวจนะนั้นเต็มไปด้วยฤทธิ์เดช จงรับเอาพระวจนะราวกับว่า

พระวจนะเป็นอาหารประจ�าวันของคุณ เพราะว่าพระวจนะเป็นอาหารที่เราจ�าเป็น

ส�าหรับก�าลังฝ่ายวิญญาณของเรา จงวางใจให้พระวจนะท่ีจะท�าการในคุณท่ีจ�าเป็น

ต้องท�าให้ส�าเร็จ  อย่างทีเ่ราวางใจยาทีจ่ดัไว้เพือ่จะท�าการรกัษาในร่างกายของเรา เรา

สามารถวางใจยา (ฤทธิ์เดชแห่งการรักษา) ในพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะรักษาจิต

วิญญาณของเราได้

 ฉันต้องการท่ีจะแนะน�าให้คุณพิจารณาที่จะเปลี่ยนสิ่งท่ีคุณก�าลังอ่านไปสู่การ

อธษิฐาน ยกตวัอย่างเช่น เมือ่คุณอ่านค�าแนะน�าเกีย่วกบัความส�าคญัของการรกัคนอืน่ 

อย่าแค่อ่าน จงขอให้พระเจ้าที่จะช่วยให้คุณรักคนอื่นอีกด้วย เมื่อคุณอ่านเกี่ยวกับ

ความส�าคัญของการยกโทษแก่ศัตรูของคุณ จงเปลี่ยนมันไปสู่การอธิษฐาน จงขอให้

พระเจ้าช่วยให้คุณที่จะไวในการยกโทษอยู่เสมอและใจกว้างในความเมตตา  โดยการ

ท�าสิ่งนี้ เราไม่เพียงแค่อ่านพระวจนะ แต่เราก�าลังขอให้พระเจ้าที่จะท�าให้มันเป็นจริง

ในชีวิตของเราอีกด้วย

 จงจ�าไว้อยูเ่สมอว่าสิง่ทีม่พีลงัมากทีส่ดุทีเ่ราสามารถท�าได้คือพึง่พิง พึง่พา  อาศัย

และวางความวางใจของเราในพระเจ้า!



การวางใจให้พระเจ้า 
ที่จะเปลี่ยนแปลงผู้คน

บทที่ 20

จงเรียนรู้ท่ีจะเห็นคุณค่าผู้คนท่ีท่ีพวกเขาอยู่ ไม่ใช่ที่ที่คุณ

อยากให้พวกเขาอยู่

จอห์น แมกซ์แวล

 

 ฉันคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่ง่ายที่สุดในโลกส�าหรับมนุษย์ท่ีจะท�าคือค้นพบความผิด

กบัซ่ึงกันและกนั แต่มนักเ็ป็นหนึง่ในสิง่ทีน่่าเศร้าทีส่ดุอกีด้วย!  เราทกุคนมข้ีอบกพร่อง 

กระนัน้ดเูหมอืนว่าในการเสาะหาของเราทีจ่ะเปลีย่นแปลงคนอืน่นัน้ เรากม็ดืบอดต่อ

สิ่งต่างๆในตัวเราเองที่จ�าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง  

 พระเจ้าเท่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงผู้คนได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ 

เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นบางสิ่งที่จะต้องถูกท�าจากภายในสู่ภายนอก ใจต้อง

เปล่ียนเพือ่อปุนิสยัของบคุคลหน่ึงจะเปลีย่นแปลงอย่างแท้จรงิได้ และพระเจ้าเท่านัน้

สามารถให้ใจใหม่แก่เราได้  ในเอเสเคียล 36:26 พระองค์ตรัสว่า “เราจะให้ใจใหม่แก่

พวกเจ้า และเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ภายในของเจ้าทั้งหลาย เราจะน�าใจหินออก

จากเนื้อของเจ้า และให้ใจเนื้อแก่เจ้า”  โดยพื้นฐานแล้ว นั่นหมายถึงว่าพระเจ้าจะให้

ใจและวิญญาณของพระองค์แก่เรา และน�าใจแข็ง ใจหินออกจากเราและแทนที่มัน

ด้วยใจที่ไวต่อน�้าพระทัยและการสัมผัสของพระองค์  ปราศจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ก็

ไม่มคีวามหวงัมากเก่ียวกบัผูค้นทีร่กักนัและกนัอย่างแท้จรงิและเข้ากนัอย่างมสีนัติได้  

อาจมีบางคนในชีวิตของคุณที่คุณอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลง นั่นสามารถเป็นคู่

สมรส ลูก พ่อแม่ ญาติ เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน ผู้คนจะไม่เปลี่ยนแปลงนอกจากว่า
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พวกเขาต้องการ ดงันัน้ขัน้แรกคือทีจ่ะอธษิฐานเพ่ือพวกเขา ขอให้พระเจ้าท่ีจะให้ความ

เต็มใจแก่พวกเขาที่จะเผชิญกับความจริงเกี่ยวกับอุปนิสัยของพวกเขาและความ

ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง

สิ่งเดียวท่ีคุณสามารถท�าได้หลังจากสิ่งน้ันก็คือท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ี

ดีต่อพวกเขาและจดจ่อที่อุปนิสัยที่ดีของพวกเขาแทนที่อุปนิสัยที่คุณไม่ชอบ

อธิษฐานด้วยความถ่อมใจ

 การอธิษฐานเพื่อคนอ่ืนจะเปลี่ยนแปลงต้องถูกท�าด้วยความถ่อมใจทั้งสิ้น  

หาไม่แล้วเราอาจตกไปสู่กับดักอย่างเดียวกันที่เราคิดว่าคนอื่นๆอยู่  1 โครินธ์ 10:12 

กล่าวว่า “เพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว [มีภูมิต้านทานต่อการทดลอง 

มั่นใจเกินไปและชอบธรรมด้วยตนเอง] ก็จงระวังไม่ให้ล้มลง [ไปสู่บาปและการกล่าว

โทษ]”  ตามปกติแล้วฉันอธิษฐานอย่างนี้:

“พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์ก�าลังขอให้พระองค์เปล่ียนแปลง . . . 

ถ้าพวกเขาจ�าเป็นต้องเปล่ียนแปลง ถ้าพวกเขาไม่เปลีย่นแปลง 

จากนั้นโปรดเปล่ียนแปลงใจของข้าพระองค์และขอให้ข้า

พระองค์เหน็ความผดิของข้าพระองค์เองในการคิดว่าพวกเขา

ต้องเปลี่ยนแปลง ข้าพระองค์อธิษฐานอีกว่าขอให้พระองค์

เปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ในทางใดก็ตามที่ข้าพระองค์จ�าเป็น

ต้องเปลี่ยนแปลง อาเมน!”

 

 มีหลายส่ิงที่เรารู้ว่าเป็นบาปเพราะว่ามีการท�าให้ชัดเจนในพระวจนะของ

พระเจ้า แต่มส่ิีงอืน่ๆ อกีมากมายท่ีเราไม่ชอบเกีย่วกบัผูค้นโดยไม่มเีหตผุลนอกจากว่า

เราแค่ไม่ชอบพวกเขา เม่ือผูค้นไม่เหมอืนเรา หรอืมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างจากเรา มนั
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กง่็ายทีจ่ะพบความผดิกบัพวกเขา  แต่มันเป็นการฉลาดกว่าทีจ่ะท�าให้แวดวงแห่งการ

รวมอยู่ด้วยของเรานั้นกว้างขึ้นและเรียนรู้ว่าทุกคนมีคุณค่าถ้าเราจะมองหา

 ตามปกติแล้วหนึ่งในการดิ้นรนที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราก็อยู่กับผู้คนและสิ่ง

ต่างๆ ที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับพวกเขา! เราต้องการให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงเพ่ือผล

ประโยชน์ของเรา แต่เราแทบจะไม่พจิารณาว่าท่าทปีระเภทนัน้เหน็แก่ตวัแค่ไหน อย่าง

น้อยแล้วน่ันคอืแนวทางทีฉ่นัเคยเป็น  ในความหยิง่ของเรา เราทกึทกัเอาว่าวธิขีองเรา

แห่งการเป็นและการท�านั้นถูกต้อง และที่ว่าคนอื่นทั้งหมดในจักรวาลควรท�าสิ่งต่างๆ

ตามวธิขีองเรา  ท่าทนีีเ้องทีก่่อให้เกดิการหย่าร้างส่วนใหญ่และความล้มเหลวมากมาย

เกีย่วกบัความสมัพันธ์อ่ืนๆในครอบครวัและชวีติโดยทัว่ไป ขัน้แรกของเราสูค่วามถ่อม

ใจควรจะเป็นการตระหนักว่าบางทีมีความผิดกับเรามากกว่าผู้คนที่เราก�าลังตัดสิน  

อย่างไรก็ตาม เราไม่เห็นความผิดของเรา ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราถูกครอบง�าอย่างมาก

ด้วยความผิดที่เราคิดว่าเราได้ชี้ชัดในคนอื่นๆ ยิ่งกว่านั้น เรามีแนวโน้มท่ีจะสร้างข้อ

แก้ตวัส�าหรบัตวัเราเองเมือ่อปุนสิยัของเรานัน้เลก็กว่าดวงดาว แต่เราไม่หยบิยืน่ระดบั

ความเมตตาอย่างเดียวกันนั้นแก่คนอื่นๆ

 หน่ึงในเรื่องที่น ่าตกใจท่ีสุดในชีวิตของฉัน 

เกิดขึ้นเมื่อ พระเจ้าแนะน�าฉันต่อฉัน! วันหนึ่งข้าพเจ้า

ได ้อยู ่ ในขบวนการของการอธิษฐานเพื่อเดฟจะ

เปลีย่นแปลงเมือ่พระเจ้าได้ขดัจังหวะการอธษิฐานของ

ฉนั  คณุสามารถจนิตนาการได้ไหมว่าฉนัก�าลงัอธษิฐาน

และพระเจ้าได้ขัดจังหวะฉัน! เมื่อฉันคิดย้อนกลับไปในตอนนี้ ฉันก็อับอายโดยการที่

ฉันได้โง่เขลาแค่ไหน แต่ ณ เวลานั้น ฉันไร้ร่องรอยอย่างสิ้นเชิง  พระเจ้าได้ขัดจังหวะ

ฉันในขณะที่ฉันก�าลังอธิษฐานเพื่อเดฟและได้บอกฉันว่าเดฟไม่ใช่ปัญหาในความ

สมัพนัธ์ของเรา ฉนัเป็นปัญหา  ฉนัได้ตกใจ!  ตลอดสามวนัถดัไป พระเจ้าได้เผชิญหน้า

ฉนัด้วยความเป็นจรงิเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ป็นเหมอืนอะไรทีจ่ะด�าเนนิชวีติกบัฉนั พระองค์ได้

เปิดเผยว่าฉันเห็นแก่ตัวและชอบควบคุมแค่ไหน ฉันยุ่งยากแค่ไหนที่จะเข้ากันได้  ฉัน

เป็นสขุแค่ไหนเมือ่ฉนัได้ตามทางของฉนั ฉนัได้ร้องไห้เป็นส่วนใหญ่ในสามวนัเหล่านัน้ 

แต่มันเป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีบางอย่างในชีวิตของฉัน

หนึง่ในเรือ่งทีน่่าตกใจทีส่ดุ

ในชีวิตของฉันเกิดขึ้นเมื่อ 

พระเจ้าแนะน�าฉันต่อฉัน!  

การวางใจให้พระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงผู้คน
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พลังของความเมตตา

 ความเมตตามีชัยเหนือการพิพากษาอยู่เสมอ (ดู ยากอบ 2:13)  ในอีกนัยหนึ่ง 

ความเมตตานั้นใหญ่กว่าการพิพากษา  ฉันสงสัยว่าใครก็ตามในท่ามกลางเราสามารถ

แสดงความเมตตาอย่างมากต่อคนอื่นๆได้นอกจากว่าเราได้ตระหนักอย่างแท้จริงถึง

ความลึกแห่งความเปราะบาง ความอ่อนแอและความผิดพลาดของเราเอง เมื่อเรา

ตระหนกัว่าพระเจ้าให้ความเมตตาแก่เรามากแค่ไหนในแต่ละวนั นัน่ท�าให้เราใจกว้าง

ในการให้ความเมตตาแก่คนอื่นๆ นี่คือนิทานที่น่ารักเกี่ยวกับกษัตริย์ท่ีไม่เข้าใจความ

เมตตาและชาวสวนที่เข้าใจ

 กษัตรย์ิมสีวนผลไม้ขนาดใหญ่ เขามไีม้ผลทีห่ลากหลายทีไ่ด้ปลกูไว้ทีน่ัน่ เขาได้

จ้างชาวสวนที่มีทักษะที่จะดูแลไม้ผลนั้น แต่ละวัน ชาวสวนจะเด็ดผลไม้ที่สุกและฉ�่า

จากต้นไม้ที่หลากหลายและรวมไว้ในตะกร้า ทุกเช้าเมื่อราชส�านึกก�าลังประชุมกัน  

ชาวสวนนั้นจะให้ผลไม้แก่กษัตริย์

 วนัหน่ึง ชาวสวนรวบรวมผลเชอร่ีและน�าไปยงักษัตรย์ิ กษัตรย์ิได้อยูใ่นอารมณ์

ท่ีไม่ดี เม่ือเขาเลือกผลเชอรี่ท่ีจะชิม มันก็เปรี้ยว ดังนั้นเขาก็โกรธต่อชาวสวนนั้น  

ในความโกรธ เขาได้โยนผลเชอรี่ใส่ชาวสวน มันโดนที่หน้าผากของเขา แต่ชาวสวนได้

กล่าว “พระเจ้าทรงเมตตา!”

  กษัตริย์ได้ไต่ถามว่า “เจ้าต้องบาดเจ็บและโกรธ แต่เจ้ากล่าวว่า ‘พระเจ้าทรง

เมตตา’ ท�าไมหรือ?”

  ชาวสวนได้กล่าวว่า “ข้าแต่กษัตริย์ ข้าพระองค์จะน�าสัปปะรดมาให้พระองค์

ในวันน้ี แต่ข้าพระองค์ได้เปลี่ยนใจ ถ้าพระองค์ได้โยนสัปปะรดใส่ข้าพระองค์ ข้า

พระองค์คงได้บาดเจ็บอย่างรุนแรง พระเจ้าทรงเมตตาส�าหรับการเปลี่ยนใจของข้า

พระองค์”

 เป็นทีช่ดัเจนว่าชาวสวนนัน้ได้เรียนรูท้ีจ่ะวางใจพระเจ้าแม้กระทัง่เมือ่สิง่ต่างๆ

ดเูหมือนไม่ยตุธิรรม  ส่ิงต่างๆสามารถเลวร้ายกว่าทีเ่ป็นได้ และถ้าไม่ใช่เน่ืองจากความ

เมตตาของพระเจ้า มันจะเลวร้าย!
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 เราไม่ต้องการเหตผุลอืน่ใดทีจ่ะส�าแดงความเมตตาแก่คนอืน่ๆนอกจากข้อเทจ็

จริงทีว่่าพระเจ้ามคีวามเมตตาและส�าแดงความเมตตาแก่เรา และพระองค์คาดหวงัเรา

ที่จะให้สิ่งที่พระองค์ให้แก่เราอย่างใจกว้างขวางแก่คนอื่นๆ พระองค์ยกโทษเราและ

คาดหวงัให้เราทีจ่ะยกโทษ พระองค์รกัเราอย่างไม่มเีงือ่นไขและคาดหวงัให้เราทีจ่ะรกั

คนอื่นๆในแนวทางอย่างเดียวกัน และพระองค์ให้ความเมตตาแก่เราส�าหรับส�าหรับ

ความล้มเหลวของเราและคาดหวงัให้เราทีจ่ะให้ความเมตตาแก่คนอืน่ๆ พระเจ้าไม่ได้

คาดหวังให้เราที่จะให้สิ่งที่เราไม่มี ดังนั้นพระองค์ก็เตรียมเราด้วยสิ่งดีทุกอย่างที่เรา

จ�าเป็นเพื่อว่าเราจะสามารถชื่นชมชีวิตของเราและเป็นตัวแทนของพระองค์อีกด้วย

 ฉันจะจินตนาการว่ากษัตริย์ที่ไร้เมตตานั้นได้คิดอย่างยาวนานเกี่ยวกับท่าทีที่

เมตตาของชาวสวนนัน้! เมือ่เราส�าแดงความเมตตาแก่ผูค้น มนัท�าให้พวกเขาประหลาด

ใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าพวกเขาตระหนกัอย่างเตม็ทีว่่าพวกเขาสมควรต่อการลงโทษ

