
พระเจ้ า ประสงค์ ใ ห้ ค ุ ณ เชื ่ อ
เช่นนั้น และมั่นใจว่าพระองค์ทรง
รักคุณไม่ใช่เพราะคุณได้ทำอะไร
ที่ถูกต้อง แต่เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความรัก
ความรู ้ ถ ึ ง ความรั ก อั น สมบู ร ณ์ เ ช่ น นี ้ แ หละที ่ จ ะ
ขจัดความกลัวออกไปจนหมดสิ้นตามที่พระธรรม
1 ยอห์น 4.18 ได้กล่าวไว้ นอกจากนี้พระธรรม
เอเฟซัส บทที่ 3 ยังสอนด้วยว่า เราจะต้องวางรากลง
มั่นคงในความรักของพระเจ้า
ฉั น เชื ่ อ ว่ า ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ปั ญ หาของคนเรา
ทุกอย่างเกิดมาจากการไม่รวู้ า่ พระเจ้ารักเราแต่ละคน
เป็นส่วนตัว มันจึงทำให้เราเกิดความกลัว กังวล
รูส้ กึ ไม่ปลอดภัย และตกอยูใ่ นพันธนาการต่างๆ ทัง้ ๆ
ที่พระเยซูได้ทรงปลดปล่อยเราแล้ว
เมื ่ อ คุ ณ อ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม นี ้ ขอให้ อ ่ า นด้ ว ย
ความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงให้คุณเห็นถึงความรัก
ของพระองค์ในใจคุณ ให้เห็นว่าคุณคือคนที่มีค่า
ในพระกายของพระคริสต์ คุณคือคนสำคัญสำหรับ
พระเจ้า!



สํ า หรั บผู ที่ ต อ งการรายชื่ อหนั งสื อ และ
รายละเอี ยดในการสั่ งซื้ อ เพื่ อการเยี ยวยาบาดแผล
ในชีวิต สามารถเขียนจดหมายถึงสํานักงานของจอยซ
ไมเออร ได
ถาทานตองการติดตอกับผูเ ขียน โปรดสงจดหมาย
ไปยัง
จอยซ ไมเออร
Life In The Word, Inc.
PO. Box 655
Fenton, Missouri 63026
หรือโทรศัพท หมายเลข (314) 349-0303
โปรดแบงปนดวยวา ทานไดรับพระพรผานทาง
หนังสื อเล มนี้ อยางไรบ าง ยิ นดีรั บหัวข ออธิ ษฐานเผื่ อ
จากทุกทาน
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โดย จอยซ ไมเออร


 
ผูเขียน
จอยซ ไมเออร
แปลโดย ประพันธ หนอราช
บรรณาธิการ สุรพงศ ประทุมวรรณ
พิมพครั้งที่ 4 ธันวาคม 2010
พิมพที่
เกวลีพรินติ้ง โทร. 053-306508
สนับสนุนการจัดพิมพและจัดจําหนายโดย

รายการชี วิตเป ยมสุ ขทุกวั น
ตู ป.ณ. 272 อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท : 053-703881, 089-1916889,
081-8839510
โทรสาร : 053-703881
อีเมล : loveachild@gmail.com
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และความหวั ง ใจมิ ไ ด ทํ า ให เกิ ดความ
เสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุวาความรัก
ของพระเจาไดหลัง่ เขาสูจ ติ ใจของเราโดยทาง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึง่ พระองคไดประทาน
ใหแกเราแลว
ขณะเมื่อเรายังขาดกําลัง พระคริสตก็ได
ทรงสิ้ นพระชนม เพื่ อชวยคนบาปในเวลาที่
เหมาะสม
ไมใครจะมีใครตายเพื่อคนตรง แตบางที
จะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได
แต พระเจ าทรงสํ า แดงความรั กของ
พระองคแกเราทัง้ หลาย คือขณะทีเ่ รายังเปน
คนบาปอยูนนั้ พระคริสตไดทรงสิน้ พระชนม
เพือ่ เรา


ฉันเชื่อวา สิ่ งที่ คนเราต องการมากที่ สุดยิ่งกวา
สิ่ งอื่ น ใดทั้ งสิ้ น คื อ การได รั บการสํา แดงให รู จั กกั บ
ความรักที่พระเจามีตอเขาเปนสวนตัว ฉันเชื่อวาการที่
เราจะดําเนิ นชีวิ ตคริ สเตี ยนที่ มีชั ยชนะไดนั้ น เราตอง
ดําเนินชีวติ อยูบ นรากฐานนีเ้ ทานัน้ เราไมตองการความรู
ทางสมองเรื่ องความรั กของพระเจ า แต เราต อ งการ
การสําแดง ซึ่งจะเกิดขึ้นไดโดยองคพระวิญญาณบริสุทธิ์
และโดยการที่เราซึ่งเปนผูเชื่อ ไดใชเวลาใครครวญถึง
ความรักของพระเจา และสังเกตดูความรักของพระเจา
ในชี วิตของตน เฝ าแสวงหาการสําแดงทางพระวจนะ
ของพระเจาที่เขียนไวแลวนั้น และโดยการอธิษฐาน
เปนการงายทีเดียวทีจ่ ะยอมรับวา พระเจาทรงรัก
โลกนี้มาก จนไดประทานองคพระเยซูใหมาสิ้นพระชนม
เพื่อโลก แตที่ยากกวานั้นก็คือ การที่จะเชื่อวา แมคุณ



จะเปนเพียงคนเดียวที่อยูบนโลกนี้ พระเจาก็ยังทรงรัก
คุณมาก จนยอมประทานองคพระเยซูใหมาสิ้นพระชนม
เพื่อคุณเพียงคนเดียวเทานั้น
หลั งจากที่ ฉั น เป นคริ ส เตี ยนที่ มี ชี วิ ต ท อ แท ม า
หลายป ฉันเริ่มเขาใจถึงความรักของพระเจา พระองคได
ทรงกรุณาสําแดงใหฉันรูผ านองคพระวิญญาณบริสทุ ธิว์ า
พระองคทรงรักฉันเปนการสวนตัว การสําแดงในเรื่องนี้
เพียงเรือ่ งเดียวไดเปลีย่ นแปลงชีวติ ทุกดานของฉันไปอยาง
สิ้นเชิง
ฉันเชือ่ วาสิง่ ทีค่ ุณจะไดอานในหนังสือเลมนีจ้ ะชวย
ใหคุณเกิดมุมมองใหมและเขาใจถึงความรักของพระเจา
ฉันเชือ่ วามันจะทําใหคณ
ุ เกิดความหิวกระหายอันสดใหมที่
จะไดพบกับการสําแดงในเรื่องนี้เปนสวนตัว ขอหนุนใจ
ใหคุณคอยๆ อานหนังสือเลมนี้ ใชเปนสิ่ งเสริมในการ
ศึกษาพระคัมภี ร และใชเวลาในการใครครวญภาวนา
ดูขอพระคัมภีรและขอคิดตางๆ ที่ ปรากฏอยูในหนังสือ
เลมนี้
หนั งสื อ เล ม นี้ มอบไว ในมื อ ของคุ ณ ด ว ยความ
ถอมใจ โดยตระหนักดีวา ถาปราศจากพระองค ฉันก็ไมมี
ความสามารถอะไรเลย การสําแดงและความเข า ใจ
พระวจนะในเรื่ อ งใดๆ จะเป น ไปได โดยพระคุ ณของ
พระองคเทานั้น
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"เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรง
ประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น
จะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร"
ยอหน 3:16
พระเจาทรงประสงคที่จะมีครอบครัว พระองคจึง
ทรงสร า งเราให เ ป น ลู ก ของพระองค พระองค ไม ได
ประสงคใหเราทําตัวเปนเหมือนเด็กทารก แตใหสมกับ
เป นลู กของพระองค พระองค ทรงประสงคที่ จะใหเรา
พึ่ งพาและพึ่ งพิ งพระองค ประสงค ให เ รารั กพระองค
และยอมรับความรักจากพระองคดว ย ทรงประสงคใหคณ
ุ
วางใจในพระองค และร องเรี ยกหาพระองค เมื่ อมี
ความตองการสิง่ ใด พระองคประสงคที่จะมีความสัมพันธ
กับคุณเปนสวนตัว
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พวกเราส วนใหญ ยึ ด ถื อความหมายของยอห น
3:16 ในลักษณะทีก่ วางเกินไป เรามักจะพูดวา "ออ ใชแลว
พระเยซูทรงสิ้นพระชนมเพื่อโลก" แตพระเยซูไมไดทรง
สิ้ นพระชนม เพื่ อพวกเราแบบรวมๆ เท านั้ น พระองค
ทรงสิ้ นพระชนมเพื่ อเราแต ละคนเป นการส วนตัวด วย
พระองคทรงสิ้นพระชนมเพื่อคุณ!
หากในโลกนี้มีคุณอยูเพียงคนเดียว พระองคก็จะ
ทรงสิ้นพระชนมเพื่อคุณเชนกัน พระองคจะทรงยอมรับ
ความทุ กข ทรมานทุ ก อย างเพื่ อคุ ณ พระองค ทรงสิ้ น
พระชนมเพื่อคุณ! พระเจาทรงรักคุณมาก พระองคทรง
รักคุณดวยความรักนิรันดร
วันหนึง่ ขณะทีฉ่ นั ขับรถอยูบ นถนน พระเจาตรัสกับ
ฉันในใจวา "จอยซ เจาเปนแกวตาของเรา" ฉันไมรูเสีย
ด วยซ้ํา ว ามี ข อพระคั มภี ร ตอนนี้ อยู ทั นที หลั งจากนั้ น
มารก็ใสความคิดเขามาวา "แหม มันไมเยอหยิ่งไปหนอย
หรือ? เจาคิดวาตัวเองเปนใคร?" ฉันจึงเริ่มพูดกับตัวเอง
ว า "โธ ฉั น ไม ควรจะคิ ด อย างนั้ น เลย" การที่ เราจะ
ตระหนักวา ตนเองเปนคนพิเศษ มีความสามารถและ
มี ลักษณะเดนเฉพาะตัวนั้ น มั นเป นสิ่ งที่ ความคิ ดฝ าย
เนื้ อหนังของเรายอมรับไมได แตเราทั้งหลายแตละคน
เปนผูที่พระบิดาของเราทรงเนรมิตสรางขึ้นเปนสวนตัว
ใหมีความแตกตางจากคนอื่นๆ ที่อยูรอบขางเรา

เมื่อฉันคิดถึงเรื่องนี้ พระเจาไดทรงสําแดงใหฉัน
เห็นภาพของผูหญิงคนหนึ่งที่กําลังยืนอยูขางๆ แอปเปล
กองใหญในซูเปอรมารเก็ตแหงหนึ่ง เธอมองดูแอปเปล
ไปจนทั่วแลว ก็ พบลูกหนึ่ งที่ สวยกว าลู กอื่ นๆ ทั้ งหมด
จึงยื่ นมือหยิบลูกนั้ น สิ่งที่พระเจาตรัสก็คือวา ฉันเปน
ลูกแอปเปลลูกที่ดีที่สุดสําหรับพระองค ฉันเปนคนพิเศษ
ฟงแลวดูเหมือนจะไมคอ ยถูก แตเห็นไหม พระเจาตรัสวา
เราทุ กคนเป นอย างนั้ น ไม ได หมายความว า พระเจ า
บอกว า คุ ณ เป น คนงดงาม เพี ยบพร อ ม ส วนคนอื่ นๆ
ไมมีอะไรดี แตพระองคตรัสวา เราทุกคนเปนคนพิเศษ
ทั้งหมด ซึ่งเรื่องนี้เขียนไวในพระคัมภีร และพระคัมภีร
ก็มีไวเพื่อเราทุกคน คุณคือแกวพระเนตรของพระเจา
ฉันไมไดรั บในสิ่ งที่ พระเจาตรัสในวั นนั้ น เพราะ
ฉันรูสกึ ผิดที่คิดในสิง่ ดีๆ เกี่ยวกับตัวเอง อีกสองวันตอมา
ฉั นเป ดพระคัมภี ร และพบพระธรรมสดุ ดี 17:8 และมี
ข อ ความที่ ปรากฏต อ หน าต อ ตาฉั น อย า งชั ด แจ งว า
"ขอทรงรักษาขาพระองคดงั แกวตา ทรงซอนขาพระองค
ไวภายใตรมปกของพระองค" ฉันจึงพูดกับตัวเองวา "โอย
ตายแลว วันนั้นเปนเสียงพระเจาตรัสจริงๆ นี่ ฉันเปน
แกวตาของพระเจา" เมื่อฉันนึกถึงขอนี้ทีไร ฉันรูสึกวา
ตนเองเปนคนที่พิเศษของพระเจาจริงๆ
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คนเรามีความอยาก ความตองการ และความ
ปรารถนาในใจที่จะเปนที่รกั ของคนอื่น พระเจาทรงสราง
เราขึ้ นมาอยางนั้ น หลายคนเชื่อวาพระเจาทรงรักโลก
ทรงรั กพระเยซู แต รู สึ กว ายากเหลื อเกิ นที่ จะเชื่ อว า
พระเจาทรงรักพวกเขา แตพระวจนะสอนไววา พระเจา
ทรงรักพวกเขามากเทาๆ กับที่พระองคทรงรักพระเยซู
ดวย ขอใหเราดูในพระธรรมยอหน 5:20
"เพราะว า พระบิ ด าทรงรั ก พระบุ ต ร และทรง
สํ า แดงให พ ระบุ ต รเห็ น ทุ กสิ่ งที่ พระองค ท รงกระทํา
และพระองคจะทรงสําแดงใหพระบุตรเห็นการที่ยิ่งใหญ
กวานั้นอีก ซึ่งทานทั้งหลายจะประหลาดใจ"
พระเจ าตรั สในพระธรรมตอนนี้ ว า "เรากระทํา
การใหญเหลานี้โดยทางพระเยซู และจะทําการยิ่งใหญ
กว า นี้ อี ก ผ า นทางพระเยซู ซึ่ งเจ าทั้ งหลายจะรู สึ ก
ประหลาดใจ" (ผูเขียนขยายความเอง) คุณรูไหมวามัน
เปนการดีที่ เราจะรู สึกประหลาดใจในบางสิ่ งบางอยาง
คือรูสึกอัศจรรยใจในสิ่งที่พระเจาทรงกําลังกระทํา?
เราไดอานขอพระคัมภีรตอนนี้ แลว แตบอยครั้ง
เรามองขามสิ่ งที่ พระเจ าประสงค จะกระทําเพื่ อเราไป
พระองค ประสงค ให เ รามองดู ก ารใหญ ซึ่ งพระองค
ได ทรงกระทํ า แล วผ านทางพระเยซู แล วให เรา
ประหลาดใจจนต องอุทานวา "โอโห พระเจาขา สิ่ งที่

พระองคทรงกระทําผานทางพระเยซูนั้น อัศจรรยจริงๆ"
จากนั้ น พระองค ต องการให คุ ณเป ด ดู พ ระคั ม ภี ร ใน
พระธรรมยอหน 14:12 ซึ่ งพระเยซู ตรั สว า "เราบอก
ความจริงแกทานทั้งหลายวา ผูที่วางใจในเราจะกระทํา
กิ จการซึ่ งเราได กระทํานั้ นด วย และเขาจะกระทํากิ จ
ที่ ยิ่ งใหญ ก ว า นั้ น อี ก เพราะว า เราจะไปถึ งพระบิ ด า
ของเรา"
พระเจ า จะทรงกระทํา อย า งเดี ย วกั น ผ า นทาง
คุณดวย และคุณจะกระทําสิ่ งที่ยิ่งใหญกวานี้อีกเพราะ
พระเยซูเสด็จไปถึงพระบิดาของพระองคแลว คุณเชื่ อ
อยางนี้ไหม? คุณเชื่อจริงๆ หรือเปลาวา พระเจารักคุณ
และพระองคจะทรงใชชีวิตคุณ?
วันหนึ่ง ขณะที่ฉันกําลังศึกษาพระคัมภีรอ ยู พระผู
เปนเจาตรัสกับฉันวา "จอยซ ในแตละวันเราทําการหลาย
สิ่ งหลายอย า งเพื่ อคนทั้ งหลาย เพราะเรารั ก เขา
แต พ วกเขาก็ ยั งมองไม เห็ น อี ก เขาไม รู เสี ย ด ว ยซ้ํ า
วาเราทํา เราจะยกตัวอยางใหเจาเห็นเรื่องหนึ่ง ทุกวัน
เมื่ อเราสั่ งดวงอาทิ ต ย ว า "จงขึ้ น" เราทํา อย างนั้ น
ก็ เ พื่ อจอยซ เพื่ อ เบ็ ต ตี้ เพื่ อเจมมี่ และเพื่ อ(เติ มชื่ อ
ของคุณลงไป)"
ลองหยุ ดคิ ด ในเรื่ องนี้ ดู สิ ดวงอาทิ ต ย ขึ้ นมา
ในท องฟ าทุ กๆ วั นก็ เพื่ อคุ ณ ใช แล ว ดวงอาทิ ตย ไง!
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แตเรากลับคิดวา ยังไงๆ ดวงอาทิตยก็ตองขึ้นมาอยูแลว
เรารูวาดวงอาทิตยจะตองขึ้นทุกวัน แตมันขึ้นมาเพื่อคุณ
ฝนตกเพือ่ คุณ เมือ่ หิมะตก มันก็ตกเพือ่ คุณ พระเจารักคุณ
มากขนาดนั้นแหละ
เฉลยธรรมบัญญัติ 7:9 กลาววา "เหตุฉะนีพ้ งึ ทราบ
เถิดวา พระเยโฮวาหพระเจาของพวกทานเปนพระเจา
เปนพระเจาสัตยซอื่ ผูท รงรักษาพันธสัญญาและความรัก
มั่ นคง ตอบรรดาผู ที่รักพระองคและรักษาพระบัญญัติ
ของพระองคถึงพันชั่วอายุคน"
คุณคิดวาหนึ่งพันชั่วอายุคนนานพอไหมที่จะทําให
คุณซาบซึง้ ในความรักของพระเจา? พระเจาทรงดํารงอยู
เปนนิตย เราไม มีวั นที่ จะทําใหพระองคเหนื่ อยออนได
หลายคนคิ ด ว า เราสามารถทํา ให พ ระเจ า สิ้ น หวั งได
โดยความลมเหลวและยุง เหยิงของเรา แตไมมีทางหรอก
ความรักไมมีวันสูญสิ้น และเราทําใหพระเจาหมดรักเรา
ไม ได ความรั กไม ใช อะไรสั ก อย า งหนึ่ งที่ พระเจ า ทรง
กระทํา แตมันคือสิ่งที่พระเจาทรงเปน
แม แต คนบาปที่ ส กปรกเหลวแหลกที่ สุ ดเท า ที่
เคยมี อ ยู ในโลกนี้ ซึ่ งถ ม น้ํ า ลายรดหน าพระเยซู แ ละ
กล าวว า "ฉั นไม ต องการเกี่ ยวข องกั บแก ฉั นเต็ ม ใจ
อยางยิ่ งที่ จะไปนรก" พระเจาก็ ยังทรงรั กเขา ถ าเป น
อย างนั้ น แล ว พระองค จะไม รั กบรรดาคนที่ พ ระองค

ไดทรงเลือกสรรไว และชําระไวเพื่อพระองคโดยเฉพาะ
ไดอยางไร?
บางคนอาจจะพูดวา "ฉันได รับพระเยซู เข าสู ใจ
แลว และฉันรักพระองค" แตฉันขอถามคุณวา คุณเชื่อวา
พระเจารักคุณมากแคไหน?
นี่คือขาวสารที่เรียบงายอยางยิ่งเพื่อคุณ พระเจา
รักคุณ แตมนั เปนรากฐานเบือ้ งตนทีพ่ ระเจาตองวางไวใน
ชีวิตคุณ เพื่อคุณจะสามารถเขาใจถึงเรื่องอื่นๆ ได
ไมว าคุณจะเรียนรู เรื่ องอื่ นใด หรื อศึกษา และ
แสวงหาเรื่องของพระเจามากมายเพียงใด แตถาคุณไม
สามารถยอมรั บความจริ งที่ ว า พระเจ า ทรงรั กคุ ณ ได
คุณก็จะกาวไปไมถึงไหน ความรักที่พระเจามีตอคุณนั้น
เป น รากฐานของความเชื่ อในการมี เสรี ภาพจากบาป
และในการที่ เราจะสามารถก าวออกไปปรนนิ บัติ ผู อื่ น
โดยปราศจากความกลัว คุณจะรับความรักที่พระเจามีตอ
คุณไดไหม?
พระเจาทรงรักคุณ!
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ฉันเชื่อวา สิ่ งที่ คนเราต องการมากที่ สุดยิ่งกวา
สิ่ งอื่ น ใดทั้ งสิ้ น คื อ การได รั บการสํา แดงให รู จั กกั บ
ความรักที่พระเจามีตอเขาเปนสวนตัว ฉันเชื่อวาการที่
เราจะดําเนิ นชีวิ ตคริ สเตี ยนที่ มีชั ยชนะไดนั้ น เราตอง
ดําเนินชีวติ อยูบ นรากฐานนีเ้ ทานัน้ เราไมตองการความรู
ทางสมองเรื่ องความรั กของพระเจ า แต เราต อ งการ
การสําแดง ซึ่งจะเกิดขึ้นไดโดยองคพระวิญญาณบริสุทธิ์
และโดยการที่เราซึ่งเปนผูเชื่อ ไดใชเวลาใครครวญถึง
ความรักของพระเจา และสังเกตดูความรักของพระเจา
ในชี วิตของตน เฝ าแสวงหาการสําแดงทางพระวจนะ
ของพระเจาที่เขียนไวแลวนั้น และโดยการอธิษฐาน
เปนการงายทีเดียวทีจ่ ะยอมรับวา พระเจาทรงรัก
โลกนี้มาก จนไดประทานองคพระเยซูใหมาสิ้นพระชนม
เพื่อโลก แตที่ยากกวานั้นก็คือ การที่จะเชื่อวา แมคุณ



และความหวั ง ใจมิ ไ ด ทํ า ให เกิ ดความ
เสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุวาความรัก
ของพระเจาไดหลัง่ เขาสูจ ติ ใจของเราโดยทาง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึง่ พระองคไดประทาน
ใหแกเราแลว
ขณะเมื่อเรายังขาดกําลัง พระคริสตก็ได
ทรงสิ้ นพระชนม เพื่ อชวยคนบาปในเวลาที่
เหมาะสม
ไมใครจะมีใครตายเพื่อคนตรง แตบางที
จะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได
แต พระเจ าทรงสํ า แดงความรั กของ
พระองคแกเราทัง้ หลาย คือขณะทีเ่ รายังเปน
คนบาปอยูนนั้ พระคริสตไดทรงสิน้ พระชนม
เพือ่ เรา





เพราะเหตุ นั้ นเมื่ อเราเป นคนชอบธรรม
แลว โดยพระโลหิตของพระองค ยิ่งกวานั้น
เราจะพ นจากพระอาชญาของพระเจ าโดย
พระองค
เพราะว า ถ า ขณะที่ เรายั ง เป น ศั ต รู ต อ
พระเจา เราไดกลับคืนดีกับพระองค โดยที่
พระบุตรของพระองคสนิ้ พระชนม ยิง่ กวานัน้
อี กเมื่ อเรากลับคื นดี แล ว เราก็ จะรอดโดย
พระชนมชีพของพระองคแน
โรม 5:5-10

