

พระเจ ้าประสงค์ให ้ค ุณเชื ่อ

เช่นนั้น และมั่นใจว่าพระองค์ทรง
รักคุณไม่ใช่เพราะคุณได้ทำอะไร

ที่ถูกต้อง แต่เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความรัก
ความรู ้ถ ึงความรักอันสมบูรณ์เช่นนี ้แหละที ่จะ
ขจัดความกลัวออกไปจนหมดสิ้นตามที่พระธรรม
1 ยอห์น 4.18 ได้กล่าวไว้ นอกจากนี้พระธรรม
เอเฟซัส บทที่ 3 ยังสอนด้วยว่า เราจะต้องวางรากลง
มั่นคงในความรักของพระเจ้า

ฉันเชื ่อว ่าส่วนใหญ่แล้ว ปัญหาของคนเรา
ทุกอย่างเกิดมาจากการไม่รู้ว่าพระเจ้ารักเราแต่ละคน
เป็นส่วนตัว มันจึงทำให้เราเกิดความกลัว กังวล
รู้สึกไมป่ลอดภัย และตกอยูใ่นพนัธนาการตา่งๆ ทั้งๆ
ที่พระเยซูได้ทรงปลดปล่อยเราแล้ว

เม ื ่อค ุณอ่านหนังส ือเล ่มนี ้ ขอให้อ ่านด้วย
ความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงให้คุณเห็นถึงความรัก
ของพระองค์ในใจคุณ ให้เห็นว่าคุณคือคนที่มีค่า
ในพระกายของพระคริสต์ คุณคือคนสำคัญสำหรับ
พระเจ้า!



สําหรับผู ที่ ตองการรายช่ื อหนั งสือ และ
รายละเอียดในการสั่งซ้ือ เพ่ือการเยียวยาบาดแผล
ในชีวิต สามารถเขียนจดหมายถึงสํานักงานของจอยซ
ไมเออร ได

ถาทานตองการติดตอกบัผูเขยีน โปรดสงจดหมาย
ไปยัง

จอยซ ไมเออร
Life In The Word, Inc.
PO. Box 655
Fenton, Missouri 63026
หรือโทรศัพท หมายเลข (314) 349-0303

โปรดแบงปนดวยวา ทานไดรับพระพรผานทาง
หนังสือเลมนี้อยางไรบาง ยินดีรับหัวขออธิษฐานเผื่อ
จากทกุทาน
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ผูเขียน จอยซ ไมเออร
แปลโดย ประพันธ หนอราช
บรรณาธิการ สุรพงศ ประทุมวรรณ

พิมพคร้ังที่ 4 ธันวาคม 2010
พิมพที่ เกวลีพรินต้ิง  โทร. 053-306508

สนับสนุนการจัดพิมพและจัดจําหนายโดย
รายการชีวิตเปยมสุขทุกวัน
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 งใจมิ ได ทําให เกิ ดความ
เสียใจเพราะผิดหวัง  เพราะเหตุวาความรัก
ของพระเจาไดหลัง่เขาสูจติใจของเราโดยทาง
พระวญิญาณบริสุทธิ ์ ซึง่พระองคไดประทาน
ใหแกเราแลว

ขณะเมื่อเรายังขาดกําลัง พระคริสตก็ได
ทรงสิ้นพระชนมเพื่อชวยคนบาปในเวลาที่
เหมาะสม

ไมใครจะมีใครตายเพื่อคนตรง  แตบางที
จะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได

แต พระเจ าทรงสําแดงความรั กของ
พระองคแกเราทัง้หลาย  คอืขณะทีเ่รายงัเปน
คนบาปอยูนัน้  พระคริสตไดทรงสิน้พระชนม
เพือ่เรา





ฉันเช่ือวา สิ่งที่คนเราตองการมากที่สุดย่ิงกวา
สิ่ งอื่ นใดทั้ งสิ้ น คือการได รับการสําแดงให รู จักกับ
ความรักที่พระเจามีตอเขาเปนสวนตัว ฉันเช่ือวาการที่
เราจะดําเนินชีวิตคริสเตียนที่ มีชัยชนะไดนั้น เราตอง
ดําเนินชีวติอยูบนรากฐานนีเ้ทานัน้ เราไมตองการความรู
ทางสมองเร่ืองความรักของพระเจา แตเราตองการ
การสําแดง ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดโดยองคพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
และโดยการที่เราซ่ึงเปนผูเช่ือ ไดใชเวลาใครครวญถึง
ความรักของพระเจา และสังเกตดูความรักของพระเจา
ในชีวิตของตน เฝาแสวงหาการสําแดงทางพระวจนะ
ของพระเจาที่เขียนไวแลวนั้น และโดยการอธิษฐาน

เปนการงายทเีดียวทีจ่ะยอมรับวา พระเจาทรงรัก
โลกนี้มาก จนไดประทานองคพระเยซูใหมาสิ้นพระชนม
เพ่ือโลก แตที่ยากกวานั้นก็คือ การที่จะเช่ือวา แมคุณ



จะเปนเพียงคนเดียวที่อยูบนโลกนี้ พระเจาก็ยังทรงรัก
คุณมาก จนยอมประทานองคพระเยซูใหมาสิ้นพระชนม
เพ่ือคุณเพียงคนเดียวเทานั้น

หลังจากที่ ฉันเปนคริสเตียนที่ มีชีวิตทอแทมา
หลายป ฉันเร่ิมเขาใจถึงความรักของพระเจา พระองคได
ทรงกรุณาสําแดงใหฉันรูผานองคพระวญิญาณบริสทุธ์ิวา
พระองคทรงรักฉันเปนการสวนตัว การสําแดงในเร่ืองนี้
เพียงเร่ืองเดียวไดเปลีย่นแปลงชีวติทกุดานของฉนัไปอยาง
สิ้นเชิง

ฉนัเช่ือวาสิง่ทีคุ่ณจะไดอานในหนงัสอืเลมนีจ้ะชวย
ใหคุณเกิดมุมมองใหมและเขาใจถึงความรักของพระเจา
ฉนัเช่ือวามันจะทําใหคุณเกิดความหวิกระหายอนัสดใหมที่
จะไดพบกับการสําแดงในเร่ืองนี้เปนสวนตัว ขอหนุนใจ
ใหคุณคอยๆ อานหนังสือเลมนี้ ใชเปนสิ่งเสริมในการ
ศึกษาพระคัมภีร และใชเวลาในการใครครวญภาวนา
ดูขอพระคัมภีรและขอคิดตางๆ ที่ปรากฏอยูในหนังสือ
เลมนี้

หนั งสือเลมนี้ มอบไว ในมือของคุณดวยความ
ถอมใจ โดยตระหนักดีวา ถาปราศจากพระองค ฉันก็ไมมี
ความสามารถอะไรเลย การสําแดงและความเขาใจ
พระวจนะในเร่ื องใดๆ จะเปนไปไดโดยพระคุณของ
พระองคเทานั้น

พระเจาทรงประสงคที่จะมีครอบครัว พระองคจึง
ทรงสรางเราให เปนลูกของพระองค  พระองคไม ได
ประสงคใหเราทําตัวเปนเหมือนเด็กทารก แตใหสมกับ
เปนลูกของพระองค พระองคทรงประสงคที่จะใหเรา
พ่ึงพาและพ่ึงพิงพระองค ประสงคใหเรารักพระองค
และยอมรับความรักจากพระองคดวย ทรงประสงคใหคุณ
วางใจในพระองค และรองเรียกหาพระองค เม่ื อมี
ความตองการสิง่ใด พระองคประสงคที่จะมีความสัมพันธ
กับคุณเปนสวนตัว
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"เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรง
ประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค

เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น
จะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร"
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พวกเราสวนใหญยึดถือความหมายของยอหน
3:16 ในลกัษณะทีก่วางเกนิไป เรามักจะพูดวา "ออ ใชแลว
พระเยซูทรงสิ้นพระชนมเพ่ือโลก" แตพระเยซูไมไดทรง
สิ้นพระชนมเพ่ือพวกเราแบบรวมๆ เทานั้น พระองค
ทรงสิ้นพระชนมเพ่ือเราแตละคนเปนการสวนตัวดวย
พระองคทรงสิ้นพระชนมเพ่ือคุณ!

