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ค�าน�า

	 ฉันดีใจมากที่คุณเลือกอ่านหนังสือเล่มนี้	 ตอนน้ีคุณอาจ

ก�าลังเจ็บปวดและเป็นทุกข์หนักกับสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นในชีวิต	

ของคณุ	ในขณะทีฉ่นัเองกไ็ม่รู้เก่ียวกบัสถานการณ์ของคณุ	แต่ฉนั

รู้แน่นอนเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งคือ...

	 คุณไม่ได้อยู ่คนเดียว	 พระเจ้าทรงรักคุณ	 และพวกเราก็	

รักคุณด้วย

	 แท้จริงแล้ว	 ฉันเขียนหนังสือน้ีเพื่อหนุนใจคุณและท�าให้ใจ

ของคุณเต็มด้วยความหวัง	ฉันอยากให้คุณรู้ว่า	ณ	เวลานี้	ในจุดที่

คณุเองก�าลงัเผชญิกบัสิง่ใดกต็าม	พระเจ้าทรงอยูเ่คยีงข้างคณุและ

ไม่มอีะไรเป็นไปไม่ได้ส�าหรับพระเจ้า	(ดใูน	ลกูา	1:37)	พระองค์ทรง

มีแผนการที่ดีส�าหรับอนาคตของคุณ	และพระองค์ทรงท�างานอยู่

เบื้องหลังเพื่อช่วยเหลือคุณแล้ว	(ดูใน	เยเรมีย์	29:11)

	 คณุอาจก�าลงัรบัมอืกบัเหตกุารณ์ร้ายแรงแบบไม่คาดฝัน	และ

คุณไม่แน่ใจว่าจะเรียนรู้จากสถานการณ์นี้แล้วก้าวเดินต่อไปได้

อย่างไร	หรือบางทีคุณอาจก�าลังทนทรมานอยู่กับสภาพร่างกายที่

เจ็บป่วยโดยไม่มีโอกาสไปพบแพทย์เพื่อท�าการรักษาได้	 ฉันรู้จัก

คนมากมายที่ก�าลังใช้ชีวิตแบบวันต่อวันโดยที่ไม่รู้ว่าอาหารมื้อ	
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ต่อไปจะมาจากที่ไหน

	 เม่ือเราก�าลังเผชิญกับความยากล�าบากอันเลวร้าย	 เรา

สามารถถกูล่อลวงให้หยดุและล้มเลกิ	สิง่ดเียีย่มทีส่ดุทีเ่ราสามารถ

ท�าได้คอืการมอบความไว้วางใจของเราในพระเจ้าและยงัคงมคีวาม

หวังอย่างเต็มเปี่ยม	แต่ความหวังที่แท้จริงคืออะไร?

	 ความหวงัคอืการคาดหวังด้วยความมัน่ใจว่าส่ิงดกี�าลงัจะเกดิ

ขึ้น	ความหวังสัมพันธ์กันกับความเชื่อและสิ่งที่เราเชื่อมั่น	เมื่อเรา

กล้าหวัง	ชีวิตของเราก็จะเต็มล้นไปด้วยความยินดีและสันติสุข

	 ศัตรูต้องการให้เราสิ้นหวัง	มันต้องการท�าให้เราส�านึกว่าเรา

สูญเสียทุกสิ่งแล้วและไม่มีทางท่ีจะคืนกลับมาได้	 แต่พระเจ้า	

ต้องการให้เราเต็มไปด้วยความหวัง	 คือการเชื่อม่ันและคาดหวัง		

สิ่งยิ่งใหญ่จากพระองค์	 พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็น	

“พระเจ้าแห่งความหวัง”	เต็มด้วยพระเมตตาและการเริ่มต้นใหม่	

(ดูใน	โรม	15:13)

	 ฉนัต้องทกุข์ทรมานกบัการถกูล่วงละเมดิทางเพศ	ถกูท�าร้าย

ด้วยค�าพูด	และถูกท�าร้ายทางอารมณ์จากพ่อของฉันเองตั้งแต่ฉัน

ยังเป็นเด็ก	 ฉันจึงมีทัศนคติแห่งความสิ้นหวัง	 ด้วยเหตุน้ีจึงมีแต่	

สิ่งด้านลบเกิดขึ้นกับฉันเพราะฉันคาดหวังสิ่งท่ีไม่ดีจะเกิดขึ้น	

ทุกเวลา	แม้แต่หลังจากที่ฉันมาเป็นคริสเตียนแล้วก็ตาม
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	 แต่ฉันกล้าพูดเลยว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงฉันจากเป็นคน

แง่ลบและมองโลกในแง่ร้ายให้กลายเป็นคนทีเ่ต็มไปด้วยความหวงั	

เป็นคนที่คาดหวังความดีของพระเจ้าส�าหรับทุกเรื่องเสมอ	

พระองค์ช่วยให้ฉันค้นพบพลังแห่งความหวังและการท่ีพลังนี้	

มีอิทธิพลต่อความคิด	ค�าพูด	ทัศนคติ	และทุกด้านในชีวิตของฉัน

ทีละน้อย	 แม้จนขณะนี้เมื่อฉันต้องพบกับสถานการณ์ท่ีหนักหรือ

ต้องเผชิญกบัความล้มเหลว	ฉนักย็งัคงยดึความหวงัไว้โดยการรูว่้า

พระเจ้าจะท�าให้ทุกสิ่งเกิดผลดีเพื่อฉัน

	 คุณอาจต้องทนความเจ็บปวดมากมาย	 ความผิดหวัง	 หรือ

ความล้มเหลว	 โดยที่คุณมองไม่ออกว่าทุกอย่างมันจะดีข้ึนได้

อย่างไร	ศตัรตู้องการท�าให้คณุส�านกึว่าสิง่ต่างๆ	จะไม่มทีางเปลีย่น

ได้	แต่พระเจ้าต้องการให้คณุรูว่้าพระองค์รกัคณุ	และเชือ่วางใจว่า

พระองค์จะท�าการอัศจรรย์ในท่ามกลางความสับสนของคุณได	้	

ท�าในส่วนของคุณคืออย่าเลิกหวัง	 แต่ให้คาดหวังความดีของ

พระเจ้าที่จะส�าแดงในทุกวินาที

	 ในหนังสือน้ีประกอบไปด้วยบทเรียนต่างๆ	 ที่ดีที่สุดที่

พระเจ้าได้สอนฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้	 บทเรียนเหล่านี้จะเสริมก�าลัง

ความเชื่อของคุณและช่วยให้คุณรับมือกับชีวิตด้วยทัศนคติใหม่

อย่างแท้จริง
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	 ฉันมักจะพูดเสมอว่าใครก็ตามที่ยังคงเต็มไปด้วยความหวัง	

ยังคงเชื่อมั่นในพระวจนะของพระเจ้าและปฏิเสธที่จะล้มเลิก		

จะเป็นคนที่ไม่เคยถูกท�าให้พ่ายแพ้ได้	เพราะแม้ในท่ามกลางพายุ

ของชวีติ	ถ้าหากคณุเชือ่วางใจในพระองค์	พระองค์จะเตมิเตม็ชวีติ

ของคุณด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยม	 และจะ

ท�าให้สถานการณ์นั้นก่อผลดีต่อตัวคุณเอง	

	 ฉันไม่รู ้เกี่ยวกับสิ่งท่ีคุณเคยเจอมาในชีวิตหรือสิ่งท่ีคุณ	

อาจก�าลังเจอในเวลานี้	 แต่ฉันรู้ว่าพระเจ้ารักคุณอย่างมากมาย	

พระองค์มองดูคุณเสมอ	 และพระองค์จะช่วย	 เหลือคุณแน่นอน		

(ดูใน	โรม	8:38-39,	สดุดี	33:18)

	 พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความหวงั	และพระองค์เป็นผูเ้ดยีว

ที่สามารถเปลี่ยนช่วงเวลาที่ยากล�าบากที่สุดของคุณให้กลายเป็น

สิ่งที่ดีเยี่ยมได้
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บทที่	1

เต็มด้วยความหวัง

	 บางครั้งฉันจะพูดว่าพวกเราเป็นชนรุ่น “ต้องเห็นก่อน”	

เราต้องการมองเห็นก่อนที่เราจะเชื่อ	 ความจริงแล้วพวกเราส่วน

ใหญ่ยากที่จะเชื่อว่าพระเจ้าก�าลังท�างานแทนเราจนกว่าเราจะได้

เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยตาของเราเอง

	 แต่นั่นไม่ใช่วิธีการท�างานของพระเจ้า	 พระองค์ท�างานอยู่

เบื้องหลัง	 คุณอาจมองไม่เห็นว่ามีอะไรเกิดข้ึน	 แต่คุณเชื่อไหมว่า

พระเจ้าก�าลังท�างานกับสิ่งต่างๆ	 ในชีวิตของคุณเวลานี้?	 คุณเช่ือ

ไหมว่าพระองค์มีแผนการเพื่อช่วยลูกของคุณ	ช่วยชีวิตสมรสของ

คุณ	หรือสิ่งต่างๆ	ที่คุณได้อธิษฐานขอมานานหลายปีแล้วนั้น?	

	 ในเยเรมีย์	29:11	บอกว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีส�าหรับชีวิต

ของคุณ	 ...เพื่อให้ความหวังส�าหรับผลลัพธ์สุดท้ายของคุณ		

พูดง่ายๆ	คือ	พระเจ้าทรงมองหาโอกาสที่จะดีต่อคุณ

	 บางทีมันยากที่จะจิตนาการถึงตัวเองว่าเป็นคนที่เต็มไป	

ด้วยความหวงั	ความเชือ่	และคดิบวก	ถ้าคณุเป็นแบบนัน้	ฉนัเข้าใจ

คุณจริงๆ	 ว่ารู ้สึกอย่างไร	 บางคนกลัวที่จะหวังเพราะเคยมี
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ประสบการณ์ผิดหวังและไม่คิดว่าพวกเขาจะเผชิญกับความ	

เจ็บปวดมากกว่านั้นได้อีก

	 ไม่เป็นไรค่ะ	 เพราะพระเจ้าเป็น	 “พระเจ้าแห่งความหวัง”	

เต็มไปด้วยพระเมตตาและการเริ่มต้นใหม่	(โรม	15:13)	และโดย

พระองค์จึงไม่มีค�าว่าสายเกินกว่าที่จะเริ่มต้นเชื่อ	 เริ่มมุ ่งหวัง		

มีความหวัง	และคาดหวัง

ความคาดหวังที่ดีเลิศ

	 ค�านิยามอย่างหนึ่งส�าหรับความหวังคือ	 “การคาดหวังท่ีดี

และด้วยความเชื่อมั่น”	

	 ฉันเชื่อว่าหลายครั้งเรามีทัศนคติของความเฉื่อยช้า	 โดยเรา

ตัดสินใจว่าเราจะ	 “นั่งลงและคอยดู”	 ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง

หรือมีอะไร	 “เกิดขึ้น”	 ท่ีเป็นผลดีส�าหรับเราบ้าง	 แต่พระเจ้า	

ต้องการให้เราคาดหวงัตามพระประสงค์	พระองค์ปรารถนาให้เรา

คาดหวังบางสิ่งที่ดี	

	 ดังนั้นฉันจึงอยากถามคุณว่า	คุณก�าลังคาดหวังอะไรหรือ?

	 คณุมองเหน็อะไรในความคดิและในจนิตนาการของคณุบ้าง?	

คุณพูดถึงอนาคตของคุณอย่างไร?	 เมื่อคุณตื่นนอนในตอนเช้า		

คุณคิดแบบนี้ไหมว่า	ฉันเดาว่าฉันจะพยายามท�าให้มันผ่านไปได้

อกีวนัหนึง่?	หรือคณุตืน่มาด้วยความมุง่หวงัว่าวนันีจ้ะเป็นวนัท่ีคณุ
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พบกับการทะลุทะลวง?	

	 ค�าที่เหมาะสมที่เราใช้กับผู้หญิงท่ีตั้งครรภ์ว่าเธอก�าลัง		

“คาดหวงัรอคอย”	และยิง่เวลาผ่านไปเธอยิง่มุง่หวงัรอคอยลกูน้อย

ที่จะเกิดมามากขึ้น

	 การตั้งครรภ์ของฉันนั้นมีเอกลักษณ์พิเศษเพราะฉันอุ้มท้อง

ลูกทั้งสี่คนเกินก�าหนดคลอดหน่ึงเดือน	 แพทย์ของฉันบอกว่าฉัน

เป็นผู้หญิงคนเดียวที่เขารู้จักที่ตั้งครรภ์นานเหมือนกับช้าง

	 จนกว่าจะถึงวันคลอดของการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง	 ฉันจะตื่น

มาทุกวันและพูดว่า	 “วันนี้จะเป็นวันนั้น	 มันต้องเป็นวันนั้น”		

ฉันเตรียมเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไว้เรียบร้อย	 ฉันตรวจดูทุกอย่าง

แบบละเอียดเพื่อเตรียมพร้อม	 ฉันมั่นใจว่าลูกน้อยของฉันจะเกิด

ออกมาได้ทุกเวลา	 ทุกครั้งท่ีฉันรู้สึกเจ็บท้อง	 ฉันจะคิดทันทีว่า		

มาแล้ว ได้เวลาแล้ว!

	 พระเจ้าต้องการให้คุณเป็นอย่างนั้นกับพระองค์	 พระองค์มี

แผนงานอนัน่าทึง่ส�าหรบัชวีติของคณุ	และพระองค์ต้องการให้คณุ

มุ่งหวังสิ่งดีที่ก�าลังรออยู่ข้างหน้าอันใกล้นี้

	 ความหวังย่อมพูดว่า	 “สิ่งต่างๆ	 เป็นแบบนี้มานานแล้ว	 แต่

พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นไปได้	 และสิ่งต่างๆ	 สามารถ

เปลี่ยนไปได้”
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คุณเป็นนักโทษที่มีความหวังหรือไม่?