พระองคทรงรักคุณ และคุณเปนคนที่พิเศษ นั่น
หมายความว าคุ ณมีเอกลักษณพิเศษและไม เหมือนใคร
พระเจ าไม ได กํา หนดให คุ ณเป น เหมื อนฉั น และฉั น ก็
ไมจําเปนตองเปนเหมือนคุณ เราคงตองทุกขใจกันมาก
ถาตางคนตางพยายามทําตัวเปนเหมือนคนอืน่ ซึง่ จะมีแต
ผลเสีย คือเปนการใหโอกาสแกมารที่จะหลอกเราวาเรา
ยังไมดีพอ แตสิ่งที่สําคัญก็คือ สําหรับพระเจานั้นเราไม
จําเปนตองเปนคนที่ "ดีพอ"
พระเยซูทรงสิน้ พระชนมเพือ่ คุณ เพราะวาคุณเปน
คนวิ เศษเลอเลิ ศ หรื อเป น เพราะว าพระองค รั กคุ ณ?
พระคัมภีรกลาววา ถาพระองคทรงรักคุณมากจนยอม
ตายเพือ่ คุณได ถาเชนนัน้ เมือ่ เราไดเปนคนชอบธรรมโดย
ทางพระโลหิตของพระองคแลว พระองคจะทรงรักเรา
มากยิ่งเพียงใด? (โรม 5:8-9) พระองคทรงรักคุณมากจน
กระทั่งทรงกลบเกลื่อนความผิดพลาดเล็กๆ นอยๆ ที่คุณ
ทําในแตละวัน พระองคทรงรักคุณมากพอที่จะนําพาคุณ
ผานพนวันนี้ไปไดดวยฤทธิ์เดชและความมีชัย
วันหนึง่ พระเจาไดทรงสําแดงตัวอยางใหฉันเห็นวา
พระองคทรงทอดพระเนตรดูความผิดพลาดและบกพรอง
ของเราอยางไรบาง ลองนึกภาพเด็กเล็กๆ คนหนึง่ อายุสกั
3-4 ขวบ ซึ่งคอยจองตอนแมทํางานบาน เหตุที่แมหนู
นอยรักแมของตนมาก จึงไดเขาไปหยิบเอากระปองใสน้ํา

คริสเตียนหลายคนเชื่อวาพระเจารักเขา ตราบใด
ที่เขาไมทําอะไรที่ผิดพลาดลมเหลว คนสวนใหญไมคอย
ชอบตัวเองเทาไหรนัก ดังนั้นเขาจึงสรุปวาพระเจาก็คง
ไมประทับใจในตัวเขาสักเทาไหร แตพระคัมภีรกลับกลาว
ไวว า "มนุษยเป นผู ใดเล าซึ่ งพระองค ทรงระลึกถึ งเขา
และบุตรของมนุษยเปนใครเลาซึ่งพระองคทรงเยี่ยมเขา"
(สดุดี 8:4) พวกเราเปนเพียงแคสิ่งที่พระเจาทรงสราง
ขึ้นมาเทานั้น และพระองคทรงรักเราก็เพราะพระองค
ทรงรักเรานั่นเอง พระองคทรงเปนความรัก (1 ยอหน
4:16)
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ใบเล็ กๆ กั บเศษผ านิ ด หน อยออกไปที่ ช อ งหน า ต า ง
ตรงระเบี ยงหน าบ าน เอาเศษผาเอากระดาษทิชชู มา
เช็ดถูเสียอยางดี
แนนอน กระจกก็คงเต็มไปดวยคราบฝุนผสมน้ํา
เปนริว้ และเต็มไปดวยฟองสบูเลอะเทอะไปหมด เมือ่ คุณ
เห็ นแม หนู นอยตั วแสบเอาผ าถูบานอยางดี ไปทําเลอะ
อยางนั้น คุณก็คงโกรธจนอยากจะบีบคอลูก แตหนูนอย
ก็วิ่งเขามาหา พูดเสียงเจือ้ ยแจว "แมจา หนูเช็ดหนาตาง
ใหแมแลวนะ หนูทํางานชวยแมอยางดีเลย เพราะหนู
รักแมมากจะ"
แมที่เต็มไปความรักก็ตองพูดวา "จะ.. จะ.. หนู
ทําดีมากเลยนะจะ ขอบใจมากทีอ่ ุตสาหชวยแม" และเมือ่
ลูกไปวิ่งเลนที่อื่น เธอก็จะรีบจัดการทําสะอาดรอยเปอน
นัน้ ใหมและวันหลังก็หาโอกาสสอนลูกไมใหทําอยางนัน้ อีก
พระเจ าตรั สกั บฉั นว า นั่ นแหละคื อสิ่ งพระเจ า
ทรงกระทําตอเรา พระองคทรงคอยชวยลางชําระสิ่งที่
เราทําเปอนไวเสมอ ถาเราทําในสิง่ ที่เราคิดวาดีที่สุดแลว
เทาทีเ่ รารู พระเจาก็ทรงคาดหวังใหเราทําแคนนั้ พระองค
ไมไดทรงคาดหวังใหคุณทําสิ่งใดที่คุณทําไมได พระองค
สามารถเปลี่ยนแปลงคุณ ถาคุณพรอมทีจ่ ะบอกพระองค
วา "พระองคเปนฝายถูกพระเจาขา ขาพระองคผดิ ไปแลว
ข าพระองค พ ยายามเปลี่ ยนแปลงแต ก็ ทําไม ได " แล ว

พระองคก็จะทรงเปลี่ยนชีวิตคุณ เพราะทรงทราบวาคุณ
ทําใหตัวเองดีขึ้ นไมไดถาปราศจากความชวยเหลือของ
พระองค
"เพราะพระองคผทู พี่ ระเจาทรงใชมานัน้ ทรงกลาว
พระวจนะของพระเจ า เพราะพระเจ า มิ ได ประทาน
พระวิญญาณอยางจํากัด
พระบิดาทรงรักพระบุตร และทรงมอบทุกสิง่ ไวใน
พระหัตถของพระองค"
ยอหน 3:34-35
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วั นหนึ่ ง ขณะที่ ฉั นกํ า ลั งศึ ก ษาพระคั มภี ร อยู
ฉันใครครวญถึงพระธรรมในตอนนี้และตองอุทานออกมา
ดวยความยินดีทเี่ ห็นวาพระเจาไมไดประทานพระวิญญาณ
ของพระองคใหแกเราอยางจํากัด พระองคไมไดประทาน
อันนั้นใหเรานิดอันนี้ใหเราหนอย
แตพระองคตรัสวา "นีค่ อื สิง่ ทีเ่ รามีอยู จงรับเอาไป
ทั้ งหมดเลย" ทุ กส วนเสี้ ยวแห งฤทธิ์ เดชและความรั ก
ของพระเจาเตรียมพรอมไวใหคุณแล ววันนี้ พระองคมี
ทุกสิ่งที่คณ
ุ ตองการ และพระองคตอ งการใหคณ
ุ รับเอาไว
ทําไมหรือ? ก็เพราะพระองคทรงรักคุณ คุณไมจําเปนตอง
ดีพรอมกอนเพื่อจะมีสิทธิไดรับ เพราะถึงอยางไรคุณก็
ไม มี ทางดี พอจนสมควรที่ จะรั บพระพรจากพระเจ า ได
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คุณไมจําเปนตองสวยพอหรือฉลาดพอจึงจะมีสิทธิไดรับ
แตพระเจาประสงคที่จะประทานใหคุณ เพราะพระองค
ทรงรักคุณ
ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 7:6-7 พระเจา
ตรัสวา
"เพราะว าพวกท านเป นชนชาติ บริ สุ ทธิ์ สําหรั บ
พระเยโฮวาหพระเจาของทาน พระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานทรงเลือกทานออกจากชนชาติทงั้ หลายทีอ่ ยูบ นพืน้ โลก
ใหมาเปนชนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค
ที่ พระเจาทรงรักและทรงเลื อกทานทั้ งหลายนั้ น
มิใชเพราะทานทัง้ หลายมีจาํ นวนมากกวาประชาชนชาติอนื่
ดวยวาในบรรดาชนชาติทั้งหลาย ทานเปนจํานวนนอย
ที่สุด"
พระเจ าทรงเลื อ กสรรชนชาติ อิ สราเอลให เป น
ประชากรพิเศษของพระองค และในทุกวันนีใ้ นฐานะทีเ่ รา
เป นคริ สตจั ก ร เราก็ คื อ ชนชาติ อิ ส ราเอลแท ในฝ า ย
วิ ญญาณ ดั งนั้ นขอพระคั มภี รตอนนี้ จึงเปนข อความที่
กล าวถึ งคุ ณเช นเดี ยวกั น พระองค ตรั สว า "เราไม ได
เลือกเจาเพราะเจาเปนชนกลุม ใหญทสี่ ุดในโลก" ถานํามา
ประยุ กต เ ข า กั บชี วิ ต ของเราก็ คื อ พระองค ตรั ส ว า
"เราไม ได เลื อกเจ าเพราะเจ า ทําทุ กสิ่ งถู กต อ งไปหมด
หรือเพราะเจาเปนคนดีจริงๆ"

พระองคตรัสตอไปวา พวกเขาเปนคนจํานวนนอย
ที่สุดยิ่งกวาชนกลุมอื่น ที่จริง ถาคุณเปนอยางเดียวกัน
กับฉันก็คงคิดวา กอนที่จะมารับความรอดนั้ น ตนเอง
เปนคนทีแ่ ยกวาคนอืน่ ๆ มากทีเดียว แตในขอที่ 8 พระเจา
ตรัสวา
"แต เ พราะพระเจ าทรงรั กท า นทั้ งหลาย และ
พระองคทรงรักษาคําปฏิญาณซึ่ งพระองคทรงปฏิญาณ
ไว กั บบรรพบุ รุ ษของท านทั้ งหลาย พระเจ าจึ งทรงพา
ทานทั้งหลายออกมาดวยพระหัตถอันทรงฤทธิ์ และทรง
ไถ ท านทั้ งหลายให พ นจากแดนทาส จากหั ตถ ฟาโรห
กษัตริยอียิปต"
นัน่ แหละคือจุดทีท่ ําใหเราโหรอ งได พระเจาตรัสวา
"เราได รั กเจ าและเรี ยกเจาว าเป นชนบริ สุ ทธิ์ เป นคน
พิเศษสําหรั บเรา เราไดเลือกเจ า ไมใชเพราะเจาเปน
คนดีพรอม แตเพราะวาเรารักเจา" คุณรูไหมวาพระเจา
อยากให คุ ณทําอะไรในวันนี้ ? พระองค ประสงค ใหคุ ณ
ยอมรับและรับเอาความรักของพระองค
ป ญหาของพวกเราส วนใหญ นั้ นคื อ เราไม ชอบ
ตัวเอง เราไมเชื่อวาพระเจาทรงรักเรา และไมเชื่อวา
คนอื่ นๆ รั กเรา เราคิ ดว า "เขาจะรั ก ฉั นได อ ย างไร
ชีวิตฉันมันยุงเหยิงอยางนี้?" ถาคุณเชื่อวาตัวเองสกปรก
และน า เกลี ยด คุ ณก็ จะเริ่ มคิ ดและทําตั วสกปรกและ
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วิ ญญาณ ดั งนั้ นขอพระคั มภี รตอนนี้ จึงเปนข อความที่
กล าวถึ งคุ ณเช นเดี ยวกั น พระองค ตรั สว า "เราไม ได
เลือกเจาเพราะเจาเปนชนกลุม ใหญทสี่ ุดในโลก" ถานํามา
ประยุ กต เ ข า กั บชี วิ ต ของเราก็ คื อ พระองค ตรั ส ว า
"เราไม ได เลื อกเจ าเพราะเจ า ทําทุ กสิ่ งถู กต อ งไปหมด
หรือเพราะเจาเปนคนดีจริงๆ"

พระองคตรัสตอไปวา พวกเขาเปนคนจํานวนนอย
ที่สุดยิ่งกวาชนกลุมอื่น ที่จริง ถาคุณเปนอยางเดียวกัน
กับฉันก็คงคิดวา กอนที่จะมารับความรอดนั้ น ตนเอง
เปนคนทีแ่ ยกวาคนอืน่ ๆ มากทีเดียว แตในขอที่ 8 พระเจา
ตรัสวา
"แต เ พราะพระเจ าทรงรั กท า นทั้ งหลาย และ
พระองคทรงรักษาคําปฏิญาณซึ่ งพระองคทรงปฏิญาณ
ไว กั บบรรพบุ รุ ษของท านทั้ งหลาย พระเจ าจึ งทรงพา
ทานทั้งหลายออกมาดวยพระหัตถอันทรงฤทธิ์ และทรง
ไถ ท านทั้ งหลายให พ นจากแดนทาส จากหั ตถ ฟาโรห
กษัตริยอียิปต"
นัน่ แหละคือจุดทีท่ ําใหเราโหรอ งได พระเจาตรัสวา
"เราได รั กเจ าและเรี ยกเจาว าเป นชนบริ สุ ทธิ์ เป นคน
พิเศษสําหรั บเรา เราไดเลือกเจ า ไมใชเพราะเจาเปน
คนดีพรอม แตเพราะวาเรารักเจา" คุณรูไหมวาพระเจา
อยากให คุ ณทําอะไรในวันนี้ ? พระองค ประสงค ใหคุ ณ
ยอมรับและรับเอาความรักของพระองค
ป ญหาของพวกเราส วนใหญ นั้ นคื อ เราไม ชอบ
ตัวเอง เราไมเชื่อวาพระเจาทรงรักเรา และไมเชื่อวา
คนอื่ นๆ รั กเรา เราคิ ดว า "เขาจะรั ก ฉั นได อ ย างไร
ชีวิตฉันมันยุงเหยิงอยางนี้?" ถาคุณเชื่อวาตัวเองสกปรก
และน า เกลี ยด คุ ณก็ จะเริ่ มคิ ดและทําตั วสกปรกและ
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นาเกลียดดวย คุณจะมีชีวิตตามภาพพจนที่มีตอตนเอง
ในใจของคุณ
ปญหาใหญที่ สุดที่ ฉันเคยมีคือ ฉันไมชอบตัวเอง
และฉันใชอยางนอยรอยละ 75 ของเวลาทั้ งหมดเพื่ อ
พยายามเปลี่ยนชีวิตตัวเอง ฉันคิดวาฉันเปนคนพูดมาก
เกินไป เลยพยายามเปนคนเงียบ แตเมื่อเริ่มเงียบก็รูสึก
วาเก็บกด คนอื่นๆ ก็สงสัยวาทําไมฉันถึงกลายเปนคน
เงี ยบไป แล วฉันก็ คิ ดในใจว า ก็ พวกคุ ณเองนั่ นแหละ
ที่บอกวาฉันปากมาก อยามายุงกับฉันดีกวา ฉันกําลัง
พยายามเปนคนพูดนอยอยู
ฉันบอกไมไดวา ฉันอยูใ นสภาพนัน้ เปนเวลากีป่  แตก็
ยังมีปญ
 หาเพราะปากของฉันเอง หลายคนที่ชอบพูดมาก
มักจะไดแตงงานกับคนทีพ่ ูดนอย นัน่ ยิง่ ทําใหคุณดูเปนคน
ที่ พู ดมากขึ้ นไปอี ก มารก็ จะพยายามทําให คุ ณรู สึ กว า
ตัวเองเปนคนอยางนั้นอยูเสมอ สิ่งที่มารทํานั้นเรียกวา
การกลาวโทษ
พระเจาอยากใหคุณพนจากความรูสึกตําหนิติโทษ
ตนเอง แต ก ารที่ เราจะเป น อิ ส ระได นั้ น เราต อ งใช
ความเชื่ อและความกล า คุ ณ รู ไหม ไม ว า คุ ณจะรู สึ ก
ตําหนิตนเองมากแคไหน มันก็ ไมไดชวยแกไขความผิด
ของคุณไดเลยแมแตนอย? มันเปนเรื่องยากจริงๆ ที่จะ
เชื่อวาพระเจารักคุณ แมคุณจะทําอะไรผิดไปก็ตาม

มารพยายามที่ จะทําใหคุณรู สึกทอถอยอยู ตลอด
เวลา โดยพยายามยั ด เยี ยดความคิ ดว าคุ ณ เป นคนที่
สกปรกและน าเกลี ยด "เจาทําบาปแล วนะ" มารบอก
"เจาคิดวาตัวเองเปนใคร พระเจาจะไมอวยพรเจาแลว
เจาคนสกปรก ตอไปนีเ้ จาเปนพยานใหใครฟงไมไดอกี แลว
เจาทําอะไรดีๆ ไมไดหรอก"
นั่นแหละคือเวลาที่ ตองใชความกลาที่จะยืนหยัด
ขึ้นในฝายวิญญาณวา "พระบิดาเจาขา ขาพระองคไดทํา
ผิดพลาดไปแลว ขอพระองคทรงยกโทษขาพระองคโดย
พระโลหิตของพระเยซู เจามารรายจงไปใหพน พระเยซูได
รับบาปแทนฉันแลว อยามายุงกับฉันอีก" จากนั้นคุณก็
ดําเนินชีวติ ตอไปอยางมีความสุขและชืน่ ชมยินดี แตบางคน
อาจคิดวา "ฉันทําสิ่งที่โงเขลาซ้ําแลวซ้ําอีก" ฉันเองก็เคย
คิ ด อย างนั้ นด ว ย จนกระทั่ งฉั นหยุ ด ตํา หนิ ตั ว เองใน
เรื่ องนั้ น เมื่ อคุณหยุดตําหนิตั วเองในสิ่ งที่ ได กระทําไป
คุณก็จะสามารถหยุดการกระทําดังกลาวนั้นดวย
ความรู สึกผิ ดและตําหนิตนเองจะทําใหคุ ณรู สึ ก
หนักอึง้ และเก็บกดจนคุณรูส กึ ไมมอี สิ ระอีกตอไป การทีจ่ ะ
ไมรูสกึ ตําหนิตนเองไดนนั้ เราตองมีความกลา คุณจะตอง
มี ใจกล าที่ จะใช ค วามเชื่ อ และยื นหยั ด ขึ้ น ต อ ต านกั บ
ความรู สึกผิ ด มารจะบอกคุ ณว า "เจ าหมายความว า
จะไม รู สึ กอะไรเลยหรื อเมื่ อทํา ผิ ด? ได ไง อย างน อย
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นาเกลียดดวย คุณจะมีชีวิตตามภาพพจนที่มีตอตนเอง
ในใจของคุณ
ปญหาใหญที่ สุดที่ ฉันเคยมีคือ ฉันไมชอบตัวเอง
และฉันใชอยางนอยรอยละ 75 ของเวลาทั้ งหมดเพื่ อ
พยายามเปลี่ยนชีวิตตัวเอง ฉันคิดวาฉันเปนคนพูดมาก
เกินไป เลยพยายามเปนคนเงียบ แตเมื่อเริ่มเงียบก็รูสึก
วาเก็บกด คนอื่นๆ ก็สงสัยวาทําไมฉันถึงกลายเปนคน
เงี ยบไป แล วฉันก็ คิ ดในใจว า ก็ พวกคุ ณเองนั่ นแหละ
ที่บอกวาฉันปากมาก อยามายุงกับฉันดีกวา ฉันกําลัง
พยายามเปนคนพูดนอยอยู
ฉันบอกไมไดวา ฉันอยูใ นสภาพนัน้ เปนเวลากีป่  แตก็
ยังมีปญ
 หาเพราะปากของฉันเอง หลายคนที่ชอบพูดมาก
มักจะไดแตงงานกับคนทีพ่ ูดนอย นัน่ ยิง่ ทําใหคุณดูเปนคน
ที่ พู ดมากขึ้ นไปอี ก มารก็ จะพยายามทําให คุ ณรู สึ กว า
ตัวเองเปนคนอยางนั้นอยูเสมอ สิ่งที่มารทํานั้นเรียกวา
การกลาวโทษ
พระเจาอยากใหคุณพนจากความรูสึกตําหนิติโทษ
ตนเอง แต ก ารที่ เราจะเป น อิ ส ระได นั้ น เราต อ งใช
ความเชื่ อและความกล า คุ ณ รู ไหม ไม ว า คุ ณจะรู สึ ก
ตําหนิตนเองมากแคไหน มันก็ ไมไดชวยแกไขความผิด
ของคุณไดเลยแมแตนอย? มันเปนเรื่องยากจริงๆ ที่จะ
เชื่อวาพระเจารักคุณ แมคุณจะทําอะไรผิดไปก็ตาม

มารพยายามที่ จะทําใหคุณรู สึกทอถอยอยู ตลอด
เวลา โดยพยายามยั ด เยี ยดความคิ ดว าคุ ณ เป นคนที่
สกปรกและน าเกลี ยด "เจาทําบาปแล วนะ" มารบอก
"เจาคิดวาตัวเองเปนใคร พระเจาจะไมอวยพรเจาแลว
เจาคนสกปรก ตอไปนีเ้ จาเปนพยานใหใครฟงไมไดอกี แลว
เจาทําอะไรดีๆ ไมไดหรอก"
นั่นแหละคือเวลาที่ ตองใชความกลาที่จะยืนหยัด
ขึ้นในฝายวิญญาณวา "พระบิดาเจาขา ขาพระองคไดทํา
ผิดพลาดไปแลว ขอพระองคทรงยกโทษขาพระองคโดย
พระโลหิตของพระเยซู เจามารรายจงไปใหพน พระเยซูได
รับบาปแทนฉันแลว อยามายุงกับฉันอีก" จากนั้นคุณก็
ดําเนินชีวติ ตอไปอยางมีความสุขและชืน่ ชมยินดี แตบางคน
อาจคิดวา "ฉันทําสิ่งที่โงเขลาซ้ําแลวซ้ําอีก" ฉันเองก็เคย
คิ ด อย างนั้ นด ว ย จนกระทั่ งฉั นหยุ ด ตํา หนิ ตั ว เองใน
เรื่ องนั้ น เมื่ อคุณหยุดตําหนิตั วเองในสิ่ งที่ ได กระทําไป
คุณก็จะสามารถหยุดการกระทําดังกลาวนั้นดวย
ความรู สึกผิ ดและตําหนิตนเองจะทําใหคุ ณรู สึ ก
หนักอึง้ และเก็บกดจนคุณรูส กึ ไมมอี สิ ระอีกตอไป การทีจ่ ะ
ไมรูสกึ ตําหนิตนเองไดนนั้ เราตองมีความกลา คุณจะตอง
มี ใจกล าที่ จะใช ค วามเชื่ อ และยื นหยั ด ขึ้ น ต อ ต านกั บ
ความรู สึกผิ ด มารจะบอกคุ ณว า "เจ าหมายความว า
จะไม รู สึ กอะไรเลยหรื อเมื่ อทํา ผิ ด? ได ไง อย างน อย
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ก็ควรจะรูสึกไมสบายใจสักสองสามชั่วโมงก็ยังดี เพราะ
สิง่ ทีเ่ จาทําไปนัน้ มันแยจริงๆ" สิง่ ทีค่ ณ
ุ ตองพูดก็คอื "ไมมที าง
เสียละ ฉันจะไมรูสกึ ไมสบายใจเปนอันขาด" ครัง้ สองครั้ง
แรกนั้นมันยาก แตสามสี่ครั้งตอมา คุณก็จะรูสึกวาทําได
ในพระธรรมอิ สยาห 53 ขอ 5-6 และขอ 11
กลาววา เมือ่ พระเยซูทรงรับเอาบาปแทนเรานัน้ พระองค
ทรงรั บเอาความรู สึกผิ ดไปด วย (ซึ่ งรวมถึ งความรู สึ ก
ตําหนิ ตนเอง) มารร ายไม ต องการให คุ ณหลุ ดพ นจาก
ความรูส ึกตําหนิตัวเอง ทําไมหรือ? ก็เพราะถาคุณยังรูสกึ
ตําหนิ ตนเองอยู คุ ณก็ ยั งไม ได สั มผั สกั บความรั กของ
พระเจาอยางแทจริง ความรูส กึ ตําหนิตวั เองเปนเหมือนกับ
กําแพงเหล็กคอยขวางกัน้ ระหวางคุณกับพระเจา แยกคุณ
กับพระเจาออกจากกัน ถาคุณรูสึกผิด คุณก็จะมองเห็น
พระเจ า พระบิ ด าไม ได สิ่ งที่ คุ ณ มองเห็ นก็ จะมี เพี ย ง
แคความผิดและความบาปที่อยูตอหนาตนเองเทานั้น
การดําเนิ นชี วิ ตโดยปราศจากความรู สึ กตํา หนิ
ตนเอง และเชื่ อว าเมื่ อพระเจ าตรั สว า พระคุ ณ ของ
พระองคมีมากพอที่จะปกคลุมไดแมแตความบาปของเรา
พระองค ทรงประสงค อย างนั้ นจริ งๆ พระองค รั ก คุ ณ
พระคุณและการอภัยโทษของพระองคนั้นเปนของขวัญ
ที่มอบใหเปลาๆ วันนี้จงรับเอาเถิด
พระเจาทรงรักคุณ
24