หากในโลกนี้มีคุณอยูเพียงคนเดียว พระองคก็จะ
ทรงสิ้นพระชนมเพ่ือคุณเชนกัน พระองคจะทรงยอมรับ
ความทุกขทรมานทุกอยางเพ่ือคุณ พระองคทรงสิ้น
พระชนมเพ่ือคุณ! พระเจาทรงรักคุณมาก พระองคทรง
รักคุณดวยความรักนิรันดร

วนัหนึง่ ขณะทีฉ่นัขบัรถอยูบนถนน พระเจาตรัสกบั
ฉันในใจวา "จอยซ เจาเปนแกวตาของเรา" ฉันไมรูเสีย
ดวยซํ้าวามีขอพระคัมภีรตอนนี้อยู  ทันทีหลังจากนั้น
มารก็ใสความคิดเขามาวา "แหม มันไมเยอหย่ิงไปหนอย
หรือ? เจาคิดวาตัวเองเปนใคร?" ฉันจึงเร่ิมพูดกับตัวเอง
วา "โธ ฉันไมควรจะคิดอยางนั้ นเลย" การที่ เราจะ
ตระหนักวา ตนเองเปนคนพิเศษ มีความสามารถและ
มีลักษณะเดนเฉพาะตัวนั้น มันเปนสิ่งที่ความคิดฝาย
เนื้อหนังของเรายอมรับไมได แตเราทั้งหลายแตละคน
เปนผูที่พระบิดาของเราทรงเนรมิตสรางขึ้นเปนสวนตัว
ใหมีความแตกตางจากคนอื่นๆ ที่อยูรอบขางเรา
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เม่ือฉันคิดถึงเร่ืองนี้ พระเจาไดทรงสําแดงใหฉัน
เห็นภาพของผูหญิงคนหนึ่งที่กําลังยืนอยูขางๆ แอปเปล
กองใหญในซูเปอรมารเก็ตแหงหนึ่ง เธอมองดูแอปเปล
ไปจนทั่วแลว ก็พบลูกหนึ่งที่สวยกวาลูกอื่นๆ ทั้งหมด
จึงย่ืนมือหยิบลูกนั้น สิ่งที่พระเจาตรัสก็คือวา ฉันเปน
ลูกแอปเปลลูกที่ดีที่สุดสําหรับพระองค ฉันเปนคนพิเศษ
ฟงแลวดูเหมือนจะไมคอยถูก แตเห็นไหม พระเจาตรัสวา
เราทุกคนเปนอยางนั้น ไมไดหมายความวา พระเจา
บอกวาคุณเปนคนงดงาม เพียบพรอม สวนคนอื่นๆ
ไมมีอะไรดี แตพระองคตรัสวา เราทุกคนเปนคนพิเศษ
ทั้งหมด ซ่ึงเร่ืองนี้เขียนไวในพระคัมภีร และพระคัมภีร
ก็มีไวเพ่ือเราทุกคน คุณคือแกวพระเนตรของพระเจา

ฉันไมไดรับในสิ่งที่พระเจาตรัสในวันนั้น เพราะ
ฉันรูสกึผิดที่คิดในสิง่ดีๆ เกี่ยวกบัตัวเอง อีกสองวันตอมา
ฉันเปดพระคัมภีรและพบพระธรรมสดุดี 17:8 และมี
ขอความที่ ปรากฏตอหนาตอตาฉันอยางชัดแจงว า
"ขอทรงรักษาขาพระองคดังแกวตา  ทรงซอนขาพระองค
ไวภายใตรมปกของพระองค" ฉันจึงพูดกับตัวเองวา "โอย
ตายแลว วันนั้นเปนเสียงพระเจาตรัสจริงๆ นี่ ฉันเปน
แกวตาของพระเจา" เม่ือฉันนึกถึงขอนี้ทีไร ฉันรูสึกวา
ตนเองเปนคนที่พิเศษของพระเจาจริงๆ
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คนเรามีความอยาก ความตองการ และความ
ปรารถนาในใจที่จะเปนที่รักของคนอื่น พระเจาทรงสราง
เราขึ้นมาอยางนั้น หลายคนเช่ือวาพระเจาทรงรักโลก
ทรงรักพระเยซู แต รูสึกวายากเหลือเกินที่ จะเช่ือวา
พระเจาทรงรักพวกเขา แตพระวจนะสอนไววา พระเจา
ทรงรักพวกเขามากเทาๆ กับที่พระองคทรงรักพระเยซู
ดวย ขอใหเราดูในพระธรรมยอหน 5:20

"เพราะวาพระบิดาทรงรักพระบุตร และทรง
สําแดงใหพระบุตรเห็นทุกสิ่ งที่ พระองคทรงกระทํา
และพระองคจะทรงสําแดงใหพระบุตรเห็นการที่ย่ิงใหญ
กวานั้นอีก  ซ่ึงทานทั้งหลายจะประหลาดใจ"

พระเจาตรัสในพระธรรมตอนนี้วา "เรากระทํา
การใหญเหลานี้โดยทางพระเยซู และจะทําการย่ิงใหญ
กวานี้ อีกผ านทางพระเยซู ซ่ึ งเจ าทั้ งหลายจะรู สึก
ประหลาดใจ" (ผูเขียนขยายความเอง) คุณรูไหมวามัน
เปนการดีที่เราจะรูสึกประหลาดใจในบางสิ่งบางอยาง
คือรูสึกอัศจรรยใจในสิ่งที่พระเจาทรงกําลังกระทํา?

เราไดอานขอพระคัมภีรตอนนี้แลว แตบอยคร้ัง
เรามองขามสิ่งที่พระเจาประสงคจะกระทําเพ่ือเราไป
พระองค ประสงค ให เรามองดูการใหญ ซ่ึ งพระองค
ได ทรงกระทําแล วผ านทางพระเยซู  แล วให เรา
ประหลาดใจจนตองอุทานวา "โอโห พระเจาขา สิ่งที่

พระองคทรงกระทําผานทางพระเยซูนั้น อัศจรรยจริงๆ"
จากนั้ น พระองคตองการให คุณเปดดูพระคัมภีร ใน
พระธรรมยอหน 14:12 ซ่ึงพระเยซูตรัสวา "เราบอก
ความจริงแกทานทั้งหลายวา  ผูที่วางใจในเราจะกระทํา
กิจการซ่ึงเราไดกระทํานั้นดวย และเขาจะกระทํากิจ
ที่ ย่ิ งใหญกวานั้ นอีก เพราะวาเราจะไปถึงพระบิดา
ของเรา"

พระเจาจะทรงกระทําอยางเดียวกันผานทาง
คุณดวย และคุณจะกระทําสิ่งที่ย่ิงใหญกวานี้อีกเพราะ
พระเยซูเสด็จไปถึงพระบิดาของพระองคแลว คุณเช่ือ
อยางนี้ไหม? คุณเช่ือจริงๆ หรือเปลาวา พระเจารักคุณ
และพระองคจะทรงใชชีวิตคุณ?

วันหนึ่ง ขณะที่ฉันกําลังศึกษาพระคัมภีรอยู พระผู
เปนเจาตรัสกับฉันวา "จอยซ ในแตละวันเราทําการหลาย
สิ่ งหลายอย างเพ่ื อคนทั้ งหลาย เพราะเรารักเขา
แตพวกเขาก็ ยังมองไม เห็นอีก เขาไม รู เสียดวยซํ้า
วาเราทํา เราจะยกตัวอยางใหเจาเห็นเร่ืองหนึ่ง ทุกวัน
เม่ือเราสั่ งดวงอาทิตยวา "จงขึ้ น" เราทําอยางนั้ น
ก็เพ่ื อจอยซ เพ่ื อเบ็ตต้ี  เพ่ื อเจมม่ีและเพ่ือ(เติมช่ือ
ของคุณลงไป)"

ลองหยุดคิดในเร่ื องนี้ ดูสิ  ดวงอาทิตยขึ้ นมา
ในทองฟาทุกๆ วันก็เพ่ือคุณ ใชแลว ดวงอาทิตยไง!
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แตเรากลับคิดวา ยังไงๆ ดวงอาทิตยก็ตองขึ้นมาอยูแลว
เรารูวาดวงอาทิตยจะตองขึ้นทุกวัน แตมันขึ้นมาเพ่ือคุณ
ฝนตกเพ่ือคุณ เม่ือหมิะตก มันก็ตกเพ่ือคุณ พระเจารักคุณ
มากขนาดนั้นแหละ

