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อารมัภบท

ทุกคนคงเคยมีประสบการณมาบางแลวกับวันเวลาที่เหมือนวา ไมวาเราจะทําอะไรมันก็
ไมเคยเสร็จสักที มีแตตองเขียนเพิ่มลงไปในรายการสิ่งที่ตองทําซึ่งยาวเหยียดอยูแลว
ใหยาวยิ่งขึ้นไปอีก คุณรูสึกเหนื่อยไหมกับเวลาสวนใหญเหลานั้น คุณรูหมดเร่ียวหมดแรง
บางหรือเปลา? คุณเคยรูสึกอยากใหชีวิตดีขึ้นกวานั้น อยากใหทุกอยางมันเรียบงายขึ้น
บางไหม? การงานตางๆ ดูเหมือนพยายามแขงขันกันเขามาแยงเอาทรัพยากรอันจํากัด
ของคุณ ทั้งความสนใจ, เร่ียวแรงและเวลาไปจากคณุ คุณอาจกําลังเหนือ่ยหอบโดยทีต่ัวเอง
ไมรูตัวเสียดวยซ้ํา ถาคุณกําลังรูสึกแบบนี้ ขอบอกไดเลยวามันไมใชแคคุณคนเดียวหรอก

คนสวนใหญในทุกวันนีใ้ชชีวติอยางซบัซอนยุงยาก จนเกิดความรูสกึทดทอและสบัสน
เหนื่อยออนและหมดแรง แตฉันมีขาวดีมาบอก นั่นคือ ชีวิตของคุณไมจําเปนตองเปน
อยางนั้นเลย คุณสามารถเลือกใชชีวิตอยางเรียบงาย เกิดผล อ่ิมอกอ่ิมใจ มีความสงบสุข
และปตยินิด ี แตฉันก็อยากจะเตอืนคณุไววา ถาคณุไมไดตัง้ใจมุงมัน่จริงๆ คณุก็อาจกลบัไปทํา
แบบที่คนทั่วไปเขาทํากัน คุณจะจมอยู กับระบบ แลวก็มานั่งภาวนาใหชีวิตของตัวเอง
ตางไปจากเดิม โดยไมตระหนักเลยวา จริงๆ แลวคุณคนเดียวเทานั้นแหละที่จะสามารถ
เปลีย่นสิง่ตางๆ ได หากเราไมยนืหยดั และแนวแนทีจ่ะมชีวีติทีเ่รียบงายใหได ชวีติของเราก็คง
ลงเอยอยูในความสลับซบัซอนและความทดทอใจ

ฉันยังจําตอนที่ฉันบนกับพระเจาถึงเร่ืองตารางเวลาที่แนนเอียดจนแทบประสาทกิน
ใครทีไ่หนจะสามารถทาํตามตารางงานทีว่างอยูตอฉนัไดจนครบหมด?  และแลวฉนัก็รูสกึตวัวา
ฉันเปนคนที่กําหนดการทํางานพวกนั้นเอง จึงไมมีใครมาเปลี่ยนแปลงมันไดเลยนอกจาก
ตวัฉันเอง คุณอาจใชเวลาทัง้ชีวติภาวนาใหทกุอยางเปลีย่นไปเอง แตการเฝาภาวนาแบบนัน้
ยอมเปลี่ยนอะไรไมได คุณตองตัดสินใจอยางเฉลียวฉลาด และลงมือทําทันที สถานการณ
เหลานั้นจึงจะเปลี่ยนแปลงได ถาคุณหยิบหนังสือเลมนี้ขึ้นมาเพ่ือหาชองทางที่จะพบกับ
การเปลีย่นแปลง ขอถามวาคณุเตม็ใจหรือไมทีจ่ะตดัสนิใจและลงมอืทาํตามขอแนะนาํเหลานี?้
ฉนัเสยีเวลาเปลาไปหลายป เฝาแตหวังใหชวีติเปลีย่นแปลง และทุกอยางสงบลง แตสดุทาย
ก็ตระหนกัวา ชีวติโดยตัวของมนัเองไมมอีะไรเปลีย่นหรอก มีแตจะแยลงเสยีมากกวา ฉนัเร่ิม
เขาใจวา ทางเลือกทางเดียวที่ฉันมีอยูก็คือ ฉันตองเปลี่ยนทัศนะตอชีวิตเสียใหม ฉันตอง
ปฏิเสธไมยอมใหแตละวันเต็มไปดวยการวิ่ งวุนไปมา แลวไปลงเอยดวยความรูสึกทอ
ฉันไมอยากตองใหคุณหมอออกใบสั่งยาอีกชุด เพ่ือรักษาอาการของโรคซึ่งเกิดมาจาก
ตนเหตุที่แทจริงปญหา นั่นคือ ความเครียด



เมือ่ฉันเสาะแสวงหาชวีิตทีเ่รียบงาย ฉันเร่ิมเชือ่และพบคําตอบวา ชวีติเราจะไมมีทาง
เรียบงายไดเลย ถาเราไมยอมเรียนรูที่ จะรับมือกับทุกเร่ืองราวในชีวิตแบบเรียบงาย
มนัเปนทาทขีองฉนัตอแตละเหตกุารณในชวีติตางหากทีเ่ปนตวักําหนดวาสถานการณใดจะงาย
หรือยุงยากซับซอน บางทีเหตุที่ชีวิตเรายุงยากซับซอนก็เพราะคนเรามีความสลับซับซอน
นั่นเอง เปนไปไดไหมวา จริงๆ แลวชีวิตของคนเราไมไดมีอะไรสลับซับซอนเลย แตคนเรา
แตละคนตางหากที่ทําใหมันสลับซับซอนไปเองโดยมุมมองของเราทีม่ีตอชีวิต?

ฉันคนพบวา สิ่งที่จําเปนตองเปลี่ยนจริงๆ แลวไมใชชีวิต หรือสถานการณแวดลอม
หรือคนอ่ืนหรอก แตเปนตัวฉันเองตางหาก ปญหาทีฉ่นัมอียูไมไดเปนปญหาเลย ฉนันัน่แหละ
ทีเ่ปนตัวปญหา เมือ่คณุใชเวลาทัง้ชีวติไปกับความรูสกึคบัของใจเพราะพยายามเปลีย่นแปลง
โลกและทุกคนในโลก คุณก็จะลืมไปวา จริงๆ แลวคุณเองคือคนที่ตองเปลี่ยนแปลงมุมมอง
ตอชวีติ อาจเปนเร่ืองงายมากทีเ่ราใชเวลาไปทัง้ชวีติโดยไมรูตวัเลยวา วธิรัีบมอืกับชวีติของเรา
ตางหากที่เปนปญหาที่แทจริง

คณุเคยเปนแบบนีไ้หม คดิทีจ่ะเชญิเพ่ือนๆ มาทานอาหารชวงบายทีบ่าน ในบรรยากาศ
การสามัคคีธรรม และสนุกสนานกันแบบงายๆ แตสุดทายมันกลับลงเอยกลายเปนงาน
เปนการสลับซบัซอนเหมือนฝนรายไปเลย? ฉันยังจําเหตกุารณชวงนั้นไดแจมชดัเลยทีเดียว
ฉนัเจอบางคนทีโ่บสถ ก็เลยนัดกับสามครอบครัววาจะทําบารบีควิทานกันในวันอาทิตยถัดไป
โดยไมไดคิดวางแผนอะไรไวลวงหนามากนัก ที่ฉันตั้งใจแตแรกก็คือจะยางฮ็อตดอกกับ
แฮมเบอรเกอร กับถ่ัวอบและมนัฝร่ังทอดนดิหนอยพรอมดวยชาเยน็ เจตนาของฉนัก็คอืเพ่ือ
สามคัคีธรรมและสนุกสนานกัน แตเมื่อถึงเวลาทีแ่ขกเดินทางมาถึงจริงๆ ฉันก็แทบไมอยาก
ใหพวกเขามารวมงานเลี้ยงวันนั้นเลยดวยซ้ํา คําวาสนุกสนานคงเกิดขึ้นไมไดแลวละ
อยางนอยก็สําหรับฉนั ทําไมหรือ? ฉันเปลี่ยนการลี้ยงสงัสรรคงายๆ ใหกลายเปนงานทีต่อง
ตระเตรียมทุกอยางเสียมากมายจนมันกลายเปนเหมือนฝนรายไปเสียแลว  ตองซื้ออาหาร
ราคาแพง มีคนมารวมงานสิบสี่คน แทนที่จะเปนหกคนตามที่ตั้งใจไวแตแรก ทัศนคติและ
กระบวนการคิดที่สลับซับซอนของฉันทําใหฉันรูสึกวา ฮ็อตดอกกับแฮมเบอรเกอรนาจะ
ไมคอยเหมาะเทาไหร ฉันเลยตัดสินใจซื้อเนื้อสเต็กมาแทน ทั้งๆ ที่ เราก็ไมไดมีเงินพอ
มันฝร่ังทอดก็กลายเปนสลัดมันฝร่ังชามใหญ ถ่ัวอบงายๆ ก็กลายเปนเคร่ืองเคียงสี่จาน
ซึ่งฉันทุมเททําเสียจนเหน็ดเหนื่อย

เพราะความรูสึกไมมั่นคงและอยากทําใหทุกคนประทับใจ ฉันจึงใชเวลาทั้งอาทิตย
เพ่ือทําความสะอาด และตระเตรียมทุกอยางที่บาน ชนิดที่วาจะทําใหทุกคนเกิดความรูสึก
ประทับใจใหได แนนอน เกาอ้ีสนามก็เกาครํ่าครา ฉันจึงไปหาซื้อตัวใหมมา ฉันโกรธเดฟ
เพราะรูสึกวาเขาไมคอยชวยฉันทําอะไรเลย พอถึงตอนที่เพ่ือนๆ มาถึงบานจริงๆ ฉันก็รูสึก
ไมดกัีบพวกเขา แอบคดิในใจวาพวกเขาไมนามาเลย วนันัน้ฉันทรมานใจมากทีต่องปนหนาวา
เปนเจาบานที่มีความสุข ทั้งๆ ที่ฉันหัวเสียและทุกขทรมานมาก



ฉันนึกไมออกเลยวา ทําไมฉันจึงไมคอยมีความสุขกับอะไรๆ ในชีวิตเลย จนกระทั่ง
พระเจาทรงสําแดงใหฉันได เห็นวา ฉันเปนคนทําลายความยินดี ในชีวิตของตนเอง
ไปโดยการเปนคนที่คิดสลับซับซอน ฉันเฝาอธิษฐานตอพระเจาอยูหลายป เพ่ือใหพระองค
ชวยเปลี่ยนคนอ่ืน และเปลี่ยนสถานการณลอมรอบตัว ทั้งๆ ที่พระองคตองการที่จะ
เปลี่ยนแปลงตวัฉนั และเปลีย่นแปลงทศันคติตอชวีิตทีฉ่ันมอียู พระองคตองการใหฉนัมชีีวติ
ที่เรียบงาย เพ่ือในทายที่สุดพระองคจะทรงไดรับเกียรติในชีวิตของฉัน

ฉันจะขอแบงปน 100 วิธีในการรับมือกับชีวิต เพ่ือชวยใหคุณมีชีวิตที่เรียบงาย
และเต็มไปดวยความชื่นชมยินดีในชีวิต ฉันเชื่อวามันจะชวยเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตประจําวัน
ของคุณขึ้นชนิดหนามือเปนหลังมือเลยทีเดียว หากคุณนําวิธีการเหลานี้ ไปปฏิบัติใช
ในการกระทําสิ่งตางๆ ในชีวิต พระเยซูตรัสวาพระองคเสด็จมาเพ่ือใหเราเปนสุขกับชีวิต
อยางครบบริบูรณ (ดู ยอหน 10.10) หลักการของพระองคนั้นเรียบงาย ความเชื่อเปนเร่ือง
เรียบงาย การไววางใจในพระเจาเปนเร่ืองเรียบงาย การเขามาเฝาพระองคเหมอืนเดก็เลก็ๆ
เปนเร่ืองเรียบงาย แผนการแหงความรอดเปนเร่ืองที่เรียบงาย

พระเยซทูรงหยิบยืน่ "หนทางในการดําเนินชีวติใหม" ใหแกเรา และฉนัเชื่อวามนัเปน
วิธีการที่เรียบงายแตทรงพลังมาก ซึ่งจะชวยใหเราสามารถเปนสุขกับชีวิตประจําวันได
คุณพรอมหรือยังที่จะทําใหชีวิตของตนเองเรียบงาย? คุณพรอมหรือยังที่จะบอกลากับ
ความสลับซับซอนที่คุณเคยปลอยใหมันครอบงําชีวิต? มาเร่ิมตนกันเถอะคะ
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เมื่อเราทํางานใดโดยที่ใจไมไดจดจออยูกับมัน ก็เทากับวาเรากําลังแบงพลังงาน
เพ่ือรองรับงานหลายอยางพรอมกัน ทําใหการทํางานนั้นมีความยากมากขึ้น เปรียบเหมือน
กับการแยกไขขาวออกจากไขแดง ซึ่งถึงแมเราสามารถนําเอาไขขาว และไขแดงไปบริโภค
ไดก็จริง แตก็ถือวาเปนการใชประโยชนไมเตม็ประสทิธภิาพ (ไมอรอย) เทากับการใชไขทัง้ฟอง
แตถาเรารวบรวมความสามารถทั้งหมดจดจออยู กับสิ่งที่ กําลังทําอยูนั้นเพียงสิ่งเดียว
ในหนึ่งวัน ในหนึ่งชั่วโมง หรือ ณ เวลานั้นๆ เราจะพบวา เราทําสิ่งนั้นไดงายดายขึ้น ความ
สามารถที่จะจดจอและมีสมาธิเชนนี้จะเกิดขึ้นไดโดยการฝกวินัยของเราเทานั้น

อัครทูตเปาโลบอกเราไวในฟลิปป 4:6 วาอยาทุกขรอนในสิ่งใดๆ เลย คนที่มีใจ
ทุกขรอนคือคนที่ พยายามดําเนินชีวิตไปลวงหนา พยายามหาทางออกสําหรับสิ่ งที่
จะเกิดขึน้ในวันถัดไป สงผลใหชีวติของเขาสูญเสียความเรียบงายไป พระเจาคาดหวังใหเรา
ไววางใจพระองคสําหรับวันพรุงนี้ เหมือนดังที่พระองคไดสอน ชาวอิสราเอลใหไววางใจ
พระองค ขณะที่พวกเขาเดินอยูในถ่ินทุรกันดาร เพ่ือมุงหนาไปสูดินแดนแหงพระสัญญา

จงฝกฝนทีจ่ะดําเนนิชีวติไปทลีะวัน จงทุมทัง้ตัว ความคิด คําพูดและพลงั คอืทุกสวน
ของคุณใหกับวันที่คุณกําลังเผชิญอยูนั้น จงพัฒนาความ สามารถในการทุมเทตัวเองใหกับ
สิ่งที่คุณกําลังทําอยู เมื่อนั้นคุณจะสัมผัสไดถึง ความตื่นตัวที่จะชวยใหคุณสนุกกับกิจกรรม

คอ่ยทาํงานทลีะอย่าง1
"ความรูสึกวาตองรีบเรงนี้ ไมไดเกิดจากการพยายามดําเนินชีวิตใหคุมคา
แตมีเวลานอยหรอก ตรงกันขาม มันเกิดจากความกลัวอันเลือนลางวาเรา
กําลังใชชีวิตอยูอยางสูญเปลามากกวา เมื่อเราไมไดในสิ่งใดที่เราควรทํา
เราก็จะไมมเีวลาที่จะทําสิ่งอ่ืนใดไดเลย เพราะเราจะกลายเปนคนที่ยุงที่สุด
ในโลกไป"

- อีริค ฮอฟเฟอร

หมายเอาพระเยซู  [ โดยไม วอกแวกกั บสิ่ งต างๆ] เป นผู บุ กเบิกความเชื่ อ
[อันเปนสิ่ งจูงใจเบ้ื องตนแหงความเชื่ อของเรา] และผู ทรงทําใหความเชื่ อ
ของเราสมบูรณ [อันนําไปสูความสมบูรณและเติบโตอยางเต็มท่ี]

- ฮีบรู 12:2



2 จอยซ ์ ไมเออร์

ที่ทําอยูในเวลานั้น แทนทีจ่ะปลอยใหทุกอยางผานพนไป แบบพรามัวและสับสนในความคิด
ซึ่งจะทําใหคุณลงเอยแบบหมดเร่ียวหมดแรง

คุณกลัววาจะทํางานตางๆ ไดนอยลงใชไหมถาตองปรับวิถีชีวิตใหเรียบงายแบบนี้?
อาจจริงทีคุ่ณคงจะทําสิง่ตางๆ ไดไมมากเทาเดิม แตคุณจะมีความสขุกับงานที่คณุทํามากขึน้
อีกเยอะ กุญแจดอกหนึ่งที่จะไขสูความเรียบงายก็คือการตระหนักวา คุณภาพนั้นสําคญักวา
ปริมาณมากมายนัก
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ความมั่งคั่งแหงวัฒนธรรมตะวันตกไดทําใหความโลภโมโทสัน อยากไดสิ่งของ
ของคนอ่ืนแพรลามไปทั่ว ผูคนโหยหาสิ่งโนนสิ่งนี้อยูตลอด แตก็ไมมีความสุขกับสิ่งที่ตน
ไดเปนเจาของแลว คนทีเ่รียบงายนัน้คอืคนรูจักพอใจ ไมโหยหาสิง่ใดเพ่ิมเติมอีก  แตเขารูสกึ
พึงพอใจกับสิ่งที่ตนมีอยูอยางเต็มที่ เขาไววางใจวาพระเจาจะเพ่ิมเติมสิ่งอ่ืนๆ ใหในเวลา
อันสมควรเอง

การ "มีมากขึ้น" จะทําใหเรามีความสุขมากขึน้ อยางที่โลกนีต้องการใหเชื่อจริงหรือ?
คําตอบก็คือ ไมใชเลย ที่จริงแลว ยิ่งเรามีมากเทาไร เราตองเหนื่อยมากขึ้น เพ่ือคอยดูแล
รักษาสิ่งเหลานัน้ไว เราอาจคิดวา "การมีมากขึน้" อาจทําใหชีวิตเราสบายขึ้น  แตที่จริงแลว
บอยคร้ังมันกลับทําใหชีวิตประจําวันของเราซับซอนขึ้น พระบัญญัติขอที่สิบ สอนเราวา
อยาโลภ อยาปรารถนาสิ่งของของเพือ่นบาน เปาโลกลาวไวในฟลิปป 4:11 วา ทานไดเรียนรู
ที่จะพอใจในฐานะที่เปนอยู การไดยินถอยคําแบบนี้ย้ําเตือนใหฉันนึกถึงความเรียบงาย
และทําใหฉันไดรับความเลาโลมใจ

การมีขาวของตางๆ ไมใชเร่ืองผิด แตการโลภอยากไดสิ่งของเหลานั้นเปนเร่ืองผิด
เมื่อใดที่ เรารูสึกไมมีความสุขถาไมไดครอบครองสิ่งเหลานั้น เทากับเรากําลังโลภแลว
เราควรพัฒนานสิยัทีจ่ะทลูสิง่ตางๆ ทีเ่ราอยากไดจากพระเจา และเชือ่วาพระองคจะประทาน
ใหเราในเวลาอันควร ถาพระองคทรงเห็นชอบ การรับมอืกับชวีิตแบบเรียบงายเชนนี้จะชวย
ใหเรามคีวามสุขกับชีวติได ชีวิตคือการเดินทาง ไมใชจุดหมายปลายทาง ใครที่อยากเปนสุข

จงพอใจในสิ ่งที ่มีอยู่2
"ความพึงพอใจหาใชการเติมเต็มดวยสิ่งที่คุณปรารถนาไม แตคือการที่คุณ
ตระหนักวาสิ่งที่คุณมีอยูนั้น มีมากมายเพียงใด"

- นิรนาม

ทานจงพนจากการรักเงิน [อีกท้ังความโลภ ละโมบ ตัณหา ความอยากได
ซึ่ งทรัพยสมบัติของโลกน้ี] จงพอใจในสิ่งท่ีทานมีอยู [ท้ังสภาพความเปนอยู
และสิ่งของท่ีมี] เพราะวา [พระเจา] พระองคไดตรัสไวแลววา เราจะไมละทาน
หรือทอดท้ิงทานเลย

- ฮีบรู 13:25
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กับชวีติก็ตองเรียนรูทีจ่ะเปนสขุกับการเดนิทาง ซึง่เตม็ไปดวยการรอคอย ในทายทีส่ดุ เมือ่เรา
บรรลุจุดหมายปลายแหงหนึ่งแลว มันกลับเปนจุดเร่ิมตนของการเดินทางไปยังจุดหมาย
ปลายทางแหงใหมอีก ดังนั้น ถาเราไมรูสึกเปนสุขกับการเดินทาง เราก็จะไมมีทางเปนสุข
กับชีวิตไดเลย จงตัดสินใจที่จะเร่ิมมีความสุขอยางเต็มที่กับสิ่งที่คุณมีอยู จงขอบพระคุณ
พระเจาสําหรับสิ่งเหลานั้น และพอใจกับสิ่งที่คุณมีอยู
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หนังสือหลายเลมที่ฉันอาน บอกวาคนเราจะมั่งคั่งรํ่ารวยไปพรอมๆ กับชีวิตที่
เรียบงายไมได คําสอนแบบนี้ทําใหฉันรูสึกอึดอัด เพราะฉันเชือ่วาพระเจามีน้ําพระทัยทีจ่ะให
คนของพระองคมั่งคั่งในทุกดานของชีวิต รวมทั้งดานการเงิน และทรัพยสิ่งของตางๆ ดวย
สดดุ ี35:27 กลาววาพระเจาทรงปตยิินดีในความมัง่คัง่ของประชากรของพระองค  ฉันไมพบ
พระวจนะตอนไหนที่กลาววาพระองคทรงพอพระทัย เมื่อคนของพระองคยากจนขนแคน

เปนความจริงที่พระวจนะไดกลาววาคนมั่งมีจะเขาแผนดินสวรรคก็ยาก (ดู มัทธิว
19:23) แตก็ไมไดหมายความวาเปนไปไมไดเลย เงินอาจหันเหความสนใจของเราออกจาก
พระเจาและน้ําพระทัยของพระองค แตมันไมจําเปนจะตองเปนเชนนัน้  เราไมควรรูสกึกลัว
ความอุดมสมบูรณแตควรเรียนรูทีจ่ะรับมอืกับมนัอยางเหมาะสม  ถาเรามทีศันคตทิีเ่หมาะสม
ตอทรัพยสินและเงินทอง เราก็สามารถใชมันเพ่ือเปนพรตอคนอ่ืนไดมากมาย

ในมุมมองแบบศาสนานั้น การสอนใหคนละวางจากบางสิ่งบางอยางโดยสิ้นเชิง
ดเูหมอืนจะงายกวาการสอนใหเขาหลกีเลีย่งจากการมสีิง่ของอยางฟุมเฟอย แตฉนัขอปฏเิสธ
ที่ จะทําเชนนั้ น เพราะวาพระเจาสรางเราและประทานสิ่ งสารพัดใหเรา เพ่ือความ
สะดวกสบายของเรา เราสามารถมีสิ่งของมากมายไดโดยไมตอง ใหสิ่งเหลานั้นดึงเรา
ออกจากพระเจา หรือทําใหเรากลายเปนคนละโมบ เราสามารถมัง่คัง่ไปพรอมๆ กับใหพระเจา
ทรงเปนที่หนึ่งในชีวิตของเราได

คงฟงดแูปลกพิลกึถาฉนัจะบอกวา ฉนัของดทานอาหาร เพราะกลวัวามันจะทําใหฉนั
ทานมากเกินพอด ีหรือฉันไมตองนอนเลยดีกวา เพราะกลวัวาฉันจะนอนมากเกินไป มันไมมี
เหตุผลเอาเสียเลยถาฉนัจะครองชีวิตยากจนเพ่ือไมใหเงินทองเขามาทดลองชีวิตของฉันได

ใหพ้ระเจา้เป็นที ่หนึ ่ง3
"ชีวิตมนุษยเปนของพระเจา มิใชเปนทาสของทรัพยสิ่ งของที่ตนมีอยู
ไมวาทรัพยสิ่งของเหลานั้นจะบริบูรณเพียงใดก็ตาม"

- เฮนร่ี อัลฟอรด

เราจะอวยพรเจา [ดวยความโปรดปรานท่ีเพิ่มเทาทวี] จะใหเจามีชื่อเสียงใหญโต
แลวเจาจะเปนพร [เพื่อแจกจายสิ่งดีไปสูผูอื่น]

- ปฐมกาล 12:2
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ฉันขอย้ําอีกคร้ังวา เงินทอง และทรัพยสิ่งของตางๆ ไมใชตัวปญหา ปญหาที่แทจริงอยูที่
การมทีศันคต ิทีข่าดความสมดลุตอเร่ืองเงนิทองตางหาก ฉนัเชือ่วาพระเจาอยากจะประทาน
สิ่งตางๆ แกเรา ตราบเทาที่เราสามารถรับมือกับมันไดโดยใหพระองคเปนที่หนึ่งในชีวิต
ของเราเสมอ

ความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณจะเปนปญหาก็ตอเมื่อเรายอมใหมันมีอํานาจ
เหนือเราแทนที่ เราจะมีอํานาจเหนือมัน เราควรใหทรัพยสมบัติของเราเปนพรตอผูอ่ืน
จงระวังอยาติดกับดักในการหลอกใช ผู อ่ื นเพ่ือใหไดมาซึ่ งทรัพยสิ่ งของ เงินทองจะ
กลายเปนปญหาเมือ่เราเก็บส่ําสมไว พระคมัภรีไมเคยกลาววาเงนิคอืตวัปญหา แตพระคมัภรี
กลาววาการรักเงินทองตางหากที่เปนปญหา จงเรียนรูที่จะเปนชองทางใหน้ําไหล อยาเปน
แหลงเก็บน้ํา จงยอมใหสิ่งตางๆ ไหลเขาสูคุณและผานทางคุณ พระเจาตรัสกับ อับรามวา
พระองคจะอวยพรทาน เพ่ือใหทานเปนพรตอคนอ่ืน (ดู ปฐมกาล 12:2)

การใหแกผู อ่ืนไมเพียงแตจะนําความยินดีไปสูชีวิตของเขาเทานั้น แตยังเปนสิ่งที่
นําความยินดีมาสูเราดวย ยิ่งคุณใหออกไปมากเทาใด คุณก็ยิ่งไดรับความสุขใจมากเทานั้น
ยิ่งคุณใหออกไปมาก คุณก็จะตองใหมากขึ้นไปอีก เพราะวาพระเจามองหาคนที่พระองค
จะสามารถฝากใหดูแลเงินทองได พระองคทรงแสวงหาคนที่สามารถดูแลเงินทองได
โดยไมกลายเปนคนละโมบและเห็นแกตวั คําถามสําคญัทีเ่ราควรจะถามตวัเราเองอยูเสมอคอื
"ฉันมีทาทีอยางไรตอเงินทองและทรัพยสมบัติ?" พระเจาหรือเงินทองเปนที่หนึ่งในชีวิต
ของคณุ

ฉนัพบวา ฉนัไมคอยเปนเจาขาวเจาของอะไรมากนกั ถาฉนัยอมอยูภายใตการทรงนํา
ของพระวิญญาณของพระเจาอยางแทจริง พระองคมักจะคอยลิดเอาทรัพยสิ่งของตางๆ
ของฉนัออกไป โดยสงคนทีม่คีวามจําเปนหรือกําลงัอยากไดสิง่ของทีฉ่นัมอียูอยางบริบูรณเขา
มาหาฉันอยูเร่ือย พระคัมภีรสอนเราไววาถาเรามีเสื้อคลุมอยูสองตัวแตคนอ่ืนไมมี ก็จง
แบงปนเสื้อตัวหนึ่งใหกับเขา (ดู ลูกา 3:11)

จากประสบการณการแสวงหาความเรียบงายของฉัน ฉันพบวาการไดเปนพระพร
แกผูอ่ืนนัน้เปนเร่ืองงายๆ ทีฉ่ันสามารถทําไดเพ่ือใหทั้งตนเองและคนอ่ืนมคีวามยินดีเพ่ิมขึ้น
อันที่จริง ฉันหนุนใจหลายคนใหคอยหาชองทางที่จะแบงปนแกคนอ่ืนอยางจริงจัง เพราะ
พระคมัภีรกลาววาการใหเปนเหตุใหมีความสุขยิง่กวาการรับ (ด ูกิจการ 20:35) พระเจาทรง
ปติยินดีเมื่อพระองคทรงพบกับคนที่สามารถรับพระพรจากพระองคมากมาย ไดโดยยังมี
พระเจาเปนที่หนึ่งในชีวิต และใชสิ่งที่ตนเองมีอยูเพ่ือเปนพรแกคนอ่ืน
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เปนสิง่สําคญัยิง่ทีท่ัง้ชวีติของเราควรจะสําแดงถึงพระเกียรตขิองพระเจา ไมใชแคเพียงคําพูด
หรือการแสดงออกฝายวิญญาณเทานั้น ขอใหเร่ิมตนมองวางานประจําวันของคุณคือสิ่งที่
ทําถวายแดพระเจา ไมใชภาระทีต่องรีบทําใหเสร็จๆ ไปเพ่ือจะไดแสวงหาพระเจาในทามกลาง
กิจกรรมทีคุ่ณคิดวาเปนงานบริสทุธิ ์แตชวีิตของเราทัง้สิน้นัน้คอืสิง่ทีบ่ริสทุธิ ์ถาเราไดดําเนนิ
เพ่ือถวายเกียรติแดพระเจา โคโลสี 3:23 สอนเราใหกระทําทุกสิ่ง ดวยความเต็มใจ "เหมือน
กระทําเพ่ือถวายองคพระผูเปนเจา ไมใชกระทําแกมนุษย"

พระเจาทรงมอบหมายภารกิจธรรมดาสามัญใหแกชีวติของเรา เชนเดยีวกับการงาน
ฝายวิญญาณอยาง การอธิษฐาน การศึกษาพระวจนะ และการกระทําความดีตางๆ ดวย
พระองคตรัสสัง่เราตลอดพระคมัภรีทัง้เลม ใหเราออกไปทํางาน จายคาน้าํ คาไฟ ดแูลบานชอง
และรางกายของเรา และสอนใหเรามสีามคัคธีรรมกับผูเชือ่คนอ่ืน อรอยไปกับอาหาร พักผอน
และหัวเราะเฮฮา เมื่อเราเร่ิมมองกิจกรรมตางๆ เหลานี้วาเปนสิ่งที่ทําถวายพระเกียรติ
แดองคพระผูเปนเจาแลว ชีวิตของเราจะเปนสิ่งเรียบงาย เราจะไมตกอยูในสภาพที่ตอง
พยายามกระทําสิ่งโนนสิ่งนี้อีก เราแคดําเนินชีวิตไปตามที่พระเจาทรงสรางเราเทานั้น

การแยกสิ่งตางๆ ออกเปนสิ่งบริสุทธิ์และสิ่งทางโลก จะสงผลใหเราดําเนินชีวิต
แบบแปลกแยก คอืเราจะรีบๆ ทําสิง่ตางๆ ทีค่ดิวาเปนงานฝายโลกเพ่ือรีบไปทํากิจกรรมตางๆ
ฝายวญิญาณซึง่เราคิดวาพระเจาจะพอพระทยั  แลวเราจะ "อธิษฐานโดยไมหยดุ" ไดอยางไร
หากเรายังไมไดตระหนักวาชีวิตทั้ งหมดที่ยกเทิดทูนพระเจานั้นแหละคือการอธิษฐาน
ซึ่งถือเปนการอธิษฐานวิงวอนที่มีชีวิตอยู

มชีีวติอยู่เพื ่อถวายเกียรตพิระเจา้4
"คนสวนใหญมีชีวิตอยูเพ่ือตัวเอง ไมไดสนใจที่จะถวายเกียรติแกพระเจา
เทาไหรนัก ทั้งไมสนใจที่จะทําประโยชนแกเพ่ือนรวมโลกดวย"

- เดวิด เบรนเนิรด

เหตุฉะน้ันเมื่อทานจะรับประทานจะด่ืม หรือจะทําอะไรก็ตาม จงกระทําเพื่อเปนการ
ถวายพระเกียรติแดพระเจา

- 1 โครินธ 10:31
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ถาฉนัอยากมรูีปลักษณทีด่เีพ่ือจะไดถวายเกียรติแดพระเจา ก็เทากับวาการออกกําลงั
กาย การใชเวลาทําผม การแตงกายใหนาดู ก็กลายเปนสิ่งที่บริสุทธิ์ไปดวย แตถาแรงจูงใจ
ของฉนัไรแกนสาร และมเีหตผุลเพียงเพ่ือตวัเองและผลประโยชนสวนตน การกระทําของฉนั
ก็ไมบริสุทธิ์ สิ่งบริสุทธิ์คือสิ่งที่แยกไวเพ่ือถวายแดพระเจา ดังนั้น ถาฉันแยกตัวไวเพ่ือ
มอบถวายแกพระเจาแลว ทั้งความรูสึกความคิด ความสามารถ และทรัพยสินทุกอยางที่มี
ก็เทากับเปนความจริงไมใชหรือวาทุกอยางทั้งตัว และชีวิตของฉันก็เปนสิ่งที่บริสุทธิ์?
ทุกสิ่งที่เราทําจะถูกชําระใหบริสุทธิ์ ถาเราทําเหมือนกระทําตอพระองค

รูหรือไมวาจริงๆ แลวพระเจาทรงนับวาลูกๆ ของพระองคทุกคนเปนธรรมิกชน?
ไมไดหมายความวาทกุการกระทําของเราเปนสิง่บริสุทธิไ์ปทัง้หมด และเราไมเคยทําผิดพลาด
ใดๆ มากอน แตพระเจามองดูเราผานทางพระโลหิต และเคร่ืองบูชาลบบาปของพระเยซู
พระองคเห็นวาเราเปนผูชอบธรรมก็เพราะเราวางใจและมั่นใจในพระบุตรของพระองค
(ดู 2 โครินธ 5:21) เมื่อเราถวายชีวิตของเราใหกับพระองคและดําเนินชีวิตใหเปนที่
ชอบพระทัยของพระองคในทุกสิ่ง เมื่อนั้นทุกอยางก็กลายเปนสิ่งบริสุทธิ์ ทาทีในใจของเรา
ที่สําแดงออกมาตางหากที่สําคัญที่สุดสําหรับพระเจา

สิ่งที่ทําใหชีวิตของเราเรียบงายก็คือการมีความสัมพันธใกลชิดกับองคพระคริสต
การดําเนนิตามหลกัของพระองค และการรักพระองคอยางทีพ่ระองคทรงเปนอยู ไมใชเพราะ
มุงหวังใหพระองคทรงกระทําสิง่ใดเพ่ือเรา เหลานีแ้หละทีจ่ะชวยรักษาชวีิตของเราใหดําเนิน
ไปอยางราบร่ืน ไมสลับซับซอน จงเร่ิมตนมองดูชีวิตเปนหนึ่งเดียว ไมใชอะไรบางอยางที่
แยกยอยหลายชิน้ โดยบางสวนก็เหมาะสําหรับพระเจา และบางสวนก็ไมเหมาะ ถามสีวนหนึง่
สวนใดของชีวิตฉันที่ไมเหมาะสําหรับพระเจา สวนนั้นก็ยอมจะไมเหมาะกับตัวฉัน และควร
ตองตัดทิ้งไปจากชีวิตดวย จงเร่ิมตนขจัดสิ่งตางๆ ที่คุณเก็บสะสมไวเพ่ือประโยชนสวนตน
ของคุณ เพ่ือใหชีวิตของคุณมีพ้ืนที่วางสําหรับสิ่งที่ถวายเกียรติแดพระเจา ปลอยใหสวน
เหลานั้นเจริญงอกงามขึ้น แลวคุณจะไดเห็นวามันเปนเร่ืองที่งายเพียงใด
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พระเจาประทานมานาใหชนชาติอิสราเอลวนัละคร้ัง  พวกเขาไมไดรับอนุญาตใหเก็บมานา
เอาไวสําหรับวันอ่ืน การกระทําเชนนี้แสดงถึงความไววางใจและความมั่นใจในพระเจาและ
พระสัญญาของพระองคที่จะประทานมานาใหกับพวกเขาในแตละวัน เมือ่ใดก็ตามทีพ่วกเขา
เก็บมานาเอาไวมากเกินพอดีสําหรับหนึง่วัน มานาเหลานัน้ก็จะบูดสงกลิ่นเหมน็เนา  บางคน
เรียกชีวติเชนนี้วา "ชีวติบูดและเหมน็เนา" เขาไมไดหมายความวาคนเหลานี้ มกีลิน่ตัวเหม็น
แตฉันคิดวาเขาหมายถึงวาคนเหลานี้แบกรับเอาภาระตางๆ เขามามากเกินไป เชน มีงาน
มากเกิน ภาระรับผิดชอบมากเกิน มีอะไรใหคิดเยอะแยะไปหมด มากจนเกินกําลังจนไมมี
ที่พอเก็บ และทําใหของเสียเปลาไปมากมาย พวกเขาทําใหวันนี้ซับซอนและสับสน เพราะ
พยายามเตรียมการไวสําหรับวันพรุงนี้

ในมัทธิว 6:25-31 พระเยซูไดสอนไมใหเรากังวลสําหรับวันพรุงนี้ และไดหนุนใจ
เราใหเชื่อวาถาพระเจาดูแลนกในอากาศและหมูมวลดอกไมได พระองคก็จะดูแลเรา
ไดดวยเชนกัน แตละวนัก็มีทุกขมากพอที่เราจะรับมือไดในหนึ่งวัน เราจึงไมควรจะเปนทุกข
กังวลสําหรับภาระมากกวาหนึ่งวัน ของประทานแหงพระคุณ คือ กําลังและความสามารถ
ที่พระเจาประทานแกเรานั้นมีพอที่จะรับมือกับภาระที่ประดังเขามาในชีวิตไดในหนึ่งวัน
แตพระองคจะไมประทาน พระคุณของวันพรุงนี้ใหกับเราในวันนี้

เมือ่เราคดิถึงอนาคตกับคําถามทีไ่มมีคําตอบและเหตกุารณทีน่าหวาดหว่ันใจ เราอาจ
รูสึกวาภาระเหลานั้นหนักเกินกําลังของเรา องคพระบิดาในสวรรคไมไดประทานพระคุณ
สํารองไวใหเรา เพ่ือจะแบกภาระปญหาของวันพรุงนีไ้ว โดยยังรักษาสันติสขุและความยินดี
ไวได ถาเปนอยางนั้นก็เทากับเปนการสงเสริมใหเราเกิดความวิตกกังวล เปนทุกขรอนใจ

อย่ากงัวลถึงวนัพรุ่งนี้5
"ถาธุระใดเล็กเกินกวาจะนําเขามาสูคําอธิษฐานได ธุระนั้นก็เล็กเกินกวา
จะเปนภาระดวยเชนกัน"

- คอรร่ี เท็น บูม

เหตุฉะน้ัน อยากระวนกระวายถึงพรุงน้ี เพราะวาพรุงน้ีคงมีการกระวนกระวาย
สําหรับพรุงน้ีเอง แตละวันก็มีทุกขพออยูแลว

 - มัทธิว 6:34
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และเปนหวงกับธรุะทีย่ังไมใชเวลาที่เราควรจะใสใจ พระเจาตรัสไวแลววาเราควรทําอยางไร
กับความกังวลของเรา นั่นคือ เราตองละความกระวนกระวายไวกับพระองค แลวพระองค
จะทรงดูแลเราเอง

การพยายามที่จะดําเนินชวีิตของวันพรุงนีใ้นวันนี ้คือการทําใหชวีิตของเราเกิดความ
สลับซับซอนมากขึ้น เมื่อเหลาสาวกขอใหพระเยซูสอนพวกเขาอธิษฐานนั้น สิ่งหนึ่งที่
พระเยซูทรงสอนใหพวกเขาอธิษฐานก็คือ การทูลขอพระเจาพระบิดาใหประทานอาหาร
ประจําวันแกพวกเขา พระองคไมไดหมายถึงแคเพียงอาหาร ที่จะรับประทานในแตละวัน
เทานั้น แตทรงหมายความครอบคลุมไปถึงสิ่งตางๆ ที่จําเปนแกการดํารงชีพของเราดวย
ขอใหเราทําชีวิตใหเรียบงาย โดยดําเนินชีวิตไปทีละวัน อยากลัวอนาคต เพราะสิ่งที่คุณ
จะตองใชเพ่ือรับมือกับวนัพรุงนีจ้ะทรงประทาน มาใหคณุในวันพรุงนีเ้ทานัน้ เปนไปไมไดทีค่ณุ
จะรับมอืกับปญหาของวนัพรุงนีใ้นวันนี ้ จงวางใจในพระเจาและปลอยวางชวีติของคณุเปนสขุ
อยูกับความเรียบงาย
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ในฟลิปป 3:13 อัครทูตเปาโลกลาววามีสิ่งหนึ่งที่ทานพยายามทําอยางจริงจัง คือ "การลืม
สิ่งที่ผานพนมาแลว" หรือการปลอยวางสิ่งที่ผานไปแลวนั้นเสีย ฉันเชื่อวาเปาโลพยายาม
จะแกไขความผิดพลาดในอดีต แลวพบวามันเปนเร่ืองยุงยากซับซอนและเปนไปไมได
มีอยางเดียวที่เราสามารถทํากับอดีตได นั่นคือมอบไวกับพระเจา เมื่อเรายอมใหพระเจา
เอาความยุงเหยงิของเราแปรเปลีย่นเปนการอัศจรรย พระองคก็สามารถเปลีย่นขอผิดพลาด
ของเราใหกลายเปนประโยชนใหญหลวง หากเราวางใจใหพระองคทรงกระทําเชนนั้น

อิสยาห 61:3 กลาววา พระองคจะประทาน "ความงามแทนขี้เถา" ใหแกเรา แตฉัน
พบวามหีลายคนทีย่งัอยากจะเกบ็ขีเ้ถาหรือเถาถานแหงอดตีเอาไวเปนเคร่ืองเตอืนใจถึงความ
ผิดพลาดและลมเหลวตน จงตัดสินใจสละทิ้งขี้เถาของคุณเสีย มิเชนนั้น ชีวิตของคุณ
ก็จะเหลือเพียงขี้ เถา แตละวันคือวันใหมที่ เต็มไปดวยโอกาสยิ่ งใหญ ทั้ งชีวิตใหม
ความหวังใหม และความฝนใหมๆ แตเราจะไมสามารถมองเห็นสิ่งที่เปนไปไดของวันนี้ได
ถาหากเรายังจมปลักอยูกับความผิดพลาดและความผิดหวังของวันวาน ขอใหละวางสิ่งที่
ผานพนไปแลวนั้นเสีย แลวโนมตัวไปหาสิ่งที่อยูขางหนา

เราจําเปนตองนําความคิดของเราใหหลุดพนจากอดีต หากเราตองการที่จะเห็น
แผนการอันดีของพระเจาที่มไีวเพ่ือเราในวนันี้ อับราฮัมเปนคนหนึง่ทีเ่ผชิญกับความสูญเสีย
มามากมาย ทานยอมยกแผนดินสวนที่ดีทีสุ่ดแหงหุบเขาจอรแดนใหกับโลตผูเปนหลานชาย
เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแยง ทําใหทรัพยสินของทานเหลือนอยลงมาก ทานนาจะรูสึก

ลืมสิ ่งทีผ่่านพน้มาแลว้เสีย6
"จงสรางตัวขึ้ นบนความลมเหลว ขอให ใชความลมเหลวเปนเหมือน
กอนหินที่ปูทางเดิน จงปดประตูแหงอดีตเสีย  คุณไมจําเปนตองพยายาม
จะลืมความผิดพลาดหรอก แตอยาจมอยูกับมัน  อยายอมดูดเอาพลัง
ของคุณ หรือเวลาของคุณไป อยาใหพ้ืนที่ใดๆ ในชีวิตของคุณแกมัน"

- จอหนนี่ แคช

อยาจดจําสิ่งลวงแลวน้ัน [อยางจริงจัง] อยาพิเคราะหสิ่งเกากอน
 - อิสยาห 43:18
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ทอแทหรือสงสารตนเอง แตแทนที่จะเปนเชนนั้น ทานไดฟงพระสุรเสียงของพระเจา
ผูตรัสสั่งทานวา

เจาจงเงยหนาแลดูสถานท่ี ต้ังแตเจาอยู น้ี ไปทางทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ดินแดนท้ังหมดท่ีเจาแลเห็นน้ีเราจะยกใหเจาและพงศพันธุของเจาตอไปเปนนิตย
- ปฐมกาล 13:14-15

บางทีคุณอาจตองเงยหนาขึ้นมองขางบนหรือเหลียวดูรอบๆ แทนที่จะหันกลับไป
มองขางหลัง หรือกมหนาลงมองพ้ื น จงเงยหนามองดู อนาคตอันน าตื่ นตาตื่ นใจ
ซึ่งเต็มไปดวยความหวังในพระเจาสําหรับคุณ อยาเสียเวลาชีวิตไปกับการครํ่าครวญ
เพ่ือสิง่ทีค่ณุเคยสญูเสยีและพรากจากคณุไปแลว   ลองรวบรวมรายการสิง่ทีค่ณุยงัมเีหลอือยู
แลวเดินหนาตอ กาวเทาออกไปทีละกาว กาวดวยความเชื่อไปทีละกาว จงจําไววาพระเจา
ทรงอยูสถิตอยูฝายคุณ
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คนเราไมชอบคําวา "ไม" จริงไหม? เขาจะยิม้จนแกมปริเมือ่คณุตอบรับเขาเร่ืองหนึง่เร่ืองใด
แตคุณจะไมไดเห็นรอยยิม้มากนัก เมื่อคณุตอบปฏิเสธเขาไป เปนธรรมดาทีค่นเราอยากเปน
ที่รักและยอมรับจากผูอ่ืน เราทุกคนตางตองการเชนนั้น แตความโนมเอียงเชนนี้กลาย
เปนกับดักลอใหเราชอบที่จะเอาอกเอาใจผูอ่ืน เร่ืองนี้จะทําใหชีวิตของเราซับซอนมาก
เพราะแตละคนตางก็คาดหวังจากเราตางๆ กันไป คณุเคยไดยนิวลนีีไ้หมละ? "คณุไมสามารถ
เอาใจทุกคนไดทุกเวลาหรอก" คนที่ชอบเอาใจคนเพื่อใหไดผลลัพธ ซึ่งทําใหคนอ่ืนพอใจนั้น
สุดทายยอมพบวาตัวเขาเองตองยอมสูญเสียอะไรๆ ไปมากมาย เราเปนคนที่ทุม และเราก็
พบกับความสูญเสียเอง

พระเจาทรงสรางเราแตละคนขึ้นมาไมเหมือนใคร เรามีสิทธิที่ จะดําเนินชีวิต
ของเราเอง นี่ ไมไดหมายความวาเราไมตองปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนตัวเอง และความ
ตองการของเราเพ่ือทําใหคนรอบขางมีความสุข แตหมายความวาเราตองไมคอย เอาอก
เอาใจผูคนตลอดเวลาจนยอมทําสิ่งที่พระเจาไมทรงชอบพระทัย พระเจาไมทรงชอบพระทัย
เมื่อเราพลาดไปจากพระประสงคของพระองคสําหรับชีวิตเรา เพียงเพราะเรามัวแต
คอยดําเนินชีวิตเพ่ือทําใหทุกคนรอบตัวพอใจ แตกลับละเลยในความปรารถนาที่พระองค
มีไวสําหรับชีวิตเรา

ตวัฉันเองก็เคยดิ้นรนตอสูกับเร่ืองแบบนีม้ามาก เนื่องจากในวัยเดก็ฉนัถูกลวงละเมดิ
ทางเพศ ทําใหฉันเติบโตขึ้นมาดวยความรูสึกถูกทอดทิ้งและเปนคนไรคา ฉันเกลียดความ
เจ็บปวดทางอารมณเพราะการถูกปฏิเสธเปนอยางยิ่ง จนฉันรูโหยหาการยอมรับและ
พรอมจะทําทุกอยางเพ่ือใหมันมา แตไมนานนัก ฉันก็พบวา การยอมตอบรับทั้งๆ ที่ใจฉัน

รูจ้กัพูดปฏิเสธ7
"ศิลปะของการเปนผูนําคือการพูดปฏิเสธ ไมใชการพูดตอบรับ เพราะวา
การพูดตอบรับนั้นทําไดงายเหลือเกิน"

- โทนี่ แบลร

แต ท่ี ควรวาใชก็จงวาใช [ไปเลย] ท่ี ควรวาไมก็จงว าไม [ไปเลย] เพื่ อทาน
จะไมถูกลงโทษ

 - ยากอบ 5:12
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อยากปฏิเสธ ไดขโมยเอาความสุขไปจากชีวิตของฉันจนหมด ฉันรูสึกขมขื่นตอคนที่
ฉันพยายามทําใหมีความสุข สุดทายฉันก็ไดรับบทเรียนวาคนเหลานั้นไมมีใครเปนเพ่ือนแท
ของฉนัเลย

คนที่มีความสุขเฉพาะตอนที่ เขาสามารถควบคุมชีวิตของคุณได คือคนที่ กําลัง
ใชคุณเปนเคร่ืองมือ การยอมใหพวกเขาทําแบบนั้นไมเพียงแตจะทําใหเราบาดเจ็บเทานั้น
แตสุดทายพวกเขาเองกจ็ะบาดเจ็บไปดวย ที่นาเศราก็คอื คนสวนใหญจะทําทกุอยาง ถาเรา
ปลอยใหเขาทํา ซึ่ งมันดูเหมือนจะเปนธรรมชาติของคนที่อยูฝายเนื้อหนัง การยอม
เผชิญหนากันดวยทาทีแบบพระเจา และการปฏิเสธไมใหคนอ่ืนมาควบคุมชีวิตเรา
จะเปนผลดตีอทกุฝายทีเ่ก่ียวของ และในทายทีส่ดุจะทําใหเกิดความสัมพันธอันดีซึง่ยตุิธรรม
ตอทุกฝาย

จงตัดสินใจที่จะทําใหพระเจาทรงชอบพระทัยมากยิ่งกวาสิ่งอ่ืนใด จงใหน้ําพระทัย
ของพระองคมากอนเจตนารมยของคุณเองและคนอ่ืนๆ ถาคุณรูสึกในใจวาพระเจาตองการ
ใหคุณตอบรับ ก็ขอใหคณุตอบรับและยดึมั่นอยูกับทศิทางนัน้ แตถาคุณรูสกึวาพระองคกําลัง
นําใหคณุตอบปฏเิสธก็จงตอบปฏเิสธไป แลวยดึมัน่ในทศิทางนัน้ดวย พระเจาจะทรงประทาน
พระคุณและทุกสิ่งที่จําเปนแกเราเสมอ เพ่ือใหเราสามารถทําสิ่งที่พระองคทรงบัญชาได
นั่นคือการประทานเคร่ืองมือใหเรา สามารถตอบปฏิเสธไดอยางเรียบงาย ความยุงยาก
ซบัซอนและการดิน้รนทีม่กัจะปรากฎ อยูในชวีติของเรานัน้คอืสญัญาณบงบอกวาเรากําลงัอยู
นอกน้ําพระทัยพระเจาแลว  เมื่อใดที่ใจเราตอบปฏิเสธ แตปากของเราจําใจตอบรับไป
เพราะกลัวคนไมยอมรับเรา เราก็ไมอาจคาดหวังใหพระเจาทรงชวยเหลือเราได พระองค
ไมจําเปนตองทําใหเสร็จ ในสิ่งที่พระองคไมไดเปนผูตั้งตนกระทํา

คุณไมใชคนเดียวที่ตองเรียนรูในการตอบปฏิเสธ จงทูลขอกําลังและสติปญญาเหนือ
ธรรมชาติจากพระองคเพ่ือจะนําทางคุณใหสามารถตัดสินใจไดงายขึ้น และมั่นใจมากขึ้นวา
คุณกําลังดําเนินตามการทรงนําของพระองคอยู
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ชวงเวลาหลายปในชีวิตของฉัน ฉันพยายามที่จะเปนเหมือนคนอ่ืน ฉันพยายามอธิษฐาน
เหมือนพวกเขา ออกทาออกทางเหมือนพวกเขา และแตงตัวแบบพวกเขา หลังจากหลายป
ผานไปดวยความทุกขและการดิ้นรน สุดทายฉันถึงไดรูตัววา พระเจาจะไมชวยใหฉัน
เปนคนอ่ืนใดไดเลยนอกจากตัวเอง  พระองคมีเหตุผลที่ ไดสรางฉันมาอยางที่ฉันเปน
และไมเหมือนใครคนอ่ืน การพยายามทําตัวเปนคนอ่ืนทําใหชีวิตของเราสลับซับซอนมาก
เราไมไดถูกตั้งโปรแกรมไวใหมีความสามารถที่จะทําแบบนั้นไดเลย การเปนตัวเราเอง
จึงเปนสิ่งที่แสนจะงายดายมากๆ พระเจาไดสําแดงใหเรารูจักวิธีที่จะทําอยางนั้นอยูแลว
เพราะนั่นคือน้ําพระทยัของพระองค

คุณไมจําเปนตองไปเปรียบเทียบหรือแขงขันกับคนอ่ืนหรือกับสิ่ งอ่ืนใด นั่นไง
พ่ีนองที่รักที่ทําใหเราสัมผัสถึงอิสรภาพที่แทจริง พระเยซูเสด็จมาเพ่ือปลดปลอยผูคนให
เปนไทในดานตางๆ และการเปนตวัของตัวเองก็เปนหนึง่ในนัน้ดวย ฉันขอกลาวย้ําอีกคร้ังวา
คุณไมจําเปนตองเอาตัวเองหรือเร่ืองใดๆของคุณไปเปรียบเทยีบกับคนอ่ืน คุณไมจําเปนตอง
ไปแขงขันเพ่ือใหเหมือนพวกเขาหรือเพ่ือดีเดนกวาพวกเขา (ด ู2 โครินธ 10:12) สิ่งที่พระเจา
คาดหวังในตัวคุณคืออยากใหคุณเปนตัวของตัวเอง ใหดีที่สุดเทาที่เราจะทําได ฉันมักจะ
กลาวอยูเสมอวา "พระเจาปรารถนาใหฉันเปนตัวฉันใหดีที่สุดเทาที่ฉันจะทําได" นับตั้งแต
ฉันไดประจักษความจริงในเร่ืองนี้ ฉันก็ไดเติบโตขึ้นเร่ือยๆ อยางกาวกระโดด

เราสามารถมองแบบอยางจากคนอ่ืนเปนตัวกระตุนที่จะทําสิ่งตางๆ ใหดียิ่งขึ้นได
แตเราไมควรใหคนอ่ืนคนใดเปนมาตรฐานของเรานอกจากพระเยซู เปาโลบอกกับคนที่ทาน
สอนวา จงปฏิบัติตามอยางทานเหมือนที่ทานปฏิบัติตามอยางพระคริสต ทานกลาววาทาน

เป็นตวัของตวัเอง8
"ความสําเร็จที่ยิง่ใหญทีสุ่ด คือ การเปนตวัของคุณเองในโลกทีพ่ยายามทีจ่ะ
เปลี่ยนใหคุณเปนสิ่งอ่ืนตลอดเวลา"

- ราลฟ วัลโด อีเมอรสัน

ทุ กคนจงสํารวจการกระทําของตนเอง จึ งจะมี อะไรๆ ท่ี จะอวดได ในตัว
[ของมันเอง] ไมใช [เพื่อหวังไป] เปรียบกับผูอื่น

 - ยากอบ 5:12
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ไดเปนแบบอยางแกพวกเขาทั้งหลาย แตไมไดบอกวา ทุกคนตองทําตัวใหเหมือนทาน
จงเรียนรู ที่ ทําตัวผอนคลายตอหนาผู อ่ื นและเปนตัวของคุณเอง ถาพวกเขา

ไมยอมรับคุณ ก็เทากับพวกเขากําลังปฏิเสธสิ่งที่พระเจาทรงสราง ไมใชสิ่งที่ตัวคุณสราง
แนนอนเราทกุคนตางก็มสีวนทีต่องปรับปรุงตวัอยู  แตพระเจาเทานัน้ทีส่ามารถเปลีย่นแปลง
เราได และพระองคจะกระทําในวิธีและเวลาของพระองค บางคร้ังเรารูสึกแยกับตัวตน
ที่ เราเปน เราจึงสรางบุคคลิกหลอกขึ้นมาเพ่ือแสดงใหโลกภายนอกไดเห็น นี่คือจุดที่
ทําใหเรามักจะมีปญหาในเร่ืองความสัมพันธ แตเมื่อเรากาวเขาสูเสรีภาพของการยอมเปน
ตัวตนของเราในแบบที่พระเจาสรางเรามา การทรงเจิมของพระเจาจะสถิตอยูกับเราและ
ชวยใหเราเปนที่ โปรดปรานของคนอ่ืนๆ ฉันไดเรียนรูแลวที่ จะเลิกพยายามทําใหคน
มาชอบฉันและเร่ิมวางใจในพระเจา เพ่ือใหพระองคประทาน "สายสัมพันธจากเบ้ืองบน"
แกฉันแทน