 ฉันอยากจะแนะน�าให้คุณใช้เวลาสักครู่และใคร่ครวญว่ามีใครในชีวิตของคุณ

ไหมทีค่ณุจ�าเป็นต้องหยบิยืน่ความเมตตาให้  ความเมตตาเป็นของขวญั  มนัไม่สามารถ

ท�าเพื่อได้รับมาหรือสมควรได้รับ แต่เมื่อมันถูกให้ไปอย่างไม่คิดมูลค่า ผู้คนก็ประสบ

กับฤทธิ์เดชแห่งความรักของพระเจ้าในแนวทางปฏิบัติที่บ่อยครั้งแล้วเปลี่ยนแปลง 

พวกเขา

 พระเจ้าได้ให้พระคุณแก่เดฟและฉันเพื่อจะยกโทษแก่พ่อของฉันส�าหรับการ

ละเมิดทางเพศต่อฉันตอนเป็นเด็ก และเราได้เข้าหาท่านด้วยความเมตตาในวัยชรา

ของท่านและเอาใจใส่ท่านจนกระทั่งท่านได้ตายไป ฉันจ�าได้เมื่อท่านได้พูดกับเราว่า 

“คนส่วนใหญ่คงได้ต้องการทีจ่ะฆ่าพ่อส�าหรบัสิง่ทีพ่่อได้ท�าไป แต่พวกเจ้าได้กรณุาต่อ

พ่อมาตลอด!” ท่านได้ต้อนรับพระเยซสูามปีก่อนทีท่่านได้ตายไป และฉนัรูส้กึขอบคณุ

ส�าหรับสิ่งนั้น  พระเจ้าได้ส�าแดงความเมตตาแก่ท่านผ่านทางเรา  พระเจ้าท�าการผ่าน

และในความร่วมมือกับผู้คน และพระองค์ต้องการที่จะใช้เราทุกคนบนพื้นฐานตาม

ปกติ  มคีนมากมายในโลกทีห่ลงหายและเจบ็ปวด  พวกเขาอาจได้ลองบางศาสนาและ

ได้ผิดหวัง แต่ถ้าพวกเขาเผชิญหน้ากับพระเยซู พวกเขาจะไม่เป็นเหมือนเดิม บางที

พระองค์สามารถเข้าถึงบางคนในชีวิตของคุณได้ผ่านทางแบบอย่างของคุณเท่านั้น   

การวางใจให้พระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงผู้คน
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ขอให้เราอทุศิตนต่อการส�าแดงแก่ผูค้นถึงสิง่ทีพ่ระเยซเูป็นเหมือนอย่างแท้จรงิแทนที่

พยายามจะบอกพวกเขาเท่านั้น ถ้อยค�าก็ราคาถูกและไร้อ�านาจได้ถ้าไม่มีการกระท�า

ที่จะสนับสนุนถ้อยค�าเหล่านั้น

 ฉันได้เห็นคนมากมายเม่ือหลายปีที่ผ่านมาพยายามท่ีจะพูดกับพ่อของฉันให้

เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของท่านเพราะว่าท่านโหดร้ายและทารุณเป็นส่วนใหญ่ในชีวิต

ของท่าน แต่ไม่ว่าใครก็ตามพูดกับท่านมากแค่ไหน มันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีใดๆ  

อย่างไรก็ตาม เม่ือท่านได้ประสบกับความเมตตาของพระเจ้า มันเริ่มต้นที่จะ

หลอมละลายใจที่แข็งของท่านและพระเจ้าก็สามารถเปลี่ยนแปลงท่านได้  หลังจากที่

ท่านได้ต้อนรับพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของท่านและได้รับบัพติศมา ท่านได้

เปลีย่นแปลงอย่างแท้จรงิ  ท่านได้มชีวีติอยูอ่กีสามปีเท่านัน้ แต่อย่างขอบคณุแล้ว ท่าน

อยู่ในสวรรค์ในตอนนี้

การเลือกที่อิสระ

 พระเจ้าไม่ได้บังคับให้ผู้คนที่จะท�าสิ่งต่างๆ ท่ีต่อต้านความตั้งใจของพวกเขา 

และเราไม่ควรพยายามเช่นกัน มันไม่ผิดที่จะพยายามพูดกับบางคนเกี่ยวกับอุปนิสัย

ในชวิีตของพวกเขาทีก่�าลงัท�าร้ายพวกเขา ตัวคุณเองหรือคนอืน่ๆ แต่ถ้าพวกเขาปฏเิสธ

ถ้อยค�าของเรา เราก�าลังเสียเวลาของเราถ้าเราพยายามที่จะโน้มน้าวให้พวกเขาท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงต่อไป ฉันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ในผู้คนตลอดหลายปีท่ี

ผ่านมา แต่มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าฉันสามารถพูดให้พวกเขาไปสู่การเปลี่ยนแปลง  

พระเจ้าได้ท�าการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราอธิษฐาน!

 พระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าถ้าภรรยามสีามทีีย่งัไม่ได้รบัความรอด เธออาจ

น�าเขามาเชือ่ด้วยอุปนสิยัในทางพระเจ้า แต่ไม่ใช่ด้วยการพดูคยุของเธอ (ด ู1 เปโตร 3:1)

ฉันแน่ใจว่าเมื่อภรรยาพยายามที่จะโน้มน้าวสามีของเธอให้เปล่ียนแปลง เขาก็ขุดลึก

ลงไปเท่าน้ันและตัง้ใจมากขึน้ทีจ่ะไม่เปลีย่นแปลง!  พระเจ้านัน้ดกีว่าอย่างมากในการ

โน้มน้าวให้ผูค้นทีจ่ะท�าบางสิง่ หรือทีจ่ะไม่ท�าบางสิง่มากกว่าใครกต็ามในท่ามกลางเรา
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 จงท�าการอุทิศตนทีจ่ะอธษิฐานแทนทีจ่ะพยายามเปลีย่นแปลงผูค้นและคณุจะ

เห็นผลลัพธ์ที่ดีกว่ามาก

การทึกทัก

 บาปของการทึกทักคือบาปที่เราแทบจะไม่ได้ยิน แต่เราจ�าเป็นต้องได้ยินเกี่ยว

กับมนัมากขึน้ การทึกทกัออกมาจากใจแห่งความหยิง่ และใครคนหนึง่ท่ีทึกทักสิง่ต่างๆ

ก็ท�าการตัดสินใจที่เขาไม่มีสิทธิอ�านาจที่จะท�าการและท�าสิ่งต่างๆท่ีพวกเขาไม่ได้รับ

อนุญาตที่จะท�า

 ลูกจ้างที่ทึกทักแทบจะไม่ได้รับการเลื่อนขั้น เด็กที่ทึกทักก็จบลงด้วยการสูญ

เสียสิทธิพิเศษต่างๆ และบุตรที่ทึกทักของพระเจ้าจะต้องถูกจัดการก่อนที่พวกเขา

สามารถถูกใช้ในงานของพระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพได้ การท�าการเลือกต่างๆของ

เราเองโดยปราศจากการยอมรับพระเจ้าเป็นการทึกทัก

ฟังให้ดนีะ ท่านท้ังหลายท่ีพดูว่า “วนันีห้รือพรุง่นีเ้ราจะเข้าไป

ในเมอืงนีเ้มืองนัน้ จะอยูท่ีน่ัน่สักปีหนึง่ และจะค้าขายแล้วได้

ก�าไร แต่ท่านไม่รู้ [สิ่งที่เล็กน้อยที่สุด] เรื่องของวันพรุ่งนี้  

ชีวิตของพวกท่านเป็นเหมือนอะไร? ก็เป็น [อย่างแท้จริง] 

เหมือนหมอก [ควัน หมอกน�้าค้าง] ที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่

แล้วก็จางหายไป [ไปยังอากาศที่เบาบาง] แต่พวกท่านควร

จะพูดว่า “ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด เราจะยังมีชีวิตอยู่ 

และจะท�าส่ิงนีห้รือส่ิงนัน้” แต่เวลานีท่้านกลบัอวดอ้าง [อย่าง

ผิดๆ] ด้วยความทะนงของตนเอง การอวดอ้างทุกอย่างนั้น

ล้วนเป็นความชั่ว [ผิด]

ยากอบ 4:13-16
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 การด�าเนินการกระท�าโดยปราศจากการยอมรบัพระเจ้า การอธษิฐานและการ

วางใจพระองค์ส�าหรับค�าแนะน�า กไ็ม่ใช่บางสิง่ทีถ่กูยกย่องในสวรรค์!  มนัแสดงถงึท่าที

แห่งความหยิ่งที่จ�าเป็นจะต้องถูกจัดการในชีวิตของเรา

 การตัดสินใจว่าบุคคลหน่ึงจ�าเป็นที่จะเปลี่ยนแปลงและการรับเอางานของ 

การพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเขาเป็นการทึกทัก นั่นคือเหตุท่ีฉันแนะน�า 

อย่างยิ่งว่าแม้ว่าเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงบางคน เราก็ท�าด้วย 

ท่าทีแห่งความถ่อมใจ ตระหนักว่าเราก็มีหลายสิ่งในชีวิตของเราท่ีจ�าเป็นจะต้อง

เปลี่ยนแปลงอีกด้วย

 ฉันดีใจเมื่อพระเจ้าทรงอดทนต่อฉัน แต่มีหลายครั้งด้วยกันท่ีฉันสงสัยความ

อดทนของพระองค์ที่มีต่อคนอื่นๆ เราไม่เข้าใจอยู่เสมอไปว่าท�าไมพระเจ้าไม่ท�าให้

บุคคลหน่ึงเปล่ียนแปลงผู้ซึ่งก�าลังปฏิบัติต่อเราอย่างไม่เหมาะสม ตามค�ากล่าวของ

เปาโล  พระเจ้าส�าแดงความกรณุาต่อผูค้นและท�าให้การพพิากษาล่าช้าเพือ่จะน�าพวก

เขาไปสู่การกลับใจใหม่ (ดู โรม 2:4)

 ถ้าพระเจ้าสามารถส�าแดงความเมตตาและยอมทนต่ออุปนิสัยที่แย่ในความ

พยายามที่จะน�าบุคคลหนึ่งไปสู่การกลับใจใหม่ บางทีเราควรพิจารณาท่ีจะท�าอย่าง

เดียวกัน  

 คร้ังหน่ึงฉันได้ยินนายจ้างคนหนึ่งผู ้ไม่ได้ปฏิบัติต่อลูกจ้างของเขาอย่าง 

เหมาะสม  เขาไม่ได้ชืน่ชมงานหนักของพวกเขา ไม่ได้จ่ายค่าจ้างแก่พวกเขาอย่างเหมาะ

สม ไวที่จะแก้ไขความผิดพลาดเล็กน้อยใดๆ และไม่น่านับถืออย่างมาก เขาเป็น

คริสเตียนและควรได้รู้ดีกว่า และฉันต้องยอมรับว่าบ่อยครั้งแล้วฉันได้สงสัยพระเจ้า

เกี่ยวกับว่าท�าไมพระองค์ปล่อยให้ชายคนน้ันท่ีจะอยู่ต่อไปพร้อมกับอุปนิสัยท่ีแย่ของ

เขาแทนทีจ่ะท�าบางสิง่ทีจ่ะหยดุยัง้เขา  คนทีท่กึทกัเท่านัน้สงสยัพระเจ้า!  ค�าอธษิฐาน

ที่ดีกว่าจากฉันคงได้เป็น “พระเจ้าข้า ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ก�าลังจัดการกับ. . . . . 

. . . และข้าพระองค์อธษิฐานว่าเขาจะฟังพระองค์และท�าสิง่ทีถ่กูต้อง  เขาก�าลงัท�าร้าย

ข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์รู้ว่าอุปนิสัยของเขาก�าลังท�าร้ายพระองค์มากกว่า ขอบคุณ

พระเจ้าส�าหรับความอดทนอย่างมากของพระองค์ที่มีต่อเราทุกคน”
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 อย่างน่าเศร้าใจแล้ว ชายคนนั้นไม่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่ง พระเจ้าได้จัดการ

กับเขาอย่างรุนแรง  ในฐานะผลลัพธ์ ชีวิตของเขาไม่ได้เป็นไปในแนวทางที่มันอาจได้

เป็นถ้าเขาได้ฟังและจ�านนต่อพระเจ้า  มันท�าให้ฉันเศร้าใจเมื่อคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้น และ

ฉนัปรารถนาอย่างแท้จรงิในตอนนีว่้าฉนัจะใช้เวลามากขึน้ในการอธษิฐานเพือ่ชายคน

นั้นแทนที่จะผิดหวังกับเขาและเป็นห่วงเกี่ยวกับการที่เขาปฏิบัติต่อฉันอย่างไร

 เมื่อผู้คนในชีวิตของคุณไม่ได้ด�าเนินชีวิตในแนวทางท่ีพวกเขาควรด�าเนินและ

อุปนิสัยของพวกเขาก�าลังท�าร้ายคุณหรือคนอื่นๆ จงแน่ใจว่าจะอธิษฐานเพื่อพวกเขา

อย่างขนัแขง็  จงอธษิฐานว่าพวกเขาจะฟังพระเจ้าก่อนท่ีมนัจะสายเกนิไป ท่าทีทีเ่มตตา

แบบนั้นก็ดีกว่าท่าทีที่ตัดสินอย่างมาก! ดิทริช บอนฮอฟเฟอร์ได้กล่าวว่า “โดยการ

ตดัสนิคนอืน่ๆ เรากท็�าให้ตัวเราเองมดืบอดต่อความชัว่ร้ายของเราเอง และต่อพระคณุ

ที่คนอื่นๆมีสิทธิ์ได้รับอย่างที่เรามีสิทธิ์”11 

 เราจะชื่นชมสันติสุขในชีวิตของเรามากขึ้นถ้าเราอธิษฐานเพื่อคนอื่นๆแทนที่

จะพยายามเปลีย่นแปลงพวกเขา และพระเจ้าจะท�าสิง่ทีพ่ระองค์เท่านัน้สามารถท�าได้  

ในขณะที่เราก�าลังรอคอยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เราปรารถนาใน

ชีวิต ขอให้เราแน่ใจว่าเรายังคงสัตย์ซื่อต่อทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ขอจากเรา ขอให้เราว่า

ง่ายและก่อเป็นรปูเป็นร่างในพระหตัถ์ของพระองค์และเชือ้เชญิให้พระองค์ทีจ่ะท�าให้

เราเป็นภาชนะที่เหมาะส�าหรับการใช้ของพระองค์!

การวางใจให้พระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงผู้คน
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บทที่ 21

สิ่งที่คุณได้หว่านไปด้วยความเชื่อ อย่าขุดขึ้นมาด้วยความ

สงสัย

เอลีซาเบธ เอลเลียต

 มันจะง่ายที่จะวางใจพระเจ้าถ้าความสงสัยไม่เคยมาเยี่ยมเยียนเรา แต่มันมา 

ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับมัน  มันง่ายที่จะปรารถนาการไม่มีการต่อต้านใน

สิ่งใดๆ แต่มันไม่ใช่เป็นจริง ถ้าไม่มีการทดลอง ถ้าไม่มีความกลัว ถ้าความสงสัยไม่มี

อยู!่ แต่ส่ิงเหล่าน้ันม ีกระนัน้สิง่เหล่านัน้ไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นปัญหาทีบ่่อยครัง้เรายอม

ให้พวกมนัเป็น พระเจ้าบอกให้เราทีจ่ะมคีวามเชือ่และไม่สงสยั กระนัน้พระองค์ไม่เคย

บอกเราว่าความสงสัยจะไม่มาเพือ่การเยีย่มเยยีนบางโอกาส  เหตุผลทัง้สิน้ทีอ่งค์พระ

ผู้เป็นเจ้าบอกให้เราที่จะไม่สงสัยก็เป็นเพราะว่าพระองค์รู้ว่ามันจะมาและพระองค์

ต้องการให้เราพร้อมที่จะรับมือกับมันอย่างรวดเร็วและอย่างแม่นย�าเมื่อมันมา

 เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ท�ารายการโทรทัศน์ที่ซึ่งฉันได้ตอบค�าถามของผู้ชมเกี่ยว

กบัความวางใจ ผูห้ญงิคนหน่ึงได้ส่งค�าถามเข้ามาผ่านทางเวบ็ไซต์ของเราเกีย่วกบัความ

สงสัย เธอได้กล่าวว่าเธอพยายามที่จะวางใจพระเจ้า เธอต้องการท่ีจะวางใจพระเจ้า 

แต่ดูเหมือนเธอไม่สามารถขจัดความสงสัยที่รบกวนเธอได้ และเธอได้ถามฉันว่าเธอ

สามารถท�าอะไรได้

 บางทีคุณมีค�าถามอย่างเดียวกัน  ฉันรู้ว่าฉันได้

มีครั้งหนึ่ง ความจริงก็คือว่าเราไม่สามารถกันความ

สงสัยไว้จากการมาและการพยายามที่จะขโมยความ

เราสามารถเรียนรู ้ที่ จะ

สงสยัความสงสยัของเราได้!
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เชื่อและการวางใจของเราในพระเจ้าไป แต่เมื่อความสงสัยมา เราสามารถเลือกที่จะ

ไม่ปล่อยให้มันกระทบเรา เราสามารถเรียนรู้ที่จะสงสัยความสงสัยของเราได้!  