พระเจาทรงมีตอเรา
พระเจาทรงเปนความรัก
และผูใดที่อยูในความรักก็อยูในพระเจา
และพระเจาก็ทรงสถิตอยูในผูนั้น
1 ยอหน 4:16
เราจะรูสึกสัมผัสถึงความรักของพระเจามากขึ้น
ไดอยางไร? แมพระเจาจะรักเรามากเพียงใดก็ตาม แตถา
เราไมรสู กึ เชนนัน้ มันก็จะไมเปนประโยชนอะไรแกเราเลย
คุณรูด ีวา คุณรูส กึ เปนสุขมากแคไหน เมือ่ มีใครสักคนหนึง่
แสดงความรักตอคุณอยางมากมาย พระเจาทรงรักคุณ
และพระองคประสงคจะสําแดงความรักแกคุณ พระองค
ประสงคใหคุณใชเวลากับพระองคเปนประจําทุกวัน
คุณมี ความสัมพันธ กับพระเจาเปนสวนตัวอยาง
แทจริ งหรื อไม ? การที่ คุณไดรั บความรอดมานานแล ว



ก็ควรจะรูสึกไมสบายใจสักสองสามชั่วโมงก็ยังดี เพราะ
สิง่ ทีเ่ จาทําไปนัน้ มันแยจริงๆ" สิง่ ทีค่ ณ
ุ ตองพูดก็คอื "ไมมที าง
เสียละ ฉันจะไมรูสกึ ไมสบายใจเปนอันขาด" ครัง้ สองครั้ง
แรกนั้นมันยาก แตสามสี่ครั้งตอมา คุณก็จะรูสึกวาทําได
ในพระธรรมอิ สยาห 53 ขอ 5-6 และขอ 11
กลาววา เมือ่ พระเยซูทรงรับเอาบาปแทนเรานัน้ พระองค
ทรงรั บเอาความรู สึกผิ ดไปด วย (ซึ่ งรวมถึ งความรู สึ ก
ตําหนิ ตนเอง) มารร ายไม ต องการให คุ ณหลุ ดพ นจาก
ความรูส ึกตําหนิตัวเอง ทําไมหรือ? ก็เพราะถาคุณยังรูสกึ
ตําหนิ ตนเองอยู คุ ณก็ ยั งไม ได สั มผั สกั บความรั กของ
พระเจาอยางแทจริง ความรูส กึ ตําหนิตวั เองเปนเหมือนกับ
กําแพงเหล็กคอยขวางกัน้ ระหวางคุณกับพระเจา แยกคุณ
กับพระเจาออกจากกัน ถาคุณรูสึกผิด คุณก็จะมองเห็น
พระเจ า พระบิ ด าไม ได สิ่ งที่ คุ ณ มองเห็ นก็ จะมี เพี ย ง
แคความผิดและความบาปที่อยูตอหนาตนเองเทานั้น
การดําเนิ นชี วิ ตโดยปราศจากความรู สึ กตํา หนิ
ตนเอง และเชื่ อว าเมื่ อพระเจ าตรั สว า พระคุ ณ ของ
พระองคมีมากพอที่จะปกคลุมไดแมแตความบาปของเรา
พระองค ทรงประสงค อย างนั้ นจริ งๆ พระองค รั ก คุ ณ
พระคุณและการอภัยโทษของพระองคนั้นเปนของขวัญ
ที่มอบใหเปลาๆ วันนี้จงรับเอาเถิด
พระเจาทรงรักคุณ
24



พระเจาทรงมีตอเรา
พระเจาทรงเปนความรัก
และผูใดที่อยูในความรักก็อยูในพระเจา
และพระเจาก็ทรงสถิตอยูในผูนั้น
1 ยอหน 4:16
เราจะรูสึกสัมผัสถึงความรักของพระเจามากขึ้น
ไดอยางไร? แมพระเจาจะรักเรามากเพียงใดก็ตาม แตถา
เราไมรสู กึ เชนนัน้ มันก็จะไมเปนประโยชนอะไรแกเราเลย
คุณรูด ีวา คุณรูส กึ เปนสุขมากแคไหน เมือ่ มีใครสักคนหนึง่
แสดงความรักตอคุณอยางมากมาย พระเจาทรงรักคุณ
และพระองคประสงคจะสําแดงความรักแกคุณ พระองค
ประสงคใหคุณใชเวลากับพระองคเปนประจําทุกวัน
คุณมี ความสัมพันธ กับพระเจาเปนสวนตัวอยาง
แทจริ งหรื อไม ? การที่ คุณไดรั บความรอดมานานแล ว





ไม ได ห มายความว า คุ ณ มี ก ารสามั ค คี ธรรมอั น ดี กั บ
พระเจาเสมอไป เมือ่ ฉันลืมตาตืน่ ขึน้ มาในตอนเชา สิง่ แรก
ที่ ฉั นคิ ดถึ งก็ คือพระเจา และกอนที่ จะเขานอนในตอน
กลางคืน สิง่ ทีฉ่ นั คิดถึงเปนสิง่ สุดทายนัน้ ก็คอื พระเจา และ
ตลอดวัน ฉันจะคิดถึงแตเรื่องพระเจา ในโลกกวางใหญนี้
ไมมอี ะไรอีกแลว ทีฉ่ นั ตองการมากยิง่ กวาทีจ่ ะไดปรนนิบตั ิ
รั บใช พ ระเจ า และกระทํา ให พ ระองค ท รงพอพระทั ย
ถ าจะต องสละทุ กสิ่ งเพื่ อแลกกั บสิ่ งนี้ ฉันก็ ถือว าคุ มค า
อยางยิ่ง
ในตั วเรานั้ นมี ส วนที่ ว างเปล าอยู ที่ หนึ่ งซึ่ งมี แต
พระเจ าเท า นั้ นที่ จะถมให เต็ มได พอดี สิ่ งอื่ น ใดที่ คุ ณ
ปรารถนาหรื อแสวงหาไม มี ท างเติ มส วนว างเปล านั้ น
ให เต็ มได บางคนอาจพู ดกั บตัวเองว า "ฉั นรู เรื่ องนี้ ดี
อยูแลวนา ฉันไดรับเชื่ อในพระเยซูแลว" แตคุณไดรับ
พระองคไวในชีวติ แบบทุกนาที ทุกวันและในทุกสถานการณ
หรือไม? คุณไดรับเอาความรักของพระเจาแลวหรือยัง?
พระเจาทรงรักคุณ และคุณเปนคนพิเศษสําหรับ
พระองค พระองค ทรงเนรมิ ตสร างเราขึ้ น มาเพื่ อให
สามัคคีธรรมกับพระองค นี่คือพระประสงคที่ ใหญที่สุด
และเปนน้ําพระทัยอันสมบูรณแบบสําหรับชีวิตของคุณ
ทุกเชา พระองคจะทรงนอมพระกายลง ขณะประทับบน
พระบัลลังกและตรัสวา "สวัสดีตอนเชา เรารักเจานะ"

เพื่ อนของฉันคนหนึ่งไดเห็นนิมิตขณะที่เธอกําลัง
อธิษฐานอยู เธอมองเห็นภาพพระบิดากําลังเสด็จดําเนิน
ไปยั งบ านต างๆ ในอเมริ กาในช วงที่ เขากําลังตื่ นนอน
ตอนเชา พระองคทรงเสด็จเขาไปในบานและพรอมที่จะ
สามัคคีธรรม และสนทนากับพวกเขา พระองคนั่งทีเ่ กาอี้
ขางโตะตัวหนึ่ง คนเหลานั้นตื่นนอนขึ้นก็มาที่โตะนั้นแลว
ก็ออกจากบานไป เขากลับเขามาและก็ออกไปอีก พวกเขา
ทูลพระเจาวา "เดี๋ยวกอนพระองคเจาขา เชิญประทับรอ
อยูที่ นี่สักครู หนึ่ง ถาขาพระองคทํางานชิ้ นนี้ เสร็จแลว
ขาพระองคจะรีบกลับมาสนทนากับพระองค เดีย๋ วกอนนะ
พระเจา เดี๋ยวกอน"
เมือ่ ถึงตอนเย็น ผูห ญิงคนนีก้ เ็ ห็นภาพพระเจาเสด็จ
ออกจากบานไปอยางซึมเศรา เพราะในวันนั้น ไมมีใคร
กลับมาสนทนากับพระองคเลย เธอบอกวามันเปนภาพ
ที่สะเทือนเธอมาก
อยายุง กับงานมากเกินไป ถาคุณไมมเี วลาอธิษฐาน
และใชเวลากับพระเจา แสดงวาคุณยุง กับงานมากเกินไปแลว
จงใชเวลาที่ จะทูลตอพระเจาวาคุณรักพระองคเพียงใด
เมื่ อ สิ่ งสารพั ด สู ญ สิ้ นไป ก็ จะไม มี อ ะไรเหลื อ อี กแล ว
นอกจากพระเจานั่นแหละคือความจริง และถาคุณไมได
มี ความสั มพั นธ กั บพระเจ า ตอนนั้ นมั นก็ คงจะสายไป
หน อ ยหนึ่ งที่ จะมาเริ่ ม สร า งความสั ม พั น ธ มั นไม ได

26

27





ไม ได ห มายความว า คุ ณ มี ก ารสามั ค คี ธรรมอั น ดี กั บ
พระเจาเสมอไป เมือ่ ฉันลืมตาตืน่ ขึน้ มาในตอนเชา สิง่ แรก
ที่ ฉั นคิ ดถึ งก็ คือพระเจา และกอนที่ จะเขานอนในตอน
กลางคืน สิง่ ทีฉ่ นั คิดถึงเปนสิง่ สุดทายนัน้ ก็คอื พระเจา และ
ตลอดวัน ฉันจะคิดถึงแตเรื่องพระเจา ในโลกกวางใหญนี้
ไมมอี ะไรอีกแลว ทีฉ่ นั ตองการมากยิง่ กวาทีจ่ ะไดปรนนิบตั ิ
รั บใช พ ระเจ า และกระทํา ให พ ระองค ท รงพอพระทั ย
ถ าจะต องสละทุ กสิ่ งเพื่ อแลกกั บสิ่ งนี้ ฉันก็ ถือว าคุ มค า
อยางยิ่ง
ในตั วเรานั้ นมี ส วนที่ ว างเปล าอยู ที่ หนึ่ งซึ่ งมี แต
พระเจ าเท า นั้ นที่ จะถมให เต็ มได พอดี สิ่ งอื่ น ใดที่ คุ ณ
ปรารถนาหรื อแสวงหาไม มี ท างเติ มส วนว างเปล านั้ น
ให เต็ มได บางคนอาจพู ดกั บตัวเองว า "ฉั นรู เรื่ องนี้ ดี
อยูแลวนา ฉันไดรับเชื่ อในพระเยซูแลว" แตคุณไดรับ
พระองคไวในชีวติ แบบทุกนาที ทุกวันและในทุกสถานการณ
หรือไม? คุณไดรับเอาความรักของพระเจาแลวหรือยัง?
พระเจาทรงรักคุณ และคุณเปนคนพิเศษสําหรับ
พระองค พระองค ทรงเนรมิ ตสร างเราขึ้ น มาเพื่ อให
สามัคคีธรรมกับพระองค นี่คือพระประสงคที่ ใหญที่สุด
และเปนน้ําพระทัยอันสมบูรณแบบสําหรับชีวิตของคุณ
ทุกเชา พระองคจะทรงนอมพระกายลง ขณะประทับบน
พระบัลลังกและตรัสวา "สวัสดีตอนเชา เรารักเจานะ"

เพื่ อนของฉันคนหนึ่งไดเห็นนิมิตขณะที่เธอกําลัง
อธิษฐานอยู เธอมองเห็นภาพพระบิดากําลังเสด็จดําเนิน
ไปยั งบ านต างๆ ในอเมริ กาในช วงที่ เขากําลังตื่ นนอน
ตอนเชา พระองคทรงเสด็จเขาไปในบานและพรอมที่จะ
สามัคคีธรรม และสนทนากับพวกเขา พระองคนั่งทีเ่ กาอี้
ขางโตะตัวหนึ่ง คนเหลานั้นตื่นนอนขึ้นก็มาที่โตะนั้นแลว
ก็ออกจากบานไป เขากลับเขามาและก็ออกไปอีก พวกเขา
ทูลพระเจาวา "เดี๋ยวกอนพระองคเจาขา เชิญประทับรอ
อยูที่ นี่สักครู หนึ่ง ถาขาพระองคทํางานชิ้ นนี้ เสร็จแลว
ขาพระองคจะรีบกลับมาสนทนากับพระองค เดีย๋ วกอนนะ
พระเจา เดี๋ยวกอน"
เมือ่ ถึงตอนเย็น ผูห ญิงคนนีก้ เ็ ห็นภาพพระเจาเสด็จ
ออกจากบานไปอยางซึมเศรา เพราะในวันนั้น ไมมีใคร
กลับมาสนทนากับพระองคเลย เธอบอกวามันเปนภาพ
ที่สะเทือนเธอมาก
อยายุง กับงานมากเกินไป ถาคุณไมมเี วลาอธิษฐาน
และใชเวลากับพระเจา แสดงวาคุณยุง กับงานมากเกินไปแลว
จงใชเวลาที่ จะทูลตอพระเจาวาคุณรักพระองคเพียงใด
เมื่ อ สิ่ งสารพั ด สู ญ สิ้ นไป ก็ จะไม มี อ ะไรเหลื อ อี กแล ว
นอกจากพระเจานั่นแหละคือความจริง และถาคุณไมได
มี ความสั มพั นธ กั บพระเจ า ตอนนั้ นมั นก็ คงจะสายไป
หน อ ยหนึ่ งที่ จะมาเริ่ ม สร า งความสั ม พั น ธ มั นไม ได
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หมายความว า คุ ณ จะไม ได ไปสวรรค แต คุ ณได พลาด
โอกาสที่จะมีชีวิตในชัยชนะไปอยางนาเสียดาย
ฉั น ขอแนะนํ า ให คุ ณ จั ด เวลาไว โดยเฉพาะสั ก
หนึ่งป เพื่อเปดโอกาสใหพระเจาสําแดงความรักแกคุณ
อยางเดียวเทานั้น ขอใหหยุดพยายามทําอะไรดวยกําลัง
ของตั วเอง แล ว เริ่ มทํ า การทุ ก อย า งด ว ยความเชื่ อ
เปนคนของพระเจาที่ เต็มไปดวยฤทธิ์ เดชและความเชื่อ
ให คุ ณ ถ อ มตั ว ลงและทํา ตั ว เหมื อนเด็ ก เล็ กๆ ให คุ ณ
คลานขึน้ ไปนัง่ บนตักของคุณพอ แลวใหพระองคทรงสําแดง
ความรักแกคณ
ุ คุณจะยังแสดงความรักตอพระองคไมได
จนกวาคุณจะยอมใหพระองคทรงรักคุณกอน
1 ยอหน 4:16 กลาววา
"ฉะนั้ น เราทั้ งหลายจึ งรู แ ละเชื่ อ ในความรั ก ที่
พระเจาทรงมีตอเรา พระเจาทรงเปนความรัก และผูใด
ทีอ่ ยูใ นความรักก็อยูใ นพระเจา และพระเจาก็ทรงสถิตอยู
ในผูนั้น"
เช า วั น นี้ ต อนคุ ณ ตื่ น ขึ้ น มา คุ ณ ได ใช เ วลาคิ ด
ใครครวญถึงความรักของพระเจาทีม่ ีตอคุณแลวหรือยัง?
เมื่ อ เราตื่ นนอนใหม ๆ เรามั กจะไม ค อยอยากทํา อะไร
เทาไหรนัก แตคุณจําเปนตองใชปากของตัวเองกระตุน
เนื้อหนังและยอมใหมนุษยฝายวิญญาณของตนยืนหยัด
ขึ้นเพื่อกระทําสิ่งตางๆ ที่ดี

ดังนั้น เมือ่ คุณตื่นขึน้ มาในตอนเชา คุณตองเริ่มตน
พูดวา "โอ พระบิดา ขาพระองคขอบพระคุณพระองค
ที่ ทรงรักขาพระองคมาก ขอบพระคุณที่ สงพระเยซูมา
สิ้นพระชนมเพื่อขาพระองค ขาแตพระบิดา ขาพระองค
ขอบพระคุ ณที่ ข าพระองค มี พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์ สถิ ต
อยูดวย ขอบพระคุณพระองคที่ฤทธิ์เดชที่ทําใหพระเยซู
ฟนคืนพระชนมไดดํารงอยูในขาพระองค ขอบพระคุณ
พระเจาที่ในวันนี้ ไมวาขาพระองคจะไปที่ใด ขาพระองค
ก็ จ ะเป น พระพร พระองค เ จ า ข า พระองค ท รงรั ก
ขาพระองค พระองคทรงรักขาพระองค! ขาพระองคเปน
ลู ก คนพิ เ ศษของพระองค ข า พระองค เ ป น แก ว ตา
ดวงใจของพระองค พระองคทรงรักขาพระองค!"
คุ ณต องพู ดกั บตั วเองและทําให ตั วเองระลึ กอยู
เสมอวา คุณกําลังถูกหอมลอมและปกคลุมดวยความรัก
ของพระเจา พระคัมภีรกลาววา พระเจาสลักรูปภาพของ
คุ ณไว บนฝ าพระหั ตถ ของพระองค (อสย.49:16) ฉั น
สามารถเห็นภาพของพระองคอยูเ บือ้ งบนนัน้ กําลังตรัสวา
"ดูสิ เห็นไหม? ลูกสาวของเราสวยมากใชไหม? เรารัก
เขามาก ดูใบหนาลูกๆ ของเราสิ อยูบ นฝามือของเรานีไ่ ง"
พระองคสลักภาพของคุณไวที่นั่นเพื่อเปนเครื่องเตือนใจ
ว าพระองค ทรงรั กคุ ณและทรงปรารถนาอยางยิ่ งที่ จะ
สามัคคีธรรมกับคุณ
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หมายความว า คุ ณ จะไม ได ไปสวรรค แต คุ ณได พลาด
โอกาสที่จะมีชีวิตในชัยชนะไปอยางนาเสียดาย
ฉั น ขอแนะนํ า ให คุ ณ จั ด เวลาไว โดยเฉพาะสั ก
หนึ่งป เพื่อเปดโอกาสใหพระเจาสําแดงความรักแกคุณ
อยางเดียวเทานั้น ขอใหหยุดพยายามทําอะไรดวยกําลัง
ของตั วเอง แล ว เริ่ มทํ า การทุ ก อย า งด ว ยความเชื่ อ
เปนคนของพระเจาที่ เต็มไปดวยฤทธิ์ เดชและความเชื่อ
ให คุ ณ ถ อ มตั ว ลงและทํา ตั ว เหมื อนเด็ ก เล็ กๆ ให คุ ณ
คลานขึน้ ไปนัง่ บนตักของคุณพอ แลวใหพระองคทรงสําแดง
ความรักแกคณ
ุ คุณจะยังแสดงความรักตอพระองคไมได
จนกวาคุณจะยอมใหพระองคทรงรักคุณกอน
1 ยอหน 4:16 กลาววา
"ฉะนั้ น เราทั้ งหลายจึ งรู แ ละเชื่ อ ในความรั ก ที่
พระเจาทรงมีตอเรา พระเจาทรงเปนความรัก และผูใด
ทีอ่ ยูใ นความรักก็อยูใ นพระเจา และพระเจาก็ทรงสถิตอยู
ในผูนั้น"
เช า วั น นี้ ต อนคุ ณ ตื่ น ขึ้ น มา คุ ณ ได ใช เ วลาคิ ด
ใครครวญถึงความรักของพระเจาทีม่ ีตอคุณแลวหรือยัง?
เมื่ อ เราตื่ นนอนใหม ๆ เรามั กจะไม ค อยอยากทํา อะไร
เทาไหรนัก แตคุณจําเปนตองใชปากของตัวเองกระตุน
เนื้อหนังและยอมใหมนุษยฝายวิญญาณของตนยืนหยัด
ขึ้นเพื่อกระทําสิ่งตางๆ ที่ดี