ฉันตองขอบอกไววา ฉันชอบตัวฉันอยางที่เปนอยู ดังนั้น คนอ่ืนจึงชอบฉันดวย
แมจะไมใชทุกคนก็ตาม แตก็มีหลายคนที่ชอบฉัน ซึ่งแคนั้นก็เหลือเฟอแลวละ ถาคุณ
ตัดสินใจที่จะยอมรับและชอบตัวเองในแบบที่คุณเปนอยูตามที่พระเจาทรงสรางคุณมา
คุณจะพบกับการยอมรับมากขึ้นและถูกปฏิเสธนอยลงแนนอน
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สมัยกอน สังคมของเราเรียบงายกวาที่เปนอยูในปจจุบันนี้มาก เมื่อลองหยุดยอนกลับไป
นึกถึงวันเกาๆ ก็จะพบวาผูคนในสมัยนั้นใหความสําคัญในเร่ืองของคุณภาพมากกวา
ปริมาณดวย การมีมากไมไดหมายความวาจะดีกวาเสมอไป บอยคร้ังกลับแยกวาดวยซ้ํา
เราชอบหาซื้อเสื้อผาราคาถูก เพ่ือจะซื้อไดหลายๆ ตัว แลวก็ตองรูสึกผิดหวังทีหลัง
ตอนเสื้อผาพวกนี้หดตัว สีซีดหรือใสไมทนเหมือนอยางที่คิดไว การมีเสื้อผาหลายๆ ชุด
ยิ่งทําใหการแตงตัววุนวายซับซอนมากขึ้น ผูชายคนหนึ่งบอกวา "เมื่อกอนนี้ผมไมเคย
มีปญหาในการจัดกระเปาเดินทางเลย เพราะมีชุดสีน้ําตาลหนึ่งชุด และชุดสีฟาอีกหนึ่งชุด
แคนั้น ผมแคจัดทั้งสองชุดลงกระเปาแลวก็ใสสลับกันระหวางเดินทาง แตเดี๋ยวนี้ตูเสื้อผา
ของผมเต็มไปดวยชุดเสือ้ผา เวลาจัดกระเปาเดินทางก็วุนวายแสนเขญ็ ตองเสียเวลามานัง่
ตัดสินใจวาตัวนี้จะเขากับตัวนั้นไหม"

เมือ่เราตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคาทีม่คีณุภาพ เชน เคร่ืองใชไฟฟา และเฟอรนเิจอร แมวา
จะทําใหเราซื้อของไดนอยชิ้นลงอยูชั่วระยะหนึ่ง แตก็ชวยใหเราประหยัดเวลาในการดูแล
รักษาสิง่ของเหลานัน้ไดมาก เพราะสินคาคณุภาพต่ํามักจะชํารุดบอยและสึกหรอเร็ว  ยิง่เรา
มีเร่ืองที่ตองจัดการในชีวิตมากเทาไร ชีวิตก็มีความวุนวายมากขึ้นเทานั้น

เมื่อไมนานนี้ พระเจาทรงตรัสในใจของฉันเพ่ือยั้งไมใหฉันทําเร่ืองใดๆ ที่ เกิน
ความจําเปน ถาคนอ่ืนทําเร่ืองนั้นได ก็ปลอยใหพวกเขาทําดีกวา การดําเนินตามเสียงของ
พระเจาในเร่ืองนี้มีสวนชวยฉันไดมากในการแสวงหาชีวิตที่เรียบงาย ชีวิตของเราจะไม
สามารถดําเนนิไปอยางเรียบงายได จนกวาเราจะมเีร่ืองตางๆ ทีต่องจดัการนอยลง ฉนัตัง้ใจ
คนหาวิธีการตางๆ ที่จะชวยใหฉันจัดการกับเร่ืองตางๆ ใหนอยลง โดยที่ยังเกิดผลในชีวิต
ไดเหมือนเดิม

เลือกคุณภาพก่อนปรมิาณ9
"คุณภาพของชีวิตตางหากที่เปนสิ่งสําคัญ หาใชอายุอันยืนนานไม"

- มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร

ทุ กคนจงสํารวจการกระทําของตนเอง จึ งจะมี อะไรๆ ท่ี จะอวดได ในตัว
[ของมันเอง] ไมใช [เพื่อหวังไป] เปรียบกับผูอื่น

 - ยากอบ 5:12
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เราอาจเลือกซื้อรถยนตจากรูปลักษณภายนอกที่ดูดี แตกลับไดรถยนตคุณภาพแย ตองมา
เสียเวลาเอาไปซอมอยูเร่ือยๆ หรือบางทีเราใชเวลาทั้งวันเพ่ือวิ่งหาสินคาราคาถูกกวา
แตกลับเสียเวลาไมคุมคากับเงินที่ประหยัดไป เวลาของคุณมีคาแคไหน? สําหรับฉันแลว
เวลามีคามาก ฉันยินดีเลือกซื้อของคุณภาพดีดีกวา ถามันชวยประหยัดเวลาใหฉันได

จงพัฒนาอุปนสิยัการเลอืกซือ้ของคณุภาพด ีเทาทีกํ่าลงัทรัพยของคณุสามารถซือ้หาได
อยาคิดวาการมีมากจะดีกวา นั่นคือภาพลวงตา ฉันยอมซื้อของมีคุณภาพชิ้นเดียว ดีกวา
ไดของคุณภาพปานกลางหรือดอยคุณภาพสามสี่ชิ้น
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โครงการมากมายที่ทําไมสําเร็จ สงผลใหชีวิตและจิตใจของเรารกรุงรังไปดวยแผนงาน
เหลานี้จะสงเสียงกรีดรองใหเรากลับไปปดงานใหเสร็จ มันจะคอยตําหนิ และเยยหยันเรา
ยิ่งเราใชเวลานานเทาใดในการปดงาน เรายิ่งรูสึกแยกับตัวเองมากขึ้นเทานั้น ไมมีใคร
สามารถทําทุกสิ่งออกมาไดดีทั้งหมด เราทุกคนลวนมีความจํากัด และเราตองไมกลัวที่จะ
เผชิญหนากับความจริงในขอนี้ จริงอยูที่พระเจาของเราไมจํากัดและผูที่เชื่อในพระองค
ก็สามารถทําสิ่งที่พระองคทรงนําไดสําเร็จ แตพระองคจะไมทรงนําใหเราเร่ิมตนทําอะไร
ซึ่งทําแลวไมจบ

พระเจาทรงเร่ิมตนการดีในเราแตละคน และจะทรงกระทําตอเนือ่งเร่ือยไปใหสําเร็จ
จนถึงวันที่พระคริสตเสด็จกลับมา (ดู ฟลิปป 1:6) แผนงานบางอยางเปนโครงการระยะสั้น
บางอยางก็ระยะเวลายาวกวา และคนทีไ่มอดทนก็มกัจะทําแผนงานระยะยาวไมคอยสําเร็จ
การเติบโตฝายวิญญาณก็เชนกันจะตองใชความอดทน เพราะเราไมไดถูกเปลี่ยนแปลง
เพียงชั่วระยะเวลาขามคืน มีหลายคนหลงหายไปเพราะเขายังไมถึง "การทะลุทะลวง
แบบตองลุยเขาไป" พวกเขาตองการความสําเร็จแบบฉับพลันซึ่งมันไมไดเปนแบบนั้น

ฉันรูจักบางคนทีม่กัจะเร่ิมแผนงานใหมๆ ดวยความกระตือรือรนอยางเต็มที ่ แตเมื่อ
ความสดใหมจดืจางไป เขาก็โยนโครงการนั้นไปใหคนอ่ืนทําตอ หรือไมก็ปลอยทิง้ไวแบบนั้น
สิ่งใหมมักจะนาตื่นเตนเสมอ แตหลังจากเสียงปรบมือจางหายไป ความกระตือรือรนก็หมด
ไปดวย ใครเลาทีย่ังคงทํางานตอ ก็คือคนทีน่ัง่ลงคดิราคาไวลวงหนา แลวไงวาจะตองมรีะยะ
ดําเนินงานตามขัน้ตอนตางๆ อยางไรบางหลงัจากผานสวน ทีน่าตืน่เตนไปแลว  คนทีเ่ลิกรา
และทิ้งงานไปมักจะคนทอแท และเต็มไปดวยขออางวาเพราะอะไรเขาถึงทํางานไมสําเร็จ

อย่าลงมือเรื ่องทีค่ดิวา่ทาํแลว้ไม่จบ10
"เราวัดความสามารถของบุคคลจากสิ่ งที่ เขาทําสําเร็จ ไมใชสิ่ งที่ เขา
พยายามทํา"

- นิรนาม

ดวยวาในพวกทานมีผูใดเมื่อปรารถนาจะสรางตึก จะไมน่ังลงคิดราคาดูเสียกอนวา
จะมีพอสรางใหสําเร็จไดหรือไม

 - ลูกา 14:28
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คนสวนใหญในสังคมเราทุกวันนี้มักจะชอบรับสิ่งตางๆ เขามามากกวาที่ตนเอง
จะรับไหว การจัดการความตึงเครียดจึงกลายเปนธุรกิจมูลคานับพันลาน และปจจุบันนี้
ความตึงเครียดสวนใหญที่ เราตองเผชิญ มักจะมีผลมาจากการพยายามทําเร่ืองตางๆ
จนมากเกินไป ฉันเองก็มักจะมีรายการเร่ืองที่ตองทํามากมาย เกินกวาที่ฉันจะทําเสร็จได
ในหนึ่งวัน แตฉันก็จะตามไปทําใหเสร็จในวันถัดไป สิ่งใดก็ตามที่เราตกลงรับผิดชอบไป
แลวนั้น เราก็ตองอุทิศตัวที่จะทําใหสําเร็จอยางดีเลิศ และตรงเวลาดวย

ขอใหคุณทําชีวิตใหเรียบงายโดยลงมือทําเฉพาะเร่ืองที่คุณรูวาสามารถทําไดสําเร็จ
และสิ่งใดที่คุณลงมือทําไปแลวก็ขอใหจบ อยาปลอยใหใจของคุณวอกแวก แตจงจดจอ
ทํางานนั้นจนเสร็จ เมื่อคุณทําเร่ืองใดเสร็จไปแลวคุณก็จะไมมีอะไรรบกวนใจอีก คุณจะมี
เสรีภาพอยางเต็มที่ใหกับแผนงานใหม เปาหมายใหม ความคิดใหมๆ ในชีวิตคุณ คุณจะเปน
อิสระที่จะฝนและสรางสรรคตอไป เพราะความคิดและจิตใจของคุณไมมีสิ่งใดคางคาอยูอีก
นี่แหละคือสุดยอดของความเรียบงาย
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ทุกวันนี้  มีคนจํานวนมากที่ ยังฝนทนเหนื่ อยอยู กับเร่ืองเล็กๆ เขาชอบขลุกอยู กับ
รายละเอียดหยุมหยิม ปลอยใหเร่ืองปลีกยอยเขามากวนใจมากเกินไป จนชีวิตเต็มไปดวย
ปญหาและความกระวนกระวาย บางคนไดใหคําแนะนําที่มีปญญาไววา "จงเลือกสงคราม
ของคุณใหด"ี ชีวติคนเรานัน้มเีร่ืองใหญๆ  ทีต่องแบกรับอยูมากมายแลว อยาไปทําเร่ืองเลก็ๆ
ใหกลายเปนเร่ืองใหญเพ่ิมขึ้นอีกเลยจะดีกวา

ในแตละวนั เรามโีอกาสจะเจอเร่ืองทีท่ําใหเราตองเสยีใจอยูหลายคร้ัง แตเราสามารถ
ปลยอใหเร่ืองเหลานั้นผานไปเพ่ือจะไดรักษาสันติสุขของเราไวได ซาตานมักพยายาม
หาเร่ืองใหเรารูสึกเสียใจอยูเร่ือยๆ จงคนหาใหเจอวาอะไรบางทีม่ักจะรบกวนใจคุณ เพ่ือคุณ
จะไดรูจักจุดออนของตัวเอง จงตัดสินใจปลอยวางเร่ืองปลีกยอยซึ่งไมได มีผลกระทบ
ตอภาพรวมของชีวิตคุณไปเสีย พระคัมภีรกลาววา สุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆ นี่แหละที่เปน
ตัวทําลายสวนองุน (ดู บทเพลงซาโลมอน 2:15) หลายคนตองหยารางกันไป เพราะเร่ือง
เล็กนอยที่สะสมไวในใจจนในที่สุดมันกลายเปนภูเขาลูกใหญที่ ไมสามารถปนขามไปได
ถาเราไมจดจําความผิดที่คนอ่ืนกระทําตอเรา อยางที่พระธรรม 1 โครินธ 13 ไดสอนไว
เราจะมคีวามสมัพันธทีเ่รียบงายขึน้และดขีึน้มาก ในชวงหนึง่ของชวีติ ฉนัเคยเปน "นักบัญช"ี
ที่สดุยอด เพราะฉนัจะคอยเก็บบันทึกทุกเร่ืองราวที่คนทําใหฉนัเจ็บ หรือทําใหฉันขุนเคอืงใจ
เอาไว ชีวิตฉันจึงกลายเปนขยะกอนโตที่แสนจะซับซอน และฉันก็ไมมีความสุขเลย

อย่าปล่อยใหเ้นินดนิกลายเป็นภูเขาใหญ่11
"เมื่อปญหายังไมเกิด ก็อยาไปกวนใหมันเกิด  มิฉะนั้น คุณจะไดปญหาเปน
สองเทาตัวกลับมา"

- เดวิด เคปเพิล

เรามอบสันติสุขไวใหแกทานท้ังหลาย สันติสุขของเรา [เอง] ท่ี ใหแกทานน้ัน
เราใหทานไมเหมือนโลกให อยาใหใจของทานวิตก และอยากลัวเลย [อยาไดเปน
ทุกขรอนใจหรือวาวุนใจไป และอยาไดรูสึกหวาดกลัวจนเสียขวัญ ขลาดกลัว
และไมมั่นคง]

 - ยอหน 14:27
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จงอยาเปนคนที่สดุดงาย ไมเชนนั้น คุณจะกลายเปนคนที่มีความทุกขหนักสุด
ตามปกตแิลว ไมมใีครตัง้เปาทีจ่ะทําใหเราสดุดหรอก ขอใหคุณฝกคดิแบบนีจ้นกลายเปนนสิยั
ซึง่ถือวาเปนกาวสําคัญที่จะนําไปสูการมีชีวติที่เรียบงาย ถาจิตใจของเรายงัคิดวุนวายอยูกับ
สิ่งที่คนอ่ืนทํากับเราอยู เราจะไมสามารถรับประสบการณหรือมีความสุขกับความเรียบงาย
ไดเลย การที่จะใหชีวิตของเราเรียบงายไดนั้น ความคิดและอารมณของเราจะตองบริสุทธิ์
หัวใจของเราตองเปดออกกวางเพ่ือยกโทษคนอ่ืน แทนที่จะคอยรับเอา แตความเจ็บใจหรือ
ขุนเคืองใจเขามา

ถาเราใชเวลามากมายไปครุนคิดถึงสิง่ที่คนอ่ืนกระทําตอเรา แทนที่จะคิดถึงสิง่ที่เขา
กระทําเพ่ือเรา เราก็จะสูญเสียความยินดีในชีวิตไป เรากําลังบมเพาะทาทีที่ชอบติฉิน ขี้บน
และชอบปกปองตัวเอง ซึ่งเปนสิ่งที่พระเจา ไมชอบพระทัยของพระเจา เราจะไดเห็นความ
สลับซับซอนหลุดหายจากชีวิตไปไดมากมาย หากเราเต็มใจที่จะยกโทษใหคนอ่ืนบอยๆ
อยางรวดเร็ว
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คนที่มีวิถีชีวิตที่เห็นแกตัวและเอาตนเองเปนศูนยกลางนั้นมักจะเปนคนที่มีชีวิตซับซอน
และวุนวาย พระเจาไมเคยปรารถนาใหเรามองและสนใจแตตนเองฝายเดียว พระองค
ปรารถนาใหเราออกไปสมัผัสผูอ่ืนและไววางใจวาพระองคจะดูแลเราเปนอยางด ี พระคมัภรี
กลาวไววา พระเยซูทรงมอบพระองคเองและทกุสิ่งดวยความไววางใจ ในพระบิดาผูสถิตใน
สวรรค เพราะพระองครูดีวาพระบิดาจะทรงพิพากษาอยางยุติธรรม (ดู 1 เปโตร 2:23)
และเราควรจะทําตามแบบอยางของพระองค

เปาหมายใหญของคริสเตียนคือการติดตามพระเยซู เมื่อเราไดตัดสินใจเชนนี้แลว
พระเยซูตรัสวา เราจะตองเลิกมองที่ตนเอง รวมถึงผลประโยชนตางๆ ของตนเองดวย
(ดู มาระโก 8:34) บอยคร้ังที่ เรามักจะคิดวาถาเรายอมละวางทุกสิ่งเหมือนดังเชนที่
พระองคไดสอนไว ชีวิตของเราจะไมมีความสุขหรือไมไดในสิ่งที่เราตองการ แตในความ
เปนจริงสิ่งนี้กลับตรงขามกัน  เมื่อเราใหชีวิตของเราออกไปแกคนอ่ืน พระเจาจะประทาน
ชีวิตคืนใหกับเราซึ่งเกินกวาที่เราจะหามาไดดวยตนเอง ฉันขอแนะนําใหคุณ เลิกสนใจแต
ตนเอง แตยอมใหพระเจาเปนพระเจาในชวีติของคณุ ยอมใหพระองคเปน ผูดแูลชวีติคณุแทน

ฉันไมไดหมายความวา คุณไมจําเปนตองดูแลตัวคณุเองในทางรางกาย ทางความคิด
ทางอารมณ และทางฝายวิญญาณ เพราะนั่นเปนสิ่งที่คุณควรตองทําอยูแลว แตฉันกําลัง
บอกใหคุณ หยุดกระวนกระวายใจเร่ืองของตนเอง หรือพยายามดิ้นรนเพ่ือใหไดมาในสิ่งซึ่ง
คุณปรารถนาในชีวิต จงเอาตัวคุณเองออกจาก ความคิดของคุณเสีย เพราะเมื่อคุณคิดถึง

เลิกนึกถึงแตต่นเอง12
"คนเราถูกมองวาเห็นแกตัว ไมใชเพราะไลไขวควาสิ่งดีใหแกตน แตเพราะ
เขาละเลยที่จะทําสิ่งดีแกเพ่ือนบานของตนตางหาก"

- ริชารด เวทลี

พระองคจึงทรงรองเรียกประชาชนกับเหล าสาวกให เข ามา [หาพระองค ]
แลวตรัสแกเขาวา "ถาผูใดจะใครตามเรามา ใหผูน้ันเอาชนะตัวเอง [ลืม, เพิกเฉย,
ปฏิเสธความเปนเจาของ, และไมมองดูท่ีตนเองและประโยชนของตน] และรับ
กางเขนของตนแบก และตามเรามา

 - มาระโก 8:34
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แตตนเองมากเทาใด คุณก็จะพบแตความทุกข มากขึ้นเทานั้น
ทุกสิ่งในชีวิตฝายเนื้อหนัง หรือตามธรรมชาติของมนุษยนั้น เปนไปเพ่ือการปกปก

รักษาตนเองเทานั้น แตขอบพระคุณพระเจา ผูใดก็ตามที่ตอนรับพระคริสตเขามา เปน
พระผูชวยใหรอดและองคพระผูเปนเจาแลว เขาก็จะไดรับลกัษณะธรรมชาตใิหม (ด ู2 โครินธ
5:17) ลักษณะธรรมชาติใหมนี้จะชวยใหเราเปนคนไมเห็นแกตัว คือ ใหความสําคัญกับ
ผูอ่ืนกอนตนเอง เราตองดําเนินชีวิตตามทางใหมเมื่อเราอยู "ในพระคริสต" เราเขาสู
ความสัมพันธกับพระองคผานทางการแสดงออกดวยความเชื่อ นั่นคือ สิ่งที่เราแสดงออก
เมื่อเราขอใหพระองคเสด็จมาเปนเจาชีวิตของเรา แตหลังจากนั้น เราก็ตองเรียนรูที่จะ
ดําเนินชีวิตดวยทาทีแหงความเชื่อดวย นั่นคือ จุดที่ความคิดของเรายึดถือไวพรอมกับ
คํากลาววา มันไมเก่ียวกับประโยชนสวนตัวของเราอีกตอไป จงฝากตัวทานไวกับพระเจา
และเร่ิมดําเนินชีวิตใหคุมคากับการมีชีวิตอยู การวุนวายอยูกับตนเองและพยายามใสใจแต
ประโยชนสวนตนนั้นทําใหชวีิตของเราซบัซอน แตการไววางใจวาองคพระเจาจะดแูลตัวคุณ
เมื่อคุณจะสนใจดูแลผูอ่ืนนั้นเปนสิ่งที่เรียบงาย

อยากลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณ พระเจาทรงสัตยซื่อ พระองคจะทรงดูแลคุณ
เมื่อคุณไววางใจในพระองค
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ฉันรูสึกสับสนวุนวายในชีวิตเวลาที่ในหัวของฉันมีแผนงานมากมายกายกองคางคาอยู
ซึ่งตองทําใหเสร็จ มีทั้งงานที่ฉันตกปากรับคําวาจะทําหรืองานที่ฉันรูดีวาตองทํา แตฉัน
ก็ยังไมไดลงมือทําเสียที ฉันไมสามารถเขาสูการพักสงบในพระเจาไดจนกวาฉันจะไดยิน
การทรงนําของพระองคและลงมือสะสางงานใหเสร็จ เราควรจะแนใจวาเราไดทําในสิ่งที่
พระเจานําเราใหทําจริงๆ หรือทําในสิ่งที่เรารูดีในใจวาเราควรจะทํา ความตั้งใจที่ดีก็ไมเทา
การเชื่ อฟงที่ดี และเราจะไมไดสัมผัสความสุขใจในวิญญาณไดเลยจนกวาเราจะได
เชื่อฟงจริงๆ

การผลัดวันประกันพรุงเปนหนึ่งในการหลอกลวงชั้นยอดของมาร โดยกลยุทธนี้
มันจะโนมนาวใหเราตองทําอะไรบางอยาง และเราก็จะวางแผนงาน แตเราก็จะลมเหลว
เมือ่ไดตระหนักวาเราทํามนัไมเสร็จ  การวางแผนเปนสิง่ทีด่ ีแตการลงมือกระทํานัน้ดยีิง่กวา
มก่ีีแผนงานทีซ่อนอยูภายในคณุตอนนีท้ีค่ณุรูดวีาคณุจะตองทําแตยงัทาํไมเสร็จ  ฉนัรูไดเลยวา
แผนงานเหลานี้จะกลายเปนที่มาแหงการรบกวนจิตใจหรือกระทั่งทรมานจิตใจคุณแนนอน
ทกุคร้ังทีค่ณุไปทีตู่เสือ้ผาทีค่ณุตัง้ใจจะทําความสะอาดมาเปนเวลาสามปแลว มนัจะตําหนคิณุ
มันจะรองขึ้นวา "เจาคนเกียจครานและขาดวินัยเอย" และตูเสื้อผานี้ก็จะทําใหคุณรูสึกแย
ตอตัวเองโดยทีคุ่ณอาจไมรูตัวดวยซ้ํา การลงมือจดัการที่ดีทีสุ่ดคือ การตัดสนิใจลงไปเลยวา
จะทําความสะอาดตูเสื้อผาในวันใด และก็ "ลงมือทําซะ!" เหมือน คําโฆษณาของรองเทา
ยี่หอหนึ่ง

เลิกผลดัวนัประกนัพรุ่ง13
"การผลัดวันประกันพรุง คือ นักลอบสังหารโอกาส"

- วิคเตอร คีอาม

ดังน้ันพระองคไดทรงกําหนดไวอีกวันหน่ึงคือ "วัน [ใหมวัน] น้ี" [และใหโอกาส
ใหม ในการได เขาพักสงบ] ตามท่ีพระองค ไดตรัสทางดาวิดในเวลาตอมานาน
ในขอพระคัมภีรท่ีอางมาขางบนแลววา วันน้ีถาทานท้ังหลายจะฟงพระสุรเสียง
ของพระองค อยาใหจิตใจของทานด้ือร้ัน

 - ฮีบรู 8:34
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แลวพวกเคร่ื องใช ในบานชิ้ นไหนบางละที่ จําเปนตองซอมแซม หรือรายชื่ อ
เบอรโทรศัพทที่คุณผลัดผอนมาเปนสัปดาหแลว ที่จริงเปนเดือนแลวดวยซ้ํา แคการนึกถึง
สิ่งที่คุณตองทําก็ทําใหคุณรูสึกขี้เกียจและสับสนยุงเหยิงไมเปนอันทําอะไรไปแลว แมวา
ความรูสกึเชนนีอ้าจไมถึงกับชดัเจนมากนกัก็ตาม แตมนัจะลอยคางอยูตลอดเวลา มนัจะคอย
รบกวนไมใหเราไดมีความสุขกับชีวิตไดอยางเต็มที่ ทางออกงายๆ ที่จะทําได คือการตั้งวัน
หรือเวลาไวตางหากเพ่ือจัดการงานนั้นใหเสร็จสิ้นไปเสีย การลงมือกระทําดวยวินัย
เพียงคร้ังเดียวจะชวยปกปองไมใหคุณรูสึกถูกภาระถมทับไปไดหลายวัน

ถาคุณตองเผชิญหนากับแผนงานหรือภารกิจมากมายที่ยังคางคามาเปนเวลา
นานแลว อยารูสกึกดดนัหรือยอมใหตัวคณุเองรูสกึพายแพกอนทีค่ณุจะไดเร่ิมตนลงมอืกระทํา
จงหยบิงานขึน้มาทีละชิ้น แลวคอยๆ จัดการมันไปจนกระทัง่สําเร็จลุลวง  อยามองที่ตวังาน
เพ่ือใหมันพาเราไปถึงจุดนั้น แตจงมองไปที่เสนชัยเบ้ืองหนา คุณจะตองฝกวินัยตัวคุณเอง
และยอมจายราคากับบางสิ่งระหวางทาง แตผลตอบแทนที่คุณจะไดรับกลับคืนมา คือ
วันเวลาแหงเสรีภาพและความสุขใจ พระคัมภีรกลาววา เมื่อมีการลงวินัย (การฝกวินัย,
การตีสอน) นั้นดูไมเปนที่ชื่นใจเลย เปนเร่ืองเศราใจ (ดู ฮีบรู 12:11) แตตอมาภายหลัง
"ก็จะกอใหเกิดความสุขสําราญแกบรรดาคนที่ตองทนอยูนั้น คือความชอบธรรมนั้นเอง"
บุคคลที่มีปญญาก็จะสนใจถึงผลในภายหลังมากกวาสิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน คนเหลานี้ คือ
นักลงทุน พวกเขาไดลงทุนกับสิ่งที่เขามีอยูเพ่ือใหไดสิ่งที่ดีกวาในอนาคต

จงทําใหชีวิตของคุณเรียบงายในวันนี้โดยการตัดสินใจที่จะเปนคนประเภท "เดี๋ยวนี้"
คือผูที่ ไมยอมผลัดวันประกันพรุงอีกตอไป จงใหชีวิตของคุณมีปรัชญาใหมวา "สิ่งใดที่
สามารถทําเสร็จวันนี้ ได ก็จงอยาผลัดไปทําวันถัดไปเลย" จงทําสิ่งนั้นในวันนี้และรับ
ประสบการณแหงสันติสุขที่จะเกิดขึ้นอยางงายดาย เพียงแคคุณลงมือทํา
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ขาวของทีร่กรุงรังมกัจะทําใหฉนัรูสกึอึดอัด ฉันเปนคนประเภททีต่องสะสางสิง่ตางๆ ออกไป
จึงจะเร่ิมรูสึกดีขึ้น สามีของฉันมักจะเก็บขาวของไวเผ่ือวาจะไดเอากลับมาใชอีกในวัน
ขางหนา แตแนวทางของฉนั คอืถาในอีกหาปขางหนาดแูลวคงไมไดใชเจาสิง่นีแ้นนอน ฉนัก็คง
จะจําไมไดหรอกวาเก็บเจาสิง่นีเ้อาไวทีไ่หน เพราะฉะนัน้ ฉนัจะเอาสิง่นีใ้หกับคนอ่ืนทีม่โีอกาส
ไดใชมันในตอนนี้ และถาตองใชมันอีกก็คอยไปหาเอาใหมในภายหลัง

หากคุณตกอยูในสภาพขาวของรกรุงรังและไมเปนระเบียบเรียบรอย ลองถามตัวคุณ
เองดูวา คุณมักจะยึดติดอยูกับสิ่งตางๆ ที่ผานมาเขามาในชีวิตของคุณหรือไม คุณรูสึกวา
คุณตองเก็บมนัไวเพียงเพราะวามีคนใหสิง่นัน้กับคุณไหม แนนอนวาเราไมอยากทํารายจติใจ
ใครหรอก แตในทางกลับกัน ถาใครใหของขวัญแกเราดวยทาทีที่ถูกตองแลว เขาก็ตองให
โดยไมมีเงื่อนไขผูกมัดใดๆ ถามีคนใหของขวัญแกอยางแทจริงแลว คุณก็มีสิทธิขาดที่จะ
ทําอยางไรกับสิ่งนั้นก็ไดเพราะมันเปนของคุณแลว

แตบอยคร้ังที่คนมักจะใหสิ่งของแกคุณตามความชอบของเขา ซึ่งอาจไมเขากับ
ความชอบของคุณ ถึงแมวาคุณจะรูสึกซาบซึ้งใจเปนอยางยิ่งกับความปรารถนาดีที่มากับ
ของขวัญชิ้นนั้น แตก็ไมไดหมายความวาคุณมีพันธะที่จะตองใชของชิ้นนั้น พระเจาทรง
ประทานอาหารใหแกเราทานและประทานเมล็ดพืชใหเราเพ่ือจะหวาน (ดู 2 โครินธ 9:10)
นั่นหมายความวาบางสิ่งที่พระองคมอบใหกับเรานั้นก็เพ่ือประสงคจะเปนสิ่งที่เราสามารถ
สงผานไปถึงคนอ่ืนที่อยูรอบขางไดดวย

ฉันเคยมอบกําไลขอมือราคาแพงวงหนึ่งที่ฉันใสอยูใหกับเพ่ือนของฉัน หลังจากนั้น
อีกสองป ฉันบังเอิญไปเห็นเพ่ือนอีกคนใสกําไลขอมือวงนั้น และมารูในภายหลังวาเธอเปน
ผูใหมาอีกตอหนึ่ง ฉันถูกลอใหเกิดความรูสึกเจ็บใจอยูชั่วแวบหนึ่ง พอดีนึกถึงแนวทางที่

สะสางสิ ่งทีร่กรุงรงัออกไป14
"จงกําจัดความรกรุงรังฝายกายภาพออกไป แตที่สําคัญยิ่งกวาคือ จงกําจัด
ความรกรุงรังฝายวิญญาณ"

- ดี เอช มอนดเฟลอร

เพราะวาพระเจาไมใชพระเจาแหงการวุนวาย แตทรงเปนพระเจาแหงสันติสุข
 - มาระโก 8:34
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ฉนัเองเคยแนะนําไว ฉนัไดใหของสิ่งนัน้ออกไปโดยไมมีพันธะผูกมัดใดๆ ดังนั้นฉันจึงไมมสีิทธิ
จะไปบงการอนาคตของสิ่งนั้นอีกตอไป เมื่อฉันใหเพ่ือนฉันไปแลว จึงเปนสิทธิของเธอที่
จะทําอยางไรกับของสิง่นัน้ก็ได การทีเ่ธอใหของสิง่นัน้ตอไปไมไดหมายความวาเธอไมชอบมนั
หรือไมระลกึถึงคณุคาทีฉ่ันมอบให แตเธออาจตองทําใจอยางมากทีจ่ะใหออกไป และเธออาจ
ตองเชื่อฟงพระเจาที่ทรงนําใหเธอทําเชนนั้นก็เปนได การเชื่อในสิ่งดีและเชื่อในทางที่ดี
ก็เปนวิถีแหงความเรียบงายในการจัดการกับประเด็นเชนนี้

ฉันมักจะสงตอสิง่ตางๆ ใหกับผูอ่ืนเปนประจําเพ่ือชวยไมใหรอบตัวของฉนัเตม็ไปดวย
ของรกรุงรัง ฉนัมคีวามสขุกับการทําเชนน ี และมองวานีเ่ปนอีกชองทางหนึง่ทีฉ่นัจะใหออกไป
ฉันชอบของสวยๆ งามๆ ก็จริง แตฉันไมตองการมีมากเกินกวาจะสามารถชื่นชมไดหมด
เพราะสิ่งของสารพัดทีเ่ยอะเกินไปจะกลายเปนของรกรุงรังทีเ่กะกะไปทั่วในที่สุด

หลายตอหลายคร้ังที่ความรกรุงรังในชีวิตของเรานัน้ ไมไดมีสาเหตุมาจากคนอ่ืนเลย
แตเปนตัวเราเองตางหากที่ควรตําหนิ คุณมีเสื้อผามากเกินไปจนรูสึกสับสนเวลาแตงตัว
หรือเปลา คุณมีของประดับตกแตงบานรายลอมตัวคุณ จนตัวคุณเองรูสึกเหมือนชายหนุม
ตัวมหึมาเดินอยูในรานขายเคร่ืองกระเบ้ืองแคบๆ ไหม คุณมีของบางอยางเยอะมากจนมัน
หมดอายุกอนที่จะไดใชมันหรือเปลา คุณพบวาคุณเองตองโยกยายสิ่งของตางๆ จากที่หนึ่ง
ไปไวอีกที่หนึ่งบอยๆ โดยที่คุณไมเคยไดใชมันเลย หรือไมเคยแมแตจะไดชื่นชมเลยไหม
ถาคําตอบคอื ใช แมจะบางขอละก็ ฉันเชื่อวาคุณคงตองทําใจใหหนักแนนเพ่ือจะตองสะสาง
ความรกรุงรังออกไปไดแลว ลองจดัเตรียมกลองพิเศษสกัใบเพ่ือใสของทีค่ณุจะใหคนอ่ืนใหเตม็
เปนของที่ผูอ่ืนจะไดรับอยางมีความสุข แตคุณตองไมรูสึกหวนคิดเสียดาย การทําเชนนี้
จะชวยจัดสภาพแวดลอมรอบตัวคุณใหดูเรียบงาย อันจะมีผลใหคุณขจัดความรกรุงรัง
ออกจากวญิญาณได แถมยงัชวยใหเกิดสันตสิุขแบบสบายๆ ในการมองดูสิง่ตางๆ รอบตวัคณุ
อีกดวย
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มีบางคนเคยกลาวไววา "สวนเกิน คือสนามเด็กเลนของมารราย" เมือ่ใดที่เราเกิดสวนเกิน
ในเร่ืองหนึง่เร่ืองใด เราก็กําลงัเสยีจดุสมดลุไปแลว พระวจนะพระเจากลาววา การขาดสมดลุ
เทากับเปนการเปดประตูใหมาร งานหลักอยางหนึ่งของมารคือการขโมยความยินดีไป
จากเราและผลกัดนัเราเกิดสวนเกิน การมสีิง่ใดในปริมาณที ่เกินความสามารถทีจ่ะใชสอยได
แบบปกติจะทําใหชีวิตของเราซับซอน เหมือนกับเวลาเราเฝาดูเด็กนอยคนหนึ่งที่เอามือ
ลวงเขาไปในขวดโหลคุกก้ีและพยายามหยิบเอาคุกก้ีออกมาทีเดียวหลายๆ ชิ้นพรอมกัน
แตเขาก็ไมสามารถเอามือของเขาออกมาจากขวดโหลได เพราะวาทั้งมือของเขาและคุกก้ี
ที่กําอยูติดอยูที่ปากขวด สวนเกินก็ทําใหชีวิตของเรา ซับซอนเชนนี้แหละ

การรักษาสมดุลเปนสิง่สําคัญหากคุณตองการวิถีชวีิตทีเ่รียบงาย  การพูดมากเกินไป
กอใหเกิดปญหา  การรับประทานอาหารมากเกินไปก็กอปญหา การมหีนีล้นพนตวัก็กอปญหา
การมีอะไรมากเกินไปลวนแตเปนปญหาทั้งสิ้น

พระคัมภีรพูดถึงกระบวนหนึ่ งที่ เรียกวา การริดแขนง (ดู อิสยาห 18: 5)
เมื่อชาวสวนพบวาตนไมในสวนของเขามก่ิีงที่เปนโรคหรือมีก่ิงที่งอกเกินออกมา เขาก็จะริด
หรือตดัก่ิงพวกนัน้ทิง้เสยี  ก่ิงทีเ่ปนสวนเกินเหลานีบ้างก็เรียกกันวา "ก่ิงกระโดง" หรือก่ิงทีค่อย
แยงน้ําเลี้ยง ก่ิงเหลานี้มักจะขึ้นที่สวนลางของลําตน และแมวาก่ิงเหลานี้ จะไดน้ําเลี้ยง
จากลําตนเหมือนก่ิงทั่วไปก็ตาม แตมันกลับไมเคยออกดอกออกผลใดๆ เลย  ชาวสวนจึง
ตองคอยตัดก่ิงพวกนี้ทิ้งไปเสีย มิฉะนั้นมันจะทําใหตนไมทั้งตนออนแอและแลดูไมสวยงาม

ระวงัสิ ่งทีเ่กินพอดี15
"รางกายของเราก็คือกระเปาเดินทางที่ เราตองนําติดตัวไปตลอดชีวิต
ยิ่งกระเปาน้ําหนักเกินเทาไร การเดินทางก็ยิ่งสั้นลงเทานั้น"

- อารโนลด เอช กลาสโกว

ทานท้ังหลายจงสงบใจ (บันยะบันยัง, ยับยั้งชั่งใจ) จงระวังระไวใหดี ดวยวาศัตรู
ของทานคือมารวนเวียนอยูรอบๆ ดุจสิงหคําราม [ดวยความหิวโหยยิ่ง] เท่ียวไป
เสาะหาคนท่ีมันจะกัดกินได

 - 1 เปโตร 5:8
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ฉันจําไดวามีอยูคร้ังหนึ่ งที่ เดฟลงมือริดก่ิงของไมตนหนึ่งเกือบหมดตน จนฉัน
คิดวาเขากําลังทําใหไมตนนั้นตายไปแลว ฉันรูสึกโมโหมากและเมื่อดูตนไมตนนั้นแลวรูสึก
นาเกลียดเสียเหลือเกิน เดฟบอกใหฉันอดทนจนกวาจะถึงฤดูใบไมผลิที่กําลังจะมาถึงแลว
จะไดเห็นวามันสวยขึ้นแนนอน สุดทายไมตนนั้นก็กลาย เปนตนไมที่สวยนาชมที่สุดในสวน
หลังบานของเรา ทีเ่ปนเชนนี้ไดก็เพราะมันถูกตดัก่ิง สวนเกินที่ไมเปนประโยชนทิ้งไปนัน่เอง

อยากลัวที่จะตองตัดบางสิ่งที่เกินความตองการออกไปจากชีวิตเลย ฉันเชื่อวาสิ่งนี้
จะเปนการเปดประตใูหพระเจาเขามาอวยพรชวีิตของคณุไดมากขึน้  หากคุณมทีรัพยสิง่ของ
มากกวาที่คุณจะใชมันไดหมด จงแบงปนสิ่งเหลานั้นใหแกผูอ่ืนที่ยังขาดแคลนอยู การทํา
เชนนี้คือการหวานเมล็ดพันธุเพ่ือการเก็บเก่ียวในชีวิตคุณตอไปภายหลัง

ยังมีสวนเกินอ่ืนๆ อีกที่นอกเหนือจากสวนเกินดานวัตถุ เชน ถาคุณอยากจะลด
น้ําหนักสวนเกินออกไป ลองลดปริมาณอาหารที่คุณทานลง แลวคุณจะคอยๆ เห็นความ
แตกตางที่ตามมา ถาคุณมีปญหาเร่ืองความสัมพันธอันมีเหตุมาจากการพูดมาก คุณก็
ควรจะพูดใหนอยลงและฟงใหมากขึ้น จงปฏิเสธสวนเกินและหาทางขจัดความซับซอน
ออกไปจากชีวิตของคุณเสียแตวันนี้
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การติดหนี้คนอ่ืน เปนอีกสิ่งหนึ่งที่แยที่สุดที่ทําใหชีวิตของเราวุนวายและวนเวียนอยูกับ
สภาพเหมือนคนโดนบีบคอจนทุรนทุราย   การมีหนีส้ินรุงรังทําใหชีวิตวุนวายมากกวาทีค่วร
เปน มันทําใหเราตองแบกรับความกดดันอันใหญหลวงไว นอกจากนั้นยังทําใหชีวิตสมรส
เกิดภาระมากมาย เพราะโดยทางสถติแิลวพบวาภาระหนีส้นิ เปนเร่ืองหนกัหนามากจนกลาย
เปนสาเหตุของการหยารางได

สงัคมของเราสมยันีน้ําพาเราเขาสูการเปนหนีส้นิไดงายมาก  พอคาทัง้หลายพยายาม
โนมนาวใหคุณซือ้ของในตอนนีด้วยบัตรเครดติ แลวคอยจายเงินทีหลัง   นีค่อืธรุกิจมลูคานบั
พันลานในอเมริกาในทุกวันนี้ ซึ่งจํานวนเงินมูลคาเดียวกันนี้ ก็ถูกนําไปใชเพ่ือทุมโฆษณา
ชวนเชือ่ใหผูคนออกมาใชเครดติใหมากขึน้ไปอีก เราอาศยัอยูในยุคทีค่นไมมีความอดทนและ
ไมคอยสนใจกับอนาคตสักเทาใดนัก ทุกคนใชชีวิตอยู ใหพนไปเปนวันๆ แตความจริง
อันโหดรายก็คือวันพรุงนี้ตองมาถึงเราแนนอน และเมื่อถึงวันพรุงนี้ เราจะถูกบังคับใหตอง
เผชิญกับผลลัพธที่เรากอขึ้นในวันนี้

อาจมีหลายลานคนซึง่ไดตัดสนิใจซื้อสินคาไปเพราะอารมณ สุดทายกลับตองทนทุกข
ในการทยอยผอนชําระอยูหลายเดือน หรือเปนปๆ ดวยซ้ํา บางคนอาจยังไมเคยไดใชของ
ทีซ่ือ้มาหรือของทีกํ่าลงัผอนอยู ซ้าํราย บางคนนกึไมออกเสยีดวยซ้าํวา ตอนนีข้องทีซ่ือ้มานัน้
ไปอยูที่ ไหนแลว อาจจะอยู ในตู เสื้อผา อยู ในโรงรถหรืออยู ในหองใตหลังคาก็เปนได
บางทีเราซื้อของเขาบานมา แตไมเคยไดใชมันเลย ซื้อเพราะไปเจอชวงลดราคาสุดพิเศษ
หรือไมก็ประเภท "ซื้อสอง แถมหนึ่ง"เขาใหเลยซื้อติดมือกลับบานมา เสร็จแลวก็เอาเก็บไว
สักพักหนึ่ง จนในที่สุดก็ลืมไปวาเคยมีของนั้นอยู เรามีแนวโนมที่จะเสพติดอยูกับสิ่งของ
และของสวนใหญที่เราคิดวาจําเปนตองมีก็คือสิ่งที่ทําใหชีวิตของเรายุงเหยิงมากขึ้น มันได

อยู่หา่งหนี้สิน16
"หนี้สิน คือความยากจนชนิดรายแรงที่สุด"

- โธมัส ฟูลเลอร

คนมั่งคั่งปกครองเหนือคนยากจน และคนข้ียืมก็เปนทาสของคนใหยืม
 - สุภาษิต 22:7
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ขโมยเอาความงดงามแหงความเรียบงายที่พระเจาอยากใหเราไดชื่นชมออกไปจากชีวิต
ของเรา

จงซือ้หาสิง่ทีค่ณุจําเปนตองใช และซือ้เฉพาะบางอยางทีค่ณุตองการ แตอยาเดนิเขาสู
การเปนทาสของหนี้สิน จงเรียนรูจักการออมเงินเพ่ือสิ่งที่คุณตองการจะซื้อ พระคัมภีร
กลาวไววา "บุคคลที่ส่ําสมทีละเลก็ทีละนอยจะไดเพ่ิมพูน [ความมั่งคัง่] ขึน้" (สุภาษิต 13:11)
ในเร่ืองการเงนิแลว สามขีองฉนัเปนคนทีว่างแผนไดเรียบงายแตนาทึง่มาก แนวทางของเขา
คือ จากทั้งหมดที่เราไดรับมา จงใหออกไปบางสวน ออมไวบางสวน และใชจายบางสวน
แบบไมเกินตัว เมื่อคุณทําเชนนั้นได ขอบเขต (ความสามารถ) ของคุณก็จะเพ่ิมขึ้นและคุณ
ก็จะไมตองเผชิญความกดดันหรือความยุงเหยิงในเร่ืองหนี้สินอีกตอไป

ถาตอนนีคุ้ณมหีนี้สนิอยู จงตัดสินใจอยางแนวแนที่จะปลดภาระหนีส้ินออกไปใหหมด
อยาลากปญหาที่คุณไดกอไวในอดีตใหมันแยไปกวาเดิม คุณอาจตองเจ็บปวดในชวงหนึ่งกับ
การปลดเปลือ้งหนีส้นิออกไป แตคณุจะพบวามันคุมคามาก หนีส้นิทีร่กรุงรัง อยูในหัวของคณุ
ก็เปรียบเสมอืนแทงเหลก็ทีค่อยถวงคณุไวในทกุแหงทีค่ณุเดนิไป จงตัดพันธนาการนีท้ิง้ไปเสยี
และสัมผัสอิสรภาพกับความเรียบงายของชีวิตที่ปลอดหนี้
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ใหเ้รื ่องหลกัเป็นเรื ่องหลกั17
"เมื่อคุณไมเหลือสิ่งใดแลวนอกจากพระเจา เมื่อนั้นคุณจะเร่ิมคิดไดวา
แคมีพระเจาก็เพียงพอสําหรับทุกสิ่ง"

- มอเด รอยเด็น

ลูกท้ังหลายเอย จงระวังรักษาตัว อยาเกี่ยวของกับรูปเคารพ (พระเทียมเท็จ)
- [จากสิ่งใดๆ หรือทุกสิ่งท่ีมายึดครองพื้นท่ีในใจของคุณท่ีเปนของพระเจา หรือ
จาก สิ่งทดแทนพระเจาในรูปแบบใดๆ ท่ีมายึดตําแหนงเอกในชีวิตคุณ] อาเมน
(ขอใหเปนเชนน้ัน)

 - 1 ยอหน 5:21

พระเจาทรงเปนพระเจาผูหวงแหน และตําแหนงเดียวที่พระองคทรงพอพระทัยและ
สมควรสําหรับพระองคก็คือ การเปนที่หนึ่งในทุกดานของชีวิตเรา ทางเดียวที่จะทําให
ทกุอยาง ในชวีติของเราดําเนนิไปอยางถูกตองไดก็คอืการพยายามทําทกุอยางเพ่ือใหพระเจา
ไดรับเกียรติอยูในตําแหนงนั้น ซึ่งเปนตําแหนงสําคัญสูงสุดเหนือสิ่งอ่ืนใดที่ฉันกลาววา
เราตองพยายาม ก็เพราะวาเราตองใสความพยายามลงไปดวย ไมเชนนัน้มันก็จะไมเกิดขึ้น
ความวุนวายของชีวติมักจะทําใหการจัดลําดับความสําคัญของเราเสียศูนยไป ทัง้ยังลอลวง
เขาสูความกวาอยากรํ่าอยากรวยอีกดวย

ในเร่ืองการจัดลําดับความสําคัญใหถูกตองนั้น เราควรดูตัวอยางการตอบสนองที่
แตกตางกันสองแบบ จากเร่ืองราวที่พระเยซูเสด็จไปเยี่ยมเยียนมารียและมารธา มารีย
รีบเขาไปนั่งที่แทบพระบาทของพระเยซูเพ่ือฟงถอยคําที่พระองคตรัส แตมารธาวุนอยู
กับการทําความสะอาดบานเรือนและปรนนิบัติแขกเหร่ือที่มาเยือน เธอหัวเสียมากที่
พระเยซูไมสนพระทัยที่จะบอกใหมารียมาชวยเธอทํางาน แตพระเยซูกลับตอบเธอวา
มารียไดเลอืกเอาสวนดนีัน้แลว พระองคยงัตรัสสอนมารธาวาเธอกระวนกระวายและรอนใจ
ดวยหลายสิง่นกั ทําใหเธอพลาดจากจุดสําคญัหลกัของการเสด็จมาเยีย่มเยียนของพระองค
ในเวลานี้ (ดู ลูกา 10:38-42)  ในวันนั้น ชีวิตของมารธาผิดหวัง ทอแท และสับสน
ในขณะที่ชีวิตของมารียสงบนิ่งอยูในสันติสุข
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อีกคร้ังหนึ่ง พระเยซูไดพบกับขุนนางหนุมผูรํ่ารวยคนหนึ่งซึง่ตองการรูวาเขาจะตอง
ทําประการใดจึงจะไดชีวิตนิรันดร เมื่อพระเยซูบอกใหเขาไปขายบรรดาสิ่งของที่มีอยูเพ่ือ
แจกจายแกคนอนาถา แลวตดิตามพระองคไป ชายหนุมผูนีก็้จากไปดวยความเศราเพราะเขา
เปนคนมั่งมีมาก (ดู ลูกา 18:18-23) ขุนนางผูนี้ถูกทรัพยสมบัติลวงตาอยู โดยที่ไมคิดเลย
วาพระเจาเพียงแคทดสอบเขา และถาเขามีใจยินดีแจกจายสิ่งทั้งปวงออกไปเพ่ือใหได
พระเจามา ในที่สุดเขาจะพบวาเขาจะไดรับกลับคืนมามากเกินกวาที่ตนไดแจกจายออกไป
ดวยซ้ํา คนจํานวนมากก็ทําผิดพลาดในเร่ืองเชนเดียวกันนี้ เขาผูกติดตัวเองอยูกับทรัพยสิน
ที่มีอยูดวยความกลัว จนพลาดจากสิ่งที่ควรจะไดรับ พวกเขาเลือกยึด "วัตถุสิ่งของ" ซึ่ง
ไมอาจใหความอ่ิมใจไดเหมือนพระเยซู เขาเลือกที่จะพอใจอยูกับสิ่งที่ดี แทนที่จะไปสูสิ่งที่
ยอดเยีย่ม จงตดัสินใจทีจ่ะทําเร่ืองหลักใหเปนเร่ืองหลกัในชวีิตของคุณ และเร่ืองหลกันัน้ก็คอื
พระเยซูนัน่เอง
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เราไดเห็นจากพระวจนะขางตนนี้วา พระเจาทรงกําหนดเขตแดนไว และเราก็ควรจะทํา
เชนเดยีวกัน  หากคณุไมทําการลอมเขตแดนไวในชวีติคณุ ชวีติคณุก็จะปราศจากการปกปอง
เขตแดนเปรียบเสมือนร้ัวลอมที่ชวยกันคนหรือสิ่งที่ไมพึงประสงคออกไปจากชีวิตของคุณ
ซึ่งชวยใหสิ่งตางๆ ชัดเจน ไมคลุมเครือ หลายๆ คนกลัวที่จะกําหนดเขตแดนเพราะเขา
กลวัวาจะทําใหคนอ่ืนไมพอใจหรือโกรธเอา เราตองระลึกไววาพระเจาทรงเรียกเราใหตดิตาม
พระองคและดําเนินชีวิตดวยปญญา เราไมไดถูกเรียกมาเพ่ือใหใครคอยบงการชีวติ เพ่ือเขา
จะไดพึงพอใจ แนนอนทีเ่ราอยากใหคนอ่ืนมีความสุข พระคัมภรียังสอนเราถวายเคร่ืองบูชา
ดวยการทําดีและแบงปนขาวของซึ่งกันและกัน (ดู ฮีบรู 13:16) แตสิ่งนี้ตองไมถูกตีความ
นอกบริบทหรือนําไปประยุกตใชแบบตกขอบ

ลกูสาวคนเลก็ของฉันเปนคนเขมงวดกับเร่ืองความเปนสวนตวัของเธอ เวลาจะมีคน
ไปหาเธอที่บาน ก็จะตองโทรไปบอกเธอกอน ซึ่งเธอจริงจังกับเร่ืองนี้มาก ไมเวนแตกับฉัน
ฉันยอมรับวาในตอนแรกฉันเองก็ตองปรับทาทีในเร่ืองนี้อยูเล็กนอย แตสิ่งที่เธอรองขอนี้
ก็ไมใชสิ่งที่ผิดอะไรเลย ฉันจึงควรจะตองเคารพขอบเขตของเธอโดยปราศจากทัศนคติ
ในแงลบใดๆ ทั้งสิ้น

ไมมีใครที่เหมอืนกันไปหมดทุกอยาง และเราแตละคนยอมมีความตองการทีแ่ตกตาง
กันไป  ลกูสาวคนโตของฉนักลบัตรงขามกับลกูสาวคนเลก็อยางสิน้เชงิ  เธอบอกวา "มาไดเลย
ทุกเวลา แลวก็ไมตองโทรมาบอกกอนดวย" แตเธอก็มีดานอ่ืนในชีวิตที่มีขอบเขตที่
เขมงวดยิง่กวาของลกูสาวคนเลก็ เราไมเพียงแตจะตองมเีขตแดนของเราเองเทานัน้ แตเรา
ควรจะตองเคารพในเขตแดนของผู อ่ืนอีกดวย การทําเชนนี้ ก็จะทําใหผู อ่ืนเคารพตอ

กาํหนดเขตแดนใหช้ดัเจน18
"เรามักจะมองขามเสนเขตแดนที่เราไมอยากจะขามผานไป"

- ซามูเอล จอหนสัน

พระองคไดทรงสรางมนุษยทุกชาติ สืบสายโลหิตอันเดียวกัน [ตนกําเนิดเดียวกัน
รากเหงาเดียวกัน] ใหอยูท่ัวพิภพโลก และไดทรงกําหนดเวลาและเขตแดนใหเขาอยู
(ถิ่นฐาน ท่ีดิน ท่ีอยูอาศัยของเขา)

 - กิจการ 17:26
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เขตแดนของเราดวย เราอาจจะไมเขาใจวาทําไมคนอ่ืนถึงเปนอยางที่เขาเปนอยูนั้น แตเรา
ควรตองเคารพสิทธขิองเขาในสิง่ที่เขาเปนอยู

หากไมมีเขตแดนแลว การดําเนินชีวิตของเรากับคนอ่ืนๆ อาจจะยุงเหยิงและผสม
ปนเปกนัวุนวายแบบไมมเีสนตีกรอบหรือแนวทางใดๆ กําหนดไว นัน่คือเหตผุลทีว่า บอยคร้ัง
เรามักพบวาตัวเราเองกําลังเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน หรือรูสึกวาตัวเองตกอยูในสภาพที่เรา
ไมตองการ หรือกําลังทําในสิ่งที่เราไมอยากทํา การตอบปฏิเสธก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยเรา
กําหนดเขตแดนไดดี

เราตองมีเขตแดนใหกับตัวเราเองดวยเชนกัน ตัวอยางเชน การตั้งมาตรฐานใหสูง
เพ่ือเราจะกาวไปใหถึงนั้นก็เปนการตั้งเขตแดนอยางหนึ่ง เพราะนี่เทากับเปนการประกาศ
วาเราจะทําสิ่งใดและไมทําสิ่งใดบาง  หากเราคอยตามใจตัวเองและคนอ่ืนอยูตลอดเวลา
ชีวิตเราก็จะไมมีเขตแดนใดๆ เลย และจะลงเอยดวยความสับสนวุนวายและทอแทที่สุด