	 อย่างที่ฉันเคยเล่าให้ฟังแล้วว่า	 ฉันเป็นคนที่คิดแง่ลบมาก	

ที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จักมา	 ฉันเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายเสมอ		

ฉันมองเห็นข้อเสียของทุกสถานการณ์เสมอ

	 สิ่งเหล่านี้อธิบายได้ว่าท�าไมฉันถึงเป็นคนที่น่าสมเพช	ความ

สงสัยและความคิดแง่ลบท�าให้เรารู้สึกแย่ลงเสมอ	 แต่ความหวัง

ท�าให้เราชื่นชมยินดี

	 ความหวังหมายถึงการมีความคิดหรือทัศนคติด้านบวก		

คนที่เต็มไปด้วยความหวังย่อมปฏิเสธสิ่งแง่ลบทุกอย่าง	 ถึงแม้ว่า

พวกเขาจะรับรู้หรือรับมือกับพายุในชีวิต	ความคิด	ทัศนคติ	และ

บทสนทนาของพวกเขาก็ยังคงเต็มไปด้วยความหวัง

	 หลายครั้งที่ฉันคิดว่าเราติดกับดักของการรอคอยจนกว่าเรา

จะรู้สกึดหีรอืรูส้กึมคีวามหวงั	แต่ความหวงัคอืการตดัสนิใจเป็นคน

คดิบวกและไม่ใช้ชวีติตามความรูส้กึ	ความจรงิคอืเมือ่เราตดัสนิใจ

แน่วแน่เพือ่คิดบวกและคดิอย่างมคีวามหวงัแล้ว	ความรูส้กึของเรา

จะคล้อยตามไปเอง

	 ฉนัชอบพระธรรมเศคาริยาห์	9:12	ทีพ่ระเจ้าตรสัว่า	นกัโทษ

ที่มีความหวังเอ๋ย จงกลับไปยังที่ก�าบังเข้มแข็ง [ความมั่นคง

ปลอดภยัและความเจรญิรุง่เรอืง] ของเจ้า คอืวนันีเ้องเราประกาศ

ว่า เราจะคืนแก่เจ้าสองเท่า	
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	 การเป็น	 “นักโทษที่มีความหวัง”	หมายถึงอะไร?	หมายถึง

การทีเ่ราจะไม่หยดุหวงัและไว้วางใจในความสามารถของพระเจ้าที่

จะช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้	 ไม่ว่าอะไรก�าลังเกิดขึ้นในชีวิตของเรา

อยู่ก็ตาม	

	 เมื่อคุณเป็นนักโทษที่มีความหวัง	ศัตรูจะไม่รู้ว่าต้องท�าอะไร	

มนัอาจมาโจมตคีณุด้วยความคดิแง่ลบ	แต่มนัจะไม่มอี�านาจท�าร้าย

คุณได้เมื่อคุณมุ่งมั่นที่จะไว้วางใจในพระเจ้าต่อไป

	 พระเจ้าต้องการอวยพรคุณและประทานพรให้แก่คุณเป็น

สองเท่าส�าหรับความเจ็บปวดในอดีตและส�าหรับสิ่งต่างๆ	 ท่ีเคย

สูญเสียไป	(ดูใน	อิสยาห์	61:7)	ในส่วนของเราคือต้องท�าสิ่งที่แตก

ต่างไปจากเดิมคือเชื่อ ไว้วางใจ และมีความหวัง

ถึงเวลาต้องทอดสมอแล้ว

	 ในฮีบรู	6:19	กล่าวว่า	[บัดนี้] เรามีสิ่งนี้ [ความหวัง] เป็นดั่ง

สมอที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจ [ไม่ลื่นไถลและไม่ท�าให้ใคร

ก็ตามที่ก้าวลงไปบนนั้นพังพินาศ]...

	 ให้เราเจาะลึกพระคัมภีร์ข้อน้ีด้วยกัน	 ตอนน้ีฉันคิดว่า	

เรา	ทกุคนรูว่้าสมอคอือะไร	เมือ่คณุต้องการให้เรอืจอดนิง่อยูก่บัที	่

คุณจะต้องทอดสมอ	 และเรือจะเคลื่อนไปได้ไกลเท่าที่สมอทอด	

อยู่นั้น
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	 พระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่า	 “สมอของจิตใจ”	 จิตใจของเรา

ประกอบไปด้วยความนึกคิด	ความตั้งใจ	และอารมณ์	จิตใจบอก

กับเราถึงสิ่งที่เราคิด	สิ่งที่เราต้องการ	และสิ่งที่เรารู้สึก

	 ทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไร?	 หมายความว่าเม่ือทุกส่ิงด ู

แย่ลง	 เมื่ออะไรๆ	 ดูเหมือนไร้เหตุผล	 และเมื่อรู้สึกว่าพระสัญญา

ของพระเจ้าจะไม่มีวันเป็นจริงในชีวิตของเรา	 ความหวังเป็นสมอ

ที่ดึงเราให้กลับมาและพูดว่า	 “ยึดมั่นไว้!	 มันจะต้องเกิดข้ึน

แน่นอน!”

	 แต่ให้เราดูเพิ่มเติมอีกนิด	ในฮีบรู	6:19	บอกว่าความหวังคือ

สมอของเราและมัน	 ...[ไม่ลื่นไถลและไม่ท�าให้ใครก็ตามที่ก้าวลง

ไปบนนั้นพังพินาศ]...

	 ความหวังเป็นสมอของเราและเป็นสิ่งท่ีท�าให้เราต้อง	 “ก้าว

ลงไป”	 บางคนไม่มีประสบการณ์กับพระสัญญาและฤทธิ์เดช		

ของพระเจ้าเพียงเพราะพวกเขาไม่ก้าวลงไปด้วยความเช่ือ		

การก้าวลงไปที่ท�าให้พระสัญญาต่างๆ	ของพระเจ้าเร่ท�างาน

	 ฉนัขอยกตวัอย่างหนึง่	นานมากกว่า	40	ปีทีฉ่นัได้เดนิทางไป

ทั่วโลกเพื่อสอนพระวจนะของพระเจ้า	 แต่ก็ยังคงมีช่วงเวลาก่อน

เริ่มต้นสัมมนาที่ฉันรู้สึกว่าไม่มีการเจิม	ไม่มีคุณสมบัติพอ	หรือไม่

พร้อมที่จะท�าในสิ่งที่ฉันก�าลังจะท�าตอนนั้น
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	 ก่อนเดินขึ้นเวที	 ฉันคิดว่า	 พระเจ้าคะ	 ลูกหวังว่าพระองค์	

จะออกหน้าเวลานี้หรือไม่อย่างน้ันลูกจะขายหน้า	 แล้วฉันก็ก้าว	

ลงไปท�าในสิ่งที่ฉันเชื่อว่าพระองค์ได้ขอให้ฉันท�า	 พระเจ้าเข้ามา

และช่วยฉันในการถ่ายทอดค�าสอนเสมอ	 ไม่มีสักครั้งที่พระองค์	

ไม่ช่วยฉัน!

	 พวกคุณหลายคนที่พระเจ้าก�าลังรอให้ก้าวลงไปบนสมอ	

แห่งความหวัง	 พระองค์แค่รอให้คุณท�าในส่วนของคุณเองเพื่อ

พระองค์จะสามารถออกหน้าในชีวิตของคุณและท�าในสิ่งท่ีคุณ	

ต้องทึ่ง

	 อย่าปล่อยให้สถานการณ์ในชีวิตพัดพาคุณให้ล่องลอยไป		

แต่จงทอดสมอของคุณและก้าวลงไปบนรากฐานแห่งความหวังที่

มั่นคง	เพราะเมื่อคุณฝากความหวังไว้ในพระเจ้า	คุณจะไม่ผิดหวัง

แน่นอน
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บทที่	2

ต้องท�าอะไรเมื่อคุณไปต่อไม่ได้

	 คุณเคยอยู่ในสภาพไปต่อไม่ได้ไหม?	 คุณเคยอยู่ในจุดที	่

ดูเหมือนเป็นจุดจบ...ไม่มีทางไหนให้ไปต่อได้ไหม?

	 ฉันเคยอยู่จุดนั้นหลายครั้ง	 และฉันก็แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่ก็

เคยอยู่จุดนั้นมาก่อน	 แต่ฉันขอบคุณพระเจ้าท่ีพระองค์สอนฉัน

หลายปีว่าแม้ในขณะทีฉ่นัไปต่อไม่ได้	แต่ไม่มสีถานการณ์ใดทีย่าก

เกินกว่าพระเจ้าจะจัดการได้

	 ให้เราเร่ิมต้นด้วยการดูเรื่องราวของโยเซฟในพระธรรม	

ปฐมกาล	 (ปฐมกาล	 37-50)	 พระคัมภีร์บอกว่าโยเซฟเป็นลูกคน

โปรดของพ่อในบรรดาลกูชายทัง้สองสองคน	และนัน่เป็นสาเหตทุี่

ท�าให้พวกพี่ชายอิจฉาเขา

	 วนัหนึง่โยเซฟเล่าความฝันให้กับพวกพ่ีชายฟัง	ในฝันนัน้พวก

พี่ชายก้มหัวลงเคารพเขา	 การพูดเช่นน้ันไม่ได้ก่อให้เกิดผลด	ี

ตามมาเลย

	 สิ่งที่ตามมาคือ	พวกพี่ชายคิดหาวิธีที่จะก�าจัดโยเซฟออกไป	

วิธีแรก	 พวกเขาเอาโยเซฟโยนลงไปในหลุมเพื่อปล่อยให้เขาตาย	
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ที่นั่น	 แต่ต่อมาพวกเขาตัดสินใจขายโยเซฟไปเป็นทาสให้กับ	

คารวานพ่อค้าพวกอิชมาเอล	 แล้วพวกเขาก็วางแผนหลอกพ่อว่า

โยเซฟตายแล้ว

	 คณุรูแ้ล้วว่าเรือ่งราวนีจ้บลงอย่างมชัียชนะ	โยเซฟกลายเป็น

ผู้มีอ�านาจรองจากฟาโรห์	 และได้กลับคืนดีกับครอบครัวของเขา	

และทุกคนได้รับการยกโทษ

	 สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัโยเซฟพสิจูน์ยนืยนัว่า	ไม่ว่าคณุจะเจอกบัอะไร

ในชีวิต	 มันมีความหวังเสมอ	 คุณสามารถท�าให้พระประสงค์ของ

พระเจ้าส�าเร็จได้เพราะทุกสิ่งเป็นไปได้ส�าหรับพระเจ้า!

	 ส่วนท่ีเราต้องพิจารณาในชีวิตของโยเซฟคือสิ่งท่ีเกิดขึ้นใน

ช่วงจากหลุมจนถึงพระราชวัง	 ชีวิตของโยเซฟมีการผกผันหลาย

ครั้งในช่วงระยะเวลาเหล่านั้น	แต่อุปนิสัยอย่างหนึ่งที่น�าเขาไปถึง

ชัยชนะในตอนจบคือความมุ่งมั่นอุตสาหะ	 เพราะความเชื่อใน

พระเจ้าของโยเซฟ	เขาจึงไม่เคยยอมแพ้

การยอมแพ้ไม่ใช่ทางออก

	 ในชีวิตของเราเอง	 เราอาจตกลงไปในหลุมในช่วงขณะหนึ่ง	

อาจเป็นหลุมแห่งความเจ็บป่วย	 หลุมของการขาดเงิน	 มีปัญหา

ความสัมพันธ์	 หรือปัญหาอื่นๆ	 ไม่ว ่าเม่ือใดที่สิ่งนั้นเกิดข้ึน		

คณุจ�าเป็นต้องมุง่มัน่ว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร	คณุจะไม่



18

ยอมแพ้!

	 ขอให้จ�าไว้เสมอว่า	เพือ่จะมคี�าพยานทีด่ถีงึสิง่ทีพ่ระเจ้าได้ท�า	

เราต้องผ่านการทดสอบก่อน	พระเยซูบอกกับเราว่า

	 ...ใน	โลก	นี้	ท่าน	จะ	ประ	สบ	ความ	ทุกข์	ยาก	การทดลอง	ความ

ขุน่ข้องหมองใจ	ความผดิหวงั	แต่	จง	มกี�าลงัใจ	เถดิ	[กล้าหาญ	มัน่ใจ	

แน่วแน่	ไม่สะทกสะท้าน]	เพราะ	ว่า	เรา	ชนะ	โลก	แล้ว	[เราได้ปลด

อ�านาจที่จะท�าอันตรายแก่ท่านและได้เอาชนะอ�านาจนั้นแล้ว]	

(ยอห์น	16:33)

	 คุณไม่ส ามารถหลีกเลี่ยงที่จะต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก

ต่างๆ	 บา งครั้งคุณอาจรู้สึกอยากยอมแพ้	 แต่ถ้าหากคุณยึดมั่น	

และวางใจพระเจ้าในการช่วยเหลอืคุณ	พระองค์สามารถร้ือฟ้ืนคุณ

ขึ้นมาให ม่ได้	 พระองค์สามารถท�าให้สิ่งที่เลวร้ายกลับกลายเป็น	

สิ่งดีได้	(ดูใน	โรม	8:28)

	 มคีนบอกว่า	วนิสตัน้	เชอร์ชลิ	ได้ให้โอวาทกบัผูจ้บการศกึษา

ที่โรงเรียนฮาโรว์	ในปี	1941	ว่า...