เฉลยธรรมบัญญัติ 7:9 กลาววา "เหตุฉะนีพึ้งทราบ
เถิดวา พระเยโฮวาหพระเจาของพวกทานเปนพระเจา
เปนพระเจาสตัยซ่ือ ผูทรงรักษาพันธสญัญาและความรัก
ม่ันคง ตอบรรดาผูที่รักพระองคและรักษาพระบัญญัติ
ของพระองคถึงพันช่ัวอายุคน"

คุณคิดวาหนึ่งพันช่ัวอายุคนนานพอไหมที่จะทําให 
คุณซาบซ้ึงในความรักของพระเจา? พระเจาทรงดํารงอยู
เปนนิตย เราไมมีวันที่จะทําใหพระองคเหนื่อยออนได
หลายคนคิดวาเราสามารถทําใหพระเจ าสิ้ นหวั งได
โดยความลมเหลวและยุงเหยิงของเรา แตไมมีทางหรอก
ความรักไมมีวันสูญสิ้น และเราทําใหพระเจาหมดรักเรา
ไมได ความรักไมใชอะไรสักอยางหนึ่ งที่พระเจาทรง
กระทํา แตมันคือสิ่งที่พระเจาทรงเปน

แมแตคนบาปที่ สกปรกเหลวแหลกที่ สุดเทาที่
เคยมีอยู ในโลกนี้  ซ่ึ งถมน้ําลายรดหนาพระเยซูและ
กลาววา "ฉันไมตองการเกี่ ยวของกับแก ฉันเต็มใจ
อยางย่ิงที่จะไปนรก" พระเจาก็ยังทรงรักเขา ถาเปน
อยางนั้ นแลว พระองคจะไม รักบรรดาคนที่พระองค

1 2

ไดทรงเลือกสรรไว และชําระไวเพ่ือพระองคโดยเฉพาะ
ไดอยางไร?

บางคนอาจจะพูดวา "ฉันไดรับพระเยซูเขาสูใจ
แลว และฉนัรักพระองค" แตฉันขอถามคุณวา คุณเช่ือวา
พระเจารักคุณมากแคไหน?

นี่คือขาวสารที่เรียบงายอยางย่ิงเพ่ือคุณ พระเจา
รักคุณ แตมันเปนรากฐานเบ้ืองตนทีพ่ระเจาตองวางไวใน
ชีวิตคุณ เพ่ือคุณจะสามารถเขาใจถึงเร่ืองอื่นๆ ได

ไมวาคุณจะเรียนรูเร่ืองอื่นใด หรือศึกษา และ
แสวงหาเร่ืองของพระเจามากมายเพียงใด แตถาคุณไม
สามารถยอมรับความจริงที่ วาพระเจาทรงรักคุณได
คุณก็จะกาวไปไมถึงไหน ความรักที่พระเจามีตอคุณนั้น
เปนรากฐานของความเช่ื อในการมีเสรีภาพจากบาป
และในการที่ เราจะสามารถกาวออกไปปรนนิบัติผูอื่น
โดยปราศจากความกลัว คุณจะรับความรักที่พระเจามีตอ
คุณไดไหม?

พระเจาทรงรักคุณ!

1 3
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ความรักของพระเจา และสังเกตดูความรักของพระเจา
ในชีวิตของตน เฝาแสวงหาการสําแดงทางพระวจนะ
ของพระเจาที่เขียนไวแลวนั้น และโดยการอธิษฐาน

เปนการงายทเีดียวทีจ่ะยอมรับวา พระเจาทรงรัก
โลกนี้มาก จนไดประทานองคพระเยซูใหมาสิ้นพระชนม
เพ่ือโลก แตที่ยากกวานั้นก็คือ การที่จะเช่ือวา แมคุณ






และความหวั งใจมิ ได ทําให เกิ ดความ
เสียใจเพราะผิดหวัง  เพราะเหตุวาความรัก
ของพระเจาไดหลัง่เขาสูจติใจของเราโดยทาง
พระวญิญาณบริสุทธิ ์ ซึง่พระองคไดประทาน
ใหแกเราแลว

ขณะเมื่อเรายังขาดกําลัง พระคริสตก็ได
ทรงสิ้นพระชนมเพื่อชวยคนบาปในเวลาที่
เหมาะสม

ไมใครจะมีใครตายเพื่อคนตรง  แตบางที
จะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได

แต พระเจ าทรงสําแดงความรั กของ
พระองคแกเราทัง้หลาย  คอืขณะทีเ่รายงัเปน
คนบาปอยูนัน้  พระคริสตไดทรงสิน้พระชนม
เพือ่เรา
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พระองคทรงรักคุณ และคุณเปนคนที่พิเศษ นั่น
หมายความวาคุณมีเอกลักษณพิเศษและไมเหมือนใคร
พระเจาไมไดกําหนดใหคุณเปนเหมือนฉัน และฉันก็
ไมจําเปนตองเปนเหมือนคุณ เราคงตองทุกขใจกันมาก
ถาตางคนตางพยายามทําตัวเปนเหมือนคนอืน่ ซ่ึงจะมีแต
ผลเสีย คือเปนการใหโอกาสแกมารที่จะหลอกเราวาเรา
ยังไมดีพอ แตสิ่งที่สําคัญก็คือ สําหรับพระเจานั้นเราไม
จําเปนตองเปนคนที่ "ดีพอ"

พระเยซูทรงสิน้พระชนมเพ่ือคุณ เพราะวาคุณเปน
คนวิเศษเลอเลิศ หรือเปนเพราะวาพระองค รักคุณ?
พระคัมภีรกลาววา ถาพระองคทรงรักคุณมากจนยอม
ตายเพ่ือคุณได ถาเชนนัน้ เม่ือเราไดเปนคนชอบธรรมโดย
ทางพระโลหิตของพระองคแลว พระองคจะทรงรักเรา
มากย่ิงเพียงใด? (โรม 5:8-9) พระองคทรงรักคุณมากจน
กระทั่งทรงกลบเกลื่อนความผิดพลาดเล็กๆ นอยๆ ที่คุณ
ทําในแตละวัน พระองคทรงรักคุณมากพอที่จะนําพาคุณ
ผานพนวันนี้ไปไดดวยฤทธ์ิเดชและความมีชัย

วนัหนึง่พระเจาไดทรงสําแดงตัวอยางใหฉันเห็นวา
พระองคทรงทอดพระเนตรดูความผิดพลาดและบกพรอง
ของเราอยางไรบาง ลองนกึภาพเด็กเลก็ๆ คนหนึง่อายุสกั
3-4 ขวบ ซ่ึงคอยจองตอนแมทํางานบาน เหตุที่แมหนู
นอยรักแมของตนมาก จึงไดเขาไปหยิบเอากระปองใสน้ํา

คริสเตียนหลายคนเช่ือวาพระเจารักเขา ตราบใด
ที่เขาไมทําอะไรที่ผิดพลาดลมเหลว คนสวนใหญไมคอย
ชอบตัวเองเทาไหรนัก ดังนั้นเขาจึงสรุปวาพระเจาก็คง
ไมประทับใจในตัวเขาสักเทาไหร แตพระคัมภีรกลับกลาว
ไววา "มนุษยเปนผู ใดเลาซ่ึงพระองคทรงระลึกถึงเขา
และบุตรของมนุษยเปนใครเลาซ่ึงพระองคทรงเย่ียมเขา"
(สดุดี 8:4) พวกเราเปนเพียงแคสิ่งที่พระเจาทรงสราง
ขึ้นมาเทานั้น และพระองคทรงรักเราก็เพราะพระองค
ทรงรักเรานั่นเอง พระองคทรงเปนความรัก (1 ยอหน
4:16)

1 6

เพราะเหตุนั้นเมื่อเราเปนคนชอบธรรม
แลว โดยพระโลหิตของพระองค  ยิ่งกวานั้น
เราจะพนจากพระอาชญาของพระเจาโดย
พระองค

เพราะว าถ าขณะที่ เรายังเป นศั ตรูต อ
พระเจา เราไดกลับคืนดีกับพระองค โดยที่
พระบุตรของพระองคสิน้พระชนม  ยิง่กวานัน้
อีกเมื่อเรากลับคืนดีแลว เราก็จะรอดโดย
พระชนมชีพของพระองคแน

โรม 5:5-10
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พระองคก็จะทรงเปลี่ยนชีวิตคุณ เพราะทรงทราบวาคุณ
ทําใหตัวเองดีขึ้นไมไดถาปราศจากความชวยเหลือของ
พระองค