หากคณุไมไดกําหนดเขตแดนของตัวคณุเองไว และไมเคยเรียนรูที่จะเคารพเขตแดน
ของคนอ่ืน คุณเองไมเพียงแตจะเปนคนเบาปญญาเทานัน้ แตคุณกําลังพลาดจากความสุขใจ
ในความเรียบงายที่คุณควรจะไดรับ ถามตัวคุณเองวาคุณตองการสิ่งใดเพ่ือจะไดมาซึ่ง
ความสุขใจ แลวกําหนดเขตแดนของคุณใหสอดคลองกับสิ่งนั้น ไมผิดที่คุณจะทําเชนนั้น
ที่จริงกลับเปนสิ่งที่ฉลาดเสียดวยซ้ํา
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ถาเราไดอานตอไปจากยอหน 13:3 นี้ เราจะเห็นวาพระเยซูทรงเอาผาเช็ดตัวของผูรับใช
มาคาดเอวของพระองคแลวทรงเอาน้ําลางเทาพวกเหลาสาวก ชางเปนภาพแหงความถอมใจ
และความยิ่งใหญที่นาตื่นตะลึงยิ่ง ฉันเชื่อวาที่พระเยซูทําเชนนี้ไดก็เพราะพระองครูจัก
ตวัพระองคเองดี พระองครูวาพระองคเปนใคร พระองคมาจากไหน และพระองคกําลงัจะไป
ที่ใด พระองคยังรูวาพระองคถูกสงมาเพ่ือทําสิ่งใด พระองคมีความมั่นคงในใจ เพราะความ
มั่นใจของพระองคอยูในพระบิดา

หลายคนไมรูวาตนเองเปนใคร ทําใหตองใชเวลาตลอดทั้งชีวิต พยายามทําในสิ่งที่
ไมไดรับทรงเรียกใหทํา โดยไมมขีองประทานสนบัสนนุ และสดุทายก็ตองลมเหลว เราไมเพียง
แตควรรูวาเราทําอะไรไดบาง แตตองรูวาเราทําอะไร ไมไดดวย เร่ืองนาเศราใจทีส่ดุทีฉ่นัเคย
พบเห็นมาในฐานะที่เปนนายจางคือ การไดเห็นคน ทนอยูกับตําแหนงงานเดิมที่ไมมีความ
ทาทายใดๆ เลยเพราะความกลัว ในทํานองเดียวกัน ฉันก็เศราใจเชนกันเมื่อไดเห็นคนอ่ืน
ทนอยูกับตําแหนงงานทีย่ากเกินกวา ความสามารถของตนโดยทีเ่ขาไมรูตวั หรือไมก็ไมเตม็ใจ
ที่จะยอมรับความจริงในเร่ืองนั้น

ทําไมมันถึงยากที่จะยอมรับความจริงวา "นี่ไมใชจุดแข็งของฉัน และฉันไมคิดวาฉัน
จะทํางานนีไ้ดดเีทาไร" ก็เพราะเรารูสกึไมมัน่คงไงละ เราเนนเร่ืองคาของคนอยูทีผ่ลของงาน
มากไป ทั้งๆ ที่เราควรจะเห็นคุณคาของตนเอง ซึ่งมีอยูแลวในพระคริสต ถาเราไดเปนบุตร
ของพระเจา นั่นคือฐานะและตําแหนงที่เพียงพอแลวสําหรับเรา

รูจ้กัตวัเอง19
"จงรูจักตัวคุณเองใหดี อยาคิดวาการที่สุนัขของคุณชื่นชมคุณเสียมากมาย
นั้นเปนขอพิสูจนวาคุณคือสุดยอด"

- แอน แลนเดอรส

พระเยซูทรงทราบ (ดีอยูแลว) วาพระบิดาไดประทานสิ่งท้ังปวงใหอยูในพระหัตถ
ของพระองค และทรงทราบวาพระองคมาจากพระเจา และ [กําลัง] จะไปหา
พระเจา

 - ยอหน 13:3
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เปโตรเปนคนที่ไมรูจักตนเอง เขาคิดถือตัวเกินที่ควรจะคิด เขามีจุดออนที่เขาเอง
ไมยอมรับ จนตองเจอกับบทเรียนคร้ังใหญซึง่ทําใหรูถึงธาตุแทของตวัเอง เขาคดิวา ไมมีทาง
ที่เขาจะปฏิเสธพระคริสต แตกระนั้นเขาก็ทําลงไป เหตุการณนี้ทําใหเขาไดเรียนรูจักตนเอง
และเมื่อเขาไดกลับใจใหม เขาไดรับการร้ือฟนจากพระเจาและลุกขึ้นเดินตอไป จนกระทั่ง
กลายเปนอัครทูตผูยิ่งใหญของพระเยซูในที่สุด การมีจุดออนหรือการขาดความสามารถ
ไมไดทําใหเราถูกตัดสิทธิ เพราะเมื่อเราออนแอ กําลังของพระเจาก็จะมีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาด
แตเราไปไดไกลเทาที่พระเจาประทานความสามารถแกเราเทานั้น

ฉันนึกถึงผูหญิงคนหนึ่ง ขอเรียกเธอวาเจนก็แลวกัน เธอขอใหฉันอธิษฐานเผ่ือ
เหตุการณที่เปนปญหาอยู คือเพ่ือนคนหนึ่งของเธอในที่ทํางานไดรับการเลื่อนขั้นเปนเลขา
ระดับหนึ่ ง และเพ่ือนคนนี้ ก็พยายามผลักดันใหเจนกระเถิบฐานะตําแหนงขึ้นมาดวย
เจนไดยินฉันเทศนาเร่ืองไปใหถึงที่สุดในสิ่งที่คุณเปนได ถึงแมวาเธอจะรูสึกตัววาไมมีทักษะ
เพียงพอที่จะเปนเลขาระดับหนึ่งได แตเธอก็ไดรับการกดดันจากเพื่อนและจากคําเทศนา
ของฉันที่จะทํางานดังกลาว ฉันอธิบายใหเธอฟงวาเธอควรจะฟงเสียงหัวใจของเธอและ
การเปนเลขาระดบัสองก็ไมใชเร่ืองเสยีหายอะไร เลยถาเธอรูสกึวานัน่คอืงานทีพ่ระเจาตองการ
ใหเธอทํา การไดเขาใจแบบนั้นทําใหเธอ พบกับความเรียบงายในชีวิตทันที เธอไดรับการ
ปลดปลอยออกจากความรูสึกสับสน และเธอตระหนักไดวาเธอไมจําเปนตองใชชีวิตอยูใน
การชิงดีใดๆ ทั้งสิ้น เธอแคตองรูจักและเปนตัวของตัวเองเทานั้น
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การเชื่อคือชองทางที่เร็วที่สุดในการนําพาชีวิตของคุณไปสูความเรียบงาย ความกลัว
ความสงสัย ความไมเชื่อ และการมีเหตุผลมากมายทําใหชีวิตสับสน แตความสามารถที่จะ
เชื่อนั้นไดลบเอาสิ่งเหลานี้ออกไปทั้งหมด เด็กเล็กๆ เชื่อในสิ่งที่คุณบอกเขาอยางงายๆ
ถาพอแมบอกลูกวาจะซื้อรองเทาคูใหมใหเขา ในวันเสารที่จะถึงนี้เด็กคนนี้จะไมกังวลหรือ
สงสัยตลอดทั้งสัปดาหเลยวาคําสัญญา นั้นจะจริงหรือไม เขาแคตั้งตารอใหถึงวันเสาร
ความสัมพันธของเรากับพระเจาก็ควรจะเปนแบบเดียวกัน ขอเพียงใหเราเชื่ออยางงายๆ
เหมือนในมาระโก 5:36 ฉบับคิงเจมสกลาวไววา "จงเชื่อเทานั้นเถิด"

การที่เราจะมีความเชื่อ และความมั่นใจวาพระเจาจะจัดเตรียมใหก็ไมใชเร่ืองที่งาย
เสมอไป นาเสียดายที่เราไมมี "ปุมความเชื่อ" ใหกดทุกคร้ังที่เราไมอยากเกิดความสงสัย
กระบวนการนี้ตองใชเวลาในการเติบโต และคุณจะตองมีทาทีในระหวางที่รอเหมือน
เดก็นอยคนนัน้วา "ใกลจะถึงวันเสารแลว" โดยตระหนกัวาเราจะไดรับพระสญัญาของพระเจา
เพราะความเชื่อและความอดทน จงเอยถึงพระสัญญาอยูตลอดเวลา ไมใชพูดถึงแตปญหา
ความรูสกึแงลบทัง้หลายทีเ่ราเผชิญอยูเปนสิง่ที่จะทําใหชีวติของเราซบัซอนยุงเหยงิ ขณะที่
รอคอยเราไมควรจะหัวเสีย แตควรจะมีความหวังใจและชื่นชมยินดี ซึ่งเราสามารถเลือก
ชองทางงายๆ ได นั่นคือแคเชื่อเทานั้น

ในคร้ังตอไปถาคุณรูสึกวาชีวิตมันชางซับซอนวุนวายจนอยากไปกระโดดน้ําตาย
แลวละก็ ขอใหคุณตะโกนออกมาดังๆ วา "พระเจาขา ลูกเชื่อพระองค" แคคุณหันเขาหา
พระวจนะคุณก็จะไดพบกับพระสัญญาของพระองค เปนคําสัญญาที่ยืนยันวาพระองค
จะไมทรงหลงลืมหรือทอดทิ้งคุณเสีย (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6) เปนพระสัญญาที่วา

เชื ่อเถิดเทา่นัน้20
"ความเชื่อคือการศรัทธาในสิ่งที่เรามองไมเห็น แตรางวัลแหงความเชื่อคือ
การไดเห็นสิ่งที่เราศรัทธา"

- นักบุญออกัสติน

พระเยซูตรัสกับเธอวา "เราบอกเจาแลวมิใชหรือวา ถาเจาเชื่อ เจาก็จะไดเห็น
ความยิ่งใหญของพระเจา"

 - ยอหน 11:40
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พระองคเปนแหลงแหงการปลอบประโลมและการชูใจทุกอยาง (ดู 2 โครินธ 1:3-4)  ดังนั้น
จงยึดในพระสัญญาเหลานี้ และกลาวดวยความมัน่ใจวา "พระเจา ลูกขอเชื่อวางใจ"  คุณจะ
สงบลงและมีใจพรอมที่จะทําเร่ืองตางๆ ตอไป  คุณอาจตองพูดย้ําหลายรอบ แตจาก
ประสบการณฉนัรูวาการเชือ่วางใจ มผีลตอจติใจอยางอัศจรรย พระคัมภีรกลาววา ความเชือ่
กอใหเกิดความยินดีและสันติสุข (ดู โรม 15:13) เมื่อไรที่ฉันรูสึกเศราและอารมณเสีย
แลวฉันลองตรวจวัดดูระดับของความเชื่อ ฉันจะพบตนตอของความรูสึกแงลบไดในทันที
แตเมือ่ฉนัเตม็ใจทีป่รับทศันคติของฉนั สิง่ตางๆ ก็จะดขีึน้อยางเห็นไดชดั พระเจาเฝาเตอืนฉนั
เสมอใหมคีวามเรียบงายใหมากขึน้และมากขึน้ ฉนักําลงัออกเดินทาง และฉันเชือ่วาจากจดุนี้
คุณจะตัดสินใจรวมเดินทางไปกับฉัน จงเชื่อและเตรียมพรอมที่ไดรับจากพระเจา
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พระเยซูตรัสวาพระองคตองการใหเราพัก และพระองคเชื้อเชิญเราใหเขาไปหา บางที
พระองคอาจตองการใหโอกาสเราในการทบทวนขอผูกพันทีเ่ราไดเคยทําไว พระองคตองการ
ใหเราคนหาวาอะไรที่จําเปนและควรขจัดออกไปเสีย เมื่อใดที่เรารูสึกวาชีวิตไดสูญเสีย
ความไหลลืน่อันเรียบงายในแบบทีค่วรจะเปน แตกลบักลายเปนภาระอันหนกัอ้ึง เมือ่นัน้เรา
ควรเขามาปลดวางภาระไวกับพระเยซ ู ชวีิตของเราไมควรดําเนนิไปแบบถูลูถูกังและอิดโรย
เราไมไดเกิดมาเปนลาที่ตองใชชีวิตเพ่ือแบกสัมภาระตลอดเวลา เราเปนลูกของพระเจา
ผูพึงไดรับสิทธิในสันติสุขและความชื่นชมยินดีโดยพระโลหิตแหงการทรงไถนั้นแลว

สิง่ตางๆ ในชวีติมกีารเปลีย่นแปลงและปรับเปลีย่นเสมอ  หากเราปรารถนาจะเตบิโต
เราตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย และขอผูกพันของเราก็ตองปรับเปลี่ยนตามเพ่ือใหเขากับ
การเปลีย่นแปลงตางๆ ทีเ่กิดขึน้ในชวีติของเรา  แซนดรา ลกูสาวคนเลก็ของฉนัทํางานอยูกับ
พันธกิจของเรามาเปนเวลา 15 ปแลว  เธอรวมเดินทางไปกับฉัน รับผิดชอบในงานพันธกิจ
ฝายสนับสนุน และสนุกกับการทํางานอีกหลายอยาง เมื่อเธอพรอมทีจ่ะมีบุตร เธอยังคดิวา
เธอสามารถทํางานพรอมๆ กันไปดวย หรืออยางนอยก็ทําเปนงานนอกเวลาได แตสิ่งที่
ไมคาดฝนก็เกิดขึ้น คือเธอไดลูกแฝด และไมนานนักชีวิตของเธอก็ยุงยากจนตองรองไห
หลายคร้ัง เธอรูวาดีวามันยากที่จะตัดสินใจทิ้งงานนี้ไปอีกหลายป การตัดสินใจนี้ ยอมสง
ผลกระทบอยางมากในเร่ืองการเงนิของครอบครัว และเธอไมอยากจะทิง้สิง่ตางๆ ในงานรับใช
ซึ่งเธอทํามาตลอด  ฉันนับถือเธอเปนอยางยิ่งที่เห็นคุณคาในการเลือกวิถีชีวิตที่สงบและ

หมัน่ทบทวนขอ้ผูกพนั21
"ถาคณุไมชอบอะไรบางอยาง ก็เปลีย่นมันเสยี นด ู แตถาคุณเปลีย่นมนัไมได
ก็ใหเปลี่ยนมุมมองคุณตอสิ่งนั้น"

- แมร่ี เอนเจลบริต

บรรดาผู ทํางานเหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะทําให
ทานท้ังหลาย หายเหน่ือยเปนสุข [เราจะบรรเทา และผอนคลาย และทําใหจิตใจ
ของเจาสดชื่นข้ึน]"

 - มัทธิว 11:28
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เรียบงายแทนทีจ่ะเลือกเงนิและตําแหนงงาน และฉนัเชือ่วาพระเจาจะอวยพรเธอเปนพิเศษ
ในการตัดสินใจที่ยากเย็นเชนนี้ได

ฉันเชื่อวาเรามักจะพลาดพระพรทีพ่ระเจาจัดเตรียมไวใหเรา เพราะเราไมเต็มใจที่จะ
ยอนกลับมาประเมินขอผูกพันที่เราเคยทําไวอีกคร้ัง เพ่ือตัดงานบางอยางที่พระเจาไดสําเร็จ
แลว หรืองานที่ไมคอยเกิดผลออกไป การที่เราทํางานใดๆ มาโดยตลอดก็ไมไดหมายความ
วาเราจะตองทํางานนั้นตอไปอีกเร่ือยๆ เมื่อเราทํางานใดบอยจนเร่ิมชาชิน เราก็จะรูสึกเบ่ือ
และเฉยชากับมัน ซึง่ไมไดเปนเพราะเหตผุลใดหรอก นอกจากเราทํางานเดมิๆ มานานเกินไป
และถึงเวลาที่ตองเปลี่ยนแปลงแลวนั่นเอง

การตดับางสิง่ที่เราไมตองการแลวออกไปจากชวีิตไมใชเร่ืองยากอะไร แตถาพระเจา
อยากใหเราวางบางสิ่งลงในขณะที่เรารูสึกไมพรอมที่ละทิ้งมัน และถาสิ่งนั้นเปนสิ่งที่เรา
ไดริเร่ิมและสรางขึน้มากับมือ เรายงัรูสกึผูกพันและยงัตอง รับผิดชอบมันอยูละ เราจะเต็มใจ
เชื่อฟงพระเจา และยอมปลอยวางสิ่งที่เรายังสนกุกับมันอยู เพ่ือไปสูชีวิตที่เรียบงายหรือไม
การเชือ่ฟงไมใชเร่ืองงายเสมอไป และบอยคร้ังที่เราตองยอมสละวิถีทางของเราเพ่ือใหไดมา
ซึ่งทางของพระเจา หลายคร้ังเราไมเขาใจเหตผุล แตนั่นคอืเวลาที่เราตองไววางใจพระองค
และเดินตอไปขางหนา พระเจาไมเคยขอใหเรา ทําสิ่ งใดที่จะทําใหชีวิตของเราแยลง
ในบ้ันปลาย อยากลัวทีจ่ะตองทบทวนขอผูกพันในชีวติของเราอยูเสมอ และเมื่อจําเปนตอง
มีการเปลี่ยนแปลงก็ตองทํา เพ่ือใหชีวิตของเราอยูบนเสนทางแหงความเรียบงายตอไป
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ตลอดการเดินทางในชีวิตของเราเต็มไปดวยการตัดสินใจที่เราหลีกเลี่ยงไมได และถาเรา
ตัดสินใจไปตามความคิดความปรารถนาหรือตามอารมณความรูสึกของเรา เราก็มักจะเดิน
เขาสูปญหาอยูเสมอ พระเจาประสงคใหเราตดัสนิใจอยางมีปญญา เมื่อฉันอานขอพระคมัภรี
ขางตน ฉนัเห็นภาพของปญญายนือยูทกุทางแยกและจดุแหงการตดัสนิใจ ในชวีติเราสงเสยีง
รองเรียกดังๆ วา "จงตามฉันมา"

ฉันเชื่อวาการมีปญญานั้นคือการเลือกทําบางอยางในวันนี้ซึ่ งจะทําใหเราจะมี
ความสุขในวันหนา ซึ่งก็ไมใชเร่ืองงายเสมอไป เพราะเราตองยอมอดเปร้ียวกับสิ่งที่เรา
มีอยูในวันนี้เพ่ือกินหวานสําหรับสิ่งที่ดีกวาในวันหนา ตัวอยางเชน การนําเงินไปลงทุน
ซึ่งคุณจะตองโยกยายเงินของคุณไปลงไวในที่ๆ คุณไมสามารถใชจายได และปลอยใหมัน
งอกเงยไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือชวยใหคุณมีเงินไวใชมากขึ้นในอนาคต หลายคนเมื่อถึง
วยัชราแลวไมมทีรัพยสมบัตอิะไรเหลอืไวเลีย้งดตูนเองเลย ทัง้นีเ้พราะเขาเลอืกทีจ่ะหาความสขุ
เฉพาะหนาใหกับตวัเองมาตลอดชวีติ ซึง่เร่ืองแบบนีเ้ราพอเขาใจไดแตมนัเปนสิง่ทีไ่มมปีญญา
เพราะเปนการตัดสินใจโดยใชอารมณเปนที่ตั้ง เขาเลือกทําสิ่งที่คิดวาทําใหมีความสุข
ในขณะนั้น โดยยอมแลกกับสิ่งที่จะทําใหมีความสุขมากกวาในระยะยาว

ในการจัดลําดับความสําคัญสวนตัวนั้น คุณตองตระหนักวาสิ่งที่คนอ่ืนๆ เขาทํากัน
อาจไมใชสิ่งที่เหมาะกับตัวคุณเสมอไป  คณุตองดําเนินชีวิตของคุณเองและใหพระวิญญาณ

จดัลาํดบัความสาํคญัส่วนตวั22
"จงจัดลําดับความสําคัญให กับเปาหมายของคุณ สวนสําคัญที่ ทําให
การดําเนินชีวิตประสบความสําเร็จไดนั้น ขึ้นอยูกับความสามารถที่จะทํา
ในสิ่งที่สําคัญกอน อันที่จริงแลว เหตุผลที่ทําใหเปาหมายสวนใหญไมบรรลุ
ความสําเร็จนั้นคือ การใชเวลาของเราไปกับสิ่งสําคัญอันดับรองกอน"

- โรเบิรต เจ แม็คเคน

ณ ท่ีสูงท่ีขางทาง ท่ีกลางถนนปญญา [ดวยไหวพริบอันชอบธรรม] ก็ยืนอยู
ขางประตูหนาเมือง ท่ีทางเขามุข ปญญาก็รองเสียงดังวา

 - สุภาษิต 8:2
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ทรงนํา คุณตองพรอมที่จะแตกตางจากคนอ่ืน ถานั่นคือสิ่งที่จะทําใหคุณมีสันติสุขและ
มีชีวิตที่ดีตามที่พระเจาทรงจัดเตรียมไวสําหรับคุณ

คุณควรมีระเบียบในเร่ืองลําดับความสําคัญตางๆ ในชีวิตคุณ คุณควรจัดวาอะไรคือ
สิ่งสําคัญอันดับหนึ่ง อันดับสอง อันดับสาม และอ่ืนๆ ตามลําดับ โดยสิ่งสําคัญอันดับหนึ่ง
ในชีวิตของเราตองเปนความสัมพันธสวนตัวของเรากับพระเจา เราควรใหพระองคอยูใน
ตารางเวลาของเรา แลวคอยจดัเร่ืองอ่ืนๆ ใหสอดคลองตามนั้น หากเราไมทําเชนนี้ เราก็จะ
พบวาชีวิตของเราจะมีแตเร่ืองซับซอนและยุงเหยิงมากขึ้นเร่ือยๆ ถาเราไมยอมใหพระเจา
เขามานําพาชีวิตของเรา เหตุการณตางๆ ก็อาจวุนวายจนเราไมอาจควบคุมได

ไมมปีระโยชนอันใดทีเ่ราจะอางวาเราไมมเีวลาใหกับเร่ืองบางอยาง เพราะเราสามารถ
จดัเวลาใหกับสิง่ทีส่ําคัญสําหรับเราเสมอ ถาเราไมไดทําอะไรบางอยาง ก็แสดงวาสิง่นัน้ไมใช
เร่ืองสําคัญสําหรับชีวิตเรา ซึ่งมันก็อาจจะไมใชสิ่งที่สําคัญสําหรับเราอยูแลว แตถามันเปน
สิ่งสําคัญแตเรากลับไมไดทําสิ่งนั้นเลย เราก็คงตองปรับเปลี่ยนการจัดลําดับความสําคัญ
ของเราเสยีใหม  การจัดลําดบัความสําคญัไมใชสิง่ทีท่ําคร้ังเดยีวแลวจบ แตมนัเปนเร่ืองทีเ่รา
ตองคอยปรับอยูบอยๆ

ในชีวิตของเรา มีหลายสิ่งหลายอยางที่คอยสงเสียงเรียกรองความสนใจของเรา
อยูตลอด และเปนเร่ืองงายที่เราอาจเฉไฉออกนอกเสนทางไปได ทางออกเพ่ือจัดการกับ
ลําดับความสําคัญที่ไรระเบียบนี้งายมาก ถาเรายอมใชเวลาที่จะตัง้คําถามใหถูกตอง นั่นคือ
อะไรบางที่มีความสําคัญสําหรับชีวิตของคุณ? จากนั้นลงมือเขียนรายการของสิ่งที่สําคัญ
สําหรับคุณจริงๆ แลวใชรายการนั้นเพ่ือเปนแนวทางชวยคุณตัดสินใจทําสิ่งตางๆ ใน
ชีวิตประจําวัน ชีวิตของคุณเรียบงายเมื่อคุณจัดลําดับความสําคัญเปน
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ชีวิตที่เรียบงายบางทีก็ดูจะเปนเร่ืองไกลตัวเสียเหลือเกิน เพราะตลอดเวลามีแตปญหา
ความทาทายผุดขึ้นมาอยูเสมอๆ ยังไงเสียการทดสอบและความทุกขยากจะตองมาถึงเรา
แนนอน สิ่งสําคัญคือเราจะรับมือกับสิ่งเหลานี้อยางไรตางหาก ชีวิตเรามีสงครามมากมาย
เกินกวาที่เราจะสูรบไดครบหมด ดังนัน้ เราควรจะเลอืกออกรบเฉพาะในสงครามทีเ่หมาะสม
กับกําลงัพลของเรา ปญหาหลายเร่ืองถาเราไมเขาไปยุงดวยก็นาจะดกีวา  การอธิษฐานเผ่ือ
และเวลาชวยเปลี่ยนสิ่งตางๆ ไดมากมาย และการรอคอยชั่วขณะหนึ่ง ก็อาจชวยใหเรา
ไมตองเสียเวลารบไดสองสามคร้ัง หากคุณเผชิญหนากับการทาทายอยาเพ่ิงตอบสนอง
ไปในทันที แตจงใหเวลากับตัวเอง เพ่ือคิดตรึกตรองกอน และรอเวลาอีกสักสองสามวัน
เพ่ือจะตัดสินใจ จงใชเวลาชั่งใจกับ ทางเลือกตางๆ เพ่ือคุณจะตัดสินใจไดอยางชาญฉลาด
และหนักแนน

พระเจาตรัสกับกษัตริยเยโฮชาฟท (ดู 2 พงศาวดาร 20:17-22) ใหทานกับเหลา
ประชาชนไมตองสูรบในสงครามที่อยูเบ้ืองหนา แตในคร้ังอ่ืนๆ พระเจาก็บัญชาใหคนของ
พระองคออกรบเหมือนกัน  เราจําเปนตองฟงเสียงของพระเจาและเลือกการศึกของเรา
อยางระมัดระวัง  ฉันใชชีวติในการสูรบปรบมือกับทกุสิง่มาหลายป  ฉันทะนงตนวาเปนยอด
นักประจัญบาน แตในที่สุด ฉันก็ตระหนักไดวาการรอคอยพระเจาตองใชความกลาหาญ
มากกวาการบุกตะลุยออกไปในจังหวะเวลาของเราเสียอีก

พระเจาตรัสสั่งใหเยโฮชาฟทนมัสการ รองเพลง สรรเสริญ และรอคอย เมื่อทาน
ไดเชื่อฟงพระเจาเชนนั้น เหลาศัตรูก็สับสนอลหมานและทําลายซึ่งกันและกัน  คุณมีนิสัย

เลอืกสงครามทีจ่ะเขา้รบ23
"ในระยะยาว เราคือคนที่สรางลักษณะชีวิตของเรา และสรางลักษณะของ
ตัวเราเอง กระบวนการสรางชีวิตนี้จะไมมีวันสิ้นสุด จนกวาชีวิตจะหาไม
สิ่งใดที่เราเลือกตัดสินใจลงไป ถือเปนความรับผิดชอบของเราเองทั้งสิ้น"

- เอลีนอร รูสเวลท

ไม จําเป นท่ี ท านจะต องสู รบในสงครามครั้ งน้ี  โอ ยู ดาห และเยรูซาเล็ ม
จงเขาประจําท่ี ยืนน่ิงอยูและดูชัยชนะของพระเจา [ผูทรงอยู] เพื่อทาน

 - 2 พงศาวดาร 20:17
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ชอบอธิษฐานและคิดใครครวญกอนทีจ่ะบุกตะลยุหรือไม หรือคณุลุยออกไปเลย แลวกลบัมา
สงสัยในภายหลังวาทําไมชีวิตถึงไดสับสนวุนวายอะไรเชนนี้ คุณเคยสงสัยไหมวา ทําไมคุณ
ตองมารับมือกับเร่ืองตางๆ อยูเปนประจํา  ถาเปนเชนนั้นละก็ บางทีคณุควรเลือกไมออกไป
รับมือกับทุกๆ เร่ืองที่เขามาในชีวิตของคุณบาง เร่ืองบางเร่ืองก็สามารถคลี่คลายไปไดเอง
เพียงแคคุณปลอยเวลาใหกับมันเทานั้น จงทูลขอสติปญญาจากพระเจาเพ่ือสามารถ
แยกแยะความแตกตางระหวางปญหาทีม่ีแนวโนมจะปะทุเปนลกูไฟใหญ กับปญหาทีเ่พียงแค
คุกรุนอยูและจะมอดดับไปเองในที่สุด



47100  วธีิทาํชวีติใหเ้รยีบง่าย

มีอยูวิธีหนึ่งที่จะทําใหชีวิตของคุณยุงยากไดเร็วมาก คือ การยอมใหใจของคุณขุนเคือง
และเก็บเอาความขมขื่นเอาไว พระวจนะของพระเจามีเหตุผลที่สอนใหเราวองไวในการ
ยกโทษ (ดู ยากอบ 1:19) พระองคอยากใหเรามีสันติสุข และสันติสุขไมอาจเกิดขึ้นได
ถาเรายังขมขื่น ขุนเคืองและเคียดแคนอยู การดึงดันที่จะไมยกโทษเปรียบดังน้ํากรด
ที่รังแตจะกัดกรอนภาชนะที่ใสมันอยู

พระเจาเปนผูกระทําการแกแคนแทนเรา พระองคสัญญาวาจะจัดการศัตรูของเรา
เมื่อเราวางเร่ืองนี้ใหกับพระองค พระองคสอนใหเราอธิษฐานเผ่ือผูที่ทําใหเราบาดเจ็บ
แทนการโกรธพวกเขา และเมื่อเราทําเชนนั้น เราก็ยกบุคคลผูทําผิดตอเรานั้นใหพระเจา
จัดการแทน เมือ่เราใหอภัยผูอ่ืน เราตางหากทีไ่ดรับสิง่ดีไปเต็มที่ เพราะนี่คอืการปลดปลอย
ตัวเราเองออกจากคุกมืดแหงความโกลาหลที่อยูภายใน และชวยใหชีวิตของเรากาวเขาสู
ความเรียบงายไดเต็มที่ เมื่อภายในของเรารูสึกสับสนหรือสิ้นหวัง ชีวิตประจําวันของเรา
ก็จะไดรับผลกระทบทางลบตลอดเวลา

ฉันไดตัดสินใจแลววาจะไมยอมแบงเวลาหรือพละกําลังของฉันใหกับอารมณโกรธ
อีกตอไป ฉันอยากจะมีความสุขกับชีวิต แตจะเปนไปไมไดเลยถาฉันยอมใหการกระทําของ
คนอ่ืนเขามาควบคุมทัศนคติของตัวฉัน ฉันขอหนุนใจใหคุณตัดสินใจในเวลานี้วาคุณจะไว
ในการใหอภัยผูอ่ืน ยิ่งคุณใหอภัยผูอ่ืนหลังจากถูกทําใหบาดเจ็บไดเร็วเทาไร คณุก็จะใหอภัย
ไดเร็วขึ้นและงายขึ้นในคร้ังตอไป อยาปลอยใหความโกรธเพาะเชื้อขึ้นมาในหัวใจของคุณ

วอ่งไวในการยกโทษ24
"การใหอภัยไมไดเปนการทําใหคูกรณีเปนฝายถูกหรอก แตมันชวยใหคุณ
เปนอิสระตางหาก"

- สตอรมี่ โอมารเทียน

เพราะวาถาทานยกความผิดของเพื่อนมนุษย [ท้ังความบาปท่ีต้ังใจและไมไดต้ังใจ
โดยการยกโทษ ไมถือสา และปลอยวาง] พระบิดาของทานผูทรงสถิตในสวรรค
จะทรงโปรดยกความผิดของทานดวย

 - มัทธิว 6:14
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จนกลายเปนรากแหงความขมขืน่ทีไ่มเพียงจะทําใหคณุแปดเปอนเทานัน้ แตยงัจะลกุลามไปสู
คนที่รอบขางคุณดวย

เมื่ อเรายอมใหตัวเราตกอยู หวงแหงความโกรธ เราก็มักจะจบลงดวยการเอา
ความโกรธของเราไปลงกับคนที่ไมรูอิโหนอิเหนดวย ฉันตองทนทุกขใจเปนเวลาหลายป
กับการลวงละเมดิที่พอทําไวกับฉัน และฉันมักจะเอาสิ่งนีไ้ปลงกับเดฟ สามีของฉัน ทั้งทีเ่ขา
ไมไดเก่ียวของอะไรดวยเลย  และพระเจาไดสอนใหฉนัหยุดเรียกรองจากคนอ่ืนทีไ่มไดตดิคาง
อะไรกับฉันเลย

การพยายามเรียกรองจากคนอ่ืนที่ ไมไดติดคางอะไรกับเราเมื่อเราบาดเจ็บนั้น
ไมใชทางออกที่ดีเลย  เมือ่เราเลือกทําตามวถีิทางของพระเจา พระองคสัญญาวาจะแกแคน
แทนเราและจะประทานพระพรใหเปนสองเทาแทนความอดสูอับอายของเรา (ดู อิสยาห
61:7)  พระเจาอภยับาปผิดทัง้หมดของเราอยูทกุวันเวลา และพระองคก็คาดหวงัวาเราจะทํา
สิ่งเดียวกันนี้กับผูอ่ืนดวยเชนกัน

เมือ่เราตดัสินใจใหอภยัผูอ่ืน ความรูสกึที่คณุมีตอผูทีก่ระทําใหคุณบาดเจ็บนั้น อาจจะ
ยังไมไดเปลี่ยนไปในทันทีทันใด แตฉันเชื่อวาเมื่อใดที่ฉันทําสิ่งที่ทําไดกอน เมื่อนั้นพระเจา
จะทําในสิง่ทีเ่หลอืทีฉ่นัทําไมไดใหเอง ฉนัตดัสนิใจทีจ่ะเชือ่ฟงพระวจนะพระเจากอน แตในการ
เปลีย่นแปลงความรูสกึทีฉ่นัมอียูนัน้ มแีตพระเจาเทานัน้ทีส่ามารถชวยได  เมือ่เราวางน้ําหนกั
กับความรูสึกใหนอยลง ความรูสึกของเราก็จะอยูภายใตการตัดสินใจของเราไดในที่สุด
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พระคัมภรีเปนหนังสือที่เต็มไปดวยคําแนะนําภาคปฏบัิตสิําหรับชีวติประจําวัน  และสิง่หนึง่
ที่พระคัมภีรไดสอนเราเอาไวก็คือ ใหเราสนใจกิจธุระในสวนของเรา (ด ู1 เธสะโลนิกา 4:11)
การชอบไปเสนอแนะความคดิเห็นในแทบทกุเร่ืองกับทุกคนนัน้ เปนอาการบงชี้ถึงความหยิง่
และมักจะนําไปสูปญหาเร่ืองความสัมพันธในที่สุด

มอียูคร้ังหนึง่ทีฉ่นักับสามถีกเถียงกันเร่ืองของชายคนหนึง่ ซึง่อาศยัอยูในบานหลงัใหญ
ในละแวกทีเ่ราอยู  เราสองคนออกความคดิเห็นตางๆ นานาเก่ียวกับสถานภาพโสดของชาย
ผูนี้ และสงสัยวาทําไมเขาถึงตองการอยูบานซึ่งมี่พ้ืนที่มากขนาดนั้น เราสันนิษฐานวาเขา
อาจจะซื้อเพ่ือเก็งกําไร แตเราก็คิดไปอีกวาทําไมเขาไมเอาเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย
แทนที่จะตองมาคอยดูแลรักษาบานหลังใหญ ในตอนนั้น พระเจาก็เขามาสอดแทรกใหฉัน
เรียนรูทีจ่ะใสใจกับกิจธุระของเรา ฉับพลันนัน้เอง ฉันจึงไดสติขึน้มาทันทีวา ฉนักับเดฟกําลงั
คยุถึงเร่ืองเงนิๆ ทองๆ ของชายคนหนึง่ซึง่เราไมเคยรูจักเลย  ฉนัรูสกึขบขันกับสิง่ที่ทําลงไป
และเหตุการณนี้ทําใหฉันเขาใจวาเรามักจะจุนจานออกความเห็นในเร่ืองตางๆ รอบตัวเรา
ซึง่ไมใชเร่ืองอะไรของเราเลยสักนิด

ปกติแมไมไดไปยุงเร่ืองของคนอ่ืน เราเองก็มีกิจธุระที่ตองดูแลมากพออยูแลว
แตถาคุณเปนคนประเภทชอบออกความเห็นละก็ ลองเปลี่ยนมาเปนการอธิษฐานเผ่ือ
คนเหลานั้นใหหันกลับมาติดตามพระเจาจะดีกวา อยาไปเปนหวงเปนใยในเร่ืองที่เขากําลัง
ทําอยูเลย

ฉันมักจะพูดกับตัวเองวา "จอยซ นีไ่มใชเร่ืองของเธอนะ"  และฉันก็พบวาวธิีนีช้วยให
ทัศนคติของฉันอยูกับรองกับรอยไดดีมาก ถาคุณลองหยุดคิดสักนิดดวยเหตุและผลวา

ใส่ใจกบักิจธุระในส่วนของตน25
"ผมจําไดวา เพ่ือนที่มีปญญาของผมมักจะพูดวา 'เร่ืองไหนที่เปนเร่ืองของ
ชาวบาน เร่ืองนั้นคือเร่ืองที่เราไมควรเขาไปยุงเก่ียวดวย'"

- ไอแซค วอลทัน

ขาแตพระเจา ขอทรงต้ังยามเฝาปากของขาพระองค ขอรักษาประตูริมฝปาก
ของขาพระองค

 - สดุดี 141:3
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เปนการสมควรหรือไมที่เราตองคอยไปออกความเห็นในบางเร่ืองซึ่งไมไดเก่ียวของอะไร
กับเราเลยสักนิด คุณจะพบวามันไมเขาทาเอาเสียเลย แถมยังทําใหเราเขาไปพัวพันกับ
เร่ืองที่ไมชวยใหเราเกิดผลใดๆ เลย ใหเราตัดสินใจเชื่อฟงพระวจนะของพระเจาในขอนี้
โดยการเลิกยุงกับเร่ืองของคนอ่ืนเสีย แลวคุณจะประหลาดใจวาชีวิตของคุณจะเบาขึ้น
กวาเดิมเยอะเลยทีเดียว
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อีกวิธีหนึ่งในการเขาสูชีวิตที่เรียบงาย มีสันติสุขมากขึ้น และทําใหความสัมพันธดีขึ้น คือ
การมใีจเมตตา พระเจาสอนไวในพระวจนะของพระองคใหเรามลีกัษณะชวีติที ่"สวมใจเมตตา
ใจปรานี และใจถอม" (โคโลสี 3:12) เราจึงควรมีใจเมตตา อดทนนาน และพรอมที่จะใหอภัย
เสมอ การมใีจแขง็กระดาง เครงบัญญตั ิและเขมงวดกวดขนันัน้มแีตจะทําใหเราเปนทกุขและ
ไมสามารถชนะใจมิตรไดเลย

ความเมตตาเปนของขวัญทีม่อบใหกับผูที่ไมสมควรจะไดรับ พระเจาทรงเมตตา และ
เพราะพระเมตตาคุณอันไมมีสิ้นสุดของพระองค ทําใหเรารอดพนจากความบาปที่จะ
เผาผลาญชีวิตของเรา (ดู บทเพลงครํ่าครวญ 3:22) พระเจาไมไดคาดหวังใหเราใหสิ่งที่เรา
ไมมี ดังนั้นพระองคจึงมอบความเมตตาใหกับเรา แลวพระองคคาดหวังใหความเมตตานี้
ไหลผานตัวเราไปสูผูอ่ืน จงเปนผูมอบความเมตตาออกไป และจงใหอยางเต็มขนาด

หากเราไมตัดสินใจที่มีใจเมตตา เราคงตองโกรธผูคนมากมายอยูตลอดเวลาเปนแน
เพราะในความเปนจริงนั้นไมมีใครที่สมบูรณพรอม และคุณจะตองพบเจอคนที่ทําผิดพลาด
อยูทุกที่ทุกเวลา เราตองตระหนักเสมอวาไมเพียงแตเราเทานั้น ที่ตองคอยรับมือกับคนที่
นารําคาญ แตเขาก็ตองรับมือกับเราดวย เรามกัจะไมคอย มองตวัเราเองในแบบทีค่นอ่ืนมอง
บางทเีราอาจคดิวาเราไดเปนแบบอยางทีด่ใีหแกคนอ่ืนแลว แตขอบอกเลยวามนัไมจริงหรอก
พระคัมภีรกลาว ไววาเมื่อเรากลาวโทษผูอ่ืน เราก็กลาวโทษตัวเองดวย (โรม 2:1) เรามอง
ตัวเราเองดวยแวนตาสีสดสวย แตเรามองคนอ่ืนผานทางแวนขยาย เรามักจะมีขอแกตัว
สําหรับพฤตกิรรมทีไ่มดขีองเราเองเสมอ แตกับคนอ่ืนแลว เราไมอนญุาตใหเขามขีอแกตวัใดๆ

การแสดงความเมตตาหมายถึงการแสดงความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน และรูสึกเปนหวง
เปนใยออกมาจากใจ การแสดงออกเชนนีอ้าจไมใชเร่ืองงายสําหรับบางคน แตเปนสิง่สําคญั

จงมีใจเมตตา26
"หัวใจที่ไรสํานึกในพระคุณก็หาพบพระเมตตาไม แตหัวใจที่สํานึกในพระคุณ
อยูเสมอจะไดรับพระพรจากฟาสวรรคในทุกชั่วยาม"

ชายผูมีความเอ็นดูยอมใหประโยชนแกตน [เพราะการกระทําของเขากลับเปนการ
อวยพรแกตน] แตชายท่ีดุราย [ตอความตองการของผูอื่น] ยอมทําใหตัวเองเจ็บ

 - สุภาษิต 11:17
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สําหรับทุกคน ความเมตตาทําใหใจออนสุภาพ และดวยการหยิบยื่นออกไปหาผูอ่ืนนั้น
จะเปนการชวยเตือนตัวเราเองวาการไดรับความเมตตานั้นเปนสิ่งที่งดงามเพียงใด

เมือ่เราพยายามจะมีทาทแีหงใจเมตตา เราไมเพียงแตทําใหพระเจาพอพระทยัเทานัน้
แตยังชวยใหเราหลุดออกจากปญหายุงยากตางๆ นานาไดอีกดวย หนทางของพระเจานั้น
เรียบงายและเต็มดวยสันติสุข และพระองคสอนใหเรามีใจเมตตา ในขณะที่พระองคเอง
ก็มีใจเมตตาดวย มันอาจจะดูไมยุติธรรมนักที่จะมีใจเมตตาแกบางคนที่สมควรรับการ
กลาวโทษ แตวิถีทางของพระเจาจะนําบําเหน็จมาใหกับเราในบั้นปลายอยางแนนอน
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เมื่อเราตัดสินใคร เราก็กําลังพิพากษาเขา ซึ่งที่จริงแลวมีพระเจาเพียงผูเดียวเทานั้น
ที่มีสิทธิทําเชนนั้น นิยามอันหนึ่งของคําวา การพิพากษาซึ่งฉันไดยินมา คือการตั้งตัวเอง
เปนพระเจา ฉันคิดวาคงไมมีใครอยากรับหนาที่นั้นเปนแน ใชไหม? มันเปนเร่ืองงายที่เรา
มองดูคนอ่ืนหรือเห็นสถานการณบางอยางแลวก็รีบตัดสินทันที โดยไมสืบสาวราวเร่ืองใดๆ
กอน แตพระเจาไมเพียงรูวาใครทําอะไรเทานัน้ พระองคยงัรูถึงสาเหตทุีพ่วกเขาทําสิง่เหลานัน้
อีกดวย เรามักจะตัดสินบนพ้ืนฐานของเนื้อหนัง แตพระเจาทรงทอดพระเนตรดูที่ใจ

พระเยซูตรัสตอหนาฝูงชนที่ กําลังจะเอาหินขวางผู หญิงคนหนึ่ ง ซึ่ งถูกจับฐาน
ลวงประเวณีวา ใครผูใดในพวกทานที่ไมมีความผิดก็ใหผูนั้นเอาหินขวางเธอกอน  เมื่อฝูงชน
นิง่คิดในสิง่ที่พระองคตรัส พวกเขาจงึทิง้กอนหินในมือลงพ้ืนทีละคนสองคน แลวเดนิจากไป
มีใครในพวกเราบางที่กลาพูดไดวาในชีวิตไมมีความบาปเลย แลวทําไมเราถึงดวนตัดสิน
ความผิดพลาดของผูอ่ืนละ? เราอาจตัดสินที่ความผิดบาปได แตไมสามารถตัดสินหัวใจ
ของคนนั้นไดเลย ยิ่งเราไดศึกษาพระวจนะของพระเจามากเทาใด เราก็ยิ่งรูสึกไวตอความ
ผิดบาปมากขึน้เทานัน้ แตเราตองไมใหสิง่นีก้ลับกลายเปนนสิยั ทีช่อบตดัสนิผูอ่ืนในการทีเ่ขา
ไมไดทําสิ่งที่ควรทํา ขอย้ําอีกคร้ังวา เราจําเปนตองยึดพระวจนะของพระเจาและเฝาระวัง
อธิษฐานอยูเสมอ อยาเฝาระวังเพ่ือตัดสิน แตจงเฝาระวังเพ่ืออธิษฐาน จงปฏิบัติตอผูอ่ืน
เหมือนอยาง ที่เราปรารถนาใหเขากระทําตอเรา เมือ่นัน้ชวีติของเราจะมคีวามสขุมากยิง่ขึน้

ทุกคร้ังที่เราตัดสินใคร ไมวาจะเร่ืองดีหรือไมก็ตาม เราไดหวานเมล็ดพันธุที่จะเตบิโต
ออกผลในชีวิตของเราเอง ถาหากเราชางติเตียนและไมมีใจสงสาร เราก็จะถูกตัดสิน

อย่าชอบตดัสนิผูอ้ื ่น27
"เมื่อเราคอยแตจะตัดสินผูอ่ืน เราก็ไมมีเวลาเหลือพอที่จะไปรักเขา"

- แมชีเทเรซา

พี่นอง [ของขาพเจา] ท้ังหลายอยาใสรายซึ่งกันและกัน ผูใดท่ีพูดใสรายพี่นองหรือ
ตัดสินพี่นองของตน ผูน้ันก็กลาวรายตอธรรมบัญญัติ และตัดสินธรรมบัญญติ
แตถาทานตัดสินธรรมบัญญัติ ทานก็ไมใชผูท่ีประพฤติตามธรรมบัญญัติ แตเปน
ผูตัดสิน [ในสิ่งน้ัน]

 - สุภาษิต 11:17
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ในลักษณะเดียวกัน แตถาเราแจกจายความเมตตาออกไป เราก็จะไดเก็บเก่ียวความเมตตา
กลับมา เราทุกคนถูกสรางมาใหรักผูอ่ืน และเราก็ควรทําเชนนั้นเพราะนี่คือคําสั่งที่พระเยซู
ฝากเอาไวใหเรา พระองคตรัสวา "เรารักพวกทานมาแลวอยางไร ทานก็จงรักกันและกันดวย
อยางนั้น" (ยอหน 13:34 และ ยอหน 15:12 ดวย)

การวองไวในการตัดสินผูอ่ืนเปนอาการสอถึงความหยิ่ง และพระคัมภีรสอนเราวา
ความหยิง่นําหนาการถูกทําลายและการลมลง แตความถอมใจเดนิอยูหนาเกียรต (ด ูสุภาษิต
18:12) ถาเรายังอยากวนเวียนอยูในปญหา ก็ใหเราตดัสินสิง่ตางๆ ตอไป แตถาเราปรารถนา
เกียรติ ก็ขอใหเรามีทาทีแหงการถอมใจ การตัดสินใจขึ้นอยูกับเรา
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การตกอยูในภาวะลังเลไมเด็ดขาดคือสภาพที่ทุกขทรมานใจมากที่สุด ซึ่งแนนอนเลยวา
นี่ไมใชผลของชีวิตที่เรียบงาย ความเรียบงายเร่ิมจากการอธิษฐาน แสวงหาสติปญญาแลว
ตัดสินใจ ความเรียบงายไมมีโลเลกลับไปกลับมา ความเรียบงายจะยืนหยัดอยูกับสิ่งที่ได
ตัดสนิใจลงไปแลว นอกเสียจากจะมีเหตุที่ดีกวาที่จะปรับเปลี่ยน  อัครทูตยากอบกลาวไววา
คนสองใจและไมมั่นคงในบรรดาทางของตน จะไมไดรับสิ่งใดที่เขาทลูขอจากพระเจาไดเลย
แนละ พระเจาจะประทานอะไรใหเราไดในเมื่อเรายังไมไดตัดสินใจเลยวาเราตองการอะไร

คนซึง่ขาดความมัน่คงในจติใจจะตัดสนิใจยาก เพราะเขากลัววาจะตัดสนิใจผิดพลาด
เขามกัจะดูถูกตวัเองและไมไวใจวาตนเองจะสามารถทําสิง่ทีค่วรทําได ขณะเดยีวกันคนทีเ่นน
ความสมบูรณแบบก็จะตดัสินใจยากเชนกัน เพราะเขาไมอยากตัดสนิใจพลาดไปแมแตนอย
แมแตคนที่เด็ดขาดเองก็ยังตัดสินใจผิดพลาดในบางคร้ัง แตก็ยังดีที่เขาตัดสินใจไดถูกตอง
มากกวาผิด ฉนัมกัจะกลาวไวเสมอวา คณุไมมทีางขบัรถทีจ่อดสนทิไดหรอก บางคนจอดชีวติ
ของตนเองไวนานเกินไป จนหลงทศิหลงทางและสบัสนกับทกุอยางไปหมดแลว พระเจาทรงมี
เกียรเดียวเทานั้น นั่นคือ เดินหนา ดังนั้น เกียรของพระเจาจึงไมมีถอยหลัง หรือจอดทิ้งไว
แนนอน บางคร้ังเราจําเปนตองทําอะไรบางอยางแทนที่จะปลอยชีวิตไปเร่ือยๆ โดยไมคิด
ทําอะไรเลย

จงเด็ดขาดแน่วแน่28
"การตดัสนิใจทีแ่นวแนทีส่ดุในชวีติของเรามกัจะเกดิขึน้โดยทีเ่ราไมไดตรึกตรอง
ใดๆ เลย ซึ่งสิ่งนั้นมักจะเปนการตัดสินใจคร้ังสําคัญที่กําหนดทิศทางแหง
อนาคตของเรา"

- แมชีเทเรซา

พี่นองท้ังหลาย ดวยเหตุน้ีโดยเห็นแกความเมตตากรุณา [ท้ังปวง] ของพระเจา
ขาพเจาจึงวิงวอนทานท้ังหลายใหถวายตัวของทาน [มอบใหทุกอวัยวะและท้ัง
สติปญญา] แดพระองค เพือ่เปนเครื่องบูชาท่ีมีชีวิตอันบรสิุทธิ์ (มอบถวาย อุทิศให)
และเปนท่ีพอพระทัยพระเจา ซึ่งเปนการนมัสการโดยวิญญาณจิตของทานท้ังหลาย
(อันต้ังดวยเหตุผล และเปยมดวยสติปญญา)

 - โรม 12:1
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จงทําดีที่สุดในการตัดสินใจอยางมีปญญา และไววางใจใหพระเจาปกปองคุณไวในกรณีที่
คุณผิดพลาด พระองคมองที่ หัวใจของคุณ พระองคไมเคยคาดหวังสิ่งใดเกินกวาสิ่งที่
คุณสามารถทําไดดีที่สุด เมื่อคุณตัดสินใจใหชีวิตกาวเดินตอไป คุณก็จะไดเก็บเก่ียว
ประสบการณเหลานั้นไว หลายๆ คร้ังคุณเรียนรูวาสิ่งที่ทํานั้นถูกตอง แตบางคร้ังคณุก็จะได
เรียนรูที่จะไมทําความผิดพลาดซ้ําอีก ถาผลลัพธที่ออกมาไมไดดีเลิศก็ไมเปนไร เพราะไมมี
เด็กคนไหนทีหั่ดเดนิไดโดยไมเคยลมซ้ําๆ มาหลายคร้ัง ถาเด็กคนนั้น เอาแตนัง่จ้ําเบารองไห
โยเยอยูอยางนั้น เขาก็คงจะไมไดเรียนรูอะไรเลย แตเขาตองลุกขึ้นมา แลวลองเดินตอไป
ลมแลวลุกขึ้นใหม ในไมชาการเดินที่ตองฝกฝนอยางยากเย็นนี้ ก็จะพัฒนากลายเปน
การวิ่งไดในที่สุด

จงตัดสนิใจทีจ่ะเด็ดขาดแนวแนในวันนี ้แลวคุณจะพบวาคุณสามารถตดัความวุนวาย
ตางๆ ออกจากชีวิตไปไดมากมาย และในที่สุดคุณจะสามารถวิ่งรุดหนาไปไดไกล แทนที่จะ
มัวแตลังเลวาจะไปทางไหนดี
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ฉันกอปญหายุงเหยิงวุนวายมากมายในชวีิตเพราะฉันมักไมคิดกอนพูด แตหลายปที่ผานมา
ฉันเติบโตและมีความเขาใจในเร่ืองนี้เพ่ิมขึ้น แตก็ยังผิดพลาดและตองคอย เตือนตัวเอง
อยูเสมอวา จงคิดกอนพูด!