	 “ไม่มีวัน	 ไม่มีวัน	 ไม่มีวัน	 ไม่มีวัน	 ไม่มีวันยอมแพ้!	 ไม่ว่า	

เรื่องใหญ่โตหรือเล็กขี้ประติ๋ว	ไม่ว่ามหาศาลหรือเล็กน้อย	ไม่มีวัน

ยอมแพ้!”



19

	 ฉันไม่รู ้ว ่าเขาพูดแค่น้ันจริงๆ	 หรือเปล่า	 แต่ฉันเช่ือว่า	

พระวิญญาณบริสุทธิ์ก�าลังตรัสกับพวกเราในวันน้ีคือ	 “อย่ายอม

แพ้	เพราะพระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับชีวิตของคุณแล้ว”

	 การยอมแพ้ท�าได้ง่ายมากเมื่อเราเจอสิ่งที่ยาก	บางครั้งผู้คน

ไปต่อไม่ได้เมื่อพวกเขาไม่รู้ว่าจะไปยังไง	 ดังน้ันการเลือกยอมแพ้	

ก็ง่ายกว่าส�าหรับพวกเขา

	 พวกเขาอาจรูส้กึว่าตวัเองไม่ฉลาด	ขาดความสามารถ	อาจมี

บางอย่างทีน่่ากลวัเกดิขึน้กบัพวกเขา	หรอืพวกเขาอาจล้มเหลวใน

บางเรื่อง	หรือเคยผิดพลาดในอดีต

	 แต่พระวิญญาณบริสุทธ์ิให้ก�าลังและความสามารถแก่เรา	

ฃในการเดินหน้าต่อไปและไปจนถึงชัยชนะ	 แม้ว่าสิ่งต่างๆ	 จะไม่

เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ก็ตาม

	 ความล้มเหลวไม่ได้ท�าให้ทางเลอืกอืน่ๆ	หมดไป	คณุสามารถ

เรยีนรูจ้ากความผดิพลาดในอดตี	ฉนัพบประวตัขิองตวัเองทีท่�าให้

ฉันเป็นผู้สอนที่ดีได้	 เมื่อทุกสิ่งล้มเหลว	 ขอให้พยายามอีกครั้ง	

เพราะอย่างน้อยคุณจะได้เรียนรู้ว่าท�าอะไรได้ผลและอะไรท่ีไม่ได้

ผลและก้าวจากจุดน้ัน	 คุณสามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็น

โอกาสเพื่อจะฉลาดมากขึ้นและเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากขึ้น
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	 พระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่ดี	 แต่ต้องมีความวางใจและ

ความมุ่งมั่นอุตสาหะ	 พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะน�าเราไปทีละหนึ่ง

ก้าวแห่งความเชื่อเพื่อเข้าในแผนการที่ดีที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้

เราแต่ละคน	ส่วนของเราคือต้องก้าว	และอย่ายอมแพ้!

จะต้องท�าอะไรเมื่อคุณเจ็บ

	 ความมุง่มัน่อตุสาหะของคณุในช่วงทีอ่ยูใ่น	“หลมุ”	สามารถ

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

	 จ�าไว้ว่า	นัน่คอืช่วงเวลาของการทดสอบ...เป็นเวลาทีอ่ปุนสิยั

ของคุณจะถูกพัฒนา	 ช่วงเวลาน้ีฉันมักจะเรียกว่าเป็น	 “ปีที่	

เงียบสงบ”	เพราะเป็นเวลาที่คุณจะรู้สึกไม่มีอะไรคืบหน้ามากนัก

ในชีวิต

	 หรือคุณอาจเจอความเจ็บปวดสาหัส	รู้สึกเหมือนพระเจ้าไม่

ได้ท�าอะไรกับเรื่องน้ันเลย	 	 แต่สิ่งส�าคัญมากท่ีสุดคือการท่ีคุณไว้

วางใจพระองค์ในช่วงเวลานั้น	 เพราะพระองค์ก�าลังท�างานในใจ

ของคุณเพื่อให้คุณเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น

คุณควรท�าอะไรเมื่อคุณติดอยู่ในหลุมและไปต่อไม่ได้? 

• อย่ายอมแพ้!	 ต่อสู ้กับการทดลองให้คิดว่าไม่มีทางออก

ส�าหรับสถานการณ์ของคุณ	พระเยซูเป็นทางนั้น	นี่คือเวลา

ที่คุณจะใกล้ชิดและติดตามพระองค์
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•  หลีกเลี่ยงการต่อว่าพระเจ้าหรือคิดว่าพระองค์ลงโทษคุณ

เพราะความบาปบางอย่าง	 พระองค์แค่ใช้สถานการณ์นั้น	

เพื่อท�างานในชีวิตของคุณ	 และแม้ว่ามันไม่ได้ท�าให้คุณรู้สึก

ดีเสมอไป	แต่พระประสงค์ของพระองค์ดีส�าหรับคุณเสมอ	

•  ท�าในสิ่งที่ถูกต้องแม้คุณก�าลังเจ็บ เมื่อคุณไม่รู ้สึกดีหรือ 

เมื่อคนอื่นท�าสิ่งเลวร้ายกับคุณ ท�าสิ่งท่ีดีให้กับคนอื่นมาก

ที่สุดบ่อยครั้งเท่าที่คุณจะท�าได้

•  อย่าถอนตัวเอง อย่าโกรธไม่พูดไม่จา อย่าแยกตัวเองออก

จากคนอืน่ จ�าไว้ว่าคณุจะท�าให้ตวัน่าสมเพชหรอืท�าให้ตวัเอง

น่านบัถอืกไ็ด้	แต่ถ้าหากคณุเป็นไม่ได้ทัง้สองอย่าง	หลายครัง้

พระเจ้าจะใช้คนอื่นมาหนุนใจคุณในช่วงเวลานี้

•  รักษาค�าพูดและเกียรติของคุณเอาไว้ นี่เป็นช่วงเวลาพัฒนา

อุปนิสัย	 และคุณก�าลังถูกเตรียมเพื่อไปอยู่ตรงต�าแหน่งของ

คุณใน	“พระราชวัง”

•  อย่าหยุดเชื่อ...	 อย่าทิ้งความหวังว่าพระเจ้าสามารถท�าให้

สถานการณ์ของคุณดีขึ้นได้

สลัดออกไป

	 คุณอาจเคยได้ยินเรื่องเล่าเก่ียวกับลาตัวหน่ึงท่ีตกลงไป	

ในหลุม
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	 ขณะที่ก�าลังดูสิ่งที่เกิดข้ึน	 เจ้าของลาตัวน้ันก็คิดสักครู	่ แล้ว

จึงตัดสินใจว่าหลุมนั้นลึกเกินไปและลาน้ันก็แก่มากแล้ว	 เขาจึง

ตัดสินใจฝังลาตัวนั้นในบ่อน�้านั้น

	 เขาเรียกเพื่อนๆ	 กับเพื่อนบ้านมาช่วย	 พวกเขาก็เริ่มตักดิน

ใส่ลงไปในหลุม

	 ตอนแรกลาตัวน้ันส่งเสียงร้อง	 หวาดกลัวต่อสถานการณ์	

อย่างเห็นได้ชัด	 ต่อมาเจ้าของสังเกตว่ามันเงียบและเขาคิดว่ามัน

คงตายแล้ว	แต่ลานั้นยังไม่ตาย

	 เมื่อเจ้าของมองลงไปในหลุม	 เขามองเห็นว่า	 ทุกครั้งที่ดิน	

ทีใ่ส่ลงไปตกอยูบ่นหลงัของลา	มนัจะสลดัดนิออกแล้วขึน้ไปเหยยีบ

บนดินแล้วเก็บดินนั้นไว้ใต้กีบเท้าของมัน	 เป็นอย่างนี้อยู่หลาย

ชั่วโมง	 จนในที่สุดลาตัวนั้นมีดินอยู่ใต้กีบเท้าสูงมากพอจนยกตัว

มันสูงขึ้นแล้วออกจากหลุมนั้นมาได้	

	 เราสามารถเรียนรู้บทเรียนบางอย่างจากลานั้น	ชีวิตจะสาด

ดินใส่เราครั้งแล้วครั้งเล่า	 อาจเป็นความสัมพันธ์	 การเงิน	 หรือ

สุขภาพ	 แต่นี่คือเวลาที่เราต้องเรียนรู้ท่ีจะติดตามการทรงน�าของ

พระวญิญาณบริสทุธิ	์พระองค์จะเปิดเผยให้เราเหน็วธิทีีจ่ะสลดัดนิ

ออกไปและขึน้ไปเหยยีบบนนัน้	พระองค์จะให้สง่าราศแีก่คณุมาก

ขึ้นในแต่ละย่างก้าวที่สูงขึ้นของคุณในหลุมนั้นจนถึงพระราชวัง
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	 จะมีอุปสรรคต่อชัยชนะเสมอ	จะมี	“ปัญหาต่างๆ”	ผ่านเข้า

มาเสมอ	แต่จะมีการท�าใหม่อีกครั้งเสมอ	โอกาสที่สองเสมอ	และ

การเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยเช่นกัน	

	 ไม่มีค�าว่าสายเกินไป	อย่ายอมแพ้!	เมื่อคุณท�าในส่วนของตัว

เองและท�าสิง่ทีค่ณุท�าได้	ในขณะทีค่ณุยดึมัน่ในความหวงั	เดนิก้าว

ไปข้างหน้า	ปฏเิสธทีไ่ม่เลกิหวงัในพระเจ้าแล้ว	พระองค์จะสตัย์ซือ่

ท�าในสิ่งที่คุณท�าเองไม่ได้

	 ด้วยเหตุนี้	 ถ้าหากคุณไปต่อไม่ได้และไม่รู้ว่าจะต้องท�าอะไร	

อย่าเลิกหวัง	 เพราะคุณอยู่ในต�าแหน่งที่ดีที่สุดต่อการเริ่มต้นใหม่

แล้ว
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บทที่	3

เลือกที่จะมีความหวัง

	 เพราะฉันถูกล่วงละเมิดตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก	 ฉันจึงเต็ม	

ไปด้วยความกลัวว่าสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นเสมอ	เรื่องที่ฉันพูดนี้อาจ

ตรงกับชีวิตคุณด้วย

	 หลายสิ่งที่เลวร้ายเกิดข้ึนกับฉันจนมาถึงจุดท่ีฉันคาดหวัง

เสมอว่าสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลา	 แม้หลังจากที่ฉัน	

มาเป็นคริสเตียนแล้วก็ตาม	

	 ฉันจ�าได้ว่าในเช้าวันหน่ึงท่ีฉันอธิษฐานและถามพระเจ้าว่า	

“นีม่นัอะไรนะพระเจ้า?	ท�าไมลกูต้องรูส้กึแบบนีต้ลอดเวลาด้วย?”

	 พระเจ้าตรัสในใจของฉันว่า	 “มันคือลางสังหรณ์ท่ีชั่วร้าย”	

ฉันไม่เคยได้ยินค�านี้มาก่อน	 แต่ไม่ก่ีวันต่อมาฉันพบใน	 สุภาษิต	

15:15	ที่บอกว่า...

	 ทุกๆวันของคนที่ทุกข์ใจก็เลวร้าย [ด้วยความคิดกังวลและ

สังหรณ์ใจ] แต่คนที่มีใจร่าเริงมีการเลี้ยงต่อเนื่องกัน [ไม่ค�านึง 

ถึงสถานการณ์ต่างๆ]
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	 เราทุกคนล้วนต้องเผชิกับสถานการณ์ท่ียากล�าบากในชีวิต	

และเมื่อเราเผชิญ	 มันย่อมง่ายที่จะกลัวอนาคต	 มีความคิดกังวล

และการสังหรณ์ใจ	 แต่เราจ�าเป็นต้องมาถึงจุดท่ีเห็นด้วยกับ

พระเจ้าและกับพระวจนะของพระองค์ในเวลาที่มีปัญหาให้ได้

	 เราสามารถยืนยันในความเชื่อของเราด้วยการพูดว่า	 “ฉันรู้

ว่าพระเจ้ารักฉัน	 พระองค์จะดูแลฉันและปกป้องฉัน	 ฉันเชื่อว่า

พระองค์จะประทานพระคุณและก�าลังให้กับฉันเพ่ือท�าสิ่งที่ฉัน

จ�าเป็นต้องท�า	และสิ่งดีจะเกิดขึ้น”	

อย่ากลัว!

	 พระเจ้าไม่เคยต้ังใจให้เราเจอวันแห่งความทุกข์หรือ		

“น่ากลัว”	 แม้ว่าสิ่งต่างๆ	 มันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการ	

พระองค์ต้องการให้เราคาดหวังสิ่งดีและคงอยู่ในความหวังอย่าง

เต็มที่โดยไม่ค�านึงถึงสถานการณ์ของเรา

	 มีสองค�าที่ช่วยคุณให้ท�าสิ่งนี้ได้คือ	อย่ากลัว

	 กลัวในที่นี้คืออะไร?	 ความกลัวคือการคาดหวังว่าจะมีสิ่งที	่

ไม่น่าพึงใจเกิดขึ้น	ซึ่งตรงข้ามกับความหวังอย่างสิ้นเชิง

	 โดยไม่ได้ตระหนักเรื่องนี้	 ฉันคิดว่ามีหลายคนท่ีกลัวสิ่งที่	

เขาจะต้องเจอในแต่ละวัน	 เราสามารถกลัวกับการไปท�างาน		

กลัวรถติด	 กลัวต้องท�าอาหาร	 กลัวการซักผ้า	 กลัวการตัดหญ้า		
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กลัวการท�าอาหารเย็น	และกลัวอะไรอีกมากมาย

	 ความกลัวสามารถขโมยความชื่นชมยินดีไปจากเราและ

ท�าลายวันของเราได้	 ความกลัวท�าให้เราสิ้นหวัง	 แทนที่จะเป็น

อย่างนัน้	ฉนัหนนุใจให้คณุหยดุเป็นทกุข์กบัสิง่ต่างๆ	ทีค่ณุท�าอะไร

กับมันไม่ได้	 แต่จงเลือกที่จะมีความสุขแล้วปล่อยให้พระเจ้าดูแล

สิ่งเหล่านั้นเอง	

	 ในทุกสถานการณ์	เราจ�าเป็นต้องมีทัศนคติที่พูดว่า	“ฉันท�า

สิ่งที่ฉันจ�าเป็นต้องท�าได้	 และฉันจะไม่หยุดช่ืนชมกับชีวิตของฉัน	

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม	ฉันไม่ได้วางแผนให้สิ่งนี้เกิดขึ้น	แต่ฉัน

รู้ว่าพระเจ้าสามารถท�าให้ทุกสิ่งเกิดผลดีเพื่อฉันได้”

	 ฉันไม่ได้บอกว่านี่จะท�าให้ปัญหาต่างๆ	 ของคุณหายไป	 แต่

การเลือกที่จะไม่กลัวจะท�าให้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน!