"เพราะพระองคผูทีพ่ระเจาทรงใชมานัน้ ทรงกลาว
พระวจนะของพระเจ า เพราะพระเจามิ ไดประทาน
พระวิญญาณอยางจํากัด

พระบิดาทรงรักพระบุตร  และทรงมอบทกุสิง่ไวใน
พระหัตถของพระองค"

ยอหน 3:34-35

วันหนึ่ ง ขณะที่ ฉันกําลั งศึกษาพระคัมภีรอยู
ฉันใครครวญถงึพระธรรมในตอนนี้และตองอุทานออกมา
ดวยความยินดีทีเ่หน็วาพระเจาไมไดประทานพระวญิญาณ
ของพระองคใหแกเราอยางจํากัด พระองคไมไดประทาน
อันนั้นใหเรานิดอันนี้ใหเราหนอย

แตพระองคตรัสวา "นีคื่อสิง่ทีเ่รามีอยู จงรับเอาไป
ทั้งหมดเลย" ทุกสวนเสี้ยวแหงฤทธ์ิเดชและความรัก
ของพระเจาเตรียมพรอมไวใหคุณแลววันนี้ พระองคมี
ทุกสิ่งที่คุณตองการ และพระองคตองการใหคุณรับเอาไว
ทําไมหรือ? ก็เพราะพระองคทรงรักคุณ คุณไมจําเปนตอง
ดีพรอมกอนเพ่ือจะมีสิทธิไดรับ เพราะถึงอยางไรคุณก็
ไม มีทางดีพอจนสมควรที่จะรับพระพรจากพระเจาได

ใบเล็กๆ กับเศษผานิดหนอยออกไปที่ ชองหนาตาง
ตรงระเบียงหนาบาน เอาเศษผาเอากระดาษทิชชูมา
เช็ดถูเสียอยางดี

แนนอน กระจกก็คงเต็มไปดวยคราบฝุนผสมน้ํา
เปนร้ิว และเต็มไปดวยฟองสบูเลอะเทอะไปหมด เม่ือคุณ
เห็นแมหนูนอยตัวแสบเอาผาถูบานอยางดีไปทําเลอะ
อยางนั้น คุณก็คงโกรธจนอยากจะบีบคอลูก แตหนูนอย
ก็วิ่งเขามาหา พูดเสียงเจ้ือยแจว "แมจา หนูเช็ดหนาตาง
ใหแมแลวนะ หนูทํางานชวยแมอยางดีเลย เพราะหนู
รักแมมากจะ"

แมที่เต็มไปความรักก็ตองพูดวา "จะ.. จะ.. หนู
ทําดีมากเลยนะจะ ขอบใจมากทีอุ่ตสาหชวยแม" และเม่ือ
ลูกไปวิ่งเลนที่อื่น เธอก็จะรีบจัดการทําสะอาดรอยเปอน
นัน้ใหมและวนัหลงัก็หาโอกาสสอนลกูไมใหทําอยางนัน้อกี

พระเจาตรัสกับฉันวา นั่ นแหละคือสิ่งพระเจา
ทรงกระทําตอเรา พระองคทรงคอยชวยลางชําระสิ่งที่
เราทําเปอนไวเสมอ ถาเราทําในสิง่ที่เราคิดวาดีที่สุดแลว
เทาทีเ่รารู พระเจากท็รงคาดหวังใหเราทําแคนัน้ พระองค
ไมไดทรงคาดหวังใหคุณทําสิ่งใดที่คุณทําไมได พระองค
สามารถเปลี่ยนแปลงคุณ ถาคุณพรอมทีจ่ะบอกพระองค
วา "พระองคเปนฝายถกูพระเจาขา ขาพระองคผดิไปแลว
ขาพระองคพยายามเปลี่ยนแปลงแตก็ทําไมได" แลว
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2 1

พระองคตรัสตอไปวา พวกเขาเปนคนจํานวนนอย
ที่สุดย่ิงกวาชนกลุมอื่น ที่จริง ถาคุณเปนอยางเดียวกัน
กับฉันก็คงคิดวา กอนที่จะมารับความรอดนั้น ตนเอง
เปนคนทีแ่ยกวาคนอืน่ๆ มากทเีดียว แตในขอที ่8 พระเจา
ตรัสวา

"แต เพราะพระเจ าทรงรักทานทั้ งหลาย และ
พระองคทรงรักษาคําปฏิญาณซ่ึงพระองคทรงปฏิญาณ
ไวกับบรรพบุรุษของทานทั้งหลาย พระเจาจึงทรงพา
ทานทั้งหลายออกมาดวยพระหัตถอันทรงฤทธ์ิ  และทรง
ไถทานทั้งหลายใหพนจากแดนทาส จากหัตถฟาโรห
กษัตริยอียิปต"

นัน่แหละคือจุดทีท่ําใหเราโหรองได พระเจาตรัสวา
"เราไดรักเจาและเรียกเจาวาเปนชนบริสุทธ์ิ เปนคน
พิเศษสําหรับเรา เราไดเลือกเจา ไมใชเพราะเจาเปน
คนดีพรอม แตเพราะวาเรารักเจา" คุณรูไหมวาพระเจา
อยากใหคุณทําอะไรในวันนี้? พระองคประสงคใหคุณ
ยอมรับและรับเอาความรักของพระองค

ปญหาของพวกเราสวนใหญนั้นคือ เราไมชอบ
ตัวเอง เราไมเช่ือวาพระเจาทรงรักเรา และไมเช่ือวา
คนอื่นๆ รักเรา เราคิดวา "เขาจะรักฉันไดอยางไร
ชีวิตฉันมันยุงเหยิงอยางนี้?" ถาคุณเช่ือวาตัวเองสกปรก
และนาเกลียด คุณก็จะเร่ิมคิดและทําตัวสกปรกและ

คุณไมจําเปนตองสวยพอหรือฉลาดพอจึงจะมีสิทธิไดรับ
แตพระเจาประสงคที่จะประทานใหคุณ เพราะพระองค
ทรงรักคุณ

ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 7:6-7 พระเจา
ตรัสวา

"เพราะวาพวกทานเปนชนชาติบริสุทธ์ิสําหรับ
พระเยโฮวาหพระเจาของทาน  พระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานทรงเลอืกทานออกจากชนชาติทัง้หลายทีอ่ยูบนพ้ืนโลก
ใหมาเปนชนชาติในกรรมสิทธ์ิของพระองค

ที่พระเจาทรงรักและทรงเลือกทานทั้งหลายนั้น
มิใชเพราะทานทัง้หลายมีจํานวนมากกวาประชาชนชาติอืน่
ดวยวาในบรรดาชนชาติทั้งหลาย ทานเปนจํานวนนอย
ที่สุด"

พระเจาทรงเลือกสรรชนชาติอิสราเอลใหเปน
ประชากรพิเศษของพระองค และในทกุวนันีใ้นฐานะทีเ่รา
เปนคริสตจักร เราก็คือชนชาติอิสราเอลแทในฝาย
วิญญาณ ดังนั้นขอพระคัมภีรตอนนี้จึงเปนขอความที่
กลาวถึงคุณเชนเดียวกัน พระองคตรัสวา "เราไมได
เลอืกเจาเพราะเจาเปนชนกลุมใหญทีสุ่ดในโลก" ถานํามา
ประยุกต เข ากับชีวิตของเราก็ คือ พระองคตรัสว า
"เราไมไดเลือกเจาเพราะเจาทําทุกสิ่ งถูกตองไปหมด
หรือเพราะเจาเปนคนดีจริงๆ"
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มารพยายามที่จะทําใหคุณรูสึกทอถอยอยูตลอด
เวลา โดยพยายามยัดเยียดความคิดวาคุณเปนคนที่
สกปรกและนาเกลียด "เจาทําบาปแลวนะ" มารบอก
"เจาคิดวาตัวเองเปนใคร พระเจาจะไมอวยพรเจาแลว
เจาคนสกปรก ตอไปนีเ้จาเปนพยานใหใครฟงไมไดอกีแลว
เจาทําอะไรดีๆ ไมไดหรอก"