ลิ้นเปนสิ่งชัว่รายที่ดื้อดานดั่งที่กลาวไวในพระธรรมยากอบ (ดู ยากอบ 3:8)   ลิ้นคือ
ประกายไฟที่มักจะกอตัวขึ้นเปนปญหาอ่ืนๆ ตามมา และถาเราไมควบคุมมันไวใหดี มันจะ
ลุกลามกลายเปนไฟปาที่โหมกระหน่ําไดเลยทีเดียว คําพูดคือภาชนะที่บรรจุอํานาจเอาไว
แตขณะเดยีวกัน มนัก็เก็บอํานาจเอาไวและสงตอไดทัง้ในแงลบและแงบวก ผูเขยีนพระธรรม
สุภาษิตไดบันทึกไววา ความเปนความตายอยูที่อํานาจของลิ้น (ดู สุภาษิต 18:21) นี่คือ
ประโยคที่อาจฟงดูรุนแรง แตควรแกการตรึกตรองอยางจริงจัง

เราสามารถฝกสัตวเดรัจฉานทกุตัวใหเชื่องได แตเราไมสามารถฝกลิ้นใหเชื่องไดเลย
ถาไมยอมใหพระเจาเขามาชวย เราตองคอยฟงเสียงกระตุนเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
ที่อยูภายในเราใหดี และหยุดพูดทันทีที่ เราไดรับสัญญาณวาเรากําลังจะหลงทางแลว
ยิ่งกวานั้น อยาพูดอะไรเลยจนกวาจะไดยินเสียงจากพระเจาบอกใหเราพูด หลายคร้ังที่ฉัน
อยากจะพูดบางอยางกับสาม ีแตก็เกิดความรูสกึในใจวายงัไมใชเวลาทีค่วรจะพูด หลายปกอน
ฉนัปฏเิสธความรูสกึนีแ้ละพูดออกไปทนัททีีฉ่นัอยากจะพดู ในชวงหลายปนัน้เองทีป่ากของฉนั
กอปญหาวุนวายขึ้นในชีวิต ฉันตั้งใจแลววาจะฟง ใหมากขึ้นและพูดใหนอยลง แตฉันก็
ยอมรับวาฉันตองการความชวยเหลือในเร่ืองนี้ ขณะที่ คุณกําลังอานหนังสือเลมนี้อยู
จะดีไหมถาคุณชวยอธิษฐานเผ่ือฉัน และฉันอธิษฐานเผ่ือคุณ เราใชความเชื่อดวยกันวา

คิดก่อนพูด29
"กอนจะพูด ลองถามตัวเองดูวาสิ่งที่จะพูดนั้นคือสิ่งที่เปนจริง สิ่งที่กรุณา
สิง่ทีจ่ําเปน สิง่ทีเ่ปนประโยชนหรือไม ถาคําตอบคอืไม บางทคีณุควรจะยบัยัง้
สิ่งที่จะพูดนั้นไวกอน"

- เบอรนารด เมลทเซอร

บุคคลท่ีระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชี วิตของเขา บุคคลท่ี เปดริมฝปาก
กวางก็มาถึงความพินาศ

 - สุภาษิต 13:3
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เราจะไดรับพระกรุณาคุณจากพระเจาใหไดยินเสียงแหงปญญา (พระเจา) และคิดกอน
ที่เราจะพูดออกไป



59100  วธีิทาํชวีติใหเ้รยีบง่าย

ในพระวจนะขางตนนี้ อัครทตูเปาโลกลาววาถาทานพยายามจะเอาใจมนษุยจริงๆ แลวละก็
ทานคงไมมาเปนอัครทตูของพระเยซูคริสตแนนอน การพยายามจะเอาใจมนษุยนัน้ เปนการ
สรางกําแพงขวางก้ันการทําใหพระเจาชอบพระทัยและการทําใหพระประสงคของพระเจา
สําเร็จเปนจริงในชีวิตของเรา

เปนปกติที่ใครๆ ก็อยากไดรับการยอมรับ หลายคนมีประสบการณในวัยเด็กที่ถูก
ปฏเิสธจากใครบางคน ไมวาจะเปนพอแม ญาต ิครู หรือเพ่ือนก็ตาม ซึง่ตางก็สรางบาดแผล
ใหกับเราและความทรงจําทีเ่จบ็ปวดนีส้งผลใหเราพยายามทําอะไรก็ไดทีจ่ะไมใหสิ่งนี ้เกิดขึน้
ซ้ําอีกในอนาคต การกลัวถูกปฏิเสธสงผลใหเราตอบสนองดวยอารมณ แทนที่จะใชปญญา
ปญญารูวาจะตองทําสิ่งใดในตอนนี้เพ่ือใหเกิดความสุขใจในอนาคต แตอารมณความรูสึก
ทําในสิ่งที่ทําใหเรารูสึกดีแคในเวลานี้ อารมณความรูสึกผลักดันใหเราทําทุกอยางเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความ เจ็บปวดและความอึดอัดใจที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา

เปนเวลาหลายปทีฉ่นัยอมใหคนอ่ืนควบคมุชวีติฉนั แตในทีส่ดุฉนัก็พบวาพวกเขา ไมได
หวงใยฉันเลย เขาแคใชฉันเปนเคร่ืองมือเพ่ือทําใหตัวเองมีความสุข  แตไมเคยสนใจเลยวา
ฉันจะมีความสุขหรือไม เมื่อฉันไดรับการทรงเรียกจากพระเจาใหรับใช หลายคนที่ฉันคิดวา
เปนเพ่ือนตางพากันปฏิเสธฉันในทันที เพราะฉันไมไดทําสิ่งที่พวกเขาตองการอีกแลว
ฉันจึงไมมีความจําเปนสําหรับพวกเขาอีกตอไป ฉันเจ็บลึกและรูสึกโดดเดี่ยวมาก แตฉัน
ขอบคุณพระเจาที่พระองคเมตตาใหฉันเลือกพระองค แทนที่จะเลือกคนเหลานั้น

ฉันรูสึกขนลุกทุกคร้ังที่ระลึกถึงชีวิตจอมปลอมและการหลอกลวงเชนนั้น ชีวิตที่
พยายามประจบประแจงมนุษยซึ่ งไมไดเคยใสใจฉันเลย เพ่ือนแทในชีวิตคุณคือคนที่

ทาํใหพ้ระเจา้ชอบพระทยั30
"ที่ๆ ปลอดภัยที่สุดคือศูนยกลางแหงน้ําพระทัยของพระเจา"

- นิรนาม

บัดน้ีขาพเจากําลังพูดเอาใจมนุษยหรือ ขาพเจาทําใหเปนท่ีชอบพระทัยพระเจา
มิใชหรือ ขาพเจาอุตสาหประจบประแจงมนุษยหรือ ถาขาพเจากําลังประจบ
ประแจงมนุษยอยู ขาพเจาก็ไมใชผูรับใชพระคริสต (พระเมสสิยาห)

 - กาลาเทีย 1:10
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ชวยใหคุณไดเปนคนที่พระเจาประสงคใหคุณเปนอยางเต็มที่ เขาคือคนที่ไมหลอกใชคุณ
แลวทอดทิ้งคุณไปเมื่อคุณหมดประโยชนสําหรับเขาแลว การพยายามเอาใจคนทุกคน
ตลอดเวลานั้น ทําใหชีวิตของคุณวุนวาย เพราะทุกคนตางคาดหวังจากคุณตางๆกันไป
เมื่อคุณใชเวลาและ เร่ียวแรงมากมายไปกับการเอาใจคนอ่ืน คุณก็อยูในภาวะเสี่ยงที่จะ
สูญเสียความเปนตัวของตัวเอง จงจําไวเสมอวาพระเจาตองเปนที่หนึ่งในชีวิตของเรา
แมทกุคนจะเดนิจากชวีติคณุไป  แตพระองคสญัญาวาจะไมหนหีายหรือทอดทิง้คณุไปแนนอน
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การปรับโทษเปนความรูสึกผิดและอับอายที่กดคุณลงต่ํา นั่นคือเหตุผลที่คนมักจะกลาวถึง
การอยู "ภายใต" การปรับโทษ (คําแชงสาป)  ยกตวัอยาง มคีนพูดวา "เจนสับสนเร่ืองวันนัด
ทําใหตกรถและไมไดไปทัศนศึกษากับที่โรงเรียน ตอนนี้เธอเหมือนอยูภายใตการปรับโทษ
(การประณาม, การตําหนิ) เพราะเธอรูสึกผิดและอับอายตั้งแตวันนั้นเปนตนมา"

พระเยซูเปนผูยกเราขึ้น ไมใชกดเราลง  แตมารตางหากที่ตองการกดเราใหต่ําลง
และจมอยูตรงนั้น มันนําเอาคําแชงสาปมาสูเรา แตพระเยซูหยิบยื่นการอภัยบาปและการ
ร้ือฟนกลับคืนมาสูเราใหม มารรายหยิบยื่นความซับซอนสับสน แตพระเยซูมอบความ
เรียบงายทีช่ดัเจนและแทจริงใหกับเรา ทกุคร้ังทีเ่ราพลาดพลัง้ลงในบาป พระวญิญาณบริสทุธิ์
จะชวยใหเรารูสึกสํานึกผิด แตมารจะพยายามปรักปรําและกลาวโทษแกเรา เราตองรูจัก
แยกแยะความแตกตางใหดี การชวยใหรูสึกสํานึกผิดนั้นก็เพ่ือจะนําเราไปสูการยอมรับ
บาปผิดและกลับใจใหม แตการปรับโทษนั้นมีแตจะทําใหเรารูสึกจมอยู ในความผิดจน
ออนกําลังลง และในที่สุดก็วนเวียนอยูในความบาปเดิมๆ

จงตัดสินใจปฏิเสธการปรับโทษ ถามีคนยื่นยาพิษใหคุณดื่ม คุณคงจะปฏิเสธไปทันที
แนนอน แลวนี่คุณจะรับเอาการปรับโทษไวทําไม ในเมื่อพระคัมภีรไดสอนหลักพ้ืนฐานไววา
เรารอดพนจากบาปแลวโดยทางพระเยซูคริสตมิใชหรือ พระองคไดจายราคาชดใชความ
บาปผิดของเราโดยการยอมตายบนไมกางเขนและเปนขึ้นมาจากความตาย ถาเราเชื่อใน
พระองค และรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอดของเรา เราก็จะมีเสรีภาพเหนืออํานาจแหง
ความบาป (ดู โรม 6:7-8) ซึ่งก็คือการปรับโทษนั่นเอง

เนือ่งจากเรายงัทําบาปและความผิดพลาดตางๆ อยู และถาเรายงัยอมใหชวีติของเรา
ตกอยูใตอํานาจของการปรับโทษ, ความกดดัน, และความรูสึกฟองผิดในทุกคร้ังที่เราลมลง

อยา่ยอมรบัความรูส้กึปรบัโทษ31
"ความเมตตาสงสารเยียวยาความบาปไดมากกวาการปรับโทษ"

- เฮนร่ี วอรด บีเชอร

เหตุฉะน้ันการลงโทษ (ไมมีการพิพากษาวาไดทําผิด) จึงไมมีแกคนท้ังหลายท่ีอยูใน
พระเยซูคริสต [และ] ผูไมดําเนินตามฝายเน้ือหนัง แตตามฝายพระวิญญาณ

 - โรม 8:1
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ความหวังที่ จะมีชีวิตที่ เรียบงายคงจะเลือนลางเต็มที แตขอบพระคุณพระเจาที่ทรง
ปลดปลอยเราใหเปนไทผานทางพระเยซูคริสต และหยิบยื่นชีวิตที่เรียบงายอันเต็มลน
ดวยสันติสุขและความชื่นชมยินดีใหกับเรา  สิง่นี้เตรียมพรอมไวใหเราแลว เพียงแคคณุเชื่อ
และรับเอาไว
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ในความกลัวนัน้ไมมอีะไรเปนความเรียบงายเลย ความกลวัสรางความเจบ็ปวดและขดัขวาง
ความกาวหนา ซาตานใชความกลัวเปนอุปสรรคสําคัญเพ่ือทําใหคนออกหางจากน้ําพระทัย
พระเจา คนจํานวนมากมักจะกลัวบางสิ่งบางอยาง บางคนกลัวคน กลัวอดีต กลัวอนาคต
กลัวการตองไปคนเดียว กลัวตองเสียสละ กลัวความสูง กลัวลิฟต กลัวน้ํา กลัวเชื้อโรค
ถาลองคิดดูดีๆ ก็จะพบวาหลายคนที่เรารูจักกลัวเร่ืองพวกนี้อยูจริงๆ เราอาจรูสึกกลัว
แตเราไมจําเปนตองยอมจํานนกับมัน เราสามารถทําอะไรก็ไดที่เราตองการจะทํา แมวาเรา
จะตอง "ทําลงไปดวยความกลัว" ก็ตาม ความกลาไมไดหมายความวาไมกลัว แตความกลา
คือการกลากระทําไปทั้งที่มีความกลัวอยูดวย

ทุกคร้ังที่พระเจานําเราทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระองคก็จะประทานสิ่งที่เราจําเปนตองใช
ในงานนั้นใหดวย  พระองคจะมอบความสามารถใหกับเรา รวมถึงความชวยเหลอื, การเงิน,
ความกลา, ปญญา และทุกสิ่งที่จําเปนเพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงได เราอาจจะยังไมเห็นหรือ
รับไดถึงการจัดเตรียมเหลานี้ในทันที แตเมื่อเรากาวไปดวยความเชื่อ สิ่งเหลานี้จะปรากฏ
ชัดขึ้นมา ซาตานจะใชความกลัวเพ่ือหลอกใหเราถอยหลังไป แตพระเจาตองการใหเรา
เดินหนาตอ เพ่ือไปใหถึงสุดปลายแหงความฝนของเราในที่สุด

ในชวงที่ฉันเร่ิมเสาะหาชีวิตที่เรียบงายอยูนั้น พระเจาไดเปดเผยอยางชัดเจนวา
อยาใหฉนัใชกับคนขี้กลัวมากเกินไป เราไมสามารถมีชยัในสงครามไดถากองทพัถูกหอมลอม
ดวยความกลัว กิเดโอนถูกตั้งใหเปนแมทัพออกรบ และสิ่งแรกที่พระเจาสั่งใหเขาทําคือ
ใหคัดทหารทีข่ลาดกลัวออกไปจากกองทพัรวมทั้งสิ้น ประมาณสองในสามของทหารทั้งหมด
ฉันไมไดแนะนําใหเราปฏิเสธคนที่มีความกลัว แตฉันกําลังบอกวาถาเราอยากจะทําให

อย่ามีชวีติอยู่ในความกลวั32
"ความกลา คือการตอสูความกลัว เปนการเอาชนะความกลัว แตไมใช
ไมรูสึกกลัว"

- มารค ทเวน

พระเจาทรงเปนความสวางและความรอดของขาพเจา ขาพเจาจะกลัวผู ใดเลา
พระเจาทรงเปนท่ีกําบังเขมแข็งแหงชีวิตของขาพเจา ขาพเจาจะตองเกรงใคร

 - สดุดี 27:1
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น้ําพระทัยของพระเจาสําเร็จ เราควรอยูทามกลางคนที่ เขาใจธรรมชาติของความกลัว
และไมยอมใหความกลัวมีอํานาจเหนือจิตใจของเรา

ความกลัวพยายามครอบงําความคิดของเรา ความกลัวทําใหอารมณความรูสึก
ของเราทุกขทรมาน ความกลัวทําใหเราตอบสนองในทางที่ผิดเพ้ียนไป และความกลัวทําให
ทุกสิ่งในชีวิตยุงเหยิงไปหมด นี่คือเวลาที่เราจะบอกปฏิเสธความกลัวไดแลว พระเจาไมได
ประทานจติทีข่ลาดกลวัใหเรา แตไดทรงประทานจติทีก่อปรดวยฤทธิ ์ความรัก และการบังคบั
ตนเองใหแกเรา (ดู 2 ทิโมธี 1:7)
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คุณอาจคุนเคยกับคํากลาวทีว่า "จงซือ่สตัยตอตนเอง" มาบางแลว เพราะวาทางหนึง่ทีท่ําให
ชีวิตของเรายุงยากวุนวายก็คือการที่เราหันเหชีวิตออกนอกเสนทางโดยไมสนใจตอสิ่งที่มี
ความสําคัญกับชีวิตของเราจริงๆ หากเราปลอยปละละเลยหัวใจของเราและไปตามทาง
ที่ โลกคิดวาเราควรจะไปและควรจะทํา ในที่สุดเราก็จะพบวาตัวเราเองตกอยู ในความ
วางเปลาและพลาดหวัง ชีวิตคงจะขาดรสชาติเปนอยางยิ่ง และเราก็คงจะดําเนินชีวิตไป
ตามกระแสของโลก แตเราจะไมไดพบความอ่ิมเอมใจเลย คุณตองการสิ่งใดจากชีวิต
ของคุณเอง คุณเชื่อวาน้ําพระทัยสําหรับชีวิตของคุณคืออะไร บางคนหมดเวลาไปกับการ
พยายามทําตามภาระหนาที่ที่ตองทําโดยไมรูดวยซ้ําเลยวา ตัวเองตองการอะไรกันแน
เขาไมเคยหยุดถามตัวเองเลย เพราะคิดวาสิ่งที่ตองการนั้นอยูไกลเกินจะเอ้ือมถึง

ถาฉันจะถามวาคุณตองการอะไรจากชีวิต ฉันไมไดหมายถึงความปรารถนาที่
เห็นแกตัว แตฉันกําลังหมายถึงความปรารถนาแหงหัวใจ นี่คือสิ่งที่อยูลึกภายในใจคุณ
ทีพ่ระเจาไดปลกูฝงไว  ทกุคนถูกเรียกมาพรอมของประทานเพือ่จะทาํบางอยาง คณุก็เปนหนึง่
ในนั้นดวย คุณตองใชพลังความกลาในการทําตามหัวใจของคุณแทนที่จะทําตามคนอ่ืนๆ
เมื่อพระเจาทรงเรียกใหฉันมาสอนพระวจนะของพระองค ในตอนนั้น ไมคอยจะมีผูหญิง
ทําพันธกิจนีเ้ลย ฉนัตองเสียเพ่ือน หรือแมแตสมาชิกในครอบครัวก็ยังปฏเิสธฉนั และมองวา
ฉันเปนพวกหัวดื้อที่ถูกหลอกจนเดินผิดทาง ฉันไมคอยจะเปนที่รูจักนักในชุมชนของเรา
แตที่จริงแลว พระเยซูก็เคยเจอสภาพเชนนี้เหมือนกัน เปนเร่ืองอัศจรรยมากที่ฉันรวบรวม
ความกลาทีจ่ะเชือ่ฟงพระเจาแทนทีจ่ะเชือ่ฟงคนเหลานัน้ ฉันคดิวาฉันเหนือ่ยหนายกับคําวา

ทาํตามหวัใจของคุณ33
"ความสุขลึกๆ ในหัวใจก็เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้นําทางชีวิต  เราควรจะไป
ตามทางนั้น แมวาทางนั้นจะเต็มไปดวยความยากลําบากก็ตามที"

- แมชีเทเรซา

ในพระองคน้ัน เราจึงมีใจกลา (กลาหาญและมั่ นใจ) และมีโอกาสท่ีจะเขาไป
(เขาไปใกลพระเจาไดอยางเต็มท่ีดวยอิสรภาพและไมมีความกลัว) ใหถึงพระองค
ดวยความไวใจเพราะความเชื่อ

 - เอเฟซัส 3:12
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"ชีวิตเร่ือยเปอย" มามากพอแลว ฉันตั้งใจจะทําอะไรบางอยางใหเต็มพิกัดไปเลย ถาสิ่งนั้น
ทําใหฉันรูสึกอ่ิมใจ

แนนอนวา มันอาจจะไมงายนักที่จะมีความฝนและนิมิตในใจของคุณ ถาคุณมักจะ
เพิกเฉยกับมันและกดมันใหจมหายไปอยูเร่ือยๆ ในขณะที่พยายามทําใหตัวคุณมีความสุข
กับการทําสิ่งอ่ืนที่ใจจริงแลวคุณก็ไมอยากจะทํา คุณคงคิดวาถาคุณทําตามหัวใจของคุณ
แลวอาจทําใหคนอ่ืนไมพอใจ และสิ่งนี้จะทําใหชีวิตของคุณสับสนวุนวาย แตในความ
เปนจริงแลว การทําตามหัวใจของคณุตางหากทีเ่ปนสิง่จําเปนอยางยิ่งยวด ถาคุณตัง้ใจจะมี
ความสุขกับชีวิตอันเรียบงายในการเชื่อฟงพระเจาดวยหัวใจอยางแทจริง



67100  วธีิทาํชวีติใหเ้รยีบง่าย

การเปนกังวลกับความคิดของคนอ่ืนมากเกินไปคือประตูที่ เปดไปสู ความทุกขระทม
แนนอนวาเรายอมมีความสุขเมื่อคนอ่ืนมองเราวาดี แตคงเปนไปไดยากที่จะทําใหทุกคน
ชืน่ชอบเราตลอดเวลา บางคนอาจคดิแงลบกับเราและเราก็ทําอะไรเขาไมได  ซึง่ก็อาจจะไมใช
แคคนเดยีว อาจมีอีกหลายตอหลายคน และในที่สดุเราก็กลบัมาเปนทุกขรอนกับสิ่งทีค่นอ่ืน
คิดตอเรา ทั้งๆ ที่จริงแลวเขาอาจไมไดคิดถึงเราเลยสักนิดเดียว

พระคัมภีรสอนใหเราละความกระวนกระวายไวกับพระเจา เพราะวาพระองคทรง
หวงใยทานทั้งหลาย (ดู 1 เปโตร 5:7) ซึ่งขอนี้รวมถึงความกระวนกระวายในสิ่งที่คนอ่ืน
คดิดวย  ฉนัเองมชีวีติอยูเพ่ือทําสิง่ทีพ่ระเจาพอพระทยัเทานัน้ และถาคนอ่ืนไมพอใจในเร่ืองนี้
พวกเขาก็ตองรับผิดชอบกับพระเจาเอง ไมใชฉันตองไปรับผิดชอบกับพวกเขาดวย ถาฉัน
ตองทําใหพระเจาและคนอ่ืนพอใจไปพรอมๆ กัน ชวีิตก็คงจะยุงเหยงิและตัวฉนัเองคงสบัสน
และทอแทใจ ตอนแรกที่ฉันตัดสินใจที่จะมีชีวิตเพ่ือใหพระเจาพอพระทัย ฉันก็ตองพบกับ
การถูกปฏิเสธ แตพอผานไปไดสักพัก พระเจาประทานเพ่ือนใหมที่มีเปาหมายเดียวกัน
ใหกับฉัน และเราไดรวมกันยืนหยัดตอสูกับการกลัวความคิดของคนอ่ืน

ในเศรษฐศาสตรของพระเจานั้น เราจะตองยอมสูญเสียบางอยางเพ่ือใหไดมาซึ่ง
สิ่งที่เราตองการ คุณจะคางคาอยูกับสิ่งเดิมที่ไมเคยทําใหคุณมีความสุขอยูทําไม อยายอม
มีชวีิตอยูภายใตภาวะเผด็จการจากความคิดของคนอ่ืน อยาพยายามเกลีย้กลอมใหพวกเขา
เชื่อในความตั้งใจอันดีของคุณ แตปลอยใหพวกเขาคิดในสิ่งที่เขาอยากคิด พระเจาจะเปน

อย่ากลวัวา่คนอืน่จะคดิอยา่งไร34
"ชื่อเสียงคือสิ่งที่บุคคลภายนอกมองวาเราเปนเชนไร แตบุคลิกคือสิ่งที่เรา
เปนอยูจริง"

- จอหน มิลตัน

แลวความกังวลตามธรรมดาโลก (และความเปนหวงวาเราจะแกลง และความ
สุขสบาย ความบันเทิง ความนาหลงใหลจอมปลอม) และความลุ มหลงใน
ทรัพยสมบัติ และความโลภในสิ่งอื่นๆ  (และความปรารถนาใครอยากไดในสิ่งของ)
ได (คืบคลาน) เขามาและรัด (บีบรัดคอ) พระวจนะน้ัน จึงไมเกิดผล

 - สดุดี 27:1
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ผูปกปองคุณเอง พระองคจะทรงแกตางแทนคุณในเวลาอันควร  ถึงยังไงความคิดของคนอ่ืน
ก็ทําอะไรคุณไมไดอยูแลว แลวคุณจะใชชีวิตอยูดวยความกลัวตอความคิดของคนอ่ืน
อยูทําไมละ? พระเจาไมไดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพ่ือใหเราอยู ในพันธนาการ
แหงความกลวั (ด ูโรม 8:15) จงมุงมัน่สนใจในสิง่ทีพ่ระเจาคิดมากกวาสิง่ทีค่นอ่ืนคดิ แลวมนั
จะทําใหชีวิตของคณุเรียบงายยิ่งขึ้น
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การทะเลาะวิวาทนั้นรวมถึง การทุมเถียง, การโตคารม, การไมลงรอยกันอยางรุนแรงและ
การสรางกระแสใตน้าํดวยความโกรธแคน เราอาจจะเคยทะเลาะกบัเพ่ือน กับคนในครอบครัว
หรือกับงานประจาํวนัของเรา แตพระคมัภรีสอนเราวาผูรับใชของพระเจา ไมควรเขาไปพัวพัน
กับการทะเลาะวิวาท (ดู 2 ทิโมธี 2:23-24) และยังกลาววาเราไมควรเขาไปของแวะกับ
เร่ืองประเดน็การโตแยงเลก็ๆ นอยๆ (ทีโ่งเขลาและไมเปนสาระ) ซึง่นาจะมองขามไปได เพราะ
เร่ืองเหลานี้อาจนําไปสูการทะเลาะวิวาทไดในที่สุด

การจะทําใหชีวิตปราศจากการปะทะและการไมลงรอยกันนั้น เราตองเต็มใจที่จะ
หลกีเลี่ยงการพูดคุยใดๆ ทีจ่ะนําไปสูความเดือดรอนและความยุงยากตางๆ เวลาฉันกับเดฟ
มีเร่ืองตองพูดคุยกันและเร่ิมจะรอนแรงขึ้นเร่ือยๆ ฉันจะขอหยุดพักประเด็นเอาไวกอน
เพราะวาบอยคร้ังสิ่งที่เราโตแยงกันอยูนั้นเปนเร่ืองที่ไมคุมคาทีจ่ะโตเถียงกันเลย  บางเร่ือง
ก็ไมมีขอมูลมากพอที่จะมาถกกันใหไดขอสรุปเลยดวยซ้ํา

นิสัยใครอยากจะเปนฝายถูกของคนเรามักจะนําไปสูการทะเลาะเบาะแวงอยู
เปนประจํา หากคุณตองการขจัดความขัดแยงและความไมลงรอยออกไปจากชีวติของคุณ
คุณตองลองเปดใจคิดเสียวาบางทีเราอาจจะผิดก็ได ถึงแมในขณะนั้นคุณคิดวาคุณเปน
ฝายถูกก็ตาม การคดิวาตัวเองเปนฝายถูกเสมอมกัจะเปนความคดิทีเ่กินความจริง เรามักจะ
กอปญหาตางๆ นานาขึ้นมาเพียงเพ่ือจะพิสูจนวาเราเปนฝายถูก แตสุดทายเราไดอะไร
บางละ? มันแคทําใหเนื้อหนังของเราไดหนา แตพระเจาทรงเรียกเราเขาสูสันติสุข

หลีกเลี ่ยงการทะเลาะทุม่เถียงกนั35
"ความรอนแรงและความเปนปรปกษ การแขงขันและความขัดแยง อาจลับ
ไหวพริบใหหลักแหลมไดบางก็จริง แตไมเคยเสริมใหเกิดความเขาใจอันดี
ตอกัน ไมเคยเปดสตปิญญาใหแจมชัด ไมเคยนําไปสูการพินจิตรึกตรอง หรือ
บํารุงฟนฟูจิตใจไดเลย"

- วอลเทอร ซาเวจ แลนเดอร

ท่ีจะรักษาตนใหพนการวิวาทก็เปนเกียรติ แตคนโงทุกคนจะทะเลาะวิวาทกัน
 - สุภาษิต 20:3
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ลองยอนกลบัมาดคูวามหมายของคําวาทะเลาะววิาท ซึง่มทีัง้การโตคารมกัน, การทุม
เถียงกัน, การปะทะคารมอยางดุเดือด และการสรางกระแสดวยความโกรธ เร่ืองเหลานี้
ทําใหฉันรูสึกวาชีวติเต็มไปดวยความยุงยาก แตสันติสขุนัน้เปนสิง่เรียบงาย และนาหวานชืน่
การทะเลาะวิวาทจะกีดก้ันพระพรและเปดประตูไปสูปญหาตางๆ นานัปการ การทะเลาะ
วิวาททําใหเราออนแรงลง แตการเห็นพองตองกันชวยเสริมกําลังให ดังคําโบราณที่
กลาวไววา "รวมกันเราอยู แยกกันเราตาย"

คร้ังหนาถาคุณจะตองโตเถียงกับใคร ขอใหหยุดถามตัวคุณเองกอนวา สิ่งที่คุณ
จะถกเถียงกันนั้นมันคุมคากับการสูญเสียสนัติสุขไปไหม
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การจะเปนคนคิดบวกไดนั้นเปนสิ่งที่เราเลือกได นี่คือทาทีที่เราตัดสินใจ ยึดไวในการ
ดําเนินชีวิต มันเปดประตูใหพระเจาเขามาทํางานในชีวิตของเราได แตเราก็มีทางเลือกที่
จะทําตัวตรงกันขาม คือเปนคนแงลบ ซึ่งจะเปนการเปดประตูใหมาร เขามาทํางานแทน
เมื่อใดที่บรรยากาศเต็มไปดวยความคิดแงลบ เราจะรูสึกหนักอ้ึงและถูกถมทับดวยภาระ
ทีเ่ราไมอยากแบกรับไว แมวาสถานการณจะเปนไปในแงลบ แตการเปนคนคดิลบก็ไมไดชวย
แกไขสถานการณดขีึน้ไดเลย ปญหาของคณุเปนปญหาจริงๆ หรือเปลา หรือมนัเปนแคมมุมอง
ของคุณตอปญหานั้น?

เมือ่ใดก็ตามที่เรายอมใหความคิดดานลบมาบิดเบือนมุมมอง และกลายเปนตัวกรอง
สายตาของเรา เมื่อนั้นเราจะสูญเสียความชื่นชมยินดีและสันติสุขไป คนคิดลบจะไมไดรับ
คําตอบจากพระเจา เขาจึงรูสึกสับสนในสิ่งที่ทํา และทําใหสิ่งที่แยอยูแลวกลับเลวราย
หนักลงไปอีก ทําไมไมลองชวยตัวคุณเอง หรือคนรอบขางดวยการตัดสินใจมองเร่ืองตางๆ
ในแงดีบาง ฉันเคยเปนคนคิดลบมากๆ ตลอดหลายปที่ผานมาในชีวิต ฉันไดรับการเลี้ยงดู
มาในบรรยากาศแงลบ และฉันก็รับเอาสิ่งนี้มาไวในชีวิตโดยไมรูตัว ฉันบอกไดเลยวา
ชวีิตของฉัน ไมเคยไดสนกุสนานเลย ชวีติไมมอีะไรพิเศษ เพราะฉนัเอาปญหาตางๆ ทีเ่กิดขึน้
ไปทําใหมันแยลงไปอีกดวยทัศนคติทีเ่ลวราย ฉันดเูหมือนจะมีปญหาอยูตลอดเวลา และฉัน
ก็บนครํ่าครวญไมพอใจไปเสียทุกเร่ือง ซึ่งก็มีแตจะเพ่ิมความรุนแรงใหกับปญหาที่มีอยู
ใหหนักเขาไปอีก แตเมื่อฉันเร่ิมตั้งใจจะเปนคิดบวกมากขึ้น และปลดปลอยความคิดแงลบ
ออกไปจากชีวิตนั่นแหละ โลกของฉันก็สงบลงและสันติสุขก็หวนกลับคืนมาในที่สุด

เป็นคนคดิบวก36
"คนมองโลกในแงรายเห็นปญหาในทุกๆ โอกาส แตคนมองโลกในแงดี
เห็นโอกาสในทุกๆ ปญหา"

- เซอร วินสตัน เชอรชิล

และจงให วิญญาณจิตของทานเปลี่ ยนใหม [ให มี ทัศนคติด านความคิ ดและ
จิตวิญญาณท่ีสดใหม]

 - เอเฟซัส 4:23
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คุณสามารถเปลี่ยนบรรยากาศแวดลอมในชีวิตของคุณจากดานลบ มาเปนดานบวก
ไดเลยในเวลานี้ พระเจารอที่จะตอบคําอธิษฐานมากมายที่คุณขอไว และพระองคตองการ
ใหคุณดําเนินชีวิตดวยทัศนคติแหงความเชื่อ ลองคุยกับตัวเองดูและย้ําเตือนตนเองวา
การเปนคนคิดลบไมไดชวยใหอะไรดีขึน้ไดเลย แลวคณุจะมาเสยีเวลาอยูกับสิง่ทีไ่รประโยชน
อยูทําไมเลา จงจดจออยูกับดานดีของชีวิตและคุณจะประหลาดใจกับสิ่งดีตางๆ ที่คุณจะได
พบพาน
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คุณเคยพยายามเอาตวัเองไปเทียบกับคนอ่ืนในเร่ืองความสามารถและพรสวรรคบางไหม?
เคยพบไหมวาตวัคณุเองออนดอยในบางเร่ือง? ใครทีป่รารถนาจะมชีวีติทีเ่รียบงาย ตองเรียนรู
ที่จะทุมเทเวลารอยละ 80 ของตัวเองใหกับความสามารถสองสามอยางแรกซึ่งเปนจุดแข็ง
ของตนกอน และตองไมปลอยเวลาใหสญูเปลาไปกับเร่ืองทีต่นเองทําไดไมด ีการทําเร่ืองตางๆ
ไดสําเร็จ จะชวยกระตุนใหเรามกํีาลงัใจมากขึน้  ดงันัน้ ถาเรายังขืนทําเร่ืองทีส่งผลใหตวัเอง
รูสึกลมเหลวอยู เราก็จะขาดกําลังใจที่จะทําใหตนเองรูสึกเปนสุขกับชีวิตไป

การที่คนซึ่งเรารูจักสามารถทําบางอยางไดดี ก็ไมไดหมายความวาเราเองตองทํา
เร่ืองนั้นไดดีตามไปดวย เพ่ือนบานของฉันคนหนึ่งเปนแมบานชั้นยอดทีเดียว เธอตัดเย็บ
เสื้อผาใหกับคนในครอบครัว ดูแลสวน ตกแตงบานและทําอาหาร เธอนาจะมีฝมือทัดเทียม
กับมารธา สจวต เลยทีเดียว แตตรงกันขาม ฉนักลับเย็บเสือ้ผาไมเปน ไมมีสวนในบานและ
ทําอาหารไดนิดหนอย ฉันเคยพยายามทําสวนอยูพักหนึ่งแตก็ไมชอบ ฉันลองตัดเย็บผาดู
แตยิ่งไมชอบหนักเขาไปอีก ฉันรูสึกแยเอามากๆ และชีวิตของฉันก็วุนวายมาก เมื่อฉันตอง
เสยีเวลาทําในสิง่ทีฉ่นัเกลียดเหลานีอ้ยูทุกวัน เพียงเพ่ือจะใหตัวเองไดเปนเหมอืนกับ "ผูหญงิ
คนอ่ืนทั่วไป"

พระเจาทรงสอนฉันวาถึงแมฉันจะไมเปนเหมือนเพ่ือนบานคนนั้น ก็ไมไดมีอะไรผิด
ฉันตองรวบรวมความกลามากพอเพ่ือจะเลิกทําสิ่งที่ฉันทําไดไมดี และหยุดวิตกกังวลกับ
ความคดิเห็นของคนอ่ืน ถาเราทกุคนเกงในเร่ืองเดยีวกันไปหมด ความตองการหลายๆ เร่ือง
ในโลกนี้ก็คงไมไดรับการตอบสนองเลย พระเจาไดใสความสามารถใหเรามาตางกัน และ
เมือ่เราทํางานประสานเขาดวยกันตามจุดเดนและพรสวรรคของเราแตละคน เราก็จะทําให
พระประสงคของพระเจาสําเร็จ

เลิกทาํสิ ่งทีค่ณุทาํไดไ้ม่ดี37
จงทําสิ่งที่คุณทําไดดี แลวทุกอยางจะลงตัว"

- วิลเน็ตต คร็อกเก็ตต

จงยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจา และพระองคจะทรงกระทําใหวิถีของเจา
ราบรื่ น

 - สุภาษิต 3:6



74 จอยซ ์ ไมเออร์

บางคนรูสึกวาเปนพอแมที่ไมดีพอ ถาไมไดรูสึกกระวนกระวายใจในเร่ืองลูกๆ ของตน
พระคัมภีรสอนเราไววาความกระวนกระวายใจไมใชน้ําพระทัยของพระเจาและไมเปน
ประโยชนอันใดเลย ฉันเชื่อวาความกระวนกระวายนั้นเปรียบเสมือนการนั่งโยกตัวอยูบน
เกาอ้ีโยก อาจดูเหมือนตองทําอะไรบางอยางตลอดเวลาแตสุดทายก็ยังอยูกับที่

จงเลี้ยงดูใหเด็กๆ ใหดีที่สุดเพ่ือใหเขาเติบใหญตามหลักการของพระเจา แลวสวน
ที่เหลือก็ปลอยไวกับพระเจา การกระวนกระวายคือการแสดงวา เราไมไดไววางใจพระเจา
จริงๆ เราควรอธิษฐานเผ่ือลูกๆ ของเรา แลวละความกังวลของเราไวกับพระองค

ฉนัมลีกูสีค่นซึง่โตกันหมดแลวและตอนนีท้กุคนกําลังรับใชพระเจาอยู แตฉนัเสียเวลา
มากมายไปกับความกังวลใจในชวงที่พวกเขายงัเปนเด็ก ฉันเคยนึกสงสัยวาพวกเขาบางคน
จะเอาตวัรอดไดไหมถาตองออกไปเผชญิกับโลกภายนอก แตฉนัก็ตองประหลาดใจ เมือ่พบวา
พวกเขาทําไดดีทีเดียว ลูกๆ ของคุณอาจทําไดดีกวาที่คุณคิดไวก็ได ฉะนั้นอยากลัวที่จะให
พวกเขากางปกออก แลวเร่ิมหัดบินเดี่ยวบางในเวลาอันควร

เชนเดียวกับพอแมสวนใหญ เราเองก็มีเร่ืองมีประเด็นกับลูกของเราแตละคน เชน
ลูกสองคนของฉันมีปญหาการเรียน คนหนึ่งไมมีระเบียบวินัยเลย สวนอีกคนเปนพวก
สมบูรณแบบนิยมจนกลายเปนเร่ืองกดดันตัวเองไป แตนาดีใจอยางยิ่งที่ในที่สุดทุกคนก็
ผานพนไปไดดวยดี ลูกบางคนตองเสียเวลาไปกับบางเร่ือง และตัดสินใจผิดพลาดในชีวิต
แตเขากไ็ดเรียนรูบทเรียนและวกกลับมาสูหลักการทีเ่คยไดรับการสอนสัง่มา พระวจนะของ
พระเจาเขียนไวชัดวาเมื่อเราฝกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไมพราก
จากทางนั้น (ดู สุภาษิต 22:6)

อย่าเป็นกงัวลใจเรื ่องลูกๆ38
"เมือ่ผมไดเขาไปอยูใกลเดก็ ผมสัมผัสถึงความรูสึกสองสิง่ทีผุ่ดขึน้มา นั่นคือ
ความออนโยนในสิ่งที่พวกเขาเปน และเกียรติยศในสิ่งที่พวกเขาจะไดรับ"

- หลุยส ปาสเตอร

มี ใครในพวกทานโดยความกระวนกระวาย อาจตอชี วิตใหยาวออกไปอีกสัก
ศอกหน่ึงไดหรือ

 - มัทธิว 6:27
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หากคุณเปนหวงลูกของคุณ ฉันขอใหคุณกลับมายึดพระสัญญาที่ฉันไดอางถึงนี้ไว
การมัวแตกระวนกระวายใจมีแตจะทําใหคุณสับสนและทําใหชีวิตของคุณวุนวาย และไมได
ชวยใหลกูคุณดีขึ้นเลย ดังนัน้ ใหเราเอาพลังงานที่เราใชไปกับความกังวลนั้นมาเชือ่พระเจา
และเฝาดูวาพระองคจะทําการแทนเราอยางไรจะดีกวา
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พระวจนะของพระเจาสอนเราวาอยาพ่ึงพาความรอบรูของตนเอง แปลความอยางงายๆ
ไดวาเราไมควรเสียเวลาไปพยายามคนหาคําตอบในเร่ืองทีม่ีเพียงพระเจาเทานัน้ทีท่รงทราบ
นี่ไมไดหมายความวาเราไมตองใชความคิดอะไรเลย แตหมายความวาเราไมควรใหปญหา
หรือความขัดแยงตางๆ ทีเ่กิดขึ้นในแตละวนัเขามาครอบงําเรา พระเจาทรงเชิญชวนใหเรา
มีชีวิตอันเรียบงายดวยการไววางใจพระองคและดําเนินชีวิตในความเชื่อ ถาเรารูทุกสิ่ง
ทุกอยาง เราคงไมตองการพระเจาแลว จงยอมรับเสียเถิดวา ตัวคุณเองไมไดรูอะไรไปหมด
ทุกอยางหรอก และไมตองไปกังวลใจในเร่ืองนั้นดวย มันไมใชหนาที่อะไรของคุณที่จะตอง
รูคําตอบในทุกเร่ือง หนาที่ของคุณคือไววางใจพระเจา ผูทรงประทานคําตอบใหกับคุณ
ในเวลาอันเหมาะเจาะตางหาก

ในชวงเวลาวิกฤติที่ทําใหฉันตระหนักถึงความจําเปนที่ตองมีชีวิตเรียบงายนั้น
สิ่งแรกเลยที่ฉันตองยอมจํานนตอพระเจาคือการชอบคิดหาเหตุผลในทุกเร่ือง ความคิด
ของฉันจะตองเรียบงายกอน ชีวิตจึงจะสามารถเรียบงายได ฉันตองหยุดคิดวิเคราะหและ
หยดุเปนทุกขเปนรอนในสิง่ทีไ่มควร การยอมใหความคดิวิง่วนไปเวยีนมากับเร่ืองราวสารพัด
โดยพยายามคดิหาทาง ออกทีดู่เขาทายอมไมใชสิง่ทีเ่รียบงายแนนอน ฉนัรูสกึลาในความคดิ
เกือบตลอดเวลา และหลายๆ เร่ืองที่ฉันไดคิดตัดสินใจไปแลวนั้น สุดทายก็กลายเปน
ความผิดพลาด พระเจาไดสําแดงใหฉนัรูวาฉันติดอยูกับการชอบคดิหาเหตุผล เพราะฉันรูสกึ
ไมสงบนิ่งและขาดสันติสุขถาไมไดตัดสินใจกะเกณฑทุกอยาง ในชีวิตใหลงตัวเสียกอน
ฉันตองยอมตัดขาดจากการชอบคิดหาเหตุผล เหมือนกับเด็กเล็กที่ตองเลิกอมจุกนมเสียที

ในทีสุ่ด ฉนัก็ตัดสนิใจหยดุคิดกะเกณฑเร่ืองตางๆ แตฉันก็ตองใชเวลาอยูมากพอควร
ทีจ่ะทําใหตัวตนฝายเนือ้หนงัไดยอมนิง่สงบในชวงทีฉ่นัเกิดคําถามซึง่ไมสามารถหาคําตอบได
ทุกคร้ังที่ฉันเร่ิมรูสึกสับสนขึ้นมาและฉันรูตัววาจะเผลอออกนิสัยเดิมๆ อีก ฉันจะรอง

หลีกเลี ่ยงการใชเ้หตุผลเกินควร39
"เวลาทําใหคนกลับใจไดมากกวาเหตุผล"

- โธมัส เพน

จงวางใจในพระเจาดวยสุดใจของเจา และอยาพึ่งพาความรอบรูของตนเอง
 - สุภาษิต 3:5
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ออกมาดั งๆว า "พระเจ าข า ลู กขอไว วางใจพระองค และขอปฏิ เสธที่ จะใช
การใครครวญหาเหตุผล" ทันใดนั้น ฉันจะคอยๆ ถูกปลดปลอยออกมาจากสิ่งที่ฉันเรียกวา
"ความปรารถนาใครรู" จนหมดสิ้น  บัดนี้ ฉันรูสึกสุขสบายโดยไมตองการอยากรูสิ่งใด
เพราะฉั น รู จั กพระเจ าของฉั นดี  และรู ว าพระองค ทรงทราบทุ กสิ่ ง
พระองค จะยอมให ฉั น รู เมื่ อฉั นจํา เป นต อง รู  แต ในระหว างนี้ ฉั นสามารถ
พักสงบในความรักของพระองคและมั่นใจวาพระองคจะทรงควบคุมดูแลทุกสิ่ งเอาไว
กระบวนการดังกลาวตองใชเวลาพัฒนาขึน้มาในชีวิตของฉัน แตมนัก็คุมคามาก  ถาคุณเปน
คนที่ ชอบครุ นคิ ดมากจนเกิ นไป ฉั นขอแนะนําให คุณเร่ิ มต นก ามข าวนิ สั ยชอบ
คิดใคร ครวญหาเหตุผลเสี ยแตตอนนี้   และเรียนรู ที่ จะไว วางใจพระเจ าของเรา
พระองคผูทรงอยูเหนือเหตุและผลทั้งปวง
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คนที่เราใชเวลาดวยยอมสงผลตอชีวิตของเรา ดังนั้นถาเราตองการมีชีวิตที่เรียบงายขึ้น
เราก็ไมควรเลือกคบหาคนที่ชีวิตวุนวายเปนเพ่ือนสนิทของเรา ถารอบตัวของฉันมีแต
คนที่ครํ่าเครงมากๆ และมักจะสรางความกดดัน ฉันก็จะถูกบีบคั้นใหรูสึกกดดันตามไปดวย
แตถารอบตัวฉันมีแตคนที่มีสนัติสุข ฉันก็จะรักษาสันตสิุขในตวัฉันไดดวย เมือ่คนรอบตวัฉัน
เปนคนใจเย็นและมีความสุขกับสิ่งตางๆ ในชีวิตอยางเรียบงาย ฉันก็จะถูกกระตุนเตือน
ใหเปนเชนนั้นดวย

การมีความสัมพันธใกลชิดกับคนทีไ่มมคีวามมัน่คงทางจิตใจขั้นรุนแรงเปนสิง่ที่สราง
ความยุงยากอยางยิ่ง คุณจะตกอยูในสภาพที่ตองคอยระวังไมไปทํารายความรูสึกของเขา
แทนทีคุ่ณจะเปนตวัของตวัเองและมีความสขุกับเพ่ือนๆ ทีอ่ยูรอบขางคุณ คนคดิลบก็ไมงาย
ที่จะคบหาดวยเชนกัน พวกเขาเปรียบเหมือนกับเมฆดําทะมึนในทุกแหงที่ยางกายไป

ไมใชทกุคนหรอกทีเ่ขาใจความสาํคญัของการเลอืกคบเพ่ือนอยางมปีญญา หลายคนแค
เขาไปของแวะกับใครก็ไดทีเ่ขามาในชวีติ และบอยคร้ังก็ตองพบวาการเลอืกคบเพ่ือนของตน
นัน่เองทีเ่ปนตนตอของปญหามากมายทีต่ามมา คนบางคนสามารถพลกิเปลีย่นคุณภาพชีวติ
ของตนไดอยางหนามือเปนหลังมือเพียงแคเปลี่ยนคนที่เขาคบหาดวยเทานั้น

ฉนัพบความยุงยากมามากพอแลวตลอดชวงชวีิตหนึ่งในอดตี ดงันัน้ฉนัจึงไมตองการ
ใชเวลาพักผอนของฉันอยูกับคนที่ชอบทําเร่ืองราวตางๆ ใหซับซอน ทั้งดานการวางแผน
การสนทนา และชวงเวลาที่ใชไปดวยกันนั้น ลองหยิบรายชื่อเพ่ือนๆ ของคุณขึ้นมาดู ถามี
คนใดที่ไมไดชวยทําใหคุณเติบโตขึ้นเลย ก็ลองหาทางเปลี่ยนแปลงดู

เลือกคบเพื ่อนทีเ่ป็นคนเรยีบง่าย40
"คนบางคนเขามาในชีวิตของเราและก็จากไปโดยพลัน คนบางคนอยูเพียง
ชัว่ครูและทิง้เพียงรอยเทาไวในหัวใจของเรา แตไดเปลีย่นแปลงชวีติของเรา
จนไมเหมือนเดิมอีกตอไป"

- นิรนาม

อยาเปนมิตรกับคนท่ีมักโกรธ หรือไปกับคนข้ีโมโห
 - สุภาษิต 22:24
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ฉันยังจําชวงหนึ่ งในชีวิตไดดีตอนที่ฉันยอมใชเวลาเปนวันๆ และผลาญน้ํามันไปมาก
เพ่ือตระเวนหาซือ้รองเทาลดราคา ฉนัคดิวาฉนักําลงัประหยดัเงนิโดยการพยายามหารองเทา
ราคาถูก แตสุดทายกลับเสียเวลาและเงินทองไปมากกวาสวนที่คิดวา ประหยัดไดเสียอีก
เรามักจะลืมไปวา สําหรับคนสวนใหญแลว เวลานั้นเปนเงินเปนทอง ถาคณุใชเวลาไปอยาง
สิน้เปลอืง ก็เทากับวาคณุไดทาํใหของขวญัอันมคีาทีส่ดุ ซึง่ไดรับจากพระเจาตองเสยีประโยชน
ไปเปลาๆ  เมือ่เวลาไดถูกใชไปแลว มนัก็ไมสามารถนํากลบัมาใชไดอีก ดงันัน้เราควรจะใชเวลา
อยางชาญฉลาด

ยกตัวอยาง เราตองเรียนรูจักการทําธุระตางๆ ในคราวเดียวกัน คุณอาจจะคิดวา
คุณทํางานตางๆ ไดดีอยูแลวเพราะคุณมักจะลงมือทําทุกเร่ืองในทันทีที่นึกไดและไมยอม
ผลัดวันประกันพรุง แตในกรณีการทําธุระ มันอาจไมไดเปนแบบนั้นเสมอไป ลองวางแผน
การเดินทางเพ่ือชวยประหยัดเวลาและน้ํามันดูแลวกําหนดเวลาประจําสัปดาหไวเพ่ือจะ
ออกไปทําธุระเหลานั้น การทําแบบนี้จะชวยไมใหคุณรูสึกเหนื่อย หมดเร่ียวหมดแรงมากไป
ถาคุณรูสึกตัววาตองคอยวิ่งวุนไปมาอยูตลอดเวลา แสดงวาคุณอาจกําลังวุนวายอยูจริงๆ

ไมนานมานี้ ฉันเร่ิมเขียนรวบรวมหมายเลขโทรศัพทที่จะตองโทรออก แลวกําหนด
วันหนึ่งไวเพ่ือไลโทรออกตามเบอรที่จดไวนั้น วิธีนี้ชวยใหฉันหลุดพนจาก ความรูสึกวา
ตองคอยโทรศัพทอยู เกือบตลอดเวลา ฉันรูดีวาโทรศัพทบางสายนั้นจะตองรับในทันที
แตอีกหลายสายก็ยงัรอได และอยาลมืวาคณุไมจําเปนตองรับทุกสายทีโ่ทรเขามา เทคโนโลยี
ในปจจุบันชวยใหเรารูไดวาใครกําลังโทรเขามา และบางสายก็เปนคนทีเ่ราสามารถโทรกลับ

เลอืกทาํสิง่ตา่งๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ41
"คนทีป่ระสบความสําเร็จคอืคนจํานวนนอยทีม่ปีระสทิธภิาพ  เขาเหลานัน้คอื
คนหยิบมือหนึ่งที่เปยมดวยความทะเยอทะยาน และแรงผลักดันภายใน
ที่จะพัฒนาตนเอง"

- โรเบิรต เบอรตัน

จงปฏิบัติกับคนภายนอก (คนท่ีไมไดเปนคริสเตียน) ดวยใชสติปญญา [ดําเนินชีวิต
อยางสุขุมรอบคอบ] โดยฉวย (กวานซื้อ) โอกาส

 - โคโลสี 4:5
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ทีหลังได วิธีนี้จะชวยใหคุณสามารถควบคุมสถานการณไดดีขึ้น แทนที่จะใหสถานการณ
เขามาควบคุมคุณ

ยังมีอีกหลากหลายวิธีที่ชวยประหยัดเวลาได และเราควรใชเวลาเสาะหาชองทาง
เหลานั้นดู ลองนึกถึงสิ่งที่คุณไดทําไปเมื่อไมนานมานี้แลวลองคิดหาวิธีที่สรางสรรคในการ
ทําเร่ืองเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือจุดเร่ิมตนที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะชวยใหคุณ
พบกับชีวิตที่เรียบงายได
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การมใีจขอบคณุและการกลาวขอบคณุชวยใหเราเขาถึงวิถีความเรียบงายของชวีติไดดยีิง่ขึน้
เราหาเร่ืองบนสิ่งตางๆ ไดเสมอถาเราอยากทํา แตถาไมเกิดประโยชนอะไร แลวเราจะทํา
เชนนั้นไปทําไม พระวจนะของพระเจาสอนไมใหเราบนวา คุยหาความผิดหรือพรํ่าบน
ในสิง่ใดเลย (ด ูฟลปิป 2:14) พระองคตรัสวา อันทีจ่ริงแลวถาเราบนวา ดวยความขัดเคอืงใจ
ก็เทากับวาเรากําลังคุยเขีย่หาเร่ืองกับพระองคเชนกัน

อัครทูตเปาโลสอนวา อยาทกุขรอนในสิง่ใดเลย แตใหทลูเร่ืองความปรารถนาของเรา
ทุกอยางตอพระเจา ดวยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ แลวสันติสุข
ของพระเจาซึ่งเกินความเขาใจจะเปนของเรา (ดู ฟลิปป 4:6-7) ฉันยังจําไดถึงตอนที่ทูลขอ
ของบางอยางจากพระเจา และพระองคตอบวาจะมปีระโยชนอะไรทีจ่ะประทานของเพ่ือใหฉนั
เอามาพรํ่าบนเพ่ิมอีก พระองคสําแดงวาไมวาฉันจะไดอะไรไปแลว ฉันก็ยังจะหาเร่ืองบน
ในสิ่ งที่ตัวเองไมมีจนได ตั้งแตนั้นมาฉันจึงกลับใจใหมดวยการนับพระพร และกลาว
ขอบพระคุณพระเจาเสมอมา

การมีใจขอบพระคุณนั้นคือการแสดงใหพระเจาเห็นวาเราพรอมแลวที่จะกาวไปสู
พระพรในระดับที่สูงขึ้น การขอบพระคุณเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของผูที่นมัสการและ
สรรเสริญพระเจาดวยความจริง การบนมาตลอดทั้งสัปดาหแลวไปโบสถในวันอาทิตยเพ่ือ
รองเพลงสองสามเพลง แลวเรียกสิ่งนี้วาเปนการนมัสการนั้นไมใชสิ่งที่ถูกตองเลย ฉันไม
ตองการเพียงแคนมัสการ แตฉันอยากจะเปนนักนมัสการที่นมัสการพระเจาดวยวิญญาณ
และความจริง อันเปนน้ําพระทัยของพระเจาสําหรับเรา (ดู ยอหน 4:24)

ทาทแีหงการขอบพระคุณเชนนี้จะนําชีวิตไปสูความเรียบงายโดยแทจริง เพราะทาที
เชนนี้ชวยใหจิตใจของเราเต็มไปดวยความคิดที่จะบมเพาะสันติสุขและความชื่นชมยินดี
แทนที่จะเปนความยุงวุนวาย อีกทั้งชวยใหคําพูดคําจาของเราเปนไปในทิศทางที่สรรสราง
บรรยากาศใหทุกคนมีความสุข

จงมีใจขอบคุณ42
"ไมมีภาระหนาที่ใดที่เรงดวนไปกวาการขอบคุณคนที่ทําดีตอเรา"

- นิรนาม

ขาพเจาจะถวายโมทนาขอบพระคุณพระเจาเน่ืองดวยความชอบธรรมของพระองค
และขาพเจาจะรองเพลงสรรเสริญพระนามของพระเจาผูสูงสุด

 - สดุดี 7:17
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เปนการไมฉลาดเลยที่จะตอบตกปากรับคําทําเร่ืองใดโดยไมพิจารณาถึงแงมุมตางๆ
ของงานนั้นใหดีเสียกอน หลายคร้ังเราแทบไมไดคิดพิจารณาใหถวนถ่ี กอนที่จะรับปากทํา
เร่ืองใด เร่ืองบางเร่ืองอาจดูนาตื่นเตนในวันจันทรก็จริง แตถาเราไมมีใจรักและพรอม
จะทุมเทกับมันจริงๆ แลวละก็ เมื่อถึงวันศุกรมันก็จะกลายเปนเร่ืองนาเบ่ือหนายไป

คนมากมายสรางความวุนวายใหกับชีวิตมากมาย ดวยการตอบตกลงไปทุกเร่ืองโดย
ไมนั่งลงคิดราคาเสียกอนวาตนเองจะตองเสียสละเร่ืองใดบาง หรือตนเองจะตองรับงาน
เพ่ิมเขามาอีกแคไหน ขณะที่งานซึ่งมีอยูก็ลนมืออยูแลว บอยคร้ังเรารับปากไปดวยอารมณ
แลวก็รูสกึเสียใจภายหลงัวา แหม ถาตอนนัน้เงยีบๆ ไวเสยีก็ด ีเปนเร่ืองนาเศราทีต่องบอกวา
การนกึเสยีใจไมไดทําใหอะไรเปลีย่น ถาเราอยากจะเห็นการเปลีย่นแปลง เราก็ตองเปลีย่นวิธี
ปฏิบัติของเราตางหาก

คุณอยากจายคารถยนตรุนใหมราคาแพงเปนเวลาหาปจริงๆ หรือ ทั้งๆ ที่รถคันทีคุ่ณ
ใชอยูจายสดไปแลวและยังว่ิงไดดอียู? ใครก็สามารถมชีีวติทีเ่รียบงายขึ้นได ถาเพียงแตรูจัก
คิดใหดีและรอบคอบอีกหนอยกับสิ่งที่ตนเองกําลังคิดจะทํา กอนที่จะคุณจะตัดสินใจทํา
เร่ืองใหญใดๆ ใหลองปลกีตวัออกมาตามลําพังสกัครูหนึง่ ปลอยใหอารมณของคณุสงบลงแลว
คอยตดัสินใจ ถาความปรารถนานั้นยังคงอยู และคุณมั่นใจวาเปนสิง่ที่ถูกตองแลวก็คอยทํา
แตถาไมเปนแบบนั้น ขอใหคุณรักษาชีวิตใหเรียบงายไว อยาผูกมัดตัวเองเกินตัว

นัง่ลงคดิราคาก่อนลงมอืทาํสิ ่งใด43
"ผูใดที่ชาในการใหคํามั่นสัญญาที่สุด คือผูที่สัตยซื่อที่สุดในการทําตาม
สัญญานั้น"

- ฌ็อง ฌาคส รูสโซ

ดูกอนพ่ีนองของขาพเจา ท่ีสําคัญย่ิงกวาสิ่งอื่นใดก็คือ จงอยาสบถสาบาน อยาอาง
ฟาสวรรคหรือแผนดินโลก หรือสิ่งอื่นๆ แตท่ีควรวาใชก็จงวาใช [ไปเลย] ท่ีควรวา
ไมก็จงวาไม [ไปเลย] เพื่อทานจะไมถูกลงโทษ

 - ยากอบ 5:12
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ย่ิงเราพยายามทําสิ่งตางๆ ดวยตัวเองโดยไมเชิญพระเจาเขามามีสวนรวมมากเทาใด
ชวีติของเราก็จะยุงยากมากขึน้เทานัน้ เราตองการเห็นพระพรของพระเจาในทกุเร่ืองทีเ่ราทํา
และวิธทีี่จะไดรับพระพรนั้นก็คือการอธิษฐานขอ ประการแรก เราควรอธิษฐานดูวาสิง่ที่เรา
กําลังจะทํานั้นเปนสิ่งที่เราสมควรจะทําหรือไม ถาใช เราก็ควรพ่ึงพาพระเจาเพ่ือชวยเรา
ในการทําสิ่งนั้น บอยคร้ังเหลือเกินที่เราชอบตัดสินใจลงไปเลย แลวก็มานึกสงสัยทีหลังวา
ทําไมงานนั้นถึงเจอแตความยุงยากอยางนั้น

พระเยซูทรงเปนผูบุกเบิกความเชื่อของเราและกระทําใหความเชื่อนั้นสมบูรณ แต
พระองคไมมพัีนธะใดๆ ที่จะตองทําในสิง่ที่พระองคไมไดเปนผูริเร่ิมใหสําเร็จ พระเยซูตรัสวา
พระองคไมไดทําสิง่ใดทีไ่มไดเปนมาจากพระประสงคของพระบิดา (ด ูยอหน 5:30)  และเราก็
ควรจะทําตามแบบอยางของพระองค

พระคุณของพระเจา คือความสามารถของพระองคทีป่ระทานแกเราเปลาๆ เพ่ือชวย
ใหเราทําสิ่งตางๆ ไดอยางงายดาย ซึ่งตามกําลังและความพยายามของมนุษยนั้นไมมีทาง
ทีจ่ะทําสําเร็จได ไมวาเราจะดิ้นรนหรือทุมเทเร่ียวแรงเพียงใดก็ตาม ไมวาคณุกําลงัพยายาม
ควบคุมน้ําหนัก เขาคอรสออกกําลังกาย หรือตัดสินใจเปลี่ยนงาน หรือคิดจะแตงงาน
หรือจะทําอะไรก็ตามแต อยาลืมอธิษฐานในเร่ืองนั้น คุณกับพระเจาคือหุนสวนชีวิตรวมกัน
ดังนั้นอยาพลาดที่จะรับการชวยเหลือจากหุนสวนของคุณ โดยการลืมทูลขอจากพระองค
ยากอบกลาวไววา "ทานไมมี เพราะทานไมไดขอ"  (ดู ยากอบ 4:2)

จงขอความชวยเหลือจากพระเจา และเฝาดูคําตอบจากพระองค

จงอธิษฐานทุกเรื ่อง44
"จงอธิษฐาน แลวใหพระเจาเปนผูกังวลแทน"

- มารติน ลูเธอร

จงอธิษฐานวิงวอนทุกอยาง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา (ทุ กโอกาส
ทุกกาลเทศะ) ท้ังน้ีจงระวังตัวดวยความเพียรทุกอยาง จงอธิษฐานเพ่ือธรรมิกชน
(ผู ท่ีพระเจาทรงชําระใหบริสุทธิ์แลว) ทุกคน

 - เอเฟซัส 6:18
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เปาโลกลาวกับทโิมธวีาในวาระสดุทายนัน้จะเกิดเหตกุารณกลยีคุและทกุขเขญ็ เนือ่งจากผูคน
จะเห็นแกตัว รักเงินทอง ชอบดูหมิ่น หัวร้ัน โออวด และหยิ่งยโส (ดู ทิโมธี 3:1) เพ่ือนที่รัก
เราตางอยูในชวงเวลาที่เปาโลกําลังพูดถึงอยูนี้ และเมื่อคุณไดอานพระวจนะตอนนี้แลว
คุณอาจนึกถึงใครบางคนขึ้นมาในใจทันที ในทุกวันนี้ เปนการงายเหลือเกินที่เราจะรูสึก
เปนทุกขเดือดรอนไปกับหลายเร่ืองหลายราว โดยเฉพาะกับกลุมคนที่ไดกลาวถึงไปแลวนั้น
แตพระเจาไดสอนไมใหเราเปนทุกขเดือดรอนไปกับคนที่กระทําชั่ว แตใหไววางใจพระองค
และกระทําดีตอไป (ดู สดุดี 37)

ชีวิตจะยุงยากวุนวายมากหากเราไมมุงจดจออยูกับสิ่งที่ถูกตอง เรามักจะมีแนวโนม
ที่จดจออยูกับปญหาที่อยูเฉพาะหนา แตจริงๆ แลว สิ่งที่เราควรทํานั้นคือ จดจออยูกับการ
ทําใหน้ําพระทัยของพระเจาสําเร็จ บอยคร้ังฉันรูสึกเหนื่อยลาที่จะฟงผูคนพูดถึงแตปญหา
สารพันในโลกทุกวันนี้ ฉันคิดวาเรานาจะคุยวาเราควรทําอยางไรเพ่ือชวยใหโลกใบนี้ดีขึ้น
ดกีวา แทนทีจ่ะมานัง่บนถึงปญหาของโลก ฉนัไมไดแนะนําใหเราเพิกเฉยตอปญหา แตแทนที่
จะมานั่งเปนทุกขเดือดรอนกับมัน เราเอาเวลามาหาทางแกไขปญหาจะดีกวา

พระเยซูก็ทรงมีปญหาเหมือนกันในยคุของพระองค แตพระองคทรงจดจออยูกับการ
เชือ่ฟงพระเจาและชวยเหลอืผูอ่ืน แลวพระเจาจะจดัการกับผูกระทําชัว่ในเวลาอันเหมาะสม
เอง พระองคตรัสวาในไมชา เราจะมองหาคนเหลานั้นในที่ๆ พวกเขาเคยอยู แตจะไมพบ
(ดู สดุดี 37:10) บางคร้ัง ดูเหมือนวาคนที่ทําผิดกลับไดดีกวาคนที่ทําดีเสียอีก ทําใหเรารูสึก

อย่าเป็นทุกขเ์ดอืดรอ้น
เพราะเหตุคนกระทาํช ัว่

45
"ผมเชื่อวาพระเจาทรงจัดการเร่ืองตางๆ อยู โดยไมจําเปนตองมาขอ
คําแนะนําใดๆ จากผม เมื่อพระเจาทรงควบคุมอยู ผมจึงเชื่อวาทุกสิ่งจะ
กลับกลายเปนผลดีที่สุดในบ้ันปลาย ถาเชนนั้นแลว ยังตองมีอะไรใหกังวล
อีกหรือ?"