ค้นพบความยินดีในสิ่งเล็กน้อย

	 การมีชีวิตที่มีชัยชนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่	“ใหญ่”	ในชีวิต

เสมอไป	 มันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ	 น้อยๆ	 พระเจ้าต้องการให้เรา

สามารถประสบความส�าเร็จและช่ืนชมยินดีในทุกด้านของชีวิต	

และเอาชนะความกลัวเป็นด้านหลัก	การเลือกที่จะมีทัศนคติบวก

และเต็มไปด้วยความหวังสามารถท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

อย่างแท้จริง
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	 แน่นอนเลยว่าจะมีบางสิ่งในชีวิตที่ยากและไม่น ่าพึง

ปรารถนา	แต่สิง่เหล่านัน้ไม่จ�าเป็นต้องมาท�าให้วนัของเราเลวร้าย	

ทางเลือกขึ้นอยู่กับเราและทัศนคติที่เราเลือกมี

	 น่าแปลกใจมากที่เราสามารถรู ้สึกเสียใจกับตัวเองและ	

ยอมให้ทัศนคติของตัวเองมาท�าลายวันที่ดีเยี่ยมของตัวเองและ	

ของคนอ่ืนได้	 เชื่อฉันเถอะค่ะ	 ฉันรู้ดี	 ฉันเป็นคนที่เล่นบทบาท		

“ผู้พลีชีพ”	ได้ดีเลยเมื่อต้องท�างานบ้าน

	 ฉันจะเดินไปรอบๆ	 บ้านด้วยความโกรธ	 บ่นท�านองนี้ว่า		

“ดีจังนะ	 ทุกคนที่นี่เอาแต่คาดหวังให้ฉันท�าทุกอย่าง	 เดฟไปตี

กอล์ฟนอกบ้าน	ลกูแต่ละคนกท็�าให้ฉนัหวัเสยี	ฉนัท�าอาหารให้กนิ	

ล้างจานให้	ซักผ้าให้	ฉันอยากรู้จริงๆ	ว่ามีใครใส่ใจฉันบ้างมั๊ย”

	 ความจรงิคือไม่มใีครบงัคบัให้ฉนัท�าสิง่เหล่านัน้เลย	ฉนัเลอืก

ท�าเองเพราะฉันรักครอบครัวของฉัน	 แต่แทนท่ีฉันจะมีความสุข	

กับตัวเอง	ฉันกลับมุ่งมั่นที่จะมีทัศนคติลบ

	 คุ้นๆ	 ไหม?	 สถานการณ์ของคุณอาจไม่เก่ียวกับงานบ้าน		

แต่เราทุกคนถูกทดลองให้รู ้สึกเสียใจกับตัวเองและกลัวอะไร	

บางอย่าง

	 แม้ว่ามสีิง่ทีเ่ลวร้ายหรอืไม่สะดวกสบายเกดิขึน้กบัเรา	เรายงั

สามารถเลอืกตอบสนองด้วยวธิบีวกได้	เมือ่เราแบบนัน้	เรากก็�าลัง

เห็นด้วยกันกับพระเจ้า	เพราะพระเจ้าคิดบวกเสมอ
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จดจ่อกับด้านบวก

	 ฉันมักจะหนุนใจผู้คนให้เล่น	 “เกมส์ยินดี”	 มันคืออะไร?		

เวลาที่คุณต้องเจอกับสถานการณ์แง่ลบ	ให้เลือกตั้งใจมองหาสิ่งดี

	 ยกตัวอย่างเช่น	 ถ้าหากคุณเจอรถติดก็ให้พูดว่า	 “ฉันก�าลัง

เคลื่อนไปช้าๆ	 และตามหลังคันอื่น	 แต่เป็นไปได้ที่พระเจ้าก�าลัง

ปกป้องฉันจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าหากฉันขับเร็วกว่านี้”

	 วิธีนี้ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่	 แม้แต่เรื่อง	

ทีส่�าคญัอย่างเช่นการตกงาน	คณุสามารถเลอืกเปลีย่นไปจดจ่อกบั

ด้านบวกได้โดยกล่าวว่า	 “ฉันอาจต้องออกงาน	 แต่ตอนนี้ฉันมี

โอกาสได้เห็นพระเจ้าจัดเตรียมงานที่ดีกว่าให้กับฉันแล้ว”

	 พระคัมภีร์บอกว่า	 ...พระ ยาห์ เวห์ ทรง รอ คอย  [ด้วยความ

กระตอืรือร้น] ท่ี จะ  [คาดหวงั มองหา และปรารถนา] เมตตา ท่าน...

พระ องค์ จะ ทรง ลุก ขึ้น เพื่อ กรุ ณา พวก ท่าน...	(อิสยาห์	30:18)	

	 ไม่ส�าคัญว่าชีวิตมันจะไปทางไหน	พระเจ้ามีแผนการที่จะ

ท�าให้มันดีขึ้น	แผนการที่เต็มไปด้วยความหวังและสิ่งดีๆ	ฉันหนุน

ใจให้คุณเห็นด้วยกันกับพระองค์

	 ให้แต่ละวันของคุณเต็มไปด้วยทัศนคติบวกและความหวัง	

เลือกที่จะไม่กลัว	เมื่อคุณท�าเช่นนี้	ฉันเชื่อว่าคุณจะเริ่มต้นพบกับ

ความชื่นชมยินดีในทุกด้านของชีวิต
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บทที่	4

วางใจพระเจ้าในท่ามกลางพายุใหญ่

	 เป็นเวลาหลายปี ฉันได้เรียนรู้ว่า การไว้วางใจพระเจ้า 

ส�าหรับบางสิ่งบางอย่างก็เป็นเรื่องหนึ่ง	 ไม่ว ่าจะเป็นการ

เปลีย่นแปลงสิง่ต่างๆ	หรอืใครบางคนในชวีติของคณุ	แต่การวางใจ

พระเจ้าในท่ามกลางบางสิ่งบางอย่างก็เป็นอีกเรื่องหน่ึงท่ีไม	่

เหมือนกันเลย

	 ฉนัได้รับการปลอบใจอย่างมากจากพระธรรมอสิยาห์	43:2-3	

ทีก่ล่าวว่า เม่ือเจ้าลยุน�า้ เราจะอยูก่บัเจ้า เมือ่เจ้าลยุข้ามแม่น�า้ น�า้

จะไม่ซัดท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ ไฟจะไม่เผาไหม้ เปลวไฟจะไม ่

เผาผลาญเจ้า เพราะเราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า

	 เมื่อคุณก�าลังอยู่ในท่ามกลางความยากล�าบาก	การระลึกว่า

พระเจ้าอยู่ที่นั่นกับคุณ	 และคุณสามารถไว้วางใจให้พระองค์	

ช่วยเหลือคุณให้ผ่านความยากล�าบากนั้นไปได้นับว่าเป็นสิ่ง	

ส�าคัญมาก

	 ยกตัวอย่างเช่น	 การท่ีจะยังคงมีความเช่ือในสถานการณ์ที	่

ไม่เข้าใจหรือดูเหมือนชีวิตไม่มีความยุติธรรมย่อมเป็นสิ่งท่ีท�า	
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ได้ยาก	 และมันจะยากเป็นพิเศษในเวลาท่ีคุณรู้สึกว่าคุณก�าลังท�า	

ในสิ่งที่คุณสมควรท�าแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่ถูกต้อง

	 หรือแบบนี้ล่ะ	 คุณมองเห็นใครบางคนที่ไม่ท�าสิ่งที่ถูกต้อง		

แต่พวกเขายงัคงได้รบัผลทีดี่กว่าคณุ	มนัจะมช่ีวงเวลาในชีวติท่ีทกุ

สิ่งดูเหมือนหวั่นไหวและไม่มีอะไรที่ท�าให้รู้สึกมั่นคงปลอดภัยได้		

มีเพียงค�าตอบเดียวคือไว้วางใจพระเจ้าและด�ารงอยู่ในความไว้

วางใจพระองค์

	 ฉันเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าพระเจ้าจะใช้ช่วงเวลาเหล่านี้

เพือ่ผลประโยชน์ของเราเอง	เมือ่ชวีติดเูหมอืนไม่มัน่คง	พระองค์จะ

ใช้สถานการณ์นั้นเพื่อช่วยให้เราใกล้ชิดพระองค์มากข้ึนและ	

ตดิสนิทกบัพระเยซคูริสต์ผูเ้ป็นศลิาแห่งความรอดของเรา	พระองค์	

ผู้ที่ไม่เคยถูกท�าให้เคลื่อนหรือหวั่นไหวได้เลย	(ดูในสดุดี	62:2,6)

“เติบโต” ผ่านช่วงเวลาที่หนักหน่วง

	 ฟังดูแล้วอาจตลก	 แต่ฉันได้มาถึงจุดที่ฉันเชื่อว่าความ	

ล�าบากทุกข์ยากเป็นเพื่อนที่ดีท่ีสุด	 ท�าไมหรือ?	 เพราะพระเจ้าใช้

สิง่เหล่านัน้เพือ่สอนเรา	ฝึกเรา	และช่วยเราให้เตบิโตด้วยวธิกีารที่

เราไม่สามารถท�าเองได้

	 ในยากอบ	 1:2-3	 บอกเราว่า	พี่น้องท้ังหลายเม่ือใดท่ีท่าน

เผชิญความทุกข์ยากนานาประการ จงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆ 
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เพราะท่านรู ้ว ่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นท�าให้เกิด 

ความอดทนบากบั่น

	 ความทุกข์ยากและการทุกข์ทรมานไม่ได้มาจากพระเจ้า		

แต่พระองค์จะใช้สิง่เหล่านัน้เพือ่ท�าให้เราเข้มแขง็มากขึน้และช่วย

เราให้มีสันติสุขมากขึ้น	มีชีวิตที่มั่นคงและส�าเร็จมากขึ้น

	 ความยากล�าบากในชีวิตท�าให้เราได้รับการพัฒนาให้เป็น

บุคคลอย่างที่เราต้องการเป็น	 เมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์หนึ่ง	

ที่	 “เกินก�าลังของเรา”	 สถานการณ์แบบน้ันจะช่วยให้เราพึ่งพา

พระเจ้า	 เพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดของเรา

ด้วยตัวเองได้

	 พระเจ้าต้องการให้เรามาหาพระองค์เพื่อรับก�าลังและเพ่ือ	

มาถึงจุดที่เราสามารถยังคงหนักแน่นได้แม้ว่าเราจะต้องเจอกับ

ความยากล�าบากนาชวีติกต็าม	พระองค์ต้องการให้เราชืน่ชมยนิดี

และอิ่มใจในพระองค์	 แม้ว่าสถานการณ์ของเราไม่ได้ดีราบร่ืน

ก็ตาม	(ดูใน	เนหะมีย์	8:10)

	 เหมือนกับเพชรที่ได้รับการเจียระไน	 พระเจ้ามักจะใช	้

ความยากล�าบากต่างๆ	 ในชีวิตของเราเพื่อท�าให้เราถ่อมใจลง		

เพือ่ปรบัเปลีย่นอปุนสิยัของเรา	เพือ่เปลีย่นแปลงเราให้เป็นเหมือน

พระฉายของพระงอค์...และเพ่ือเตรียมเราให้พร้อมส�าหรับการดี

ต่างๆ	ที่พระองค์มีไว้ส�าหรับเราในอนาคต
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ความยากล�าบากต่างๆ ช่วยท�าให้เราไว้วางใจ

	 มีเสรีภาพอันยิ่งใหญ่อยู่ในการวางใจพระเจ้า	 เมื่อบางส่ิง	

บางอย่างไม่ได้เป็นตามที่เราต้องการ	 แทนที่เราจะอารมณ์เสีย	

หรือขุ่นเคืองใจ	 เราสามารถไว้วางใจว่าพระเจ้ามีแผนการท่ีดีกว่า

แผนของเราเอง	และพระองค์จะท�าให้สถานการณ์นั้นก่อเกิดผลดี

ส�าหรับเรา	(ดูใน	โรม	8:28)

	 เราจ�าเป็นต้องเข้าใจเรื่องน้ีเพราะบางครั้งเม่ือเรามีปัญหา

หนัก	 เราสามารถขุ่นเคืองใจพระเจ้าหรือคนอื่นๆ	 ท่ีได้รับการ

อวยพร	 เราสามารถมีทัศนคติแบบเห็นตัวเองดีกว่าแล้วพูดว่า		

“ฉันเป็นคริสเตียนที่ดีกว่าเธอ	 ฉันสมควรได้รับพระพรเหล่านั้น

มากกว่านะ”	

	 ยกตัวอย่างเช่น	 คุณอาจอยากได้เลื่อนต�าแหน่งในท่ีท�างาน	

แต่กลับมีคนอื่นได้ไปแทน	คุณควรท�าอะไรในเรื่องนี้?