ดังนั้น เมือ่ คุณตื่นขึน้ มาในตอนเชา คุณตองเริ่มตน
พูดวา "โอ พระบิดา ขาพระองคขอบพระคุณพระองค
ที่ ทรงรักขาพระองคมาก ขอบพระคุณที่ สงพระเยซูมา
สิ้นพระชนมเพื่อขาพระองค ขาแตพระบิดา ขาพระองค
ขอบพระคุ ณที่ ข าพระองค มี พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์ สถิ ต
อยูดวย ขอบพระคุณพระองคที่ฤทธิ์เดชที่ทําใหพระเยซู
ฟนคืนพระชนมไดดํารงอยูในขาพระองค ขอบพระคุณ
พระเจาที่ในวันนี้ ไมวาขาพระองคจะไปที่ใด ขาพระองค
ก็ จ ะเป น พระพร พระองค เ จ า ข า พระองค ท รงรั ก
ขาพระองค พระองคทรงรักขาพระองค! ขาพระองคเปน
ลู ก คนพิ เ ศษของพระองค ข า พระองค เ ป น แก ว ตา
ดวงใจของพระองค พระองคทรงรักขาพระองค!"
คุ ณต องพู ดกั บตั วเองและทําให ตั วเองระลึ กอยู
เสมอวา คุณกําลังถูกหอมลอมและปกคลุมดวยความรัก
ของพระเจา พระคัมภีรกลาววา พระเจาสลักรูปภาพของ
คุ ณไว บนฝ าพระหั ตถ ของพระองค (อสย.49:16) ฉั น
สามารถเห็นภาพของพระองคอยูเ บือ้ งบนนัน้ กําลังตรัสวา
"ดูสิ เห็นไหม? ลูกสาวของเราสวยมากใชไหม? เรารัก
เขามาก ดูใบหนาลูกๆ ของเราสิ อยูบ นฝามือของเรานีไ่ ง"
พระองคสลักภาพของคุณไวที่นั่นเพื่อเปนเครื่องเตือนใจ
ว าพระองค ทรงรั กคุ ณและทรงปรารถนาอยางยิ่ งที่ จะ
สามัคคีธรรมกับคุณ
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จงระลึกอยูเ สมอทีจ่ ะมีใจขอบพระคุณพระเจา และพัฒนา
ความสัมพันธ การสามัคคีธรรมกับพระองค บางครั้งคุณ
ตองซบหนาลงอธิษฐานขอบพระคุณพระองคที่คุณไดรับ
ความรอด แลวก็เงยหนาขึน้ แสดงความรักตอพระองคอกี
ลองอานดูตอ ไปในพระธรรม 1 ยอหน 4:16-17 ซึง่ พระเจา
ตรัสไววา "...พระเจาทรงเปนความรัก และผูใดที่อยูใน
ความรักก็อยูใ นพระเจา และพระเจาก็ทรงสถิตอยูใ นผูน นั้
ในขอนีแ้ หละความรักของเราจึงสมบูรณ เพือ่ เราทัง้ หลาย
จะไดมีความมั่นใจในวันพิพากษา"
การที่เรารู วาพระเจาทรงรักเราทําใหเรามีความ
มั่นใจในพระองคและเกิดความไววางใจในความสัตยซื่อ
ของพระองค
พระพรทั้งสิ้นจะมาถึงคุณเมื่อคุณยอมใหพระเจา
ทรงรักคุณ เชน คุณจะมีความเชือ่ มากขึ้น มีชัยชนะเหนือ
ความบาป ไดรับการรักษาโรค ความมั่งคั่ง และความ
ยินดี มั นจะมาถึ งคุ ณได ก็โดยทางที่ คุ ณยอมให พระเจา
ทรงรักคุณ หลายครั้งเรามักจะทํากลับกันและคิดวา "ฉัน
จะตองรักพระเจา" แตฉันเชื่อวาคุณตองยอมใหพระเจา
รั กคุ ณเสี ยก อน ฉั นไม เชื่ อว าคุ ณจะแสดงความรั กต อ
พระเจาไดจนกวาคุณจะยอมใหพระเจารักคุณเสียกอน
ฉันอาจบอกคุณวาใหคุณสามัคคีธรรมกับพระเจา
และคุณจําเปนตองมีการสามัคคีธรรมกับพระเจาจริงๆ

แต คุณจะทําอย างไรจึ งจะสามั คคี ธรรมกั บพระเจ าได ?
เมื่อพระเจาบอกใหฉันสามัคคีธรรมกับพระองค ฉันก็ไป
นั่งอยูบนมานั่งแลวก็พูดวา "เอาละ จะใหทํายังไงตอไป
พระเจาขา?" ถูกแลว! ฉันไมรูเลยวาจะสามัคคีธรรมกับ
พระเจาอยางไร เพราะจนถึงตอนนั้น ฉันยังไมรูอยางแท
จริงวาพระเจารักฉันมากแคไหน
คุณจะแสดงความรู สึกตอคนอื่นๆ ใหเขาเห็นวา
คุณรักและเทิดทูนเขาจริงๆ ไดอยางไร ถาคุณไมแนใจวา
พวกเขารักคุณ? คุณยอมจะกลัววาจะทําสิ่งที่ทําใหตัวเอง
ขายหนา แตถาเปนคนที่คุณรูวาเขารักและยอมรับคุณ
คุณก็จะรูส ึกสบายใจที่อยูกบั เขา อะไรที่ฉันพูดและทํากับ
คนอื่ นไม ได นั้ น ฉั น สามารถพู ดและทํา อะไรกั บสามี
ของฉันได เพราะรูวาเขารักฉัน สําหรับเรากับพระเจา
ก็เปนเชนเดียวกัน
ดังนั้น ขอใหคุณเริ่มทํากาวแรก จงยอมใหโอกาส
แก พระเจ า แล วพระองค จะทรงสอนให คุ ณรู จั กวิ ธี ที่
จะสามัคคีธรรมกับพระองค ใหถามตัวเองดวยคําถามนีว้ า
ฉันรูสึกสบายใจไหมที่ไดอยูลําพังกับพระเจา?
พระเจาทรงรักคุณ!
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จงระลึกอยูเ สมอทีจ่ ะมีใจขอบพระคุณพระเจา และพัฒนา
ความสัมพันธ การสามัคคีธรรมกับพระองค บางครั้งคุณ
ตองซบหนาลงอธิษฐานขอบพระคุณพระองคที่คุณไดรับ
ความรอด แลวก็เงยหนาขึน้ แสดงความรักตอพระองคอกี
ลองอานดูตอ ไปในพระธรรม 1 ยอหน 4:16-17 ซึง่ พระเจา
ตรัสไววา "...พระเจาทรงเปนความรัก และผูใดที่อยูใน
ความรักก็อยูใ นพระเจา และพระเจาก็ทรงสถิตอยูใ นผูน นั้
ในขอนีแ้ หละความรักของเราจึงสมบูรณ เพือ่ เราทัง้ หลาย
จะไดมีความมั่นใจในวันพิพากษา"
การที่เรารู วาพระเจาทรงรักเราทําใหเรามีความ
มั่นใจในพระองคและเกิดความไววางใจในความสัตยซื่อ
ของพระองค
พระพรทั้งสิ้นจะมาถึงคุณเมื่อคุณยอมใหพระเจา
ทรงรักคุณ เชน คุณจะมีความเชือ่ มากขึ้น มีชัยชนะเหนือ
ความบาป ไดรับการรักษาโรค ความมั่งคั่ง และความ
ยินดี มั นจะมาถึ งคุ ณได ก็โดยทางที่ คุ ณยอมให พระเจา
ทรงรักคุณ หลายครั้งเรามักจะทํากลับกันและคิดวา "ฉัน
จะตองรักพระเจา" แตฉันเชื่อวาคุณตองยอมใหพระเจา
รั กคุ ณเสี ยก อน ฉั นไม เชื่ อว าคุ ณจะแสดงความรั กต อ
พระเจาไดจนกวาคุณจะยอมใหพระเจารักคุณเสียกอน
ฉันอาจบอกคุณวาใหคุณสามัคคีธรรมกับพระเจา
และคุณจําเปนตองมีการสามัคคีธรรมกับพระเจาจริงๆ

แต คุณจะทําอย างไรจึ งจะสามั คคี ธรรมกั บพระเจ าได ?
เมื่อพระเจาบอกใหฉันสามัคคีธรรมกับพระองค ฉันก็ไป
นั่งอยูบนมานั่งแลวก็พูดวา "เอาละ จะใหทํายังไงตอไป
พระเจาขา?" ถูกแลว! ฉันไมรูเลยวาจะสามัคคีธรรมกับ
พระเจาอยางไร เพราะจนถึงตอนนั้น ฉันยังไมรูอยางแท
จริงวาพระเจารักฉันมากแคไหน
คุณจะแสดงความรู สึกตอคนอื่นๆ ใหเขาเห็นวา
คุณรักและเทิดทูนเขาจริงๆ ไดอยางไร ถาคุณไมแนใจวา
พวกเขารักคุณ? คุณยอมจะกลัววาจะทําสิ่งที่ทําใหตัวเอง
ขายหนา แตถาเปนคนที่คุณรูวาเขารักและยอมรับคุณ
คุณก็จะรูส ึกสบายใจที่อยูกบั เขา อะไรที่ฉันพูดและทํากับ
คนอื่ นไม ได นั้ น ฉั น สามารถพู ดและทํา อะไรกั บสามี
ของฉันได เพราะรูวาเขารักฉัน สําหรับเรากับพระเจา
ก็เปนเชนเดียวกัน
ดังนั้น ขอใหคุณเริ่มทํากาวแรก จงยอมใหโอกาส
แก พระเจ า แล วพระองค จะทรงสอนให คุ ณรู จั กวิ ธี ที่
จะสามัคคีธรรมกับพระองค ใหถามตัวเองดวยคําถามนีว้ า
ฉันรูสึกสบายใจไหมที่ไดอยูลําพังกับพระเจา?
พระเจาทรงรักคุณ!
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"เพราะวาในพระเยซูคริสตนั้น การที่รับพิธี
เขาสุหนัตหรือไมรับ ก็หาเกิดประโยชนอันใดไม
แตความเชื่อ ซึ่งแสดงออกเปนกิจ
ที่ทําดวยความรักนั้นสําคัญ"
กาลาเทีย 5:6
พวกเราสวนใหญใชเวลามากมายในการพยายาม
ทําให ตั วเองมี ความเชื่ อมากขึ้ น เรารู ว าถ าปราศจาก
ความเชื่ อ แล ว จะเป น ที่ พอพระทั ยพระเจ า ไม ได เ ลย
(ฮบ.11:6) ดังนัน้ เราจึงพยายามดิน้ รนทําสิง่ ตางๆ เพือ่ ทีจ่ ะ
ใหมคี วามเชือ่ เพิม่ มากขึน้ แตความเชือ่ เปนเรือ่ งของหัวใจ
เราจะมี ความเชื่ อ ได ก็ โดยทางการมี ความสั มพั นธ ใน
ความรักกับพระเจาเทานั้น ฉันจะสอนใหคุณมีความเชื่อ
จริ งๆ ไม ได แต ฉั นสามารถสอนให คุ ณรู ถึ งหลั กแห ง





ความเชื่ อจนทําใหคุ ณรู สึกหิวกระหาย จนยอมที่ จะทํา
ทุกอยางเพื่อใหไดมาซึ่งความเชื่อ มันจะเกิดขึ้นไดก็โดย
ทางการสําแดงที่มาจากพระเจาเทานั้น
จงหยุดดิ้ นรนแสวงหาความเชื่ อเพราะคิ ดวาจะ
ทํา ให พ ระเจ า พอพระทั ย เสี ย แล ว ใช เ วลาและความ
พยายามเหลานั้นมาแสดงความรักตอพระเจาเสียดีกวา
ให เราใช เวลาแต ละวั นแสดงความรั ก ต อพระเจ า และ
ยอมใหพระองคทรงรักคุณ
"เพราะเราดําเนิ นโดยความเชื่ อ (เราพยายาม
ประพฤติและปฏิบัตติ นเองโดยทีเ่ ชือ่ ในการมีความสัมพันธ
กั บพระเจ า และสิ่ งอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข องกั บพระเจ า โดย
ความไว วางใจและความรู สึกอบอุ นอันบริ สุทธิ์ ดั งนั้ น
เราจึงดําเนิน) มิใชตามที่ตามองเห็น"
2 โครินธ 5:7

กล า วอี ก นั ย หนึ่ งก็ คื อ เราจะดํ า เนิ น ชี วิ ต ใน
ความเชื่ อไดหรือไมนั้ น ขึ้นอยูกับความสัมพันธของเรา
กับพระเจา คุณเขาใจหรือเปลา? ถาคนใดเชื่อวาตนเอง
เปนคนอธรรม เขาก็อาจลืมที่จะดําเนินชีวิตในความเชื่อ
ไปดวย ถาใครเชื่ อว าตั วเองเป นเหมื อนตัวหนอนแก ๆ
ที่อยูในดิน และพระเจาไมไดรักเขาเลย เขาก็ยอมจะลืม
การดําเนินชีวิตในความเชื่อไปดวย มีหลายคนพยายาม
ดําเนิ นชี วิ ตในความเชื่ อ แตเขากลั บไม ได มี สิ่ งเหล านี้
อยูในหัวใจของเขาเลย
กาลาเทีย 5:6 กลาววา ความเชื่อกระทําการได
โดยความรัก พระเจาไดใสความคิดในใจฉันวา "ทุกๆ คน
คิ ดว าขอพระคัมภี รตอนนี้ หมายความวา ถ าเขาไมรั ก
คนอื่ น ความเชื่ อของเขาก็ จะไม เ กิ ด ผล นั่ นไม ใช
ความหมายของข อ นี้ เ ลย ความหมายที่ แท จริ งของ
ขอนี้ คื อ ถ าพวกเขาไม รู วาพระเจารั กเขามากเพี ยงใด
ความเชื่ อของเขาก็ จะไม เกิ ดผลเลย" ความเชื่ อจะไม
เกิดผลถาปราศจากความรัก แตไมใชการที่คุณสามารถ
รักคนอืน่ แตหมายถึงการทีค่ ุณยอมใหพระเจาผูทรงฤทธิ์
รักคุณตางหาก
ทั้งสองอยางนี้มนั แตกตางกันมาก การไววางใจใน
พระเจ าและดําเนิ นชีวิ ตในความเชื่ อคือการพึ่ งพาและ
ไว วางใจในพระองค สําหรั บทุ กสิ่ ง คุ ณจะทําอย างนั้ น

ครัง้ หนึง่ ตอนที่ฉนั อานขอพระคัมภีรขอ นี้ พระเจา
เริ่ มตรั ส บางสิ่ งบางอย างในใจฉั น ฉั นพยายามที่ จะ
ดําเนินชีวิตโดยความเชื่อ ฉันอยากจะทําทุกสิ่งทุกอยาง
ในชี วิ ต โดยการดํา เนิ น ในความเชื่ อ พระคั มภี ร ฉ บั บ
ขยายความแปล 2 โคริ นธ 5:7 ไว วา "เราพยายาม
ประพฤติผและปฏิ บัติตนเอง โดยที่ เชื่ อในการมี ความ
สัมพันธกับพระเจา"
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ความเชื่ อจนทําใหคุ ณรู สึกหิวกระหาย จนยอมที่ จะทํา
ทุกอยางเพื่อใหไดมาซึ่งความเชื่อ มันจะเกิดขึ้นไดก็โดย
ทางการสําแดงที่มาจากพระเจาเทานั้น
จงหยุดดิ้ นรนแสวงหาความเชื่ อเพราะคิ ดวาจะ
ทํา ให พ ระเจ า พอพระทั ย เสี ย แล ว ใช เ วลาและความ
พยายามเหลานั้นมาแสดงความรักตอพระเจาเสียดีกวา
ให เราใช เวลาแต ละวั นแสดงความรั ก ต อพระเจ า และ
ยอมใหพระองคทรงรักคุณ
"เพราะเราดําเนิ นโดยความเชื่ อ (เราพยายาม
ประพฤติและปฏิบัตติ นเองโดยทีเ่ ชือ่ ในการมีความสัมพันธ
กั บพระเจ า และสิ่ งอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข องกั บพระเจ า โดย
ความไว วางใจและความรู สึกอบอุ นอันบริ สุทธิ์ ดั งนั้ น
เราจึงดําเนิน) มิใชตามที่ตามองเห็น"
2 โครินธ 5:7

กล า วอี ก นั ย หนึ่ งก็ คื อ เราจะดํ า เนิ น ชี วิ ต ใน
ความเชื่ อไดหรือไมนั้ น ขึ้นอยูกับความสัมพันธของเรา
กับพระเจา คุณเขาใจหรือเปลา? ถาคนใดเชื่อวาตนเอง
เปนคนอธรรม เขาก็อาจลืมที่จะดําเนินชีวิตในความเชื่อ
ไปดวย ถาใครเชื่ อว าตั วเองเป นเหมื อนตัวหนอนแก ๆ
ที่อยูในดิน และพระเจาไมไดรักเขาเลย เขาก็ยอมจะลืม
การดําเนินชีวิตในความเชื่อไปดวย มีหลายคนพยายาม
ดําเนิ นชี วิ ตในความเชื่ อ แตเขากลั บไม ได มี สิ่ งเหล านี้
อยูในหัวใจของเขาเลย
กาลาเทีย 5:6 กลาววา ความเชื่อกระทําการได
โดยความรัก พระเจาไดใสความคิดในใจฉันวา "ทุกๆ คน
คิ ดว าขอพระคัมภี รตอนนี้ หมายความวา ถ าเขาไมรั ก
คนอื่ น ความเชื่ อของเขาก็ จะไม เ กิ ด ผล นั่ นไม ใช
ความหมายของข อ นี้ เ ลย ความหมายที่ แท จริ งของ
ขอนี้ คื อ ถ าพวกเขาไม รู วาพระเจารั กเขามากเพี ยงใด
ความเชื่ อของเขาก็ จะไม เกิ ดผลเลย" ความเชื่ อจะไม
เกิดผลถาปราศจากความรัก แตไมใชการที่คุณสามารถ
รักคนอืน่ แตหมายถึงการทีค่ ุณยอมใหพระเจาผูทรงฤทธิ์
รักคุณตางหาก
ทั้งสองอยางนี้มนั แตกตางกันมาก การไววางใจใน
พระเจ าและดําเนิ นชีวิ ตในความเชื่ อคือการพึ่ งพาและ
ไว วางใจในพระองค สําหรั บทุ กสิ่ ง คุ ณจะทําอย างนั้ น

ครัง้ หนึง่ ตอนที่ฉนั อานขอพระคัมภีรขอ นี้ พระเจา
เริ่ มตรั ส บางสิ่ งบางอย างในใจฉั น ฉั นพยายามที่ จะ
ดําเนินชีวิตโดยความเชื่อ ฉันอยากจะทําทุกสิ่งทุกอยาง
ในชี วิ ต โดยการดํา เนิ น ในความเชื่ อ พระคั มภี ร ฉ บั บ
ขยายความแปล 2 โคริ นธ 5:7 ไว วา "เราพยายาม
ประพฤติผและปฏิ บัติตนเอง โดยที่ เชื่ อในการมี ความ
สัมพันธกับพระเจา"
34

35





กับใครสักคนไมได ถาคุณไมรูวาเขารักคุณ คุณไมมีทางที่
จะไววางใจในพระเจาได ถาคุณไมรวู าพระองคทรงรักคุณ
หากคุณรูอยางแทจริงวาพระเจาทรงรักคุณมาก
ยิ่งเพียงใด ก็คงจะไมเปนการยากเทาไหรที่คุณจะยอมรับ
เอาการรักษาโรค และคงไมยากเทาไหรที่คุณจะยอมให
พระเจาทรงชวยแกไขปญหาในดานการเงินของคุณ
เหตุ ผ ลที่ คุ ณ ไม ส ามารถรั บการช ว ยเหลื อ ได
ก็เพราะคุณไมยอมเชื่ออยางแทจริงดวยสุดใจวาพระเจา
กําลังประทานสิ่งนั้นๆ ใหแกคุณนั่นเอง คุณอาจจะพูดวา
"ฉั นก็ อยากจะเชื่ ออย างนั้ นเหมื อนกั น แต จะต องทํา
อะไรบางถึงจะมีความเชื่ออยางนั้นได?"
คุ ณจะต องมี ความรั กของพระเจ าอยู ในตั วคุ ณ
ซึ่งสิ่งที่คุณจําเปนตองทําก็คือเมื่อพระเจาทรงสําแดงวา
พระองค ท รงรั ก คุ ณ ก็ ให ย อมรั บตามนั้ น พระคั ม ภี ร
กลาววา "เราทัง้ หลายรัก ก็เพราะพระองคทรงรักเรากอน"
(1 ยอหน 4:19) มันจะเปนไปไมไดเลยที่คุณจะรักพระเจา
โดยที่ยังไมแนใจวาพระองคทรงรักคุณกอน
ทุ กอย างมั นก็อยู ในตั วคุ ณอยู แลว ในหั วใจของ
คุณนัน่ แหละ มันอยูขางในนัน้ พระเจารักคุณ คุณเปนคน
ยอดเยี่ยม เปนคนสวยงาม เปนคนที่มีคา เปนคนที่พิเศษ
จริงๆ พระเจาทรงรักคุณ ไมมีใครอีกแลวในโลกนี้ที่ จะ
รักคุณเทากับที่พระเจาทรงรัก

คุณไมต องการใครอีกแลวนอกจากพระเจา แต
พระองคก็จะประทานคนอื่นๆ เขามาในชีวิตของคุณดวย
ขอเท็จจริงในเรื่องนี้ก็คือวา ในโลกนี้ถาไมมีใครอีกแลว
มี แ ต คุ ณกั บพระเจ าเท านั้ น คุ ณ ก็ ยั งมี ความสุ ข อยู ได
พระเจ าจะทรงเป นสหายเลิ ศของคุณ พระองคจะเป น
คูชีวิตของคุณ ถาคุณยังไมมีคูชีวิต พระองคจะทรงเปน
พอและแมใหแกคุณ ถาคุณไมมีพอแม
พระเจารักคุณมากขนาดนั้นจริงๆ นั่นคือวิธีที่คุณ
สามารถใชความเชื่ อเพื่ อรั บเอาสิ่ งตางๆ จากพระองค
พระองคทรงรักคุณมากจนคุณรูวาพระองคทรงประสงค
ให คุ ณ ได สิ่ งนั้ น ๆ และถ าคุ ณ ยั งไม รู ว า พระเจ าทรง
ประสงคใหคุณไดสิ่งนั้น คุณก็จะยังไมมีความเชื่อมากพอ
ที่จะรับสิ่งใดๆ ไดเลย
ความเชื่ อกระทําการไดโดยการยอมให พระเจ า
ทรงรักคุณ มันไมไดกระทําโดยการที่คุณออกไปพยายาม
แสดงความรักตอคนอื่นใด จงยอมใหพระเจารักคุณและ
บอกกับพระองคทั้งวันวา "โอ พระเจาเจาขา ขาพระองค
รูว า พระองคทรงรักขาพระองค ฮาเลลูยา พระบิดาเจาขา
ขอสรรเสริญยกยองพระนามของพระองค"
สมิธ วิกเกิลสเวิรธ เปนอัครทูตที่ยิ่งใหญคนหนึ่ง
ของพระเจา มีบางคนไดถามทานวาทานใชเวลาในการ
อธิษฐานนานหรือไม ทานตอบเขาวา "ผมแทบจะไมเคย
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กับใครสักคนไมได ถาคุณไมรูวาเขารักคุณ คุณไมมีทางที่
จะไววางใจในพระเจาได ถาคุณไมรวู าพระองคทรงรักคุณ
หากคุณรูอยางแทจริงวาพระเจาทรงรักคุณมาก
ยิ่งเพียงใด ก็คงจะไมเปนการยากเทาไหรที่คุณจะยอมรับ
เอาการรักษาโรค และคงไมยากเทาไหรที่คุณจะยอมให
พระเจาทรงชวยแกไขปญหาในดานการเงินของคุณ
เหตุ ผ ลที่ คุ ณ ไม ส ามารถรั บการช ว ยเหลื อ ได
ก็เพราะคุณไมยอมเชื่ออยางแทจริงดวยสุดใจวาพระเจา
กําลังประทานสิ่งนั้นๆ ใหแกคุณนั่นเอง คุณอาจจะพูดวา
"ฉั นก็ อยากจะเชื่ ออย างนั้ นเหมื อนกั น แต จะต องทํา
อะไรบางถึงจะมีความเชื่ออยางนั้นได?"
คุ ณจะต องมี ความรั กของพระเจ าอยู ในตั วคุ ณ
ซึ่งสิ่งที่คุณจําเปนตองทําก็คือเมื่อพระเจาทรงสําแดงวา
พระองค ท รงรั ก คุ ณ ก็ ให ย อมรั บตามนั้ น พระคั ม ภี ร
กลาววา "เราทัง้ หลายรัก ก็เพราะพระองคทรงรักเรากอน"
(1 ยอหน 4:19) มันจะเปนไปไมไดเลยที่คุณจะรักพระเจา
โดยที่ยังไมแนใจวาพระองคทรงรักคุณกอน
ทุ กอย างมั นก็อยู ในตั วคุ ณอยู แลว ในหั วใจของ
คุณนัน่ แหละ มันอยูขางในนัน้ พระเจารักคุณ คุณเปนคน
ยอดเยี่ยม เปนคนสวยงาม เปนคนที่มีคา เปนคนที่พิเศษ
จริงๆ พระเจาทรงรักคุณ ไมมีใครอีกแลวในโลกนี้ที่ จะ
รักคุณเทากับที่พระเจาทรงรัก