 เมื่อ พระเจ้าบอกให้เราที่จะไม่ท�าบางสิ่ง พระองค์ก็ไม่ได้บอกเราว่าเราจะไม่

ถกูทดลองให้ท�ามนั หรือไม่รูส้กึทีจ่ะท�ามนัหรอืจ�าเป็นทีต่่อต้านการท�ามนั  แท้จรงิแล้ว 

พระองค์ก�าลังบอกเราถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม  ท�าไมบอกเราที่จะ “ไม่กลัว” นอกจากว่า

เราก�าลังจะมีโอกาสที่จะกลัว? ท�าไมบอกเราที่จะไม่เข้าไปในการทดลองนอกจากว่า

เราก�าลังจะถกูทดลอง? ท�าไมบอกเราทีจ่ะไม่สงสยันอกจากเราจะมโีอกาสทีจ่ะสงสยั?

 ความสงสัยจะมา แต่เราไม่จ�าเป็นที่จะปล่อยให้มันท�าให้เราหวั่นไหวเก่ียวกับ

พระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้า

ตัวอย่างในพระคัมภีร์

 อับราฮัมเป็นตัวอย่างท่ีดีที่สุดที่ฉันรู้เกี่ยวกับเวลาที่เราต้องการที่จะศึกษาการ

ที่บุคคลที่อยู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้ารับมือกับความสงสัยอย่างไร อับราฮัมได้รับ

พระสัญญาจากพระเจ้าว่าเขาและซาราห์จะมีบุตร สถานการณ์ของเขาในโลกตาม

ธรรมชาติก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพวกเขาทั้งสองผ่านปีแห่งการที่จะสามารถมีบุตรได้  

ตามพระคัมภีร์นั้น อับราฮัมไม่มีเหตุผลใดที่จะหวังเลย แต่เขาได้หวังในความเช่ือ 

(ดู โรม 4:18)

 เมื่อเขาได้พิจารณาถึงการหย่อนสมรรถภาพของร่างกายของเขาเองและ 

ความเป็นหมันของครรภ์ท่ีตายของซาราห์ อับราฮัมก็ยังคงไม่ได้อ่อนแอในความเชื่อ 

(ดู โรม 4:19)

 ความไม่เชื่อและความไม่วางใจไม่ได้ท�าให้เขาหวั่นไหว (สงสัยอย่างสงสัย)  

เกี่ยวกับพระสัญญาของพระเจ้า เพราะว่าเขาได้รับก�าลังโดยการสรรเสริญพระเจ้า 

(โรม 4:20) พระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัมและซาราห์ได้เกิดข้ึน แม้ว่ามันได้ใช้

เวลาค่อนข้างนานกว่าที่พวกเขาได้คิดว่ามันจะใช้ในเริ่มแรก

การจัดการกับความสงสัย
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 ฉนัสามารถจนิตนาการได้ถงึการทีค่วามสงสยัได้พยายามทีจ่ะกนัผูค้นทีเ่ราอ่าน

พบในพระคัมภีร์ไว้จากการเคลื่อนที่ไปทางหน้ากับพระเจ้าอย่างไร  พระคัมภีร์เต็มไป

ด้วยตัวอย่างของบรรดาผูช้ายและผูห้ญงิทีไ่ด้วางใจพระเจ้าแม้ว่าพวกเขาได้ประสบกบั

การต่อต้านที่ยิ่งใหญ่ ความล�าบาก และการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมเป็นบางครั้ง  แน่นอน

ว่าความสงสัยได้เยีย่มเยียนโยเซฟในขณะทีเ่ขาได้ถกูจ�าคกุเนือ่งจากอาชญากรรมทีเ่ขา

ไม่ได้ก่อ....... และเอสเธอร์ขณะทีเ่ธอได้เตรยีมตวัทีจ่ะไปต่อหน้ากษตัรย์ิโดยปราศจาก

การถูกเชญิแม้ว่ามนัเป็นอาชญากรรมทีส่ามารถถกูลงโทษโดยความตาย. . .และเปาโล

ขณะที่เขาได้เดินทางน�าข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปเพื่อจะถูกเผชิญหน้าด้วยการ

ข่มเหงที่น่ากลัว คุก การเฆี่ยนตี ความหิวและความล�าบากอื่นๆ กระนั้นแต่ละคน 

ของผู้คนเหล่านี้ได้เห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและพวกเขาได้ต่อสู้การต่อสู้ที่ดีแห่ง

ความเชื่อ

เข้าใจการต่อต้าน

 เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ตระหนักว่าการเป็นไทจากบางสิ่งผ่านทางความเมตตา

ของพระเจ้าก็ไม่ได้หมายถึงการหายไปของสิ่งนั้นเสมอไป เราเป็นไทจากอดีตท่ีเจ็บ

ปวดแต่มันยังอาจพยายามที่จะเยี่ยมเยียนเราในบางโอกาส  เราเป็นไทจากความกลัว

แต่มนักป็รากฏตวั ณ เวลาทีไ่ม่เหมาะสมเพือ่จะดวู่ามนัสามารถได้รบัทางเข้าไปสูช่วีติ

ของเราอีกหรือไม่

 ในลูกาบทที่ 4 เราเห็นเรื่องราวของพระเยซูที่ถูกน�าโดย พระวิญญาณบริสุทธิ์

เข้าไปในถิน่ทรุกนัดารเพ่ือจะถกูทดลองโดยมาร  พระองค์ได้อยูท่ีน่ีใ่นระหว่างสีส่บิวนั 

พระองค์ได้ทนต่อการทดลองทีห่ลากหลาย ต่อต้านการทดลองแต่ละอย่างอย่างประสบ

ความส�าเร็จ  กระนั้นพระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อวงโคจรที่สมบูรณ์แห่งการทดลองได้เสร็จ

สิ้น มารได้จากไปเพื่อจะรอคอยเวลาที่เหมาะสมมากขึ้น (ดู ลูกา 4:13)  ในอีกนัยหนึ่ง 

พระเยซูได้มีชัยเหนือการต่อสู้ แต่การต่อสู้อื่นๆ จะมา การต่อต้านจะมา!
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 การท้าทายต่างๆ ที่เราประสบก็ทดสอบความเช่ือของเราในพระเจ้า มันถูก

ทดสอบในเตาไฟแห่งความล�าบาก และอย่างหวังแล้วก็ออกมาอย่างเข้มแข็งและไม่

พินาศ  ความสงสัย ความกลัวและความกระวนกระวายเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้าน  

การต่อต้านมาพร้อมกับโอกาส (ดู 1 โครินธ์ 16:9) เปาโลกล่าวว่าเมื่อเขาต้องการที่จะ

ท�าดี ความชั่วก็มาอยู่เสมอ (ดู โรม 7:21)  เราไม่จ�าเป็นที่จะยอมให้มันพิชิตความเชื่อ

ของเรา แต่มันจะมา!

 การต่อต้านมาในหลายรูปแบบ แต่โดยไม่ค�านึงถึงการท่ีมันมาอย่างไร ความ

ตัง้ใจของมันคอืทีจ่ะท�าให้เราเลิกล้มต่อความหวงัแห่งการได้รับสิง่ที่พระเจ้าได้สัญญา

แก่เรา

ผู้คนที่ต่อต้านเรา:

ในขณะที่เราก�าลังแสวงหาที่จะท�าตามน�้าพระทัยของพระเจ้า เราอาจพบผู้คนที่ต่อ

ต้านเรา  พวกอัครทูตจ�าต้องรับมือกับการต่อต้านจากพวกผู้น�าทางศาสนาและคน

โรมันบนพื้นฐานตามปกติ  เป็นที่แน่นอนว่า พระเยซูจ�าต้องรับมือกับการต่อต้านจาก

ผู้คนทีไ่ด้ปฏเิสธและดถูกูพระองค์  พวกเขาได้กล่าวหาพระองค์อย่างผดิๆ วจิารณ์และ

ดูถูกพระองค์ แต่พระองค์จะจ่อที่การท�าตามน�้าพระทัยของพระบิดา  บางครั้งผู้คนที่

ต่อต้านเราก็เป็นผู้คนที่เราพึ่งพาเพื่อจะหนุนใจเรา และถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันสามารถ

เป็นความเจบ็ปวดอย่างยิง่ได้  พวกน้องๆของพระเยซเูองได้คดิว่าพระองค์เป็นบ้าและ

อับอายที่จะอยู่กับพระองค์

สถานการณ์ที่ต่อต้านเรา: 

เราทกุคนคุ้นเคยกบัสถานการณ์ต่างๆท่ีขัดขวางเราท�าให้มนัยากส�าหรบัเราทีจ่ะท�าให้

เป้าหมายต่างๆของเราส�าเร็จ  เป็นเวลาหนึ่งเดือนที่ฉันได้เก็บรายชื่อของสิ่งต่างๆที่ได้

เกิดขึ้นในเส้นทางแห่งชีวิตประจ�าวันที่ไม่ได้คาดหวังไว้  ผิดหวัง และใช้เวลาและ

พลังงาน

การจัดการกับความสงสัย
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อารมณ์และความคิดที่ต่อต้านเรา:

เช่นเดียวกับสิ่งที่มองเห็นได้ที่ฉันได้อ้างอิงไป เราก็ถูกต่อต้านอยู่บ่อยๆ โดยความคิด

และอารมณ์ทีถ่กูตัง้ใจทีจ่ะท�าให้การวางใจในพระเจ้าของเราอ่อนแอ  ความสงสยัเป็น

แค่หนึ่งในสิ่งเหล่านั้น มีความกลัว ความกังวล ความหมดหวัง ความกระวนกระวาย

และส่ิงอืน่ๆ  อย่างไรกต็าม  อย่างไรกต็าม เราสามารถได้รบัการหนนุใจทีจ่ะรูว่้าหลาย

คนจากบรรดาผู้ชายและผู้หญิงของพระเจ้าที่ได้ไปก่อนเราก็ได้ฟันฝ่าและบรรลุน�้า

พระทัยของพระเจ้า และด้วยพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ เราสามารถและจะท�า

อย่างเดียวกันได้

 เราควร “เฝ้าระวงัและอธษิฐาน” อย่างทีเ่ราได้รบัการแนะน�าในพระวจนะของ

พระเจ้าทีจ่ะท�า (ด ูมทัธวิ 26:40-41; 1 เปโตร 4:7) จงใส่ใจต่อสิง่ต่างๆ ทีต่่อต้านความ

เชื่อของคุณและพยายามที่จะป้องกันคุณไว้จากการเชื่อฟังพระเจ้า จงรับรู้ว่าสิ่งเหล่า

นั้นเป็นอะไรและอย่ายอมให้สิ่งเหล่านั้นขโมยมรดกจากพระเจ้าของคุณไปได้

    เกี่ยวกับความสงสัย จงจ�าไว้ว่าการรู้สึกสงสัยก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณไม่มีความ

เชือ่และไม่ได้วางใจพระเจ้า  มนัหมายถึงว่าซาตานก�าลงัน�าการทดลองมาเพือ่จะหยดุ

ยั้งเราไว้จากการวางใจพระองค์ แต่เราสามารถพิจารณาถึงแหล่งของความสงสัยและ

ตระหนักว่าเราไม่ควรเชื่อมัน

 ในระหว่างเวลานั้นฉันได้พยายามที่จะจบต้นฉบับหนังสือ ตระเตรียมส�าหรับ

งานประชมุทีจ่ะมาถงึ ถ่ายท�าเพือ่โทรทศัน์และเดนิทางทีจ่ะแบ่งปันข่าวประเสรฐิของ

พระเยซูคริสต์ ณ ตอนปลายของสามสิบวัน ฉันได้มีรายชื่อที่ยาวอย่างมากของ

สถานการณ์ที่ต่อต้านต่างๆ ตั้งแต่การท�าให้เครื่องดื่มวิตามินสีแดงหกบนที่นอนสีขาว

ไปจนถึงการตกบนบันได

 รูปแบบเหล่าน้ีของสิง่ต่างๆก็รบกวนอย่างยิง่ แต่สถานการณ์บางอย่างกรุ็นแรง

มากกว่าและเรียกร้องความสนใจของเรามากขึ้น 

 เมือ่บางสิง่ต่อต้านเรา มนักข็วางทางเราทีจ่ะท�าสิง่ทีเ่ราตัง้ใจทีจ่ะท�า เราทกุคน

สามารถแน่ใจว่าเมือ่เราพยายามทีจ่ะตดิตามพระเจ้าด้วยสดุใจ ซาตานจะหาทางทีจ่ะ

ต่อต้านเรา
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 ยกตวัอย่างเช่น ขอให้เรากล่าวว่าฉนัได้ยนิว่าบางคนกล่าวบางสิง่ท่ีวจิารณ์เก่ียว

กับฉัน แต่มันเป็นบางคนที่ได้วิจารณ์หลายคนและพวกเขาไม่รู้สิ่งใดก็ตามเกี่ยวกับฉัน  

ฉันจะไม่อารมณ์เสียเกี่ยวกับการวิจารณ์ของพวกเขาเพราะว่าฉันจะพิจารณาถึงท่ีมา  

เราควรท�าส่ิงเดียวกันเมื่อความรู้สึกและความคิดที่อธรรมมาและทดลองให้เราที่จะ

หยดุวางใจ พระเจ้า  พระเยซไูด้บอกให้พวกเขาสาวกของพระองค์อธิษฐานว่าพวกเขา

จะไม่เข้าไปในการทดลอง (ดู ลูกา 22:40) การทดลองจะมา แต่พวกเขามีทางเลือก

เกี่ยวกับไม่ว่าจะรับมันหรือไม่

 ส�าหรับฉันโดยส่วนตัว มันเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะเข้าใจว่าเพียงเพราะว่า

ฉันรู้สึกกลัว มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าฉันขี้ขลาดและเพียงเพราะว่าฉันรู้สึกสงสัย มันก็ไม่

ได้หมายถงึว่าฉันไม่วางใจพระเจ้าอีกต่อไป เราไม่สามารถพชิติศัตรขูองเราได้ถ้าเราไม่

ได้ตระหนักถงึมนั!  ความสงสยัเป็นเพือ่นของความกลวั และทัง้สองกเ็ป็นศตัรขูองเรา!

การละเลยเสียงรบกวน

 คณุได้อยูต่่อหน้าเสยีงรบกวนและกไ็ด้เปิดวทิยหุรอืโทรทศัน์เพือ่จะกนัจากการ

ได้ยนิมนัไหม? ฉนัพกัท่ีคอนโดแห่งหน่ึงซึง่บางคร้ังตามปกตกิเ็งยีบอย่างมาก แต่สปัดาห์

ละครั้งในตอนเย็น ร้านอาหารหรือบาร์ตามถนนก็มีวงดนตรีที่เล่นดนตรีดังอย่างมาก

จนฉนัไม่ชอบและมนัท�าให้ฉนัไขว้เขว พวกเขามีผนงัประเภททีเ่คลือ่นทีไ่ด้ซึง่เลือ่นเปิด

ดังนั้นดนตรีก็กระจายข้างนอกเช่นเดียวกับข้างใน  ฉันได้เรียนรู้ว่าถ้าฉันเพิ่มความดัง

ของโทรทัศน์เล็กน้อย มันก็กลบเสียงดนตรี

 ฉันคิดว่าส่ิงท่ีอับราฮัมได้ท�าเมื่อเขาได้พิชิตความสงสัยและความไม่เช่ือผ่าน

ทางการสรรเสริญพระเจ้าก็เป็นตัวอย่างที่แตกต่างของสิ่งเดียวกัน  เขาได้ยินและรู้สึก

ถึงความสงสัย แต่ได้ละเลยเสียงรบกวนจากซาตานโดยการถวายการสรรเสริญ

 ฉันได้ยินว่าส่วนหนึ่งของการสรรเสริญคือการเล่าเรื่องหรือเรื่องราวเกี่ยวกับ

บางสิ่งที่ดีที่พระเจ้าได้ท�า  บางทีเมื่ออับราฮัมได้รู้สึกถึงความสงสัย เขาก็เริ่มถามซา

ราห์ว่าเธอได้จดจ�าถึงเวลาที่พวกเขาได้ละบ้านของพวกเขาในฮารานและที่จะติดตาม

การจัดการกับความสงสัย
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พระเจ้าและไม่รูว่้าพระองค์ต้องการให้พวกเขาไปทีไ่หนหรอืไม่  พระเจ้าได้น�าพวกเขา

ทีละขั้น และฉันแน่ใจว่ามีเร่ืองราวมากมายเกี่ยวกับความดีของพระเจ้าที่พวกเขา

สามารถเล่าและพูดถึงได้

 เดฟและฉันก็ท�าสิ่งเดียวกันอยู่บ่อยๆ เราชอบพูดเกี่ยวกับวันเริ่มต้นแรกๆ 

แห่งพนัธกจิของเราและการท้าทายทัง้หมดทีเ่ราได้เผชญิและการทีพ่ระเจ้าได้สตัย์ซือ่

เพียงไร เมื่อฉันระลึกถึงเวลาเหล่านั้น ฉันพบว่ามันยากที่จะสงสัยพระเจ้า นั่นไม่ได้

หมายถึงว่าฉันไม่ได้รู้สึกสงสัย แต่ฉันได้ละเลยและฉันพิจารณาถึงที่มา!