	 คุณสามารถขุ่นเคืองใจ	 มองเห็นตัวเองดีกว่า	 และท�าร้าย	

ฝ่ายวิญญาณของตัวเอง	 หรือคุณจะวางใจพระเจ้าและพูดว่า	

“พระเจ้า	ถ้าหากนี่คือต�าแหน่งที่พระองค์ต้องการให้ลูกท�าเวลานี้	

ลกูก็จะท�างานร่วมกบัเจ้านายของลกูด้วยใบหน้าทีเ่ตม็ไปด้วยรอย

ย้ิม	 และลูกรู ้ว ่าถ้าพระองค์ต้องการให้ลูกไปท�าต�าแหน่งอื่น	

พระองค์สามารถท�าได้ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดของพระองค์”
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	 ฉันเรียนรู้ว่าพระเจ้าฉลาดกว่าเราเสมอ!	 บางครั้งพระองค	์

ไม่ให้ในส่ิงที่เราต้องการเพราะพระองค์มีแผนการอื่นในใจท่ีดีจน

เกินกว่าเราจะจินตนาการได้

	 ตัวอย่างเช่น	 มีหลายครั้งท่ีพระเจ้าอนุญาตให้ฉันเดินผ่าน

หนทางที่ยากล�าบาก	บางครั้งมันยากแบบสุดโต่ง	 โดยเฉพาะเมื่อ

ฉันต้องนั่งดูคนอื่นรับการทะลุทะลวงในเรื่องเดียวกันเร็วกว่าฉัน	

	 แต่เมื่อพระเจ้าอนุญาตให้ฉันเดินบนเส้นทางนี้	 พระองค์	

ต้องการให้ฉันมีประสบการณ์และเข้าใจสิ่งท่ีผู้คนก�าลังเผชิญเพื่อ

ฉันจะเข้าใจถึงความเจ็บปวดของพวกเขา	 และสามารถช่วยพวก

เขาให้ก้าวเดินผ่านสิ่งนั้นไปได้

	 ถ ้าหากไม่มีช ่วงเวลาท่ียากล�าบากในชีวิตของฉัน	 คือ

สถานการณ์ต่างๆ	 ที่พระเจ้าใช้เพื่อช่วยฉันให้เติบโตและรับ	

การเปล่ียนแปลงแล้ว	 ฉันก็จะไม่สามารถช่วยคนจ�านวนมาก

เหมือนอย่างที่ฉันท�าในวันนี้ได้เลย

	 พระเจ้าไม่เคยสัญญาชีวิตท่ีปลอดจากปัญหาให้กับเรา		

แต่พระองค์สัญญาว่าจะไม่มีวันละทิ้งเรา	(ดูในฮีบรู	13:5)	ในช่วง

เวลาที่ยากล�าบาก	เราสามารถสงบใจนิ่งได้เพราะเรารู้ว่าพระองค์	

รักเราอย่างมากมายและพระองค์ได้จัดเตรียมแผนเพื่อช่วยเหลือ

เราเรียบร้อยแล้ว
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พระเจ้าอยู่กับเราจนผ่านพ้นไปได้

	 ฉันอยากหนุนใจให้คุณตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อไว้วางใจ

พระเจ้าในทุกด้านของชีวิต	 เมื่อคุณถูกพายุซัดหรือเจอกับ	

สิ่งต่างๆ	 ที่คุณไม่เข้าใจ	 นั่นคือเวลาท่ีคือต้องเลือกเดินต่อไปใน	

ความไว้วางใจพระเจ้า	ไม่ว่าคุณจะคิดอะไรหรือรู้สึกอย่างไร	และ

ไม่ว่าสถานการณ์รอบด้านจะเป็นอย่างไรก็ตาม	

	 เมื่อคุณไว้วางใจพระเจ้าไปจนตลอดรอดฝั่ง	 พระองค์จะ

ประทานสิง่ทีม่ัน่คงให้กบัคณุ	พระองค์จะประทานพระองค์เองให้

กับคุณมากขึ้น

	 วนัน้ีคณุก�าลงัเจอกบัอะไรทีย่ากไหม?	มคีวามล�าบากทีก่�าลงั

คุกคามหรือก�าลังโถมทับคุณหรือไม่?	 ถ้าหากมี	 ฉันหนุนใจให้คุณ

ใช้เวลาสักครู่ตอนนี้เพื่ออธิษฐาน

	 “ข้าแต่พระเจ้า ลกูขอบคณุทีพ่ระองค์อยูก่บัลกูเสมอไม่ว่า

จะในเวลาสขุหรือในเวลาทกุข์ ขอช่วยให้ลกูใกล้ชดิพระองค์มาก

ขึ้นในเวลาที่ลูกไม่เข้าใจชีวิต ลูกวางใจพระองค์ และลูกรู้ว่า 

พระองค์จะท�าให้เกดิผลดสี�าหรบัลูก ลกูอธษิฐานในนามพระเยซู 

อาเมน”

	 ขอให้คณุจ�าไว้ว่า	สิง่ทีค่ณุก�าลงัเจอในเวลานี	้คณุจะไม่ได้เจอ

มันไปตลอดนิรันดร์	 เมื่อฉันเจอช่วงเวลาที่ยากล�าบาก	 ฉันชอบ
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เตือนตัวเองว่า	 “เรื่องนี้จะผ่านไปด้วย”	 ในเวลาน้ันคุณสามารถ

เลอืกวางใจพระเจ้าและยอมให้พระองค์ประทานความช่ืนชมยนิดี

ในท่ามกลางสิ่งที่คุณก�าลังเผชิญอยู่นั้น

	 เป็นสิ่งดีเสมอที่จะยึดมั่นพระวจนะของพระเจ้าและหนุนใจ

ตวัเองด้วยข้อพระคมัภร์ีอย่างเช่น	ในอสิยาห์	41:10	ทีพ่ระเจ้าตรสั

ว่า	ดังนั้น	อย่ากลัวเลย [ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัว] เพราะเราอยู่กับ

เจ้า อย่าท้อแท้ เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะท�าให้เจ้า 

เข้มแข็งขึ้นและจะช่วยเจ้า...

	 ไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรอยู ่เวลานี้	 ฉันหนุนใจให้คุณยืน	

ตรงนั้นและอย่ายอมแพ้	 ตัดสินใจคิดในด้านบวกและยังคงวางใจ

ในพระเจ้าต่อไป	 เพราะพระเยซูสถิตอยู่กับคุณในท่ามกลางพายุ

ทุกลูก	และคุณจะออกมาจากพายุนั้นอย่างคนที่เข้มแข็งมากขึ้น	
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บทที่	5

ทุกสิ่งล้วนใหม่

	 เม่ือคุณผิดหวังหรือรู้สึกส้ินหวัง การคิดถึงเร่ืองในอดีตที่

พระเจ้าเคยช่วยคณุย่อมช่วยคณุได้มาก	การเตอืนตวัเองให้คดิถงึ

ความสตัย์ซือ่ของพระเจ้าทีม่ต่ีอคนอืน่ๆ	ทีต้่องการความช่วยเหลอื

จากพระเจ้าเหมือนกับคุณย่อมเป็นการหนุนใจตัวเองด้วย

	 คุณเคยสังเกตเห็นบุคคลในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าให้พวกเขา	

มีการเริ่มต้นใหม่บ้างไหม?

	 โมเสสเป็นชายชราคนหนึ่งก่อนที่เขาได้เผชิญหน้ากับ	

พุม่ไม้ไฟและได้รบัการทรงเรยีกจาพระเจ้าให้น�าชนชาต	ิก่อนหน้า

นีเ้ขาใช้เวลา	40	ปีซ่อนตวัอยูใ่นทะเลทราย	เขาไม่รูเ้ลยว่าพระเจ้ามี

แผนการอะไร	(ดูในอพยพ	1-4)

	 ดาวิดเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่ถ่อมใจ	 เขาได้รับการเจิมให้เป็น

กษตัรย์ิเหนอือสิราเอล	เขาไม่มชีือ่เสยีงในทีไ่หนๆ	มาก่อน	เขาเป็น

คนสุดท้ายที่จะถูกเลือกให้เป็นกษัตริย์	 แต่พระเจ้าใช้เขาน�า

ประชากรของพระองค์	(ดูใน	1	ซามูเอล	16)
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	 เปโตรเป็นอัครทูตท่ีเคยปฏิเสธพระคริสต์	 เขาได้รับการ	

ยกโทษและถูกเรียกให้ใช้ชีวิตท่ีเหลือเพื่อเทศนาข่าวประเสริฐ		

และถวายเกียรติแด่พระเจ้า	 (ดูในลูกา	 22:54-62,	 ยอห์น	 21,	

กิจการ	3)

	 และเปาโลผูท้ีเ่คยข่มเหงประชากรของพระเจ้า	เขาได้รบัการ

เปลี่ยนแปลงบนถนนทางไปดามัสกัส	 และพระเจ้าใช้เขาอย่าง

มหัศจรรย์	 คุณเคยสงสัยไหมว่าพระองค์จะสามารถท�าอย่าง

เดียวกันนี้กับคุณได้หรือเปล่า?

	 พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความหวัง	 พระองค์เป็น

พระเจ้าแห่งการ	 “ท�าเกิน”	พระองค์ให้โอกาสที่สอง	 การเริ่มต้น

ใหม่	และท�าสิ่งใหม่ได้		พระองค์ไม่ได้มีความจ�ากัดเหมือนอย่างที่

คุณมีความจ�ากัดในเรื่องใดๆ	ก็ตาม

มองดูด้วยสายตาแห่งความหวัง

	 จ�าไว้ว่า	ความหวังเป็นสมอของจิตใจ	 เมื่อสิ่งต่างๆ	ดูมืดมิด

และไม่มีทางออก	 นั่นคือเวลาท่ีความหวังจะท�างานเพื่อเตือนเรา

ว่าการเริ่มต้นใหม่ก�าลังรออยู่ใกล้ๆ	ข้างหน้านี้

	 เมื่อดูเหมือนว่าทุกคนได้รับการอวยพร	 แต่เรากลับเหนื่อย

และรู้สึกอยากยอมแพ้	ความหวังจะท�าให้ใจของเรามั่นคงและยึด

เราให้เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า



38

	 ความหวังคือการคาดหวังท่ีดีและด้วยการเชื่อม่ัน	 เป็น

ทศันคตบิวกและคาดหมายอย่างมคีวามสุขว่าสิง่ดกี�าลงัจะเกดิขึน้

	 ความหวังที่แท้จริงจะไม่หวั่นไหวโลเล	 ไม่ได้คิดแบบน้ีว่า		

“รอดูก่อนว่าจะมีอะไรเกิดข้ึน”	 แต่จะเชื่อม่ันและไว้วางใจในว่า

พระเจ้าจะท�าตามที่ได้สัญญาไว้	 พระเจ้ามองหาโอกาสเพื่อจะท�า

ดีต่อลูกของพระองค์	 และพระองค์ต้องการให้เราคาดหวังและ	

รอคอยอย่างจดจ่อต่อสิ่งนั้น	

	 ใน	 1	 เธสะโลนิกา	 5:8	 ความหวังได้รับการอธิบายว่าเป็น

เหมอืนหมวกเหลก็	ด้วยเหตนุีส้ิง่ทีเ่ราคดิจึงต้องส�าคัญมาก	ทศันคติ

และทุกสิ่งที่เราก�าลังคาดหวังล้วนเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีเราก�าลังคิด

และพูด

	 ฉันหนุนใจคุณให้ควบคุมความคิดและถ้อยค�าก่อนท�าอย่าง

อื่นในตอนเช้า	เมื่อคุณตื่นนอนตอนเช้า	อย่าคิดแบบนี้ว่า	เชื่อเลย

ว่าวันนี้ฉันจะต้องพยายามท�าให้มันผ่านพ้นไปอีกวัน

	 แทนที่จะคิดแบบนั้น	 แต่ให้คุณมุ่งหวังสิ่งดีจากพระเจ้า		

คิดและประกาศแบบนี้ว่า...

	 พระเจ้า	 ลูกขอบคุณพระองค์ส�าหรับวันน้ี	 ลูกรู้ว่าพระองค์	

รักลูกและมีแผนการที่ดีส�าหรับลูกในวันนี้	 แยกจากพระองค์แล้ว	

ลกูท�าอะไรไม่ได้เลย	แต่ในพระครสิต์ลกูท�าทกุสิง่ทีจ่�าเป็นต้องท�าได้	
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และโดยการช่วยเหลือของพระองค์	 ลูกจะมีทัศนคติที่ดีและ	

คิดแง่บวก

	 จากนั้นคาดหวังการทะลุทะลวงและการเริ่มต้นใหม่ในชีวิต

ของคุณด้วยการพูดว่า	“วันนี้คือวันนั้นที่ส�าเร็จ!”

	 ถ้าหากเราอยากมีชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งดีและความหวัง		

การตระหนักว่าเราไม่สามารถมีชีวิตตามความรู้สึกของตัวเองได้

ย่อมเป็นสิ่งส�าคัญ	 เมื่อมีความรู ้สึกด้านลบเกิดข้ึน	 แต่ถ้าเรา	

ไม่ยอมรับและปล่อยให้มันควบคุมเรา	มันก็จะท�าอะไรเราไม่ได้

	 ดังนั้นอย่ายอมให้ตัวเองติดกับดักของการรอคอยเพ่ือจะ	

รู้สึกมีความหวัง	แต่จงตัดสินใจที่จะเต็มไปด้วยความหวัง	เมื่อคุณ

ตัดสินใจแน่วแน่เพื่อจะคิดบวก	 มีความคิดท่ีเต็มไปด้วยความเชื่อ

ตลอดทั้งวันแล้ว	 ความรู้สึกของคุณจะไหลไปตามการตัดสินใจ	

ของคุณได้เอง

ออกมานอกเต็นท์ของคุณ

	 หลายปีที่แล้ว	 ฉันถามพระเจ้าว่า	 “ท�าไมไม่มีเรื่องตื่นเต้น	

เกิดขึ้นกับลูก	ไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นกับลูกอีกแล้วหรือ?”	