คุณไมต องการใครอีกแลวนอกจากพระเจา แต
พระองคก็จะประทานคนอื่นๆ เขามาในชีวิตของคุณดวย
ขอเท็จจริงในเรื่องนี้ก็คือวา ในโลกนี้ถาไมมีใครอีกแลว
มี แ ต คุ ณกั บพระเจ าเท านั้ น คุ ณ ก็ ยั งมี ความสุ ข อยู ได
พระเจ าจะทรงเป นสหายเลิ ศของคุณ พระองคจะเป น
คูชีวิตของคุณ ถาคุณยังไมมีคูชีวิต พระองคจะทรงเปน
พอและแมใหแกคุณ ถาคุณไมมีพอแม
พระเจารักคุณมากขนาดนั้นจริงๆ นั่นคือวิธีที่คุณ
สามารถใชความเชื่ อเพื่ อรั บเอาสิ่ งตางๆ จากพระองค
พระองคทรงรักคุณมากจนคุณรูวาพระองคทรงประสงค
ให คุ ณ ได สิ่ งนั้ น ๆ และถ าคุ ณ ยั งไม รู ว า พระเจ าทรง
ประสงคใหคุณไดสิ่งนั้น คุณก็จะยังไมมีความเชื่อมากพอ
ที่จะรับสิ่งใดๆ ไดเลย
ความเชื่ อกระทําการไดโดยการยอมให พระเจ า
ทรงรักคุณ มันไมไดกระทําโดยการที่คุณออกไปพยายาม
แสดงความรักตอคนอื่นใด จงยอมใหพระเจารักคุณและ
บอกกับพระองคทั้งวันวา "โอ พระเจาเจาขา ขาพระองค
รูว า พระองคทรงรักขาพระองค ฮาเลลูยา พระบิดาเจาขา
ขอสรรเสริญยกยองพระนามของพระองค"
สมิธ วิกเกิลสเวิรธ เปนอัครทูตที่ยิ่งใหญคนหนึ่ง
ของพระเจา มีบางคนไดถามทานวาทานใชเวลาในการ
อธิษฐานนานหรือไม ทานตอบเขาวา "ผมแทบจะไมเคย
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อธิษฐานนานกวา 30 นาทีเลย แตผมก็อธิษฐานแทบ
ทุกระยะ 30 นาที" ครั้งหนึ่งทานเคยกลาววา ถาทาน
ปลอยใหเวลาผานไปนานกวา 15 นาที โดยที่ไมไดติดตอ
หรือสนทนากับพระเจาเลย ทานจะตองกลับใจเสียใหม
พวกเราพยายามแสวงหาสิ่งตางๆ แบบกลับดาน
เราจะทํ า อะไรให เ กิ ด ขึ้ นโดยกํ า ลั งของเราเองไม ได
พระเจาจะทรงอวยพระพรคุณเพราะพระองคทรงรักคุณ
พระองคจะประทานสิ่งตางๆ ใหแกคุณแบบเดียวกันกับ
ที่พระองคประทานความรอดใหคุณ
คุ ณไม มี ทางที่ จะทําให สมาชิ กในครอบครั วหรื อ
คนอืน่ รับความรอดไดโดยการกระทําของคุณเอง จงยอม
ใหพระเจารักคุณ จากนั้นเมือ่ ถึงเวลาที่คุณเจอกับสมาชิก
ในครอบครัว คุณก็จะพรอมที่จะรักพวกเขา พระคัมภีร
กลาววา ถาคุณแสดงความรักตอเขา และหยุดพยายาม
ที่ จะนํ า วิ ญญาณของเขาด วยคํ า พู ด หรื อ เทคนิ คที่
แพรวพราว คุ ณก็ จะสามารถนํา เขามาถึ งพระเยซู ได
พระวิ ญ ญาณของพระเจ าจะชั ก นําครอบครั ว ของคุ ณ
โดยผ านทางความรั กของพระเจ า แต คุณจะรักคนอื่ น
ไมได ถาคุณยังไมยอมใหพระเจารักคุณเสียกอน
เอเฟซัส 2:8 กลาววา "ดวยวาซึ่ งเราทั้ งหลาย
รอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใชโดย
ตัวเราทั้งหลายกระทําเอง แตพระเจาทรงประทานให"

คุ ณตระหนักหรื อไม ว าคุ ณไม ต องกระทําสิ่ งใดเลยเพื่ อ
ที่จะรอด พวกเราสวนใหญมีชีวิตที่แหลวแหลกพอๆ กัน
ก อ นที่ พระเยซู จ ะทรงช ว ยเราให ร อด แน น อนว า
การที่ เ ราได รั บความรอดนั้ น ไม ได ขึ้ น อยู กั บความดี
ของเรา หรือการทีเ่ ราไดทําสิ่งทีถ่ กู ตอง แตมันเปนเพราะ
สิ่งเดียวเทานั้นคือ เพราะวาพระเจาทรงรักเรามากมาย
จนได ทรงประทานพระบุ ตรองคเดียวของพระองคเพื่ อ
ทุกคนทีว่ างใจในพระบุตรนัน้ จะไมพินาศแตมีชวี ิตนิรันดร
(ยน.3:16)
คําวา พระคุณ อาจแปลความหมายไดอีกอยาง
หนึง่ คือ การทีพ่ ระเจาทรงชอบพระทัยทีจ่ ะใชความสามารถ
ของพระองคในชีวิตของคุณเพื่อที่จะชวยแกปญหาและ
ตอบสนองความตองการทุกอยางของคุณ พระเจาทรง
ประทานให คุ ณมี ความเชื่ อมากพอที่ จะได รั บความรอด
และโดยความรักของพระองค พระองคก็ทรงประทาน
ใหคุณมีความเชื่ อเพื่ อรับการรักษาโรค และความเชื่ อ
เพื่อรับการเลี้ยงดูจากพระองคดวย
ถ าความเชื่ อที่ พระองค ทรงประทานเพื่ อให คุ ณ
ไดรั บความรอดมี มากพอที่ จะทําให คุ ณได รับความรอด
ความเชือ่ อันเดียวกันนัน้ ก็ยงั อยูภ ายในตัวคุณเพือ่ ทีจ่ ะชวย
ใหคุณไดพบกับคําตอบสําหรับปญหาอื่นๆ ในชีวิตของคุณ
ดวย ถาคุณเชื่อวาพระเจาทรงรักคุณ และเริ่มที่จะรูถึง

38

39





อธิษฐานนานกวา 30 นาทีเลย แตผมก็อธิษฐานแทบ
ทุกระยะ 30 นาที" ครั้งหนึ่งทานเคยกลาววา ถาทาน
ปลอยใหเวลาผานไปนานกวา 15 นาที โดยที่ไมไดติดตอ
หรือสนทนากับพระเจาเลย ทานจะตองกลับใจเสียใหม
พวกเราพยายามแสวงหาสิ่งตางๆ แบบกลับดาน
เราจะทํ า อะไรให เ กิ ด ขึ้ นโดยกํ า ลั งของเราเองไม ได
พระเจาจะทรงอวยพระพรคุณเพราะพระองคทรงรักคุณ
พระองคจะประทานสิ่งตางๆ ใหแกคุณแบบเดียวกันกับ
ที่พระองคประทานความรอดใหคุณ
คุ ณไม มี ทางที่ จะทําให สมาชิ กในครอบครั วหรื อ
คนอืน่ รับความรอดไดโดยการกระทําของคุณเอง จงยอม
ใหพระเจารักคุณ จากนั้นเมือ่ ถึงเวลาที่คุณเจอกับสมาชิก
ในครอบครัว คุณก็จะพรอมที่จะรักพวกเขา พระคัมภีร
กลาววา ถาคุณแสดงความรักตอเขา และหยุดพยายาม
ที่ จะนํ า วิ ญญาณของเขาด วยคํ า พู ด หรื อ เทคนิ คที่
แพรวพราว คุ ณก็ จะสามารถนํา เขามาถึ งพระเยซู ได
พระวิ ญ ญาณของพระเจ าจะชั ก นําครอบครั ว ของคุ ณ
โดยผ านทางความรั กของพระเจ า แต คุณจะรักคนอื่ น
ไมได ถาคุณยังไมยอมใหพระเจารักคุณเสียกอน
เอเฟซัส 2:8 กลาววา "ดวยวาซึ่ งเราทั้ งหลาย
รอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใชโดย
ตัวเราทั้งหลายกระทําเอง แตพระเจาทรงประทานให"

คุ ณตระหนักหรื อไม ว าคุ ณไม ต องกระทําสิ่ งใดเลยเพื่ อ
ที่จะรอด พวกเราสวนใหญมีชีวิตที่แหลวแหลกพอๆ กัน
ก อ นที่ พระเยซู จ ะทรงช ว ยเราให ร อด แน น อนว า
การที่ เ ราได รั บความรอดนั้ น ไม ได ขึ้ น อยู กั บความดี
ของเรา หรือการทีเ่ ราไดทําสิ่งทีถ่ กู ตอง แตมันเปนเพราะ
สิ่งเดียวเทานั้นคือ เพราะวาพระเจาทรงรักเรามากมาย
จนได ทรงประทานพระบุ ตรองคเดียวของพระองคเพื่ อ
ทุกคนทีว่ างใจในพระบุตรนัน้ จะไมพินาศแตมีชวี ิตนิรันดร
(ยน.3:16)
คําวา พระคุณ อาจแปลความหมายไดอีกอยาง
หนึง่ คือ การทีพ่ ระเจาทรงชอบพระทัยทีจ่ ะใชความสามารถ
ของพระองคในชีวิตของคุณเพื่อที่จะชวยแกปญหาและ
ตอบสนองความตองการทุกอยางของคุณ พระเจาทรง
ประทานให คุ ณมี ความเชื่ อมากพอที่ จะได รั บความรอด
และโดยความรักของพระองค พระองคก็ทรงประทาน
ใหคุณมีความเชื่ อเพื่ อรับการรักษาโรค และความเชื่ อ
เพื่อรับการเลี้ยงดูจากพระองคดวย
ถ าความเชื่ อที่ พระองค ทรงประทานเพื่ อให คุ ณ
ไดรั บความรอดมี มากพอที่ จะทําให คุ ณได รับความรอด
ความเชือ่ อันเดียวกันนัน้ ก็ยงั อยูภ ายในตัวคุณเพือ่ ทีจ่ ะชวย
ใหคุณไดพบกับคําตอบสําหรับปญหาอื่นๆ ในชีวิตของคุณ
ดวย ถาคุณเชื่อวาพระเจาทรงรักคุณ และเริ่มที่จะรูถึง
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ความรั กของพระองค อย างแท จริ งแล ว คุ ณ ก็ จะเริ่ ม
ไว ว างใจในพระองค อ ย า งแท จริ ง คุ ณ จะเริ่ มมั่ นใจ
ในความสัตยจริงแหงพระวจนะของพระองค คุณจะเริ่ม
รูวาพระองคจะไมมีวันมุสาตอคุณอยางแนนอน เพราะ
พระองคทรงรักคุณ
คําวา "ความเชื่อ" ตามความหมายในพระคัมภีร
ฉบับขยายความนั้ น หมายถึง การที่ คุ ณยอมเอาชีวิ ต
ทั้งหมดทุกสวนไปพึ่งพาในพระองค (พระเจา) โดยความ
ไว วางใจ และความเชื่ อมั่ น ในฤทธิ์ เดชในพระป ญญา
และความดี ของพระองค อยางสมบู รณ แบบ (คส.1:4)
เมื่ อคุ ณยอมให พระเจ าทรงรั กคุณ คุ ณก็จะเริ่ มเรี ยนรู
ที่ จะรักพระองค และวางใจในพระองค และคุณก็จะมี
ความเชื่ อ
พระเจาทรงรักคุณ!



"ในความรักนั้นไมมีความกลัว
แตความรักที่ สมบูรณนั้น
ก็ไดขจัดความกลัวเสีย เพราะความกลัว
เขากับการลงโทษ และผูที่มีความกลัว
ก็ยังไมมีความรักที่สมบูรณ"
1 ยอหน 4:18
ตามธรรมดาแลว เรามักจะดําเนินในความเชื่อไป
ไดดี เรามั่นใจวาพระเจารักเรา และไววางใจในพระองค
แต ในทันใดนัน้ มีเหตุการณบางอยางเกิดขึน้ เพือ่ โจมตีเรา
สิ่ งที่ เป นตัวขโมยความเชื่ อที่ ใหญ ที่ สุ ดคื อสถาน
การณแวดลอม คือเหตุการณ เลวร ายตางๆ ที่ เกิดขึ้ น
กับตัวเรา เราไมคอยมีปญหาที่จะเชื่อวาพระเจารักเรา
เทาไหรนกั จนกระทัง่ มีเหตุการณบางอยางเกิดขึน้ ทีท่ ําให
ดูเหมือนวาพระองคไมรักเรา
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ความรั กของพระองค อย างแท จริ งแล ว คุ ณ ก็ จะเริ่ ม
ไว ว างใจในพระองค อ ย า งแท จริ ง คุ ณ จะเริ่ มมั่ นใจ
ในความสัตยจริงแหงพระวจนะของพระองค คุณจะเริ่ม
รูวาพระองคจะไมมีวันมุสาตอคุณอยางแนนอน เพราะ
พระองคทรงรักคุณ
คําวา "ความเชื่อ" ตามความหมายในพระคัมภีร
ฉบับขยายความนั้ น หมายถึง การที่ คุ ณยอมเอาชีวิ ต
ทั้งหมดทุกสวนไปพึ่งพาในพระองค (พระเจา) โดยความ
ไว วางใจ และความเชื่ อมั่ น ในฤทธิ์ เดชในพระป ญญา
และความดี ของพระองค อยางสมบู รณ แบบ (คส.1:4)
เมื่ อคุ ณยอมให พระเจ าทรงรั กคุณ คุ ณก็จะเริ่ มเรี ยนรู
ที่ จะรักพระองค และวางใจในพระองค และคุณก็จะมี
ความเชื่ อ
พระเจาทรงรักคุณ!



"ในความรักนั้นไมมีความกลัว
แตความรักที่ สมบูรณนั้น
ก็ไดขจัดความกลัวเสีย เพราะความกลัว
เขากับการลงโทษ และผูที่มีความกลัว
ก็ยังไมมีความรักที่สมบูรณ"
1 ยอหน 4:18
ตามธรรมดาแลว เรามักจะดําเนินในความเชื่อไป
ไดดี เรามั่นใจวาพระเจารักเรา และไววางใจในพระองค
แต ในทันใดนัน้ มีเหตุการณบางอยางเกิดขึน้ เพือ่ โจมตีเรา
สิ่ งที่ เป นตัวขโมยความเชื่ อที่ ใหญ ที่ สุ ดคื อสถาน
การณแวดลอม คือเหตุการณ เลวร ายตางๆ ที่ เกิดขึ้ น
กับตัวเรา เราไมคอยมีปญหาที่จะเชื่อวาพระเจารักเรา
เทาไหรนกั จนกระทัง่ มีเหตุการณบางอยางเกิดขึน้ ทีท่ ําให
ดูเหมือนวาพระองคไมรักเรา
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จากนั้นมารก็จะแทรกเขามาพรอมดวยความกลัว
และความรู สึกตําหนิตนเองเพื่ อจะแยกเราออกไปจาก
สิ่ งเดี ยวที่ ทําให เราเป นไทได คือความรักของพระเจ า
"ทําไมถึงมีเรื่องนี้เกิดขึ้นไดละ?" มารถาม "เราเคยคิดวา
พระเจารักเจา แลวทําไมเรื่องรายๆ ถึงเกิดขึ้นกับเจาได?
สงสั ยเจ า ต องไปทํา อะไรที่ ไม ดี ม าละสิ พระเจ า ถึ งได
โกรธเจาขนาดนี้"
แล วคุ ณก็สู ญเสี ยความรู สึ กมั่ นใจต อพระพั กตร
พระเจาไป ถาเราไมมั่ นใจ เราจะบังคับใหตัวเองมั่นใจ
ก็ ไม ได คุ ณ จะเต็ มไปด วยความมั่ น ใจหรื อเต็ ม ไปด วย
ความเชื่ อไม ได ถาคุณไมรู ว าพระเจ าทรงรักคุณ และ
ถาคุณยอมรับความกลัว และการตําหนิตนเองที่มารใส
เขามาในความคิด คุณก็จะไมรูวาพระเจารักคุณเพียงใด
พระธรรม 1 ยอหน 4:18 กลาวไวอยางทรงพลังวา
"ดวยวาความรักอันสมบูรณกข็ จัดความกลัวไปจนหมดสิน้ "
ฉันภาวนาขอพระคัมภีรนี้อยูหลายครั้ง พยายามที่จะทํา
ความเข าใจถึ งความหมาย ในที่ สุ ดวั น หนึ่ งพระเจ า ก็
เป ด เผยความหมายในวิ ญญาณของฉั น ความรั กอั น
สมบูรณ ขจัดความกลั วออกไปได พระเจ าคื อความรั ก
อันสมบูรณนั้น และถาคุณรูวาความรักที่พระเจามีตอ คุณ
นั้นสมบูรณแบบเพียงใด ก็จะไมมีสิ่ งใดอีกแลวในโลกนี้
ที่ จะทํ า ให คุ ณ กลั ว ได อี ก เป นไปไม ได เ ลยที่ เราจะมี

ความกลัว ถาเราไดรับการเป ดเผยให เห็ นถึ งความรัก
ที่พระเจาทรงมีตอเราเปนสวนตัว
เปนไปไมไดที่เราจะกลัวความลมเหลว ถาเรารูวา
พระเจารักเรา เราจะไมมีวั นลมเหลว ถาเราพึ่ งพาใน
พระเจา ทางเดียวที่ จะทําใหเราลมเหลวก็คือ เมื่อเรา
พึ่ งพาในตนเอง ถาคุณรู ว าพระเจาทรงรั กคุ ณ คุ ณจะ
ไมมวี นั กลัววาจะลมเหลว ถาคุณรูว า พระเจารักคุณ คุณจะ
ไมมีวันกลัวการไมยอมรับของคนอื่น
ความรั กของพระเจ านั้ นมี พ ลั งมากจนสามารถ
ครอบคลุมทุกสิง่ ได คุณคิดวาพระเจาองคเดียวกันทีช่ ว ยไถ
คุณใหรอดและปลดปลอยใหคุณไทแลวจะทรงปรับโทษ
คุณอยางนั้นหรือ? ซาตานนั่นแหละคือผูกลาวโทษ สวน
พระเจานั้น พระองคจะทรงเตือนใหคุณรู ถึงบาปที่มีอยู
ในชีวิตและพระองคจะทรงสําแดงใหคุณพบกับทางออก
สวนมารมันจะกลาวโทษคุณ และบอกวาไมมีทางแกไขได
อีกแลว
พระคั มภี ร ฉบั บขยายความแปลพระธรรมข อ นี้
ไววา "ไมมคี วามกลัวอยูใ นความรัก (ความรูส กึ หวาดหวัน่
ไม ได ดํา รงอยู ) แต ค วามรั กที่ เ ติ บโตเต็ มที่ ( ครบถ ว น
สมบูรณแบบ)นัน้ ไดขบั ไลความกลัวออกพนประตูไป และ
ขจัดรองรอยแห งความสยดสยองทุกอย างออกไปหมด
เพราะความกลัวนั้นเอาความคิดเรื่องการลงโทษติดตัว
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จากนั้นมารก็จะแทรกเขามาพรอมดวยความกลัว
และความรู สึกตําหนิตนเองเพื่ อจะแยกเราออกไปจาก
สิ่ งเดี ยวที่ ทําให เราเป นไทได คือความรักของพระเจ า
"ทําไมถึงมีเรื่องนี้เกิดขึ้นไดละ?" มารถาม "เราเคยคิดวา
พระเจารักเจา แลวทําไมเรื่องรายๆ ถึงเกิดขึ้นกับเจาได?
สงสั ยเจ า ต องไปทํา อะไรที่ ไม ดี ม าละสิ พระเจ า ถึ งได
โกรธเจาขนาดนี้"
แล วคุ ณก็สู ญเสี ยความรู สึ กมั่ นใจต อพระพั กตร
พระเจาไป ถาเราไมมั่ นใจ เราจะบังคับใหตัวเองมั่นใจ
ก็ ไม ได คุ ณ จะเต็ มไปด วยความมั่ น ใจหรื อเต็ ม ไปด วย
ความเชื่ อไม ได ถาคุณไมรู ว าพระเจ าทรงรักคุณ และ
ถาคุณยอมรับความกลัว และการตําหนิตนเองที่มารใส
เขามาในความคิด คุณก็จะไมรูวาพระเจารักคุณเพียงใด
พระธรรม 1 ยอหน 4:18 กลาวไวอยางทรงพลังวา
"ดวยวาความรักอันสมบูรณกข็ จัดความกลัวไปจนหมดสิน้ "
ฉันภาวนาขอพระคัมภีรนี้อยูหลายครั้ง พยายามที่จะทํา
ความเข าใจถึ งความหมาย ในที่ สุ ดวั น หนึ่ งพระเจ า ก็
เป ด เผยความหมายในวิ ญญาณของฉั น ความรั กอั น
สมบูรณ ขจัดความกลั วออกไปได พระเจ าคื อความรั ก
อันสมบูรณนั้น และถาคุณรูวาความรักที่พระเจามีตอ คุณ
นั้นสมบูรณแบบเพียงใด ก็จะไมมีสิ่ งใดอีกแลวในโลกนี้
ที่ จะทํ า ให คุ ณ กลั ว ได อี ก เป นไปไม ได เ ลยที่ เราจะมี