นั่นแหละคือเวลาที่ตองใชความกลาที่จะยืนหยัด
ขึ้นในฝายวิญญาณวา "พระบิดาเจาขา ขาพระองคไดทํา
ผิดพลาดไปแลว ขอพระองคทรงยกโทษขาพระองคโดย
พระโลหติของพระเยซู เจามารรายจงไปใหพน พระเยซูได
รับบาปแทนฉันแลว อยามายุงกับฉันอีก" จากนั้นคุณก็
ดําเนนิชีวติตอไปอยางมีความสขุและช่ืนชมยินดี แตบางคน
อาจคิดวา "ฉันทําสิ่งที่โงเขลาซํ้าแลวซํ้าอีก" ฉนัเองกเ็คย
คิดอยางนั้ นดวย จนกระทั่ งฉันหยุดตําหนิตัวเองใน
เร่ืองนั้น เม่ือคุณหยุดตําหนิตัวเองในสิ่งที่ไดกระทําไป
คุณก็จะสามารถหยุดการกระทําดังกลาวนั้นดวย

ความรูสึกผิดและตําหนิตนเองจะทําใหคุณรูสึก
หนกัอึง้และเกบ็กดจนคุณรูสกึไมมีอสิระอกีตอไป การทีจ่ะ
ไมรูสกึตําหนิตนเองไดนัน้ เราตองมีความกลา คุณจะตอง
มีใจกลาที่ จะใชความเช่ือและยืนหยัดขึ้นตอตานกับ
ความรูสึกผิด มารจะบอกคุณวา "เจาหมายความวา
จะไม รูสึกอะไรเลยหรือเม่ือทําผิด? ไดไง อยางนอย

นาเกลียดดวย คุณจะมีชีวิตตามภาพพจนที่มีตอตนเอง
ในใจของคุณ

ปญหาใหญที่สุดที่ฉันเคยมีคือ ฉันไมชอบตัวเอง
และฉันใชอยางนอยรอยละ 75 ของเวลาทั้งหมดเพ่ือ
พยายามเปลี่ยนชีวิตตัวเอง ฉันคิดวาฉันเปนคนพูดมาก
เกินไป เลยพยายามเปนคนเงียบ แตเม่ือเร่ิมเงียบก็รูสึก
วาเก็บกด คนอื่นๆ ก็สงสัยวาทําไมฉันถึงกลายเปนคน
เงียบไป แลวฉันก็คิดในใจวา ก็พวกคุณเองนั่นแหละ
ที่บอกวาฉันปากมาก อยามายุงกับฉันดีกวา ฉันกําลัง
พยายามเปนคนพูดนอยอยู

ฉนับอกไมไดวาฉนัอยูในสภาพนัน้เปนเวลากีป่ แตก็
ยังมีปญหาเพราะปากของฉันเอง หลายคนที่ชอบพูดมาก
มักจะไดแตงงานกับคนทีพู่ดนอย นัน่ย่ิงทําใหคุณดูเปนคน
ที่ พูดมากขึ้นไปอีก มารก็จะพยายามทําใหคุณรูสึกวา
ตัวเองเปนคนอยางนั้นอยูเสมอ สิ่งที่มารทํานั้นเรียกวา
การกลาวโทษ

พระเจาอยากใหคุณพนจากความรูสึกตําหนิติโทษ
ตนเอง แตการที่ เราจะเปนอิสระไดนั้ น เราตองใช
ความเช่ือและความกลา คุณรูไหม ไมวาคุณจะรูสึก
ตําหนิตนเองมากแคไหน มันก็ไมไดชวยแกไขความผิด
ของคุณไดเลยแมแตนอย? มันเปนเร่ืองยากจริงๆ ที่จะ
เช่ือวาพระเจารักคุณ แมคุณจะทําอะไรผิดไปก็ตาม
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ก็ควรจะรูสึกไมสบายใจสักสองสามช่ัวโมงก็ยังดี เพราะ
สิง่ทีเ่จาทาํไปนัน้มันแยจริงๆ"  สิง่ทีคุ่ณตองพูดกคื็อ "ไมมีทาง
เสียละ ฉันจะไมรูสกึไมสบายใจเปนอันขาด" คร้ังสองคร้ัง
แรกนั้นมันยาก แตสามสี่คร้ังตอมา คุณก็จะรูสึกวาทําได

ในพระธรรมอิสยาห 53 ขอ 5-6 และขอ 11
กลาววา เม่ือพระเยซูทรงรับเอาบาปแทนเรานัน้ พระองค
ทรงรับเอาความรูสึกผิดไปดวย (ซ่ึงรวมถึงความรูสึก
ตําหนิตนเอง) มารรายไมตองการใหคุณหลุดพนจาก
ความรูสึกตําหนตัิวเอง ทําไมหรือ? กเ็พราะถาคุณยังรูสกึ
ตําหนิตนเองอยู  คุณก็ยังไมไดสัมผัสกับความรักของ
พระเจาอยางแทจริง ความรูสกึตําหนตัิวเองเปนเหมือนกบั
กําแพงเหลก็คอยขวางกัน้ระหวางคุณกบัพระเจา แยกคุณ
กับพระเจาออกจากกัน ถาคุณรูสึกผิด คุณก็จะมองเห็น
พระเจาพระบิดาไมได  สิ่ งที่ คุณมองเห็นก็จะมีเพียง
แคความผิดและความบาปที่อยูตอหนาตนเองเทานั้น

การดําเนินชีวิตโดยปราศจากความรูสึกตําหนิ
ตนเอง และเช่ือวาเม่ือพระเจาตรัสวา พระคุณของ
พระองคมีมากพอที่จะปกคลมุไดแมแตความบาปของเรา
พระองคทรงประสงคอยางนั้ นจริงๆ พระองค รักคุณ
พระคุณและการอภัยโทษของพระองคนั้นเปนของขวัญ
ที่มอบใหเปลาๆ วันนี้จงรับเอาเถิด

พระเจาทรงรักคุณ
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พระเจาทรงมีตอเรา
พระเจาทรงเปนความรัก

และผูใดที่อยูในความรักก็อยูในพระเจา
และพระเจาก็ทรงสถิตอยูในผูนั้น

       1 ยอหน 4:16

เราจะรูสึกสัมผัสถึงความรักของพระเจามากขึ้น
ไดอยางไร? แมพระเจาจะรักเรามากเพียงใดกต็าม แตถา
เราไมรูสกึเชนนัน้ มันก็จะไมเปนประโยชนอะไรแกเราเลย
คุณรูดีวา คุณรูสกึเปนสขุมากแคไหน เม่ือมีใครสกัคนหนึง่
แสดงความรักตอคุณอยางมากมาย พระเจาทรงรักคุณ
และพระองคประสงคจะสําแดงความรักแกคุณ พระองค
ประสงคใหคุณใชเวลากับพระองคเปนประจําทุกวัน

คุณมีความสัมพันธกับพระเจาเปนสวนตัวอยาง
แทจริงหรือไม? การที่ คุณไดรับความรอดมานานแลว
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เพ่ือนของฉันคนหนึ่งไดเห็นนิมิตขณะที่เธอกําลัง
อธิษฐานอยู เธอมองเห็นภาพพระบิดากําลงัเสด็จดําเนิน
ไปยังบานตางๆ ในอเมริกาในชวงที่ เขากําลังต่ืนนอน
ตอนเชา พระองคทรงเสด็จเขาไปในบานและพรอมที่จะ
สามัคคีธรรม และสนทนากับพวกเขา พระองคนั่งทีเ่กาอี้
ขางโตะตัวหนึ่ง คนเหลานั้นต่ืนนอนขึ้นก็มาที่โตะนั้นแลว
กอ็อกจากบานไป เขากลบัเขามาและกอ็อกไปอกี พวกเขา
ทูลพระเจาวา "เด๋ียวกอนพระองคเจาขา เชิญประทับรอ
อยูที่นี่สักครูหนึ่ง ถาขาพระองคทํางานช้ินนี้เสร็จแลว
ขาพระองคจะรีบกลบัมาสนทนากบัพระองค เด๋ียวกอนนะ
พระเจา เด๋ียวกอน"

เม่ือถงึตอนเย็น ผูหญงิคนนีก้เ็หน็ภาพพระเจาเสด็จ
ออกจากบานไปอยางซึมเศรา เพราะในวันนั้น ไมมีใคร
กลับมาสนทนากับพระองคเลย เธอบอกวามันเปนภาพ
ที่สะเทือนเธอมาก