	 พระเจ้าตรัสในใจของฉันว่า	“จอยซ์	เรายังคงท�าสิ่งเหล่านั้น

ตลอดเวลา	เพียงแค่เจ้าเคยชินกับมันเท่านั้น”
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	 พระเจ้าต้องการให้เราใช้ชีวิตด้วยการท่ึงในความดีงามของ

พระองค์	 กระตือรือร้นที่จะสังเกตเห็นสิ่งอัศจรรย์ต่างๆ	 ที่

พระองค์ท�าเพื่อเรา	ท�าไมหรือ?	เพราะเมื่อเรามีชีวิตในความทึ่งนี้	

เราจะไม่มีวันหมดหวัง!	ให้เราดูเรื่องราวของอับราฮัมด้วยกัน

	 พระเจ้าได้อวยพรอับราฮัมอย่างอุดมสมบูรณ์	 แต่มีสิ่งหนึ่ง	

ที่เขาและภรรยาคือซาราห์ไม่มี	 สิ่งนั้นคือบุตร	 อับราฮัมพูดว่า	

...ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต ท�าไมพระองค์จะประทานให้แก่

ข้าพระองค์ในเมื่อข้าพระองค์ยังไม่มีลูกเลย [บนโลกนี้]?

	 พระองค์ [พระเจ้า] ทรงน�าเขาออกมาข้างนอกและตรัสว่า 

“จงเงยหน้าขึน้ดฟู้าแล้วนบัดวงดาว หากเจ้าสามารถนบัได้” แล้ว

พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เผ่าพันธุ์ของเจ้าจะเป็นเช่นนั้นแหละ”

	 ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของอับราฮัมดูเหมือนไม่มีหวัง	 แต่

พระเจ้าน�าเขาออกมานอกเตน็ท์ของเขาเพือ่ท�าให้เขาท่ึง	และเตอืน

เขาให้ระลึกว่าพระองค์สามารถท�าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

	 ฉนัเชือ่ว่าเราสามารถใช้เวลามากมาย	“อยูใ่นเตน็ท์ของเรา”	

เพื่อมองดูแต่ปัญหาที่มี	 นั่นคือเหตุผลที่พระคัมภีร์บอกให้เรา	

หันสายตาออกจากสิ่งเบี่ยงเบนต่างๆ	 ในชีวิตเพื่อไปจับจ้องที	่

พระเยซูผู ้ลิขิตความเชื่อและท�าให้ความเชื่อของเราสมบูรณ	์	

(ดูในฮีบรู	12:2)
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	 ทุกครั้งที่เราตัดสินใจอธิษฐาน	 อ่านพระวจนะของพระเจ้า	

หรือใคร่ครวญถึงสิ่งยิ่งใหญ่ท่ีพระองค์ได้ท�าเพื่อเราในอดีต	 ย่อม

ท�าให้เกิดความหวัง	เหมือนอับราฮัม	ที่ไม่ช้านานเราจะเริ่มต้นคิด

ว่า	โอ้โห	พระองค์ท�าสิ่งนี้เพื่อฉันได้!

	 ในเวลาทีห่นกัหน่วงและรูส้กึท้อใจ	นัน่คอืเวลาทีค่ณุต้องออก

มานอกเต็นท์และดูสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้	 เม่ือคุณท�าแบบนั้น		

คุณจะพบว่าพระองค์ก�าลังรอให้คุณทึ่งอยู่

สองเท่าส�าหรับความทุกข์ล�าบากของคุณ

	 ถ้าหากคุณเป็นเหมือนฉัน	 คุณย่อมพบว่าการมีความหวัง

ส�าหรับคนอื่นท�าได้ง่าย	 ฉันไม่ต้องพยายามอะไรเลยที่จะมองใน	

สิง่ดแีละหนนุใจพวกเขาด้วยค�าพดูว่า	“ทกุอย่างมนัจะดขีึน้	วางใจ

พระเจ้าเท่านั้นแล้วพระองค์จะเปลี่ยนให้กลายเป็นดี”

	 แต่พอถึงเรือ่งของตวัเอง	มนักลายเป็นคนละเรือ่ง	เมือ่เราอยู่

ในความเจบ็ปวดหรือผดิหวงั	เราจะถูกทดลองให้คดิว่า	มนัจบแล้ว 

ทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วส�าหรับฉัน

	 แต่มันไม่สายเกินไป	 ไม่มีวันสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่เมื่อ

คุณมีชีวิตในพระคริสต์	 อดีตของคุณไม่ใช่จุดหมายปลายทาง		

ถ้าหากคุณปฏิเสธไม่ยอมทิ้งความหวัง	 และถ้าคุณยอมให้	

พระวิญญาณบริสุทธิ์น�าคุณ	พระเจ้าจะไม่เพียงรื้อฟื้นสิ่งที่คุณเคย
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มี	แต่พระองค์จะท�าให้ชีวิตของคุณดีกว่าเดิมด้วย

	 ฉันชอบพระธรรมโยเอล	 2:25-26	 ขณะท่ีคุณอ่าน	 ขอให้

พระวจนะตอนนี้เข้าไปในใจ	รับไว้ส�าหรับวันนี้ในชีวิตของคุณ

	 เราจะชดเชยให้ส�าหรับช่วงปีท่ีตัก๊แตนกดักนิ ทัง้ตัก๊แตนใหญ่ 

ตั๊กแตนอ่อน ตั๊กแตนวัยเดิน และตั๊กแตนอื่นๆ คือกองทัพใหญ่ที่

เราส่งมายังเจ้า เจ้าจะมีกินอย่างเหลือเฟือจนอิ่มหน�า และเจ้าจะ

สรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงกระท�าการ

อัศจรรย์เพื่อเจ้า ประชากรของเราจะไม่ต้องอัปยศอดสูอีกเลย

	 ตอนทีย่งัเป็นสาว	ฉนัถกูท�าให้ส�านกึว่าการถกูล่วงละเมดิตอน

เป็นเดก็ได้ท�าลายสิง่ดหีมดไปจากฉนัแล้ว	ฉนัรูส้กึว่าฉนัไม่สามารถ

เป็นเหมือนกับคนอื่นได้หรือฉันไม่สามารถมีชีวิตอย่างที่ฉันอยาก

มีได้

	 แต่ทกุสิง่เป็นไปได้ส�าหรบัพระเจ้า!	เมือ่เรามองเห็นจดุจบ	แต่

พระองค์มองเหน็จดุเริม่ต้น	พระองค์ต้องการเอาความเจบ็ปวดใน

อดีตของเราออกไป	 พระองค์ไม่ได้เพียงแค่ต้องการรักษา	 แต่

พระองค์ต้องการร้ือฟ้ืนกลับคนืมาให้เรามากกว่าทีเ่ราเคยมใีนตอน

แรก

	 ขอให้ดูในอิสยาห์	61:7	ที่บอกว่า	ประชากรของเราจะได้รับ

ส่วนแบ่งเป็นสองเท่า แทนความอัปยศอดสูของพวกเขาพวกเขา
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จะชื่นชมยินดีในมรดกของตน แทนความอับอายขายหน้า เพราะ

ฉะนั้น พวกเขาจะได้รับส่วนแบ่งเป็นสองเท่าในแผ่นดินของพวก

เขา และได้รับความชื่นชมยินดีนิรันดร์ 

	 ฉนัมกัจะพูดกับพระเจ้าว่า	ถ้าหากแผนหนึง่ล้มเหลว	พระองค์	

มีแผนสองเสมอ	และเป็นแผนที่ดีกว่าแผนหนึ่ง!

	 พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการรื้อฟื้นและเริ่มต้นใหม่	 ถ้าหาก

คณุยอมปล่อยให้พระองค์กระท�า	พระองค์จะให้คณุได้เริม่ต้นใหม่	

พระองค์จะให้คุณเป็นสองเท่า!	 ซ่ึงมันจะดีเกินกว่าท่ีคุณจะ

จินตนาการได้



44

บทที่	6

มองขึ้นไปข้างบนเมื่อคุณรู้สึกตกต�่า

	 เราทกุคนล้วนมช่ีวงเวลาทีรู่ส้กึตกต�า่ในชวีติด้วยหลายเหตผุล	

แต่เราไม่สามารถยอมให้สถานการณ์ต่างๆ	 มาควบคุมอารมณ์	

ของเรา

	 ซาตานแสวงหาโอกาสที่จะใส่ความคิดของเราด้วยความคิด

แง่ลบที่ท�าให้เราสูญเสียความยินดีและรู้สึกเศร้า	 มันเป็นผู้ท�าให้

ท้อใจ	 และมันต้องการดึงให้อารมณ์ของเราตกต�่าลง	 ดึงฝ่าย

วิญญาณของเราลง	การเงินของเรา	และในทุกด้านที่มันท�าได้

	 แต่พระเยซเูป็นผูใ้ห้ก�าลงัใจ	และพระองค์มาเพือ่ยกชเูราขึน้!	

พระองค์มาเพื่อให้ความชอบธรรมแก่เรา	 ให้สันติสุข	 ความยินดี	

แก่เรา	 พระองค์ต้องการให้เราคาดหวังสิ่งดีส�าหรับอนาคตและ		

เติมเราให้เต็มด้วยความหวัง

	 ทุกคนต้องเจอกับช่วงเวลาที่ผิดหวังและทุกข์ใจกับแผนการ

หรือความฝันที่ไม่ส�าเร็จ	 เมื่อสิ่งต่างๆ	 ไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังไว้	

ก็จะท�าให้เรารู้สึกท้อใจหรือผิดหวังเสมอ
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	 แต่เราต้องใส่ใจกับวิธีการท่ีเรารับมือกับความรู้สึกเหล่านี	้

เพราะถ้าหากเรายงัคงแช่อยูแ่บบนัน้นานเกนิไป	มนัจะน�าเราไปสู่

ความซึมเศร้า

	 สดุดี	 30:5	 บอกกับเราว่า	 ...เพราะพระพิโรธของพระองค์ 

คงอยู่เพียงชั่วครู่ แต่ความโปรดปรานของพระองค์คงอยู่ชั่วชีวิต  

การร�่าไห้อาจคงอยู่ชั่วข้ามคืน แต่ความช่ืนชมยินดีจะมาในเวลา

เช้า

	 สิ่งต่างๆ	อาจท�าให้เรารู้สึกเศร้าเพียงชั่วคราว	แต่เราต้องไม่

แช่อยู่ในความเศร้านั้น	ถ้าหากเราท�าแบบนั้น	ศัตรูจะฉวยโอกาส

นี้เปิดประตูและยัดเยียดวิธีการของมันเขา้มาในชีวิตของเราซึ่งจะ

ท�าให้เกิดปัญหาหนักขึ้นร้ายแรงขึ้นกว่าเดิม

	 แต่โดยพระเจ้า	เมื่อเราผิดหวัง	เราสามารถตัดสินใจที่จะรับ

การรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่	 เราสามารถเลือกมองดูท่ีพระองค์ส�าหรับ

ความหวังใหม่และก�าลังใหม่ที่จะก้าวต่อไป

ใส่ใจกับความรู้สึกของคุณ

	 ถ้าหากคุณเคยซึมเศร้า	 คุณย่อมรู้ว่ามันจริงแค่ไหน	 มัน

สามารถท�าให้เรารู้สึกแยกตัว	 โดดเดี่ยว	 และสิ้นหวัง...เหมือนทุก

สิ่งรอบตัวเราก�าลังสลายหายไป
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	 ตอนนี้ฉันตระหนักดีว่าภาวะซึมเศร้าสามารถเป็นผลมาจาก

ความไม่สมดุลทางกายหรือทางเคมี	 และฉันไม่ต้องการลดทอน

สาเหตุเหล่านี	้มช่ีวงเวลาทีพ่ระเจ้าจะน�าใครบางคนให้ไปหาแพทย์

ที่เก่งในการรักษาหรือไปหาจิตแพทย์ที่สามารถช่วยพวกเขาให้

ออกจากรากของปัญหาได้	 ฉันเชื่อม่ันว่าการรักษาทางการแพทย์

มาจากพระเจ้าและเป็นการท�างานอนัยิง่ใหญ่ของพระองค์ผ่านทาง

แพทย์

	 แต่ส�าหรับคนอีกจ�านวนมากท่ีภาวะซึมเศร้ามาจากปัญหา

ทางฝ่ายวญิญาณ	คณุเหน็ไหมว่า	ซาตานใช้ภาวะซึมเศร้าเพ่ือขโมย

ฤทธิ์อ�านาจและเสรีภาพฝ่ายวิญญาณไปจากคนนั้น	มันเสาะหาที่

จะใส่ความมืดหม่นหมองเข้ามาในความนึกคิดของเราและน�าเรา

ให้ตกต�่าลง

	 แต่พระเจ้าต้องการช่วยเราให้มีชีวิตที่เป็นอิสระจากภาวะ	

ซึมเศร้า	พระองค์ต้องการเติมเราให้เต็มด้วยความยินดี	ความหวัง

และการคาดหวังสิ่งดีๆ	ส�าหรับชีวิตของเรา	 ในการร่วมมือกันกับ

พระองค์	 มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องท�าคือเรียนรู้ที่จะไม่ด�าเนินชีวิตตาม