 พระเจ้าคงไม่ได้ให้ค�าแนะน�าใดๆแก่เราในพระวจนะของพระองค์ทีจ่ะไม่สงสยั

นอกจากว่าพระองค์รู้ว่ามนัจะมาโจมตีความเชือ่ของเรา  ความสงสยัเป็นเครือ่งมอืของ

มารเพื่อจะกันเราไว้จากการท�าสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าต้องการให้เราท�าและการมีสิ่งที่

พระองค์ต้องการให้เรามี

 เมื่อพระเยซูได้อยู่บนเส้นทางของพระองค์ท่ีจะรักษาลูกสาวท่ีป่วยอย่างมาก

ของชายคนหนึ่ง คนอื่นๆ ได้หยุดยั้งพระองค์ต่อไปและขอการรักษาอีกด้วย  พระองค์

ได้หยดุเพ่ือจะช่วยเหลอืพวกเขาและในโอกาสหน่ึง ในขณะท่ีพระองค์ได้รบัใช้ต่อบุคคล

ทีเ่จบ็ป่วย พวกคนใช้ของชายคนนัน้ได้มาบอกพวกเขาทีจ่ะไม่ด�าเนนิการเดินทางของ

พวกเขาอกีต่อไปเพราะว่าเด็กหญงินัน้ได้ตายไปแล้ว  พระคมัภร์ีกล่าวว่าพระเยซไูด้ยนิ

พวกเขา แต่ละเลยพวกเขาและบอกให้ชายคนนัน้ทีจ่ะเชือ่ต่อไป (ด ูมาระโก 5:22-43)

 เห็นไหมว่าแม้กระทั่งพระเยซูจ�าต้องละเลยการรายงานต่างๆ ที่ได้ถูกตั้งใจที่

จะน�าความสงสัยมา พระองค์ได้ถูกทดลองแนวทางเดียวกันท่ีเราถูกทดลองกระนั้น

พระองค์ไม่เคยท�าบาป (ดู ฮีบรู 4:15)

ไม่เคยปราศจากหนทาง

 ใน ศัพทานุกรมอธิบายเกี่ยวกับถ้อยค�าในภาคพันธสัญญาใหม่ของไวน์  

“ความสงสัย” ถูกนิยามโดยบางส่วนว่า “ปราศจากหนทาง” หรือ “ปราศจากแหล่ง”  

เราไม่เคยปราศจากหนทางเพราะว่าพระเยซูทรงเป็นทางนั้น (ดู ยอห์น 14:6)
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  เราอาจไม่เห็นหนทาง แต่นั่นคือเวลาที่เราจ�าเป็นต้องวางใจ พระเจ้า  

ความเช่ือและการวางใจก็มีเพื่อเวลาในชีวิตเมื่อเราไม่รู้สิ่งท่ีจะท�าหรือไม่มีแหล่งของ

เราเอง  พระเยซูไม่เพียงแต่เป็นทาง พระองค์ทรงเป็นแหล่งของเราอีกด้วย! ไม่มีสิ่งใด

ที่ใครก็ตามในท่ามกลางเราจะจ�าเป็นที่พระองค์ไม่สามารถจัดเตรียมให้ได้

 ผู้คนอาจจะบอกคุณว่า “ไม่มีหนทาง” และมารอาจกระซิบว่า “ไม่มีหนทาง” 

แต่คุณสามารถจดจ�าไว้ว่า “ทางนั้น” ก�าลังด�าเนินชีวิตในคุณและพระองค์ทรงอยู่กับ

คุณ!  คุณจะวางใจพระองค์ตลอดทางไปสู่ชัยชนะไหม?

 สี่สิบปีที่แล้ว เมื่อพระเจ้าได้เรียกให้ฉันที่จะสอนพระวจนะของพระองค์ ฉันได้

ท�างานส่ีสบิชัว่โมงต่อสปัดาห์นอกเหนอืไปจากการเป็นภรรยาและมารดา  ตารางเวลา

ที่ยุ่งของฉันได้ละฉันไว้กับเวลาที่ไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาพระคัมภีร์อย่างเหมาะสมเพื่อ

จะเตรียมค�าสอนที่ฉันได้ถูกน�าที่จะท�า ณ การศึกษาพระคัมภีร์ประจ�าสัปดาห์ของเรา

 ฉันได้รู้สึกอย่างหนักแน่นในใจของฉันว่าฉันควรด�าเนินก้าวใหญ่แห่งความเชื่อ

และลาออกจากงานของฉนัเพือ่ทีจ่ะใช้เวลามากขึน้ในการศกึษาพระวจนะของพระเจ้า  

เดฟได้เห็นด้วย และฉันได้ละการงานและรายได้ของฉัน  ใบแจ้งค่าบริการต่างๆของ

เราก็มากกว่าค่าจ้างของเดฟเล็กน้อยในแต่ละเดือน และฉันจ�าได้ถึงการที่ความสงสัย

และความกลัวจะโจมตีฉัน บอกฉันว่าพระเจ้าจะไม่จัดเตรียมและท่ีว่าฉันได้ท�าการ

ตัดสินใจที่แย่ที่จะลาออกจากงานของฉัน

 ในใจของฉันฉันได้รู้สึกว่าฉันท�าสิ่งที่ถูกต้อง แต่ความคิดของของฉันได้โต้เถียง

กับฉัน  ฉันทรมานจนถึงจุดของการค่อนข้างแย่  จากนั้นเช้าวันหนึ่ง  ขณะที่ฉันได้เดิน

ผ่านบ้าน พระเจ้าได้ตรัสแก่ใจของฉันและกล่าวว่า “ไม่ว่าเจ้าสามารถพยายามท่ีจะ

ดูแลตัวเจ้าเองและด�าเนินชีวิตด้วยความกลัวและความสงสัย หรือเจ้าสามารถวางใจ

เราทีจ่ะจดัเตรียมเพือ่เจ้าในทางทีอ่ศัจรรย์ต่างๆ”  ฉนัได้อยูท่ีท่างแยกในความเชือ่ของ

ฉัน ฉันจ�าเป็นต้องหยุดที่จะสงสัยและตัดสินใจว่าฉันจะวางใจพระเจ้าหรือไม่

 พระเจ้าได้ให้พระคณุแก่ฉนัทีจ่ะวางใจ และเป็นเวลาหกปีทีเ่ราได้เฝ้าดพูระเจ้า

จัดเตรียมเดือนแล้วเดือนเล่าในทางที่อัศจรรย์ต่างๆ  ในระหว่างปีเหล่านั้น ความเชื่อ

ของฉนัได้เตบิโตและฉนัได้เรยีนรูโ้ดยประสบการณ์ว่าพระเจ้าทรงสตัย์ซือ่ ฉนัยงัคงมอง

การจัดการกับความสงสัย
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กลบัไปและระลึกถงึปีเหล่านัน้ และฉนัยนิดทีีฉ่นัได้มปีีเหล่านัน้เพราะว่าพวกมันได้ถกู

ใช้เพื่อจะน�าฉันให้เข้าใกล้พระเจ้ามากกว่าก่อน

 ถ้าคุณรู้สึกว่าพระเจ้าก�าลังน�าคุณที่จะท�าบางสิ่ง แต่ทันทีที่คุณย่างก้าวออกไป

ด้วยความเชือ่ คณุกถ็กูโจมตีโดยความสงสยั กอ็ย่าประหลาดใจ ความเชือ่ของคุณก�าลงั

ถกูทดสอบ และแม้ว่ามันอาจจะท้าทาย มนัก็เป็นสิง่ดี  ยิง่คณุเรยีนรูท้ีจ่ะวางใจพระเจ้า

ผ่านทางประสบการณ์ มนักย็ิง่ง่ายขึน้ทีจ่ะท�าอย่างนัน้ คณุจะประสบกบัความสตัย์ซือ่

ของพระองค์ในทางใหม่ๆ และแต่ละครั้งที่คุณประสบ มันจะท�าให้คุณเข้มแข็งขึ้น

 ครั้งหนึ่งฉันได้ยินว่าความสงสัยฆ่าความฝันมากกว่าความล้มเหลวจะฆ่า   

อย่ายอมให้ความสงสัยของคุณท�าให้ความเช่ือของคุณหยุดชะงัก จงตระหนักถึงมัน

ส�าหรับสิ่งที่มันเป็นและเคลื่อนผ่านมันไปด้วยความเชื่อ!



คุณมีประสบการณ์มากแค่ไหน?

บทที่ 22

มนุษย์ผู้พบปัญญา และมนุษย์ผู้ได้ความเข้าใจ [ดึงมันจาก   

พระวจนะของพระเจ้าและประสบการณ์ต่างๆของชีวิต]  

ก็เป็นสุข [ได้รับพร โอกาสดี เป็นที่ต้องการ] จริงหนอ

สุภาษิต 3:13

 ถ้าคุณได้เคยสมัครงาน ค�าถามหนึ่งที่บางทีคุณได้ถูกถามโดยผู้สัมภาษณ์คือ 

“คุณมีประสบการณ์ใดๆไหม?” ถ้าค�าตอบของคุณคือมี ค�าถามถัดไปอาจเป็น “คุณมี

ประสบการณ์มากแค่ไหน?”  แม้ว่าคณุมปีรญิญาจากวทิยาลยัในสาขาทีเ่จาะจงซึง่คณุ

ปรารถนาที่จะท�างาน การศึกษาตามล�าพังก็ไม่ท�าให้เรามีคุณสมบัติส�าหรับต�าแหน่ง

เสมอไป  ไม่ว่าเราคดิว่าเรารูม้ากแค่ไหน นอกจากความรูข้องเราถกูทดสอบ กไ็ม่มหีลกั

ฐานเกี่ยวกับการที่เราจะปฏิบัติที่งานอย่างไร

 พระเจ้ามองหาสิ่งเดียวกันเมื่อพระองค์ปรารถนาที่จะใช้เราเพื่อพระสิริและ 

พระประสงค์ต่างๆ ของพระองค์ในโลก  เมือ่โมเสสจ�าเป็นต้องมกีารช่วยเหลอืในการน�า

คนอิสราเอล ด้วยค�าแนะน�าของ พระเจ้า เขาได้ให้ค�าแนะน�าเหล่านี้แก่ผู้คน:

จงเลอืกคนท่ีมปัีญญา มคีวามรู ้มปีระสบการณ์และมชีือ่เสยีง

ในเผ่าของพวกท่าน และข้าพเจ้าจะตั้งเขาให้เป็นหัวหน้าของ

ท่าน

เฉลยธรรมบัญญัติ 1:13
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คณุอาจสังเกตว่ารายชือ่ของข้อเรียกร้องไม่ได้อ้างองิถงึความสามารถ!  บุคคลหนึง่อาจ

มีความสามารถตามธรรมชาติในด้านหนึ่ง แต่ที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณค่า พวกเขาต้องมี

ปัญญา ความเข้าใจและประสบการณ์อีกด้วย  โมเสสได้มองหาผู้คนที่มีประสบการณ์

ก่อนการตั้งพวกเขาไว้ในต�าแหน่งผู้น�า

 เมื่อเราได้เริ่มต้นสร้างพันธกิจที่พระเจ้าได้เรียกให้เราสร้าง เราก็ต้องการผู้คน

ทีจ่ะช่วยเราเช่นกนั  เมือ่ข้าพเจ้าได้พดูกบัศิษยาภิบาลของข้าพเจ้าเก่ียวกบัความจ�าเป็น

บางอย่าง เขาได้กล่าวว่า “คุณจอยซ์ จงจ�าไว้อยูเ่สมอว่า คุณจะไม่รูจ้กัใครกต็ามจนกว่า

คุณเห็นพวกเขาในสถานการณ์ทุกรูปแบบ” ท�าไมหรือ?  เพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าบุคคล

หนึง่จะปฏบิตักิารอย่างไรจนกว่าคณุลกัษณะและความรูถู้กทดสอบ  แม้กระทัง่ตวัเรา

เองไม่รูส้ิง่ทีเ่ราจะท�าด้วยจนกว่าเรามปีระสบการณ์ของการผ่านพ้นการท้าทายทีแ่ตก

ต่างในชีวิต

  มันง่ายที่จะคิดหรือแม้กระทั่งกล่าวว่าเราวางใจพระเจ้า แต่เราท�าเมื่อเรา

จ�าเป็นต้องท�าอย่างแท้จริงไหม? เมื่อเขียนหนังสือเล่มนี้ในเรื่องการวางใจพระเจ้า ฉัน

ได้ทนต่อการท้าทายบางอย่างที่เจ็บปวดและคงอยู่ยาวนาน  ในระหว่างเวลานั้น ฉันก็

สามารถที่จะวางใจพระเจ้าที่จะดูแลฉันเพราะว่าฉันได้มีประสบการณ์หลายปีกับ

พระองค์ และฉันได้เห็นความสัตย์ซื่อของพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่า

 เราสามารถอ่านหนังสอืเกีย่วกบัการวางใจพระเจ้า แต่เราจะต้องมปีระสบการณ์

เพื่อที่จะท�าดีในเร่ืองนั้นอย่างแท้จริง ในฐานะอาจารย์แห่งพระวจนะของพระเจ้า  

ฉันก็พยายามที่จะแบ่งปันกับผู้คนว่าการแค่ได้ยินหรืออ่านบางสิ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่ง 

ของสิ่งที่จ�าเป็น  เราจ�าเป็นต้อง “ท�า” สิ่งที่เราก�าลังเรียนรู้อีกด้วย และในการท�ามัน

นั้น เราก็เรียนรู้มากถ้าไม่ใช่มากขึ้นกว่าที่เราเรียนรู้จากความรู้ท่ีเราได้รับผ่านทาง 

การศึกษา

พระเยซูมีประสบการณ์

 ฮีบรู 5:8-9 กล่าวว่าแม้ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า 
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พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟัง [ที่กระฉับกระเฉง พิเศษ] 

โดยการทนทุกข์ต่างๆ เมื่อพระเจ้า [ประสบการณ์ที่สมบูรณ์

แบบของพระองค์] ทรงท�าให้พระเยซูเพียบพร้อมแล้ว  

พระเยซูจงึทรงเป็นแหล่งก�าเนิดแห่งความรอดนรินัดร์ส�าหรับ

ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์

 แม้กระทั่งพระเยซูได้เพียบพร้อมท่ีจะท�างานที่พระเจ้าได้ต้องการให้พระองค์

ท�าโดยผ่านพ้นสิ่งต่างๆ และการได้รับประสบการณ์  ฉันไม่รู้เกี่ยวกับคุณ แต่นั่นก�าลัง