อยายุงกับงานมากเกนิไป ถาคุณไมมีเวลาอธิษฐาน
และใชเวลากบัพระเจา แสดงวาคุณยุงกบังานมากเกนิไปแลว
จงใชเวลาที่จะทูลตอพระเจาวาคุณรักพระองคเพียงใด
เม่ือสิ่ งสารพัดสูญสิ้นไป ก็จะไม มีอะไรเหลืออีกแลว
นอกจากพระเจานั่นแหละคือความจริง และถาคุณไมได
มีความสัมพันธกับพระเจา ตอนนั้นมันก็คงจะสายไป
หนอยหนึ่ งที่ จะมาเร่ิ มสรางความสัมพันธ มันไม ได

ไม ได หมายความวาคุณมีการสามัคคีธรรมอันดีกับ
พระเจาเสมอไป เม่ือฉนัลมืตาต่ืนขึน้มาในตอนเชา สิง่แรก
ที่ฉันคิดถึงก็คือพระเจา และกอนที่จะเขานอนในตอน
กลางคืน สิง่ทีฉ่นัคิดถงึเปนสิง่สดุทายนัน้กคื็อพระเจา และ
ตลอดวัน ฉันจะคิดถึงแตเร่ืองพระเจา ในโลกกวางใหญนี้
ไมมีอะไรอกีแลว ทีฉ่นัตองการมากย่ิงกวาทีจ่ะไดปรนนบัิติ
รับใชพระเจ าและกระทําใหพระองคทรงพอพระทัย
ถาจะตองสละทุกสิ่งเพ่ือแลกกับสิ่งนี้ฉันก็ถือวาคุมคา
อยางย่ิง

ในตัวเรานั้นมีสวนที่วางเปลาอยูที่หนึ่งซ่ึงมีแต
พระเจาเทานั้ นที่ จะถมใหเต็มไดพอดี สิ่ งอื่ นใดที่ คุณ
ปรารถนาหรือแสวงหาไมมีทางเติมสวนวางเปลานั้ น
ใหเต็มได บางคนอาจพูดกับตัวเองวา "ฉันรู เร่ืองนี้ ดี
อยูแลวนา ฉันไดรับเช่ือในพระเยซูแลว" แตคุณไดรับ
พระองคไวในชีวติแบบทกุนาท ีทกุวนัและในทกุสถานการณ
หรือไม? คุณไดรับเอาความรักของพระเจาแลวหรือยัง?

พระเจาทรงรักคุณ และคุณเปนคนพิเศษสําหรับ
พระองค พระองคทรงเนรมิตสรางเราขึ้ นมาเพ่ือให
สามัคคีธรรมกับพระองค นี่คือพระประสงคที่ใหญที่สุด
และเปนน้ําพระทัยอันสมบูรณแบบสําหรับชีวิตของคุณ
ทุกเชา พระองคจะทรงนอมพระกายลง ขณะประทับบน
พระบัลลังกและตรัสวา "สวัสดีตอนเชา เรารักเจานะ"
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เพ่ือนของฉันคนหนึ่งไดเห็นนิมิตขณะที่เธอกําลัง
อธิษฐานอยู เธอมองเห็นภาพพระบิดากําลงัเสด็จดําเนิน
ไปยังบานตางๆ ในอเมริกาในชวงที่ เขากําลังต่ืนนอน
ตอนเชา พระองคทรงเสด็จเขาไปในบานและพรอมที่จะ
สามัคคีธรรม และสนทนากับพวกเขา พระองคนั่งทีเ่กาอี้
ขางโตะตัวหนึ่ง คนเหลานั้นต่ืนนอนขึ้นก็มาที่โตะนั้นแลว
กอ็อกจากบานไป เขากลบัเขามาและกอ็อกไปอกี พวกเขา
ทูลพระเจาวา "เด๋ียวกอนพระองคเจาขา เชิญประทับรอ
อยูที่นี่สักครูหนึ่ง ถาขาพระองคทํางานช้ินนี้เสร็จแลว
ขาพระองคจะรีบกลบัมาสนทนากบัพระองค เด๋ียวกอนนะ
พระเจา เด๋ียวกอน"

เม่ือถงึตอนเย็น ผูหญงิคนนีก้เ็หน็ภาพพระเจาเสด็จ
ออกจากบานไปอยางซึมเศรา เพราะในวันนั้น ไมมีใคร
กลับมาสนทนากับพระองคเลย เธอบอกวามันเปนภาพ
ที่สะเทือนเธอมาก

อยายุงกับงานมากเกนิไป ถาคุณไมมีเวลาอธิษฐาน
และใชเวลากบัพระเจา แสดงวาคุณยุงกบังานมากเกนิไปแลว
จงใชเวลาที่จะทูลตอพระเจาวาคุณรักพระองคเพียงใด
เม่ือสิ่ งสารพัดสูญสิ้นไป ก็จะไม มีอะไรเหลืออีกแลว
นอกจากพระเจานั่นแหละคือความจริง และถาคุณไมได
มีความสัมพันธกับพระเจา ตอนนั้นมันก็คงจะสายไป
หนอยหนึ่ งที่ จะมาเร่ิ มสรางความสัมพันธ มันไม ได

ไม ได หมายความวาคุณมีการสามัคคีธรรมอันดีกับ
พระเจาเสมอไป เม่ือฉนัลมืตาต่ืนขึน้มาในตอนเชา สิง่แรก
ที่ฉันคิดถึงก็คือพระเจา และกอนที่จะเขานอนในตอน
กลางคืน สิง่ทีฉ่นัคิดถงึเปนสิง่สดุทายนัน้กคื็อพระเจา และ
ตลอดวัน ฉันจะคิดถึงแตเร่ืองพระเจา ในโลกกวางใหญนี้
ไมมีอะไรอกีแลว ทีฉ่นัตองการมากย่ิงกวาทีจ่ะไดปรนนบัิติ
รับใชพระเจ าและกระทําใหพระองคทรงพอพระทัย
ถาจะตองสละทุกสิ่งเพ่ือแลกกับสิ่งนี้ฉันก็ถือวาคุมคา
อยางย่ิง

ในตัวเรานั้นมีสวนที่วางเปลาอยูที่หนึ่งซ่ึงมีแต
พระเจาเทานั้ นที่ จะถมใหเต็มไดพอดี สิ่ งอื่ นใดที่ คุณ
ปรารถนาหรือแสวงหาไมมีทางเติมสวนวางเปลานั้ น
ใหเต็มได บางคนอาจพูดกับตัวเองวา "ฉันรู เร่ืองนี้ ดี
อยูแลวนา ฉันไดรับเช่ือในพระเยซูแลว" แตคุณไดรับ
พระองคไวในชีวติแบบทกุนาท ีทกุวนัและในทกุสถานการณ
หรือไม? คุณไดรับเอาความรักของพระเจาแลวหรือยัง?

พระเจาทรงรักคุณ และคุณเปนคนพิเศษสําหรับ
พระองค พระองคทรงเนรมิตสรางเราขึ้ นมาเพ่ือให
สามัคคีธรรมกับพระองค นี่คือพระประสงคที่ใหญที่สุด
และเปนน้ําพระทัยอันสมบูรณแบบสําหรับชีวิตของคุณ
ทุกเชา พระองคจะทรงนอมพระกายลง ขณะประทับบน
พระบัลลังกและตรัสวา "สวัสดีตอนเชา เรารักเจานะ"
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ดังนั้น เม่ือคุณต่ืนขึน้มาในตอนเชา คุณตองเร่ิมตน
พูดวา "โอ พระบิดา ขาพระองคขอบพระคุณพระองค
ที่ทรงรักขาพระองคมาก ขอบพระคุณที่สงพระเยซูมา
สิ้นพระชนมเพ่ือขาพระองค ขาแตพระบิดา ขาพระองค
ขอบพระคุณที่ ขาพระองคมีพระวิญญาณบริสุทธ์ิสถิต
อยูดวย ขอบพระคุณพระองคที่ฤทธ์ิเดชที่ทําใหพระเยซู
ฟนคืนพระชนมไดดํารงอยูในขาพระองค ขอบพระคุณ
พระเจาที่ในวันนี้ ไมวาขาพระองคจะไปที่ใด ขาพระองค
ก็จะเป นพระพร พระองค เจ าข า พระองค ทรงรัก
ขาพระองค พระองคทรงรักขาพระองค! ขาพระองคเปน
ลู กคนพิเศษของพระองค  ข าพระองค เป นแกวตา
ดวงใจของพระองค พระองคทรงรักขาพระองค!"