ความรู้สึก

	 ฉันพูดเสมอว่าอารมณ์เศร้าสามารถกลายเป็นศัตรูตัวใหญ่

ของเราได้	มนัง่ายมากทีจ่ะถกูความรูสึ้กชักน�า	แต่เราต้องตระหนกั

ว่าความรู้สึกของเรานั้นแปรปรวนที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน
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	 เราไม่ควรตามทุกความคิดและทุกความรู ้สึกท่ีมีเพราะ	

สิ่งเหล่านั้นมักจะขัดแย้งกับความจริงที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรา

	 หลายปีในชวีติของฉนั	ฉนัต้องเผชญิกบัภาวะซมึเศร้าอยูบ่่อย

ครั้ง	 ฉันจะตื่นในตอนเช้าด้วยเสียงเบาๆ	 ในหัวว่า	 “ฉันรู้สึกหดหู่

ใจ”	ฉันเชื่อว่านั่นเป็นความคิดของฉันเอง	 ไม่เคยตระหนักเลยว่า

ศัตรูก�าลังพยายามพูดโกหกต่อความนึกคิดของฉัน

	 ต่อมาเมื่อพระเจ้าน�าให้ฉันเดินอย่างใกล้ชิดกับพระองค์มาก

ข้ึน	 และฉันเริ่มต้นศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างจริงจัง		

ฉันเรียนรู้ว่าฉันไม่ต้องตามทุกความรู้สึกและทุกความคิดที่ฉันม	ี

ฉันเริ่มต้นพูดออกเสียงดังว่า	“ฉันจะไม่ท้อใจหรือซึมเศร้า”

	 เราจะมคีวามรูสึ้กเสมอ	พวกมนัจะไม่จากไปไหน	แต่เราต้อง

ตัดสินใจเลือกเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะยอมให้ความรู้สึกก�าหนด

ชีวิตของเรา

ใช้คลังความคิดของคุณ

	 ความนึกคิดคืออีกหนึ่งกุญแจส�าคัญที่พิชิตความท้อแท	้	

และซมึเศร้าได้	คณุรูไ้หมว่าสิง่ทีค่ณุคดิมอีทิธพิลต่อทกุด้านในชวีติ

ของคุณ?

	 สุภาษิต	23:7	บอกว่า	เพราะเขาคิดในใจอย่างไร เขาก็เป็น

อย่างนั้น...
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	 ความนึกคิดของเรามีอ�านาจมาก!	 เมื่อเราเลือกแช่อยู่กับ	

สิ่งแง่ลบทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเองหรือสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับเรา	

นั่นเท่ากับเราก�าลังหล่อเลี้ยงความท้อแท้และซึมเศร้า

	 เมื่อหลายปีที่แล้ว	ฉันต่อสู้กับมะเร็งในทรวงอก	และมันเป็น

ช่วงเวลาแห่งการทดสอบส�าหรับฉัน	ฉันรู้ว่าถ้าแค่เกิดอะไรขึ้นอีก

แค่นิดเดียว	 ฉันก็คงทนไม่ไหวแล้ว	 หากฉันปล่อยให้ตัวเองคิดแง่

ลบ

	 ในช่วงเวลานั้น	 พระเจ้าใส่สิ่งต่อไปน้ีเข้ามาในความนึกคิด	

ของฉัน	 จากนั้นฉันก็พูดออกมาด้วยเสียงอันดังบ่อยครั้งเท่าที่ฉัน

จะท�าได้	ฉันจะคิดและพูดว่า...

	 “พระเจ้าคะ ลูกรู้ว่าพระองค์รักลูก ลูกเชื่อว่าทุกสิ่งจะเกิด

ผลดีต่อคนที่รักพระองค์และถูกเรียกตามพระประสงค์ของ

พระองค์ ลูกขอไว้วางใจในพระองค์ และลูกจะไม่กลัว”	 (ดูใน

โรม	8:28,	35-39,	โยชูวา	1:9,	สุภาษิต	3:5)	

	 คณุเหน็ไหมว่า	ยิง่คณุใช้เวลาอ่านและคดิเกีย่วกบัพระวจนะ	

ของพระองค์มากเท่าไหร่	 ย่ิงคุณให้พระวจนะเข้าไปในใจของคุณ

มากเท่าไหร่	คุณก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจากภายใน

	 ฮีบรู	 4:12	 บอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตและเต็มไป

ด้วยฤทธิเ์ดช	(ฉบบั	NLT)	พระวจนะมีความสามารถในการเปลีย่น
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วิธีการมองดูตัวเองของคุณและเปลี่ยนอนาคตของคุณ

	 เมือ่คณุเตมิความนกึคดิของคณุด้วยสิง่ทีพ่ระเจ้าตรสัเกีย่วกบั

คุณและเรียกร้องพระสัญญาส�าหรับตัวคุณเองแล้ว	พระวจนะนั้น

ก็จะน�าความหวังและสร้างความเชื่อของคุณให้เข้มแข็งได้

ค�าแนะน�าตามหลักการพระคมัภร์ีส�าหรบัภาวะซมึเศร้า

	 อย่างที่ฉันได้พูดไปแล้วว่า	 บางครั้งภาวะซึมเศร้าเป็นผล	

มาจากปัญหาทางกายภาพหรือทางเคม	ีและฉนัเช่ือว่าการยอมให้

แพทย์ช่วยเหลือเราตามการทรงน�าของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่

ส�าคัญ	 แต่แม้เมื่อเราไปพบแพทย์	 ฉันคิดว่าเป็นสิ่งดีท่ีจะแน่ใจว่า

เราไว้วางใจในพระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐของเรา	

	 แต่บ่อยครัง้ทีภ่าวะซมึเศร้าเกดิขึน้จากสงครามฝ่ายวญิญาณ

ด้วย...และพระคัมภีร์ให้ค�าสั่งแก่เราเพื่อจะต่อสู้สงครามนี้

	 อิสยาห์	 61:3	บอกให้เราสวมเสื้อคลุมแห่งการสรรเสริญให้

กับวิญญาณที่ชอกช�้า...(ฉบับ	NKJV)

	 เราอาจไม่รู้สกึชอบการสรรเสรญิพระเจ้าเสมอทกุครัง้	แต่เรา

สามารถใช้เวลาสักครู่เพื่อพูดคุยกับพระเจ้าและขอบคุณพระองค	์

ส�าหรับความดีของพระองค์	 ซ่ึงถือว่าเป็นอาวุธท่ีมีพลังมากท่ีสุด

อย่างหนึ่งที่เราใช้เพื่อต่อสู้กับความท้อแท้และภาวะซึมเศร้า
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	 เราเชญิการทรงสถติของพระเจ้าให้เข้ามาในสถานการณ์ของ

เรา	ซึ่งจะน�าก�าลัง	สันติสุข	และความยินดีมาให้เรา

	 ฟิลิปปี	 4:4	 บอกว่า	 จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า  

ทุกเวลา	[ปิติยินดี	ท�าให้ตัวเองยินดีในพระองค์]	ข้าพเจ้าขอย�้าอีก

ครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด

	 การสรรเสรญิพระเจ้าในท่ามกลางความเจบ็ปวดของเราเป็น

สิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราท�าได้	ท�าไมหรือ?	เพราะเมื่อเราเลือกที่จะจับ

สายตาของเราอยู่ท่ีพระเจ้าและช่ืนชมยินดีในสิ่งดีที่พระองค์ได้

กระท�า	เราก็ท�าให้พระองค์ใหญ่กว่าปัญหาของเรา

	 เรือ่งนีน้�าฉนัให้มาทีพ่ระธรรมสดดุ	ี16:11	ทีบ่อกว่า	...ในการ

ทรงสถติของพระองค์มคีวามชืน่บานอย่างเป่ียมล้น ทีพ่ระหัตถ์ขวา

ของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย	์(ฉบับ	NKJV)

	 เมื่อเรานมัสการพระเจ้า	 เราเชิญการทรงสถิตของพระองค	์

ให้เข้ามาในชีวิตของเรา	พระองค์จะแทนที่ความท้อแท้และความ

เศร้าด้วยความยินดีและสันติสุขของพระองค์...พระองค์ประทาน

ความหวังและใส่ชีวิตใหม่เข้าไปในสถานการณ์ของเรานั้น

ยอมให้พระเจ้ารับความเจ็บปวดของคุณไป

	 เราจะไม่มีวันเป็นอิสระอย่างเต็มที่จากความเจ็บปวดหรือ

ความผิดหวังของเรา	 แต่เราไม่จ�าเป็นต้องปล่อยให้สิ่งท่ีเกิดขึ้น	
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วันนี้มาท�าลายวันพรุ่งนี้ของเรา

	 เรามีทางเลือก	 เราสามารถพลิกผันส่ิงต่างๆ	 ได้โดยการ	

ตัดสินใจปล่อยวางสถานการณ์ต่างๆ	 ที่ท�าให้ท้อแท้และหดหูใจ	

แล้วมุ่งไปที่สิ่งดีต่างๆ	 ที่พระเจ้าได้วางแผนไว้ส�าหรับอนาคตของ

เรานั้น

	 ฉันชอบ	 1	 เปโตร	 5:9	ที่บอกว่า	จงต่อสู้กับศัตร	ู [มาร]	…	

[ต่อสูก้ารโจมตขีองมนั]…นัน้	การต่อสู้กบัความรูส้กึท้อใจและหดหู่

ใจเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องท�าโดยทันที	 เพราะย่ิงปล่อยไว้นานเท่าไหร	่

ก็จะยิ่งต่อสู้ได้ยากขึ้นเท่านั้น

	 ฉันได้พูดเรื่องนี้มาหลายปีว่า	 ถ้าหากคุณไม่ปล่อยให้ซาตาน

ท�าให้คุณประทับใจกับสิ่งที่มันท�าแล้ว	 มันก็ไม่สามารถท�าให้คุณ

ตกอยูใ่ต้อ�านาจของมนัได้	และถ้าหากมนัท�าให้คณุตกอยูใ่ต้อ�านาจ

ของมันไม่ได้แล้ว	มันก็ไม่สามารถท�าให้คุณหดหู่ใจได้

	 ครั้งต่อไปเมื่อคุณเผชิญกับสถานการณ์ท่ีดึงคุณให้ตกต�่าลง	

จงตัดสินใจหันเข้าหาพระวิญญาณบริสุทธ์ิและยอมให้พระองค	์

เติมคุณให้เต็มด้วยความหวัง	 เลือกท่ีจะเช่ือม่ันสิ่งท่ีพระเจ้า	

ตรัสแทนเชื่อความรู้สึกของคุณ	 เติมความนึกคิดและปากของคุณ

ด้วยสิ่งแง่บวกและเต็มไปด้วยความหวังจากพระวจนะของ	

พระเจ้า
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	 คุณไม่ต้องยอมให้ความท้อใจและความหดหู่เศร้าใจมา

ปกครองเหนือชีวิตของคุณ	เมื่อ	“มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิต”	จงยอม

ให้พระเจ้าแห่งความหวังท้ังสิ้นเสริมก�าลังและหนุนใจคุณจาก

ภายใน

	 เพราะไม่ว่าคณุก�าลงัก้าวผ่านสิง่ใด	พระเจ้าพร้อมและเตม็ใจ

ที่จะช่วยรับเอาความเจ็บปวดไปจากคุณ...และพลิกผันสิ่งน้ันให้

กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้
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บทสรุป

คุณก�าลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากล�าบากไหม?

	 ถ้าหากตอนนี้คุณก�าลังอยู่ในช่วงเวลาท่ียากล�าบาก ฉัน

อยากให้คุณรู้ว่าพระเจ้ารักคุณ	 พระองค์มองเห็นส่ิงที่คุณก�าลัง

เผชิญอยู่	พระองค์อยู่กับคุณ	และพระองค์ปรารถนาที่จะช่วยคุณ

ตรงจุดนี้ที่คุณอยู่

	 สดุดี	 34:18	 (ฉบับ	 NLT)	 บอกว่า	พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่

ใจแตกสลาย พระองค์ทรงช่วยคนเหล่านั้นที่วิญญาณถูกบดขยี้		

เมื่อเราก�าลังเจ็บ	พระเจ้าก็เจ็บร่วมกับเราด้วย

	 เวลานี้คุณอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรเป็นไปได	้	

แต่ฉันอยากให้คุณรู ้ว่าพระเจ้าสามารถสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาได	้

พระองค์สามารถเอาปัญหาของคณุมาและเปลีย่นให้มนักลายเป็น

สิ่งดีได้

	 ถ้าหากคุณก�าลังรับมือกับสถานการณ์ท่ียากหรือเจอกับ	

บางสิ่งที่คุกคามเกินกว่าที่คุณจะรับไหว	 ฉันหนุนใจให้คุณใช้เวลา

สักครู่เพื่ออธิษฐานเดี๋ยวนี้



54

	 พระบิดา เวลานี้ลูกต้องการพระองค์ พระองค์ตรัสว่า

พระองค์รักลูกและมองเห็นว่าลูกอยู่ตรงจุดไหน...และไม่ว่าลูก

จะรู้สึกยังไง ลูกเลือกเชื่อพระวจนะของพระองค์ ท่ามกลาง 

ทุกส่ิงที่ลูกก�าลังเผชิญ ลูกรอคอยการช่วยเหลือจากพระองค์  

ลกูต้องก�าลงัจากพระองค์เพือ่จะรบัมอืกบัทกุสิง่ทีล่กูรูส้กึว่าใหญ่

เกินตัวส�าหรับลูกขณะนี้ ขอช่วยให้ลูกจับสายตาอยู่ท่ีพระองค์ 

ขอส�าแดงพระองค์เองให้กบัลกู...และขอหนนุใจลกูให้เดนิไปบน

เส้นทางข้างหน้านี ้ขอช่วยให้ลกูมปีระสบการณ์ในความรกัและ

การสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ด้วยวิธีการที่สัมผัสจับต้องได้  