หนุนใจฉัน!  จะว่าไปแล้วมันช่วยให้ฉันเข้าใจว่าเรา

เรียนรู้ขณะที่เราไป  เราอาจพบว่ามันยากอย่างมาก

ในฐานะ คริสเตียนใหม่ๆ ที่จะวางใจพระเจ้า แต่เมื่อ

หลายปีผ่านไปและความเชือ่ของเราถกูทดสอบ เราจะ

รู้ว่าพระเจ้าสามารถเป็นทีว่างใจได้ ความรูท้ีข่ึน้อยูก่บั

ความรูท้ีส่มองเป็นระดบัหนึง่ของการเรยีนรู ้แต่ความ

รู้โดยประสบการณ์นั้นลึกกว่า

 เราจ�าเป็นต้องมีการศึกษา (พระวจนะของพระเจ้า) แต่เราก็จ�าเป็นต้องมีการ

เปิดเผยเช่นกัน และฉันเชื่อว่านั่นมาจากเวลาเมื่อความรู้ของเราถูกทดสอบและเรามี

ประสบการณ์แห่งการเหน็ความดีและความสตัย์ซือ่ของพระเจ้าในสถานการณ์ส่วนตวั

ของเราเอง

 ในขณะทีอ่คัรทตูเปาโลได้แนะน�าและหนนุใจชาวโครนิธ์ เขาได้บอกพวกเขาว่า

ไม่มส่ิีงใดทีจ่ะมาต่อต้านพวกเขาทีม่ากเกนิกว่าทีพ่วกเขาจะทนได้พระเจ้าจะจดัเตรยีม

ทางออกให้ เพราะว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อพระวจนะของพระองค์ (ดู 1 โครินธ์ 

10:13) ฉนัเชือ่ว่าเปาโลได้กล่าวจากประสบการณ์  เขาได้เผชิญกบัสิง่ท่ีล�าบากมากมาย

ในขณะทีว่างใจพระเจ้า และครัง้แล้วครัง้เล่าทีเ่ขาได้เห็นพระเจ้าช่วยกูเ้ขาหรอืให้ก�าลงั

แก่เขาที่จะเผชิญสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดด้วยท่าทีที่มีชัยชนะ

ความรู้ที่ขึ้นอยู่กับความรู้ที่

สมองเป็นระดับหนึ่งของ

การเรียนรู้ แต่ความรู้โดย

ประสบการณ์นั้นลึกกว่า

คุณมีประสบการณ์มากแค่ไหน?
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 เมื่อไม่นานมานี้ ระหว่างคาบของค�าถามและค�าตอบท่ีฉันได้ท�าเก่ียวกับการ

วางใจพระเจ้า ผูห้ญงิคนหนึง่ได้ถามว่า “ข้าพเจ้าสามารถวางใจพระเจ้าได้อย่างไรเมือ่

ข้าพเจ้าได้วางใจพระองค์ในอดีตและพระองค์ก็ไม่ได้ช่วยเหลือข้าพเจ้า?” ยี่สิบปีมา

แล้ว ฉันอาจได้มีความยุ่งยากในการตอบเธอ แต่หลังจากสี่สิบปีแห่งประสบการณ์กับ

พระเจ้า ฉันก็รู ้ค�าตอบ ฉันได้กล่าวว่า “ถ้าคุณได้วางใจพระเจ้าส�าหรับบางสิ่ง 

และไม่ได้รับมัน จากนั้นคุณได้วางใจพระองค์ส�าหรับบางสิ่งท่ีคุณต้องการซ่ึงไม่อยู่ใน

แผนการของพระองค์ที่มีส�าหรับคุณ” บุคคลแห่งความเชื่อที่เติบโตสามารถวางใจ

พระเจ้าส�าหรับบางส่ิงได้ แต่ถ้าพวกเขาไม่ได้รับมัน พวกเขาก็วางใจพระเจ้าต่อไป   

พวกเขาวางใจว่าถ้าสิง่ทีพ่วกเขาได้ขอเป็นน�า้พระทยัของพระเจ้า พระองค์คงได้ให้มัน

แก่พวกเขา และพวกเขาเข้าใจว่าถ้าสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่น�้าพระทัยของพระเจ้า  

พวกเขาก็อยู ่ในสภาพที่ดีกว่ามากถ้าปราศจากมัน พวกเขาสามารถเรียนรู ้ท่ีจะ

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ว่าพวกเขาไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการ! พวกเขาไม่เพียงแค่

วางใจพระเจ้าส�าหรับสิ่งต่างๆ แต่ตลอดสิ่งต่างๆทั้งหมดอีกด้วย

 เปาโลได้กล่าวไว้ดังนี้:

และเราปรารถนา [อย่างหนกัแน่นและกระตอืรอืร้น] ให้ท่าน

แต่ละคนแสดงความกระตือรือร้นอย่างเดียวกันจนถึงที่สุด 

[ตลอดทาง] เพื่อจะพบความส�าเร็จตามที่หวังไว้ [ของท่าน]

     ฮีบรู 6:11

 แต่ละคร้ังที่เราวางการวางใจของเราในพระเจ้าในขณะที่เผชิญความล�าบาก 

หรือเมื่อเรามีความจ�าเป็น มันก็ง่ายขึ้นที่จะท�าในครั้งถัดไป เราเรียนรู้ที่จะวางใจ

พระเจ้าทลีะเล็กทลีะน้อย (บางครัง้กท็ลีะเลก็ทลีะน้อยอย่างมาก)  ดงันัน้อย่าท้อใจถ้า

คุณไม่รู้สึกว่าคุณประสบความส�าเร็จในมันในตอนน้ีอย่างท่ีคุณรู้ว่าคุณจ�าเป็นต้อง

ประสบความส�าเร็จ
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โรงเรียนแห่งชีวิต

 เราทุกคนอยู่ในโรงเรียนแห่งชีวิต และเราเรียนรู้มากขึ้นและมากขึ้นขณะที่เรา

ท�าการเดินทางของเรา  ดาวดิผูเ้ขยีนสดุดีบ่อยครัง้ได้กล่าวถึงบรรดาผูท่ี้มปีระสบการณ์

กับองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาได้กล่าวว่าบรรดาผู้ท่ีมีประสบการณ์กับความเมตตาของ

พระเจ้าจะพึ่งพาและวางการวางใจของพวกเขาในพระองค์อย่างมั่นใจ (ดู สดุดี 9:10)

เมื่อเราประสบกับความดี ความกรุณา ความเมตตา ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและความ

ใจกว้างของพระเจ้า มนักใ็ห้ความมัน่ใจแก่เราว่าเราสามารถวางใจพระองค์ในสถานการณ์ 

ประเภทใดก็ได้ แม้ว่าพระองค์ไม่ได้ให้สิ่งที่เราได้คาดหวังไว้ ในท่ีสุดเราจะเห็นว่า

พระองค์ให้สิ่งท่ีดีที่สุดส�าหรับเราเสมอ เพียงเพราะว่าเราไม่เข้าใจเหตุผลของส�าหรับ

ส�าหรับสาเหตุที่พระองค์ท�าสิ่งต่างๆ ในแนวทางที่พระองค์ท�า นั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่า

ทางของพระองค์นัน้ไม่ถกูต้อง  ในท่ีสดุเรากเ็ข้าใจ แม้ว่าบางครัง้มนัใช้ตลอดชวีติทีจ่ะเข้าใจ

 บ่อยครั้งผู้คนกล่าวว่า “ข้าพเจ้าปรารถนาว่าข้าพเจ้าสามารถหนุ่มอีกครั้งหนึ่ง

และรู้ส่ิงทีข้่าพเจ้ารูใ้นตอนนี”้ แต่นัน่เป็นไปไม่ได้  เรารูส้ิง่ทีเ่รารูใ้นตอนนีเ้ท่านัน้เพราะ

ว่าเราได้ผ่านพ้นโรงเรียนแห่งชีวิต

 ฉนัไม่สามารถทีจ่ะระงับชีวติไว้และออกจากโรงเรยีนพระคมัภร์ีเมือ่พระเจ้าได้

เรยีกให้ฉนัทีจ่ะสอนพระวจนะของพระเจ้า แต่ฉนัได้และยงัคงอยูใ่นโรงเรยีนแห่งชวีติ 

และฉันได้เรียนรู้หลายสิ่งที่ฉันไม่สามารถเรียนรู้ได้โดยการแค่ไปโรงเรียนเท่านั้น

 ดาวิดได้กล่าวถงึสิง่ทีเ่ขาได้เรยีกว่า “ประสบการณ์ท่ีศกัดิส์ทิธิ”์ (ด ูสดุด ี119:7)

ฉันรักความคิดนั้น บางสิ่งที่เราได้ประสบบางทีคงไม่ได้เป็นการเลือกของเรา กระนั้น

ในปัญญาที่ไม่จ�ากัดของพระเจ้า สิ่งเหล่านั้นก็ “ศักดิ์สิทธิ์”  ในอีกนัยหนึ่ง สิ่งเหล่านั้น

เป็นประสบการณ์ที่ศักด์ิสิทธิ์ที่ถูกใช้เพื่อจะช่วยให้เรารู้จักพระเจ้าและฤทธิ์เดชแห่ง

การเป็นขึ้นจากตายของพระองค์อย่างแท้จริง

 ในระหว่างหกปีที่พระเจ้าได้ทดสอบความเชื่อของเราหลังจากที่ฉันได้ลาออก

จากงานของฉันและเราจ�าต้องพึ่งพาพระองค์อย่างสิ้นเชิง ฉันก็ได้เติบโตทางฝ่าย

วญิญาณในแนวทางทีอ่ศัจรรย์ต่างๆ มนัไม่ใช่ทางทีฉ่นัคงได้เลอืก แต่แน่นอนว่ามนัเป็น

ทางที่ถูกต้อง! 

คุณมีประสบการณ์มากแค่ไหน?
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 ฉนัชืน่ชอบการไตร่ตรองทีก่ารทีพ่ระเจ้าดูแลคนอสิราเอลอย่างไรในขณะทีพ่วก

เขาได้ท�าการเดินทางของพวกเขาตลอดถ่ินทุรกันดารและการเข้าเรียนโรงเรียนแห่ง

ชวีติ  พระองค์ได้เลีย้งพวกเขาด้วยมานา (อาหารท่ีเหนอื

ธรรมชาติ) และพวกเขาก็ไม่มีแนวคิดว่ามันมาจากไหน

หรือไม่มีหลักฐานยกเว้นพระสัญญาของพระเจ้าว่ามัน

จะมาในวันถัดไปและถัดไป  พวกเขาจ�าต้องวางใจ

พระเจ้าทลีะวนัอย่างแท้จรงิ  บางครัง้ทางเดยีวทีเ่ราจะ

เรียนรู้ที่จะท�าบางสิ่งคือเมื่อเราไม่มีทางเลือกอื่น

 ในระหว่างสี่สิบปี พวกเขาได้เดินทางตลอดถิ่นทุรกันดาร เสื้อผ้าของคน

อิสราเอลก็ไม่เก่า (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 8:4) พวกเขาไม่ได้รับเสื้อผ้าใหม่ใดๆ แต่สิ่งที่

พวกเขามีก็อยู่ยาวนานอย่างอัศจรรย์ พระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์ได้ทดสอบพวกเขา

เพื่อจะดูว่าพวกเขาจะรักษาพระบัญชาของพระองค์หรือไม่ ดูซิ ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับ

การวางใจโดยปราศจากการทดสอบ! จุดประสงค์ของพระองค์คือท่ีจะเลื่อนขั้นพวก

เขาไปสู่สถานการณ์ที่ดีกว่ามาก แต่ก่อนอื่นพระองค์จ�าต้องสอนพวกเขาท่ีจะพึ่งพา

พระองค์จนพวกเขาจะไม่ลมืพระองค์หลงัจากการผ่านพ้นสิง่ต่างๆ ทีพ่วกเขาได้ประสบ

กับพระองค์ (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 8:2, 7, 11)

 ในโรงเรียนแห่งชีวิต ฉันได้ประสบกับการทรยศของบรรดาผู้ที่ฉันคิดว่าเป็น

เพือ่นทีด่ ีการปฏเิสธของสมาชกิครอบครวัและเพือ่นๆเมือ่พวกเขาไม่เหน็ด้วยกบัการ

เลือกของฉันส�าหรับชีวิตของฉัน การเข้าใจผิด การกล่าวหาผิดๆ การข่มเหง และ

เหตุการณ์ทีเ่จบ็ปวดอืน่ๆ  แต่ฉนัได้เรยีนรูค้วามส�าคัญของการยกโทษแก่บรรดาผูท้ีไ่ด้

ท�าร้ายฉนัและของการปฏเิสธทีจ่ะขมขืน่และโกรธอกีด้วย  ฉันได้เรยีนรูค้วามสตัย์สจุรติ 

ความยอดเยี่ยม สันติสุข ความอดทน การควบคุมตนเอง วิธีที่จะเลือกเพื่อนที่ถูกต้อง 

ทีจ่ะเอาพระเจ้ามาก่อนในชวีติของฉนั ทีจ่ะเหน็คณุค่าของผูค้น และบทเรยีนชวีติอืน่ๆ

อกีมากมาย  บทเรยีนส่วนใหญ่กไ็ม่ง่ายทีจ่ะเรยีนรูเ้พราะว่าบทเรียนเหล่านัน้เรยีกร้อง

การทดสอบทีใ่นทีสุ่ดแล้วได้เปลีย่นเป็นประสบการณ์ทีต่อนนีอ้นุญาตให้ฉนัทีจ่ะวางใจ

พระเจ้าด้วยความง่ายที่มากขึ้นและมากขึ้นขณะที่หลายปีด�าเนินไป

 บางครัง้ทางเดยีวทีเ่ราจะ

เรียนรู ้ที่จะท�าบางสิ่งคือ

เมื่อเราไม่มีทางเลือกอื่น
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มันง่ายขึ้น

 ฉนัเชือ่ว่าฉนัสามารถกล่าวด้วยความแน่นอนว่าการวางใจพระเจ้าก็ง่ายข้ึนอย่าง

เช่นชวีติกบัพระองค์  เมือ่เราเลอืกทีจ่ะ “วาง” การวางใจของเราในพระองค์แทนท่ีใน

สิง่อืน่ๆ เรากเ็รยีนรูแ้ละเติบโตในความสามารถของเราทีจ่ะท�าอย่างนัน้ ฉนัได้เฝ้าดเูดฟ

ด�าเนินชีวิตกับสิ่งที่ฉันเรียกว่า “ความง่ายที่บริสุทธิ์” ในระหว่างห้าสิบกว่าปีท่ีเราได้

แต่งงานมา ณ คร้ังหนึง่มนัได้รบกวนฉนัทีว่่าชวีติดูเหมอืนง่ายอย่างมากส�าหรบัเขาและ

ยากอย่างมากส�าหรับฉัน แต่จากนั้นฉันได้เรียนรู้ว่าชีวิตไม่ได้ง่ายส�าหรับพวกเราเลย  

แต่เราสามารถด�าเนนิชวีติด้วยความง่ายทีบ่รสิทุธิไ์ด้โดยการวางใจพระเจ้าตลอดเวลา

ในทุกสิ่ง

    เดฟดูเหมือนจะเรียนรู้ไวกว่าฉันค่อนข้างหัวแข็งและตามปกติแล้วจะต้องมี 

“ประสบการณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์” มากขึ้นกว่าเขาเล็กน้อยก่อนท่ีฉันเรียนรู้ในท่ีสุด เขาได้

เรียนรู้แต่แรกในชวีติทีจ่ะมอบภาระของเขาไว้กบัพระเจ้าและยอมให้พระเจ้าทีจ่ะดแูล

เขา  ฉันจ�าได้ถึงปีแรกๆแห่งชีวิตสมรสของเราเมื่อเราได้ประสบกับความล�าบากต่างๆ

ที่เขาพยายามที่จะบอกฉันว่าการกระวนกระวายและการผิดหวังของฉันจะไม่ปลี่ยน

แปลงส่ิงใดเลย และทีว่่าฉนัควรวางใจพระเจ้า  ฉนัต้องการทีจ่ะท�าอย่างนัน้ แต่ฉนัไม่รู้

วิธทีีจ่ะท�า  ถ้าคณุมเีวลาทียุ่ง่ยากในการวางใจพระเจ้า ฉนัต้องการทีจ่ะท�าให้คณุแน่ใจ

ว่าฉนัรู้ว่าฉนัรู้สกึอย่างไร แต่ฉนักร็ูจ้ากประสบการณ์ว่าเมือ่คณุด�าเนนิการเดนิทางของ

คุณต่อไป คุณก็จะเรียนรู้  อย่าท้อใจกับตัวคุณเองถ้าบางครั้งคุณดูเหมือนมีความเชื่อ

น้อยอย่างมาก จงจ�าไว้ว่าเมื่อเราใช้ความเชื่อน้อยของเรา มันสามารถกลายมาเป็น

ความเชื่อมากตามกาลเวลา

 พระเยซูได้บอกให้พวกสาวกทีไ่ด้ตกใจกลวัในพายกุว่าพวกเขามคีวามเชือ่น้อย 

(ดู มาระโก 4:40) กระนั้นสองสามปีต่อมา เราเห็นว่าบุคคลเดียวกันเหล่านี้ใช้ความ

เช่ือมากเมื่อพวกเขากระจายข่าวประเสริฐของพระคริสต์ในเวลาแห่งการข่มเหงท่ี

รุนแรงอย่างกระฉับกระเฉง ความเชื่อน้อยของพวกเขาได้เติบโตไปสู่ความเช่ือมาก 

และความเชื่อของเราก็สามารถเป็นอย่างนั้นได้ พวกเขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะมีความเชื่อ

มากโดยการนอนบนชายหาดในวันที่มีแสงแดด พวกเขาได้เรียนรู้มันในพายุแบบ 

คุณมีประสบการณ์มากแค่ไหน?
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เฮอริเคน!  พวกเขาได้ล้มเหลวที่จะวางใจพระเจ้าในพายุ แต่ในที่สุดพวกเขาได้เรียนรู้

ที่จะวางใจพระองค์ตลอดเวลาในทุกสิ่ง ชายเหล่านี้ได้เผชิญความตายทุกวัน กระนั้น

พวกเขาก็บากบัน่ต่อไป เพราะไม่ว่าในชวีติหรอืความตาย พวกเขารูว่้าพวกเขาสามารถ

วางใจพระเจ้าได้!