คุณตองพูดกับตัวเองและทําใหตัวเองระลึกอยู
เสมอวา คุณกําลังถูกหอมลอมและปกคลุมดวยความรัก
ของพระเจา พระคัมภรีกลาววา พระเจาสลักรูปภาพของ
คุณไวบนฝาพระหัตถของพระองค (อสย.49:16) ฉัน
สามารถเหน็ภาพของพระองคอยูเบ้ืองบนนัน้กําลงัตรัสวา
"ดูสิ เห็นไหม? ลูกสาวของเราสวยมากใชไหม? เรารัก
เขามาก ดูใบหนาลกูๆ ของเราส ิอยูบนฝามือของเรานีไ่ง"
พระองคสลักภาพของคุณไวที่นั่นเพ่ือเปนเคร่ืองเตือนใจ
วาพระองคทรงรักคุณและทรงปรารถนาอยางย่ิงที่จะ
สามัคคีธรรมกับคุณ

หมายความวาคุณจะไมไดไปสวรรค แตคุณไดพลาด
โอกาสที่จะมีชีวิตในชัยชนะไปอยางนาเสียดาย

ฉันขอแนะนําให คุณจัดเวลาไว โดยเฉพาะสัก
หนึ่งป เพ่ือเปดโอกาสใหพระเจาสําแดงความรักแกคุณ
อยางเดียวเทานั้น ขอใหหยุดพยายามทําอะไรดวยกําลัง
ของตัวเอง แลวเร่ิ มทําการทุกอยางดวยความเช่ื อ
เปนคนของพระเจาที่เต็มไปดวยฤทธ์ิเดชและความเช่ือ
ให คุณถอมตัวลงและทําตัวเหมือนเด็กเล็กๆ ให คุณ
คลานขึน้ไปนัง่บนตักของคุณพอ แลวใหพระองคทรงสาํแดง
ความรักแกคุณ คุณจะยังแสดงความรักตอพระองคไมได
จนกวาคุณจะยอมใหพระองคทรงรักคุณกอน

1 ยอหน 4:16 กลาววา
"ฉะนั้นเราทั้ งหลายจึงรู และเช่ื อในความรักที่

พระเจาทรงมีตอเรา พระเจาทรงเปนความรัก และผูใด
ทีอ่ยูในความรักกอ็ยูในพระเจา และพระเจาก็ทรงสถติอยู
ในผูนั้น"

เชาวันนี้ ตอนคุณต่ืนขึ้ นมา คุณได ใช เวลาคิด
ใครครวญถึงความรักของพระเจาทีมี่ตอคุณแลวหรือยัง?
เม่ือเราต่ืนนอนใหมๆ เรามักจะไมคอยอยากทําอะไร
เทาไหรนัก แตคุณจําเปนตองใชปากของตัวเองกระตุน
เนื้อหนังและยอมใหมนุษยฝายวิญญาณของตนยืนหยัด
ขึ้นเพ่ือกระทําสิ่งตางๆ ที่ดี
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ดังนั้น เม่ือคุณต่ืนขึน้มาในตอนเชา คุณตองเร่ิมตน
พูดวา "โอ พระบิดา ขาพระองคขอบพระคุณพระองค
ที่ทรงรักขาพระองคมาก ขอบพระคุณที่สงพระเยซูมา
สิ้นพระชนมเพ่ือขาพระองค ขาแตพระบิดา ขาพระองค
ขอบพระคุณที่ ขาพระองคมีพระวิญญาณบริสุทธ์ิสถิต
อยูดวย ขอบพระคุณพระองคที่ฤทธ์ิเดชที่ทําใหพระเยซู
ฟนคืนพระชนมไดดํารงอยูในขาพระองค ขอบพระคุณ
พระเจาที่ในวันนี้ ไมวาขาพระองคจะไปที่ใด ขาพระองค
ก็จะเป นพระพร พระองค เจ าข า พระองค ทรงรัก
ขาพระองค พระองคทรงรักขาพระองค! ขาพระองคเปน
ลู กคนพิเศษของพระองค  ข าพระองค เป นแกวตา
ดวงใจของพระองค พระองคทรงรักขาพระองค!"

คุณตองพูดกับตัวเองและทําใหตัวเองระลึกอยู
เสมอวา คุณกําลังถูกหอมลอมและปกคลุมดวยความรัก
ของพระเจา พระคัมภรีกลาววา พระเจาสลักรูปภาพของ
คุณไวบนฝาพระหัตถของพระองค (อสย.49:16) ฉัน
สามารถเหน็ภาพของพระองคอยูเบ้ืองบนนัน้กําลงัตรัสวา
"ดูสิ เห็นไหม? ลูกสาวของเราสวยมากใชไหม? เรารัก
เขามาก ดูใบหนาลกูๆ ของเราส ิอยูบนฝามือของเรานีไ่ง"
พระองคสลักภาพของคุณไวที่นั่นเพ่ือเปนเคร่ืองเตือนใจ
วาพระองคทรงรักคุณและทรงปรารถนาอยางย่ิงที่จะ
สามัคคีธรรมกับคุณ

หมายความวาคุณจะไมไดไปสวรรค แตคุณไดพลาด
โอกาสที่จะมีชีวิตในชัยชนะไปอยางนาเสียดาย

ฉันขอแนะนําให คุณจัดเวลาไว โดยเฉพาะสัก
หนึ่งป เพ่ือเปดโอกาสใหพระเจาสําแดงความรักแกคุณ
อยางเดียวเทานั้น ขอใหหยุดพยายามทําอะไรดวยกําลัง
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แตคุณจะทําอยางไรจึงจะสามัคคีธรรมกับพระเจาได?
เม่ือพระเจาบอกใหฉันสามัคคีธรรมกับพระองค ฉันก็ไป
นั่งอยูบนมานั่งแลวก็พูดวา "เอาละ จะใหทํายังไงตอไป
พระเจาขา?" ถูกแลว! ฉันไมรูเลยวาจะสามัคคีธรรมกับ
พระเจาอยางไร เพราะจนถึงตอนนั้น ฉันยังไมรูอยางแท
จริงวาพระเจารักฉันมากแคไหน

คุณจะแสดงความรูสึกตอคนอื่นๆ ใหเขาเห็นวา
คุณรักและเทิดทูนเขาจริงๆ ไดอยางไร ถาคุณไมแนใจวา
พวกเขารักคุณ? คุณยอมจะกลวัวาจะทําสิ่งที่ทําใหตัวเอง
ขายหนา แตถาเปนคนที่คุณรูวาเขารักและยอมรับคุณ
คุณก็จะรูสึกสบายใจที่อยูกบัเขา อะไรที่ฉันพูดและทํากับ
คนอื่ นไมไดนั้ น ฉันสามารถพูดและทําอะไรกับสามี
ของฉันได เพราะรูวาเขารักฉัน สําหรับเรากับพระเจา
ก็เปนเชนเดียวกัน

ดังนั้น ขอใหคุณเร่ิมทํากาวแรก จงยอมใหโอกาส
แกพระเจา แลวพระองคจะทรงสอนใหคุณรู จักวิธีที่
จะสามัคคีธรรมกบัพระองค ใหถามตัวเองดวยคําถามนีว้า
ฉันรูสึกสบายใจไหมที่ไดอยูลําพังกับพระเจา?

พระเจาทรงรักคุณ!

จงระลกึอยูเสมอทีจ่ะมีใจขอบพระคุณพระเจา และพัฒนา
ความสัมพันธ การสามัคคีธรรมกับพระองค บางคร้ังคุณ
ตองซบหนาลงอธิษฐานขอบพระคุณพระองคที่คุณไดรับ
ความรอด แลวกเ็งยหนาขึน้แสดงความรักตอพระองคอกี
ลองอานดูตอไปในพระธรรม 1 ยอหน 4:16-17 ซ่ึงพระเจา
ตรัสไววา "...พระเจาทรงเปนความรัก และผูใดที่อยูใน
ความรักกอ็ยูในพระเจา  และพระเจากท็รงสถติอยูในผูนัน้
ในขอนีแ้หละความรักของเราจึงสมบูรณ เพ่ือเราทัง้หลาย
จะไดมีความม่ันใจในวันพิพากษา"

การที่เรารูวาพระเจาทรงรักเราทําใหเรามีความ
ม่ันใจในพระองคและเกิดความไววางใจในความสัตยซ่ือ
ของพระองค