ความกลัว ถาเราไดรับการเป ดเผยให เห็ นถึ งความรัก
ที่พระเจาทรงมีตอเราเปนสวนตัว
เปนไปไมไดที่เราจะกลัวความลมเหลว ถาเรารูวา
พระเจารักเรา เราจะไมมีวั นลมเหลว ถาเราพึ่ งพาใน
พระเจา ทางเดียวที่ จะทําใหเราลมเหลวก็คือ เมื่อเรา
พึ่ งพาในตนเอง ถาคุณรู ว าพระเจาทรงรั กคุ ณ คุ ณจะ
ไมมวี นั กลัววาจะลมเหลว ถาคุณรูว า พระเจารักคุณ คุณจะ
ไมมีวันกลัวการไมยอมรับของคนอื่น
ความรั กของพระเจ านั้ นมี พ ลั งมากจนสามารถ
ครอบคลุมทุกสิง่ ได คุณคิดวาพระเจาองคเดียวกันทีช่ ว ยไถ
คุณใหรอดและปลดปลอยใหคุณไทแลวจะทรงปรับโทษ
คุณอยางนั้นหรือ? ซาตานนั่นแหละคือผูกลาวโทษ สวน
พระเจานั้น พระองคจะทรงเตือนใหคุณรู ถึงบาปที่มีอยู
ในชีวิตและพระองคจะทรงสําแดงใหคุณพบกับทางออก
สวนมารมันจะกลาวโทษคุณ และบอกวาไมมีทางแกไขได
อีกแลว
พระคั มภี ร ฉบั บขยายความแปลพระธรรมข อ นี้
ไววา "ไมมคี วามกลัวอยูใ นความรัก (ความรูส กึ หวาดหวัน่
ไม ได ดํา รงอยู ) แต ค วามรั กที่ เ ติ บโตเต็ มที่ ( ครบถ ว น
สมบูรณแบบ)นัน้ ไดขบั ไลความกลัวออกพนประตูไป และ
ขจัดรองรอยแห งความสยดสยองทุกอย างออกไปหมด
เพราะความกลัวนั้นเอาความคิดเรื่องการลงโทษติดตัว
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มาด วย ดังนั้ นผู ที่ ยังมีความกลัวอยู ก็ยังไมไดบรรลุ ถึง
ความรักทีเ่ ปนผูใ หญอยางเต็มทีแ่ ลว (ยังไมไดเติบโตจนถึง
ภาวะความรักอันสมบูรณแบบ)"
หลายคนคิดวา ขอพระธรรมตอนนี้หมายความวา
ถ าคุ ณรั กฉั นมากพอ คุ ณก็ จะไม รู สึ กกลั วฉั นอี กต อไป
และถาคุณรักใครสักคนมากพอ ความกลัวก็จะออกไปจาก
ชีวิตคุณ แตนั่นไมใชความหมายของพระคัมภีรตอนนี้
พระคัมภีรหมายความวา ถาคุณยอมใหพระเจา
รักคุณ คุณก็จะไมตอ งกลัวอีกตอไป คุณตองยอมใหพระเจา
รักคุณ ถาคุณไมตองการที่ จะมีความกลัวอยูในชีวิตอีก
ตอไป จงรับเอาความรักของพระเจาไวเสียเดี๋ยวนี้ดวย
ความเชื่อ เชิญรับเถิด จงไขวควาออกไปดวยความเชื่อ
รับเอาความรักทั้งหมดของพระเจาเขาสูชีวิตคุณ
หลั งจากที่ พ ระเจ า ประทานการสํ า แดงแก ฉั น
ในเรื่ องความรั กขจัดความกลั วนี้ แลว ฉันมี เหตุ การณ
ที่ตองนําบทเรียนนี้ไปใชในทันที เรามีปญหากับรถยนต
ของเรามาระยะหนึง่ แลว เราคิดวาคงเปนเพราะสายพาน
มันหมดอายุแลว รถเราตองใชสายพานเสนใหญ ถามัน
หมดอายุจริงและตองเปลี่ยนใหมคงตองใชเงินราว 400500 เหรียญทีเดียว ซึ่งตอนนั้นเราไมมีเงินพอ จึงคิดวา
ทนใชอยางนั้นไปพลางๆ กอน

ในเชาวันนั้น พระเจ าตรัสหนุนใจฉันวา "จอยซ
ขอใหเจาแสดงความรักตอเราตลอดวันนี้ และยอมใหเรา
รักเจา ไมตองทําอะไรอื่นอีก เจาไมจําเปนตองเปนสตรี
แหงความเชื่อ สิง่ ทีเ่ จาตองทําก็คือ ขอใหสําแดงความรัก
ตอเราและยอมใหเรารักเจ าตลอดเวลา จงยอมให เรา
รักเจา"
ดังนั้นฉันจึงเดินไปรอบๆ บาน เสริมสรางตัวเอง
ขึ้นในความเชื่ออันบริสุทธิ์ รองและประดิษฐเพลงใหมๆ
สรรเสริ ญพระเจาอย างมีความสุข ในทันใดนั้ นฉั นก็ ได
ยินเสียงของสามีดังออกมาจากขางในโรงจอดรถ ที่จริง
เขาออกไปทํางานเมื่อ 45 นาทีกอนหนานี้ แลวทําไมจูๆ
ถึ งกลั บมาอยู ที่ โรงรถได เขาเป ด ประตู บ า นเข า มา
พร อ มกั บพู ดว า "ผมเข า เกี ย ร อื่ น ไม ได เ ลยนอกจาก
เกียรหนึ่ง เลยตองขับกลับมา"
ฉันปดประตูบานแลวก็เริม่ หัวเราะออกมา ฉันไมได
ตัดสินใจที่จะหัวเราะ มันออกมาเอง มันลนออกมาจาก
วิญญาณของฉันและพระเจาทรงสําแดงใหรูวา มันเปน
เพราะฉั น ยอมให พระองค รั กฉั นตลอดเช า นั้ น ฉั นจึ ง
สามารถหัวเราะได การที่คุณยอมใหพระเจารักคุณนั้น
เป น การเป ดประตู ให ค วามเชื่ อ ทํ า งานในชี วิ ต คุ ณได
ฉันหัวเราะออกมาไดโดยความเชื่อ
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มาด วย ดังนั้ นผู ที่ ยังมีความกลัวอยู ก็ยังไมไดบรรลุ ถึง
ความรักทีเ่ ปนผูใ หญอยางเต็มทีแ่ ลว (ยังไมไดเติบโตจนถึง
ภาวะความรักอันสมบูรณแบบ)"
หลายคนคิดวา ขอพระธรรมตอนนี้หมายความวา
ถ าคุ ณรั กฉั นมากพอ คุ ณก็ จะไม รู สึ กกลั วฉั นอี กต อไป
และถาคุณรักใครสักคนมากพอ ความกลัวก็จะออกไปจาก
ชีวิตคุณ แตนั่นไมใชความหมายของพระคัมภีรตอนนี้
พระคัมภีรหมายความวา ถาคุณยอมใหพระเจา
รักคุณ คุณก็จะไมตอ งกลัวอีกตอไป คุณตองยอมใหพระเจา
รักคุณ ถาคุณไมตองการที่ จะมีความกลัวอยูในชีวิตอีก
ตอไป จงรับเอาความรักของพระเจาไวเสียเดี๋ยวนี้ดวย
ความเชื่อ เชิญรับเถิด จงไขวควาออกไปดวยความเชื่อ
รับเอาความรักทั้งหมดของพระเจาเขาสูชีวิตคุณ
หลั งจากที่ พ ระเจ า ประทานการสํ า แดงแก ฉั น
ในเรื่ องความรั กขจัดความกลั วนี้ แลว ฉันมี เหตุ การณ
ที่ตองนําบทเรียนนี้ไปใชในทันที เรามีปญหากับรถยนต
ของเรามาระยะหนึง่ แลว เราคิดวาคงเปนเพราะสายพาน
มันหมดอายุแลว รถเราตองใชสายพานเสนใหญ ถามัน
หมดอายุจริงและตองเปลี่ยนใหมคงตองใชเงินราว 400500 เหรียญทีเดียว ซึ่งตอนนั้นเราไมมีเงินพอ จึงคิดวา
ทนใชอยางนั้นไปพลางๆ กอน

ในเชาวันนั้น พระเจ าตรัสหนุนใจฉันวา "จอยซ
ขอใหเจาแสดงความรักตอเราตลอดวันนี้ และยอมใหเรา
รักเจา ไมตองทําอะไรอื่นอีก เจาไมจําเปนตองเปนสตรี
แหงความเชื่อ สิง่ ทีเ่ จาตองทําก็คือ ขอใหสําแดงความรัก
ตอเราและยอมใหเรารักเจ าตลอดเวลา จงยอมให เรา
รักเจา"
ดังนั้นฉันจึงเดินไปรอบๆ บาน เสริมสรางตัวเอง
ขึ้นในความเชื่ออันบริสุทธิ์ รองและประดิษฐเพลงใหมๆ
สรรเสริ ญพระเจาอย างมีความสุข ในทันใดนั้ นฉั นก็ ได
ยินเสียงของสามีดังออกมาจากขางในโรงจอดรถ ที่จริง
เขาออกไปทํางานเมื่อ 45 นาทีกอนหนานี้ แลวทําไมจูๆ
ถึ งกลั บมาอยู ที่ โรงรถได เขาเป ด ประตู บ า นเข า มา
พร อ มกั บพู ดว า "ผมเข า เกี ย ร อื่ น ไม ได เ ลยนอกจาก
เกียรหนึ่ง เลยตองขับกลับมา"
ฉันปดประตูบานแลวก็เริม่ หัวเราะออกมา ฉันไมได
ตัดสินใจที่จะหัวเราะ มันออกมาเอง มันลนออกมาจาก
วิญญาณของฉันและพระเจาทรงสําแดงใหรูวา มันเปน
เพราะฉั น ยอมให พระองค รั กฉั นตลอดเช า นั้ น ฉั นจึ ง
สามารถหัวเราะได การที่คุณยอมใหพระเจารักคุณนั้น
เป น การเป ดประตู ให ค วามเชื่ อ ทํ า งานในชี วิ ต คุ ณได
ฉันหัวเราะออกมาไดโดยความเชื่อ
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อับราฮัมก็หัวเราะไดดวยความเชื่อ เมื่อพระเจา
เสด็ จมาหาท า นและแจ งว าท า นจะได ลู กชาย ท านก็
หัวเราะ กลาววา "สรรเสริญพระเจา ขาพระองคเชื่อ"
สวนซาราหนั้น หัวเราะดวยความสงสัยและไมเชื่อและ
พระเจ าได เตื อนเธอ แต พระองค ไม ได เตื อ นอั บราฮั ม
ที่ทานหัวเราะ เพราะมันเปนการหัวเราะดวยความเชื่อ
เมื่ อมารเข า มาต อ ต า นคุ ณ โดยการพยายาม
ทํา อะไรบางอย างที่ ดู พิ ก ลและโง เ ขลา และคุ ณ รู จั ก
พระเจาของคุณดีพอ คุณจึงไมรูสึกกลัว คุณก็จะหัวเราะ
ออกมาไดโดยความเชื่อ คุณรูวาพระเจาทรงรักคุณและ
พระองคจะทรงปกปองคุมครองคุณไว
ดังนั้ น เมื่ อฉันหัวเราะเรื่ องสายพานรถของเรา
พระเจาจึงไดตรัสในใจฉันดวยเสียงแผวเบาแตหนักแนน
และทรงอํานาจ พระองคตรัสกับฉันสามครั้งวา "จอยซ
ถาเจาปฏิบัติตนตอเราอยางนี้ เราจะไมทําใหเจาผิดหวัง
เลย" เสียงนัน้ ราวกับจะดังกองไปทัว่ ทัง้ บาน "เราจะไมทํา
ใหเจาผิดหวังเลย"
ถาคุณยอมพึ่งพาในพระเจา และยอมใหพระองค
ทรงรักคุณ และคุณก็รกั พระองค คุณก็ไมจําเปนตองกังวล
เรื่องการพยายามที่จะมีความเชื่ออีกตอไป เพียงแตยอม
ใหพระเจารักคุณและคุณรักพระองค แลวพระองคก็จะ
ทรงกระทําใหสําเร็จเอง ความรักของพระเจาจะลนไหล

ออกมาจากภายในตั วคุ ณ และขั บไล ค วามกลั วทั้ งสิ้ น
ออกไป
พระเจาทรงรักคุณ!
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อับราฮัมก็หัวเราะไดดวยความเชื่อ เมื่อพระเจา
เสด็ จมาหาท า นและแจ งว าท า นจะได ลู กชาย ท านก็
หัวเราะ กลาววา "สรรเสริญพระเจา ขาพระองคเชื่อ"
สวนซาราหนั้น หัวเราะดวยความสงสัยและไมเชื่อและ
พระเจ าได เตื อนเธอ แต พระองค ไม ได เตื อ นอั บราฮั ม
ที่ทานหัวเราะ เพราะมันเปนการหัวเราะดวยความเชื่อ
เมื่ อมารเข า มาต อ ต า นคุ ณ โดยการพยายาม
ทํา อะไรบางอย างที่ ดู พิ ก ลและโง เ ขลา และคุ ณ รู จั ก
พระเจาของคุณดีพอ คุณจึงไมรูสึกกลัว คุณก็จะหัวเราะ
ออกมาไดโดยความเชื่อ คุณรูวาพระเจาทรงรักคุณและ
พระองคจะทรงปกปองคุมครองคุณไว
ดังนั้ น เมื่ อฉันหัวเราะเรื่ องสายพานรถของเรา
พระเจาจึงไดตรัสในใจฉันดวยเสียงแผวเบาแตหนักแนน
และทรงอํานาจ พระองคตรัสกับฉันสามครั้งวา "จอยซ
ถาเจาปฏิบัติตนตอเราอยางนี้ เราจะไมทําใหเจาผิดหวัง
เลย" เสียงนัน้ ราวกับจะดังกองไปทัว่ ทัง้ บาน "เราจะไมทํา
ใหเจาผิดหวังเลย"
ถาคุณยอมพึ่งพาในพระเจา และยอมใหพระองค
ทรงรักคุณ และคุณก็รกั พระองค คุณก็ไมจําเปนตองกังวล
เรื่องการพยายามที่จะมีความเชื่ออีกตอไป เพียงแตยอม
ใหพระเจารักคุณและคุณรักพระองค แลวพระองคก็จะ
ทรงกระทําใหสําเร็จเอง ความรักของพระเจาจะลนไหล

ออกมาจากภายในตั วคุ ณ และขั บไล ค วามกลั วทั้ งสิ้ น
ออกไป
พระเจาทรงรักคุณ!
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"เพราะวาในพระเยซูคริสตนั้น การที่รับพิธี
เขาสุหนัตหรือไมรับ ก็หาเกิดประโยชนอันใดไม
แตความเชื่อ ซึ่งแสดงออกเปนกิจ
ที่ทําดวยความรักนั้นสําคัญ"
กาลาเทีย 5:6
พวกเราสวนใหญใชเวลามากมายในการพยายาม
ทําให ตั วเองมี ความเชื่ อมากขึ้ น เรารู ว าถ าปราศจาก
ความเชื่ อ แล ว จะเป น ที่ พอพระทั ยพระเจ า ไม ได เ ลย
(ฮบ.11:6) ดังนัน้ เราจึงพยายามดิน้ รนทําสิง่ ตางๆ เพือ่ ทีจ่ ะ
ใหมคี วามเชือ่ เพิม่ มากขึน้ แตความเชือ่ เปนเรือ่ งของหัวใจ
เราจะมี ความเชื่ อ ได ก็ โดยทางการมี ความสั มพั นธ ใน
ความรักกับพระเจาเทานั้น ฉันจะสอนใหคุณมีความเชื่อ
จริ งๆ ไม ได แต ฉั นสามารถสอนให คุ ณรู ถึ งหลั กแห ง



"พระบัญญัตินี้
เราทั้งหลายก็ไดมาจากพระองค
คือวาใหคนที่รักพระเจานั้น
รักพี่นองของตนดวย"
1 ยอหน 4:21
คุ ณ เป น ลู กคนพิ เ ศษของพระเจ า พระเจ าตรั ส
เชนนั้นในเฉลยธรรมบัญญัติ 7:6 ถาคุณจะเริ่มประพฤติ
ตามความจริงขอนี้ ชีวิตคุณจะเปลีย่ นโลกได คุณจะไปใน
ซุปเปอรมารเกตดวยรอยยิ้มบนใบหนา ควารถเข็นและ
พู ดว า "ทุ กสิ่ งที่ มื อฉั นแตะต องก็ ได รั บพร ฮาเลลู ยา!
ผูค นเหลานี้ไดรบั พร เพราะฉันอยูใ นรานนี้วนั นี้ สรรเสริญ
พระเจา!" ใหเดินผิวปากและฮัมเพลงไปทั่วราน เปนคน
พิเศษในทุกที่ที่คณ
ุ ไป





เมื่อเรารูวาเราเปนคนพิเศษเพียงใด และเริ่มจะ
ทําตั วว าพระเจ ารั กเรา เราก็ จะสามารถนําคนในโลก
มาหาพระเยซู ได ความรั กจะลุ กลามไปเหมื อนไฟป า
แต มั นจะไม เ ป น ประโยชน อะไรเลย ถ า คุ ณ ไปที่ ไหนๆ
แลวบอกคนอืน่ ๆ วาตนเองเปนคริสเตียน แตชอบตะคอก
ดุ ด าผู คนไปหมด คุ ณบอกว า "ฉั น เป น คริ ส เตี ย นนะ
ฉันเปนคริสเตียน" แตพอมีคนขับรถมาปาดหนา คุณกลับ
ดาวา "ไอโงเอย ออกไปใหพนเลยไป แกไมรหู รือไง วาฉัน
ตองรีบไปโบสถ? วันนี้ฉันตองเขาประชุมสายแนๆ เลย
ไอโง"
บางครั้ง เราชอบทําอะไรแบบนี้แหละ คุณพรอม
หรือยังทีจ่ ะควาชัยชนะ? จงยืน่ มือออกไปในวิญญาณ แลว
ฉวยเอาชัยชนะไวและพูดวา "เจามารราย เจาทําใหขา
หัวปน ดวยการหลอกลวงและความกลัวมานานพอแลว
ข าเป นคนพิเศษ และข าก็จะมี ชัยชนะในพระนามของ
พระเยซูคริสต เพราะพระเจาทรงรักขา และเจาไมมีทาง
ขัดขวางขาได"
ความรั กของพระเจ าที่ อยู ในตั วคุณจะทําให คุ ณ
ไดรับการปลดปลอยจากความกลัว คุ ณจะไม กลั วที่ จะ
หยิบยื่ นความรักไปสู ผู อื่ น พระเจาต องการให คุณเชื่ อ
ทีพ่ ระองคตรัสวา พระองคจะทําการยิง่ ใหญกวาผานทาง
คุ ณ เพราะพระเยซู คริ สต ได เสด็ จไปหาพระบิ ดาแล ว

คุณเชื่อจริงๆ หรือไมวาพระเจาจะใชชีวิตคุณ? พระเจา
จะประทานสิง่ ตางๆ ใหแกคุณตามทีค่ ณ
ุ เชือ่ อยากลัวทีจ่ ะ
กาวไปดวยความเชื่อ
ฉันบอกคุณไมไดเสียดวยซ้ําวา มีกี่ ครั้งตอกี่ครั้ง
ที่ฉันเปรียบเหมือนยืนอยู บนหนาผาแหงความเชื่อ คือ
อยูใ นภาวะทีต่ อ งตัดสินใจทําในสิง่ ทีด่ นู ากลัว และพระเจา
ก็ตรัสวา "มาเลย จอยซ เราจะทําสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญผา นทางเจา
มาเถอะ" และฉันก็กระโดดเขาไปทําสิ่งนั้นๆ และพระเจา
ไมเคยปลอยใหฉันลมเหลวเลยแมแตครั้งเดียว
คุ ณรู ไหมวา ทําไมฉันจึ งไมต องกั งวลว าจะต อง
ลมเหลวเมื่ อตัดสินใจทําสิ่ งใดโดยความเชื่ อ? ก็เพราะ
ฉั นรู วา พระเจ าทรงรั กฉั น พระองค ทรงรักฉั น และ
พระองคทรงทราบวาฉั นก็ รั กพระองค และฉันไดมอบ
ถวายชี วิ ต ให พ ระองค แ ล ว โดยพระคุ ณของพระองค
ถาคุณได ทําอยางนั้ นและคุ ณรั กพระเจา และพระองค
รักคุณแลวก็จะไมมีปญหาใดในโลกนี้อีกแลวที่คุณจะเอา
ชนะไมได
"แลวใครจะใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของ
พระคริสตไดเลา จะเปนความทุกขหรือความยากลําบาก
หรื อการเคี่ ยวเข็ ญ หรื อการกั นดารอาหาร หรื อการ
เปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ
ตามที่ เ ขี ย นไว ในพระคั มภี ร ว า เพราะเห็ น แก
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เมื่อเรารูวาเราเปนคนพิเศษเพียงใด และเริ่มจะ
ทําตั วว าพระเจ ารั กเรา เราก็ จะสามารถนําคนในโลก
มาหาพระเยซู ได ความรั กจะลุ กลามไปเหมื อนไฟป า
แต มั นจะไม เ ป น ประโยชน อะไรเลย ถ า คุ ณ ไปที่ ไหนๆ
แลวบอกคนอืน่ ๆ วาตนเองเปนคริสเตียน แตชอบตะคอก
ดุ ด าผู คนไปหมด คุ ณบอกว า "ฉั น เป น คริ ส เตี ย นนะ
ฉันเปนคริสเตียน" แตพอมีคนขับรถมาปาดหนา คุณกลับ
ดาวา "ไอโงเอย ออกไปใหพนเลยไป แกไมรหู รือไง วาฉัน
ตองรีบไปโบสถ? วันนี้ฉันตองเขาประชุมสายแนๆ เลย
ไอโง"
บางครั้ง เราชอบทําอะไรแบบนี้แหละ คุณพรอม
หรือยังทีจ่ ะควาชัยชนะ? จงยืน่ มือออกไปในวิญญาณ แลว
ฉวยเอาชัยชนะไวและพูดวา "เจามารราย เจาทําใหขา
หัวปน ดวยการหลอกลวงและความกลัวมานานพอแลว
ข าเป นคนพิเศษ และข าก็จะมี ชัยชนะในพระนามของ
พระเยซูคริสต เพราะพระเจาทรงรักขา และเจาไมมีทาง
ขัดขวางขาได"
ความรั กของพระเจ าที่ อยู ในตั วคุณจะทําให คุ ณ
ไดรับการปลดปลอยจากความกลัว คุ ณจะไม กลั วที่ จะ
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ุ เชือ่ อยากลัวทีจ่ ะ
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หรื อการเคี่ ยวเข็ ญ หรื อการกั นดารอาหาร หรื อการ
เปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ
ตามที่ เ ขี ย นไว ในพระคั มภี ร ว า เพราะเห็ น แก
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พระองค ขาพระองคจึงถูกประหารวันยังค่ํา และนับวา
เปนแกะสําหรับจะเอาไปฆา
แตวาในเหตุการณทงั้ ปวงเหลานี้ เรามีชยั เหลือลน
โดยพระองคผูไดทรงรักเราทั้งหลาย
เพราะขาพเจาเชื่อมั่นวา แมความตาย หรือชีวิต
หรือบรรดาทูตสวรรค หรือเทพเจา หรือสิ่ งซึ่ งมีอยูใน
ปจจุบนั นี้ หรือสิง่ ซึง่ จะมีในภายหนา หรือฤทธิเ์ ดชทัง้ หลาย
หรือซึง่ สูง หรือซึง่ ลึก หรือสิง่ ใดๆ อืน่ ทีไ่ ดทรงสราง
แล วนั้ น จะไม สามารถกระทําให เราทั้ งหลายขาดจาก
ความรักของพระเจา ซึ่งมีอยูใ นพระเยซูคริสตองคพระผู
เปนเจาของเราได
โรม 8:35-39

พวกนี้นารําคาญจัง ทําไมไมอยูที่โรงเรียนซักวันละสิบสี่
ชั่วโมง แทนที่จะเปนเจ็ดชั่วโมง?"
คุณรูไหมวา นัน่ เปนการทําใหพระเจาเสียพระทัย?
ฉันไมไดพยายามทําใหคุณเกิดความรูสึกไมดี แตอยาก
ใหคุณตระหนักวา ถาคุณเชือ่ วาพระเจาทรงรักคุณ คุณก็
จะเริ่มตอบสนองกับความรักนั้น จากนั้นคุณก็จะเต็มไป
ด วยความรัก จนมั นล นไหลไปสู คนอื่ น คุณจะเปนคน
ออนหวานและเต็มไปดวยผลของความเมตตาปราณี
ถาคุณสามารถซาบซึ้งในความจริงที่วา พระเจา
ทรงรักคุณแลว คุณจะไดรับการเยียวยารักษา ชีวิตก็จะ
เต็มไปดวยความมั่ งคั่ง ปญหาหรือความตองการตางๆ
ก็ จะได รั บการแก ไข คุ ณจะเริ่ มได พบความผ อนคลาย
ในชีวิต
เหตุ ผลหลั กที่ พระเจ าไม สามารถประทานสิ่ งที่
ทรงประสงค จะประทานใหแกเราได ทุกสิ่ ง ก็เพราะวา
เรามัวแตสาละวน ดิ้ นรนที่จะไดสิ่ งเหลานั้น พระองค
ไม สามารถที่ จะทําให เราสงบได นานพอที่ จะเทพระพร
มาเหนื อชีวิ ตของเราได พระเจ าต องการใหคุ ณพํานั ก
ในพระองค และแสดงความรั กต อพระองค พระองค
ตองการใหคุณเปดใจยอมใหพระองครักคุณ และรับเอา
ความรักนั้นไว