 เมื่อพระเยซูได้ทนทุกข์บนกางเขนและก�าลังจะหายใจลมหายใจสุดท้ายของ

พระองค์ บรรดาถ้อยค�าสุดท้ายของพระองค์เป็นถ้อยค�าแห่งการวางใจ พระองค์ได้

ตรสัว่า “ข้าแต่พระบดิา ข้าพระองค์ขอฝากจติวญิญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหตัถ์

ของพระองค์!” (ลูกา 23:46)

        ฉันอธิษฐานว่าเราทกุคนจะเรยีนรูท้ีจ่ะวางใจพระเจ้าจนถึงลมหายใจเฮอืกสดุท้าย

ของเรา! การด�าเนินชีวิตแห่งการวางใจพระเจ้าท�าให้ชีวิตที่อาจแย่มากน้ันน่ายินดีได้  

การวางใจเป็นของขวัญอนัมีพลงัทีพ่ระเจ้าได้มอบแก่เรา  ดงันัน้ขอให้เราแกะออกและ

ใช้มันตลอดเวลาในทางทั้งหมดของเรา



การมอบทุกสิ่งแด่พระเจ้า

บทที่ 23

โลกยังไม่ได้เห็นสิ่งท่ีพระเจ้าสามารถท�าได้ผ่านทางบุคคลท่ี

อุทิศตนแด่พระองค์อย่างเต็มที่

      ดี.แอล. มูดี้

 ผู้คนดูเหมือนจะมีสิ่งต่างๆ ที่จะกระวนกระวายอยู่เสมอ แต่มีสามสิ่งท่ีเราได้

รับค�าอธิษฐานร้องขอมากว่าสิ่งอื่นใด ณ พันธกิจของเราคือ ค�าอธิษฐานส�าหรับลูกๆ 

ของผู้คนและบุคคลอันเป็นที่รัก ค�าอธิษฐานเพื่อการเงิน และค�าอธิษฐานเพื่อสุขภาพ

และการรักษา

 ความกระวนกระวายเป็นศัตรแูห่งการวางใจพระเจ้า และมนัพยายามท่ีจะขโมย

ความเชือ่ของเราและกกัเราไว้ในย่านของความกลวัต่อไป  ไม่มบีคุคลใดได้รบัสิง่ท่ีพวก

เขาต้องการจากพระเจ้าผ่านทางความกลัว  โดยทางความเชื่อที่มั่นคงและการวางใจ

ในพระเจ้าน้ันเองทีเ่ราจะด�าเนนิชวีติทีเ่ราต้องการจะด�าเนนิอย่างแท้จริงและมสีนัตสิขุ

และความยินดีที่ เราปรารถนา ขอให้เราพิจารณาสามด้านเหล่านี้แห่งความ

กระวนกระวายซึ่งตระหนักว่าเราอาจประยุกต์ใช้หลักการต่างๆท่ีเราเห็นท่ีนี่กับด้าน

ใดๆในชีวิตของเราได้

1.การกระวนกระวายเกี่ยวกับลูกๆของเรา

 พวกเขาจะเป็นอย่างไร?  เราเป็นพ่อแม่ที่ดีไหม?  เราจะตีสอนพวกเขาอย่างไร

เมื่อพวกเขาต้องการมัน? เราเคร่งครัดเกินไปหรือบางที่เคร่งครัดไม่พอ?  ถ้าเราเห็น
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ลูกๆ ของเราดิ้นรนในด้านต่างๆแห่งชีวิตของพวกเขาขณะที่พวกเขาเติบโตไปสู่วัยรุ่น

และผู้ใหญ่ตอนต้น บ่อยครั้งเราก็สงสัยว่าความผิดพลาดต่างๆ ท่ีเราท�าเป็นรากแห่ง

ปัญหาต่างๆของพวกเขาหรือไม่ มารชอบที่จะบรรจุพ่อแม่ด้วยความรู้สึกผิดท่ีไร้

ประโยชน์และสิ้นเปลืองพลังงาน

 เดฟและฉันมีลูกท่ีโตแล้วสี่คนและหลานสิบเอ็ดคนและเราได้เฝ้าดูพวกเขา

ดิ้นรนกับความหลากหลายที่แตกต่างมากมายของปัญหาส่วนตัว พระเจ้าได้สอนฉัน

ว่าการอธิษฐานเป็นเพ่ือนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและผู้ช่วยเหลือที่มีอ�านาจมากที่สุดของฉันที่

ฉนัมเีม่ือมนัมาสู่การช่วยเหลอืพวกเขาเกีย่วกบัการดิน้รนต่างๆ ของพวกเขา  การกระ

วนกระวายของฉันเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากระวนกระวายจะไม่ช่วยพวกเขาหรือฉัน

 เราอาจเหน็ลกูๆของเราหรอืคนอืน่ๆ ทีเ่รารักท�าการตดัสนิใจท่ีแย่ต่างๆและเรา

ต้องการอย่างยิ่งที่จะโน้มน้าวพวกเขาให้เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้ว 

แม้ว่าเรารู้ค�าตอบต่อปัญหาของคนอืน่ พวกเขากไ็ม่จะฟังเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่วยัรุน่

และผูใ้หญ่ตอนต้นดเูหมือนต้องการทีจ่ะท�าความผดิพลาดของพวกเองและค้นหาสิง่ที่

ใช้การได้ในชีวิตและสิ่งที่ใช้การไม่ได้เพื่อพวกเขาเอง

 เพราะว่าเดฟและฉันมีหลานมากมาย ตอนนี้เราก็มีบางคนในอายุทุกรุ่นและ

ปัจจบุนันีเ้รามวียัรุน่สองคนทีด้ิ่นรนในทางทีแ่ตกต่างอย่างสิน้เชิง หนึง่ในพวกเขาดิน้รน

กับความไม่มั่นคงท่ีแสดงออกมาในทางที่แตกต่างกันหลายทางในขณะที่อีกคนหนึ่ง

หล่อเล้ียงความกังวลในชีวิตของเธอผ่านทางการให้เหตุผลที่ต่อเนื่องและมากเกินไป

และความรู้สึกแห่งความรับผิดชอบเท็จ

 มนัง่ายส�าหรบัฉนั ณ อายขุองฉนัและด้วยระดบัแห่งประสบการณ์ของฉนัทีจ่ะ

มองดูพวกเขาและระบุถึงรากของปัญหาต่างๆของพวกเขาอย่างรวดเร็ว แต่มันไม่ง่าย

ส�าหรบัพวกเขา เพราะว่าพวกเขาทัง้สองยงัคงค้นพบชวีติอยู ่พวกเขาก�าลงัพยายามท่ี

จะเข้าใจพวกเขาเองและต่อสูเ้พือ่ความเป็นอิสระของพวกเขาในเวลาเดยีวกนัก็ยดึตดิ

กับแนวทางแบบเด็กและวัยรุ่นของพวกเขาเป็นบางครั้ง

 เรามีหลายที่โตคนอื่นๆ ผู้ที่เราได้เฝ้าดูดิ้นรนกับปัญหาอื่นๆ และได้ผ่านพ้นมา

สู่ที่ปลอดภัย ตอนนี้พวกเขาก�าลังด�าเนินชีวิตในทาง พระเจ้าและเกิดผล หนึ่งในพวก
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เขาได้ดิ้นรนกับความโกรธ อีกคนหนึ่งได้ดิ้นรนกับยาเสพติด อีกคนหนึ่งได้ดิ้นรนกับ

การกบฏที่สุดขีด และฉันสามารถมองกลับไปและเห็นว่าการอธิษฐานท่ีร้อนรน 

เพื่อพวกเขาก็ให้เกิดผลลัพธ์ที่อัศจรรย์ตามกาลเวลา 

การอธิษฐานไม่ควรถูกถือว่าเป็นแหล่งพ่ึงพิงสุดท้าย  

แต่มันควรเป็นสิ่งแรกที่เราท�าในความยุ่งยากทุกอย่าง  

การอธิษฐานเปิดประตูส�าหรับพระเจ้าที่จะท�าการและ

ประตูนั้นก็เปิดต่อไปเมื่อเราอธิษฐานและขอบพระคุณพระเจ้าต่อไปว่าพระองค์ก�าลัง

ดูแลสิ่งต่างๆ และผู้คนที่เราได้มอบแด่พระองค์

 ลูกสี่คนของเราแต่ละคนก็มีปัญหา อย่างที่เด็กส่วนใหญ่มี แต่ตอนนี้พวกเขา

เป็นผูช้ายและผูห้ญงิทีโ่ตแล้ว  ทกุคนรับใช้พระเจ้าและเราชืน่ชอบมติรภาพอนัอศัจรรย์

กบัพวกเขาท้ังหมดและไม่สามารถภมูใิจในพวกเขาได้มากกว่าอกีแล้ว  ท่านอาจเผชญิ

บางสิ่งพร้อมกับหนึ่งในลูกของคุณหรือลูกทั้งหมดของคุณ และความเป็นห่วงของคุณ

อาจขึน้อยูกั่บปัญหาทีร่นุแรงบางอย่างทีต้่องการความสนใจของพระเจ้าอย่างแน่นอน  

การทดลองส�าหรับพ่อแม่คือท่ีจะกระวนกระวาย เราต้องการที่จะช่วยลูกๆของเรา!  

เราต้องการที่จะช่วยกู้พวกเขา!  เราชอบที่จะรับเอาความเจ็บปวดของพวกเขามาไว้ที่

เรามากกว่าท่ีจะเฝ้าดูพวกเขาประสบกบัสิง่ต่างๆ  นัน่คอืวธิท่ีีความรกัของพระเจ้าตอบ

สนองต่อสภาพทีเ่ป็นบาปของเราและความทกุข์ทีม่นัได้ก่อให้เกดิขึน้ และนัน่ค่อนข้าง

ปกติส�าหรับเราในฐานะพ่อแม่ที่จะรู้สึกอย่างเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถ

ช่วยกู้ลูกๆของเราจากความไม่สะดวกทั้งหมดในชีวิตได้ และบางครั้งเนื่องด้วยความ

รกัแท้ทีม่ต่ีอพวกเขานัน้ เราต้องยอมให้พวกเขาทีจ่ะประสบกับผลลพัธ์ต่างๆของเมลด็

ที่พวกเขาได้หว่านไป เราสามารถตั้งความมั่นใจในพระคัมภีร์ในพระธรรมสุภาษิตที่

สอนเราให้ฝึกฝนลูกๆ ของเราในทางทีพ่วกเขาควรจะเดนิไป และเมือ่พวกเขาเตบิใหญ่ 

พวกเขาจะไม่พรากจากทางนั้น (ดู สุภาษิต 22:6)

 แม้ว่าลูกๆ ของเราอาจจะหลงทางไปเป็นระยะเวลาหน่ึง พวกเขาจะถูกดงึกลบั

มาสู่การท�าสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราอธิษฐานและตั้งแบบอย่างที่ดีส�าหรับพวกเขาต่อไป

การอธิษฐานเปิดประตู

ส�าหรบัพระเจ้าทีจ่ะท�าการ

การมอบทุกสิ่งแด่พระเจ้า
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ความผิดของใคร?

 ถ้าคุณมีลูกที่มีปัญหาหรือการแตกหักบางอย่างในชีวิตของพวกเขา มันเป็น

ความผดิของใคร?  คุณได้ท�าความผดิพลาดในฐานะพ่อแม่ทีก่่อให้เกดิปัญหาต่างๆของ

พวกเขาหรือมันเป็นการเลอืกทีแ่ย่ในส่วนของพวกเขา?  มนัเป็นผูค้นทีพ่วกเขาได้เลอืก

ส�าหรับเพื่อนหรือแค่สังคมที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในทุกวันนี้?

 ฉนัคดิว่าเราใช้เวลามากเกนิไปในการพยายามทีจ่ะตัง้การต�าหนแิละเวลาเกอืบ

ไม่พอทีจ่ะตระหนักว่าไม่ว่าความผดินัน้เป็นของใคร พระเจ้าทรงเป็นค�าตอบ!  แน่นอน

ว่าฉันได้ท�าความผิดพลาดกับลูกๆของฉัน กระนั้น ฉันประหลาดใจอย่างแท้จริงว่าฉัน

ได้เป็นแม่ที่ดีอย่างที่ฉันได้เป็น ฉันได้รับการเล้ียงดูในครอบครัวท่ีไม่สมบูรณ์อย่างยิ่ง 

ซึ่งเต็มไปด้วยแบบอย่างที่แย่ตามๆ กัน กระนั้นพระเจ้าได้ให้พระคุณแก่ฉันที่จะเลี้ยง

ดูลูกๆของฉันดีกว่าที่ฉันสามารถจินตนาการได้อย่างมาก ลูกสาวสองคนของฉันต่าง

พูดว่า “แม่ค่ะ เมื่อพิจาณาถึงแนวทางที่แม่ได้ถูกเลี้ยงดูและการละเมิดที่แม่ได้ทน แม่

ได้ท�างานทีย่อดเยีย่มแห่งการเลีย้งดเูรา!” เราต้องจ�าไว้ว่าแม้ว่าเราไม่ใช่พ่อแม่ทีเ่พยีบ

พร้อม พระเจ้าสามารถพิชิตและแก้ไขผลลัพธ์ของความผิดพลาดที่เราได้ท�าไปได้  สิ่ง

ทั้งหมดที่พระองค์ต้องการจากเราคือใจที่กลับใจใหม่และการอธิษฐานท่ีจริงใจท่ีปลด

ปล่อยปัญหาต่างๆของเราไปทีพ่ระองค์เพือ่ว่าพระองค์สามารถท�าการกบัปัญหาเหล่า

นั้นได้

 ฉันขอกระตุ้นให้คุณที่จะต่อต้านการทดลองที่จะกระวนกระวายเกี่ยวกับลูกๆ

ของคุณ และท่ีจะวางใจพระเจ้าที่จะท�าสิ่งที่คุณไม่สามารถท�าได้ในพวกเขา พระเจ้า

เท่านัน้สมารถเปลีย่นแปลงผูค้นได้! ฉนัรูว่้าเมือ่ฉนักล่าวว่า “อย่ากระวนกระวายเกีย่ว

กับลูกๆของคุณ” มันก็ง่ายกว่าที่จะพูดมากกว่าท�า  แต่ฉันสามารถสัญญาแก่คุณได้ว่า

พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและแม้ว่าเราสามารถควบคุมการเลือกต่างๆ ที่คนอื่นท�า  

การอธษิฐานของเราสามารถเปิดประตสู�าหรบัพระเจ้าท่ีจะท�าการในชวีติของพวกเขา  

ไม่มีปัญหาที่ใหญ่เกินไปส�าหรับพระองค์ เราสามารถมอบลูกๆของเราแด่พระเจ้าได้

และพระองค์จะน�าพาเราในการเป็นพ่อแม่ของเราและท�าการกับพวกเขาตลอดชีวิต

ของพวกเขาเพื่อจะรักษาพวกเขาให้อยู่ในทางแคบที่น�าไปสู่ชีวิต หรือเราสามารถ
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กระวนกระวายเก่ียวกับพวกเขาและกลัวว่าพวกเขาจะเจ็บปวดและท�าการเลือกผิด

ต่างๆ

 ฉันได้ลองทั้งสองอย่างและฉันสามารถท�าให้คุณแน่ใจว่าการมอบพวกเขาแด่

พระเจ้าเป็นการเลือกที่ดีที่สุดอย่างมาก ความเชื่อและการวางใจของเราก็ถูกปลด

ปล่อยผ่านทางการอธิษฐานและการกล่าวยอมรับ  

จงอธิษฐานเพื่อลูกๆของคุณและกล่าวสิ่งที่คุณอธิษฐาน  

เมื่อพวกเขาท�าการเลือกต่างๆที่ดูเหมือนจะตรงกันข้าม

กับน�้าพระทัยของพระเจ้า จงวางใจในพระองค์ต่อไป 

อย่าวางความจ�ากัดด้านเวลาในเรื่องการวางใจ!