- เฮนรี ฟอรด

อยาให เจ าเดือดรอนเพราะเหตุคนท่ีกระทําชั่ ว อยาอิจฉาคนท่ี ประพฤติผิด
(อันไมใชทางแหงความชอบธรรมหรือยืนอยูในทางของพระเจา)

 - สดุดี 37:1
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ทอแทและสับสน แตพระเจาทรงสัญญาวาในที่สุดแลว คนที่ถอมใจจะไดแผนดินเปนมรดก
(ดู สดุดี 37:11) ฉันเลิกเสียเวลาที่จะมานั่งทอใจกับการตัดสินใจผิดๆ ของคนอ่ืนแลว
ฉันเชื่อวา โลกนี้ยังมีสิ่งที่ดีอยูมากกวาสิ่งที่เลว และฉันตั้งใจแลววาจะมองหาและพูดถึงแต
สิ่งที่ดีเหลานั้น
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คุณเคยดิ้นรนตอสูกับตัวเองบางไหม คุณเคยเห็นนิสัยบางอยางในตัวเอง ซึ่งจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงและก็พยายามสุดขดีทีจ่ะเปลีย่นแปลงมนับางไหม? ฉันพยายามทําแบบนัน้อยู
หลายป ซึ่งชวงเวลานั้นเปนชวงที่ยุงยากซับซอน และนาทอใจมากที่สุดในชีวิตของฉัน
แตโดยพระคณุของพระเจา ในทีสุ่ดฉันจงึไดเห็นวา มนัชางเปนเวลาทีส่ญูเปลาจริงๆ เมือ่เรา
พยายามที่จะจัดการแกไขอะไร บางอยางซึ่งมีแตพระเจาเทานั้นที่ทรงแกไขได

เปาโลเขียนไววาพระเจาไดทรงตั้งตนการดีในพวกเราแลว พระองคจะทรงกระทํา
ใหสําเร็จจนถึงที่สุด (ดู ฟลิปป 1:6)  ฉันตองจดจําไววา พระเจาไมไดชวนใหฉันกระโดด
ลงสนาม ขวางบอลใหฉนั แลวสั่งใหฉันว่ิงไปทําทัชดาวนดวยตัวเอง แตเราไดรับทกุสิ่งทีเ่รา
ตองการในลักษณะเดียวกันกับที่เราไดรับพระเยซูเขามา นั่นคือโดยการเชื่อสิ่งเดียวที่เรา
จะไดจากการพยายามดิน้รนนัน้ ก็คอื ความทอแทใจ ฉนันกึถึงตอนทีเ่อาปายไปแปะบนตูเยน็
ซึ่งมีขอความวา "ความทอแทใจ = การงานของเนื้อหนัง"  พระเจาทรงสอนฉันดวยพระคุณ
ในทุกคร้ังที่ฉันรูสึกทอใจวาเปนเพราะฉันพยายาม เขาไปควบคุมและทําเร่ืองตางๆ โดย
ไมพ่ึงพาการชวยเหลือของพระองคนั่นเอง นั่นคือสิ่งที่พระวจนะเรียกวาเปน "การงาน
ของเนื้อหนัง" ซึ่งเปนสิ่งทีพ่ระองคทรงรังเกียจ เมื่อเราพ่ึงพาพระองคในทกุเร่ือง เทากับเรา
กําลงัถวายเกียรติแดพระองคอยู

เมือ่พระเจาทรงสําแดงใหเรารูถึงสิง่ผิดซึง่อยูในตัวเรา ทัง้สิน้ทีพ่ระองค ตองการก็คอื
ใหเราเห็นพองกับพระองคและกลับใจเสียใหม ฉันขอแนะนําใหคุณทูลกับพระองควา

ไวว้างใจใหพ้ระเจา้เปลี ่ยนแปลงคุณ46
"คณุเปลีย่นสถานการณไมได คุณเปลีย่นผูคนไมได แตพระเจาเปลีย่นคณุได"

- เอฟเวลิน เอ ธีสเซ็น

แตวาขาพเจาเปนอยูอยางท่ีเปนอยูน้ี ก็เน่ืองดวยพระคุณ (ความโปรดปรานและ
การอวยพรท่ีไมสมควรไดรับ) ของพระเจา และพระคุณของพระองคซึ่งไดทรง
ประทานแกขาพเจาน้ัน มิได [พบวา] ไรประโยชน (ไรผลและไมเกิดผลอันใด) ไม
ตรงกันขาม ขาพเจากลับทํางานมากกวาพวกเขา [พวกเหลาอัตรทูต] เสียอีก
มิใชตัวขาพเจาเองทํา พระคุณ (ความโปรดปรานและการอวยพรท่ีไมสมควรไดรับ)
ของพระเจาซึ่งดํารงอยูกับขาพเจาตางหากท่ีทํา

 - 1 โครินธ 15:10
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คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไมไดถาปราศจากชวยเหลือของพระองค และคุณขอขอบพระคุณ
พระองคทุกวันที่พระองคทรงกระทําเชนนั้นอยู ในชวงแรกคุณอาจยังไมเห็นวาเกิดอะไรขึ้น
แตความเชื่อไดผลเสมอ ผูที่ดําเนินชีวิตในความเชื่อจะเร่ิมตนเชื่อในสิ่งที่ตนมองไมเห็น
หรือรูสึก แตเมื่อเขาเชื่อและอดทนรอคอยตอไปเร่ือยๆ เขาก็จะเห็นผลลัพธเกิดขึ้น ขอให
หยุดปล้ําสูกับตัวเองไดแลว และจงเชื่อวาพระเจาทรงกระทํากิจอยูภายในคุณอยู ในตอนนี้
และคุณกําลังจะเห็นผลลัพธเกิดขึ้น พระเจาสามารถเปลี่ยนแปลงคุณใหดีขึ้นได
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ความผิดพลาดใหญหลวงขอหนึ่งในเร่ืองความสัมพันธกับผู อ่ืนก็คือการที่ เราพยายาม
เปลี่ยนคนอ่ืนใหเปนอยางที่เราคิดวาเขาควรเปน บอยคร้ังที่เราพยายามใหพวกเขาเปน
และคิดอยางเรา แตการทําแบบนั้นเทากับเรากําลังลืมไปวาพระเจาทรงสรางเราแตละคน
ขึ้นมาใหตางกัน

คณุเคยสงัเกตไหมวา เราแตละคนมกัจะถูกดงึดดูเขาหาคนทีม่บุีคลกิตรงกันขามกับเรา
ทั้งในเร่ืองการแตงงานและการคบหาเพ่ือน? ทําไมถึงเปนอยางนั้นละ? ก็เพราะคนๆ นั้น
มีบางอยางซึ่งเราไมมี และเราตางก็ถูกดึงดูดเขาหากันโดยไมรูตัวดวยซ้ําไป นี่เปนเร่ืองที่
ยอดเยีย่มมาก จนกระทั่งเราลมืไปวาอะไรในตวัเขาที่เปนสิง่ดึงดดูใจเรา ในตอนแรกและเรา
เร่ิมพยายามเปลี่ยนแปลงเขาใหเปนเหมือนเรามากขึ้น มีเพียงพระเจาเทานั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงคนได แตแมกระนั้น พระองคก็ยังเปลี่ยนแปลงใครไมไดเลย ถาเขาไมยินยอม
ใหพระองคเปลี่ยน

เราควรอธิษฐานเผ่ือผู อ่ืนใหเขาเปดใจรับการเปลี่ยนแปลงและยอมใหพระเจา
ทํางานในชีวิตของเขา แทนที่ เราจะลงมือทําดวยตัวเอง เมื่อเราอธิษฐานเผ่ือใหผู อ่ืน
เปลี่ยนแปลง เราก็ควรทําดวยใจถอมโดยตระหนักเสมอวาตัวเราเองก็ยังมีขอบกพรอง
ดวยเชนกัน

ฉันยังจําไดดีเมื่อคร้ังที่ฉันกับเดฟยืนจับมือกันกลางหองเพ่ือตกลงกันวาจะยอมรับ
และรักอีกฝาย "ตามที่เขาเปนอยู" รวมถึงขอบกพรองและทุกๆ อยางในชีวิต เราทั้งสองคน
วุนวายอยูกับการพยายามเปลี่ยนคนอ่ืน แตผลที่ไดกลับกลายเปนวาเราทั้งสองคนไมมี

ไวว้างใจใหพ้ระเจา้
เปลี ่ยนแปลงผูอ้ื ่น

47

"จงวางใจมอบอดีตไวกับพระเมตตาคุณของพระเจา มอบปจจุบันไวกับ
ความรักพระองค และมอบอนาคตไวกับการทรงจัดเตรียม"

- นักบุญออกัสติน

ขอเชิญชิมดูแลวจะเห็นวา พระเจาประเสริฐ คนท่ีลี้ภัยอยู ในพระองคก็เปนสุข
(มีความสุข, โชคดี, เปนท่ีนาอิจฉา)

 - สดุดี 34:8
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ความสุขที่ไดอยูดวยกันเลย ตั้งแตวันนั้นเปนตนมา ทุกอยางก็ดีขึน้ แตเราก็ตองคอยยืนยัน
คําสญัญาของเราอยูเร่ือยๆ เพราะเปนเร่ืองงายทีเ่ราจะหลดุและพยายามกลบัมาควบคมุชวีติ
กันอีก แตเราทั้งสองรูอยางไมตองสงสัยเลยวา เราไมไดมีหนาที่เปลี่ยนชีวิตคนอ่ืน หากเรา
ตองการมีชีวิตที่เรียบงาย จงอธิษฐานเผ่ือผูคนในแวดวงชีวิตของคุณ แลวยอมใหพระเจา
ทําหนาที่ของพระองคเสีย
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พระเจาเรียกเราใหรักทุกคนดังที่พระองคทรงรักเรา พระเจาไมเคยปฏิเสธผูใด และเรา
ก็ไมควรทาํเชนนัน้ดวย โลกนีเ้ตม็ไปดวยคนเปลาเปลีย่วซึง่อาจเปนคนแปลกไปบาง และบางที
ก็เปนคนทีเ่ขาใจยาก แตแทนทีเ่ราจะหลกีหางคนเหลานี ้เราควรหาชองทางหยบิยืน่ความรัก
ใหแกพวกเขา  แตละคนเรายอมมเีหตผุลวาทําไมเราถึงเปนคนแบบทีเ่ปนอยู เราตองจําไววา
หากปลอยวางไวกับพระเจาปราศจากพระคุณพระเจาในชีวิตของเราแลว คนที่ถูกปฏิเสธ
อาจจะเปนตัวเราเองก็ได เราควรจะเปดกวางในการคบหาเพ่ือนฝูงใหครอบคลุมคน
หลากหลาย หรืออยางนอยที่สุด เราก็อยาเลือกคบเฉพาะคนที่มีอะไรๆ คลายเราเทานั้น

ฉันยังจําไดถึงความรูสึกทีถู่กปฏเิสธจากคนอ่ืนในชวงชีวติสวนใหญของฉนั ฉนัสัมผัส
ไดวาไมมใีครชอบฉนัเลยและฉนัก็ไมเขาใจดวยวาทําไม คนมกัจะพูดกับฉนัวา  "ทําไมเธอชอบ
ทําตัวแบบนี้นะ?" ฉันไมรูจะตอบอยางไรเพราะฉันไมเขาใจวาฉันไปทําอะไรใหพวกเขารูสึก
รําคาญใจ ฉนัเปนอยางทีเ่ปนก็เพราะฉันไมรูวธิทีําตวัแบบอ่ืน ฉันเปนเดก็ทีเ่คยถูกพอของตน
ลวงละเมิดทางเพศ จึงทําใหฉันกลายเปนคนที่มีลักษณะหยาบกระดาง และเกร้ียวกราด
ฉันแสดงตัวตนของฉันออกมาในแบบที่คนทั่วไปไมชอบ และฉันก็ไมสนใจ ดวยวาใครจะคิด
อยางไร แตอันทีจ่ริงแลว ภายในสวนลกึของตวัฉนั ฉนัโหยหาความรักและการยอมรับจากคนรอบขาง

และเมือ่พระเยซูทรงยอมรับฉนัอยางไมมีเงื่อนไข ฉนัจงึเร่ิมไดรับการเยยีวยา  บางที
เราไมควรแคไปประชุมที่คริสตจักรเทานั้น แตเราเองควรพยายามทําตัวเปนคริสตจักร
และทํากิจอยางทีพ่ระเยซทูรงกระทําดวย พระองคทรงเปดกวางสําหรับทุกคนทีจ่ะเขามาหา
และฉันก็พบวาการทําเชนนั้นงายกวาการมาคอยคัดเลือกวาใครบางที่มีคุณสมบัติครบถวน
พอที่จะเขามาอยูในกลุมของฉันได บางทีถาเราหยุดตรวจสอบขอบกพรองของคนอ่ืนๆ
แลวหันมาดําเนินชีวิตในความรัก เรานาจะมีความสุขกับชีวิตไดมากขึ้น

เปิดกวา้งใหก้บัทุกคน48
"ของขวัญอยางเดียว คือสวนหนึ่งจากชีวิตของคุณ"

- ราลฟ วอลเด็น อีเมอรสัน

เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ จงรักกันและกันใหมาก เพราะความรักใหอภัยบาป [ยกโทษ
และมองขามสิ่งผิดของผูอื่น] มากมายได

 - 1 เปโตร 4:8
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อาจมีหลายคร้ังในชีวิตที่คุณตองเผชิญกับปญหา  มีบางคนกลาวไววา "จงปลอยวางใหกับ
พระเจา" ถึงแมวาจะฟงดูไมใชคําตอบที่เราตองการไดยนิในชวงเวลาที่เราเจ็บปวดอยูก็ตาม
แตที่จริงแลว นี่แหละคือคําตอบ การไมมีความสุขและความวุนวายนั้นลวนเปนผลมาจาก
ตัวเราเองที่พยายามทําสิ่งตางๆ แทนพระเจา

"การปลอยวาง และยอมใหพระเจาเปนพระเจา" นั่นคือแนวความคิดที่ดีมากที่ชวย
เปลีย่นสถานการณใหเรียบงายไดในทนัท ีไมวาสถานการณจะยากเยน็แสนเขญ็เพียงใดก็ตาม
เราควรจะทําในสิ่งที่เราสามารถทําได แลวละวางสวนที่เหลือพรอมกับความกังวลของเรา
ไวกับพระเจา  พระคัมภีรสอนวาเราควรจะทําสิง่ตางๆ ตามขนาดของวกิฤตทิี่เผชิญอยู และ
"เมื่อทําทุกอยางแลว... จะยังยืนหยัดอยูได" (เอเฟซัส 6:13)  คําวา "ยืนหยัด" แปลจาก
ภาษากรีกเดิมหมายถึง "เขาสนิท หรือพักพิงในพระเจา" ชีวิตของเราไมสับสนวุนวาย
เมื่อสิ่งงายๆ เขามาในชีวิตเรา แตในทางกลับกัน ภาระหนักจะโหมประดังเขามาในชีวิต
เมือ่เราพยายามทําสิง่ทีเ่รารูดีวาตวัเองทําไมได  จงทําอยางเต็มกําลงัของคุณ แลวมอบสวน
ที่เหลือไวกับพระเจา

ลองถามตัวคุณเองวา คุณกําลังพยายามทําตัวเปนยอดมนุษยอยู หรือเปลา
คือทําอะไรบางอยางซึ่งมีเพียงพระเจาเทานั้นที่ทําได ถาใช ก็ขอใหหยุดเสียเดี๋ยวนี้และ
ปลอยวางใหกับพระเจา บอกออกมาดังๆ เลยวา "ฉันทําเร่ืองนี้ ไมไดหรอก ฉันจึงขอ
ปลอยวางไวกับพระเจาตัง้แตบัดนีไ้ป" เอาละ ลองสมัผัสถึงภาระหนกัทีห่ายไป แลวอยายอม
ใหมันกลับมาอีก ถึงแมวาพระเจาจะใชเวลานานเกนิกวาทีค่ณุคาดไวสักหนอย แตก็อยายอม
ใหภาระหนักนั้นหวนกลับคืนมาอีก จงจําไววา ภาระเหลานี้มีแตจะทําใหคุณทุกขระทมและ
เร่ืองเดิมๆ จะเกิดกับคุณซ้ําอีก ถาคุณเปดรับมันกลับมา ขอใหรักษาชีวิตที่เรียบงายไว

ปลอ่ยวางไวก้บัพระเจา้49
"สิ่งที่ฉันเห็นสอนใหฉันไววางใจพระเจาในเร่ืองที่ฉันมองไมเห็น"

- นิรนาม

จงละความกระวนกระวาย [ความกังวล, ความวิตก, ภาระ ไมวาจะเปนครั้งใด
ก็ตาม] ของทานไวกับพระองค เพราะวาพระองคทรงหวงใยทานท้ังหลาย

 - 1 เปโตร 5:7
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โดยการละความกระวนกระวายไวกับพระเจา ทั้งความกังวล ความวิตก และภาระอ่ืนใด
ทัง้หมด มอบไวกับพระเจาแบบคร้ังเดยีวเปนพอ จงระลึกไววา เพราะพระองคทรงหวงใยคณุ
(ดู 1 เปโตร 5:7)
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ความคิดที่สับสนและซับซอนสงผลใหเรามีมุมองตอเร่ืองตางๆ แบบสับสนและซับซอน
ไปดวย  ความคิดไปทางใด ตัวเราก็จะตามไปที่นั่น หากคุณตองการใหชีวิตเปลี่ยน ความคิด
ของคุณก็ตองเปลี่ยนกอน พระคัมภีรสอนไววาถาเราปรารถนาจะทราบแผนงานอันดีที่
พระเจามไีวสาํหรับชวีติเรา เราจะตองรับการเปลีย่นแปลงจติใจเสยีใหม เราตองเรียนรูทีจ่ะคดิ
เหมือนทีพ่ระเจาคิด  พระเจาจะกังวลเหมือนอยางทีคุ่ณกังวลไหม  พระองคจะคิดกับคนอ่ืน
เหมือนอยางทีค่ณุคดิไหม  ความจริงก็คอืวา สถานการณไมไดเปนตวัทําใหเราเปนทุกขหรอก
แตวิธีการมองสถานการณของเราตางหาก อันที่จริง ฉันไดกลาวไวในตอนตนของหนังสือ
เลมนีแ้ลววา ชวีิตคงไมไดเปลีย่นแปลงอะไรไปหรอก แตเราตองเปลีย่นแปลงวธิกีารทีจ่ดัการ
กับชีวิตตางหาก

คุณสามารถปฏิวัติชีวิตของคุณไดในวันนี้ เลย เพียงแคคุณยอมเปลี่ยนมุมมอง
ตอเร่ืองตางๆ และเปลี่ยนความคิดของคุณตอเร่ืองเหลานั้น เราสามารถควบคุมความคิด
ของเราไดไหม หรือเราจะปลอย ความคิดไปกับอะไรก็ไดที่ผานเขามาในใจ แนนอน
เราสามารถควบคุมความคิดของเราได เรามีเสรีภาพในการตัดสินใจและสามารถเรียนรู
ที่จะเลือกความคิดของเราไดอยางระมัดระวัง จิตใจคือสนามรบ และซาตานจะพยายาม
หวานความคดิผิดๆ ลงในจติใจของเรา โดยหวัง วาเราจะรับเอาคําโกหกของมันไวเพ่ือมันจะ
กําชัยชนะเหนือชีวิตของเรา เห็นไหมวา มันรูดีวา ถามันยึดความคิดของเราได มันจะได
ตัวเราไปทั้งหมด

พระวจนะพระเจาไดสอนใหเราทําลายความคดิทีไ่มพึงปรารถนาทัง้หลาย (ด ู2 โครินธ
10:4-5) และถาพระเจาบอกใหเราทําเชนนั้น ก็แปลวาเราสามารถทําเชนนั้นได จงศึกษา
พระวจนะของพระเจาแลวคณุจะเขาใจความจริงเพ่ือจะสามารถปฏเิสธความคดิจอมปลอมใดๆ

ควบคุมความคดิของคุณ50
"ลากความคิดของคุณออกมาจากปญหาของคุณเสีย... จะใชหู หรือสนเทา
หรืออะไรที่ทําได ก็ทําเถอะ"

- มารค ทเวน

โอ ประชาชาติท่ีไรความอายเอย จงมากัน มาชุมนุมกัน
 - เศฟนยาห 2:1
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ที่จะเขามาในจิตใจ ฉันยอมรับวาเราตองสูรบกับมันในระยะแรก แตก็เหมือนการสงคราม
ทกุอยางนัน่แหละ เมือ่ยนืหยดัตอสูไปเร่ือยๆ เราก็จะไดรับชยัชนะในทีส่ดุ คณุจะไดประสบกับ
ชัยชนะแนนอน

คุณกําลังอาศัยอยูในบานที่สรางขึ้นจากความคิด และถาถึงเวลาที่จะตองปรับปรุง
บานใหม ก็ลงมือทําเสียตอนนี้เลย ไมมีเวลาไหนเหมาะเทากับตอนนี้อีกแลว ที่จะเร่ิมคิดถึง
สิ่งที่เปนประโยชนตอตัวคุณเอง
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เนื่องจากฉันเขียนหนังสือเลมนี้ขึ้นมาเพ่ือพูดถึงแนวทางการใชชีวิตที่เรียบงายในแตละวัน
ดังนั้นฉันจึงขอโฟกัสไปที่วาเราควรจะหลีกเลี่ยงการทําตัวใหยุงวุนวายเสียบาง ฉันคิดวา
ฉันจะตองเนนถึงประเด็นนี้อีกสักหนอย เผ่ือวามีใครบางคนอาจจะยังสลัดนิสัยอยางที่ฉัน
เคยสลัดไมได คุณอาจจะเคยเปนเหมือนกันกับฉัน  ชอบทําเร่ืองงายๆ ใหกลายเปนเร่ือง
ซบัซอนวุนวาย หาชองทางพลิกแพลงทําเร่ืองธรรมดา ใหกลายเปนสิง่มหัศจรรยเพอรเฟกต
จนทุกอยางที่คิดวาจะเพอรเฟกตกลับเขามาเปนฝนรายชวนใหหัวหมุนอยูตลอดเวลา

มหีลายคร้ังทีเ่รากินเวลากับความพยายามคดิคนรายละเอียดเลก็ๆ นอยๆ ขึน้มาเพ่ิม
เพ่ือทําใหคนอ่ืนซาบซึ้งชื่นชมและประทับใจ มากขึ้น อยางมิรูลืม แตคุณรูรึเปลาวาสิ่งเล็กๆ
นอยๆ ทีเ่ราพยายามคดิคนมนัขึน้มานัน้ กลบักลายเปนวา เรากําลงัพยายามทําอะไรทีด่เูยอะ
จนเกินไป เราปลอยใหพวกสิ่งเล็กๆ นอยๆ พวกนมาแทนที่ความราเริง และสันติสุขในชีวิต
ประจําวันของเราออกไปโดยที่เรายังไมทันจะรูตัวดวยซ้ํา มีอยูวันหนึง่ เพ่ือนของฉันที่กําลัง
สรางบานอยู มาขอคําแนะนํา เก่ียวกับกอกน้ําจากฉนั แตฉันกลบัจําไมไดวากอกน้ําของฉัน
มีหนาตาเปนอยางไร มันชางนาเศราจริงๆ  ทีฉ่ันเสียเวลากับตัวเองไปตั้งเยอะกับเร่ืองทีฉ่ัน
จําอะไรไมไดเลยในเวลาตอมา หลังจากนั้น ฉันสรางบานอีกสองหลัง และยังไมเคยมีใคร
มาทีบ่านเพ่ือมามองดูกอกน้ําหรือ ลูกบิดประตเูลย ถาเร่ืองเหลานีเ้ปนเร่ืองสําคญัสําหรับคณุ
ก็จงใชเวลากับเร่ืองเหลานัน้ ใหเตม็ทีไ่ปเลย แตถาในระยะยาวแลว เร่ืองพวกนีไ้มไดมผีลอะไร
มากมายก็เลือกไปทําสิ่งอ่ืน และเดินหนาตอไปนาจะดีกวา

บางคร้ังการตรวจดูทางเลือกตางๆ ทั้งหมดรังแตจะทําใหคุณสับสนเปลาๆ คน
สวนใหญ (โดยเฉพาะคุณผูหญิง) ชอบไลดูของไปทุกที่กอนจะตัดสินใจซื้อ และจบลง
ดวยการไดของอันเดียวกันกับที่พวกเขาไปเตะตาเมื่อสามวันที่แลวในรานสิบสีแ่หงที่ผานมา
แตตอนนั้นยังไมกลาตัดสินใจซื้อ หรือไมก็จะรูสึกสับสนมากจนสรุปไมซื้ออะไรเลย ถาคุณ

อย่าทาํตวัสลบัซบัซอ้น51
"ชีวิตคนเราหมดไปกับเร่ืองหยุมหยิม... ทําใหมันเรียบงายหนอยเถอะ"

- เฮนร่ี เดวิด ธอโรว

พระเจาทรงสงวนคนรูนอยไว  เมื่อขาพเจาตกตํ่า พระองคทรงชวยขาพเจาใหรอด
 - สดุดี 116:6
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ตองการใหชวีิตเรียบงายและไมสิน้เปลืองเวลา ลองหาซือ้อะไรทีเ่ห็นแลวชอบเลย โดยไมตอง
เสียเวลาไปเปรียบเทียบราคาเปนวันๆ นอกเสียจากคุณจะไปเห็นบางอยางที่ชอบมากกวา
จริงๆ จริงอยูทีบ่างคร้ังคณุอาจไปเห็นอะไรบางอยางเขา จนอดไมไดทีจ่ะคดิวา "โอว ไมนาเลย
เสียดายนาจะเห็นอันนี้กอนจะซื้ออันทีแ่ลว" แตกรณีเชนนีไ้มไดเกิดขึ้นบอยคร้ัง เทาไรหรอก

จงทําทุกสิ่ งในชีวิตของคุณใหเรียบงาย อยาปลอยใหชีวิตอันแสนสั้นจมอยู ใน
ความสับสนวุนวายเลย
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ความคาดหวังที่ไมสามารถเปนจริงไดจะฉกฉวยสันติสุขและความชื่นชมยินดีไปจากคุณ
เรามกัจะวาดภาพวันอันสวยสดงดงามกับคนที่นารักนาคบหา และเราจะมีความสุขสดุแสน
ในดนิแดนแหงความสมบูรณเลศิล้าํ นาเสยีดายทีเ่ราตางก็รูดวีาสิง่เหลานีไ้มมอียูจริง  สิง่ทีเ่ปน
จริงคือวา พระเจาเทานั้นทรงสมบูรณพรอม และเราทั้งหลายกําลังถูกสรางขึ้นใหม

มารรายยงัคงอยูและวนเวยีนอยูในโลกใบนี ้ มนัมมุานะทํางานหนกัในการสรางความ
วุนวายใหกับทกุสิง่ทีม่ันจะทําได  มันรูดีวาสิง่ใดสามารถฉกฉวยสันติสขุและความชืน่ชมยินดี
ไปจากเรา ดงันัน้มันจึงวางแผนที่จะทําใหเราเสยีทา  ถาเชนนั้น ทําไมคุณไมลองเผ่ือใจใหกับ
ความผิดพลาดไวบาง แทนที่จะมาตีอกชกหัวกับตัวเองในสิ่งที่ตั้งใจไวแตไมเปนไปตาม
ที่คาดหวัง ในชวงสามวันที่ผานมา ฉันไดทําจานแตก (ใบใหมเสียดวย), ทําน้ําหกออกจาก
เคร่ืองควบคุมความชื้นลงทั่วพ้ืน, ทําจานขาวสุนัขหลน และพยายามดึงสุนัขออกมาจาก
ขาวทีห่กอยางทลุกัทเุลในขณะทีเ่ก็บขาวและจานทีพ้ื่น, ไปทํากุญแจประตใูหมมาสีด่อก แตพอ
เอามาใชจริงกลายเปนใชไมไดสักกะดอก นี่แคบางเร่ืองที่พอจะนึกขึ้นไดไนตอนนี้เทานั้น
ถาใหเวลามากกวานี้รับรองวาฉันนึกไดเยอะกวานี้แนนอน

เร่ืองเหลานี้ละที่เคยทําใหฉันหัวเสียกับมัน เมื่อกอนฉันจะตองฉุนจนควันขึ้นและ
บุนอุบไมหยุดวาอะไรๆ มันไมเปนไปอยางที่ตั้งใจเสียหมด แตการโมโหก็ไมไดชวยใหฉัน
ทําอะไรๆ แบบไรที่ติไดเลย หนําซ้ําความรูสึกหัวเสียนี้กลับสงผลใหฉันเสียศูนย และทําให
เกิดอุบัติเหตุและความผิดพลาดอ่ืนๆ ตามมา หลายปผานไปที่ฉันยอมใหมารมาฉกฉวย
สันติสุขของฉันไป มันหัวเราะเยาะฉัน มันเฝามองดูฉันถูกบีบอยูในอุงมือ แตในที่สุด ฉันก็
มาถึงจุดที่ฉันเขาใจไดวา ชีวิตมันไมไดสมบูรณพรอม และสิ่งตางๆ ก็พรอมจะเกิดขึ้น

อย่าคาดหวงัความสมบูรณแ์บบ52
"คนเราทุกคนนานคร้ังจะทําสิ่ งที่ ถูกตอง มีไมก่ีคนที่ทําสิ่ งที่ ถูกตองได
อยางเดนชัด แตมีใครบางเลาที่ทําสิ่งที่ถูกตองไดตลอดเวลา"

- แมกซ ลูคาโด

ทานควรมีท าทีแบบเดียวกั บพระเยซูคริสต [โดยใหพระองค เป นแบบอยาง
ในความถอมตัว]

 - ฟลิปป 2:5
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ในทางที่เราไมไดตั้งใจไวหรือไมอยากใหมันเปน ฉันมีทัศนคติขึ้นมาใหมวา "ใชแลว นี่แหละ
ชีวิตจริง" และฉันไดคนพบวาถาฉันไมยอมใหสิ่งเหลานั้นสงผลตอชีวิตฉัน มันก็ไมสามารถ
กดชีวิตฉันใหตกต่ําไดเลย

ทุกคนตางตองเผชิญกับปญหายุ งยากใจ แตคนที่ เปนผู ใหญแลวจะจัดการกับ
สิง่เหลานัน้ไดโดยไมมทีศันคตแิงลบ ทศันคตใิหมนีช้วยนําฉนัเขาสูชวีติเรียบงายไดมากทเีดยีว
ทุกวันนี้ ฉันไมรูสึกหัวเสียอะไรนักกับสิ่งตางๆ ที่ไมเปนไปอยางที่ฉันคิดไวแลว คุณก็ดวยนะ
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คนเราสวนใหญมักจะคาดหวังใหคนอ่ืนทําตัวใหนาคบหามากกวาที่ เปนอยู แตเราเคย
ยอนกลับมามองดูตัวเราเองบางไหมวาเรานาคบหาเพียงใด อยางเชน คุณทําตัวอยางไร
เวลาที่ไมไดดั่งใจ คุณเสียความรูสึกไดงายๆ ไหม  คุณขาดความมั่นคงในจิตใจและตองการ
ใหคนอ่ืนมาคอยเอาใจใหรูสกึดีขึน้หรือเปลา คุณรับฟงคําวากลาวตกัเตอืนไดไหม  คณุเปนคน
ปรับตัวไดงายไหม คุณเปนคนที่มีวิธีการทํางานในแบบของคุณเองหรือเปลา แลวถามัน
ไมเปนไปอยางที่คุณตองการแลว คุณจะตองทําใหทุกคนรูวาคุณกําลังไมพอใจอยูใชไหม
ถาจะตองตอบคําถามเหลานี้ทั้งหมด ฉันคงรูสึกละอายใจกับชีวิตในอดีตเปนอยางยิ่ง

เมือ่กอนฉนัตองใหทกุคนเปลีย่น ฉนัถึงจะพอใจ แตพระเจาทรงสําแดงกับฉนัในหลายๆ
คร้ังวา ปญหาอยูที่ตัวฉันเอง ความจริงงายๆ เลยก็คือฉันเปนคนที่เอาใจยาก และไมพอใจ
อะไรๆ งาย ฉันอยากทําในแบบของฉัน และแสดงกิริยาไมดีเวลาไมไดดั่งใจ แนนอนวา
ทัศนคติเชนนี้ทําใหชีวิตของฉันยุงวุนวาย เพราะฉันมัวแตเสียเวลาอยูกับความหัวเสีย
จึงยากเหลือเกินที่เราจะมีความสุขกับชีวิตที่เรียบงายได ถาหากเรายังเขากับคนรอบขาง
ไมไดดี

แรกๆ ก็ยากเหลือเกินที่ฉันจะยอมรับวาฉันเปนคนที่เขากับคนอ่ืนไดยาก แตเมื่อฉัน
ยอมรับความจริงแลว ฉันก็พบกับโลกใบใหมในทันที และฉันก็พบวามันชางงายเหลือเกิน
ที่บางคร้ังเราจะปรับตัวเขาหา แทนที่จะดึงดันเอาอยางที่ เราตองการ และเอาชนะ
ใหไดในที่สุด ฉันคนพบอีกวาถาพวกเขาทําอยางดีที่สุดแลว ฉันก็ควรใหคําชมเชยพวกเขา
แทนที่จะพยายามคนหาจุดที่เขาทําไมไดตามอยางที่ฉันกําหนด เพ่ือจะตําหนิเขาใหจงได

ทาํตวัใหเ้ขา้กบัคนอื ่นไดง้่าย53
"การพบกันเปนจุดเร่ิมตน การอยูรวมกันเปนความกาวหนา การทํางาน
รวมกัน นั่นแหละคือความสําเร็จ"

- เฮนร่ี  ฟอรด

จงเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน [เห็นพองกัน] จงอยูรวมกนัอยางสันติ และ [แลว] พระเจา
แหงความรัก [ผูทรงเปนแหลงแหงความรัก, ไมตรีจิต และเมตตากรุณาตอมนุษย]
และสันติสุขจะทรงสถิตอยูกับทาน

 - 2 โครินธ 13:11
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ฉนัไดเรียนรูอีกวาหลายๆ สิง่สามารถปลอยวางได โดยเฉพาะอยางยิง่ ถาสิง่นัน้มันไมไดทําให
ผลลัพธโดยรวมแตกตางไปจากเดิมมากนัก ยิ่งฉันยอมละวางสิ่งละอันพันละนอยลงได
สักหนึ่งสิ่ง ก็เทากับชีวิตของฉันขยับเขาใกลความเรียบงายไดอีกหนึ่งกาวแลว

ฉันไมไดเหมารวมเอาวาทานผูอานจะเปนคนที่ไมนาคบคาสมาคมไปเสียหมดทุกคน
แตบางคนอาจจะเปนเชนนั้นจริงๆ ถาคุณเปนเชนนั้นจริง ฉันก็เขาใจดีวาคุณรูสึกอยางไร
แตฉันขอยืนยันวาพระเจาจะชวยเปลี่ยนคุณไดเมื่อคุณยอมใหกับพระองค คุณสามารถ
เร่ิมตนใหมดวยการยอมรับความจริง ในทุกวิถีทางที่คุณเคยเขากับคนอ่ืนไดยาก จําไววา
ความจริงจะชวยปลดปลอยใหคุณเปนไท (ดู ยอหน 8:32)
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ไมเปนการผิดอะไรที่เราจะเชื่อมั่นในตนเอง ฉันเชื่อวาการมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง เปนสิ่ง
สาํคญัยิง่ เพราะฉนัไมคดิวาพระเยซทูรงวายพระชนมแทนเราเพ่ือใหเรามาดแูคลนและลดคณุคา
ในตัวเองลง อยางไรก็ด ีพระคมัภรีไมไดสอนใหเราอยาคิดถือตัวเกินทีต่นควรจะคดินัน้ แตจง
คิดใหถอมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อ ที่พระเจาไดทรงโปรดประทานแกเรา (ดูโรม 12:3)

เมื่อเรามองตัวเราสูงเกินควร เราก็จะลงเอยดวยการมองผูอ่ืนเล็กนอยเกินควร
เราควรจะระลกึเสมอวาในทกุสิง่ทีเ่ราทาํไดดนีัน้ก็เพราะพระเจาเปนผูประทานความสามารถนัน้
ใหกับเรา เราควรจะขอบพระคณุพระองค และอยาไปคดิเปรียบเทยีบใหผูอ่ืนดอยกวา เพราะ
แตละคนยอมมีความสามารถแตกตางกันไป

ฉนัมักจะมองวาตวัเอง "เปนทุกอยาง ในขณะทีไ่มเปนอะไรเลย"  นัน่คือ เปนทกุอยาง
ในพระคริสต แตสําหรับตวัเองนัน้ ฉนัไมเปนอะไรเลย ดังทีพ่ระคมัภรีกลาววา "ขาพเจาผจญ
ทกุสิง่ได โดยพระองค" (ด ูฟลปิป 4:13)  และ "ถาแยกจากเราแลว ทานจะทําสิง่ใดไมไดเลย"
(ดู ยอหน 15:5)

การมองตวัเราอยางถอมใจ และยนิดรัีบใชผูอ่ืนทีม่คีวามสามารถไมเดนชดัเทาเรานัน้
คือวิถีชีวิตที่ เรียบงาย พระเยซูทรงดําเนินชีวิตที่ เรียบงายและเปนสุขอยางเห็นไดชัด
แตกระนัน้ ความสนใจทัง้สิน้ของพระองคก็ยงัมุงไปทีก่ารไดรับใชพระบิดาในสวรรค ในขณะที่
ไดรับใชผูที่พระองคมีปฏิสัมพันธดวยในแตละวัน

ผูเยอหยิ่งยอมลงเอยดวยความสัมพันธอันกระทอนกระแทนกับผูอ่ืน เขาชอบตัดสิน
และหาจดุผิดในตัวผูอ่ืนไดทกุเวลา เขาจะไมประสบความสําเร็จไดนาน เพราะผูเขยีนหนงัสอื
สุภาษิตไดบอกเราไววา ความเยอหยิ่งเดินหนาการถูกทําลาย และจิตใจทีย่โสนําหนาการลม
(ดู สุภาษิต 16:18)

อย่าประเมินตนเองสูงเกินไป54
"ความหยิ่งไดแปรเปลี่ยนทูตสวรรคใหกลายเปนมารราย แตความถอมใจ
ไดทําใหมนุษยเปนดั่งทูตสวรรค"

- Saint Augustine

ความเยอหย่ิงของคนนําเขาใหตํ่าลง แตคนท่ีมีใจถอมจะไดรับเกียรติ
 - สุภาษิต 29:23
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เมื่อเรามีทัศนคติกับตัวเองอยางเหมาะสมแลว สันติสุขภายในจิตใจก็จะบังเกิดขึ้น
เมื่อเรามีสันติสุขภายใน เราก็จะมีความสุขกับชีวิตไดอยางแทจริง
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คนสวนใหญมักจะรับจดหมายทีไ่มพึงประสงคมากมายหลายชนิด ฉันยังจําไดถึงความรูสึก
ตะขิดตะขวงใจในตอนที่ตองโยนจดหมายทิ้งโดยไมเปดอานกอน ในที่สุดพระเจาตรัสกับฉัน
วา ไมเห็นจําเปนตองไปอานอะไรที่มีคนสงมาใหโดยที่ฉันไมไดขอใหสงมาเลย  ถาฉันจําตอง
ยอมอานก็เทากับยอมใหพวกเขากําลังควบคุมชีวิตของฉันแทนที่จะเปนตัวฉันเอง

คุณเคยสั่งซื้ออะไรผานทางไปรษณีย แลวอีกสามเดือนใหหลังก็มีนิตยสารสารพัด
จะบรรยายสงมาใหที่บานโดยที่ไมเคยขอเลยไหม แลวคุณโทรศัพทไปแจงใหเขายกเลิกชื่อ
ของคุณออกจากรายชื่อจัดสงไปรษณียหรือเปลา หรือแจงแลวก็ไมเคยคัดชื่อออกไปเสียที
ฉันก็เจอเร่ืองพวกนี้อยูเชนกัน และฉันไมชอบเอาเสียเลย

เปนเร่ืองนาเศราที่ทุกวันนี้ฉันมองไปที่กองจดหมายแลวรูสึกเหนื่อยหนายไมอยาก
หยิบขึ้นมาอาน ฉันนึกไมออกจริงๆ วาจะมีวิธีไหนบางที่จะชวยหยุดไมใหคนสงจดหมาย
มาให แมเราหามไมได แตอยางนอยที่สุด เราก็ไมจําเปนตองเก็บมันไวก็ได ฉะนั้นจดหมาย
ฉบับไหนที่คุณไมตองการก็ใหโยนทิ้งไปเสีย อยาไปเก็บไวโดยคิดวาเดี๋ยวจะกลับมาอานมัน
อีกที เพราะถามันไมสําคัญพอที่คุณจะเปดอานดูผานๆ ตอนนี้ หรือภายในสองสามวัน
แลวละก็ คุณก็คงจะไมหยิบมันขึ้นมาอานอีกเลยอยูดี

ฉันมีนิตยสารรอใหอานอีกรวมยี่สิบฉบับ ก็เลยกองรวมกันไวโดยตั้งใจจะหาเวลา
กลับมาอานอีกที จนวันหนึ่งฉันรูสึกวากองหนังสือกองนี้รกขวางหูขวางตาขึ้นมา จึงยกเอา
ไปไวที่สํานักงาน เมื่อกอนถาพอมีเวลาวาง ฉันจะชอบอานนิตสารรายเดือนอยูเลมหนึ่ง
ซึ่งจะสงมาใหฉันในทุกๆ เดือน แตตอนนี้ถานิตยสารเลมนี้มาสงที่บาน  ฉันไมไดเก็บเอาไว
อานเหมือนเมื่อกอน นอกเสียจากวา ชวงนั้นพอจะมีเวลาวางเอาไวอานไดหลังจาก
งานทั้งหมดเสร็จ ฉันถึงจะเก็บนิตยสารของเดือนนั้นเอาไว

กาํจดัจดหมายขยะทิ้ง55
"บุรุษไปรษณียผูนาสงสาร ไหลของทานคงแสนชอกช้ําเพราะตองสะพาย
กระเปาใสจดหมาย อันแสนหนักอ้ึงมาสงที่โตะคุณทุกๆ วัน"

- เควิน เอ. มิลเลอร

จงหลีกเสีย ... เลี้ยวออกไปเสีย และจงผานไป
 - สุภาษิต 4:15



104 จอยซ ์ ไมเออร์

ทางเดียวที่ จะกําจัดสิ่ งของกองโตที่นารําคาญใจฉันอยางมากซึ่ งมีอยู ทั่ วบาน
ออกไปใหหมดได ก็ตองมีการจดัระบบยักยายถายเทสิ่งเหลานีอ้อกไป  ไมวาจะโยนทิ้งไปเลย
หรือถาพอจะมีคุณคาอยู ก็หาคนใหตอ แตขอรองละ ชวยเอาออกไปใหพนทีเถอะ
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คุณรูสกึเบ่ือกับการรับสายโทรศพัทและตองตอบคาํถามกับการสาํรวจผานคอมพิวเตอรบางไหม
แลวกับพวกพนักงานขายประกันที่โทรเขามาในชวงอาหารเย็นหรือบริษัทขายบัตรเครดิต
ที่ตื๊อจะออกบัตรใบใหมใหกับคุณทั้งที่คุณไมตองการหรือไมมีความจําเปนตองมีละ

ขาวดก็ีคอืคณุสามารถกันพวกโทรศพัทเหลานีไ้มใหโทรตดิตอเขามาไดแลว เรากันไมให
สายเหลานีโ้ทรเขามาเปนเวลาหลายปแลวจนกระทัง่เรายายไปบานหลงัใหม แตหลงัจากนัน้
ก็เร่ิมมีสายโทรเขามาในชวงเย็นจากพวกบริษัทประกัน, บริษัทปลอยกูเงิน, บริษัทจาน
ดาวเทียม พูดงายๆ วาโทรเขามาขายทุกอยางที่จะขายได ในตอนแรก ฉันก็นึกไมออกวา
เกิดอะไรขึน้ แตสกัพักฉนัก็นกึไดวาเราไดเปลีย่นหมายเลขโทรศพัทและลมืกันสายโทรเขาจาก
พวกชอบขายของทางโทรศัพทเอาไว

วิธีงายที่สุดที่จะกันพวกขายของทางโทรศัพทออกไป คือการเขาไปลงทะเบียนขอ
ความจํานงค แจงชื่อ และหมายเลขโทรศัพทที่หนวยงานของรัฐบาลอเมริกัน “National
Do Not Call Registry” (www.donotcall.gov) คณุสามารถไปลงทะเบยีนหมายเลขโทรศพัท
ก่ีหมายเลขก็ได แลวอยาลืมลงทะเบียน หมายเลขโทรศัพทมือถือและโทรศัพทที่ทํางาน
เพ่ิมเขาไปดวย

ฉันไมตอตานบุคคลที่ ทํางานดานขายของทางโทรศัพท ฉันเขาใจวาพวกเขา
ตองทํางานหาเลี้ยงชีพเหมือนกับเราทุกคน แตชีวิตของฉันก็เต็มเหยียดมากจนไมมีเวลา
พอจะมารับสายเหลานีแ้ลว เวลาฉนักลบัมานัง่สบายๆ ทีบ่านตอนเยน็ ฉนัก็ไมอยากลกุไปลกุมา
สามสี่คร้ังเพ่ือไปคุยกับคอมพิวเตอรหรือกับใครก็ไมรูที่พยายามจะยัดเยียดใหฉันซื้อของ
ที่ฉันไมไดตองการ นี่อาจจะเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยสรางสันติสุขและชวยประหยัดเวลา
ใหกับชีวิตคุณ (รวมถึงเพ่ือสุขภาพจิตที่ดีของคุณดวย)

ปฏิเสธพวกขายของทางโทรศพัท์56
"ผมคดิวาธรุกิจบางกลุมอาจตองถึงกับหยุดชะงกัไปเลย ถาพวกขายของทาง
โทรศัพทไมสามารถโทรเขาบานลูกคาไดในชวงอาหารเย็น"

- นิรนาม

และความสนใจของเขาก็แบงเปนสองฝกสองฝาย [ความสนใจของเขาก็แบงออกไป
และวอกแวกออกจากการอุทิศตนแดองคพระเจา]

 - 1 โครินธ 7:34
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คุณเคยรูสกึอึดอัดใจบางไหมเวลาทีต่องมอบไปรอบๆ เพ่ือนบัดวูามีงานอยูทัง้หมดก่ีชิน้ทีค่ณุ
จะตองสะสางใหเสร็จสิ้น วิธีที่ชวยใหมีชีวิตเรียบงายที่ดีวิธีหนึ่งคืออยาปลอยใหงานสุม
เปนกองพะเนิน เวลาที่คุณไดรับมอบหมายโครงการที่ไมอยากทํา คุณจะมีแนวโนมตัดสินใจ
ทํามันทหีลัง หรือไมก็รอทําในวันรุงขึน้ แตคุณควรจะฝกฝนการสรางกําลงัใจกับงาน โดยไม
เสยีเวลาอยูกับการหาขอแกตวัทีจ่ะไมลงมอืทํางาน คณุคงเคยไดยนิวลทีีว่า "สมองทีว่างเปลา
คือพ้ืนที่วิ่งเลนของมาร"

เมื่อเราทําตัวเกียจคราน เราก็จะมีขออางไดเปนลานๆ ขอในการไมทําอะไรเลย
คุณอาจบอกตัวเองวา "ฉันตองการเวลาทําโครงการมากกวานี้ " หรือคุณอาจพูดวา
"ฉันเหนื่อยมาก" หรือคุณอาจโนมนาวตัวคุณเองวา "ฉันไมมีความสามารถพอที่จะทําได"
ไมวาคณุจะกลาวอางอะไรก็ตาม ความจริงก็คอืวา ถาคณุจดจออยูกับการลงมอืทํา คณุจะไมมี
เวลาพอมาคดิหาขอแกตวัไดเลย แลวงานก็จะสําเร็จลลุวงไป ไมมาสมุเปนกองพะเนนิแนนอน
การใชชีวิตที่เรียบงายนั้นจะตองมีการควบคุมตนเองดวย คุณตองตัดสินใจวาจะทําอะไร
และควรจัดระบบในการทําสิ่งนั้นใหดีโดยไมมีขอแกตวัใดๆ ทัง้สิน้  มันอาจจะยากในชวงแรก
โดยเฉพาะกับคนทีไ่มไดฝกวินยัมากอน แตรางวลัแหงความมรีะเบียบและความอดกลัน้ใจนัน้

อย่าปลอ่ยใหง้าน
กลายเป็นดนิพอกหางหมู

57
"ความเกียจครานเปนความบาปทีค่งเสนคงวา แตการทํางานหนกัเปนหนาที่
พึงปฏบัิติ ความเกียจครานคอืแหลงแหงการลอลวงของมาร และแหลงแหง
ความคิดเลื่อนลอยที่ไมเกิดดอกออกผลประการใด ขณะที่การทํางานหนัก
สรางผลประโยชนใหกับตนและผูอ่ืน"

- แอนน แบกซเตอร

ขาพเจาไดวางแบบอยางไวใหทานทุกอยางแลว ใหเห็นวาโดยทํางานเชนน้ีควรจะ
ชวยคนท่ีมีกําลังนอย ระลึกถึงพระวาทะของพระเยซูเจา ซึ่งพระองคตรัสวา "การ
ใหเปนเหตุใหมีความสุข (ทําใหผูอื่นมีความสุขและเปนท่ีนาอิจฉา) ยิ่งกวาการรับ"

 - กิจการ 20:35
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ก็คุมคากับการไดลงแรงไป พระคมัภีรกลาวไววาการสอนวินัย (การตีสอน) นํามาซึ่งผลแหง
สันติสุข (ดู ฮีบรู 12:11)

ถาคุณเชื่อในใจวาโครงการที่วานั้นเปนงานที่คุณสมควรจะตองทําอยูแลว ฉันก็ขอ
หนุนใจไมใหคุณตัดสินใจเลื่อนโครงการนั้นออกไป นอกเสียจากวาคุณตองเจอเร่ืองดวนที่
ไมสามารถควบคุมไดจริงๆ จงตั้งสติใหมั่นคงพรอมทํางานนั้นใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีและ
เมือ่คณุผานพนไปได คณุจะรูสกึดกัีบตัวคณุเอง และรูสกึชืน่ชมยนิดอียางเรียบงายทีรู่วาไดทํา
สิ่งที่ถูกตองลงไป
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ไมนานมานี ้ฉันไดนัดพบกับนกัโภชนาการและครูฝกสอนสวนตัวผูทีม่าชวยดูแลดานสขุภาพ
และการใชพลงังานใหกับฉนั  หลงัจากวิเคราะหขอมูลและออกแบบโปรแกรมสขุภาพใหแลว
เขาบอกวา "ถาคุณไมวางแผนลวงหนาไวใหดี คุณจะไมมีวันทําสําเร็จตามโปรแกรมสุขภาพ
ไดแนนอน" ดังนั้นฉันจึงรีบมุงหนาไปรานขายอาหารเพื่อซื้อของตามรายการที่ลิสตไวกับ
นักโภชนาการ โดยปกติแลวเรามักจะเลือกกินอาหารที่ไมดี ถาเราไมวางแผนรายการ
รับประทานอาหารเพื่อสขุภาพเอาไวกอน เวลาฉันจะเดินทางไกล ฉนัจะวางแผนลวงหนาไว
โดยเตรียมรายการอาหารประเภทเก็บไวไดนานใหตรงกับโปรแกรมสขุภาพของฉัน เวลาฉัน
ออกไปทานขาวนอกบาน ฉนัจะตองรูวา รานอาหารนัน้ปรุงอาหารประเภทใด เพ่ือใหแนใจวา
มีรายการอาหารที่ตรงกับโปรแกรมสุขภาพของฉนัดวย ทุกๆ อยางดูเหมือนวาฉันตองใสใจ
ในรายละเอียดของอาหารที่ฉันจะทานเขาไปทุกอยาง ซึ่งมันเปนสิ่งสําคัญมากเพราะฉัน
ตองการใหไดผลตามที่ตั้งใจเอาไว