คุ ณอาจจะนึกไม ออกว า พระเจ าอยากให คุ ณมี
เสรี ภาพเพี ยงใด พระเจาทรงเจ็บปวดเมื่ อเห็นคุ ณไมมี
ความสุข ในบางครั้งคุณตื่นขึ้นมาและอารมณเสียตลอด
ทั้งวัน เคยเปนแบบนี้ใชไหม? อาละวาดเตะแมว ตวาดใส
เด็กๆ เกลียดเพื่อนบาน อารมณก็เสียและหนาตาบูดบึ้ง
"ชีวิตฉันก็มีแตทํางานๆๆ แตก็ไมเห็นมีใครประทับใจมัน
สักหนอย"
ฉันรูวา คุณประพฤติอยางไร เพราะวาฉันเองก็เคย
ทําอยางนั้นดวย เมื่อลูกๆ กลับถึงบาน คุณก็บนวา "เด็ก
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มารรายจะหยุดยั้ งการลนไหลของความรักไมได
ถ าคุ ณเป นคนที่ มี ความรัก เพราะถาหากคุ ณเป นผู ที่ มี
ความรักแลว คุณก็จะเปนคนที่รูจักการให คุณจะรักโดย
ที่ไมมีการใหไมได
ตอนทายของขอพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 7:6
ฉบับขยายความกลาวไววา "พระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานทรงเลือกทานใหมาเปนชนชาติพิเศษของพระองค"
พระเจ าได ทรงเรี ยกคุ ณแล ว ตอนนี้ งานหลั กของคุ ณ
อาจเปนการทํางานกับครอบครัวของตนอยูกับบาน แต
พระเจาก็ไดทรงเรียกคุณเชนกัน ถาคุณอยากใหพระเจา
ใชชีวิตของคุณจริงๆ พระเจาก็จะทรงใชชีวิตของคุณแน
แตคณ
ุ ตองจัดการวางรากฐานในเรือ่ งนีเ้ สียกอน คุณตองรู
วาพระเจาทรงรักคุณ
จงอย าทุ มเทพลั งฝ ายวิ ญญาณทั้ งหมดของคุ ณ
ไปจดจ ออยู แต กั บป ญหาและผลประโยชน ของตั วเอง
เทานั้ น ให คุณทูลปญหาและความต องการของตัวเอง
ต อพระเจาอยางกระชั บและรวดเร็ ว จากนั้ นก็ พัฒนา
ความเชื่ อของตนขึ้ น เพื่ อช ว ยแบกภาระป ญหาของ
คนอื่นๆ พระเยซูไดทรงอธิษฐานและแสวงหาพระพักตร
ของพระบิดาเพื่อรับการเสริมสราง เพือ่ จะไดออกไปชวย
แกไขปญหาแกคนทั้งหลายที่มาฟงพระองคได

จากนั้ นพระองค ก็ ประกาศสั่ งสอนพระวจนะแก
พวกเขา วางมืออธิษฐานเผื่อเขา และพวกเขาก็หายโรค
อยางอัศจรรย พระองคไมไดมัวแตพยายามใชความเชื่อ
ทูลขอโนนขอนี่จากพระเจาเพื่อพระองคเอง เราจําเปน
ตองทูลตอพระเจาในสิ่ งที่ เราตองการ เปนการทูลเพื่อ
ใหพระองค ทรงทราบ แตใจปรารถนาหลักของเรานั้ น
ควรจะอยู ที่ การช ว ยเหลื อ ในภาระป ญหาและความ
ตองการของผูอื่น
ความหมายทีแ่ ทจริงของคําวา มัง่ คัง่ นั้นคือ การมี
ความสามารถที่ จะใช ฤทธิ์ เดชของพระเจ าในการ
แก ไขป ญหาและตอบสนองความต องการที่ คุ ณกําลั ง
เผชิญอยู การมีความรักของพระเจาจะทําใหคณ
ุ สามารถ
ที่ จะใส ใจในความต องการของผู อื่ นก อนความตองการ
ของตนเอง คุณคิดวาพระเจาทรงรักคุณมากพอ จนทําให
คุ ณสามารถที่ จะหยิ บยื่ นความรั กให แก คนที่ ไม น ารั ก
คนที่หนาตาบูดบึ้ง และไมนาประทับใจไดไหม?
การทีจ่ ะรักคนทีร่ กั เรานัน้ ไมตองใชความพยายาม
อะไรเลย แมแตคนบาปก็ทําได แตถา คุณรักคนที่ไมนา รัก
พยายามที่จะรักเขา และรักตอไปเรื่อยๆ รักเขาตอไป
เรื่อยๆ และรักตอไปเรื่ อยๆ ความรักของพระเจาก็จะ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา
อาจจะใชเวลาเปนป หาป หรือยี่สิบหาป แตมันก็
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ความรักแลว คุณก็จะเปนคนที่รูจักการให คุณจะรักโดย
ที่ไมมีการใหไมได
ตอนทายของขอพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 7:6
ฉบับขยายความกลาวไววา "พระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานทรงเลือกทานใหมาเปนชนชาติพิเศษของพระองค"
พระเจ าได ทรงเรี ยกคุ ณแล ว ตอนนี้ งานหลั กของคุ ณ
อาจเปนการทํางานกับครอบครัวของตนอยูกับบาน แต
พระเจาก็ไดทรงเรียกคุณเชนกัน ถาคุณอยากใหพระเจา
ใชชีวิตของคุณจริงๆ พระเจาก็จะทรงใชชีวิตของคุณแน
แตคณ
ุ ตองจัดการวางรากฐานในเรือ่ งนีเ้ สียกอน คุณตองรู
วาพระเจาทรงรักคุณ
จงอย าทุ มเทพลั งฝ ายวิ ญญาณทั้ งหมดของคุ ณ
ไปจดจ ออยู แต กั บป ญหาและผลประโยชน ของตั วเอง
เทานั้ น ให คุณทูลปญหาและความต องการของตัวเอง
ต อพระเจาอยางกระชั บและรวดเร็ ว จากนั้ นก็ พัฒนา
ความเชื่ อของตนขึ้ น เพื่ อช ว ยแบกภาระป ญหาของ
คนอื่นๆ พระเยซูไดทรงอธิษฐานและแสวงหาพระพักตร
ของพระบิดาเพื่อรับการเสริมสราง เพือ่ จะไดออกไปชวย
แกไขปญหาแกคนทั้งหลายที่มาฟงพระองคได

จากนั้ นพระองค ก็ ประกาศสั่ งสอนพระวจนะแก
พวกเขา วางมืออธิษฐานเผื่อเขา และพวกเขาก็หายโรค
อยางอัศจรรย พระองคไมไดมัวแตพยายามใชความเชื่อ
ทูลขอโนนขอนี่จากพระเจาเพื่อพระองคเอง เราจําเปน
ตองทูลตอพระเจาในสิ่ งที่ เราตองการ เปนการทูลเพื่อ
ใหพระองค ทรงทราบ แตใจปรารถนาหลักของเรานั้ น
ควรจะอยู ที่ การช ว ยเหลื อ ในภาระป ญหาและความ
ตองการของผูอื่น
ความหมายทีแ่ ทจริงของคําวา มัง่ คัง่ นั้นคือ การมี
ความสามารถที่ จะใช ฤทธิ์ เดชของพระเจ าในการ
แก ไขป ญหาและตอบสนองความต องการที่ คุ ณกําลั ง
เผชิญอยู การมีความรักของพระเจาจะทําใหคณ
ุ สามารถ
ที่ จะใส ใจในความต องการของผู อื่ นก อนความตองการ
ของตนเอง คุณคิดวาพระเจาทรงรักคุณมากพอ จนทําให
คุ ณสามารถที่ จะหยิ บยื่ นความรั กให แก คนที่ ไม น ารั ก
คนที่หนาตาบูดบึ้ง และไมนาประทับใจไดไหม?
การทีจ่ ะรักคนทีร่ กั เรานัน้ ไมตองใชความพยายาม
อะไรเลย แมแตคนบาปก็ทําได แตถา คุณรักคนที่ไมนา รัก
พยายามที่จะรักเขา และรักตอไปเรื่อยๆ รักเขาตอไป
เรื่อยๆ และรักตอไปเรื่ อยๆ ความรักของพระเจาก็จะ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา
อาจจะใชเวลาเปนป หาป หรือยี่สิบหาป แตมันก็
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คุมคา นานแคไหนที่พระเยซูคริสตทรงรอคอยคุณ?
พระเจาทรงรักคุณ! และพระองคก็รักคนอื่นที่อยู
ล อมรอบคุ ณ ด ว ย ไม ว า เขาจะรอดแล ว หรื อ ยั งเป น
คนบาปอยูก็ตาม พระองคทรงรักพวกเขา และพระองค
ต องการใช คุ ณเป น ช องทางที่ จะสํา แดงความรั กของ
พระองคแกพวกเขา
อยากลั วที่ จะกาวออกไป ความรั กของพระเจ า
ทํา ให คุ ณหลุ ดพ นจากความกลั วและความรู สึ กตําหนิ
ตนเองแลว และพระองคไดทรงประทานความสามารถ
ที่จะรักใหแกคุณแลว จงมุงมั่นที่จะแบงปนความรักของ
พระเจาไปสูค นทัว่ ไป เริ่มตนดวยการแสดงความเปนมิตร
กอน พยายามสรางนิสัยที่จะผูกมิตรและเปนพระพรแก
คนอื่ น ในพระกายของพระคริ สต คุ ณ อาจเชิ ญ คนมา
รับประทานอาหารเย็น หรือมาเยี่ยมเยียนที่บาน จับมือ
ทั กทายผู คนด วยรอยยิ้ ม พระเจาทรงมี งานบางอย าง
ใหคณ
ุ ทํา พระองคประสงคจะใชคณ
ุ ใหทําในสิ่งที่พระองค
ใชคนอื่นไมได
มี ห ลายคนที่ มี ป ญ หาพิ เ ศษซึ่ งมี แ ต คุ ณ เพี ย ง
คนเดี ย วเท า นั้ นที่ จะช ว ยเหลื อ ในป ญ หาของเขาได
จงทู ลขอ ให พระเจ าสําแดงวิ ธีการที่ จะช วยเหลื อเขา
ดวยความรักของพระองค และพระองคจะทรงสอนคุณ
พระเจาทรงรักคุณ!!
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"ความรักที่ขาพเจาพูดถึงนี้มิใชที่เรารักพระเจา
แตที่พระองคทรงรักเรา และทรงใชพระบุตร
ของพระองคมา ทรงเปนผูลบลางพระอาชญา
ที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา"
1 ยอหน 4:10
พระเจ าทรงรั กคุณ แตฉั นคิดว าคงมี ไมกี่ คนนั ก
ที่จะซาบซึ้งถึงความรักทีพ่ ระองคมีตอเรา พระเจาไดทรง
สํ า แดงให ฉั น เห็ น เมื่ อศึ ก ษาพระวจนะในเรื่ องนี้ ว า
ถาเรารูอยางแทจริงในวิญญาณของเราวาพระเจารักเรา
มากมายเพี ยงใดแล ว เราจะสามารถยื นหยั ดได อย าง
สงางาม แตกตางไปจากที่เราเคยเปนอยูอยางสิ้นเชิง
จงใคร ครวญภาวนาถึ งความรั กของพระเจ าที่ มี
ตอคุณ นัน่ คือสิง่ ทีจ่ ะเปลีย่ นชีวิตของคุณได ถาคุณไมชอบ
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คุมคา นานแคไหนที่พระเยซูคริสตทรงรอคอยคุณ?
พระเจาทรงรักคุณ! และพระองคก็รักคนอื่นที่อยู
ล อมรอบคุ ณ ด ว ย ไม ว า เขาจะรอดแล ว หรื อ ยั งเป น
คนบาปอยูก็ตาม พระองคทรงรักพวกเขา และพระองค
ต องการใช คุ ณเป น ช องทางที่ จะสํา แดงความรั กของ
พระองคแกพวกเขา
อยากลั วที่ จะกาวออกไป ความรั กของพระเจ า
ทํา ให คุ ณหลุ ดพ นจากความกลั วและความรู สึ กตําหนิ
ตนเองแลว และพระองคไดทรงประทานความสามารถ
ที่จะรักใหแกคุณแลว จงมุงมั่นที่จะแบงปนความรักของ
พระเจาไปสูค นทัว่ ไป เริ่มตนดวยการแสดงความเปนมิตร
กอน พยายามสรางนิสัยที่จะผูกมิตรและเปนพระพรแก
คนอื่ น ในพระกายของพระคริ สต คุ ณ อาจเชิ ญ คนมา
รับประทานอาหารเย็น หรือมาเยี่ยมเยียนที่บาน จับมือ
ทั กทายผู คนด วยรอยยิ้ ม พระเจาทรงมี งานบางอย าง
ใหคณ
ุ ทํา พระองคประสงคจะใชคณ
ุ ใหทําในสิ่งที่พระองค
ใชคนอื่นไมได
มี ห ลายคนที่ มี ป ญ หาพิ เ ศษซึ่ งมี แ ต คุ ณ เพี ย ง
คนเดี ย วเท า นั้ นที่ จะช ว ยเหลื อ ในป ญ หาของเขาได
จงทู ลขอ ให พระเจ าสําแดงวิ ธีการที่ จะช วยเหลื อเขา
ดวยความรักของพระองค และพระองคจะทรงสอนคุณ
พระเจาทรงรักคุณ!!
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"ความรักที่ขาพเจาพูดถึงนี้มิใชที่เรารักพระเจา
แตที่พระองคทรงรักเรา และทรงใชพระบุตร
ของพระองคมา ทรงเปนผูลบลางพระอาชญา
ที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา"
1 ยอหน 4:10
พระเจ าทรงรั กคุณ แตฉั นคิดว าคงมี ไมกี่ คนนั ก
ที่จะซาบซึ้งถึงความรักทีพ่ ระองคมีตอเรา พระเจาไดทรง
สํ า แดงให ฉั น เห็ น เมื่ อศึ ก ษาพระวจนะในเรื่ องนี้ ว า
ถาเรารูอยางแทจริงในวิญญาณของเราวาพระเจารักเรา
มากมายเพี ยงใดแล ว เราจะสามารถยื นหยั ดได อย าง
สงางาม แตกตางไปจากที่เราเคยเปนอยูอยางสิ้นเชิง
จงใคร ครวญภาวนาถึ งความรั กของพระเจ าที่ มี
ตอคุณ นัน่ คือสิง่ ทีจ่ ะเปลีย่ นชีวิตของคุณได ถาคุณไมชอบ
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นิสัยบางอยางของตัวเอง การทีค่ ุณรูแ นวา พระเจารักคุณ
นั้น จะชวยเปลี่ยนแปลงคุณได
เมื่อคุณรูวามีใครบางคนรักคุณ คุณรูสึกอยางไร
บาง? มันทําใหคุณรูสึกเปนสุขใชไหม? คุณรูสึกวาตัวเอง
น าเกลี ยดไหม? พระเจ าตรัสกั บฉั นว า บางคนที่ อ าน
หนั งสื อเล มนี้ เป นคนที่ เกลี ยดตนเอง คุ ณ เกลี ยดสิ่ งที่
ตัวเองทํา และไมยอมรับวาตัวเองเปนคนที่ถูกสรางใหม
แลว คุณรูสึกวาตองตอสูกับนิสัยเกาๆ อยูตลอดเวลา
ตราบใดที่คุณยังดําเนินชีวิตโดยรูสึกวาตัวเองแย
อยู ตลอดเวลา รู สึ ก ไม ช อบตั ว เอง เกลี ย ดตั ว เอง
ไมตระหนักวาตนเองเปนคนมีคาเพียงใด คุณก็จะไมมีวัน
ประพฤติตัวอยางคนมีคาได พระคัมภีรกลาววา "เพราะ
เขาคิ ด ว า ตั ว เองเป น อย างไร เขาก็ เป น คนอย า งนั้ น"
(สุภาษิต 23:7 ฉบับขยายความ) ทั้งหมดนี้ เปนเพราะ
คุ ณไม ได ซึ มซาบกั บความจริ งที่ ว าพระเจ าทรงรั กคุ ณ
นั่นเอง การที่เรารูวาพระเจาทรงรักเราเพียงใดนั้น เปน
สิ่งทีท่ รงพลังอยางยิ่ง
พระเจ า ประสงค ให คุ ณ เข า เฝ า พระองค เ ป น
ส วนตั วทุ กวั น นั่ นแหละคื อสิ่ งที่ เ ปลี่ ยนชี วิ ตของคุ ณ
ถาคุณไมไดตั้งพระเจาให เปนที่ หนึ่ ง ก็เทากับวาคุณตั้ ง
พระองคไวในตําแหนงที่ทําใหพระองคไมสามารถทําอะไร
เพื่อคุณไดเทาที่พระองคประสงคจะกระทํา สิ่งที่จะทําให

คุณเจริญขึ้ นและเขมแข็ งในฝ ายวิญญาณไดนั้ นคือการ
ใชเวลาเปนส วนตั วกั บพระเจา เพื่ อแสดงความรั กต อ
พระองคและยอมใหพระองคทรงรักคุณ
ผูค นสวนใหญมกั จะขีเ้ กียจ และไมยอมทําอยางนัน้
เขาอยากใหคนอืน่ ทําแทนเขา อยาหาขอแกตวั ถาใครอาน
หนังสื อเล มนี้ และยังไมค อยได ใชเวลาสามัคคีธรรมกั บ
พระเจาแลวเกิดความรูส กึ วาตนเองผิด จะมีมารมากระซิบ
บอกเขาวา "ก็เจายังมีงานอื่นๆ ที่ตองทําอีกหลายอยาง"
ฉันรู ดี วาเรื่ องมั นจะเปนไปอยางไร มารจะคอย
เสนอข อแก ตั วเรื่ องโน นเรื่ องนี้ ให คุ ณอยู เสมอ ขอให
เอาจริ ง เอาจั งกั บพระเจ าและร องเรี ยกพระองค
พระวจนะของพระเจ า และการใช เ วลาสามั ค คี ธรรม
กั บพระองค คื อ สิ่ งที่ เ ปลี่ ย นชี วิ ตคุ ณได พระเจ า ทรง
สรางคุณขึ้นมาเพื่อใหมีความสามารถ เปาโลกลาวไวใน
พระธรรมฟ ลิ ปป 4:13 ว า "ข า พเจ า ผจญทุ ก สิ่ งได
โดยพระองค ผู ทรงเสริ มกําลั งข าพเจ า" หรื อกล าวอี ก
นัยหนึ่งคือ ไมมีสักสิ่งเดียวในจักรวาลนี้ที่คุณจะทําไมได
เมื่ออาศัยฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต
เมือ่ พระเจาทรงสําแดงใหคณ
ุ เห็นปญหาในเรื่องใด
คุ ณ ต อ งรี บจั ด การแก ไขทั นที โดยอาศั ย ฤทธิ์ เ ดชและ
ชั ยชนะ ถ า คุ ณ ยื น หยั ด ขึ้ น และรั บเอาความรั ก ของ
พระเจา และปฏิ เสธไม ยอมฟงคํามุ สาของมารสกปรก
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นิสัยบางอยางของตัวเอง การทีค่ ุณรูแ นวา พระเจารักคุณ
นั้น จะชวยเปลี่ยนแปลงคุณได
เมื่อคุณรูวามีใครบางคนรักคุณ คุณรูสึกอยางไร
บาง? มันทําใหคุณรูสึกเปนสุขใชไหม? คุณรูสึกวาตัวเอง
น าเกลี ยดไหม? พระเจ าตรัสกั บฉั นว า บางคนที่ อ าน
หนั งสื อเล มนี้ เป นคนที่ เกลี ยดตนเอง คุ ณ เกลี ยดสิ่ งที่
ตัวเองทํา และไมยอมรับวาตัวเองเปนคนที่ถูกสรางใหม
แลว คุณรูสึกวาตองตอสูกับนิสัยเกาๆ อยูตลอดเวลา
ตราบใดที่คุณยังดําเนินชีวิตโดยรูสึกวาตัวเองแย
อยู ตลอดเวลา รู สึ ก ไม ช อบตั ว เอง เกลี ย ดตั ว เอง
ไมตระหนักวาตนเองเปนคนมีคาเพียงใด คุณก็จะไมมีวัน
ประพฤติตัวอยางคนมีคาได พระคัมภีรกลาววา "เพราะ
เขาคิ ด ว า ตั ว เองเป น อย างไร เขาก็ เป น คนอย า งนั้ น"
(สุภาษิต 23:7 ฉบับขยายความ) ทั้งหมดนี้ เปนเพราะ
คุ ณไม ได ซึ มซาบกั บความจริ งที่ ว าพระเจ าทรงรั กคุ ณ
นั่นเอง การที่เรารูวาพระเจาทรงรักเราเพียงใดนั้น เปน
สิ่งทีท่ รงพลังอยางยิ่ง
พระเจ า ประสงค ให คุ ณ เข า เฝ า พระองค เ ป น
ส วนตั วทุ กวั น นั่ นแหละคื อสิ่ งที่ เ ปลี่ ยนชี วิ ตของคุ ณ
ถาคุณไมไดตั้งพระเจาให เปนที่ หนึ่ ง ก็เทากับวาคุณตั้ ง
พระองคไวในตําแหนงที่ทําใหพระองคไมสามารถทําอะไร
เพื่อคุณไดเทาที่พระองคประสงคจะกระทํา สิ่งที่จะทําให

คุณเจริญขึ้ นและเขมแข็ งในฝ ายวิญญาณไดนั้ นคือการ
ใชเวลาเปนส วนตั วกั บพระเจา เพื่ อแสดงความรั กต อ
พระองคและยอมใหพระองคทรงรักคุณ
ผูค นสวนใหญมกั จะขีเ้ กียจ และไมยอมทําอยางนัน้
เขาอยากใหคนอืน่ ทําแทนเขา อยาหาขอแกตวั ถาใครอาน
หนังสื อเล มนี้ และยังไมค อยได ใชเวลาสามัคคีธรรมกั บ
พระเจาแลวเกิดความรูส กึ วาตนเองผิด จะมีมารมากระซิบ
บอกเขาวา "ก็เจายังมีงานอื่นๆ ที่ตองทําอีกหลายอยาง"
ฉันรู ดี วาเรื่ องมั นจะเปนไปอยางไร มารจะคอย
เสนอข อแก ตั วเรื่ องโน นเรื่ องนี้ ให คุ ณอยู เสมอ ขอให
เอาจริ ง เอาจั งกั บพระเจ าและร องเรี ยกพระองค
พระวจนะของพระเจ า และการใช เ วลาสามั ค คี ธรรม
กั บพระองค คื อ สิ่ งที่ เ ปลี่ ย นชี วิ ตคุ ณได พระเจ า ทรง
สรางคุณขึ้นมาเพื่อใหมีความสามารถ เปาโลกลาวไวใน
พระธรรมฟ ลิ ปป 4:13 ว า "ข า พเจ า ผจญทุ ก สิ่ งได
โดยพระองค ผู ทรงเสริ มกําลั งข าพเจ า" หรื อกล าวอี ก
นัยหนึ่งคือ ไมมีสักสิ่งเดียวในจักรวาลนี้ที่คุณจะทําไมได
เมื่ออาศัยฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต
เมือ่ พระเจาทรงสําแดงใหคณ
ุ เห็นปญหาในเรื่องใด
คุ ณ ต อ งรี บจั ด การแก ไขทั นที โดยอาศั ย ฤทธิ์ เ ดชและ
ชั ยชนะ ถ า คุ ณ ยื น หยั ด ขึ้ น และรั บเอาความรั ก ของ
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ที่ คอยบอกคุณว าคุ ณเลวทรามและเหลวแหลกเพียงใด
แลว คุณก็จะเริ่มดําเนินชีวิตอยางผูมีชัยชนะได
ตอนนี้คุณอาจกําลังประพฤติตัวไมคอยดี แตคุณ
สามารถทําในสิ่งที่แตกตางออกไปได ถาคุณยอมเชื่อวา
ตัวตนภายในของคุณไดถูกสรางใหมแลว คุณไมมีทางที่
จะเปลี่ยนแปลงการกระทําของตัวเองไดเลยแมแตนอย
จนกวาคุณจะสามารถยืนหยัดขึ้นและพูดกับตัวเองไดวา
"ขอบคุ ณพระเจา ฉันเป นคนพิเศษ ฉันเปนคนบริสุทธิ์
พระเจาทรงเลือกฉันไวแลว พระองคทรงชําระฉันแลว
โดยพระโลหิ ตของพระเมษโปดก ฉั น จะประพฤติ ตั ว
อยางนั้น เจาซาตาน ฉันไมสนหรอกวาฉันจะทําผิดพลาด
มากมายเพียงใด เพราะพระเจายิ่งใหญพอที่จะพยุงฉัน
ขึ้ นใหม และช วยใหฉั นดําเนินต อไปได พระองคจะทรง
ชําระความผิดของฉันจนหมด"
จะมีปญหาอะไรที่ ทําใหคุณพายแพไดอีก ถาคุณ
รูแ นวา พระเจาทรงรักคุณ? ไมมีเลย คุณจะมีชยั ชนะเหนือ
ปญหาทุกอยาง
คุณอยากจะเปนผู ชนะบางไหม? ถาอยากขอให
ตอบคํา ถามนี้ มี เรื่ องอะไรบ า งในชี วิ ต ที่ คุ ณ ต องการ
จะเอาชนะ? นั่นคือทางเดียวที่ จะทําใหคุณเติบโตขึ้นได
ถาคุณไมมีปญ
 หาอะไรเลย ไมมีเรือ่ งอะไรทีจ่ ะตองเอาชนะ
เลยแลว คุณจะใชความเชื่อในเรื่องไหนละ?