 เราสามารถอธิษฐานเพื่อลูกๆ ของเราและคนอื่นๆ ที่เรารักและเอาใจใส ่

ในแนวทางอย่างเดยีวกนัทีอ่คัรทตูเปาโลได้อธษิฐานเพือ่บรรดาผูท่ี้เขารกัและปรนนบัิติ

ต่อ จงใช้พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นแบบอย่างเกี่ยวกับการที่จะมอบผู้คนแด่พระเจ้า:

บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่าน [พี่น้อง] ไว้กับพระเจ้า [ข้าพเจ้าฝาก

ท่านไว้ในความดูแลของพระองค์ มอบท่านไว้กบัการปกป้อง

และการเอาใจใส่ของพระองค์] และกับค�าแห่งพระคุณ [กับ

ค�าสัง่และค�าปรกึษาและพระสัญญาแห่งความโปรดปรานทีไ่ม่

จ�ากดัของพระองค์] ของพระองค์ซึง่สามารถก่อสร้างท่านขึน้

ได้และให้ท่านมมีรดก [ทีถ่กูต้องของท่าน] ด้วยกนักบับรรดา

ธรรมิกชน [บรรดาผู้ท่ีได้ช�าระให้บริสุทธ์ิ และได้รับการ

เปลี่ยนแปลงความคิด]

กิจการ 20:32 

 น่ีคอืตวัอย่างของวธิทีีจ่ะอธษิฐานพระคมัภร์ีข้อนีแ้ละท�าให้มนัเป็นส่วนตวัมาก

ขึน้  ขอให้เรากล่าวว่าบคุคลทีค่ณุต้องการทีจ่ะอธษิฐานเผือ่นัน้มชีือ่ว่าแซม และแทนท่ี

จะกระวนกระวายเกีย่วกบัแซมและบางทพียายามทีจ่ะเปลีย่นแปลงเขา คณุกม็าสูจ่ดุ

อย่าวางความจ�ากดัด้าน

เวลาในเรื่องการวางใจ!

การมอบทุกสิ่งแด่พระเจ้า
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ที่คุณเต็มใจที่จะมอบเขาแด่พระองค์  คุณก็ท�าอย่างนั้นด้วยถ้อยค�าเหล่านี้:

“พระบดิาเจ้า ข้าพระองค์ขอมอบแซมแด่พระองค์ ข้าพระองค์

ขอฝากเขาไว้ในการดูแลของพระองค์และข้าพระองค์ขอมอบ

เขาไว้กับพระวจนะแห่งพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์

วางใจว่าพระองค์จะรกัษาแซมไว้อย่างปลอดภยัและน�าเขาไป

สู่ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สนิทกับพระองค์”

 ครั้งใดก็ตามที่คุณถูกทดลองท่ีจะกระวนกระวายเกี่ยวกับแซม จงเปลี่ยน 

การกระวนกระวายเป็นการอธษิฐานแห่งการขอบพระคณุทีว่่าพระเจ้าก�าลงัท�างานใน

ชีวิตของแซม

 ฉันได้เห็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมต่างๆ เกิดขึ้นในชีวิตของลูกๆ ของฉันโดยการท�าตาม

วิธีนี้ด้วยตนเอง  บางครั้งฉันได้อธิษฐานข้อพระคัมภีร์ที่เจาะจงเหนือลูกคนใดคนหนึ่ง

ของฉนัเป็นเวลาหลายเดอืนและได้ประหลาดใจต่อทีจ่ะเฝ้าดพูระเจ้าท�าการ  การกระ

วนกระวายและความกลัวไม่ได้เคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่ความเช่ือ การวางใจ

และการอุทิศตนเคลื่อน 

2. การกระวนกระวายเกี่ยวกับการเงิน

 เราต้องการเงินที่จะด�าเนินชีวิตไป และดูเหมือนว่ามันไม่เคยพอเลย!  อีกครั้ง

หนึ่ง การกระวนกระวายเกี่ยวกับปัญหาไม่ใช่ค�าตอบ พระเจ้าแนะน�าให้เราน�าสิบลด

และของถวายไปยังคลัง (งานเกี่ยวกับอาณาจักรของพระองค์) และพระองค์คจะเปิด

หน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้และเทพรอย่างล้นไหลมาให้  พระองค์จะขจดัผูก้ดักนิเพือ่เหน็

แก่คณุ (ด ูมาลาค ี3:10-11)  เราไม่สามารถคาดหวงัทีจ่ะเกบ็เกีย่วได้ถ้าเราไม่ได้หว่าน 

ดังนัน้ล�าดบัแรกของภารกิจคอืทีจ่ะท�าให้แน่ใจว่าคณุสตัย์ซ่ือในการถวายของคณุและ

ถ้าคุณสัตย์ซื่อ จากน้ันคุณก็สามารถมีความมั่นใจที่หนักแน่นที่จะไปต่อพระพักตร์
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พระเจ้าและอธิษฐานด้วยความกล้าหาญ คาดหวังให้ความจ�าเป็นทุกอย่างของคุณได้

รับการตอบสนองได้ตามทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ (ดู ฟีลิปปี 4:19)  เราจ�าเป็น

ต้องใช้ปัญญากับการเงินที่เรามีอีกด้วย

 พระเจ้าไม่ได้สญัญาทีจ่ะให้ทกุสิง่ทีเ่ราต้องการ แต่พระองค์ได้สญัญาทีจ่ะตอบ

สนองต่อความจ�าเป็นต่างๆของเรา  คุณมีอิสระที่จะขอสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการ และ

พระองค์ได้สัญญาที่จะให้ตามใจปรารถนาของเรา (ดู สดุดี 37:4)  แต่ความปรารถนา

และความต้องการเหล่านั้นต้องไม่เป็นความต้องการทางเนื้อหนังที่จะไม่เป็นผล

ประโยชน์ต่อเราในฝ่ายวิญญาณ    

 ฉันได้เฝ้าดูพระเจ้าจัดเตรียมเพื่อเราเป็นเวลาหลายปี และระดับแห่งการจัด

เตรียมของพระองค์ได้เพิ่มขึ้นหลายปีที่ผ่านมา แต่ฉันสามารถกล่าวอย่างแน่นอนว่า

เรามหีลายปีทีเ่ป็นปีทีพ่ึง่พงิ  พระเจ้าไม่ต้องการให้เราทีจ่ะจดจ่อทีส่ิง่ทางวตัถมุากเกนิ

ไป และในปัญญาของพระองค์ บ่อยครั้งพระองค์ก็ยับยั้งสิ่งที่เราต้องการในเวลาเดี๋ยว

นี้ไว้ เพราะว่าพระองค์มีบางสิ่งที่ดีกว่าในความคิดมากกว่าการให้แค่สิ่งท่ีเราต้องการ  

จงจ�าไว้เสมอว่าการล่าช้าไม่ใช่การปฏเิสธ และเราควรวางใจเวลาของพระองค์  พระเจ้า

อาจยับยั้งสิ่งท่ีคุณคิดว่าคุณต้องการไว้ เพราะว่าพระองค์มีบางสิ่งท่ีดีกว่าในความคิด

เพื่อคุณที่คุณไม่ฉลาดพอที่จะขอ ณ เวลาปัจจุบัน 

 ความกระวนกระวายเล็กน้อยเกี่ยวกับการเงินของเราและปัญญามากขึ้นที่ถูก

ประยกุต์ใช้ต่อการใช้ทีเ่หมาะสมของสิง่เหล่าน้ันกเ็ป็นความจ�าเป็นทีย่ิง่ใหญ่ในชวีติของ

เรา  ปญัญาท�าสิง่ทีม่นัจะเปน็ที่พงึพอใจในภายหลงัในชวีิต ณ ตอนนี ้แต่สังคมของเรา

ผลักดันเราไปสู่หนี้ที่เพิ่มขึ้นมากผ่านทางการน�าเสนอแก่เราถึงทางมากมายที่เราจะ

ท�าการซื้อและเล่ือนการจ่ายเงินส�าหรับสิ่งเหล่านั้นออกไปจนกระทั่งในภายหลัง   

มนัเรยีกว่าเครดติ และยิง่เรามมีนัมากขึน้ ปัญหาทางการเงนิท่ีเราก�าลงัมากกย็ิง่มีมาก

ขึน้ เมือ่เราใส่สิง่ต่างๆไว้ในบตัรเครดิตทีเ่ราไม่สามารถจ่ายได้อย่างแท้จรงิ เราก�าลงัใช้

ความมั่งคั่งของวันพรุ่งนี้ในวันนี้ และเมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงเราจะไม่มีสิ่งใดยกเว้นความ

โศกเศร้า

การมอบทุกสิ่งแด่พระเจ้า
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 ฉันต้องการที่จะกระตุ้นคุณอย่างมีความรักที่จะอดทนมากข้ึนในการรอคอย

บางสิง่แทนทีก่ารมองหาทางต่างๆเพือ่จะได้รบัสิง่ทีค่ณุต้องการในตอนนีไ้ม่ว่าสิง่นัน้มี

ความหมายส�าหรบัอนาคตของคุณหรือไม่  การเกบ็เงินเพ่ือจะจ่ายเงนิสดส�าหรบัสิง่ของ

ต่างๆที่เราต้องการยังคงเป็นทางเลือกที่ผู้คนควรพิจารณา กระนั้นคนจ�านวนน้อยท่ี

พิจารณา

  สนัตสิขุกม็คีณุค่ามากกว่าสมบตัอิย่างมาก!  และเม่ือเรามหีนีท้ีก่ดขี ่มนักข็โมย

สันติสุขของเราไปและสามารถก่อให้เกิดปัญหาทางความ

สัมพันธ์ได้ เมื่อมีการขาดเงิน ก็มีความตึงเครียดและความ

กดดนัเสมอ และบ่อยครัง้แล้วนัน่เปลีย่นเป็นอปุนสัิยทีต่่อให้

เกดิปัญหาต่างๆในความสัมพนัธ์ของเรา  ถ้าคุณเป็นหนีอ้ย่าง

มาก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค�าตอบท่ีแก้ไขรวดเร็วเพื่อคุณ แต่ฉันสามารถสัญญาแก่คุณว่าถ้า

คณุมอบแด่ พระเจ้าก่อนอย่างขยนัและเริม่ต้นจ่ายหนีข้องคณุอย่างเป็นระบบในขณะ

ที่ก็มีวินัยให้ตนเอง และที่จะไม่ท�าการซื้อสิ่งที่คุณไม่จ�าเป็นอย่างแท้จริง  ในที่สุดคุณ

จะไม่เป็นหนี้และมีความยินดีแห่งเสรีภาพทางการเงิน

 มีข้อยกเว้นอยู่เสมอ แต่ในกรณีส่วนใหญ่ ปัญหาของเราไม่ใช่ท่ีว่าเรามีเงิน 

ไม่พอ แต่ที่ว่าเราใช้เงินมากกว่าที่เรามี! อย่าเป็น

บุคคลที่รู้สึกมีสิทธิ์ต่อสิ่งต่างๆที่คุณไม่ได้ท�าเพื่อ

จะได้มา  แต่จงอดทนและวางใจ พระเจ้าทีจ่ะจดั

เตรยีมสิง่ต่างๆทีคุ่ณต้องการ ณ เวลาท่ีเหมาะสม!      

3. การกระวนกระวายเกี่ยวกับตัวเราเอง 

และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรา

บางทีน่ีเป็นปัญหาการกระวนกระวายอันดับหนึ่งในโลก เรามีแนวโน้มที่จะ

กระวนกระวายเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ เป็นร้อยๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเราอย่างแท้จริง  

เรากระวนกระวายเก่ียวกับสุขภาพของเรา ถ้าเราได้รับการรายงานท่ีแย่จากแพทย์ 

สนัตสิขุกม็คีณุค่ามาก 

กว่าสมบัติอย่างมาก! 

ปัญหาของเราไม่ใช่ทีว่่าเรามเีงนิ 

ไม่พอ แต่ทีว่่าเราใช้เงนิมากกว่า

ที่เรามี!
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ความคิดของเราสามารถถูกซึมซับด้วยความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่าง

รวดเร็ว  เราจะทนทุกข์ไหม?  เราจะตายไหม?  แม้ว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งที่ยิ่งใหญ่

เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีเก่ง เราจ�าเป็นต้องจดจ�าไว้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้

รักษาของเรา!  พระองค์ต้องการให้เราวางใจพระองค์และท�าตามค�าแนะน�าของ

พระองค์ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเรา

 ยิ่งฉันแก่ ฉันย่ิงสุขภาพดี เพราะว่าฉันเรียนรู้ปัญหาเก่ียวกับวิธีท่ีจะให้เกียรติ

ร่างกายทีพ่ระเจ้าได้ให้แก่ฉนัอย่างมพีระคุณเรือ่ยไป ตวัอย่างเช่น เราไม่สามารถด�าเนนิ

ชวีติภายใต้ความตงึเครยีดทีต่่อเนือ่งและคาดหวงัทีจ่ะมสีขุภาพทีด่ไีด้ เมือ่ฉนัได้อยูใ่น

ช่วงอายุสามสิบปี ฉันได้รู้สึกแย่เสมอ แต่ตอนนี้ฉันอยู่ในช่วงอายุเจ็ดสิบปี ฉันรู้สึกดี

เป็นส่วนใหญ่! ฉันถือว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่

เป็นของนสิยัการกนิทีเ่หมาะสม การออกก�าลงักาย

และการเรยีนรู้ทีจ่ะด�าเนนิชวีติด้วยความตงึเครยีด

ที่เล็กน้อยเช่นเดียวกับการวางใจพระเยซูที่จะ

ท�าการฤทธ์ิเดชแห่งการรักษาของพระองค์ในฉนัอยู่

เสมอ  เราไม่จ�าเป็นต้องรอจนกว่าเราเจ็บป่วยและ

ก็ขอรักษา!  เรามีสิทธิพิเศษของการวางใจพระเจ้าที่จะท�าให้เราสุขภาพดีแทนท่ีจะ

รักษาเราเมื่อเราเจ็บป่วยเท่านั้น

 พระเจ้าทรงยินดีในการดูแลเรา  พระวจนะของพระองค์กล่าวว่าพระองค์ทรง

เป็นห่วงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรา:

พระยาห์เวห์จะทรงให้พระประสงค์ของพระองค์ส�าเรจ็เพือ่ข้า

พระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรกัม่ันคงของพระองค์ด�ารง

เป็นนติย์ ขออย่าทรงละทิง้ผลงานแห่งพระหตัถ์ของพระองค์

สดุดี 138:8

 

เรามีสทิธิพเิศษของการวางใจ

พระเจ้า ที่จะท�าให้เราสุขภาพ

ดีแทนที่จะรักษาเราเมื่อเรา

เจ็บป่วยเท่านั้น

การมอบทุกสิ่งแด่พระเจ้า
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เราเป็นสิ่งทรงสร้างของพระองค์ บุตรของพระองค์ และพระองค์อุทิศตนต่อการดูแล

เราถ้าเราจะอนุญาตให้พระองค์ที่จะท�าอย่างนั้น หนึ่งในข้อพระคัมภีร์โปรดของฉัน

เกี่ยวกับเรื่องราวของการวางใจพระเจ้าก็พบได้ใน 1 เปโตร โปรดอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้

อย่างพินิจพิจารณา

เมื่อเขากล่าวค�าหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรง

กล่าวตอบเขาด้วยค�าหยาบคายเลย เมือ่พระองค์ทรงทนทกุข์

และถูกละเมิด พระองค์ไม่ได้ทรงขู่อาฆาต [แห่งการแก้แค้น] 

แต่ทรงมอบพระองค์เองไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่าง

ยุติธรรม

1 เปโตร 2:23

 พระคัมภีร์ข้อน้ีสรปุทกุสิง่ทีฉ่นัต้องการทีจ่ะกล่าวในหนงัสอืเล่มนี ้ เราสามารถ

วางใจพระเจ้าตลอดเวลาได้ ในทกุทาง ด้วยตัวเราเองและกบัทุกสิง่ ไม่มสีิง่ใดท่ีเรามอบ

แด่พระองค์น้ันอยูน่อกเหนอืการควบคมุของพระองค์  ไม่ว่าผูค้นได้ปฏบิติัต่อพระเยซู

อย่างไร พระองค์ไม่ได้พยายามทีจ่ะดแูลพระองค์เอง แต่ตรงกนัข้ามพระองค์ได้วางใจ 

พระบิดาของพระองค์ที่จะท�าอย่างนั้นเรื่อยไป

 ความตงึเครยีดและความไม่สขุมากแค่ไหนทีเ่ราสร้างในชวีติของเราซึง่พยายาม

ที่จะท�าให้แน่ใจว่าเราถูกปฏิบัติต่อย่างเหมาะสม และไม่มีใครเอาเปรียบเรา?  ฉันเชื่อ

ว่ามันมากกว่าท่ีเราสามารถจินตนาการได้ เมื่อเรามาสู่ตอนจบของหนังสือเล่มนี้ ฉัน

ต้องการที่จะถามคุณไม่ว่าคุณอยู่ ณ จุดหนึ่งในชีวิตของคุณที่ที่คุณเต็มใจที่จะอุทิศ

ตนเองและทกุส่ิงทีเ่กีย่วข้องกบัคณุแด่พระเยซหูรอืไม่  คณุจะปลดปล่อยตวัคณุเองต่อ

พระองค์และที่จะอุทิศตนต่อการเชื่อฟังพระองค์อย่างเต็มที่ในทุกสิ่งที่พระองค์ขอให้

คุณท�าเมื่อคุณวางใจพระองค์ที่จะดูแลคุณไหม?
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คุณมี “คุณ”  

ในความคิดของคุณมากแค่ไหน?