ฉนัตองวางแผนลวงหนาอยางจริงจงัเพ่ือจะจดัเวลาในการออกกําลงักาย มทีัง้รายการ
ยกน้ําหนัก เขาโรงยิม และตองตื่นนอนแตเชา บางคร้ังฉันตองเลื่อนนัดออกไปบาง
เพ่ือจะไดทําตามแผนที่ตั้ งใจไวใหสําเร็จ ถึงกระนั้นฉันก็ไมไดกลายเปนคนเครงครัด
เจาระเบยีบไปเสยีทเีดยีวเลย แตฉนัแคมคีวามตัง้ใจทีจ่ะมีวนิัยกับเร่ืองสขุภาพ และการออก
กําลังกายตามที่นักโภชนาการแนะนํา

สวนใหญแลว ชีวติของฉนัไมชอบเขาโปรแกรมการออกกําลงักายเลย และฉันก็มัน่ใจ
วาฉันไมมีเวลาพอแนนอน แตพระเจาทรงสําแดงใหฉันตระหนักวา ถาฉันไมรักษาสุขภาพ
ใหแข็งแรง ฉันจะไปถึงจุดหมายแหงการทรงเรียกในชีวิตไดอยางไร มันนาตื่นเตนมาก
เมื่อไดเห็นวาถาเราตั้งใจ จะทําสิ่งใด เราก็จะทําสิ่งนั้นไดสําเร็จ  แตเรากลับใชเวลาหมดไป
กับการแกตัววา "ฉันไมมีเวลาพอ" สําหรับสิ่งที่ไมอยากทํา ความจริงก็คือเราไมเคยตั้งใจ

วางแผนไวล้่วงหนา้58
"กอนอ่ืนบอกตัวเองกอนวาคุณจะเปนอะไร แลวทําในสิ่งที่คุณตองทํา"

- อีพิคเททัส

ใจของมนุษยกะแผนงานทางของเขา แตพระเจาทรงนํายางเทาของเขา
 - สุภาษิต 16:9
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อยางจริงจงักับสิ่งเหลานั้นเลย เราทกุคนตางมเีวลา เทากันทุกวัน ขึน้อยูกับวาเราจะบริหาร
เวลาทีม่อียูนัน้อยางไร  แตถาเร่ืองไหนทีเ่ราไมสะดวกใจทีจ่ะทํา เราก็ควร จะซือ่สตัยกับตวัเอง
และผูอ่ืนดวยการบอกวา "ฉันไมสามารถทําสิ่งนี้ไดจริงๆ เพราะฉันไมตองการใชเวลา,
ใชพลังงาน และความตั้งใจหมดไปกับสิ่งที่ฉันไมอยากทํา" การบอกความจริงจะชวย
ปลดปลอยเราใหเปนไท (ดูยอหน 8:32)  ฉะนั้น ถาเรามีความตั้งใจจริงตอสิ่งที่ เรา
อยากจะทํามัน เราจะไดเห็นการเปลี่ยนแปลงและผลลัพทในทางที่ดีเกิดขึ้นอยางแนนอน

หลักการเหลานี้จะชวยคุณไดหลายๆดานในชีวิตประจําวันของคุณ ฉันจึงขอหนุนใจ
ใหคุณอธิษฐานอยางตั้ งใจวา จะใชเวลาอยางไรและวางแผนลวงหนาเพ่ือคุณจะทํา
สิ่งเหลานั้นไดจริงๆ ถาคุณอยากจะทําอะไรบางอยางใหเปนจริงเปนจังขึ้นมา คุณจะตอง
มุงมัน่ใหมากเขาไว อยาให สิง่ใดมาขโมยเวลาของคณุไป  คณุจะตองเปนเจานายของชวีติคณุ
อยาปลอยใหชีวิตของคุณมาสั่งการคุณได
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แมวาคุณจะวางแผนการทํางานไวลวงหนาแลวก็ตาม แตบางคร้ังก็ยังรูสึกวา ไมมีเวลา
พออยูดีใชไหม? ถาคุณมีปญหาเร่ืองเวลาไมพอ บางทีคุณอาจตองหาวิธีซื้อเวลาบางแลว
ฉันไมได หมายความวาคุณจะหาซื้อเวลามากกวายี่สิบสี่ชั่วโมงตอวันไดตามหางขายของ
ทั่ วไป แตคุณสามารถซื้อเวลาที่ จําเปนตองทําบางสิ่ งบางอยาง แตไมจําเปนตองทํา
ดวยตัวเอง โดยการจางคนอ่ืนมาทําบางเร่ืองแทนให

ลองคดิดวูา ถาคณุมกํีาลงัทรัพยพอสําหรับงบประมาณบางอยาง ในครัวเรือนของคณุ
เชนจางคนมาทํางานบาน ซกัรีดเสือ้ผาของคนทัง้ครอบครัวใหสักสปัดาหละคร้ังหรือเดอืนละ
คร้ังไดไหม หรือแมกระทั่งเร่ืองการดูแลสวนในบาน ที่คุณตองหมดเวลาไปคร้ังละหลายๆ
ชั่วโมงโดยเฉพาะในชวงหนารอน ถาอยางนั้นลองจางเด็กๆ มาชวยถอนหญาเพ่ือเปนการ
ชวยประหยัดเวลาดูสิ เด็กๆ พวกนี้กระตือรือรนที่จะหา รายไดเสริมอยูแลว แตถาคุณ
ตองมาทํางานหนักแลวแบกรับความเครียดเอาไว คุณก็อาจ ตองจายคายาคาหมอพอๆ กับ
ที่ตองเสียคาจางเหลานั้นไปอยูดี คนสวนใหญมักจะคิดสวนขึ้นมาวา เราไมมีปญญาจางใคร
มาชวยงานไดหรอก จริงหรือ? ลองคิดดูอีกทีกอน บางทีเราอาจจะไมชอบลองคิดอะไรเกิน
นอกกรอบของตัวเองอยูหรือเปลา

มีบางคนเคยพูดกับฉันวา "เร่ืองพวกนี้ฉันทําเองก็ได" หรือ "เร่ืองพวกนี้ไมเห็นตอง
ไปเสียเงินเลย" คุณลองถามตัวเองดูกอนวา ทําไมจะไมไดละ บางคนปฏิเสธที่จะจายเงิน
ในเร่ืองนี ้ขนาดยอมใจแขง็ทีจ่ะปลอยใหเสยีสขุภาพหรือสงผลกระทบตอครอบครัวเลยทเีดยีว
ฉันเห็นดวยที่เราไมควรฟุมเฟอย แตเราก็ไมควรตระหนี่จนเกินเหตุ บางคร้ังเราตองยอม
จายเงินสําหรับบางอยาง เพ่ือแลกกับโอกาสและเวลาที่จะหาเงินไดมากขึ้น เราอาจตอง
หาคนมาชวยในบางดานเพ่ือจะมีเวลาทําสิ่งที่พระเจาตองการใหเราทําไดดีกวา

ยอมซื้อเวลาบา้ง59
"หาคนเกงๆ มาอยูใกลๆ คุณ และมอบอํานาจใหเขา แลวอยาไปลวงลูกเขา
ตราบเทาที่เขาทําตามนโยบายที่คุณวางเอาไวให"

- โรนัลด เรเกน

มีฤดูกาลสําหรับทุกสิ่ง และมีวาระสําหรับเรื่องราวทุกอยางภายใตฟาสวรรค
 - ปญญาจารย 3:1
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หลายๆคนเคยตืน่เตนอยากลองทําสิ่งใหม แตมกัจะตดิอยูกับกรอบความคดิแบบเดิม
ของตนเองก็เลยย่ําอยูกับที่ เราอาจคิดถึงสิ่งตางๆ ที่อยากจะทําทั้งหมดในชีวิตหรือรูสึกวา
เราควรจะตองทํา แตในทันใดนั้นเรากลับหอเห่ียวทอแท เมื่อพบวาเราไมมีเวลาพอที่จะทํา
อะไรเลย ถาเรายอมลดความหยิ่งลงแลวลองซื้อเวลาดูบาง เราจะพบวาเราสามารถทําอีก
หลายๆ สิ่งที่ตั้งใจไวใหสําเร็จเปนชิ้นเปนอันได

ฉันเคยทํางานเองหลายๆอยางที่ตอนนี้ฉันจางคนอ่ืนมาชวยทําแทนทั้งหมดแลว
ซึง่ถาฉนัไมจางผูชวย ฉนัคงไมมเีวลาพอทีจ่ะเขยีนหนงัสอืเลมนีใ้หจบได ถาคณุตองการพบกับ
ความเรียบงายในชวีติ นีอ่าจเปน คําตอบทีค่ณุมองหาอยูนานแลวก็ได ลองหาซือ้เวลาเสยีบาง
เพ่ือจะไดความมีชีวิตของคุณกลับคืนมา
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เมื่อสิ่งที่อยูรอบตัวของฉันเปนระเบียบเขาที่เขาทาง ฉันก็จะรูสึกสบายใจ ในทางกลับกัน
เมื่อสิ่งเหลานี้อีเหละเขะขะไมอยูเปนที่เปนทาง ฉันก็พลอยมีความรูสึกแบบเดียวกันนี้ไปกับ
ชีวิตดวย ชีวิตของฉันจะรูสึกยุงเหยิงมากถาฉันไมจัดตารางเวลา ไมจัดบานชอง, ตูเสื้อผา,
โตะทํางาน และ... อ่ืนๆ อีกมากมายทีจ่ะตามมาอีก ในความตัง้ใจทีจ่ะดําเนินชีวติใหเรียบงาย
และลดความเครียดลงนั้น ฉันตดัสินใจวาฉันจะตองมีระบบระเบียบใหมากกวานี้ โดยเฉพาะ
การออกจากบานใหตรงเวลาในตอนเชาคอนขางเปนเร่ืองทีท่าทายสําหรับฉนั ทกุคร้ังเมือ่ฉนั
บังคับตัวเองใหออกจากบานตรงเวลา ฉันตองรีบเรงจนลนและในที่สุดฉันจะเร่ิมหงุดหงิด
และมันจะสงผลอยางนั้นไปทั้งวันเลย ในที่สุดฉันจึงคิดไดวา ฉันควรใชเวลาสักครูหนึ่ง
ในตอนกลางคืนเตรียมเสื้อผาสําหรับพรุงนี้เอาไวกอน รวมทั้งถุงเทา, กระเปาสตางคและ
เคร่ืองประดับใหพรอมไวดวย  ฉันจะจดรายการสิ่งที่จะตองนําไปดวย ในวันพรุงนี้และ
จัดเตรียมทุกอยางใหครบถวนที่สุดเทาที่จะจําได

เมื่อไดจัดเตรียมสิ่งตางๆ ไวกอนในตอนกลางคืนแลว เชาวันใหมของฉันก็กลายเปน
เร่ืองงาย และผอนคลายไปในที่สุด การเร่ิมตนวันใหมดวยความตึงเครียดไมใชทางเลือก
ที่ดีเอาเลย ความตึงเครียดตั้งแตตอนเชาอาจยังอยูกับเราไปตลอดทั้งวันได เพราะเมื่อเรา
เร่ิมเชาวันใหมดวยเกียรสูงไปแลว มันจะเปนไปไดยากมากที่จะตอง ปรับอารมณลงมาเปน
เกียรต่ําอีกคร้ัง

เมือ่ไมนานมานีฉ้ันขอลาหยุดไปเทีย่วพักผอนสามสปัดาห  แนนอนฉันตองเตรียมการ
หลายๆ เร่ือง เพ่ือการเดินทางคร้ังนี ้พอใกลถึงวันเดนิทางทุกอยางดเูหมอืนจะเปนชวงเวลา
ที่ผานไปเร็วมากกวาปกติ ดังนั้นฉันจึงตองเตรียมการทุกอยางใหเปนระเบียบเรียบรอย
ฉันขอใหผูชวยสองคนแวะมารับใน วันรุงขึ้นตอน 6 โมงเชา เพ่ือชวยขนของขึ้นรถไปยัง

จดัระเบียบ60
"ไมอยากเสียระบบ ก็จงจัดระเบียบเสีย"

- โฟลเรนซ  เคเนดี้

เธอดูแลความเปนอยูในครอบครัวอยางดี และไมเคยเกียจคราน (ซุบซิบ, ไมพอใจ
และสงสารตนเอง)

 - สุภาษิต 31:27
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สนามบิน ที่จริงระหวางทางฉันตองฝากงานออฟฟศหลายๆ อยางใหผูชวยทั้งสองคน
ที่มารับเราดวย คืนนั้นฉันจึงตัดสินใจโทรไปหาเขาทีละคน เพ่ือมอบหมายงานระหวางที่ฉัน
ไมอยู พอตอนเชาเมื่อถึงเวลาที่เราตองไปสนามบิน ปรากฎวามีผูชวยมาถึงเวลาที่นัดกันไว
แคคนเดยีว สวนอีกคนมาสายเพราะเมือ่คนืนอนดึกไปหนอย แตไมเปนไรในเมือ่ฉนัไดสัง่งาน
ออฟฟศใหเขาทัง้สองคนเรียบรอยแลวตัง้แตเมือ่คนื  ดงันัน้เราจงึไปเชค็อินทีส่นามบินทนัเวลา
และไมตองกังวลวาจะคยุเร่ืองงานระหวางทางขับรถมาไมไดทัง้หมด ฉันไดใชเวลาไปกับการ
จัดขาวของสวนตัวลงกระเปาตลอดทั้งสัปดาห แทนที่จะมาเรงรีบทําในชวงนาทีสุดทาย
เมือ่ฉนัวางแผนเอาไวลวงหนาเชนนี ้ฉันจงึทําทกุสิง่อยางมรีะเบียบได ซึง่ผลทีเ่กิดขึน้มนัชาง
แตกตางจากตอนที่ฉันไมเคยวางแผนทําอะไรตามขั้นตอนเหมือนเมื่อกอน

บางคนอาจพูดวา "ฉันแคเปนคนไมมีระเบียบเทานั้นแหละ ไมเห็นเปนไร" แตฉัน
คิดวาทุกคนสามารถทําได ถาเร่ิมวางแผนสักนิดและบังคับตนใหมีวินัยสักหนอย การไม
ทิ้งงานไวจนตอง มารีบทําเอาในนาทีสดุทายนั้นนบัวาเปนจดุเร่ิมตนที่ดีของชวีิตที่มีระเบียบ
ในอีกหลายๆ ดานก็วาได ฉันจงึขอ แนะนําใหคณุเร่ิมตนจากจดุนีก้อนแลวคอยตอยอดออกไป
แลวคุณจะประหลาดใจกับสิง่ตางๆ มากมายที่คุณทําไดอยางทีคุ่ณไมเคยรูสกึดีเชนนี้มากอน
อีกดวย
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หลายๆ คนเร่ิมตนคําอธิษฐานกับพระเจาในแตละวันดวยการทําหนานิ่ วคิ้ วขมวด
เต็มไปดวยอารมณเครงเครียด ตอมาจึงเร่ิมครํ่าครวญตอพระองครายถึงปญหาอันยาว
เหยียดรวมทั้งภาระหนักอ้ึงทั้งหลายในชีวิตประจําวัน ฉันเชื่อวาที่เปนเชนนี้ก็เพราะเรามัว
คิดวาพระเจาไมทรงรับคําอธษิฐานที่สัน้ๆ งายๆ ไมทราบเหมอืนกันวาเราไปรับเอาความคิด
ที่ วาคําอธิษฐานจะตองสละสลวย, ยืดยาว และเลอเลิศมาจากที่ ไหน พระเจาทรง
ทาทายใหฉันอธิษฐานเสมือนวาพูดกับพระองคอยางสบายๆ โดยทูลกับพระองคถึงความ
ปรารถนาของฉันดวยคําพูดที่สั้น และเรียบงายที่สุดเทาที่จะเปนไปได แตตองเต็มไปดวย
ความจริงใจ บอยคร้ังทีเ่ราพูดมาก จนหลดุประเดน็ไป เราพรํ่าอธิษฐานไปเร่ือยๆ จนยากทีจ่ะ
ปลดปลอยความเชือ่ในใจออกมาได  ทําใหคําอธิษฐานเปนเร่ืองของคําพูดมากกวาเร่ืองของ
ความเชื่อมั่นในพระคุณของพระเจา

บางคนอาจจะอธิษฐานเสียยืดยาวแตก็รูสึกวายังอธิษฐานไดไมสุด หรือคําอธิษฐาน
ยังไปไมถึงพระเจาเลย สาเหตุที่ เปนเชนนี้ ก็เพราะเขาไมไดอธิษฐานใหสั้ นและงาย
ยกตัวอยางเชน คุณไปทําบาปมาดวยการพูดโกหก ใหคุณลองอธิษฐานสั้นๆ วา "พระบิดา
ลูกขอพระองคทรงยกบาปผิดที่ลูกไมไดพูดความจริง และลูกขอรับการอภัยจากพระองค
ในเวลานี ้ในพระนามพระเยซ ูเอเมน!" รอสกัครูหนึง่ในการทรงสถิตของพระเจา แลวรับเอา
สิ่งที่ทูลขอดวยความเชื่อ ทีนี้ถาคุณตองการสารภาพบาปโดยการเปลี่ยนเปนชื่อผู อ่ืน
ในประโยคเมื่อสักครูนี้ ก็ทําไดเลยโดยไมตองรีรอ แตใหตระหนักไววาคุณไมไดตกอยูภายใต

อธิษฐานแบบง่ายๆ61
"อยาอธิษฐานทูลขอชีวิตสบายๆ แตจงอธิษฐานใหเปนคนที่เขมแข็งยิ่งขึ้น
อยาอธษิฐานใหไดภารกิจที่ทดัเทียมกําลังความสามารถ แตจงอธิษฐานใหมี
กําลังความสามารถรองรับภารกิจไดรับมอบหมายมา"

- ฟลลิป บรูคส

ขอพระองคทรงเงี่ ยพระกรรณฟงและขอทรงลืมพระเนตรของพระองคดูอยู
เพื่อจะทรงฟงคําอธิษฐานของผูรับใชของพระองค ซึ่งขาพระองคทูลอธิษฐานตอ
พระองค ณ บัดน้ีท้ังกลางวันและกลางคืน

 - เนหะมีย 1:6
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การลงโทษอีกตอไปแลว  พระเจาไดยกโทษใหคุณแลวคุณจึงสามารถยกโทษใหตัวคณุเองได
วาว! มันงายขนาดนี้เลยหรือ ใชแลว! จงอธิษฐานเชนนี้แหละแลวคุณจะสัมผัสไดวาคุณ
อธิษฐานเสร็จสมบูรณแลว

ลักษณะโดยรวมของความเชื่อคือความงาย ไมซับซอนใดๆ เลย ความเชื่อก็คือ
การพักพิง, พ่ึงพา และไววางใจในองคพระเจา ความเชื่อคือการวางใจในพระวจนะพระเจา
ความเชื่อมั่นใจวาพระเจาทรงสัตยจริง และในพระองค ไมมีสิ่งใดเปนไปไมไดเลย

ในองคพระเจา พระองคทรงเรียบงาย  เมือ่โมเสสขอใหพระเจาบอกวาพระองคคอืผูใด
พระเจาตรัสตอบวา "เราเปน" (อพยพ 3:14) ถาเราจะลองสํารวจพระคัมภรีดูสําหรับคําตอบ
ของทุกปญหา เราจะพบคําตอบที่กลาวไวอยางเรียบงายแตชัดเจน เชน "จงเชื่อ" (ดู ยอหน
11:40)  เราถูกสอนใหเขามาหาพระเจาอยางเรียบงายเสมือนเด็กตัวเล็กๆ (ดู ลูกา 18:17)
ฉันไมคอยไดเห็นเด็กคนไหนพยายามพูดจาสละสลวยหรือพูดใหประทับใจเวลาขอสิ่งของ
จากพอแม แตเขาจะพูดจาธรรมดาๆ งายๆ และตรงไปตรงมา  คําอธษิฐานทีเ่รียบงายจะชวย
สรางชีวิตที่เรียบงายดวย เรามาเร่ิมตนตั้งแตวันนี้ดวยคําอธิษฐานที่พระเจาจะทรงสดับฟง
กันเถอะ
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ถาคุณเปนเหมือนฉัน คุณจะไมอยากเสียเวลาสักเสี้ยววินาทีเดียวเลย คุณอาจจะเช็ค
ยอดเงินโอนในบัญชีนาคารขณะนั่งรอหมอเรียกแทนที่จะอานนิตยสารรอ คุณจะทําการ
นัดหมายและโทรตามธุระขณะที่นั่ งอยู ในอูซอมรถยนตหรือขณะอยู ในแถวรอจอดรถ
รับลกูทีโ่รงเรียน คณุอาจจะภมูใิจวาฉนัเปนคนใชเวลาคุมคาทีส่ดุ ฟงดเูหมอืนจะเขาทาใชไหม
ฉันมักจะจัดตารางธุระใหติดๆ กันเพ่ือไมใหเสียเวลาเปลา แตสุดทายก็ลงเอยดวยความ
อึดอัดและตองวิ่งวุนเพ่ือไปใหทันในแตละนัดที่จัดไวติดๆ กัน สิ่งที่ เราควรจะทําก็คือ
เผ่ือเวลาคั่นไวระหวางธุระในแตละชวงบางเผ่ือมีกรณีอ่ืนฉุกเฉินจําเปน เชนโทรศัพท
สายพิเศษทีโ่ทรเขามา, กุญแจรถมาหายไปตอนจะสตารทรถไปทําธุระอีกทีห่นึง่ หรือบางคร้ัง
ก็รีบจนลืมโทรศัพทมือถือเอาไว บอยคร้ังฉันมักจะขับรถออกจากบานไปแลว แตตองยอน
กลบัมาเอาของทีบ่านอีกรอบ หรือบางคร้ังก็สามรอบ เพราะฉนัรีบออกบานไปทาํธรุะนัน่แหละ
       เมื่อกอนตอนฉันยังไมไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดตารางธุระแบบเผ่ือเวลา
ฉันไมเคยไปถึงที่หมายกอนเวลานัดเลย เพราะฉันคิดวามันเปนการเสียเวลาโดยเปลา
ประโยชนทีต่องมานัง่รอกันกอนถึงเวลานดั   และ ฉนัยังชอบวางแผนตารางธรุะในแตละวนั
ใหชวงเวลามันตอกันไปเร่ือยๆ โดยไมเคยเผ่ือเวลาไว และทุกๆ นัด ของฉันมักจะลงเอย
ดวยการไปสายนิดหนอย หรือไมก็ไปตรงตามเวลานัดพอดีพรอมกับความรูสึกเครงเครียด
ตลอด แตขาวดีคือ ตอนนี้ฉันตระหนักในเร่ืองการจัดตารางเวลาแลว และฉันกําลัง
เปลีย่นแปลง ฉนัรูสกึอยางกับเห็นทางสวางของชวีติทีไ่มวุนวายอีกตอไป ฉนัเร่ิมจดัตารางธรุะ
แบบเผ่ือเวลาและ วางแผนใหกับเร่ืองแทรกที่ไมคาดคิด ซึ่งแตละวันมักจะมีเร่ืองไมคาดคิด
เกิดขึ้นบอยๆ เสียดวย ฉันไมอยากมีชีวิตที่วุนวายอีกแลว

เผื ่อเวลาใหก้บัชวีติ62
"เราใชเวลาคร่ึงชีวิตคนหาสิ่งที่จะทํา แลวใชเวลาในสวนนั้นมารีบเรง
ประหยัดเวลา"

- วิลล โรเจอร

เพราะดาวิดตรัสวา "พระเยโฮวาหพระเจ าของอิสราเอล ไดประสาทการ
หยุดพักสงบแกประชากรของพระองค

 - 1 พงศาวดาร 23:25
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ฉันขอแนะนําใหคุณคอยๆ เร่ิมทํา ลองคิดดูวา มีจุดใดในชีวิตของคุณที่ตองการ
เผ่ือเวลาเพิ่มเขาไปบาง ฉันขอแนะนําใหคุณเผ่ือเวลาไวสักสิบหานาทีในแตละรายการของ
ธุระประจําวัน ในชวงสบิหานาทีที่คณุเผ่ือไวนัน้ บางคร้ังถาคุณไมไดใชมนัไป ก็จงใชเวลานั้น
หยดุพักสกัครูหนึง่ หลบัตานิง่ๆ เอนศรีษะลง ปลอยใหสมองโลงๆ คณุจะรูสกึสบายและพรอม
ที่จะลุยกับธุระถัดไปไดดียิ่งขึ้น
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ปกติฉันจะเปนคนที่มีความรับผิดชอบสูง ดังนั้นเวลาฉันตองมาเจอคนไรความรับผิดชอบ
ฉันจะรูสึกรําคาญใจเอามากๆ ยิ่งถาฉันตองมาสะสางงานตอจากคนที่ทํางานทิ้งไวใหฉัน
แลวละก็ ฉันจะอารมณเสียมากเปนที่สุด จนกระทั่งพระเจามาชวยสําแดงในความคิดของ
ฉันวา ฉันกําลงัมีจิตสํานึกรับผิดชอบในแบบทีผิ่ดอยู หลายอยางที่ฉันคิดวาควรจะลงมือทํา
บางทีอาจไมจําเปนตองทําก็ได คุณเองก็อาจจะตกอยูสภาวะเดียวกันนี้อยู

คุณเคยตกอยูในสถานการณบังคับใหทําเร่ืองโนนเร่ืองนี้โดยไมรูตัวหรือไม คุณตอง
เขามารับผิดชอบกับเร่ืองที่มีคนโยนทิ้งไว คุณอาจจะผิดหวังจากคนบางคนที่ไมมีความ
รับผิดชอบ แลวคิดเอาเองวา ฉันนี่แหละตองลงมือทําแทน ที่จริงแลวจากประสบการณ
สวนตัวของฉันมันบอกใหรูวา จิตสํานึกแบบนีม้ีแตจะทําใหปญหาที่กองตรงหนามันพอกพูน
มากขึ้น และกลายเปนการสงเสริมใหคนเหลานี้ขาดความรับผิดชอบอีกตางหาก

คนขาดความรับผิดชอบมักจะไมทําในสิ่งที่ไดรับมอบหมายมาใหสําเร็จ พอถึงชวงที่
งานเร่ิมมีปญหา คนพวกนี้จะกองทิ้งไวแลวมีความหวังวาใครสักคนจะตองเขามาชวยชีวิต
เขาแน

ที่จริงเราก็รักคนเหลานี้และอยากจะชวยเขาเหลือเกิน แตก็ตองมีบางที่ความรัก
แบบการยอมทําใจแข็งจะชวยพวกเขาไดมากกวาในระยะยาว การเขาไปทํางานแทนคนอ่ืน
ก็เทากับเปนการสงเสริมความเกียจคราน ขาดวฒุภิาวะ และไรความรับผิดชอบใหกับพวกเขา
คุณควรเปนสวนหนึ่งที่ทําใหคนแบบนี้ไดรูบางวา

ถาพวกเขาไมรับผิดชอบในสวนของตนใหดีแลว คงไมมีใครที่จะยอมเหนือ่ยไปตลอด
เพ่ือแลกกับการทําใหเขาเปนคนมีความรับผิดชอบ ไมใชหนาที่ของใครที่จะตองมาคอย
รองรับเพ่ือชวยใหเขาทํางานออกมาสําเร็จ โดยที่เขายังเปนคนขาดความรับผิดชอบอยู
เหมือนเดิม

อย่ามีสาํนึกรบัผดิชอบแบบผิดๆ63
"เราทกุคนตางก็ทําบางสิง่บางอยางเปน  แตไมมใีครทําเปนหมดซะทกุอยาง"

- แบลส ปาสคาล

โลของขาพเจาอยูกับพระเจา ผูทรงชวยคนใจเท่ียงตรงใหรอด
 - สดุดี 7:10
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ขอใหคุณชวยเขาดวยการทําใจของตัวเองใหแข็ง
เวลาฉันมอบหมายงานซักอยางใหใครทํา ถาฉันพบวาเขาลืมทําอะไรบางอยางที่ฉัน

เคยกําชับไปหลายคร้ังแลว ในที่สุดฉันมักจะตัดสินใจลงมือทําตอเอง ทั้งๆ ที่ฉันควรจะ
ยอนไปบอกเขาซ้ําอีกซักรอบ หรือถาไมไหวจริงๆ ฉันก็ควรจะเร่ิมมองหาคนอ่ืนที่มีใจอยาก
จะทํางานจริงๆ มาทําแทนเขา อยางนอยคนเราตองเรียนรูที่จะมีความรับผิดชอบในสิ่งที่
ไดรับมอบหมายใหดี ที่จริงฉันไมชอบทํารายจิตใจใคร ซึ่งก็เปนลักษณะนิสัยที่ดี แตมันอาจ
กลายเปนปญหาตอไปไดถาฉันไมทําความเขาใจกับคําวา “การมีสํานึกรับผิดชอบ”

การพยายามเขาไปแกปญหาในชีวิตของทุกคนไปเสียหมดคือ การยอมใหชีวิต
ของตัวเองมีปญหาเพ่ิมขึ้น  ซึ่งเปนวิธีที่ไมเขาทาตอตัวเองเทาไหร

ฉนัมีแนวโนมชอบทําใหงานสําเร็จตามวิธคีดิของตัวเองฝายเดียว  เพ่ือจะวางใจไดวา
งานจะออกมาเรียบรอยสมบูรณแบบ แตพระเจาทรงสําแดงใหฉันเห็นวา คนที่มีใจถอม
คือคนที่ยอมรับวิธีคิดของผูรวมงานคนอ่ืนบาง วิธีทํางานของเราไมจําเปนตองเปนแบบ
ตายตัวเสมอไป ควรเปดโอกาสใหผูรวมงานทํางานตามแบบของเขา ในทํานองเดียวกัน
คูสมรสของคณุเองก็อาจจะมวีธิเีก็บกวาดเศษจานทีม่คีนทําแตก ซึง่แนนอนวาจะไมเหมอืนกับ
วิธีการเก็บจานของคุณ แตในที่สุดทั้งคุณและเขาก็จะเก็บจานและทําความสะอาดให
เรียบรอยไดอยูดี ฉะนั้น ถางานชิ้นนั้นสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี คุณจะไปสนใจทําไมวามันจะ
ไมเหมือนกับแบบที่คณุทําอยูเปนประจํา ถาคณุคิดวาชีวติของคณุวุนวายโดยไมทราบสาเหตุ
ลองทําใหชวีิตเรียบงายดวยการรับผิดชอบในสวนเฉพาะที่เปนความรับผิดชอบของคณุและ
ไมตองไปทําในสวนของคนอ่ืน  ยกเวนถามีกรณีฉุกเฉินจริงๆ เร่ิมตนตั้งแตวันนี้และลอง
สอดสองดูอยางตรงไปตรงมาวา คุณจําเปนตองทําสิ่งตางๆ ของงานทั้งหมดเองหรือไม
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คุณเปนคนชอบเอาใจใสคนอ่ืนหรือเปลา บางคนพยายามสรางความรูสึกวาตัวเองมีคา
โดยการคอยเอาใจใสคนอ่ืนอยูตลอด จนกลายเปนลักษณะประจําตัว ซึ่งทําใหเขารูสึก
ภาคภูมิใจในตัวเองมาก แตคนเหลานี้สวนใหญตองกลายเปนเหมือนคนที่สละชีพเพ่ือ
ความเชื่อไป เพราะเขาดูแลเอาใจใสคนทุกคนแตก็พรํ่าบนเร่ืองภาระหนักที่ตองทํางาน
เหลานั้นไปดวย เขาเสียสละตัวเองในงานปรนนิบัติดูแลนั้น พรอมกับทําใหคนอ่ืนรูสึกผิด
ไปดวย

จุดที่นาสนใจของคนประเภทนี้ก็คือ เราไมมีทางหามไมใหพวกเขาทํางานเหลานั้น
ไดเลย เขาไมตองการคําตอบหรือความชวยเหลือใดๆ แคอยากจะบนใหเราฟงเทานั้น
ฉันรูจักผูหญิงคนหนึ่ งที่ เลาใหฟงวาเธอยอมสละทั้ งชีวิตเพ่ือชวยเหลือผู อ่ืน แตกลับ
ไดรับความไมเปนธรรมเลย แตถึงขนาดนั้น เธอก็ยังติดแจอยู กับทุกคนที่ เธอสามารถ
เอาใจใสดูแลได

อยางไรก็ดี ก็มีบางคนที่ รูตัวดีวาติดกับอยูและตองการหลุดออกมา แตยังไมรู
จะทําเชนไร ถาคุณคือคนๆ นั้น ฉันขอแนะนําใหคุณกําหนดขอบเขตที่คุณตองรับผิดชอบ
ใหชัดเจน แลวปลอยวางสวนที่เหลือทิ้งไป แนนอนวาจะมีคนที่ไมเขาใจคุณแนๆ คนเหลานี้
จะโกรธคุณ และจะพูดไมดีใสคุณ แตอยางนอยที่สุดคุณก็จะไดชีวิตและสุขภาพจิตที่ดี
กลับคืนมา

ฉันพยายามชวยชายผูหนึ่งมาเปนเวลาสี่ป เขาไดรับบาดเจ็บมาจากครอบครัวที่มี
ปญหาในอดีต ฉนัปรารถนาอยางยิง่ทีจ่ะเห็นชายคนนีไ้ดรับโอกาสกับชีวติใหมทีด่ ีเราใชเวลา
ทรัพยสิน และความทุมเทเพ่ือชวยเหลือเขาในทุกๆ ดาน และสิ่งตางๆ ก็เร่ิมเปลี่ยนไปใน

อยา่พยายามคอยดแูลทุกคน64
"ฉันเกงมากเร่ืองการดูแลคน จนใชเวลาอยูปหนึ่ งคอยกลอมทอนหิน
ที่เคยเปนไม เพ่ือไมใหมันรูสึกหวาดกลัว"

- เทอร่ี เคลลอก

ทุกคนจงสํารวจการกระทําของตนเอง จึงจะมีอะไรๆ ท่ีจะอวดไดในตัว ไมใช
เปรียบกับผูอื่น

 - กาลาเทีย 6:4
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ทางที่ดีขึ้น และเวลานั้นก็มาถึงเมื่อเขาตองออกเดินไปในทางของเขาและเร่ิมดูแลตัวเอง
เขามีงานทํา มีที่พักอาศัย มีรถยนต มีเพ่ือน มีทุกสิ่งพรอมที่จะกาวไปสูความสําเร็จในชีวิต
แตเมื่อเราไมไดดูแลเอาใจใสเขาในดานตางๆ เหมือนอยางเคยแลว เขาก็กลับไปสูวิถีชีวิต
แบบเดิมๆ อีก เขาจมดิ่งลงสูปญหาจนตองมีคนโทรมาเรียกใหเราไปชวยดึงตัวเขาออกมา
เหตุการณเปนเชนนีอ้ยูถึงสามคร้ัง จนเราแนใจวาชายคนนี้ไมไดอยากจะเปลีย่นแปลงตวัเอง
ใหดีขึ้นเลย เราตางหากที่อยากทํา ดังนั้นเราจึงตัดสินใจปลอยวางเร่ืองนี้ลง

ถาคุณพยายามจะชวยใครบางคนมาเปนปๆ แตเขาก็ยังไมมีทีทาวาจะดีขึ้นเลย
บางทคีณุตองกลบัมาคดิทบทวนวาเขาตองการความชวยเหลอืจากเราจริงๆ ไหม คณุอาจดใีจ
ที่เห็นชีวิตเขาเปลี่ยนแปลง แตตัวเขาเองอาจไมอยากเปลี่ยนแปลงก็ได ถาคุณตองการ
ชีวิตทีเ่รียบงาย ก็จงเขาไปชวยคนทีเ่ขาตองการความชวยเหลือจริงๆ แตอยาเปลีย่นอาชีพ
เปนนักดูแลเอาใจใสคนอ่ืน จนตัวเองตองหมดไฟไปในที่สุดก็แลวกัน
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หนังสือเลมหนึ่งที่ฉันเพ่ิงอานจบไป ชื่อวา Out of Control and Loving It เขียนโดย
Lisa Bevere ฟงดูตอนแรกอาจจะรูสึกวาชื่อหนังสือนั้นแปลกหู จนกระทั่งมารูวาผูเขียน
หมายความวา เธอพยายามไมไปควบคุมชีวิตและผูคนในชีวิตของเธออีกตอไปแลว ผลที่
ตามมาก็คือ เธอมีความสุขกับชีวิตมากยิ่งกวาเดิม

ฉันเปนคนที่มีบุคลิกประเภท A ชัดเจนและมีภูมิหลังมาจากครอบครัวที่มีปญหา
โดยไดรับการเลีย้งดมูาจากคนทีม่บุีคลกิประเภท A ซึง่เปนเจาแหงการควบคมุบงการ  สงผล
ใหฉันเติบโตเปนผูใหญที่ตองเขาไปควบคุมทุกสิ่งกับทุกคน ฉันพยายามแกไขจุดนี้อยูหลาย
ตอหลายคร้ัง และย้ํากับตนเองวาทุกคนมีสิทธิในชีวิตของตน แตฉันก็ปรับปรุงตัวเองได
มากพอสมควรแลวเหมือนกัน ฉันพบวาชีวิตจะสูญเสียความเรียบงายไปตราบเทาที่เรา
รูสึกวาเราจะตองควบคุมทุกๆ สิ่งเอาไว  พระเจาตางหากทีเ่ปนผูควบคุมทุกสิ่ง ไมใชใครอ่ืน
การตระหนักถึงความจริงในขอนี้และตัดสินใจปลอยวาง และยอมใหพระเจาเปนองคพระผู
เปนเจาที่แทจริง คือหนทางที่นําไปสูความเรียบงาย

ในทุกวันตอนเย็น ฉันอยากใหเดฟสามีของฉันมานั่งดูหนังดวยกัน ซึ่งเขาก็ไม
ขดัของอะไร แตบางคร้ังเขาจะใหฉนัรอไปกอนเพ่ือขอตวัไปอาบน้ํา  บางทเีขาก็แวะทําธรุะอ่ืน
กอนไปอาบน้ํา ผานไปชั่วโมงหนึ่งแลว เดฟก็ยัง "เตรียมตัวไปอาบน้ํา" อยูเหมือนเดิม
ในตอนนัน้ ฉันเบ่ือกับการจะตองนัง่รอ และรูสกึหงดุหงดิขึน้มา เพราะเดฟทําอะไรไดเชือ่งชา
กวาตารางเวลาของฉนั  สภาพการณเชนนีก็้ผานไปเปนป จนในทีส่ดุฉนัก็มาคดิไดวา ทําไมฉนั
ตองมาสนใจดวยวาเดฟจะมาดูหนังตรงเวลาหรือเปลา เดี๋ยวนี้ฉันจะพูดวา "ที่รัก ฉันจะเร่ิม

 เลกิควบคมุ65
"เราขอยอมปลอยวางทุกสิ่งที่ไมสามารถนําไปไดดวยในชีวิตนิรันดร"

- แอนนา อาร. บราวน ลินดเซย

ถาพระวิญญาณ [บริสุทธิ์] ของพระเจาทรงสถิตอยูในทานท้ังหลาย [นําทางและ
ควบคุมทาน] จริงๆ แลว ทานก็มิ ไดอยู ใต เน้ือหนัง แตอยู ใตพระวิญญาณ
ผู ใดไมมีพระวิญญาณ [บริสุทธิ์] ของพระคริสต ผู น้ันก็ไมเปนของพระองค
[เขาไมไดเปนของพระคริสต คือไมไดเปนบุตรของพระเจาโดยแทจริง]

 - โรม 8:9
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ดูหนังตอนทุมหนึ่งนะ ถาคุณอยากดูหนังกับฉัน ก็มานะ" และฉันก็จะเร่ิมเปดหนังตามเวลา
ที่บอกไว แลวก็ปลอยใหเขาทําอะไรที่เขาอยากจะทําไปโดยฉันจะไมเขาไปแทรกแซงอะไร
ทั้งนั้น ฉันมีความสุขกับเย็นวันนั้น และในที่สุดเขาก็มาหาฉัน พรอมกับคําถามมากมาย
เก่ียวกับหนงัในตอนทีข่ามไปแลว ตอนนีก้ลายเปนวาฉนัตองฝกไมใหรําคาญกับคําถามเหลานี้
แทนเสียแลว (ฮา ฮา!)

มีอยูหลายคร้ังเหมือนกันที่เดฟบอกวาเขาจะขอขึ้นไปดูโทรทัศนอีกเคร่ืองดานบน
แคเช็คผลการแขงขันกีฬา แลวจะกลับลงมาภายในสิบหานาท ี แตปญหาก็คอืวาแทบทกุคร้ัง
ฉันไมเคยเห็นเขากลับลงมาเลย ตอนนีฉ้ันกลับรูสกึนกึขํา เมื่อฉันยอนกลับมาคิดวาทีผ่านมา
ฉนัตองรูสกึผิดหวังไปก่ีคร้ังแลว โดยทีไ่มมอีะไรเปลีย่นไปเลย มาถึงตอนนี ้ฉนัก็แคปลอยใหเขา
ทําสิ่งที่เขาอยากทํา แตฉันจะไมเขาไปควบคุมแทรกแซงอะไรเขาแลว ฉันขอแคไดถือรีโมท
ทีวีไวในมือก็แลวกัน (ฮาเลลูยา!)
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ถาเพลงที่คุณรองมีชื่อเพลงวา "ทางของฉัน ใครอยาขวาง" ละก็ ชีวิตของคณุคงไมราบร่ืน
แนนอน คุณอาจเจอกับคนทีย่อมไมสูเพ่ือรักษาสันตสิุขไว แตวนัหนึง่คณุก็อาจจะวิ่งไปชนกับ
คนทีไ่มมทีางยอมใหคณุเหมอืนกัน  ถาคุณไมหัดเรียนรูทีจ่ะยอมเปนผูปรับตวัและปรับเปลีย่น
เสียบาง คุณก็จะตองตกอยูในสภาพโมโหเกร้ียวกราด หรือไมเชนนั้นก็จะตองเจอคนโมโห
ใสกลับมา ชีวิตของคุณคงจะไมไดพบกับความเรียบงายไดอยางงายๆ แนนอน

วิญญาณแหงความยโสอยูในรากแหงความไมยินดีปรับตัวและปรับเปลี่ยนใหเขากับ
ความปรารถนาของผูอ่ืน พระเจาตรัสในพระวจนะวาเมื่อเราถอมตัวเราลงภายใตพระหัตถ
อันทรงฤทธิ์ของพระเจา พระองคจะทรงยกเราขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร (ดู 1 เปโตร 5:6)
หรืออีกนัยหนึ่ง ถาเรายินดีทําสิ่งใดก็ไดที่สงผลใหเรากระทําตามน้ําพระทัยของพระเจา
ใหสําเร็จ พระเจาจะยกเราขึ้นโดยพระองคเองสูจดุที่เหนือกวาทีเ่ราทําไดดวยตัวของเราเอง
ในเวลาอันเหมาะสม

การทําในวถีิของเราเองนัน้คอืการประเมินตนเองสงูเกินควร  เราตอสูและโตแยงเพ่ือ
ใหไดมาในสิ่งที่ตองการ แตในความเปนจริงแลว เราจะมีความสุขมากกวาเมื่อเรามีชีวิตอยู
เพ่ือชวยใหผูอ่ืนมีความสุขยิ่งกวาความพอใจของตัวเราเอง

การปรับตวัเพ่ือรักษาสันติสขุไวนัน้ เปนสิง่ที่ทําไดงายกวาการไปสูรบปรบมือกับผูอ่ืน
แลวจบลงดวยความขัดแยงกัน ความขัดแยงกันนั้นเปนผลจากความพยายามอยากจะได
ในสิง่ทีเ่ราตองการ แทนทีจ่ะขอพระเจากอนแลวรอเวลาอันเหมาะสมของพระองค (ด ูยากอบ
4:1-2)

จงพรอ้มที ่จะปรบัตวั66
"จงปรับตัวเขากับสิ่งตางๆ ที่ชะตากําหนดไวให จงรักเพ่ือนรวมโลกที่ชะตา
พามาอยูรวมกันดวยความจริงใจ"

- มาคัส เออลีอัส

[เมล็ดพืชชนิดเดียวกันน้ัน] บางก็ตกท่ีดินดี (ปรับตัวไดอยางดี) แลวงอกงาม
จําเริญข้ึน เกิดผลสามสิบเทาบาง หกสิบเทาบาง รอยเทาบาง

 - มาระโก 4:8
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ฉันตอสู อยู กับแนวความคิดนี้มาเปนเวลาหลายป แตในที่สุดก็ตัดสินใจไดวา
สันติสุขนั้นสําคัญยิ่งกวาความหยิ่งมากมายนัก ฉันขอแนะนําคุณเปนอยางยิ่งวาใหคุณ
เตรียมพรอมที่จะปรับตัว ถาคุณปรารถนาอยากจะมีชีวิตที่เรียบงายอยางแทจริง
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การพยายามทําสิ่งที่คุณไมสามารถทําไดมีแตจะสรางความทอแทและความรูสึกลมเหลว
ในตวัคณุ เราตองเรียนรูวาเราทําอะไรไดบางและทําอะไรไมไดบาง  เราเปนหุนสวนกับพระเจา
และในการเขาหุนสวนนี้ แตละฝายจะตองมสีวนรวมกัน การเขาหุนสวนกันจะประสบความ
สําเร็จไดก็ตอเมื่อแตละฝายทําในสิ่งที่ตนเองชํานาญอยู

มหีลายตอหลายสิง่ในตวัฉนัและรอบตวัฉนัทีพ่ระเจาเทานัน้ จะทําการเปลีย่นแปลงได
แตฉันก็ยังพยายามจะทําใหไดดวยตัวเอง อยางเชน ฉันพยายามเปลี่ยนแปลงสามีของฉัน
ลูกๆ ของฉัน เพ่ือนบานของฉัน ตัวฉันเอง และสถานการณที่ฉันเผชิญ แตฉันก็ลมเหลว
มาตลอด แตกระนั้นก็จะยังมีโครงการใหมผุดขึ้นมาใหตอง "ทํา" ตอไปอีก  ปากฉันก็บอกวา
ไววางใจพระเจา แตในความจริงแลว ฉันพ่ึงพาตวัฉันเองมากกวา  วิถีและเวลาของพระเจา
นั้นไมเหมอืนกับของเรา เพราะฉะนัน้ เมือ่เราเบ่ือหนายที่จะรอคอย เราก็มักจะลงมือกระทํา
ดวยตัวเองไปเลย การล้ําหนาของเราไมไดบีบใหพระเจาตองรีบมาชวยเราไดเลย มีแตจะทํา
ใหเราตองรอนานกวาเดิมและหงุดหงิดมากขึ้นเทานั้น

ดังนั้น เราตองรูวาเราทําอะไรไดบางและก็ทําในสิ่งนั้น และที่สําคัญพอกัน คือเรา
จะตองรูวาเราทําอะไรไมไดบาง  เหมือนคําโบราณกลาวไววา "อยาหมนุลอรถ แลวตวัยังคง
อยูที่เดิม" คุณทําชีวิตของคุณใหเรียบงายไดโดยไมพยายามทําสิ่งที่คุณไมสามารถทําได
เราไมจําเปนตองทําตัวเปนยอดมนุษย ใหตัวคุณเองเปนสิ่งที่คุณเปนดีกวา คือเปนมนุษย
ผูไมสมบูรณที่ยังตองการความชวยเหลือ

67

ทานทราบหรือวาพระเจาทรงกําชับมันอยางไร และกระทําใหฟาแลบแหงเมฆ
ของพระองคมีแสง ... ทานทราบถึงการทรงตัวของเมฆหรือเปนพระราชกิจอัน
ประหลาดของพระองคผูสมบูรณในความรู

 - โยบ 37:15-16

อยา่พยายามเปลีย่นแปลง
สิ ่งทีคุ่ณเปลี ่ยนแปลงไม่ได ้

"เปนพระคณุของพระเจาทีใ่หเรายอมรับกับสิง่ทีเ่ราเปลีย่นแปลงไมไดโดยนิง่สงบ"
- แรนโฮลด นีเบอร
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การทําใหชีวิตที่สับสนกลับมาเรียบงายไดนั้นเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
ดังนั้นเราควรจะตองเปลี่ยนในสิ่งที่ เราเปลี่ยนได บางคนอาจบอกวาตนเองเกลียดการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งในความเปนจริงแลว พวกเขาตางชอบผลของการเปลี่ยนแปลง เพียงแต
ไมชอบกระบวนการเทานั้นเอง

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เรามักจะสับสนในชวงหนึ่ง เพราะวาเราจะไมไดเปน
เหมือนที่เราเคยเปน และเราก็ยังไมแนใจวาเราจะเปนอยางไรตอไป แตเมื่อไรก็ตามที่เรา
กาวออกมาอยางกลาหาญเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง เรายอมรับวามีโอกาสที่เราจะพลาด
อยูเหมือนกัน สิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงนี้อาจไมดีเทากับสิ่งที่เรามีอยูก็ได แตก็ไมแนวามัน
อาจจะดีกวามากๆ เลยก็ได  วิธีเดียวที่เราจะรูได คือตองกลาที่จะกาวออกมา

คุณเคยคิดถึงการเปลีย่นแปลงอะไรบางสิ่งที่ตองใชเวลานาน แตจนแลวจนรอดคุณ
ก็ยังไมไดเร่ิมตนทําสิง่นัน้เสียทีไหม  ความตัง้ใจทีด่ีอาจกลายเปนรองเกวยีนทีล่กึลงไปเร่ือยๆ
ได  พระเจาทรงแสวงหาวิญญาณที่สวมใจกลาหาญซึ่งฟงเสียงของพระองคและกระทําตาม
มีทางเดียวเทานั้นที่คุณจะคนพบวาคุณสามารถมีสิ่งใดไดบาง คือ ยอมละสิ่งตางๆ ที่คุณ
มอียูในเวลานีเ้สยี  การจะเกดิดอกออกผลนัน้จําเปนตองมกีารลงทนุกอนเสมอ  ฉนัเองก็ตอง
ออกจากงานที่มั่นคงในคริสตจักรเพ่ือเร่ิมตนพันธกิจของตัวเอง แมในเวลานั้นจะดูนา
สะพรึงกลัวและโดดเดี่ยว แตลึกๆ ภายใน ฉันรูวาฉันจะตองเปลี่ยนแปลง ฉันตองลงทุนกับ
สิ่งที่ฉันมี แตสุดทายแลวฉันก็ไดรับมากกวาสิ่งที่ฉันยอมสละทิ้งไปนั้น

การเปลี่ยนแปลงชีวิตอยูเสมอจะทําใหชีวิตดําเนินอยูบนความเรียบงาย เมื่อคุณได
ตัดแตงเอาสิ่งที่ควรตองริดออกไปเสีย คุณไดทําใหชีวิตของคุณปราศจากความวุนวาย
และมีพ้ืนที่ใหกับสิ่งที่สดใหมจะบังเกิดออกมาตอไป

จงเปลี ่ยนแปลงสิง่ทีค่ณุเปลี ่ยนแปลงได ้68
"[พระเจาทรงประทาน] ... ความกลาหาญใหกับเราในการเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง"

-แรนโฮลด นีเบอร

จงระลึกถึง [ดวยความนบนอบ] ท่ีจะยกยองพระราชกิจของพระองค ซึ่งมนุษย
ไดรองเพลงกลาวถึงน้ัน

 - โยบ 36:24
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เมื่อใดที่เราคาดหวังบางสิ่งจากคนบางคนในสิ่งที่ควรจะคาดหวังไดจากพระเจาเทานั้น
เราก็จะลงเอยดวยความผิดหวังและทอแท จงเขามารองขอพระเจาในสิง่ที่เราตองการและ
ปรารถนา แลววางใจใหพระองคทาํการผานใครก็ไดทีท่รงเลอืกไว  พระคมัภรีกลาววาพระเยซู
รูจักธรรมชาติของมนุษยดีจึงมิไดทรงวางพระทัยในคนเหลานั้น (ดู ยอหน 2:24-25)
พระองคเขาใจอยางลกึซึง้ถึงความไมสมบูรณของมนษุยและการไมสามารถตอบสนองความ
คาดหวังไดตลอดเวลา  กระนัน้พระองคก็รักษาความสมัพันธทีด่ไีว ในขณะเดียวกันก็ทรงวาง
ความคาดหวังไวอยูบนพ้ืนฐานแหงความเปนจริง

ฉันเคยบาดเจ็บอยางแสนสาหัสหลายตอหลายคร้ังเมื่อไปคาดหวังกับมนุษยในสิ่งที่
พระเจาเพียงผูเดียวเทานั้นที่จะทําได บทเรียนหนึ่งที่ฉันไดเรียนรูมาอยางยากลําบากก็คือ
การจัดการกับนิสัยที่ชอบเห็นคุณคาในตนเอง เปนเวลานานที่ฉันคาดหวังจะใหคนอ่ืน
มาทําใหฉันรูสึกดีกับตัวฉันเอง ซึ่ งที่ จริงแลว ฉันควรจะคนหาคุณคาที่แทของฉันใน
องคพระเยซูคริสตและในความรักที่พระองคมีตอฉัน เมื่อเราวางความหวังใจและความ
คาดหวังไวในพระเจา เราจะไมพบกับความผิดหวังอันใดเลย

ปกตแิลว ไมมีใครตัง้ใจจะมาทํารายเราหรอก  แตความจริงกลายเปนวาเราตางหาก
ที่ทําใหพวกเรากันเองบาดเจ็บและผิดหวัง เนื่องจากเราตางมีความออนแออยูในตนเอง
เราเปนคนเห็นแกตัวโดยธรรมชาติ และมักจะทําสิ่งที่ดีที่สุดเพ่ือตนเอง แทนที่จะทําสิ่งนั้น
ใหกับผูอ่ืน แตเมื่อเราเติบโตขึ้นในฝายวิญญาณผานทางความสัมพันธในองคพระเยซู
เราก็จะสามารถกาวขามนิสัยเห็นแกตัวนี้ไดอยางมีชัย แตขณะที่เราอยูในกระบวนการแหง
การเปลี่ยนแปลงนี้ เราก็อาจยังทําผิดพลาดอยูเหมือนกัน

อย่าคาดหวงัอะไรเกินจริง69
"อยาคาดหวังอะไรนักเลย จงดําเนินชีวิตที่ไมไดตื่นใจอยางเกินควร"

- อลิซ  วอคเกอร

ขาแตองคพระผูเปนเจา บัดน้ีขาพระองคจะรอคอยอะไร ความหวังของขาพระองค
อยูในพระองค

 - สดุดี 39:7
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บางคร้ังเราคาดหวังบางสิ่งจากผูอ่ืนที่ไมรับรูถึงความคาดหวังของเราเลย และเมื่อ
ไมมใีครสนใจเรา เราก็จะโมโหและรูสกึไมพอใจ แตคนทีเ่ราโกรธอยูนัน้ก็อาจไมรูตวัดวยซ้ําวา
เขาไดทําอะไรไปใหเราบาดเจ็บ ดังนั้น จงตัดสินใจมอบความคาดหวังของเราไวใน
พระเจาดกีวา ไววางใจพระองคในสิง่ทีเ่ราตองการและปรารถนา แลวชวีติของเราจะเรียบงาย
ขึ้นอีกเยอะเลยทเีดียว
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ส่ิงใดที่มีการเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงยอมจะมีความกาวหนาไปตามลําดับ เชน
เมล็ดพืชที่หวานลงดินก็คงไมไดงอกขึ้นมาแลวเกิดดอกออกผลไดในทันที แตชาวนาจะตอง
อดทนรอคอย เราเองก็ควรตองเปนเชนนั้นดวย พระเจาทรงชวยเราใหมีชัยเหนือศัตรู
ของเราทลีะเลก็ทลีะนอย (ด ูเฉลยธรรมบัญญตั ิ7:22) มไีมก่ีคร้ังเทานัน้ทีพ่ระองคจะกวาดลาง
ใหสิน้ซากดวยการโหมโจมตีในคราวเดียว เมือ่เราเพียรศึกษาพระวจนะของพระองค เราจะ
พบวาพระองคทรงเปลีย่นแปลงเราไปสูพระฉายของพระองคทลีะเลก็ทีละนอย (ด ู2 โครินธ
3:18)  และเราจะไดรับมรดกแหงพระสัญญาของพระเจาผานทางความเชือ่และความอดทน
(ดู ฮีบรู 10:36)