ลกูมอบชวีติท้ังหมดให้กบัพระองค์ ในพระนามพระเยซ ูอาเมน

		 ฉันหนุนใจคุณให้ใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์ท่ีอยู ่ด้านล่างนี้

ทัง้หมด	จากประสบการณ์ของฉนัท�าให้ฉนับอกคณุได้ว่า	พระวจนะ	

ของพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของคุณ	ไม่ว่าจะเป็นวิธีการคิดของคุณ	

หรอืความรู้สกึของคณุ	หรอืแม้แต่วธิกีารมองดอูนาคตของคณุด้วย

	 ฉันชอบพระธรรมเยเรมีย์	29:11	บอกว่าพระเจ้ามีแผนการ

ที่ดีส�าหรับอนาคตของคุณ	 แผนงานเพื่อสันติสุข	 ...แผนเพื่อน�า

ความหวังมาให้คุณ

	 ขอให้จดจ�าไว้เสมอว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายคุณ	 พระองค์เป็น

พระเจ้าที่ท�าในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้...และพระองค์เป็นผู ้เดียวที่

สามารถท�าการอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นจากทุกสถานการณ์
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พระเจ้ารักคุณ

“เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เราได้โน้มน�าเจ้าเข้ามาหาเรา

ด้วยความรักความเอ็นดู” 

เยเรมีย์ 31:3 (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย)

“แม้ภเูขาจะถกูเขย่าและเนนิเขาถกูเขยือ้นไป แต่ความรกัมัน่คงที่

เรามีต่อเจ้าจะไม่คลอนแคลน...” องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตา

เจ้าตรัสไว้ดังนั้น 

อิสยาห์ 54:10 (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย)

“ขอทรงบนัทกึความโศกเศร้าทัง้หมดของข้าพระองค์ พระองค์เกบ็

ทุกหยดน�้าตาของข้าพระองค์ไว้ในขวดของพระองค์ พระองค์ 

บันทึกแต่ละสิ่งไว้ในหนังสือม้วนของพระองค์”

สดุดี 56:8 (ฉบับ NLT)

“เรารู้จักเจ้าตั้งแต่ก่อนที่เราจะปั้นเจ้าในครรภ์มารดา [และ] เรา

ยอมรับเจ้า [เป็นผู้ที่เราเลือกสรร] และก่อนเจ้าจะคลอดออกมา 

เราได้แยกเจ้าไว้แล้ว...” 

เยเรมีย์ 1:5 
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พระเจ้าจะช่วยคุณ

“ดังนั้น อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าท้อแท้ เพราะเรา

เป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะท�าให้เจ้าเข้มแขง็ขึน้และจะช่วยเจ้า เรา

จะชูเจ้าไว้ด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา” 

อิสยาห์ 41:10 (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย)

“แม้ข้าพระองค์เดินผ่านหุบเขาเงาแห่งความตาย ข้าพระองค์จะ

ไม่หวาดกลวัความชัว่ร้ายใดๆ เพราะพระองค์สถติกับข้าพระองค์” 

สดุดี 23:4 (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย)

“ข้าพเจ้าได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงตอบ 

พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความหวาดกลัวทั้งปวง” 

สดุดี 34:4 (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย)

“เมื่อเจ้าลุยน�้า เราจะอยู่กับเจ้า เมื่อเจ้าลุยข้ามแม่น�้า น�้าจะไม่ 

ซัดท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ ไฟจะไม่เผาไหม้ เปลวไฟจะไม่ 

เผาผลาญเจ้า” 

อิสยาห์ 43:2
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พระเจ้าเป็นความหวังของคุณ

“พระเจ้าตรัสดังนี้ เพราะเรารู้ถึงความคิดและแผนการท่ีเรามีไว้

ส�าหรับเจ้า เป็นความคิดและแผนการเพื่อท�าให้เจ้าสวัสดิภาพ  

และสันติภาพ ไม่ใช่ความช่ัวร้าย เป็นแผนการเพื่อให้ความหวัง

ส�าหรับผลลัพธ์สุดท้ายของเจ้า” 

เยเรมีย์ 29:11

...เพราะพระองค์ [พระเจ้า] ได้ตรัสว่า เราจะไม่ท�าให้เจ้าผิดหวัง

หรือไม่ล้มเลิกต่อเจ้าหรือไม่ละทิ้งเจ้าโดยไม่สนับสนุนเจ้า...  

[ไม่อย่างแน่นอน] 

ฮีบรู 13:5

เพราะโดยพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้เลย...

ลูกา 1:37

มอบภาระของท่านให้กับพระเจ้า [ปล่อยความหนกัหน่วงไว้] และ

พระองค์จะสนับสนุนท่าน...

สดุดี 55:22

เมื่อเวลาที่ข้าพเจ้ามีความกลัว ข้าพเจ้าจะมั่นใจในพระองค์ 

ข้าพเจ้าจะวางใจและเชื่อมั่นในพระองค์

สดุดี 56:3
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พระเจ้าเป็นผู้ปลอบโยนและก�าลังของคุณ

พระองค์ทรงรักษาใจท่ีแตกสลายและพันบาดแผลของพวกเขา 

[รักษาความเจ็บปวดและความโศกเศร้าของพวกเขา]

สดุดี 147:3

พระองค์ประทานพลังให้กับคนท่ีอ่อนล้าและอ่อนแรง และ 

แก่คนที่ไม่มีก�าลัง พระองค์ทรงเพิ่มก�าลัง...คนท่ีรอคอยองค์

พระเจ้า [คนที่คาดหวัง เฝ้ารอ และหวังในพระองค์] จะได้รับการ

เปลี่ยนแปลง และได้ก�าลังใหม่และมีพลัง... พวกเขาจะว่ิงและ 

ไม่อ่อนแรง พวกเขาจะเดินและไม่อ่อนล้าหรือเหน็ดเหนื่อย

อิสยาห์ 40:29, 31

จงมาหาเรา พวกท่านทกุคนทีท่�างานหนกั มภีาระหนกั แบกภาระ

มากเกินไป และเราจะให้พวกท่านได้พักสงบ [เราจะท�าให้จิตใจ

ของพวกท่านได้พักผ่อน รับการบรรเทา และมีความสดชื่น] 

มัทธิว 11:28

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นก�าลังของเรา เป็นความช่วยเหลือ

ที่พร้อมเสมอในยามทุกข์ร้อน

สดุดี 46:1  (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย)
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ค�าอธิษฐานเพื่อรับความรอด

	 พระเจ้ารักคณุและต้องการมคีวามสมัพนัธ์ทีดี่กบัคณุ	ถ้าหาก

คณุยงัไม่เคยต้อนรบัพระเยซคูรสิต์ให้เป็นพระผูช่้วยให้รอดของคณุ

แล้ว	 คุณสามารถต้อนรับพระองค์ได้ในเวลานี้	 เพียงแค่เปิดใจ	

ต่อพระองค์และอธิษฐานตามค�าอธิษฐานต่อไปนี้

	 “พระบิดา	 ลูกรู้ว่าลูกเป็นคนบาปต่อพระองค์	 ขอยกโทษ	

ให้กับลกู	ขอช�าระลกูให้สะอาด	ลกูสญัญาว่าจะไว้วางใจในพระเยซ	ู

ผู้เป็นพระบุตรของพระองค์	 ลูกเชื่อว่าพระองค์มาตายเพื่อลูก	

พระองค์รับความบาปของลูกไปแล้วโดยการตายของพระองค	์	

บนไม้กางเขน	ลกูเชือ่ว่าพระองค์เป็นขึน้จากความตายแล้ว	ลกูยอม

มอบชีวิตของลูกให้กับพระเยซูเวลานี้

	 ขอบคุณพระบิดาส�าหรับของขวัญคือการยกโทษและ	

ชีวิตนิรันดร์	 ขอช่วยให้ลูกมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ด้วยเถิด	 ในนาม

พระเยซู	อาเมน”

	 เมื่อคุณอธิษฐานออกมาจากหัวใจของคุณแล้ว	 พระเจ้าก็

ยอมรบัคณุแล้ว	พระเจ้าช�าระคณุและท�าให้คณุเป็นอสิระจากการ

ถกูผกูมดัทีเ่ป็นความตายฝ่ายวญิญาณแล้ว	ขอให้ใช้เวลาอ่านและ

ศกึษาพระคมัภร์ี	ขอให้พระเจ้าตรสักับคณุในขณะทีค่ณุเดนิไปกบั
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พระองค์บนเส้นทางที่เป็นชีวิตใหม่นี้

ยอห์น	3:16	 1	โครินธ์15:3-4	 เอเฟซัส	1:4

เอเฟซัส	2:8-9	 1	ยอห์น	1:9	 1	ยอห์น	4:14-15

1	ยอห์น	5:1	 1	ยอห์น	5:12-13

	 อธิษฐานและทูลขอให้พระองค์ช่วยคุณค้นพบคริสตจักรที่ดี

ทีเ่ชือ่ในพระคมัภร์ี	เพ่ือคณุจะได้รบัการเสริมสร้างให้เตบิโตในการ

มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัพระครสิต์	พระเจ้าอยูก่บัคณุเสมอ	พระองค์	

จะน�าคุณไปทีละก้าวในทุกวัน	 พระองค์จะเปิดเผยวิธีการใช้ชีวิต	

ที่ครบบริบูรณ์ที่พระองค์เตรียมไว้ให้คุณ

	 ถ้าคณุพร้อมทีจ่ะเริม่ต้นเดนิบนเส้นทางนีร่้วมกันกับพระเยซ	ู

หรือถ้าคุณต้องการรู้จักพระองค์อย่างลึกซึ้งมากขึ้น	 คุณสามารถ

เข้าไปที่

tv.joycemeyer.org/thai



61

เกี่ยวกับผู้เขียน

	 จอยซ์	 ไมเยอร์	 เป็นผู้เขียนที่มีหนังสือขายดีมากที่สุดใน

นวิยอร์ค	และเป็นหนึง่ในผูส้อนพระคมัภร์ีระดบัโลก	โดยผ่านทาง

พันธกิจจอยซ์	ไมเยอร์	ท่านสอนในทางปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา	

ท่านเปิดเผยประสบการณ์ในชีวิตจริงและช่วยผู้คนหลายล้านให้

ประยุกต์ใช้หลักการพระคัมภีร์ในสถานการณ์ต่างๆ	 และสุดท้าย

คือพบกับความหวังกับการรื้อฟื้นในพระเยซูคริสต์	 หนังสือของ

ท่านเรื่อง	 สนามรบทางความคิด	 เป็นหนังสือท่ีขายดีท่ีสุดตลอด

กาล	เป็นค�าสอนถงึวิธกีารเอาชนะสงครามในความคดิและ	“คดิถงึ

สิง่ทีพ่วกเขาคดิ”	จอยซ์จดัสมัมนาใหญ่ทัว่สหรฐัอเมรกิารวมถงึทัว่

โลก	 รายการชีวิตเปี ่ยมสุขทุกวันของท่านมีท้ังแพร่ภาพผ่าน

โทรทัศน์	 ถ่ายทอดเสียงผ่านทางวิทยุ	 	 และถ่ายทอดออนไลน์ให้

กับคนหลายล้านมากกว่า	 100	 ภาษา	 ท่านเป็นนักเขียนท่ีเขียน

หนังสือมากกว่า	 130	 เรื่อง	 ซ่ึงถูกแปลไปเป็นภาษาต่างๆ	 155	

ภาษา
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พันธกิจจอยซ์ ไมเยอร์
แบ่งปันพระคริสต์ รักผู้คน

 พันธกิจจอยซ์ ไมเยอร์	 ได้รับการทรงเรียกให้ประกาศข่าว

ประเสริฐ	 ให้สร้างชนชาติต่างๆ	 เป็นสาวก	 และเพื่อหยิบยื่น	

ความรักของพระคริสต์ให้กับผู้คนมากขึ้น	

	 ผ่านทางสื่อมีเดีย	 เราสอนผู ้คนให้รู ้วิธีการประยุกต์ใช	้

ความจริงจากพระคัมภีร์กับทุกด้านของชีวิต	 และหนุนใจคน	

ของพระเจ้าให้รับใช้โลกที่อยู ่รอบตัวพวกเขา	 ผ่านทางสาขา	

การท�าพันธกิจของเราคือ	 มือแห่งความหวัง	 เราได้ช่วยเหลือ	

ชาวอิตาเลียนทั่วโลก	 มอบอาหารแก่ผู ้หิวโหย	 มอบเสื้อผ้าให	้

คนยากไร้	 ท�าพันธกิจกับผู้สูงวัย	 แม่ม่าย	 และเด็กก�าพร้า	 เรายัง	

เข้าถึงผู้คนทุกรุ่นและชีวิตทุกรูปแบบ

	 พันธกิจจอยซ์	 ไมเยอร์	 ตั้งบนรากฐานความเช่ือ	 ความมี

คุณธรรม	และผู้สนับสนุนที่อุทิศตัวร่วมในการทรงเรียกนี้

***

	 หากต้องการรับข่าวสารข้อมูลมากขึ้นจากพันธกิจ	 จอยซ	์	

ไมเยอร์	ชมรายการชวีติเป่ียมสขุทุกวนั	หรอืทราบเกีย่วกบัพนัธกจิ

มอืแห่งความหวงั	ขอกรุณาตดิต่อโดยตรงที่	

tv.joycemeyer.org/thai