จงใช ปญหาที่ เกิ ดขึ้ นในชี วิ ตเป นโอกาสที่ จะคุ ณ
จะเติบโตขึ้ น คอยดู วาพระเจ าจะทําอะไรเพื่ อคุ ณบ าง
เพราะเหตุทพี่ ระองคทรงรักคุณ พระองคทรงรักคุณ! เพียง
แตคณ
ุ ยอมพึง่ พาในพระเจาและยอมใหพระองคทรงรักคุณ
และคุณก็รกั พระองค คุณก็จะสามารถหยุดความพยายาม
ที่จะใชความเชื่อและเขาสูการพํานักได
เพี ย งแต คุ ณยอมให พระเจ ารั กคุ ณ และคุ ณรั ก
พระองค แล ว คุ ณ ก็ จะเดิ น ไปเดิ น มาเหมื อ นคนเมา
คือเมาในพระวิญญาณ นั่นคือจุดที่ปญหาในชีวิตของคุณ
จะครอบงําคุณไมไดอีกตอไป เพราะคุณจะดําเนินชีวติ อยู
โดยความรักของพระเจา
เมื่ อฉั นได รั บบั พติ ศมาในพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์
ในสามสั ปดาห แ รกนั้ น ฉั น รู สึ ก เหมื อ นกั บเมาอยู ใน
ความรักของพระเจา คนพากันมาพูดกับฉันวา "คุณเปน
อะไรไป? คุณไมเหมือนเดิมเลยนะ จอยซ ฉันไมอยาก
เชื่อเลย เกิดอะไรขึ้นกับคุณ" คนเหลานี้มาหาฉันอีกใน
สามสั ปดาห ต อมา เขาพู ดว า "มี อะไรเกิ ดขึ้ นกั บชี วิ ต
ของคุณ?"
ฉันไมจําเปนตองพูดแมแตคําเดียว เพื่อจะชักชวน
ใหเขาเชือ่ วาชีวติ ของฉันเปลีย่ นไปแลว พวกเขาเห็นไดชดั
อยู แล ว ถ าคุ ณดําเนิ นชีวิ ตอยู ในความรั กของพระเจ า
คุณจะยิ้มไดตลอดเวลา คุณจะเปนคนสงางาม คุณจะมี
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ที่ คอยบอกคุณว าคุ ณเลวทรามและเหลวแหลกเพียงใด
แลว คุณก็จะเริ่มดําเนินชีวิตอยางผูมีชัยชนะได
ตอนนี้คุณอาจกําลังประพฤติตัวไมคอยดี แตคุณ
สามารถทําในสิ่งที่แตกตางออกไปได ถาคุณยอมเชื่อวา
ตัวตนภายในของคุณไดถูกสรางใหมแลว คุณไมมีทางที่
จะเปลี่ยนแปลงการกระทําของตัวเองไดเลยแมแตนอย
จนกวาคุณจะสามารถยืนหยัดขึ้นและพูดกับตัวเองไดวา
"ขอบคุ ณพระเจา ฉันเป นคนพิเศษ ฉันเปนคนบริสุทธิ์
พระเจาทรงเลือกฉันไวแลว พระองคทรงชําระฉันแลว
โดยพระโลหิ ตของพระเมษโปดก ฉั น จะประพฤติ ตั ว
อยางนั้น เจาซาตาน ฉันไมสนหรอกวาฉันจะทําผิดพลาด
มากมายเพียงใด เพราะพระเจายิ่งใหญพอที่จะพยุงฉัน
ขึ้ นใหม และช วยใหฉั นดําเนินต อไปได พระองคจะทรง
ชําระความผิดของฉันจนหมด"
จะมีปญหาอะไรที่ ทําใหคุณพายแพไดอีก ถาคุณ
รูแ นวา พระเจาทรงรักคุณ? ไมมีเลย คุณจะมีชยั ชนะเหนือ
ปญหาทุกอยาง
คุณอยากจะเปนผู ชนะบางไหม? ถาอยากขอให
ตอบคํา ถามนี้ มี เรื่ องอะไรบ า งในชี วิ ต ที่ คุ ณ ต องการ
จะเอาชนะ? นั่นคือทางเดียวที่ จะทําใหคุณเติบโตขึ้นได
ถาคุณไมมีปญ
 หาอะไรเลย ไมมีเรือ่ งอะไรทีจ่ ะตองเอาชนะ
เลยแลว คุณจะใชความเชื่อในเรื่องไหนละ?

จงใช ปญหาที่ เกิ ดขึ้ นในชี วิ ตเป นโอกาสที่ จะคุ ณ
จะเติบโตขึ้ น คอยดู วาพระเจ าจะทําอะไรเพื่ อคุ ณบ าง
เพราะเหตุทพี่ ระองคทรงรักคุณ พระองคทรงรักคุณ! เพียง
แตคณ
ุ ยอมพึง่ พาในพระเจาและยอมใหพระองคทรงรักคุณ
และคุณก็รกั พระองค คุณก็จะสามารถหยุดความพยายาม
ที่จะใชความเชื่อและเขาสูการพํานักได
เพี ย งแต คุ ณยอมให พระเจ ารั กคุ ณ และคุ ณรั ก
พระองค แล ว คุ ณ ก็ จะเดิ น ไปเดิ น มาเหมื อ นคนเมา
คือเมาในพระวิญญาณ นั่นคือจุดที่ปญหาในชีวิตของคุณ
จะครอบงําคุณไมไดอีกตอไป เพราะคุณจะดําเนินชีวติ อยู
โดยความรักของพระเจา
เมื่ อฉั นได รั บบั พติ ศมาในพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์
ในสามสั ปดาห แ รกนั้ น ฉั น รู สึ ก เหมื อ นกั บเมาอยู ใน
ความรักของพระเจา คนพากันมาพูดกับฉันวา "คุณเปน
อะไรไป? คุณไมเหมือนเดิมเลยนะ จอยซ ฉันไมอยาก
เชื่อเลย เกิดอะไรขึ้นกับคุณ" คนเหลานี้มาหาฉันอีกใน
สามสั ปดาห ต อมา เขาพู ดว า "มี อะไรเกิ ดขึ้ นกั บชี วิ ต
ของคุณ?"
ฉันไมจําเปนตองพูดแมแตคําเดียว เพื่อจะชักชวน
ใหเขาเชือ่ วาชีวติ ของฉันเปลีย่ นไปแลว พวกเขาเห็นไดชดั
อยู แล ว ถ าคุ ณดําเนิ นชีวิ ตอยู ในความรั กของพระเจ า
คุณจะยิ้มไดตลอดเวลา คุณจะเปนคนสงางาม คุณจะมี
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พลังเขมแข็ง คุณจะสามารถชวยคนอื่นได เพราะคุณจะ
เต็มลนไปดวยไฟขององคพระวิญญาณบริสุทธิต์ ลอดเวลา
จนปญหาทุกอยางของคุณจะไดรับการแกไข
จงพู ด กั บตนเองว า "พระเจ ารั กฉั น ฮาเลลู ยา
พระเจารักฉัน ฉันเปนลูกคนพิเศษของพระองค พระเจา
รักฉัน" จากนีไ้ ปใหคุณกาวกระโดดในความเชือ่ และขอให
เชื่ อตามนั้น
พระเจาทรงรักคุณจริงๆ!
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ถ า คุ ณ ยั งไม เ คยอั ญ เชิ ญ องค พ ระเยซู ม าเป น
พระเจา และพระผูชวยใหรอดจากบาป ฉันอยากจะขอ
เชิ ญ ชวนให คุ ณ ทํ า เช น นั้ น คุ ณ อาจจะอธิ ษ ฐานตาม
ตัวอยางดังตอไปนี้ก็ได และถาคุณอธิษฐานอยางจริงใจ
คุณจะไดพบกับชีวิตใหมในพระคริสต
พระบิดาเจา ขาพเจาเชือ่ วาพระเยซูคริสตทรงเปน
พระบุ ตรของพระองค เป นพระผู ช วยให รอดของโลก
ขาพเจาเชื่ อวาพระองค สิ้นพระชนม บนกางเขนเพื่ อรับ
เอาบาปแทนขาพเจา พระองครับโทษบาปแทนขาพเจา
แล ว ข าพเจาเชื่ อว าพระเยซู ได ฟ นคืนพระชนม และ
ขณะนี้ ทรงประทั บอยู เบื้ องขวาพระหั ตถ ของพระเจ า
พระเยซูเจา ขาพเจาตองการพระองค ขอทรงอภัยบาป
และช ว ยข า พเจ า ให รอด และโปรดเสด็ จมาสถิ ต อยู
ในขาพเจา ขาพเจาตองการที่จะบังเกิดใหม



พลังเขมแข็ง คุณจะสามารถชวยคนอื่นได เพราะคุณจะ
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และช ว ยข า พเจ า ให รอด และโปรดเสด็ จมาสถิ ต อยู
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ตอนนี้ ขอใหคุณเชือ่ วาพระเยซูทรงสถิตอยูภ ายใน
ใจของคุ ณ ความบาปของคุ ณ ได รั บการยกโทษแล ว
คุณเปนคนชอบธรรมและจะไดอยูในสวรรค
ขอให คุ ณ หาดู ค ริ ส ตจั ก รที่ ดี ที่ สอนพระวจนะ
ของพระเจา แลวเขารวมประชุมเปนประจํา เพือ่ คุณจะได
เจริญขึน้ ในพระคริสต ชีวติ ของคุณจะไมเปลี่ยนแปลงเลย
ถาไมมีพระวจนะของพระเจา พระธรรมยอหน 8:31-32
กลาววา "ถาทานดํารงอยูในคําของเรา ทานก็เปนสาวก
ของเราอยางแทจริง และทานจะรูจักสัจจะ และสัจจะ
จะกระทําใหทานเปนไท"
ขอหนุ น ใจให คุ ณ ยึ ด พระวจนะของพระเจ า ไว
สะสมไว ลึ กๆ ในหั ว ใจ เมื่ อ คุ ณพิ จารณาดู พระวจนะ
ของพระเจา แลวคุณก็จะเปลี่ยนไปเปนเหมือนพระฉาย
ของพระเยซู คริ สต ตามที่ พระธรรม 2 โคริ นธ 3:18
ไดกลาวไว
ถาคุณได ตอนรับพระเยซูแลว โปรดเขียนจดหมาย
เลาใหฉนั ฟงดวย คุณสามารถขอหนังสือแนะนําวิธเี ริม่ ตน
ชีวิตใหมไดฟรี
ดวยความรัก
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อาจารยจอยซ ไมเออร ไดเริ่มสอนพระวจนะของ
พระเจามาตั้งแตป 1976 และไดเขาสูงานรับใชเต็มเวลา
ตั้ งแต ป 1980 ในฐานะที่ เ ป นศิ ษ ยาภิ บาลร ว มของ
คริสตจักรไลฟคริสเตียนเซ็นเตอร ในเมืองเซนตหลุยส
รัฐมิสซูรี่
ท า นได ประสานงานจั ด ตั้ งและสอนหลั ก สู ต ร
พิเศษประจําสัปดาหที่ เรียกวา "ชีวิตในพระวจนะ" ขึ้ น
หลังจากที่ผานไปกวา 5 ปแลว พระเจาไดทรงนําใหทาน
หยุดการสอนในหลักสูตรดังกลาว และเริ่มกอตั้งพันธกิจ
การรับใชสวนตัวขึ้นในนาม "องคการชีวิตในพระวจนะ
(Life In The Word, Inc.)"
รายการวิ ทยุ "ชี วิ ตในพระวจนะ" ของท านได
กระจายเสียงตามสถานีวิทยุตางๆ ทั่วประเทศมากกวา
250 สถานี ในป 1993 ทานไดเริ่มจัดรายการโทรทัศน
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"ชีวิตในพระวจนะกับจอยซ ไมเออร" ความยาว 30 นาที
ซึ่ งออกอากาศไปทั่ ว สหรั ฐ อเมริ กาและประเทศอื่ น ๆ
เทปคําสอนของทานก็เปนที่ชื่นชอบในหลายๆ ประเทศ
ท านได เดิ นทางไปในที่ ต างๆ เพื่ อจัดการประชุ มพิ เศษ
ชีวิตในพระวจนะและเทศนาตามคริสตจักรทองถิ่นทั่วไป
จอยซและเดฟสามี ซึ่ งเปนผู จัดการด านธุรการ
ขององคการชีวิตในพระวจนะไดสมรสกันมาแลว 30 ป
มีบตุ รทัง้ หมด 4 คน มีครอบครัวแลว 3 คน สวนคนสุดทอง
อาศัยอยูกับพอแมที่เฟนตัน ยานชานเมืองเซนตหลุยส
รัฐมิสซูรี่
จอยซเชื่อวาการทรงเรียกในชีวิตของทานคือ การ
ชวยใหผเู ชือ่ ตัง้ มั่นในพระวจนะของพระเจา ทานกลาววา
"พระเยซู ท รงสิ้ นพระชนม เพื่ อ ทํา ให เชลยเป นไท แต
คริสเตียนจํานวนมากมายกลับไมมหี รือแทบจะไมมชี ยั ชนะ
ในชี วิ ตประจํา วั น เลย" เพราะเหตุ ที่ ท านมี ชี วิ ตที่ เต็ ม
ไปดวยความพายแพมานานหลายป และตอมาไดรับการ
ปลดปลอย จนมีชีวิตในชัยชนะเพราะใชพระวจนะของ
พระเจา ทานจึงออกไปเสริมสรางและชวยปลดปลอย
คนทั้งหลายใหเปนไท เปลี่ยน "ขี้เถาใหเปนสิ่งสวยงาม"
จอยซ ไดสอนเรื่องการเยียวยาทางดานอารมณ
และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของในการประชุมตางๆ ทัว่ ประเทศ
ซึ่ งเป นพระพรต อชี วิตของผู คนหลายพันหลายหมื่ นคน

ทานไดบันทึกเทปคําสอนเรือ่ งตางๆ มากกวา 150 อัลบั้ม
และเขียนหนังสือ 16 เลมเพื่อเสริมสรางพระกายของ
พระคริสต
เทปคํ า สอนชุ ด "คู มื อการเยี ย วยาทางด า น
อารมณ" ของทานประกอบไปดวยเนื้อหาที่มีความยาว
มากกว า 23 ชั่ วโมง ครอบคลุ มถึ งหั วข อตางๆ เช น
"ความมั่ นใจ" "ความงดงามแทนขี้ เ ถ า" (มี บทเรี ย น
ประกอบด วย) "วิธีจัดการกับอารมณของคุ ณ" "ความ
ขมขื่ นและการไม ยอมยกโทษ" "รากเหง าแห งการถู ก
ปฏิ เ สธ" และเทปอ า นข อพระคั ม ภี ร ประกอบดนตรี
ความยาว 90 นาที ในชุด "การเยียวยาสําหรับผูชอกช้ํา"
คําสอนชุด "เสริมสรางความคิด" ประกอบดวย
เทป 5 ชุดซึ่งสอนในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับความคิดจิตใจ
ของเรา ไดแก "ปอมและรูปแบบของความคิด" "ความคิด
แบบคนที่ดําเนินในถิ่ นทุรกันดาร" "จิตใจแบบเนื้ อหนัง"
"จิตใจฟุง ซานและขีส้ งสัย" และ "ความคิด, ปาก, อารมณ
และทั ศนคติ" ชุดคําสอนชุ ดนี้ ยั งประกอบดวยหนั งสื อ
ที่ ทรงพลั ง ความหนา 260 หน า ชื่ อ "สนามรบใน
ความคิด" อีกดวย ในสวนคําสอน ที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ความรักนั้น มีเทป 2 ชุดคือ "ความรักคือ" และ "ความรัก
-พลังอันสูงสุด"

66

67





"ชีวิตในพระวจนะกับจอยซ ไมเออร" ความยาว 30 นาที
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"ความมั่ นใจ" "ความงดงามแทนขี้ เ ถ า" (มี บทเรี ย น
ประกอบด วย) "วิธีจัดการกับอารมณของคุ ณ" "ความ
ขมขื่ นและการไม ยอมยกโทษ" "รากเหง าแห งการถู ก
ปฏิ เ สธ" และเทปอ า นข อพระคั ม ภี ร ประกอบดนตรี
ความยาว 90 นาที ในชุด "การเยียวยาสําหรับผูชอกช้ํา"
คําสอนชุด "เสริมสรางความคิด" ประกอบดวย
เทป 5 ชุดซึ่งสอนในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับความคิดจิตใจ
ของเรา ไดแก "ปอมและรูปแบบของความคิด" "ความคิด
แบบคนที่ดําเนินในถิ่ นทุรกันดาร" "จิตใจแบบเนื้ อหนัง"
"จิตใจฟุง ซานและขีส้ งสัย" และ "ความคิด, ปาก, อารมณ
และทั ศนคติ" ชุดคําสอนชุ ดนี้ ยั งประกอบดวยหนั งสื อ
ที่ ทรงพลั ง ความหนา 260 หน า ชื่ อ "สนามรบใน
ความคิด" อีกดวย ในสวนคําสอน ที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ความรักนั้น มีเทป 2 ชุดคือ "ความรักคือ" และ "ความรัก
-พลังอันสูงสุด"
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สํ า หรั บผู ที่ ต อ งการรายชื่ อหนั งสื อ และ
รายละเอี ยดในการสั่ งซื้ อ เพื่ อการเยี ยวยาบาดแผล
ในชีวิต สามารถเขียนจดหมายถึงสํานักงานของจอยซ
ไมเออร ได
ถาทานตองการติดตอกับผูเ ขียน โปรดสงจดหมาย
ไปยัง
จอยซ ไมเออร
Life In The Word, Inc.
PO. Box 655
Fenton, Missouri 63026
หรือโทรศัพท หมายเลข (314) 349-0303
โปรดแบงปนดวยวา ทานไดรับพระพรผานทาง
หนังสื อเล มนี้ อยางไรบ าง ยิ นดีรั บหัวข ออธิ ษฐานเผื่ อ
จากทุกทาน
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"พระบัญญัตินี้
เราทั้งหลายก็ไดมาจากพระองค
คือวาใหคนที่รักพระเจานั้น
รักพี่นองของตนดวย"
1 ยอหน 4:21
คุ ณ เป น ลู กคนพิ เ ศษของพระเจ า พระเจ าตรั ส
เชนนั้นในเฉลยธรรมบัญญัติ 7:6 ถาคุณจะเริ่มประพฤติ
ตามความจริงขอนี้ ชีวิตคุณจะเปลีย่ นโลกได คุณจะไปใน
ซุปเปอรมารเกตดวยรอยยิ้มบนใบหนา ควารถเข็นและ
พู ดว า "ทุ กสิ่ งที่ มื อฉั นแตะต องก็ ได รั บพร ฮาเลลู ยา!
ผูค นเหลานี้ไดรบั พร เพราะฉันอยูใ นรานนี้วนั นี้ สรรเสริญ
พระเจา!" ใหเดินผิวปากและฮัมเพลงไปทั่วราน เปนคน
พิเศษในทุกที่ที่คณ
ุ ไป


พระเจ้ า ประสงค์ ใ ห้ ค ุ ณ เชื ่ อ
เช่นนั้น และมั่นใจว่าพระองค์ทรง
รักคุณไม่ใช่เพราะคุณได้ทำอะไร
ที่ถูกต้อง แต่เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความรัก
ความรู ้ ถ ึ ง ความรั ก อั น สมบู ร ณ์ เ ช่ น นี ้ แ หละที ่ จ ะ
ขจัดความกลัวออกไปจนหมดสิ้นตามที่พระธรรม
1 ยอห์น 4.18 ได้กล่าวไว้ นอกจากนี้พระธรรม
เอเฟซัส บทที่ 3 ยังสอนด้วยว่า เราจะต้องวางรากลง
มั่นคงในความรักของพระเจ้า
ฉั น เชื ่ อ ว่ า ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ปั ญ หาของคนเรา
ทุกอย่างเกิดมาจากการไม่รวู้ า่ พระเจ้ารักเราแต่ละคน
เป็นส่วนตัว มันจึงทำให้เราเกิดความกลัว กังวล
รูส้ กึ ไม่ปลอดภัย และตกอยูใ่ นพันธนาการต่างๆ ทัง้ ๆ
ที่พระเยซูได้ทรงปลดปล่อยเราแล้ว
เมื ่ อ คุ ณ อ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม นี ้ ขอให้ อ ่ า นด้ ว ย
ความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงให้คุณเห็นถึงความรัก
ของพระองค์ในใจคุณ ให้เห็นว่าคุณคือคนที่มีค่า
ในพระกายของพระคริสต์ คุณคือคนสำคัญสำหรับ
พระเจ้า!