การขาดความอดทนรอ มีแตจะนําความเดือดรอนมาถึงเรา แลวก็ไมไดชวยให
พระเจารีบเรงอะไรใหกับเราไดเลย เวลาของพระเจาก็ดีพรอมสมบูรณอยูแลว และสิ่งดีที่
เราสามารถทําไดก็คือ การตัดสินใจเดินทางออกไปอยางมีความสุข จงสุขใจในทุกยางกาว
ที่เคลื่อนไปขางหนาของคุณ ไมเชนนั้นชีวิตของคุณจะเสียเวลาไปกับความทอแทผิดหวัง
ในสี่งที่คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงกลับคืนไดอีก

การคาดหวังความสุขสมใจแบบทนัทีทันใดนั้น เปนความคาดหวังทีไ่มอาจเปนจริงได
มีแตจะทําใหคุณทอแทและผิดหวังเปลาๆ ถาคุณปรารถนาจะมีชีวิตที่ เรียบงายจริงๆ
คุณจะตองเปลี่ยนวิธีการทําสิง่ตางๆ ในชวีิตเสยีใหม และเมือ่คุณเขาใจวาทุกสิง่นัน้ลวนเปน
กระบวนการที่ตองใชเวลา คุณก็จะผอนคลายลง และความเขาใจนี้จะชวยใหคุณกาวยาง
ทีละกาวไปบนเสนทางเดินไดอยางสุขใจ

กา้วไปขา้งหนา้ไปทลีะกา้ว70
"ความเพียรและความทรหดอดทนชางมีอํานาจวิเศษ ชวยพาใหความยาก
ลําบากทั้งปวงมลายหายไป ทั้งอุปสรรคนั้นก็อันตรธานไปเสียสิ้น"

- ยอหน ควินซี่ อดัมส

และจงใหความมั่ นคงน้ันบรรลุผลอันสมบูรณ เพื่อทานท้ังหลายจะไดเปนคนท่ี
ดีพรอม มีคุณสมบัติครบถวน [ไมขาดสิ่งใด] ไมมีสิ่งใดบกพรองเลย

- ยากอบ 1:4
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ผลของความอดทนนั้นคือเมล็ดพันธุที่อยูในตัวคุณ และเมื่อคุณรอคอยดวยทัศนคติ
ที่ถูกตองแลว เมล็ดพันธุนั้นจะงอกออกมาและเติบโตขึ้น คุณอาจจะยังไมไดไปถึงจุดที่คุณ
ตองการ แตคุณกําลังรุดหนาตอไปอยางไมลดละ
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สติปญญาคือสิ่งจริงแท คนที่มีสติปญญาจะยอมรับขอจํากัดของตนเองโดยหลีกเลี่ยง
ไมขอเปนคนเกงเกินตัว พระเจาไมมีขอจํากัด และทรงกระทําสิ่งสารพัดที่ เราทําไมได
ผานทางเรา อยางไรก็ดีเราแตละคนอาจจะเคร่ืองไหมหมดสภาพได ถาเราไมใชสติปญญา
ในการจัดวางตารางเวลาและการรับปากรับคําในการทําสิ่งตางๆ ใหดี

พระเยซูตรัสไววา เมื่อเราเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก ก็ใหเราเขาไปหาพระองค
ผูทรงมอบการพักสงบใหกับเรา (ดู มัทธิว 11:28) วิธีหนึ่งพระองคจะมอบการพักสงบ
ใหกับเราได คือการชี้ทางใหเรารูวาจะตองเปลี่ยนแปลงชีวิตอยางไร

คุณเคยเหนื่อยลาจนหมดพลังไหม ฉันเคยเปนมากอนและมันทรมานมาก นั่นคือ
ประสบการณที่ฉันไมอยากกลับไปเปนอีกเลย อันที่จริงแลวฉันรักพันธกิจของฉันมาก
แตฉันยังจําเหตุการณวันหนึ่งได ฉันขับรถไปขางๆ ที่ทํางาน แลวฉันก็แลบลิ้นใสที่ทํางาน
ของฉนั  ในเวลานั้น ความคดิหนึ่งก็แลนเขามาในหัววา ฉันไมอยากไดยินชือ่ Joyce Meyer
Ministries อีกตอไปแลว แนนอนวาฉันไมไดหมายความเชนนั้น แตในวินาทีนั้น ฉันกลับ
คดิอยางนัน้ขึน้มา ทําไมฉนัถึงคดิอยางนัน้ไดนะหรือ ก็เพราะฉนัเพ่ิงจะเสร็จสิน้กับการจดังาน
สัมนาสิบสามรายการ ภายในเวลาสิบสามสัปดาห และฉันตกอยูในอาการหมดพลังอยาง
รุนแรง ฉนัจําตองปรับจงัหวะการกาวยางใหม พรอมกับจดัสดัสวนชวีติเสยีใหม พวงดวยการ
พักสงบ และเมื่อฉันไดปรับชีวิตใหมตามนั้นแลว ฉันจึงไดกลับคืนสูสภาพปกติอีกคร้ังและ
พรอมที่จะ กาวเดินไดตอไป

อาการเหนื่อยลาจนหมดพลังนี้ไมไดเกิดขึ้นเพียงขามคืน เมื่อใดที่คุณรูสึกตัววาเร่ิม
ฉุนเฉียว, ตองลากสังขารไปทํางาน แลวแอบหนีกลับบานกอนเวลา, เอาใจใสนอยลง

ฉลาดคิดก่อนหมดพลงั71
"ความฉลาดไมไดเกิดจากการจดจําอดีตที่ผานมา แตดวยความรับผิดชอบ
ตออนาคตของเราตางหาก"

- จอรจ เบอรนาด ชอว

มนุษยผูประสบปญญา และผู ไดความเขาใจ [โดยดึงออกมาจากพระวจนะและ
ประสบการณชีวิต] เปนสุข (ไดรับพร, โชคดี, เปนท่ีนาอิจฉา) จริงหนอ

- สุภาษิต 3:13
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กับสิ่งที่เมื่อกอนมีความสําคัญยิ่ง หรือรูสึกวารางกายเจ็บปวยทั้งที่ไมสามารถวินิจฉัยได
ชดัวาเปนอะไร แสดงวาคุณกําลงัอยูในอาการเหนือ่ยลาจนหมดพลังเขาใหแลว  บางคนอาจ
ไมใสใจกับสัญญาณเตือนภัยเหลานี้ แลวก็ยังดันทุรังตอไปจนกระทั่งอาการเหนื่อยลานี้
สาหัสมากจนเกินเยียวยาได คนเหลานี้ไดทอดทิ้งสิ่งที่พระเจาตั้งใจใหเขากระทําในชีวิต
เพียงเพราะพวกเขาไมไดมองดูความเปนจริงในสิ่งที่ตนเองปรารถนา วิถีการดําเนินชีวิต
ที่เรียบงายนั้นคือการกําหนดจังหวะการกาวยางใหเหมาะสมกับตัวคุณเองเพ่ือจะสามารถ
ทําสิ่งตางๆ มากมายในชีวิตใหสําเร็จไดโดยไมตกขอบระหวางทางจากอาการเหนื่อยลา
จนหมดสภาพนี้ไปเสียกอน
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การไดอยูตัวคนเดียวอยางมีความสุขในหวงเวลาอันเงียบสงบ คือการเยียวยาที่วิเศษสุด
สําหรับจิตวญิญาณภายใน เราทกุคนตองการเวลาในการใครครวญกับตนเองอยางสม่าํเสมอ
เพ่ือใหจิตวิญญาณสงบนิ่งเสีย จติใจของคณุตองการพักสงบอยูทามกลางสันติสขุที่จะพบได
ในการใชเวลาตามลําพัง อารมณความรูสึกก็ตองการเวลาที่จะสงบนิ่งอยูเพ่ือรับการร้ือฟน
จากสภาพชีวิตประจําวัน เมื่อเรารูสึกเหนื่อยออนดังวาจะไปตอไมไหวแลว การปลีกตัว
เพ่ือใชเวลาโดยลําพังจะชวยใหเรา คนพบความมุงมัน่ทีจ่ะขับเคลือ่นเราตอไปใหถึงจุดหมาย
ปลายทางไดอยางมีความสุข

พระเยซก็ูปลกีพระองคเองเสดจ็ขึน้ไปบนภเูขาเพ่ือจะอยูคนเดยีวเปนประจํา  พระองค
ไดรับการเติมความสดใหมและเสริมเร่ียวแรงใหมในการอยูตามลําพังนี้ และในความเงียบ
นีเ้อง เราจะไดยนิเสยีงของพระเจา และไดรับการตอกย้ําทศิทางทีพ่ระองคปรารถนาจะใหเรา
ดําเนินชีวิตตอไป

ชวีิตฉันคงจะตองคลุมคลัง่เปนแน ถาหากไมมเีวลาไดหลบลีไ้ปอยูตวัคนเดยีวเสยีบาง
ฉันคงคิดอะไรไมออกแนเพราะมีแตเร่ืองตางๆ นานาถาโถมเขามาใส  ฉันไมรูวาควรจะตอบ
ตกลงหรือตอบปฏิเสธดี เพราะความคิดของฉันสับสนไปหมด ความรูสึกของฉันเหมือน
ถูกโยนขึน้โยนลงบนรถไฟเหาะตลีงักา จนบอยคร้ังทีฉ่นัอยากจะวิง่หนไีปเสยีใหพน  แตเมือ่ฉนั
ไดปลีกตัวสักพัก ในบางเวลาที่ไดอธิษฐานและใครครวญอยูคนเดียว สิ่งตางๆ ก็เปลี่ยนไป
ฉันจะไดรับสติปญญาและทิศทางในชวงเวลาที่ไดพักสงบอยูคนเดียวนั้น

ฉนัชอบใชเวลาอยูกับตวัเองและไดพบสันติสขุในชวงแบบนัน้จริงๆ  และฉนัไดรับการ
ตระเตรียมเขาสูการพักสงบในชวีิต  คุณลองพยายามจัดสรรเวลาในแตละวัน แตละสัปดาห
หรือแตละเดือนของคุณเพ่ือจะอยูตามลําพังบาง ลองตื่นขึ้นมาใหเชากวาปกติ มาเฝาดู

ฝึกใชเ้วลาอยูต่ามลาํพงั72
"ฉันรักผูคน ฉันรักครอบครัวและ ลูกๆ ของฉัน แตเมื่อฉันอยากพักพิง
เพ่ือพบกับพลังสดชื่นของน้ําพุที่ ไมมีวันเหือดแหง เมื่อนั้นคือเวลาที่ฉัน
ไดใชเวลาอยูกับตัวเอง"

-  เพิรล เอส. บัค

ชนชาติของเราจะอาศัยอยูในท่ีอยูอยางศานติ ในท่ีอาศัยอันปลอดภัย ในท่ีพกัอันสงบ
- อิสยาห 32:18
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ดวงอาทิตยขึ้นกับองคพระเจา หาสถานที่เงียบสงบในสวนสาธารณะ แลวมาชื่นชมความ
งดงามแหงการทรงสรางของพระเจา ไมวาคุณจะทําสิ่งใดก็ตาม ฉันหนุนใจใหคุณเพาะบม
การใชเวลาโดยลําพังดู เพราะคุณจะไดพบคําตอบสูชีวิตที่เรียบงายซึ่งคุณจะสัมผัสไดดวย
ความสุขใจแนนอน
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คนมากมายสนใจอยูกับเร่ืองของวนันีห้รือไมก็เร่ืองของเดอืนหนา หรือบางคนอยางดก็ีสนใจ
วาเกษียณแลวจะทําอะไรตอไป เราตางคดิและวาดแผนไวในเร่ืองทีเ่ปนของโลกนี ้แตพระเจา
คิดและวางแผนไวในเร่ืองที่เปนนิรันดร เรามักจะสนใจในสิ่งที่เรา "รูสึกดี" ณ เวลานี้ หรือ
สิ่งที่ไดผลลัพธในทันทีทันใด แตพระเจาทรงมีพระประสงคนิรันดรที่วางไวใหสําหรับชีวิต
ของเราแตละคน

วิธีหนึ่งที่ชวยใหเรามีชีวิตที่เรียบงายได คือ การพักวางแผนงานทุกดานสําหรับชีวิต
ในโลกไว แลวหันมาไววางใจพระเจาโดยใหพระองคทรงนําชวีติของเราวนัตอวนั  และเมือ่เรา
ติดตามพระเจาไป พระองคไมเพียงจะนําเราไปสูสิ่งที่ดีที่สุด ณ เวลานี้เทานั้น แตยังนําไปสู
สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนิรันดรอีกดวย พระเจาทรงทอดพระเนตรลงมาและเขาใจในสิ่งที่เรา
ไมอาจเขาใจได พระองคตองการใหเราไววางใจพระองคในจังหวะเวลาอันดีเลิศของ
พระองคดวย

ถาหากเราพุงความสนใจไปที่ภาพแหงนิรันดรที่ใหญกวา เราจะสามารถขจัดเวลาที่
หมดไปกับความกังวลในสิง่เรามัวแตคิดวามันจะเกิดขึ้นแตมันไมเกิด ความใครอยากรูเร่ือง
ทุกเร่ืองในอนาคตเปนการบอกถึงนิสัยที่มักสนใจแตตนเอง จงละวางการใชเหตุผลทั้งปวง
แลวมคีวามสขุกับชวีติทีส่วยงาม เรียบงาย แตเปยมดวยพลงัซึง่พระเจาไดเตรียมไวรอคณุอยู
อีกทั้งพระพรนิรันดรที่มาจากการไววางใจในน้ําพระทัยที่มีสําหรับชีวิตของเราทุกคนดวย

จดจ่ออยู่กบัสิ ่งทีเ่ป็นนิรนัดร์73
"ถาตั้งเปามุงสูสวรรค เราจะไดโลกไปดวย ถาตั้งเปาอยูกับโลก เราจะไมได
อะไรเลย"

- ซี.เอส. เลวิส

จงเอาใจใสสิ่งท่ีอยูเบ้ืองบน (สิ่งท่ีอยูสูงกวา) ไมใชสิ่งซึ่งอยูท่ีแผนดินโลก
- โคโลสี 3:2
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ภาระหนาที่ที่ถูกผลัดผอนจนสุมเปนกองพะเนินนั้นเปนที่นาหนักใจ แตวินัยประจําวัน
ชวยรักษาเราไว ณ จดุที่จะรับมือกับชวีิตไดอยางมีสนัติสุข  พระวจนะกลาวไววา การตสีอน
ทุกอยางดูไมนายนิดีเลย แตภายหลังก็กอใหเกิดผลคือสนัติสุขและความชอบธรรม (ด ูฮีบรู
12:11) อีกนัยหนึ่ งคือการทําสิ่ งที่ ถูกตองในทันทีทันใดนั้นเปนสิ่ งนาทาทายและตอง
หมั่นฝกฝนวินัย แตการไดรูวาเราไดทําสิ่งที่ควรจะตองทําไปแลวนั้นจะกอใหเกิดสันติสุข

วินัยประจําวันเพียงเล็กๆ นอยๆ ชวยปกปองไมใหเราตองเผชิญกับงานสะสมที่
เกินกวามนุษยธรรมดาจะสะสางไดหมด เมื่ อเราผลัดงานที่ ตองทําในตอนนี้ ออกไป
ก็ไมไดหมายความวาเราจะไมตองทํามันในภายหลัง แตจะเปนการเพ่ิมงานของวันนี้ใหกับ
วนัพรุงนีต้างหาก เมือ่เปนเชนนีว้นัแลววนัเลา งานก็จะกองเปนภเูขาเลากา สงผลใหชวีติมแีต
ความยุงเหยิง, ทอแทและทับถม จนกลายเปนความหดหูใจและหมดสิ้นกําลังใจไปในที่สุด

การมีวินัยหมายความวาเราตองปฏิเสธตอความปรารถนาฝายเนื้อหนังที่จะผลัด
ภาระหนาทีท่ีจ่ะตองทําเดีย๋วนีอ้อกไปเปนประจํา  อัครทตูเปาโลกลาววา "ขาพเจาตายทกุวัน"
ทานไมไดหมายความวาทานไดมีประสบการณแหงความตายทางกายภาพทุกวัน แตทาน
ไดตอบปฏิเสธตอตนเองอยู เปนประจําในสิ่ งที่ทานปรารถนาแตพระวิญญาณบริสุทธิ์
ไมทรงนําใหทานกระทําตางหาก

จงรบัมือกบัแตล่ะวนัโดยทนัที74
"อยาเพียงแตมีชีวิตอยูกับอดีตหรือกับอนาคต แตจงใหการงานในแตละวัน
ซึมซาบกําลังกายทั้งสิ้นในตัวคุณ และสนองตอบความทะเยอทะยานอัน
กวางไกลออกไป"

- เซอรวิลเลียม ออสเลอร

ในขอน้ี ขาพเจาอุตสาหประพฤติตามท่ี จิตสํานึก [โดยตายตอตนเองตายตอ
อารมณฝายโลก, ความหิวกระหายทางกาย, ความปรารถนาทางโลก, โดยพยายาม
บากบ่ันในทุกวิถีทาง] เห็นวาดีเสมอ (ไมสั่นคลอน, ไมมีท่ีติ) มิใหผิดตอพระเจา
และตอมนุษย

- กิจการ 24:16
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ถากลามเนือ้ฝายวินัยของคณุออนเปลีย้เสยีกําลงัไปเพราะไมไดใชงานมานาน ฉนัขอ
แนะนําใหคุณเร่ิมตนออกกําลังกายกลามเนื้อเหลานี้ตั้งแตวันนี้ เลย เร่ิมตนคุณอาจจะ
ปวดเมื่อยและระบมไปหมด แตผานไปสักพักคุณจะไดชื่นชมกับชีวิตใหมที่เรียบงายและ
เปยมดวยสันติสุข
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สถิติพบวา คนที่เรามักจะไดพบปะพูดคุยนั้น จะมีอยู 10 เปอรเซ็นต ที่เขาจะไมคอยชอบ
ขีห้นาเราเทาไหร  อาจจะเรียกไดวาเขาไมถูกชะตากับเรา หรืออะไรก็ด ีแตถึงกระนัน้เราก็คง
จะไปทําอะไรไมไดจริงๆ นอกจากจะเอามาคิดกังวลใจหาที่มาและเหตุผลตางๆ

แตความจริงคือวา พระเจาทรงอยูฝายเรา และเพราะพระองคทรงฤทธาและนา
ยําเกรง ดังนั้นแลว จึงไมสําคัญเลยวาใครจะมาตอตานเรา (ดู โรม 8:31) จงระลึกถึงผูที่อยู
ฝายเรา ไมใชผูทีต่อตานเรา  มคีนอีกมากมายทีรั่กคณุและยอมรับในตวัคณุ และเมือ่คณุระลกึ
ถึงพวกเขาไว คุณก็จะพบความสขุใจยิง่กวาสิง่ใด  เราจึงควรหัดรวบรวมความคดิของเราไว
กับสิ่งทีเ่รามี ไมใชกับสิ่งที่เราขาด เรามอีงคพระเจา และพระองคสัญญาวาจะไมทอดทิ้งเรา
หรือจากเราไป ดังนั้นพระองคจึงทรงอยูกับเราเสมอทุกเวลา พระองคทรงเปนยิ่งกวาสิ่งใด
ถาคุณจะบังเอิญไปไดยินมาวามีคนไมคอยชอบคุณหรือไมสบายใจที่ไดเห็นหนาคุณ จงอยา
เก็บเอาเร่ืองพวกนี้มาทําใหตัวคุณเองตองวาวุนใจ ขอใหคุณตั้งมั่นอยูในองคพระเยซูและ
ใหคุณระลึกไววาพระองคทรงเปนมิตรแทของคุณเสมอ

ถาหากคณุกําลงัเผชญิหนากับความทาทายอันยิง่ใหญอยูในเวลานี ้และคณุรูสกึวามนั
ชางหนกัหนวงเกินไปสาํหรับตวัคณุ ใหคณุใชเวลานีก้ลาวออกมาดงัๆ วา "พระเจาทรง อยูขางฉนั
และเมื่อพระองคทรงอยูขางฉันแลว บัดนี้ ฉันจะทําสิ่งใดก็ไดที่จําเปนตองทํา ในชีวิต"

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดําเนินอยูเคียงขางชีวิตของเรา พระองคทรงเปนผูชวย
ประคองเราในยามยาก พระองคทรงเปนองคผูชวยเหลือที่ เราพ่ึ งพาไดเสมอในชีวิต
คุณไมไดอยูคนเดียวอีกตอไปแลว

อยา่ลมืวา่พระเจา้อยูฝ่่ายเรา75
"เมื่อใดที่ความมั่นใจในองคพระเจาของเราขึ้นอยูกับความมั่นใจในตัวมนุษย
ผูหนึ่งผู ใดแลวละก็ เมื่อนั้นเราคงเปนเหมือนผืนทรายที่แปรเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา"

- ฟรานซิส เชเฟอร

พระเจาเปนผูทรงความสัตย (ไวใจได, เชื่อถือได, ดังน้ันจึงทรงรักษาพระสัญญา,
และทรงเปนท่ีพึ่งพา)

- 1 โครินธ 1:9
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ถาเราเร่ิมเชื่อวาชีวิตมันหนักหนาสาหัสเหลือเกิน และเร่ิมรับเอาทัศนคติ "ความพายแพ"
เขามาในชีวิต เราก็กําลังทําผิดพลาดอยางใหญหลวงจากการรับเอาคําโกหกนั้นเขามา แต
ความจริงคือ เรามีชัยอยางเหลือลนโดยพระคริสตผูทรงรักเรา (ดู โรม 8:37) สําหรับ
ตัวฉันแลว การเปนยิ่งกวาผูพิชิตหมายความวา ฉันรูดีวาเมื่อใดที่ฉันเผชิญการทดลอง
ฉันจะเปนฝายมีชยัชนะ เราไมตองกังวลหรือหวาดกลวั เพราะพระเจาทรงอยูขางเรา เราจึง
เปนยิง่กวาผูพิชิต  เราอาจรูสกึเหมอืนกับดาวิดในพระคมัภีรทีย่ืนอยูตอหนาโกลอัิทโดยในมือ
ไมมีอะไรเลยนอกจากสลิง แตเรามีความมั่นใจในองคพระเจาผูซึ่งยืนอยูเคียงขางเรา

ไมมีปญหาใดจะใหญเกินกวาจะแยกเราออกจากความรักของพระเจาที่พบในองค
พระเยซูคริสตได  เมื่อใดทีคุ่ณรูสึกหนกัหนวงในจิตใจ จงกลาวออกมาวา "พระเจาทรงรักฉัน
และโดยพระองค ฉนัเปนยิง่กวาผูพิชติ"  อยาไปเชือ่คําโกหกของมารทีพ่ยายามจะหลอกคณุวา
คณุทําไมไดหรอก จงหยดุเชือ่เชนนัน้ แลวลองตัง้ใจระลกึถึงชยัชนะคร้ังอ่ืนๆ ทีค่ณุเคยไดรับมา
ในอดีต  อาจมีหลายตอหลายคร้ั งที่ คุณเคยรู สึกว าคุณไปตอไม ไหวแล ว แตนี่ ไง
คุณมาถึงจุดนี้ไดอยูดี  นี่เปนคําพยานในตัวของมันเองอยูแลววาคุณคือผูมีชัย!

จงระมัดระวังคําพูดและความคิดของคุณในขณะที่คุณตองเผชิญกับปญหา เพราะ
คําพูดจะสงผลตอชีวิต คําพูดสามารถเสริมกําลังหรือในขณะเดียวกัน คําพูดก็สามารถ
บ่ันทอนกําลังของคุณก็ได ขึ้นอยูวาคุณจะใชคําพูดอยางไร จงใหความคิดของคุณเปนไป
ในทางบวกและจงคิดอยางผูมีชัยชนะ จงเชื่อวาพระเจาผูทรงทํากิจในเราเปนผูชวย
ใหเราทําสิง่ตางๆ ที่เราจําเปนตองทําสําเร็จมีชัยได ทัศนคติในทางของพระเจาเชนนี้จะชวย
ใหคุณมีความสุขกับชีวิตไดตลอดเวลา

เราเป็นยิ ่งกวา่ผูพ้ิชิต76
"ทรงยอมใหขาเปนทาสของพระองค เพ่ือขาจะมีเสรี ทรงเรงเราใหขา
ยกดาบขึ้น เพ่ือขาจะเปนผูพิชิต"

- จอรช มาเทอสัน

แตว าในเหตุการณ ท้ั งปวงเหล าน้ี  เรามีชัยเหลือลน โดยพระองคผู ไดทรง
รักเราท้ังหลาย

- โรม 8:37
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อัครทูตเปาโลมกัจะขอบพระคุณพระเจาทีไ่ดประทานกําลังตามความจําเปนในการรับมอืกับ
ทุกสถานการณในชีวิตของทาน ฉันเชื่อวาทานทําเชนนี้เปนนิสัยอยูแลว ไมใชทําเฉพาะ
เวลามีเหตฉุุกเฉิน การอธิษฐานลวงหนาทําใหเราไดรับความชวยเหลือกอนที่เราจะตองการ
เสียอีก อีกทัง้เปนการแสดงวาเราไดพ่ึงพาและไววางใจใหพระเจาดูแลสิ่งตางๆ ที่เราไมอาจ
ทราบไดลวงหนาอีกดวย

การอธิษฐานคือวิธปีลดปลอยความเชื่อของเราออกมา  อยารอกระทั่งคุณอยากลอง
มคีวามเชือ่และพัฒนาใหมากขึน้ บางทมีนัอาจจะสายเกนิไปแลว แตจงพัฒนาและปลดปลอย
ความเชื่อ กอนที่คุณตองเขาไปอยูในสถานการณที่จําเปนตองใชความเชื่อนั้น ในแตละเชา
ฉันอธิษฐานใหพระเจาชวยฉันในตลอดวัน ฉันไมรูดวยซ้ําวาแตละวันจะเกิดอะไรขึ้น ฉันจึง
วางแผนเอาไวตลอดเวลา แตสิง่ทีเ่กิดขึน้ในแตละวนัก็ไมใชอยางทีเ่ราวางแผนเอาไวเลยฉนัจงึ
อยากจะเตรียมพรอมไวเสมอเพื่อไมตองมาเจอกับสิ่งที่ไมคาดฝนทีหลัง ฉันขอพระเจาชวย
ปลดปลอยทตูสวรรคประจําตวัใหไปลวงหนาฉนั เพ่ือชวยจดัเตรียมหนทางให  "ทานไมมเีพราะ
ทานไมไดขอ" (ดู ยากอบ 4:2) ดังนั้นเราจะมัวรอจนตองเจอปญหาแลวคอยมาอธิษฐาน
ไปทําไม ทําไมเราไมอธษิฐานไวลวงหนาแลวกาวไปรับความชวยเหลอืทีร่อเราอยูไมดกีวาหรือ

การอธิษฐานกอนเหตุฉุกเฉินนั้นก็เปรียบเสมือนการเก็บสะสมเงินไวในธนาคาร
เมือ่คุณกันเงนิเอาไวแลว และเวลารถคุณเสยีขึน้มา คุณจะไมรูสกึหงุดหงดิเลย  เพราะคณุได
จัดเตรียมทางที่จะดําเนินชีวิตไปอยางเรียบงายและเปยมสุขกอนที่คุณจะไดเผชิญกับ
สถานการณที่มีความจําเปนเสียอีก จงเร่ิมสะสมคําอธิษฐานเสียแตวันนี้ จงเก็บสตอค
คําอธิษฐานของคุณใสไว ในถังบรรจุคําอธิษฐาน และคุณจะดําเนินชีวิตโดยรอดพน
วิกฤติการณไปไดเสมอ

จงอธิษฐานก่อนเจอเหตุฉุกเฉิน77
"คําอธษิฐานคอืธรรมชาตขิองการกลาวความเชือ่ออกมาดัง่ชวีติทีต่องหายใจ"

- โจนาธาน เอ็ดเวิรด

ขอคําอธิ ษฐานของข าพระองค มาจําเพาะเบ้ื องพระพั กตร ของพระองค
ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟงคํารองทูลของขาพระองค

- สดุดี 88:2
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เราควรพยายามรักษาจิตสํานึกมิใหผิดตอพระเจาและตอมนษุย  ไมมีสิ่งใดทําใหชีวิตสับสน
วุนวายไดเทากับจิตสํานกึทีฟ่องผิด เพราะวาจิตสํานกึเชนนัน้จะกดดนัเราและกีดกันไมใหเรา
มีความสุขกับสิ่งใดไดอยางแทจริงเลย เราอาจพยายามทําเปนไมสนใจมันก็จริง แตมันยัง
คอยเฝากระซิบอยูตลอดเวลาเพื่อตอกย้ําวาเราไมไดทําสิ่งที่ถูกตอง

มีอยูสองวิธีในการดําเนินชีวิตดวยจิตสํานึกผิดชอบอันบริสุทธิ์ วิธีแรกคือทําสิ่งที่
ถูกตองเสยี แตถาเราพลาดไปแลว ใหไปยงัวิธทีีส่อง นัน่คอื กลับใจใหมอยางรวดเร็ว ยอมรับ
ในความผิดบาปของตัวเอง และขอพระเจาทรงอภัยความผิดบาปนั้น และถาจําเปนก็ขอให
ผูทีเ่ก่ียวของยกโทษใหกับเราดวย  เราควรตดัสนิใจทําสิง่ทีด่ทีีส่ดุในชวีติและเมือ่นัน้เราจะรูสกึ
ดขีึน้กับสิง่ตางๆ รอบตวั เราอาจยังพลาดพลัง้อยูบาง แตอยางนอยทีสุ่ด เราก็สบายใจวาเรา
ไมไดพลาดพลั้งดวยความตั้งใจ

จิตสํานึกฟองผิดจะเปนอุปสรรคตอความเชื่อและการนมัสการของเรา มันจะวาง
หินสะดุดไวขวางก้ันระหวางเรากับพระเจานานตราบเทาที่จะถูกหยิบออกไป เมือ่เราทําบาป
ผิดตอผูใด เราจะรูสึกฟองผิดเมื่อไดอยูใกลผูนั้น จนกวาเราจะแกไขสถานการณนัน้ดวยการ
เขาไปขอโทษเขา อยามชีีวิตอยูภายใตจิตสํานกึที่ฟองผิด อันเปรียบเหมือนเมฆทึบที่ปกคลุม
ทุกสิ่งไว และคุณจะไมมีความสุขกับชีวิตไดอยางแทจริงเลย

ไมมีหมอนใบใดที่ แข็งเทากับจิตสํานึกฟองผิด เราจะหมุนซายหมุนขวาไปมา
ตลอดทั้งคืนเมื่อจิตสํานึกกลาวโทษเรา ทั้งที่ เราพยายามจะไมสนใจกับมัน จงใชเวลา
สอดสองใจของคุณดูวามีใครไหมในชีวิตที่คุณไมยอมพูดดวย มีใครไหมที่คุณไดทําผิดตอเขา
มีสิ่ งใดที่ ยั งเขาใจผิดหรือรู สึกลําบากใจจนทําให คุณตองหยุดคบกับเพ่ื อนของคุณ

รกัษาจิตสาํนึกวา่ตนชอบ78
"หากเราเลื่อนการกลับใจใหมออกไปอีกหนึ่งวัน เราก็จะไดอยูกับบาปเดิม
เพ่ิมอีกหนึ่งวัน และมีวันอยูกับชีวิตใหมนอยลงไปอีกหนึ่งวันดวย"

- นิรนาม

แตถาตาของทานผิดปกติ ท้ังตัวของทานก็พลอยมืดไปดวย  เหตุฉะน้ันถาความสวาง
ซึ่งอยูในตัวทานมืดไป ความมืดน้ันจะหนาทึบสักเพียงใดหนอ

- มัทธิว 6:23
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ลองสํารวจตัวเองให ถ่ี ถวน และทําทุกวิธีที่ จะเยี ยวยาความสัมพันธที่ บอบช้ํานั้ น
กลับคืนมาใหม จิตสํานึกของคุณจะขอบคุณตัวคุณเองและพระเจาจะทรงภาคภูมิใจใน
ตัวคุณเปนแน
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บางคนมีจิตสํานึกผิดที่สงผลใหชอบตื่นตัวมากเกินไป เมื่อพวกเขาทําอะไรบางอยาง
ผิดขึ้นมาก็จะฟองผิดมากเกินเหตุจนเปนนิสัย วิธีจัดการกับปญหานี้ คือตองกลับมาดูวา
พระคัมภีรไดพูดถึงเร่ืองความชอบธรรมไววา อยางไร  ถาคุณไมเขาใจเร่ืองความชอบธรรม
ในแบบของพระเจาดพีอ คณุก็จะใชเวลาทัง้ชวีติ แสวงหาความชอบธรรมในแบบของคณุเอง
ดวยการทําความดีตางๆ นานา

เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่เราควรจะตองรูถึงความแตกตางระหวางคําวา "ใคร" และ
"การกระทํา" ลกูๆ ของฉันอาจไมไดทําในสิ่งที่ฉนัปรารถนาในทุกคร้ัง แตพวกเขาก็ยงัคงเปน
ลูกของฉันตลอดเวลา และฉันไมเคยหมดรักในตัวพวกเขาเลย พระเจาก็เปนเชนนั้นและ
ประเสริฐยิ่งกวานั้นดวย  พระเจาทรงประทานเกียรติอันสมควรใหกับเรา เมื่อเราตอนรับ
พระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด (ดู 2 โครินธ 5:21)  พระองคไดมอบความนาเชื่อถือกลับคืนสู
บันทึกชีวิตของเรา (ดู โรม 4:11) พระเจามองวาเราเปนคนชอบธรรม อันเปนเกียรติยศ
เดียวที่พระองคทรงยอมรับ ดวยวาความสวางไมอาจเขาสวนกับความมืดไดเชนไร นี่ก็คือ
วิถีทางเดียวเทานั้นที่นําเรากลับคืนความสัมพันธกับพระองค

และดวยพระเมตตาในองคพระเจาที่ทําใหเราเปนคนชอบธรรม เราจึงเรียนรูที่จะ
สําแดงความชอบธรรมผานทางความประพฤติอันถูกตอง แมวากระบวนการนี้อาจตอง
ใชเวลา แตความประพฤติของเราจะไดรับการปรับเปลี่ยน และ "การกระทํา" ของเราจะดี
ขึ้นไปเร่ือยๆ อยางไรก็ดี เราตองจําใหไดวาเราเปน "ใคร" ในพระคริสต เราคือบุตรของ
พระเจา พระองคทรงรักเราและเขาใจเรา เราไมไดอยูนอกความคาดหวังของพระองคเลย
พระองคทรงรูจักเราดีในยามที่ทรงเชื้อเชิญเรากลับไปมีความสัมพันธกับพระองค

เขา้ใจความชอบธรรม79
"พระองคผูทรงสรางทานในขณะยังไมมีทานจะไมพิพากษาโดยไมมีทาน
ก็หามิไดเลย"

- เซนตออกัสติน

ฟาสวรรคป าวรองความชอบธรรมของพระองค และชนชาติ ท้ั งหลายเห็น
พระสิริของพระองค

- สดุดี 97:6
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ความเขาใจในหลักการที่ถูกตองเร่ืองความชอบธรรมตามแบบพระคัมภีรนี้จะชวย
ใหชีวิตของคุณเรียบงายขึ้นมากทีเดียว เพราะไมเชนนั้นแลว คุณจะรูสึกแยกับตัวเอง
ตลอดเวลาในทกุๆ เร่ือง ความรูสกึฟองผิดมแีตจะคอยมารบกวนจติใจและทําใหชวีติดําเนนิไป
อยางยากเย็น จงสวมใสความชอบธรรมเปนอาภรณคลุมกาย แลวเร่ิมตนดําเนินชีวิตใหม
อยางจริงจงั ใหสมกับทีพ่ระเยซทูรงไถทานมาโดยการสิน้พระชนมและฟนขึน้มาจากความตาย
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พระคุณ คือฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ใหกับเราโดยไมคิดมูลคาใดๆ เพ่ือชวย
ใหเราทําสิง่ทีต่องใชความพยายามอยางมากไดอยางงายดาย  พระคําพระเจาไดหนนุใจใหเรา
รับพระคณุมากขึน้กวาปกต ิเพราะวาทีใ่ดมบีาปปรากฎมากขึน้ ทีน่ัน้พระคณุก็จะไพบูลยยิง่ขึน้
(ดู โรม 5:20)  พระเจาทรงมีพระคุณมากเพียงพอสําหรับความตองการทั้งหลายของเรา
แตเราจะตองทูลขอพระคุณนั้นและเรียนรูที่จะดําเนินชีวิตอยูในพระคุณดวย

เมื่อใดที่เราพยายามทําสิ่งตางๆ ดวยกําลังฝายเนื้อหนังของเราเอง เราก็จะใชพลัง
ทัง้หมดทีม่ีอยูในตัวทําสิง่ทีพ่ระเจาเทานัน้จะทรงกระทําได ซึง่การทํางานดวยเนือ้หนงั เชนนี้
มีแตจะทําใหเรารูสึกไมสบายใจ และมักจะสวนทางกับพระคุณอยูเสมอ เราไมสามารถ
ดําเนินชีวิตดวยสองสิ่งนี้ไปไดพรอมๆ กันเพราะสองสิ่งนี้จะขัดแยงซึ่งกันและกัน ดังนั้น
ทุกคร้ังที่ฉันรูสึกวุนวายใจกับสิ่งที่ฉันทําอยูในมือ ฉันก็มักจะถามตัวเองวา ฉันกําลังรับเอา
พระคุณ (พระกําลังของพระเจา) เขามาชวยขับเคลื่อนงานที่ทําอยูนี้หรือเปลา

ความยุงยากใจ ความวุนวายซับซอน และความทุกขลําบากอาจมีอยูทั่วไปมากมาย
แตพระคุณพระเจาก็หาไดไมยากเชนเดียวกัน เราควรถอมใจลงภายใตพระหัตถอัน
ทรงฤทธิ์ของพระองค เพราะวาผูที่ถอมใจลงจะไดรับการชวยเหลือ พระเจาทรงชวยเหลือ
ผูทีถ่อมใจและยอมรับวาตนเองไมสามารถทําสิ่งที่จําเปนตองทําโดยปราศจากการชวยเหลอื
จากพระเจาได

80

แตพระองคก็ไดทรงประทานพระคุณเพ่ิมข้ึนอีก (คือ ฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เพื่อตอสูอยางเต็มกําลังกับนิสัยอันชั่วรายท้ังหลาย) เหตุฉะน้ัน พระคัมภีร
จึงกลาววา พระเจาทรงตอสูผูท่ีหยิ่งจองหอง แตทรงประทานพระคุณ [อยาง
ตอเน่ือง] แกคนท่ีใจถอม (ผูท่ีถอมตัวลงเพื่อจะรับพระคุณน้ัน)

- ยากอบ 4:6

พระคณุแลว้ พระคณุอกี

"วนัทีแ่ยทีส่ดุของเราไมไดแยเกินไปกวาทีเ่ราจะเอ้ือมไมถึงพระคณุพระเจาได
และวนัทีด่ทีีส่ดุของเราก็ไมไดดไีปกวาทีเ่ราจะไมตองการพระคณุของพระเจาเลย"

- เจอรร่ี บริดเจส
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พระคุณจะตอสูกับนิสัยอันชั่วราย (ดู ยากอบ 4:6) พระคุณคือสิ่งเดียวเทานั้นที่จะ
เปลีย่นแปลงเราใหเปนสิง่ทีพ่ระเจาปรารถนาใหเปน และพระองคปรารถนาใหเราเปนเหมอืน
พระองค ชีวิตของคุณจะเรียบงายขึ้นอยางมากดวยการเรียนรูที่ จะรับพระคุณในทุก
สถานการณ เพราะเมื่อปราศจากพระคุณแลว เราจําตองตรากตรํากับชีวิต และทุกสิ่งจะดู
ยากลําบากและเปนไปไมไดไปเสียหมด
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ลองฝกยบัยั้งชั่งใจในการใชลิ้นของคณุบาง อยาปลอยใหลิ้นพูดอะไรตามใจในทุกเวลาของ
ชวีติคณุ "ถาผูใดเขาใจวาตวัเปนคนมธีรรมะ (เครงครัดในการรักษากิจภายนอกตามความเชือ่
ของเขา) แตไมไดควบคมุลิน้ของตน เขาก็หลอกลวงจิตใจของตนเอง และธรรมะของคนนัน้
ก็ไมมีประโยชน" (ยากอบ 1:26)

ลองตรึกตรองพระคําขอนี้ดู และลองนึกดูวามีบุคคล "ผูมีธรรมะ" ก่ีคนในโลกนี้
ทีไ่มไดควบคุมลิ้นของตน พวกเขาใชคําพูดในแงลบตลอดเวลา พวกเขาซุบซบินนิทา วพิากษ
วิจารณ ตัดสิน พรํ่าบน ตอวา และสาปแชง พวกเขาไปคริสตจักรสม่ําเสมอ แตไมไดใชวินัย
ควบคุมสิ่งที่เขาพูด พระคัมภีรสอนไวอยางชัดเจนวาการรับใชทางธรรมของพวกเขานั้น
ก็เปลาประโยชน

รากปญหาตางๆ มากมายลวนมาจากคําพูดของเราเองทั้งสิ้น ความตายและชีวิต
อยูที่อํานาจของลิ้น และเราจะตองรับผลที่เกิดขึ้นจากคําพูดของเราเอง (ดู สุภาษิต 18:21)
ฉันขอหนุนใจใหคุณระมัดระวังในสิ่งที่คุณพูดออกไป เพราะวาผูใดมิไดทําผิดทางวาจา ผูนั้น
ก็สามารถบังคับทั้งตัวไว, สามารถเหนี่ยวร้ังนิสัยของตน และฉันเชื่อวาสิ่งนี้ก็จะมีผลตอ
เปาประสงคในชีวิตของเขาดวย (ดู ยากอบ 3:2)

คุณรูสึกไมพึงพอใจตอชีวิตของคุณเองในเวลานี้หรือไม บางทีคุณกําลังรับผลจาก
สิ่งที่คุณไดพูดเอาไวในอดีตก็เปนได คุณพรอมไหมที่จะมอบถวายปากของคุณใหกับพระเจา
ในการปรนนิบัติรับใช ถาคุณปรารถนาเชนนั้น ฉันก็เชื่อวาคุณกําลังมุงสูชีวิตที่ดีขึ้นแนนอน

ควบคุมลิ้นของตน81
"มนุษยเกิดมามีสองตา แตมีลิ้นเดียว เพ่ือวาจะมองเห็นไดเปนสองเทา
ของสิ่งที่พูด"

- ชารลส คาเลป โคลตัน

จงระวังลิ้นของเจาจากความชั่ว และอยาใหริมฝปากพูดเปนอุบายลอลวง
- สดุดี 34:13
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ความยุงยากซับซอนมกัเปนผลพวงมาจากการไมไดวางใจใหพระเจาตอสูในการศกึแทนเรา
ชนชาติอิสราเอลไดมาติดอยู ณ จุดที่นาสะพรึงกลัวยิ่งนัก คือระหวางทะเลแดงและ
กองทัพอียิปต พวกเขาไดแตรองทุกขและอยากจะเตลิดหนีไป แตพระเจาไดตรัสถอยคํา
ผานมาทางโมเสสวา "พระเจาจะทรงรบแทนทานทั้งหลาย อยาไดกลัวเลย และจงมั่นคงไว"
เมื่อขาศึกทั้งสามกองทัพใหญไดกรีฑาทัพขึ้นมาตอสูกษัตริยเยโฮชาฟทและชนชาตขิองทาน
พวกเขาตางตกอยูในความหวาดกลัว แตเมื่อพวกเขาตั้งใจมุงแสวงหาพระเจา พระเจาทรง
ตรัสกับพวกเขาวา "อยากลัวเลย และอยาทอถอยดวยคนหมูมหึมานี้ เลย เพราะวา
การสงครามนั้นไมใชของทาน แตเปนของพระเจา" (2 พงศาวดาร 20:15)

คุณมองดูการสงครามที่อยูเบ้ืองหนาวาเปนของคุณเองหรือของพระเจา จงจําไววา
สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณไมไดเปนตัวสรางความวุนวายยุงยากใหกับคุณไดเลย แตวิธีที่คุณ
เลือกจะเผชิญกับมันตางหากที่จะสรางความกดดันบีบคั้นใหกับตัวคุณเอง กรอบความคิด
ที่เรากอดรัดไวนั่นแหละที่จะเปนตัวกําหนดวาเราจะมีสันติสุขหรือจะสับสนอลหมาน

เมื่อกษัตริยเยโฮชาฟทเร่ิมตนนมัสการพระเจา พระองคไดแตงตั้งบรรดาผูที่จะ
รองเพลงและถวายสรรเสริญ  และในทีส่ดุกองทพัขาศกึตางโกลาหลและเขนฆาซึง่กันและกัน
คุณอยากมีชีวติอยูในความโกลาหล หรือคุณอยากทําใหขาศึกของคุณโกลาหลก็จงเลือกเอา
จงเร่ิมตนดวยการนมัสการ สรรเสริญ และรองเพลงโดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่คุณตอง
เผชิญกับปญหา พระเจาจะทรงรบในการสงครามแทนคุณ ในขณะทีค่ณุมคีวามสุขใจ ในชีวติ
เฝารอคอยชัยชนะทีม่าจากองคพระเจา

การสงครามเป็นของพระเจา้82
"เราไมควรออกศกึสงครามโดยลําพัง  ดวยวามอีงคพระเจาผูทรงครอบครอง
อยูเหนอืชะตาแหงประเทศทัง้ปวง คอืผูทีจ่ะเรียกพันธมติรทัง้หลายขึน้มาตอสู
สงครามคร้ังนี้แทนเรา"

- แพทริค เฮนร่ี

พระเจาจะทรงรบแทนทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงสงบอยูเถิด
- อพยพ 14:14
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ฉันคิดวาเราทุกคนตางก็หวังไววาจะไมถูกทดลองใหทําสิ่งผิด แตความเปนจริงกลับไมเปน
เชนนัน้เลย พระคมัภีรกลาววาการทดลองจะตองเกิดขึ้นกับเราแน ทําไมถึงตองเปนเชนนั้น
ดวย ก็เพราะวาถาเราไมเคยถูกทดลองใหทําสิ่งผิดบาง เราจะฝกตัดสินใจเลือกทําสิ่งที่ถูก
ไมเปนเลย พระเจาไมตองการไดหุนยนตหรือหุนกระบอกมาปรนนิบัติพระองค แตพระองค
ปรารถนาผูที่มีเสรีภาพที่จะเลือกตัดสินใจมาปรนนิบัติพระองคตางหาก พระองคไดตั้งชีวิต
และความตายไวตอหนาเรา และหนนุใจใหเราเลอืกอยูเอาขางทีม่ีชวีติ (ดู เฉลยธรรมบัญญตัิ
30:19)

ในเวลาที่คุณถูกทดลองอยูนั้น จงบอกปฏิเสธ แลวหลีกหนีใหพนการทดลองนั้นเสีย
ถาในอดีตคุณเคยติดเหลามากอน ก็อยาไดแวะเวียนเขาไปในบารโดยสัญญาวาวันนี้จะไม
ดื่มเหลาเลยสักอึก ถาคุณเคยมีปญหาเร่ืองยาเสพติดมากอนแตไดหลุดจากปญหาแลว
ก็อยาไดไปสุงสิงอยูกับพวกขี้ยาอีก ถาคุณเปนคนชอบทานของหวานเกินขนาดก็ไมควร
หาคุกก้ี ลูกกวาดและขนมเคกไวติดบาน

บางคร้ังเราบอกวาเราไมอยากทําบางสิ่ง และเราอธิษฐานใหพระเจาปลดปลอยเรา
ออกจากสิง่นัน้ แตเรากลบัตระเตรียมทกุสิง่ไวพรอมทีจ่ะลอลวงตวัเราเองเสยีอยางนัน้  ถาเปน
เชนนั้นจริงก็กลายเปนวาเราไมไดตองการอยากจะหลุดพนออกจากปญหาเหมือนกับ
ที่ปากของเราพูดไวเลย เราจะตองซื่อสัตยตอตนเอง และตระหนักความจริงไววาเนื้อหนัง
ก็ยงัออนกําลังอยู

อัครทูตเปาโลกลาววา "อยาจัดเตรียมอะไรไวเพ่ือสนอง [ทําตามใจ] ตัณหา (ราคะ)
ของเนือ้หนงั [หยดุคดิถึงความปรารถนาในทางชัว่ตามธรรมชาตฝิายกายภาพ]" (โรม 13:14)

หลีกเลี ่ยงสภาพแวดลอ้มทีช่กันาํสู่การทดลอง83
"เมื่อคุณไดวิ่งหนีการทดลอง ก็อยาไดทิ้งที่อยูใหมันตามมาไดก็แลวกัน"

- นิรนาม

ทานท้ังหลายจงเฝาระวัง (เอาใจใสอยางเขมงวด, ระมัดระวัง และต่ืนตัว) และ
อธิษฐาน เพื่อทานจะไมตองถูกทดลอง จิตวิญญาณพรอมแลวก็จริง แตกาย
ยังออนกําลัง

- มัทธิว 26:41
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จงเอาสิง่นัน้ออกไปจากความคดิและสภาพแวดลอมรอบตวัคณุ แลวคณุจะสามารถหลกีเลีย่ง
การทดลองไดดียิ่งขึ้น
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คนทีพู่ดมากปากบอนมกักอปญหา ซึง่คนทีฉ่ลาดพอจะไมเขาไปของแวะดวย ดงันัน้ เมือ่เรา
หลีกเลี่ยงคนเหลานี้ได ชีวิตของเราก็จะเรียบงายขึ้นตามไปดวย

ถาผูใดไมมวีินยัทีจ่ะควบคมุปากของตนได ผูนัน้ก็จะขาดวนิัยในเร่ืองอ่ืนดวย  หากเรา
ไดมีโอกาสสนิทสนมกับคนที่คอยชวยหนุนจติชูใจเราใหตดัสินใจทําสิ่งทีสู่งขึ้นไดก็นบัวาเปน
เร่ืองทีด่เีลศิมาก  แตการไปเสยีเวลาพูดคยุลงลกึอยูกับคนคอยจะดึงชวีิตคณุตกต่ําลงก็นบัวา
ไมเปนการฉลาดเอาเสยีเลย ถาอยากจะรูวาเพ่ือนของคณุเปนคนอยางไร ใหลองตัง้ใจฟงสิง่ที่
พวกเขาพดูด ูแลวคณุจะบอกไดเลยวาคนๆ นัน้มนีสิยัใจคอเชนไรจากสิง่ทีเ่ขาพูด  จงหลกีเลีย่ง
คนชอบซุบซิบนินทา เพราะถาคนเหลานี้มาซุบซิบนินทาเร่ืองของคนอ่ืนใหคุณฟง เขาก็จะ
ซุบซิบเร่ืองของคุณใหคนอ่ืนฟงดวยเชนกัน

คนที่ชอบพูดพรํ่าไปเร่ือยมักจะเปนคนที่ ไมไดทําในสิ่ งที่ เขาพูดออกไป เพราะ
คนจําพวกนี้จะไมคํานวณตรึกตรองใหถ่ีถวนกอนจะตกปากรับคําออกไป คนพวกนี้จะทําให
คุณผิดหวังอยูรํ่าไป จนคุณหงุดหงิดใจ  มีเพียงตัวคุณเองที่จะทําใหชวีิตของคุณเรียบงายได
ดวยการหนีหางออกจากคนจําพวกนี้ ฉันไมไดแนะใหคุณเสียมารยาทกับใคร แตถาเรามัว
เกรงใจวาเขาจะเสยีความรูสึกก็เทากับปลอยใหพวกเขาสรางความวุนวายใหกับชวีิตของเรา
ตอไป

สิ่งที่ดีที่สดุในชีวิตที่คุณควรทําคือการเลือกคบมิตรอยางมีสติปญญา จงระแวดระวัง
ใจของคุณไวยิ่งกวาสิ่งใด เพราะทุกสิ่งที่คุณทําลวนออกมาจากใจทั้งสิ้น (ดู สุภาษิต 4:23)
ชีวิตฉันไดกาวสูความเรียบงายมากขึ้น หลังจากไดปรับการใชเวลากับคนบางคน

อย่ายุง่เกี ่ยวกบัคนทีช่อบพูดมาก84
"คนที่ มาซุบซิบนินทาเร่ื องของคนอ่ืนใหคุณฟ ง เขาจะซุบซิบนินทา
เร่ืองของคุณใหคนอ่ืนฟงดวย"

- สุภาษิตสเปน

บุคคลท่ีเท่ียวซุบซิบไปก็เผยความลับใหกระจาย ฉะน้ันอยาเขาสังคมกับคนปากบอน
- สุภาษิต 20:19
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การกระทําที่ฉลาดที่สุดที่ใครๆ ก็สามารถทําไดคือการมีน้ําใจตอผูอ่ืน เมื่อเราไดชวยเหลือ
ผูอ่ืนนัน้ เราไดชวยเหลอืตวัเราเองมากยิง่กวาผูนัน้อีก  การไดมปีระสบการณแหงความสุขใจ
ในการใหคือสิ่งที่ฉันเรียกวาการไดมีชีวิตที่แทจริง ความเห็นแกตัวมีแตพรากชีวิตไป แตใจ
กวางขวางชวยคืนความสุขใหชีวิตไดอยางนาอัศจรรย ในอดีตฉันตองทุกขระทมอยูกับการ
เห็นแกตัวเปนเวลานานหลายป โดยสนใจอยูแตวาฉนัจะตกัตวงอะไรไดบางจากชีวติ แตเมือ่
ฉันไดรองครํ่าครวญกับพระเจา และทูลขอพระองคชวยเปดเผยวามีอะไรในชีวิตที่ฉันทํา
ผิดพลาดไป พระองคไดสอนฉนัในสิง่หนึง่คอืใหฉนัมนี้าํใจใหมากขึน้ อยาเปนคนมจีติใจคบัแคบ

ฉันขอหนุนใจใหคุณมองหาโอกาสในการเปนพระพรแกผูอ่ืน จงมีใจกวางขวางใหสุด
กําลังของตัวคุณ  อยาใหออกไปเมื่อคุณรูสึกวาอยากจะให แตจงใหมากกวาที่ถูกรองขอ
จงทําใหมากกวาที่ขอมาเหมือดังที่พระคัมภีรไดสอนเอาไว

ฉันเคยไดยินเร่ืองราวของหญิงผู หนึ่ งที่ ตกอยู ในความหดหู อยางทุกขทรมาน
เธอไปพบศิษยาภิบาลเพ่ือขอคําปรึกษา ศิษยาภิบาลผูนั้นไดบอกใหเธอกลับบานไปทํา
ขนมคุกก้ีสามถาดแลวนําไปแจกจายใหคนรอบขาง แลวสัปดาหหนาคอยกลับมารับ
มอบหมายภารกิจอ่ืนตอไป แตหญิงผูนั้นก็ไมไดกลับมาตามนัดเลย จนกระทัง่วันอาทิตยหนึ่ง
หลังเลิกรอบ ศิษยาภิบาลไดพบเธอเขา จึงถามวาทําเธอไมมารับมอบหมายภารกิจอีก
เธอจึงบอกศิษยาภิบาลวา เธอมีความสุขมากเมื่อเธอไดอบคุกก้ีแลวนําไปมอบใหกับ
ผูคนรอบขาง และตอนนี้เธอไมหดหูอีกตอไปแลว

ความหดหูอาจมีสาเหตุไดหลายประการ แตฉันเชื่อวาสาเหตุหนึ่ง คือการเอาตนเอง
เปนศนูยกลางและมจีติใจคบัแคบ  จงเปนพระพรใหมากเทาทีค่ณุจะทําได บอยเทาทีจ่ะเปนได
กับคนมากเทาที่จะทําไหว แลวคุณจะมีความสุขมากกวาที่เปนอยู เชื่อหรือไมวาการมีใจ
กวางขวางนั้นทําไดงายกวาการเปนคนเห็นแกตัวเสียอีก

จงมีนํา้ใจกวา้งขวาง85
"ประสบการณทั้งหมดในชีวิตสอนฉันวา ในคดีความเกาสิบเกาคร้ังจากรอย
คร้ัง ฝายที่ถูกตองและเชื่อใจได คือฝายที่มีน้ําใจและมีความเมตตาปรานี"

- แอนนา เจมสสัน

บางคนย่ิงแจกจาย [ดวยใจกวางขวาง] ยิ่งมั่งคั่ง บางคนย่ิงหวงสิ่งท่ีควรจายแจก
ก็ยิ่งขัดสน คนใจกวางยอมเจริญรุงเรือง คนท่ีใหนํ้าคนอื่นยอมไดนํ้าตอบแทน

- สุภาษิต 11:24-25
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พระคัมภีรสอนไววาคนที่มีความเขาใจก็เพลิดเพลินกับปญญา (ดู สุภาษิต 10:23) การมี
ปญญา คือการรูวาจะตองทําสิง่ใดในเวลานี้เพ่ือความสุขที่จะตามมาในอนาคต  ยกตัวอยาง
เชน การมีปญญา คือไมใชจายเงินทั้งหมดในเวลานี้ แตเก็บออมบางสวนไวสําหรับอนาคต
ซึง่เปนสิง่ทีค่นฉลาดทํากันอยู การมีปญญาจะไมผอนผันงานของวันนีไ้ปเปนวันพรุงนี ้เพราะ
รูวาการทําเชนนั้นก็คือการทํางานวันเดียวใหกลายเปนสองวัน การมีปญญาจะไมผลัดวัน
ประกันพรุง แตลงมือกระทําใหเสร็จลุลวงไป