 เรากระวนกระวายเกีย่วกบัใครจะดูแลเราและไม่ว่าพวกเขาจะท�างานดหีรอืไม่  

ถ้าเราต้องพ่ึงพาคนอืน่ๆ พวกเขาจะปฏบิติัต่อเราอย่างดไีหม? เรากระวนกระวายเกีย่ว

กับสิ่งที่คนอื่นๆ คิดเกี่ยวกับเราและไม่ว่าพวกเขาชอบเราหรือไม่ เราก�าลังท�าให้พวก

เขาโปรดปรานไหม? อะไรจะเกดิขึน้ในโลกและมันจะกระทบเราอย่างไร? เราจะตกงาน

ไหมถ้าเศรษฐกิจล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง?

 “อะไรจะเกดิขึน้กบัข้าพเจ้า?” แน่นอนว่าเป็นความกลวัท่ีย่ิงใหญ่ท่ีเราส่วนใหญ่

มีแต่ข่าวดีก็คือว่าเราสามารถปลดปล่อยความเป็นห่วงนั้นในวันนี้ได้และรู้ว่าพระเจ้า

จะดูแลเรา

 จงขอองค์พระผูเ้ป็นเจ้าท่ีจะช่วยให้คุณท�าให้ตัวคณุเองอยูห่่างจากความคดิของ

คุณ เพราะว่ายิ่งคุณคิดเกี่ยวกับตัวคุณเองน้อย คุณจะยิ่งเป็นสุข ในขณะที่คุณก�าลัง

วางใจพระเจ้าที่จะดูแลคุณ จงแน่ใจว่าจะหว่านเมล็ดท่ีดีโดยการช่วยเหลือคนอื่นๆ  

แต่ละครัง้ทีค่ณุช่วยเหลอืบางคนทีม่คีวามจ�าเป็น คณุก�าลงัหว่านเมลด็ส�าหรบัการเกบ็

เกี่ยวเกี่ยวกับการช่วยเหลือของพระเจ้าในชีวิตของคุณเอง

  ฉันได้มาถึงจุดในชีวิตของฉันเองหลายปีมาแล้วที่ที่ความไม่เป็นสุขนั้นกดขี่     

ฉันเต็มใจที่จะเห็นสิ่งใดที่พระเจ้าต้องการที่จะส�าแดงแก่ฉันเพื่อที่จะเป็นสุข มันเป็น

เรื่องราวที่ยาว แต่ฉบับที่สั้นก็คือว่าพระองค์ได้ส�าแดงแก่ฉันว่าฉันไม่เป็นสุขเพราะว่า

ฉันเห็นแก่ตัว  ฉันมีความคิดเกี่ยวกับตนเองเป็นส่วนใหญ่ และผ่านทางความพยายาม

เกนิไปของฉนัทีจ่ะพยายามและท�าให้แน่ใจว่าฉนัได้รบัการดแูล  ฉนัได้ขัดขวางพระองค์

จากการสามารถที่จะท�าอย่างนั้น  พระเจ้าต้องการที่จะดูแลเรา แต่เราจะต้องมอบตัว

เราเองแด่พระองค์

การมอบทุกสิ่งแด่พระเจ้า
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จงมอบทุกสิ่งแด่พระเจ้า

 เม่ือเรามอบตวัเราเองแก่บคุคลหรอืสิง่ของ มนัหมายถึงว่าเราให้ตวัเราเองอย่าง

เต็มที่  เราอาจอุทิศต่อบุคคลหรืองาน  เราอุทิศต่อครอบครัวและเพื่อนๆ  ฉันอุทิศตน

ต่อการทรงเรียกในชีวิตของฉันที่จะสอนพระวจนะของพระเจ้า  แต่เหนือการอุทิศตน

อื่นๆทั้งหมด เราควรอุทิศตัวเราเองแด่พระเจ้าอย่างทั้งหมดและอย่างเต็มที่ ขอให้น�้า

พระทยัของพระองค์ทีจ่ะส�าเรจ็ในชวีติของเรา  การอทุศิตนเตม็ทีไ่ม่มวีนัหมดอาย ุ ขอ

ให้ฉันแนะน�าว่าคุณควรอธิษฐานค�าอธิษฐานประจ�าวันที่เป็นไปเช่นนี้:

“พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์ขอมอบตนเองสู่พระหัตถ์ของ

พระองค์ใหม่  ข้าพระองค์วางใจพระองค์ท่ีจะดแูลข้าพระองค์

ในทุกสิ่งและในทุกทาง โปรดน�าพาและให้พระคุณแก่ข้า

พระองค์ทีจ่ะติดตามพระองค์อยูเ่สมอ ถ้าข้าพระองค์บาดเจบ็ 

ข้าพระองค์ขอวางใจพระองค์ที่จะปลอบโยนข้าพระองค์   

ถ้าข้าพระองค์เจ็บป่วย ข้าพระองค์วางใจพระองค์ที่จะรักษา

ข้าพระองค์ ถ้าข้าพระองค์มีความจ�าเป็น ข้าพระองค์วางใจ

พระองค์ที่จะตอบสนอง ถ้าพระองค์ไม่รู ้สิ่งท่ีจะต้องท�า  

ข้าพระองค์วางใจพระองค์ที่จะส�าแดงแก่ข ้าพระองค์  

ข้าพระองค์เป็นของพระองค์และพระองค์เป็นของข้าพระองค์

และข้าพระองค์วางใจพระองค์! ในพระนามของพระเยซู  

อาเมน!”

 เราสามารถให้ส่ิงอืน่ทีเ่ก่ียวข้องเราแด่พระเจ้าได้อย่างไรจนกว่าเราให้ตวัเราเอง

แก่พระองค์?  บางทคีณุได้มาเป็นครสิเตียนโดยการต้อนรบัพระเยซใูนฐานะพระผูช่้วย

ให้รอดของคุณ แต่คุณได้อุทิศตัวคุณเองต่อการดูแลและการรักษาของพระองค์อย่าง

เต็มที่ไหม?  ฉันเชื่อว่านี่เป็นความจ�าเป็นที่เร่งด่วนที่สุดของเรา!
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 ชวีติทีด่ทีีสุ่ดของคณุสามารถเริม่ต้นได้ในตอนนีถ้้าคณุเตม็ใจทีจ่ะมอบภาระทัง้

สิ้นของคุณแด่พระเยซูและยอมให้พระองค์ที่จะดูแลคุณ!

จงละความกังวลทุกอย่าง [ความกระวนกระวายทุกอย่าง 

ความเป็นห่วงทุกอย่าง ครัง้เดียวและตลอดไป] ของพวกท่าน

ไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย

อย่างรักใคร่และอย่างเฝ้าระวัง

     1 เปโตร 5:7

 ฉนัได้ชืน่ชอบการเขยีนหนงัสอืนีแ้ละฉนัอธษิฐานไม่เพยีงแต่ว่าคณุชืน่ชอบการ

อ่านมัน แต่มันจะเป็นหนังสือที่คุณกลับไปหาบ่อยๆอีกด้วยขณะที่คุณรื้อฟื้นการอุทิศ

ตนของคุณต่อการวางใจพระเจ้าในทุกสิ่งตลอดเวลาขึ้นใหม่!

การมอบทุกสิ่งแด่พระเจ้า
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บันทึกท้ายเล่ม



 พระเจ้าทรงรกัคุณ! พระองค์ได้สร้างคุณทีจ่ะเป็นบุคคลท่ีพิเศษเฉพาะไม่เหมอืน

ใคร และพระองค์มีจุดประสงค์และแผนการที่เจาะจงส�าหรับชีวิตของคุณ โดยทาง

ความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัพระเจ้าพระผูส้ร้างของคณุ คณุกส็ามารถค้นพบทางแห่งชวีติ

ที่จะท�าให้วิญญาณของคุณอิ่มเอมได้

 ไม่ว่าคุณเป็นใคร สิ่งที่คุณได้ท�าไป หรือที่ไหนที่คุณอยู่ในชีวิตของคุณในตอนนี้ 

ความรกัและพระคณุของพระเจ้ายิง่ใหญ่กว่าบาปและความผดิพลาดของคณุ พระเยซู

ได้ประทานชีวิตของพระองค์อย่างเต็มใจเพื่อให้คุณสามารถรับเอาการยกโทษจาก

พระเจ้าและมีชีวิตใหม่ในพระองค์ได้  พระองค์ก�าลังรอคอยให้คุณเช้ือเชิญพระองค์

เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณ

 ถ้าคุณพร้อมที่จะมอบชีวิตของคุณแด่พระเยซูและติดตามพระองค์ ที่คุณต้อง

ท�าก็เพียงแค่การทูลขอพระองค์ยกโทษบาปของคุณและประทานการเริ่มต้นใหม ่

ในชีวิตตามที่ก�าหนดไว้แก่คุณ จงเริ่มต้นโดยการอธิษฐานค�าอธิษฐานนี้

  พระเยซเูจ้า ขอบพระคณุพระองค์ท่ีทรงประทานชีวติ

แก่ข้าพระองค์และส�าหรับการยกโทษบาปของข้าพระองค ์

เพือ่ว่าข้าพระองค์สามารถมีความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัพระองค์

ได้ ข้าพระองค์เสียใจอย่างจรงิใจส�าหรบัความผดิพลาดต่างๆ 

ที่เคยกระท�าลงไป และข้าพระองค์รู้ [ต้องการพระองค์ที่จะ

ช่วยข้าพระองค์ด�าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง] 

คุณมีความสัมพันธ์แท้กับพระเยซูไหม?



 ว่าพระวจนะของพระองค์กล่าวในโรม 10:9 ว่า “คือ

ว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่า ‘พระเยซูทรงเป็น

องค์พระผูเ้ป็นเจ้า’ และเชือ่ในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์

เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” ข้าพระองค์ เชื่อว่า

พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและกล่าวยอมรับ

พระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของ

ข้าพระองค์  โปรดรบัข้าพระองค์อย่างท่ีข้าพระองค์เป็น และ

ท�าการในใจของข้าพระองค์ ท�าให้ข้าพระองค์เป็นบุคคลท่ี

พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์เป็น ข้าพระองค์ต้องการทีจ่ะ

ด�าเนินชีวิตเพื่อองค์พระเยซู และข้าพระองค์รู ้สึกส�านึก

พระคณุอย่างมากท่ีพระองค์ก�าลังประทานการเริม่ต้นใหม่แก่

ข้าพระองค์ ในชีวิตใหม่ของข้าพระองค์กับพระองค์ในวันนี้  

ข้าพระองค์รักพระองค์ พระเยซู!

 เป็นสิ่งยอดเยี่ยมอย่างมากที่จะรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรามาก! พระองค์ทรง

ประสงค์ที่จะมีความสัมพันธ์อันลึกและสนิทกับเราที่เติบโตทุกๆวันเมื่อเราใช้เวลากับ

พระองค์ในการอธษิฐานและการศกึษาพระคมัภร์ี  และเราต้องการทีจ่ะหนนุใจคณุใน

ชีวิตใหม่ของคุณในพระคริสต์  

 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ joycemeyer.org/salvation เพื่อขอรับหนังสือจาก

จอยซ์เรื่อง ชีวิตเปี่ยมสุข ซึ่งเป็นของขวัญของเราแก่คุณ เรามีแหล่งข้อมูลที่ไม่คิด 

มลูค่าอืน่ๆ อกีบนเวบ็ไซต์เพือ่จะช่วยให้คณุก้าวหน้าไปสูท่กุสิง่ทีพ่ระเจ้าทรงจดัเตรยีม

ไว้ส�าหรับคุณ ขอแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณในพระคริสต์!  

เราหวังว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณในเร็วๆ นี้   



 จอยซ์ ไมเออร์ เป็นหนึ่งในอาจารย์สอนพระคัมภีร์ชั้นแนวหน้าของโลก ซึ่งมี

ค�าสอนทีน่�าไปปฏบัิติตามได้ รายการ “ชวีติเป่ียมสขุ” ของท่านออกอากาศเป็นประจ�า

ทุกวันทางโทรทัศน์และวิทยุนับร้อยสถานีทั่วโลก นอกจากนี้ จอยซ์ยังเขียนหนังสือ

สร้างแรงบันดาลใจมากกว่าร้อยเล่ม หนังสือที่ติดอันดับขายดี ได้แก่ ความคิดท่ี 

ทรงพลัง, 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 เดนิทางไปจัดประชมุตามทีต่่างๆ หลายแห่งตลอดปี ทัง้ในอเมรกิา และ

ทั่วโลก

เกี่ยวกับผู้เขียน



สนามรบในความคิด

กระบวนการสร้างผู้น�า

พระวจนะ พระนาม พระโลหิต

บอกเขาว่าเรารักเขา

การตัดสินใจครั้งส�าคัญที่สุด

ชีวิตเปี่ยมสุข

ถ้าไม่ใช่เพราะพระคุณ

รากแห่งความขมขื่น

ท�าไมพระเจ้าท�าไม

สันติสุข

ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด

มาลัยแทนขี้เถ้า

การปฏิวัติด้วยความรัก

ให้รางวัลตัวเอง ด้วยการยกโทษ

หนังสือเขียนโดย จอยซ์ ไมเออร์

ที่พิมพ์เป็นภาษาไทยแล้ว
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100 Ways to Simplify Your Life

Any Minute

Approval Addiction

The Approval Fix*
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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



เมื่อเ ร าผสมความวางใจพระเจ้าอย่างถูกต้องเข้ากับส่ิง

ต่าง ๆ ที่เราท�า มันก็จะท�าให้เราสามารถด�าเนินชีวิตได้

โดยปราศจากความวิตก ความกังวล ความกลัว การใช้

เหตุผลต่าง ๆ หรือ ความตึงเครียด ...

นับจากความเป็นส่วนบุคคลได้โน้มเอียงไปสู่การเชื่อถือตัวเอง

และการแยกตวัเองเป็นอสิระ มนัจึงท�าให้เราต้องใช้เวลาในการ

เรียนรู้วิธีที่จะวางใจพระเจ้า ส่วนหนึ่งของความยากที่เกิดจาก

ประสบการณ์อนัไม่น่าพงึใจของเราคอืการทีป่ระสบการณ์เหล่า

นั้นสอนเราว่าเราไม่สามารถไว้ใจคนได้ แต่วิถีของพระเจ้านั้น

อยูเ่หนอืกว่าผู้คนเหล่านัน้ และพระวจนะของพระองค์สอนเรา

ว่าพระ ลักษณะของพระองค์คือการที่พระองค์ไม่ทรงสามารถ

โกหกหรือหลอกลวงได้ 

ฉนัหวงัว่าหนงัสือนีจ้ะท�าให้คณุสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะวางใจอย่าง

ไม่สิ้นสุดและมีความเชื่อที่อยู่เหนือเหตุผล  การวางใจพระเจ้า

อย่างส ม บูรณ์สมควรเป็นเป้าหมายของเรา ไม่ใช่เพราะน่ัน

เป็นกา ร ให้เกียรติพระเจ้า แต่เพราะผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้น 

มีมากจนน่าประหลาดใจ

-จอยซ์ ไมเออร์