หากคุณปรารถนาชีวิตที่เรียบงาย คุณจะตองคิดถึงอนาคตและตระหนักวาการ
ตัดสินใจของคุณวันนี้จะสงผลตออนาคตของคุณ คนบางคนไมเคยมีความสุขกับชีวิตที่
ผอนคลายเลย เพราะทุกวันเขาจะตองรับมือกับความวุนวายตางๆ อันเปนผลพวงจากการ
ไมไดใชสติปญญาดําเนินชีวิต ฉันมักไดยินคนพูดวา "ฉันรูวาฉันไมนาทําลงไปเลย แต.... !
" ชางโงเขลาเสียจริง ถาเรารูทั้งรูวาไมควรทําแตก็ยังทําลงไปอีก เราจะคาดหวังผลลัพธ
ที่ถูกตองจากสิ่งที่เรารูวาไดตัดสินใจทําพลาดไปแลวไดอยางไร ก็เหมือนกับมารอลุนให
ผลลพัธออกมาถูกอยางไรอยางนัน้  การมปีญญาไมใชการเสีย่งโชค แตเปนการลงทนุตางหาก
การทําสิ่งที่ถูกตองในเวลานี้อาจไมไดนําความสุขสบายมาใหในทันทีทันใด แตเราจะไดรับ
ในอนาคตเปนแน คนมากมายยอมจายแพงเพ่ือแลกมาซึ่งความสุขชั่ว ประเดี๋ยว ประดาว
แตคุณจงตัดสินใจในเวลานี้ที่จะไมเปนเชนคนเหลานั้น

ในชีวิตหนึ่งของคนเราอาจตองตัดสินใจมากมายเปนลานคร้ัง ถาเราตัดสินใจอยาง
มีปญญา ชีวิตของเราก็จะดีขึ้นอยางแนนอน การดําเนินชีวิตบนความเรียบงายนั้นจําตอง
มกีารคดิตรึกตรองทางเลอืกใหดกีอนตัดสนิใจลงไป ในระหวางทีค่ณุกําลังพิจารณาทางเลอืก
ที่จะตัดสินใจในวันนี้อยูนั้น ใหลองถามตัวคุณเองวา คุณเชื่อวาชีวิตขางหนาของคุณจะมี
ความสุขกับผลลัพธของการตัดสินใจในคร้ังนี้ไหม ถาคุณไมสามารถตอบได ก็อาจตองยอน
กลับไปคิดทบทวนการตัดสินใจคร้ังนี้ใหดีเสียใหม

จงมปัีญญา86
"ความรูมา แตปญญาคงอยู"

- อัลเฟรด ลอรด เทนนีสัน

จงฟงคําสั่งสอน และจงมีปญญา และอยาเพิกเฉยเสีย
- สุภาษิต 8:33
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เรามักจะมองวามารเปนหัวโจกในการสรางความพินาศ แตอันที่จริงแลว มันคือหัวโจก
ในการสรางสิ่งลอใจเสียมากกวา ถามันสามารถลอใจใหเราเดินออกจากเปาประสงคที่
พระเจาวางไวใหกับเราได เราก็จะไมเกิดผลดีใดๆ ในชีวิตเลย  พระเจาทรงไดรับพระเกียรติ
เมื่อชีวิตของเราเกิดผลอันดี เพราะฉะนั้นมารจึงจองจะทําทุกวิถีทางเพ่ือไมใหเราเกิดผล

เราถูกลอใจในชวีิตไดไมยากเลย เพราะมนัจะว่ิงเขามาหาเราทัง้ทีเ่ราอยูของเราเฉยๆ
ดังนั้น เราควรตองฝกวินัยตอตนเองไมใหถูกลอใจไดงายๆ ปกติแลวเราแตละคนตางตอง
แบกรับความคาดหวังและการเรียกรองมากมายจากคนรอบขาง เหมอืนวาทกุคนตางรุมลอม
จะคาดคั้นบางอยางจากชีวิตของเรา ทําใหเราตกอยูในสภาพสับสนไมรูวาเมื่อไรควรจะ
ตอบรับหรือตอบปฏเิสธด ีทัง้คูสมรสของเรา, เพ่ือนๆ, พอแม, ลูกๆ, วงศาคณาญาต,ิ เจานาย
ทีท่ํางาน, รัฐบาล, พ่ีนองในคริสตจักร อีกทัง้เพ่ือนบาน ทกุคนตางคาดหวังใหเรา ทําสิง่ตางๆ
มากมาย สิ่งเหลานี้มันโหมประดังเขามาจนเรารูสึกเหน็ดเหนื่อยเสียเหลือเกิน

ขณะที่เราพยายามทําตามความคาดหวังของคนทั้งหลาย เราก็จะพบวาพวกเขา
กําลังดึงความสนใจของเราออกจากเปาหมายหลักของชีวิตเรา นั่ นคือการทําตาม
น้ําพระทัยของพระเจา หากคุณเปนคนประเภทชอบเอาใจผูอ่ืน คุณก็จะพบวามารจะเขามา
ดึงความสนใจของคุณไดไมยากเลย มนัจะนําคุณไปหาคนประเภทไมเคยพอใจอะไรสักอยาง
และทําใหคณุ ตองหมดเวลาไปกับการพยายามทําใหคนพวกนีม้คีวามสขุ ในทีส่ดุฉนัก็ไดพบวา
มีคนมากมายที่ฉันพยายามชวยใหพวกเขามีความสุข แตพวกเขากลับตกลงใจไวแลววา
ไมอยากจะมีความสุขไมวาจะมีใครทําอะไรใหก็ตาม คนพวกนี้มีพ้ืนฐานชีวิตที่นาเศรา,

จงระวงัสิ ่งที ่หนัเหความสนใจ87
"โดยความมีชยัเหนอือุปสรรคและสิง่ลอใจแลว เขาจงึไดไปถึงเปาหมายและ
ปลายทางที่ตั้งใจไวไดโดยไมพลาดพลั้ง"

- คริสโตเฟอร โคลัมบัส

แลวความกังวลตามธรรมดาโลก และความเยายวนแหงยุคสมัย และความสบาย
และความสําราญ และความดึงดูดใจในสิ่งผิด และความลุมหลงในทรัพยสมบัติ
และความปรารถนาและตัณหาในสิ่งตางๆ ไดเขามาและรัดพระวจนะน้ัน จึงไมเกิด

- มาระโก 4:19



156 จอยซ ์ ไมเออร์

ไมพอใจ กับสิ่งตางๆ, ไมมีความสุขใจ และถูกมารหลอกใชเพ่ือทําใหฉันไมมีความสุข
ตามไปดวย

พระคัมภีรสอนเราไววาอยาเขาไปยุงเก่ียวหรือถูกดึงความสนใจออกไป แตจง
จบัตามองทีพ่ระเยซู (ดู ฮีบรู 12:2) จําไววา ยิง่เราเพงความสนใจอยูกับสิง่สําคญัอันเทีย่งแท
มากเพียงใด ชีวิตของเราก็จะเรียบงายมากขึ้นเทานั้น
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ผูมปีญญาจะไมใสใจตอคําสบประมาทใดๆ  ฉนัเคยไดยนิเร่ืองราวของ แคทเธอรีน คลูหแมน
ผูรับใชหญิงที่ทําพันธกิจดานการอัศจรรยไดอยางยอดเยี่ยม คนที่อยูตอหนาสาธารณชน
ก็จะตองเจอะกับคนที่ชางตัดสิน, ชางวิจารณ หรือพูดและตีแผในสิ่งที่ไมเปนความจริง
อยางหลีกเลี่ยงไมได  คุณคูลหแมน ก็ไมยกเวน เธอตองเผชิญกับเหตุการณเชนนี้อยูเร่ือยๆ
แตเธอไมยอมใหตัวเธอเองหัวเสียอยูกับเร่ืองนี้ เพราะเธอรูดีวาใจที่ขุนมัวเชนนี้จะเปน
อันตรายตอความสัมพันธระหวางเธอกับพระเจา เธอยังตระหนักวาการติดอยูกับความ
ขุนเคืองนี้จะฉกฉวยความชื่นชมยินดีไปจากเธอ และไมสงผลดีใดๆ กับเธอเลยสักนิด

พระเจาทรงสัญญาวาจะทําการแกแคนแทนเราเมื่อเราทําสิ่งตางๆ ตามวิธีของ
พระองค และวิธขีองพระองคคือการใหอภัยนัน่เอง คนมักจะมาถามคุณคูลหแมน  วาเธอยัง
เปนมิตรกับคนที่พูดจานาเกลียดใสเธอไดอยางไร เธอตอบวา "โอ เราก็แสรงทําเปนวา
ไมมีอะไรเกิดขึ้นเสียสิ"

มีใครมาทํารายความรูสึกของคุณเมื่อเร็วๆ นี้หรือไม แลวคุณรูสึกขุนเคืองใจไหม
มีใครบางไหมที่คุณตองยกโทษให

ถาคําตอบของคณุตอคําถามขางตนนีค้อื ใช  ฉนัก็ขอแนะนําใหคณุทําในสิง่ทีพ่ระคมัภรี
บอกใหทํา นั่นคือ จงอธิษฐานเผ่ือศัตรูของคุณ จงอวยพรเขา อยาไดสาปแชงเขาเลย
จงตัดสินใจใหอภัยแกเขาและวางใจใหองคพระเจาเยียวยาความรูสึกที่บาดเจ็บของคุณ
ถาคุณตองเจอกับคนที่ทํารายคุณ ก็จงเปนมิตรกับเขาใหไดมากที่สุด และปฏิบัติตอเขา
ในลักษณะเดียวกับที่คุณเชื่อวาพระเจาจะทําเชนเดียวกันนั้น ยิ่ งคุณใหอภัยไวเทาใด

อย่าสะดุดคนง่ายเกินไป88
"หัวใจของเขาเปนดั่ งตนไมที่ แสนออนไหว ผลิบานยามตองแสงอรุณ
แตมวนหลบหายไปกับสัมผัสอันแผวเบาของปลายนิ้ ว หรือเพียงลม
พัดพร้ิวผาน"

- แอนน บรอนเต

พี่นองท่ีรักของขาพเจา จงเขาใจในเรื่องน้ี คือใหทุกคนไวในการฟง [เปนผูฟง
ท่ีเตรียมพรอมไว] ชาในการพูด ชาในการโกรธ

- ยากอบ 1:19
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คณุก็จะมรีากขมขืน่ในหัวใจคุณนอยลงเทานัน้ และชวีิตของคณุก็จะเรียบงายขึน้อีกเยอะเลย
ทีเดียว
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คุณมักจะตัดสินติเตียนตัวเองเปนประจําหรือเปลา  ถาใช ฉันขอแนะนําอยางยิ่งใหคุณ
ไปอานมัทธิว 11:28-30 ซึ่งพระเยซูตรัสวา พระองคไมแข็งกราว, เคี่ยวเข็ญ, เขมงวด
และบีบคั้น แตพระองคทรงออนนอม, สุภาพ, ออนโยน และถอมตน ถาพระเจายังไมได
เคีย่วเขญ็กับตวัเรา เราก็ไมจําเปนตองไปเคีย่วเขญ็ตัวเราเองมากจนเกินไป  คุณอยากไดรับ
โอกาสใหมเปนคร้ังที่สองไหม พระเจาไดทรงประทานโอกาสเชนนั้นใหกับโยนาห และทรง
ประทานใหกับเปโตรดวย แลวพระองคจะไมปรารถนาประทานใหกับคุณบางหรือไร

จงทูลขอโอกาสจากพระองคคร้ังที่สอง หรือสาม, สี่, หา, หรือมากเทาที่คุณตองการ
พระเจาทรงเปยมดวยพระเมตตา และอดกลั้ นพระทัย ความรักมั่ นคงของพระองค
จะไมเสื่อมสูญหรือสิ้นสุดไป ถาหากเราคอยจดจําจุดผิดพลาดและความลมเหลวทั้งหมด
เอาไว เราจะเปนทุกขหนัก แตพระเยซูทรงเสด็จมาเพ่ือยกภาระออกไป โดยเราตองเชื่อวา
พระองคทรงใหญยิง่กวาความผิดพลาดของเรา  ฉนัเองไมเชือ่วาพระเจาทรงเปนผูทีเ่อาใจยาก
เหมอืนอยางทีเ่ราคิดไว ยิง่กวานัน้ พระองคทรงรูจักเราเปนอยางด ีพระองคทรงลวงรูทุกสิง่
เก่ียวกับเราแตละคนกอนที่จะเชื้อเชิญเราเขามารวมในความสัมพันธกับพระองคดวยซ้ํา
ถาชีวิตของคุณดูจะวุนวายมาก ก็อาจเปนเพราะคุณเคี่ยวเข็ญกับตัวเองมากเกินไปแลว
ลองใหโอกาสกับตัวเองใหม บางทีถาคุณไดรับพระคุณจากพระเจาเขามาในชีวิตมากขึ้น
คุณก็จะสามารถสงตอพระคุณนี้ไปสูคนรอบขางไดดวยเชนเดียวกัน

พระเจาทรงทอดพระเนตรในหัวใจคุณ และพระองคทรงเต็มใจรวมงานกับทุกคน
ที่ไมยอมแพงายๆ จงรุดหนาตอไปแลวปลอยวางสิ่งที่เปนอดีตไปเสีย ไมวาจะเปนอดีต
เมื่อสิบปที่แลวหรือเมื่อหานาทีที่ผานมาก็ตาม ประเด็นสําคัญคือวาถาสิ่งนั้นเปนอดีต ก็จง
ปลอยวางไวแลวรุดไปขางหนาตอไป

อยา่เคีย่วเข็ญตวัเองมากไป89
"จงวางไมลง และหยิบขนนกขึ้นมา"

- นิรนาม

จงเอาแอกของเราแบกไว  แล วเรี ยนจากเรา เพราะว าเราสุ ภาพอ อนโยน
และใจออนนอม และจิตใจของพวกทานจะไดหยุดพัก

- มัทธิว 11:29
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ความสิ้นหวังคือภาระถวงร้ังที่ไมมีใครอยากจะแบกรับไว เพราะวาโดยพระเจาแลว ไมมี
คําวาสายเกินไปทีจ่ะเร่ิมตนใหม พระองคทรงเปนพระเจาแหงการเร่ิมตนใหม  ถึงแมโยนาห
จะหนีไปยังทิศทางตรงขามกับที่พระเจาบัญชาใหเขาไป แตเมื่อเขายอมรับความผิดพลาด
ของตนเอง พระเจาก็อนุญาตใหเขาเร่ิมตนดวยความสดใหมอีกคร้ัง

ไมมีคําวาสายเกินไปที่ จะอธิษฐานและรองทูลขอการชวยเหลือและการใหอภัย
จากพระเจา  มารตองการใหเราจมอยูในความสิน้หวัง  มันโปรดปรานกับคําวา "ไมสามารถ"
และ "จุดจบ" มันจึงกลาววา "นี่คือจุดจบของสิ่งทั้งปวง เจามันลมเหลวไมเปนทา ไมมีทาง
ที่เจาจะลุกขึ้นกาวขามการตัดสินใจที่ผิดพลาดนี้ไปไดหรอก" เราตองระลึกไวเสมอวามาร
เปนพอแหงการมุสา แตความจริงนั้นมีอยูในพระวจนะของพระเจา

พระคัมภีรเต็มไปดวยเร่ืองราวของผูที่ไดรับประสบการณกับการเร่ิมตนใหมทั้งสิ้น
การตอนรับพระเยซเูปนพระผูชวยใหรอดนัน้นบัวาเปนการเร่ิมตนใหมทีย่อดเยีย่มทีส่ดุในชวีติของมนษุย
เราไดกลายเปนคนใหมพรอมกับโอกาสในการเรียนรูวิถีชีวิตใหม พระคัมภีรยังกลาวไวใน
พระธรรมเอเฟซัส 4:23 วาเราตองรับการสรางทาทีความคิดจิตใจขึ้นใหมอยางสม่ําเสมอ
แตถาคุณเคยมีทาทีหรือความคิดวามันสายไปแลวที่จะมีชีวิตที่ดี ความสัมพันธที่ดีหรือ
ความหวังสําหรับอนาคตได คุณจําตองรับการสรางความคิดใหมเสียแตบัดนี้  จงตัดสินใจ
ทีจ่ะคดิตามพระวจนะของพระเจา ไมใชตามความรูสกึ ไมมใีครนบัวาลมเหลวได นอกเสยีจาก
เขาเลือกที่จะลมเลิกความพยายามเสียเอง ชีวิตจะงดงามและงายขึ้น ถาเรามีชีวิตดวย
ทาทีที่วา "ฉันจะทําวันนี้ใหดีที่สุด และฉันไววางใจใหพระเจาทําในสวนที่เหลือ พรุงนี้ฉันจะ
เร่ิมตนใหมอีกคร้ัง และฉันจะไมยอมลมเลิกหรือยอมแพกับชีวิต"

ไม่สายเกินไปทีจ่ะเริ ่มตน้ใหม่90
"ชางนาอัศจรรยเหลือเกินที่ไมมีใครอยากจะหยุดรอสักวินาทีเดียว กอนจะ
เร่ิมตนพลิกโฉมหนาโลกใบนี้"

- แอนน แฟรงค

ความรักมั่ นคงของพระเจาไม เคยยั้ งหยุด และพระเมตตา [อันออนละมุน]
ของพระเจาไมมีสิ้นสุด เปนของใหมอยูทุกเวลาเชา ความเท่ียงตรงของพระองค
ใหญยิ่งนัก

- บทเพลงคร่ําครวญ 3:22-23
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หากคุณปรารถนาชีวิตที่เรียบงายกวาที่เปนอยู คุณตองเรียนรูที่จะพัฒนาใหชีวิตมีพ้ืนฐาน
อยูบนความไววางใจมากยิ่ งขึ้น บอยคร้ังที่ เราไมยอมปลอยตัวเองใหเปนคนไววางใจ
บางคร้ังเราไมไวใจคูสมรส บางคร้ังเราไมยอมไวใจลูก และถาเรายอมรับกันจริงๆ เราอาจ
จะเคยไมไววางใจในพระสัญญาของเจา

เด็กเล็กๆ ไมคอยมีปญหาในเร่ืองของการขาดความไววางใจเหมือนผูใหญ พวกเด็ก
มกัจะชอบปนปายขึ้นไปบนทีสู่งๆ ตามก่ิงไม วิง่ถลาลงมาจากเนนิเขา หรือกระโดดลงสะพาน
ลื่นมาสูออมแขนของพอแม ทําไมเด็กๆจึงไมมีความหวาดกลัว ก็เพราะพวกเขามั่นใจวา
พอแมจะคอยรับเขาไมใหพลัดตกลงมานั่นเอง แตถาเกิดมีบางคร้ังที่เขาตองลมลงพ้ืน
ก็จะมีพอแมเขามาอุมเขาใหลุกขึ้นมาไดอยางแนนอน นี่แหละคือทาทีของความไววางใจ
อยางเดียวกับที่พระเจาตองการใหผูใหญอยางเรามี

คนที่วางใจในพระเจารูดีวา ถึงแมสิ่งตางๆ จะไมเปนไปในทางที่ เขาหวังเอาไว
แตพระเจาก็จะมีแผนการที่ดีกวาแผนการของมนุษยมารองรับเขาไวเสมอ พระเจาทรง
วางอนาคตไวลวงหนาแลว และพระองคทรงเตรียมคําตอบไวสําหรับทุกสิ่ง พระวจนะ
ของพระองคสัญญากับเราไววา พระองคจะชวยเราเมื่อเราวางใจในพระองค (ดู สดุดี 37:5)

เมื่อเราไมยอมวางใจในพระเจาก็เทากับเรายอมใหความกลัวและความกังวลเขามา
ยึดพ้ืนที่ในชีวิตของเรา แตในทางตรงกันขามเมื่อเรามอบทุกอยางไวกับพระองค ทิ้งความ
สงสยัออกไปจากชวีติ  เฝามองทีพ่ระพักตและวางใจในพระคําของพระองค องคพระผูเปนเจา
จะไมปลอยใหเราสิ้นหวังและแบกภาระหนักเพียงลําพังอยางแนนอน

การไววางใจในพระเจา จะนําการพักสงบทีเ่หนอืธรรมชาตเิขามาสูจติวญิญาณของคณุ
และจะสงผลใหชวีติของคณุดาํเนนิไปอยางเรียบงาย และมเีสรีภาพในแบบทีพ่ระองคปรารถนา

จงเป็นเหมอืนเด็กเล็กๆ91
"ความเชือ่ คอืความวางใจในองคพระเจาทีไ่มจําเปนตองพูดอะไรออกมา เปน
ความวางใจที่ไมตองมาคิดสงสัยวาพระองคจะไมไดอยูขางๆ เรา"

- ออสวอลด เชมเบอรส

ขาพระองคจะเอนกายลงนอนหลับอยางเปนสุข ขาแตพระยาหเวห เพราะพระองค
เทาน้ันท่ีทรงทําใหขาพระองคอาศัยอยูอยางปลอดภัย

- สดุดี 4:8
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ใหเราเปน จริงอยู การไววางใจ ไมใชวาจะเกิดขึ้นไดทันทีโดยอัติโนมัติ แตตองคอยๆ เติบโต
ขึ้นจากพ้ืนฐานแหงความเชื่อ และจากประสบการณในการชวยกูที่มาจากพระองค ฉะนั้น
จงทูลขอพระเจาที่จะชวยใหคุณมีพัฒนาการเร่ืองความไววางใจอยางลึกซึ้งในพระองค
แลวพระองคจะเปดเผยใหคุณไดรูถึงแผนการณทั้งสิ้นสําหรับชีวิตของคุณ
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เราทุกคนตางมีบุคคลหนึ่งที่ดํารงคอยูภายในเรา เขามีชื่อวา บุรุษผูซอนอยู ในดวงใจ
ถาเราอยากจะมีความสุขกับชีวติ เราตองรักบุรุษผูนีใ้หมาก การมหัีวใจที่ถูกตองนัน้ เปนสิ่งที่
ไมสามารถมองขามความสําคญัได พระเจาทรงทอดพระเนตรทีหั่วใจของมนษุย  พระองคทรง
รังเกียจหัวใจที่ชั่วราย แตทรงโปรดปรานหัวใจที่ชอบธรรม พระเจาทรงชื่นชมตอบุคคลที่
ปรารถนาทําสิง่ทีถู่กตอง ถึงแมวาเขาอาจยงัลมเหลวอยูก็ตาม  ฉนัเชือ่วาพระเจาทรงเลอืกคน
มีหัวใจที่เลือกทําในสิ่งถูกตอง แตอาจเผลอทําผิดพลาดในบางคร้ัง มากกวาที่จะเลือก
คนมีผลงานยอดเยี่ยม แตเต็มไปดวยหัวใจที่รายกาจ

พระเจาทรงชื่นชมกับหัวใจที่มีสันติสุข ไมใชหัวใจที่กลัดกลุมใจหรือหงุดหงิดใจ
หัวใจที่เปยมสันติสุขของเราคือตัวพิสูจนวาเราไดวางใจพระเจาในทุกแงมุมที่เก่ียวของกับ
ชวีติของเรา เมือ่ใดทีหั่วใจของเราภายในโอนเอียงไปทางหนึง่ แตเรากลบัเพิกเฉยตอสญัญาณ
ดังกลาว และแสรงทําเปนรูสึกไปอีกทางหนึ่ง หรือตอบสนองไปในดานที่ไมใชตัวเราจริงๆ
เมื่อนั้นชีวิตของเราก็จะพบกับความสับสนอยางแสนสาหัส เพราะเราจะตองเสแสรง
ไปเสยีทกุเร่ือง ชวีติเชนนัน้คงไมเรียบงายแนนอน คณุเคยไดยนิวลทีีว่า "บริสทุธิแ์ละเรียบงาย"
บางไหม ฉันเคยตั้งปายที่มีวลีนี้ไวบนโตะทํางานเพ่ือชวยเตือนตัวเองวา ถาฉันตองการ
อยากจะมีชีวิตที่เรียบงาย ฉันจําตองรักษาหัวใจที่ใสซื่อบริสุทธิ์เอาไวดวย

จงทําความรูจักกับบุรุษผูซอนอยูในดวงใจผูนี้ใหดี จงเสาะแสวงหาดวยจิตวิญญาณ
แลวถามตัวคุณเองวา สิ่งที่คุณแสดงออกตอคนทั้ งหลายนั้นเปนตัวตนจริงๆ ของคุณ

ตวัตนภายในเรา92
"จงรักษาจิตใจของทานทั้งหลายใหบริสุทธิ์ จิตใจที่บริสุทธิ์คือสิ่งสําคัญที่จะ
ทําใหผูอ่ืนมองเห็นพระเจา ผานทางตัวของทานทั้งหลาย  และทานทัง้หลาย
จะมองเห็นความรักซึ่งกันและกันแลว สันติสุขจากพระเจาจะดํารงคอยู
กับเราทั้งปวง"

- แมชีเทเรซา

ท่ีทานท้ังหลายไดชําระจิตใจของทานใหบริสุทธิ์แลว ดวยการเชื่อฟงความจริง
[ผานทางพระวิญญาณบริสุทธิ์] จนมีใจรักพวกพ่ีนองอยางจริงใจ ทานท้ังหลาย
จงรักกันใหมากดวยนํ้าใสใจจริง

- 1 เปโตร 1:22



164 จอยซ ์ ไมเออร์

หรือเปนตัวตนอ่ืนที่คุณไดสรางขึ้นมา ถาคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งนี้ ก็จงเร่ิมดวยการ
ขอใหพระเจาชําระหัวใจคุณใหบริสุทธิ์ เร่ิมตนดวยการวินิจฉัยความคิดและทัศนคติของคุณ
จริงอยูที่การเผชิญหนากับความจริงนัน้ไมงายนัก แตนั่นคอืจุดเร่ิมตนของการมีชีวติที่ไดอยู
อยางคุมคา
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เด็กทารกเรียนรูที่ จะเดินทีละกาว แตขณะที่ กาวเดินอยูนั้นก็มักจะลมลงตลอดทาง
กระบวนการนีเ้กิดขึน้ซ้ําแลวซ้ําอีกจนกระทัง่เขาเดนิเปนในทีส่ดุ  ถาเดก็คนนัน้เกิดยอทอแลว
ลมเลกิความพยายาม เขาก็คงจะเดนิไมเปน เราตางเคยรูสกึทอใจกันมาทัง้สิน้ แตเมือ่ใดทีเ่รา
ทอใจขึ้นมา จงระลึกวาทุกคนตางเคยผานพนสิ่งตางๆ ในลักษณะเดียวกันนี้มาเหมือนกัน
สิง่ตางๆ เหลานีไ้ดถูกตระเตรียมไวเพ่ือทดสอบลกัษณะชวีติและความเชือ่ของเรา เพ่ือดวูาเรา
จะยอมแพหรือเราจะลุกขึ้นพยายามสูใหมอีกคร้ัง พระคัมภีรกลาววาคนชอบธรรมลมลง
เจด็คร้ังก็ลกุขึน้มาใหมทัง้เจด็คร้ัง คุณเห็นไหมวาแมแตคนชอบธรรมก็ยงัลมลงได  ดงันัน้ใคร
จะกลาบอกไดวาตนเองสมบูรณพรอมตราบที่เรายังอยูในกายแหงเนื้อหนังนี้

เมื่อพระเจาทรงนําเราทําสิ่งใด พระองคมักจะบอกใหเราทําทีละขั้นตอน ธรรมชาติ
ของเรามักตองการแบบพิมพเขียวของภาพรวมทั้งหมดกอน แตนั่นไมใชวิธีการทํางาน
ของพระเจา ถาเรากาวเดินออกไปทีละกาว เราก็จะไดรับการทรงนําในกาวตอไป จนไปถึง
สิ้นสุดปลายทางไดในที่สุด คนหลายคนไมอยากจะกาวเดินออกไปจนกวาจะคาดคํานวณ
อนาคตใหไดทั้งหมดเสียกอน แตคนเชนนี้มักจะลงเอยดวยความลมเหลวในชีวิต

แมแตคนที่ เต็มใจกาวเดินออกไปทีละกาวก็ยังมีผิดพลั้ งไปจนตองเร่ิมตนใหม
แตคนทีไ่มยอมเร่ิมตนใหมเอาแตทอใจกับและเลกิราไปกลางคนัจะมชีวีติอยูกับความทกุขระทมโดยไม
เกิดผลใดๆ แตเหตุการณเชนนี้จะไมเกิดขึ้น เพราะถาเราบอกวาเราวางใจในองคพระเจา

อย่าทอ้ใจกบัตวัเอง93
"ความคงมั่น, ความอดทนบากบ่ัน และการไมลดละ ทามกลางอุปสรรค
ความทอใจ และความเปนไปไมไดทั้งปวงนั้น คือสิ่งชวยแยกแยะหัวใจ
อันเขมแข็งออกจากหัวใจที่ออนแอ"

- โทมัส คารไลย

เหตุฉะน้ัน เราจึงไมยอทอ (ขาดวิญญาณอยางรุนแรง, สิ้นเรี่ยวแรง และออนลา
อยางหวาดกลัว)  ถึงแมวากายภายนอกของเรากําลังทรุดโทรมไป [เปนลําดับ]
แตจิตใจภายในน้ันก็ยังคงจําเริญข้ึนใหม [เปนลําดับ] ทุกวัน

- 2 โครินธ 4:16
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เราก็ตองวางใจพระองคตลอดทัง้เสนทาง  ความสําคญัไมไดอยูแคจดุหมายปลายทางเทานัน้
แตตลอดเสนทางการเดินก็มีความสําคัญอยางยิ่งเชนกัน

ความยอทอเปนสิ่งยุงยากสับสน เพราะมันจะมาพรอมกับความรูสึกแงลบทั้งหลาย
ตรงกันขาม ความเชื่อกลับเปนสิ่งเรียบงาย เราแคทําสวนที่เราทําได แลววางใจใหพระเจา
ทําในสวนที่เราไมสามารถ ทัศนคติเชนนี้จะปลดปลอยเราสูชีวิตที่มีความสุข พระเจาทรง
ปรารถนาใหเราดําเนินชวีิตไปดวยทัศนคติเชนนี้ และนีค่ือทัศนคติทีพ่ระเจาปรารถนาใหเรา
มีในการดําเนินชีวิต
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พระคัมภีรไดกลาวถึงนกัโทษผูมคีวามหวัง (ด ูเศคาริยาห 9:12) แลวสิง่นีค้อือะไร  ฉนัเชือ่วา
เขาคือบุคคลผูไมยอมหยุดยั้งความหวังใจไมวาสถานการณจะสิ้นหวังเพียงใดก็ตาม นักโทษ
ผูมีความหวังนัน้ไดถูกคุมขังไวแตในใจเตม็เปยมไปดวยความหวัง แมเขาไมสามารถหลุดรอด
ออกไปได แตเขาก็หวังใจในองคพระเจา และเชื่อวาจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นในอีกไมชาแนนอน

ฉันคิดวาอับราฮัมก็เคยเปนนกัโทษผูมคีวามหวงั พระคัมภีรบอกเราวาเขาไมไดหวังใจ
ดวยเหตุผลของมนุษย แตกระนั้นเขาไดหวังใจดวยความเชื่อจนพันธสัญญาของพระเจา
ไดปรากฎเปนจริงในชีวิตของเขา ความหวังที่ถูกหนวงไวทําใหใจเจ็บช้ํา ซ้ํายังสงผลใหเกิด
ความหดหู, ทอแทใจ และหมดอาลัยตายอยากอีกดวย แตเมื่อคุณมีความหวัง คุณจะกลาย
เปนคนที่มีความคิดและทัศนคติในแงบวกขึ้นมาดวยโดยอัติโนมัติทันที ความหวังเชื่อวา
ทกุสิง่จะเปนไปไดในพระเจา ความหวงัจดจอรอคอยขาวดทีีจ่ะมาถึงในทกุโมงยาม ความหวงั
จะกลาววา "จะมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับฉันในวันนี้"

ทัศนคติแงบวกทําใหชีวิตเรียบงายขึ้น อีกทั้งชวยปลดปลอยความตึงเครียดออกไป
ทําใหใบหนาของคุณมีแตรอยยิ้ม พระเจาปรารถนาใหเรามีทัศนคติเชนนี้เพ่ือจะทรงเคลื่อน
น้าํพระทยัของพระองคในชวีติของเราได  หากเราตองการเดนิตดิตามพระเจา เราตองรวมมอื
กันกับพระองค มากยิ่งกวานั้น พระองคทรงลวงรูทุกความคิดและแผนงานที่จัดเตรียมไว
ใหเรา เปนแผนงานเพ่ือสวัสดิภาพและสันติสุข เพ่ือจะใหความหวังใจในผลลัพธบ้ันปลาย
แกเรา (ดู เยเรมีห 29:11)

จงมีความหวงัเสมออย่าไดข้าด94
"ความหวังเปรียบเหมือนสิ่งเล็กๆ เฉดเชนขนนกปลิวอยูในวิญญาณ สงเปน
เสียงทํานองใหไดยินไมยอมหยุด"

- เอมิลี่ ดิคเคนสัน

โอ นักโทษท่ีมีความหวังเอย จงกลบัไปยงัท่ีกําบังเขมแข็งของเจา  วันน้ีเราประกาศวา
เราจะคืนแกเจาสองเทา

- เศคาริยาห 9:12
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พระวจนะไดสอนเราไววา ถาเรายอมจํานนตอพระเจา และตอสูกับมาร มันจะหนีเราไป
(ด ูยากอบ 4:7)  ถาเราไมตอตานคําโกหกและการลอลวงจากมารแลว ในทีส่ดุมันก็จะเขามา
ครอบงําเรากับทกุเร่ืองในชวีติ มนัเปนศตัรูทีรุ่กเราอยูตลอดเวลา ดังนัน้เราตองไมนิง่เฉยทีจ่ะ
ยืนหยัดตอสูกับมัน

มารตองการใหชวีติของเราทุกขระทมและวุนวายใจ มันตองการขโมยเอาความชืน่ชม
ยินดี  สันติ สุ ข และสิ่ งดีทั้ งหลายที่ พระเยซู ไดวายพระชนม เ พ่ื อจะมอบให เราไป
จงตัดสินใจเดี๋ยวนี้วาคุณตองการใชสิทธิในฐานะลูกของพระเจาในการดําเนินชีวิตใหมี
ความสุขอยางทีพ่ระองคปรารถนาใหเราเปน เรามักจะคิดวาสิง่ที่เปนน้ําพระทัยของพระเจา
สําหรับเราคอืสิ่งทีจ่ะตองเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัต ิซึ่งไมเปนความจริงเลย เราจําเปนตองฝก
ใชความเชื่อของเรา ซึ่งก็รวมถึงการตอสูกับมารดวย

ถาคณุไดยนิเสียงใครบางคนกําลังบุกรุกเขามาในบานของคณุกลางดกึ คณุจะนอนรอ
อยูบนเตียงโดยนึกเอาวาพระเจาคงจะจัดการใหเราเองอยางนั้นหรือ ไมใชเลย คุณคงไมทํา
อยางนั้นแนนอน คุณคงจะกระโดดออกจากเตียง, หยิบฉวยอะไรขึ้นมาปองกันตัวเอง,
คุกเขาลงอธิษฐาน และพยายามโทรขอความชวยเหลือแนนอน ถาจําเปนจริงๆ คุณก็คง
ตองปกปองตัวคุณเองและครอบครัวของคุณจากผูบุกรุกอยางถึงที่สุดเปนแน ถาอยางนั้น
ทําไมเราไมทําเชนเดยีวกันนีกั้บมารในขณะทีม่นัพยายามรุกล้ําเขามาสูชวีติของเราเพ่ือเขามา
ขโมยแผนการประเสริฐที่พระเจามอบไวใหกับเราเลา

นีค่ือเวลาที่จะตองเอาจริงเอาจงัไดแลว ถาหากเราเตรียมตวัใหพรอมไวกอน เราก็จะ
ไมเสยีเวลามากในการรับมือกับการจูโจมของมาร จงจําไววาพระเจาที่สถิตอยูในเรานัน้ทรง
ยิ่งใหญเหนือกวาศัตรูของเรา สิ่งที่งายที่สุดที่เราสามารถทําไดคือการตอสูกับมารในทันที
ที่มันเร่ิมตนจูโจมเรา ยิ่งคุณเพิกเฉยเทาใด มารก็ยิ่งจะรุกคืบหนาเขามาไดเร็วขึ้นเทานั้น

จงยืนหยดัตอ่สูก้บัมาร95
" ซาตาน คือสิ่งที่เลวทรามที่สุดในโลก "

- เฮนร่ี วอรด บีเชอร

เหตุฉะน้ัน ทานท้ั งหลายจงนอมใจยอมฟงพระเจา จงตอสู กับมาร และมัน
จะหนีทานไป

- ยากอบ 4:7
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อยารอกระทั่ งคุณตกอยูท ามกลางการทดสอบอันแสนหนักหนวง แลวคอยมาพลิก
จติวญิญาณใหเขมแขง็ขึน้มาอยางรวดเร็ว วิธกีารนีไ้มไดผลเอาเสยีเลย  ทีจ่ริงแลวคณุควรจะ
สั่งสมกําลังไวตลอดเวลา โดยการใชเวลากับพระเจาอยางสม่ําเสมอผานทางการอธิษฐาน
และศึกษาพระคําของพระองค อาจดูไมคอยเขาทาที่จะรีบสรางกลามเนื้อตอนที่จะตอง
ยกของหนัก คุณคงไมคิดจะมาฟตรางกายภายในวันเดียวเพ่ือจะมายกน้ําหนักที่หนักกวา
ตวัคณุถึงสามเทาใหไดในวันรุงขึน้หรอกนะ เราตางรูดีวาเราจะตองสรางกลามเนือ้ใหแขง็แรง
กอนจะไปยกสิ่ งที่ มีน้ําหนักมาก ในลักษณะเดียวกัน เรารู วาจะตองสรางกลามเนื้ อ
ฝายวิญญาณใหเขมแข็งไวเสมอ เพ่ือจะตั้งรับกับการทดลองที่อาจเขามาถึงเมื่อไหรก็ได

ฉันมาคนพบวาเมื่อฉันรักษาจิตวิญญาณใหเขมแข็งเอาไว มีหลายๆ สิ่งไมสามารถ
มารบกวนชวีติฉนัได ซึง่บางสิง่นัน้เคยทําใหฉนัถึงกับทอแทไดเปนเวลาหลายวันอยูเหมอืนกัน
ที่มันเคยทําใหฉันทอแทไดก็เนื่องจากฉันไมเขมแข็งกับพระเจาพอที่จะตอสูกับมันใหถูกวิธี
หรือแมแตจะมองปญหาใหออกดวยซ้ําไป กรอบความคิดของเราตอความทาทายตางๆ
ในชีวิตมีผลอยางมากกับวิธีการรับมือกับปญหาและผลกระทบตออารมณความรูสึกของเรา
ชายผูหนึง่ในพระคมัภีรมีชือ่วาโยเซฟไดถูกพ่ีนองของตนขายไปเปนทาส แตเขากลบักลาววา
แมศัตรูไดคิดรายตอเขา แตพระเจาทรงดําริใหเกิดผลดี (ดู ปฐมกาล 50:20)  เขามีทัศนคติ
ทีถู่กตองเนือ่งจากเขามีความสมัพันธที่แนนแฟนกับพระเจา  เขาไดรับชัยชนะอยางตอเนือ่ง
เสมอมาเพราะเขารักษาจิตวิญญาณใหแข็งแรงไวตลอดเวลา

การตกอยูภายใตการลงโทษ, หรือรับภาระหนัก หรือรูสึกสูญเสียสันติสุขหรือความ
ชืน่ชมยินดอียูเสมอเปนสิง่ทีแ่สนยุงยากและรบกวนจติใจเปนอยางยิ่ง มันอาจดเูปนงานยาก
ที่จะรักษาจิตวิญญาณใหเขมแข็งเอาไว แตที่จริงแลวก็ยังงายกวาจะตองมาเผชิญกับสิ่งที่

รกัษาจิตวญิญาณใหแ้ข็งแรง96
"ในบางคร้ัง อัศจรรยแหงการเคลือ่นภเูขาไดทัง้ลกู คอื การทีพ่ระเจาประทาน
กําลังใหคุณขุดตอไป"

- เชน ลิตเติ้ลฟลด

จิตใจของคนทนตอความเจ็บปวยได แตจิตใจชอกช้ําใครจะทนไดเลา?
- สุภาษิต 18:14
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จะเกิดขึ้นในภายหลัง จงเขมแข็งขึ้นในองคพระผูเปนเจาและในฤทธานุภาพยิ่งใหญของ
พระองค (ดู เอเฟซัส 6:10)
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ความสตัยซือ่ในการทําสิง่ตางๆ ใหถึงซึง่ความสําเร็จนัน้เปนคณุสมบัตทิีม่ีอยูในตัวคนบางคน
เทานั้น บางคนอาจคิดวาการลมเลิกสิ่งที่ทําอยูนั้นมันไมเห็นจะเปนอะไรเลย แตที่จริงแลว
ชีวิตที่ไมทําตามคํามั่นสัญญาใหสําเร็จนั้นคือชีวิตที่ยุงยากซับซอน ผูที่ไมสัตยซื่อนั้นจะทํา
แผนงานใดๆ ก็ไมสําเร็จ และตลอดชั่วชวีิตของเขาก็มีแตการเปลีย่นงาน, เปลีย่นคริสตจกัร,
เปลี่ยนความสัมพันธ และเปลี่ยนการตัดสินใจที่สําคัญอ่ืนๆ อีกมากมายตลอดเวลา

แมแตเร่ืองของการแตงงาน หลายตอหลายคนก็เลกิรากันไปเมือ่อะไรๆ มนัไมไดราบร่ืน
อยางที่คิดไว พวกเขาลงเอยดวยการหยาขาดจากกัน แลวก็ไปแตงงานกับคนใหม และก็
วนเวียนเปนวัฎจักรเชนนี้เร่ือยไป ฉันมักจะบอกใหผูอ่ืนจําไววา แมวาหญาอีกดานหนึ่งจะ
เขียวกวาก็ตาม มันก็ตองถูกตัดอยูดี หมายความวา ความสัมพันธใดๆ ที่ควรคาแกการ
รักษาไวนั้นยอมมีความบกพรองที่จําตองปรับปรุงอยูบาง ถาหากเราไมสามารถกาวขาม
ความขัดแยงนี้ไปได ก็คงยากที่จะรักษาความสัมพันธที่ดีไวเปนแน

ถาเดฟหมดความอดทนกับฉนัในชวงขวบปแรกของชวีติการสมรส ฉันคงไมไดมาสอน
พระวจนะพระเจาทั่วโลกจนถึงวันนี้ มีคนหลายคนเปนดั่ง "เพชรในตม" ที่มีความสามารถ
อยางเหลอืลน แตสิง่ทีเ่ขาตองการทีแ่ทจริงก็คอืใครบางคนทีจ่ะอยูเคยีงขางเขา ในขณะทีเ่ขา
ถูกเจียระไนและขัดเกลาใหงดงาม พระเจาทรงสัตยซื่อ และเราก็ควรจะสัตยซื่อเหมือนเชน
พระองค  ฉันขอหนนุใจใหคณุอธิษฐานใหมากพอและนานพอกอนคดิจะลมเลกิอะไรบางอยาง
บางคร้ังในชีวิตของเราอาจจะมีบางที่เราตองเลิกราไปกับบางสิ่ง แตหลายคร้ัง การลมเลิก
ความตั้งใจก็เปนดั่งกับดักของมารที่จะทําใหเรารูสึกทอแทอยูในความทุกขระทม จงรักษา

จงสตัยซ์ือ่97
"ผูใดที่สัตยซื่อผูนั้นจะไดครอบครองหัวเมืองทั้งหลาย  มันไมสําคัญหรอกวา
คุณจะไดยืนเทศนาในโบสถเวสตมินสเตอร หรือไดสอนอยู ในชั้นเรียน
โกโรโกโส ขอแคคุณสัตยซื่อเทานั้นก็พอ ความสัตยซื่อนั้นคือทุกสิ่ง"

- จอรช แมคโดนัลด

คนเปนอันมากปาวรองความจงรักภักดีของเขาเอง แตใครจะหาคนสัตยซื่อพบเลา
- สุภาษิต 20:6
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ความสตัยซือ่กับสิง่ทีส่ญัญาวาจะทําไวนัน้ แลวเชือ่เถิดวาพระเจาจะปูบําเหนจ็ในความสตัยซือ่
ของคุณเปนแน
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คุณมีทัศนคติเชนไรกับชีวิตบาง คุณใชกรอบความคิดอะไรกับชีวิตบาง ฉันขอย้ําในสิ่งที่ฉัน
ไดกลาวในหนังสือเลมนี้ไวกอนหนานี้ นั่นคือ ชีวิตของเราไมใชตัวปญหา แตมุมมองในการ
ดําเนินชีวิตของเราตางหากที่สรางปญหาอันแสนยากเย็นขึ้นมา คนสองคนเผชิญปญหา
เดียวกัน แตคนหนึ่งกลับมีความสุขอยู ในขณะที่อีกคนหนึ่งกลับซึมเศราและทุกขระทม
เห็นไดชัดวาสิ่งที่ผิดปกติไมไดอยูที่ตัวปญหา แตเปนวิธีที่เรามองปญหาหรือวิธีคิดของเรา
ตางหาก ที่ทําใหสิ่งตางๆ แตกตางออกไป

มมุมองชวีติของเรามาจากการตดัสนิใจของเราเอง ไมมใีครทาํใหเราเปนทกุขได ถาเรา
ตัดสินใจที่จะอยูอยางมีความสุข ถามีคนที่เรารูจักไดทําบางอยางผิดพลาดไป ก็ไมไดหมาย
ความวาเราตองเปนทุกขตามไปดวย บางทีฉันก็ไดทําอยางดีที่สุดแลวกับสิ่งที่เกิดขึ้น แตก็
อาจมีเพ่ือนบางคนที่ยังโกรธและไมพอใจอยู ทัศนคติแงลบของเขาไมไดหมายความวา
ฉนัตองยอมสญูเสยีความชืน่ชมยนิดอีอกไปจากชีวติของฉนั ไมมทีางแนนอน  และฉนัยังตอง
ตัดสนิใจไมยอมใหพวกเขามาพรากเอาความชืน่ชมยนิดีไปจากฉันอีกดวย  ถาพวกเขามีสทิธิ
ตัดสินใจวาเลือกดําเนินชีวิตของเขาได ฉันเองก็มีสิทธิของฉันเหมือนกัน พวกเขาอาจ
ตดัสนิใจเชือ่ในสิง่ทีแ่ยทีส่ดุ แตฉนัขอตดัสนิใจเชือ่ในสิง่ทีด่ทีีส่ดุ  แคนีก็้ไมตองใชอัจฉริยบุคคล
มาชวยบอกก็ไดวา ฝายใดจะเปนฝายที่มีความสุขในการดําเนินชีวิต

ขอฉนัถามอีกคร้ังวา คุณมทีัศนคต ิเชนไรกับชวีติของคณุเอง  คณุเปนคนแงบวกทีเ่ชือ่
ในสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ และพรอมจะเมตตาและใหอภัยกับผูที่ทํารายคุณหรือไม  หรือคุณเปน
คนหดหู ทอแท และไมพอใจ เนือ่งจากทกุสิง่ไมเปนไปตามที่คณุหวังเอาไวหรือเปลา  จงเลอืก
สงครามทีค่ณุจะเขาสูรบอยางมปีญญา แลวคณุจะมคีวามสขุกับชวีติทีเ่รียบงาย  การมทีศันคติ
ในแงบวกนั้นงายกวาการมีทัศนคติในแงลบมากทีเดียว

ตรวจสอบทศันะตอ่ชีวติของคุณ98
"อะไรบางอยางที่เปนแงบวกก็ดีกวาแงลบที่ไมมีอะไรเลย"

- อัลเบิรต ฮับบารด

เราจะไววางใจและน่ิงนอนใจอยางปลอยวางและหวังใจอยางเชื่อมั่นในพระองค
- ฮีบรู 2:13
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ความเกลียดชังกันเปรียบเสมือนลิ่มที่ตอกลงระหวางบุคคลสองคนเพ่ือเปดประตูแหงการ
ทําลายใหกับมาร ความเกลียดชังเปนความรูสึกแงลบที่นําความวุนวายมาสูชีวิตของเรา
แถมยังทํารายจิตใจของเราและจิตใจของผูอ่ืนอีกดวย

วิธีหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงความเกลียดชัง คือ ถอยหางจากเร่ืองถกเถียงเล็กๆ นอยๆ
ที่ไมมีขอมูลเพียงพอ เมื่อมีคนตองการอยากจะบอกใหทุกคนรูวาเขารู ก็แปลวาเขาไมได
รูเร่ืองนัน้เลยจริงๆ เพราะถาเขารูเร่ืองนัน้จริงๆ เขาจะอยากฟงมากกวาอยากพูด  พระคมัภรี
กลาวไววาความทะนงตัวเปนตนเหตุแหงการวิวาท นั่นหมายความวาคนจะไมทะเลาะกัน
หรือถกเถียงกันถาไมมีความทะนงตัวอยูที่นั่น

ความถอมใจเปนประตูทางเขาสูชีวิตที่เรียบงายแตเปยมดวยพลังและความสุขใจ
จงถอมตัวลงภายใตพระหัตถอันทรงฤทธิ์ของพระเจา เพ่ือวาพระองคจะทรงยกทานขึ้น
เมื่อถึงเวลาอันควร (ดู 1 เปโตร 5:6) จงมีทาทีและใจที่ถอมเชนนี้เหมือนอยางที่มีใน
พระเยซูคริสต (ดู ฟลิปป 2:5) ความถอมใจกอใหเกิดสันติสุขไดดียิ่งกวาความพยายาม
จะพิสูจนใหไดวาใครเปนฝายถูก ความถอมใจคือคุณธรรมที่สูงสุดและเปนคุณลักษณะที่ควร
ไขวควาไวดวยใจรอนรน ความถอมใจยังเปนประตูสูการยกชูที่พระเจาจะทรงประทานให
ผูรับใชของพระเจาผูหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทกันดวยความถอมตัวลง คือผูที่มีความสุข
ในชีวิตแหงความสันติสุขและพลัง

ความถ่อมใจนาํมาซึง่สนัตสิุขและฤทธิ ์ เดช99
"หากทานปรารถนาความรักของพระเจาและของมนษุย จงถอมใจลง เพราะ
จิตใจที่ทะนงตนนั้นก็ไมเคยรักใครนอกจากตนเอง และไมเปนที่รักของใคร
นอกจากตนเอง ความถอมใจจะมีชัย ณ ที่ๆ คุณความดี, พลกําลังหรือ
เหตุผลไมอาจมีชัยได"

- ฟรานซิส ควอเลซ

ฝ ายผู รั บใช ขององค พระผู เป นเจ าต องไม เป นคนท่ี ชอบการทะเลาะวิวาท
(ตอสูและโตเถียง) แตตองมีใจเมตตาตอทุกคน [รักษาไวในความผูกพันแหงสันติสุข]
เปนครูท่ีเหมาะสมและมีความอดทน
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คนสวนใหญมักจะรองโอดโอยเมื่อไดยินคําวา วินัย แตอันที่จริงแลววินัยคือเพ่ือนผูแสนดี
ที่ชวยใหเราไดรับสิ่งที่เราตองการในชีวิต ความมีวินัยชวยใหเราทําสิ่งที่เรารูวาเราควรทํา
แตเราอาจไมทําถาไมมีตัวชวย ความมวีินัยนีแ่หละจะชวยเราเอง คุณอาจคิดอยางนี้วา ใชสิ
แตมันคงตองเจ็บปวดนาดู ซึ่งนั่นก็เปนความจริง แตสิ่งนี้ก็จะนํามาซึ่งความเปนระเบียบ,
การเกิดผลดี และเสรีภาพใหกับเราในที่สุด

สิ่งหนึ่งที่เจ็บปวดยิ่งกวาการไดเรียนรูจักวินัยก็คือชีวิตที่มีแตความยุงเหยิงสับสน
ไมมีวันจบสิ้น ความเจ็บปวดในการเปลี่ยนแปลงยอมดีกวาความปวดราวทรมานในการ
ไมยอมเปลี่ยนแปลง ลองถามตัวคุณเองวาคุณอยากจะรูสึกแยและออนแอไปตลอดชีวิต
ของคุณ หรือแทนที่จะฝกฝนวินัยตอตนเองใหรูสึกเขมแข็งและสมบูรณอยางมีความสุข
คณุอยากจะรับประทานอาหารขยะตอไปใหรางกายทรุดโทรมลง หรือจะฝกฝนวินยัตอตนเอง
เพ่ือเปลี่ยนแปลงสูวิถีชีวิตที่แข็งแรง มีสุขภาพดี และอายยุืน คุณอยากจะหลุดออกจาก
พันธนาการหนีส้นิและจบัจายใชสอยดวยเงินสดไหม ถาเชนนัน้คณุตองฝกฝนวินัยตอตนเอง
โดยไมใชจายเกินตวั คณุอยากจะเห็นบานของคณุสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยไหม ถาเชนนัน้
คุณตองฝกฝนวินัยตอตัวเองในการเก็บบานชองใหเรียบรอย ถาไมใชวิธีนี้ก็ไมมีทางอ่ืนแลว

จงใหว้นิยัเป็นมิตรแทใ้นชีวติ100
"เคล็ดลับของการมีวินัยคือการกระตุนเรา  เมื่อคนไดรับการกระตุนเรา
เพียงพอ ความมีวินัยก็จะตามมาเอง"

- อเล็กซานเดอร แพทเทอรสัน

เพราะวาพระเจามิไดทรงประทานจิตท่ีขลาดกลัว (ข้ีขลาด, ตาขาว และความ
หวาดกลัวท่ีประจบประแจง) ใหเรา แตไดทรงประทานจิตท่ีกอปรดวยฤทธิ์ความรัก
และจิตใจท่ีสงบและมีเหตุผล และความมีวินัย และการบังคับตนเองใหแกเรา

- 2 ทิโมธี 1:7



"คนสวนใหญในทุกวันน้ีใชชีวิตอยางซับซอนยุงยาก จนเกิดความรู สึกทดทอและสับสน
เหน่ือยออนและหมดแรง แตฉันมีขาวดีมาบอก น่ันคือ ชีวิตของคุณไมจําเปนตองเปน
อยางน้ันเลย คุณสามารถเลือกใชชีวิตอยางเรียบงาย เกิดผล อิ่มอกอิ่มใจ มีความสงบสุข
และปติยินดี . . .  แตหากเราไมยืนหยัด และแนวแน ท่ีจะมีชีวิตแบบเรียบงายใหได
ชีวิตของเราก็คงลงเอยอยูในความสลับซับซอนและความทดทอใจไปตลอด

ชีวิตเราจะไมมีทางเรียบงายไดเลย ถาเราไมยอมเรียนรูท่ีจะรับมือกับทุกเรื่องราวในชีวิต
แบบเรียบงาย มันเปนทาทีของฉันตอแตละเหตุการณในชีวิตตางหากท่ีเปนตัวกําหนดวา
สถานการณใดจะงายหรือยุงยากซับซอน... ฉันขอแบงปน 100 วิธี ในการรับมือกับชีวิต
เพื่อชวยใหคุณมีชีวิตท่ีเรียบงาย และเต็มไปดวยความช่ืนชมยินดีในชีวิต"

--จอยซ ไมเออร จาก อารัมภบทของหนังสือ

ดวยลีลาการพูดแบบตรงไปตรงมา จอยซ ไดใหขอเสนอแนะไวหลายประการ เชน

• ทํางานไปทีละอยาง
• อยากังวลถึงวันพรุงน้ี
• อยาผัดวันประกันพรุง
• ตองเต็มใจท่ีจะปรับตัว
• ฝกใจใหรักความสงบ

ซ่ึงเปนหลักการท่ีจะชวยลดและขจัดความตึงเครียดออกไปจากชีวิตแตละวันของเรา
ความตึงเครียดน้ีเองท่ีเปนตัวทําใหชีวิตของเราซับซอน, สับสนวุนวาย, และแออัดยัด
เยียดไปดวยสารพัดเรื่องราว จนทําใหเราไมสามารถเปนสุขกับชีวิตไดอยางเต็มท่ี

เป็นไปได ้หรือไม่ ว่ า ในความเป็นจริงแล ้ว
ชี วิตไม่ใช่สิ ่ งที ่ ซ บัซ ้อนเลย แต่เราทาํให ้ม ันซ ับซ ้อนเอง

เพราะวิ ธีการจดัการก ับชี วิตของเรา?