พระพรทั้งสิ้นจะมาถึงคุณเม่ือคุณยอมใหพระเจา
ทรงรักคุณ เชน คุณจะมีความเช่ือมากขึ้น มีชัยชนะเหนือ
ความบาป ไดรับการรักษาโรค ความม่ังค่ัง และความ
ยินดี มันจะมาถึงคุณไดก็โดยทางที่คุณยอมใหพระเจา
ทรงรักคุณ หลายคร้ังเรามักจะทํากลับกันและคิดวา "ฉนั
จะตองรักพระเจา" แตฉันเช่ือวาคุณตองยอมใหพระเจา
รักคุณเสียกอน ฉันไมเช่ือวาคุณจะแสดงความรักตอ
พระเจาไดจนกวาคุณจะยอมใหพระเจารักคุณเสียกอน

ฉันอาจบอกคุณวาใหคุณสามัคคีธรรมกับพระเจา
และคุณจําเปนตองมีการสามัคคีธรรมกับพระเจาจริงๆ
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โดย จอยซ ไมเออร



พวกเราสวนใหญใชเวลามากมายในการพยายาม
ทําใหตัวเองมีความเช่ือมากขึ้น เรารูวาถาปราศจาก
ความเช่ือแลว จะเปนที่พอพระทัยพระเจาไมไดเลย
(ฮบ.11:6) ดังนัน้เราจึงพยายามด้ินรนทําสิง่ตางๆ เพ่ือทีจ่ะ
ใหมีความเช่ือเพ่ิมมากขึน้ แตความเช่ือเปนเร่ืองของหัวใจ
เราจะมีความเช่ือ ไดก็โดยทางการมีความสัมพันธใน
ความรักกับพระเจาเทานั้น ฉันจะสอนใหคุณมีความเช่ือ
จริงๆ ไมได แตฉันสามารถสอนใหคุณรูถึงหลักแหง





"เพราะวาในพระเยซูคริสตนั้น การที่รับพิธี

เขาสุหนัตหรือไมรับ ก็หาเกิดประโยชนอันใดไม
แตความเชื่อ ซึ่งแสดงออกเปนกิจ

ที่ทําดวยความรักนั้นสําคัญ"
กาลาเทีย 5:6
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กล าวอี กนั ยหนึ่ งก็ คื อ เราจะดําเนิ นชี วิตใน
ความเช่ือไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความสัมพันธของเรา
กับพระเจา คุณเขาใจหรือเปลา? ถาคนใดเช่ือวาตนเอง
เปนคนอธรรม เขาก็อาจลืมที่จะดําเนินชีวิตในความเช่ือ
ไปดวย ถาใครเช่ือวาตัวเองเปนเหมือนตัวหนอนแกๆ
ที่อยูในดิน และพระเจาไมไดรักเขาเลย เขาก็ยอมจะลืม
การดําเนินชีวิตในความเช่ือไปดวย มีหลายคนพยายาม
ดําเนินชีวิตในความเช่ือ แตเขากลับไมไดมีสิ่งเหลานี้
อยูในหัวใจของเขาเลย

กาลาเทีย 5:6 กลาววา ความเช่ือกระทําการได
โดยความรัก พระเจาไดใสความคิดในใจฉันวา "ทุกๆ คน
คิดวาขอพระคัมภีรตอนนี้หมายความวา ถาเขาไมรัก
คนอื่ น ความเช่ื อของเขาก็ จะไม เกิดผล นั่ นไม ใช
ความหมายของขอนี้ เลย ความหมายที่ แทจริงของ
ขอนี้คือ ถาพวกเขาไมรูวาพระเจารักเขามากเพียงใด
ความเช่ือของเขาก็จะไมเกิดผลเลย" ความเช่ือจะไม
เกิดผลถาปราศจากความรัก แตไมใชการที่คุณสามารถ
รักคนอืน่ แตหมายถึงการทีคุ่ณยอมใหพระเจาผูทรงฤทธ์ิ
รักคุณตางหาก

ทั้งสองอยางนี้มันแตกตางกันมาก การไววางใจใน
พระเจาและดําเนินชีวิตในความเช่ือคือการพ่ึงพาและ
ไววางใจในพระองคสําหรับทุกสิ่ง คุณจะทําอยางนั้น

ความเช่ือจนทําใหคุณรูสึกหิวกระหาย จนยอมที่จะทํา
ทุกอยางเพ่ือใหไดมาซ่ึงความเช่ือ มันจะเกิดขึ้นไดก็โดย
ทางการสําแดงที่มาจากพระเจาเทานั้น

จงหยุดด้ินรนแสวงหาความเช่ือเพราะคิดวาจะ
ทําใหพระเจาพอพระทัยเสีย แลวใชเวลาและความ
พยายามเหลานั้นมาแสดงความรักตอพระเจาเสียดีกวา
ใหเราใชเวลาแตละวันแสดงความรักตอพระเจาและ
ยอมใหพระองคทรงรักคุณ

"เพราะเราดําเนินโดยความเช่ือ (เราพยายาม
ประพฤติและปฏิบัติตนเองโดยทีเ่ช่ือในการมีความสมัพันธ
กับพระเจาและสิ่ งอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวของกับพระเจาโดย
ความไววางใจและความรูสึกอบอุนอันบริสุทธ์ิ ดังนั้น
เราจึงดําเนิน) มิใชตามที่ตามองเห็น"

2 โครินธ 5:7

คร้ังหนึง่ ตอนที่ฉนัอานขอพระคัมภีรขอนี ้พระเจา
เร่ิ มตรัสบางสิ่ งบางอยางในใจฉัน ฉันพยายามที่ จะ
ดําเนินชีวิตโดยความเช่ือ ฉันอยากจะทําทุกสิ่งทุกอยาง
ในชีวิตโดยการดําเนินในความเช่ื อ พระคัมภีรฉบับ
ขยายความแปล 2 โครินธ 5:7 ไววา "เราพยายาม
ประพฤติผและปฏิบัติตนเอง โดยที่เช่ือในการมีความ
สัมพันธกับพระเจา"
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คุณไมตองการใครอีกแลวนอกจากพระเจา แต
พระองคก็จะประทานคนอื่นๆ เขามาในชีวิตของคุณดวย
ขอเท็จจริงในเร่ืองนี้ก็คือวา ในโลกนี้ถาไมมีใครอีกแลว
มีแตคุณกับพระเจาเทานั้น คุณก็ยังมีความสุขอยู ได
พระเจาจะทรงเปนสหายเลิศของคุณ พระองคจะเปน
คูชีวิตของคุณ ถาคุณยังไมมีคูชีวิต พระองคจะทรงเปน
พอและแมใหแกคุณ ถาคุณไมมีพอแม

พระเจารักคุณมากขนาดนั้นจริงๆ นั่นคือวิธีที่คุณ
สามารถใชความเช่ือเพ่ือรับเอาสิ่งตางๆ จากพระองค
พระองคทรงรักคุณมากจนคุณรูวาพระองคทรงประสงค
ให คุณไดสิ่ งนั้ นๆ และถาคุณยังไม รู ว าพระเจ าทรง
ประสงคใหคุณไดสิ่งนั้น คุณก็จะยังไมมีความเช่ือมากพอ
ที่จะรับสิ่งใดๆ ไดเลย

ความเช่ือกระทําการไดโดยการยอมใหพระเจา
ทรงรักคุณ มันไมไดกระทําโดยการที่คุณออกไปพยายาม
แสดงความรักตอคนอื่นใด จงยอมใหพระเจารักคุณและ
บอกกับพระองคทั้งวันวา "โอ พระเจาเจาขา ขาพระองค
รูวาพระองคทรงรักขาพระองค ฮาเลลยูา พระบิดาเจาขา
ขอสรรเสริญยกยองพระนามของพระองค"

สมิธ วิกเกิลสเวิรธ เปนอัครทูตที่ย่ิงใหญคนหนึ่ง
ของพระเจา มีบางคนไดถามทานวาทานใชเวลาในการ
อธิษฐานนานหรือไม ทานตอบเขาวา "ผมแทบจะไมเคย

กับใครสักคนไมได ถาคุณไมรูวาเขารักคุณ คุณไมมีทางที่
จะไววางใจในพระเจาได ถาคุณไมรูวาพระองคทรงรักคุณ

หากคุณรูอยางแทจริงวาพระเจาทรงรักคุณมาก
ย่ิงเพียงใด ก็คงจะไมเปนการยากเทาไหรที่คุณจะยอมรับ
เอาการรักษาโรค และคงไมยากเทาไหรที่คุณจะยอมให
พระเจาทรงชวยแกไขปญหาในดานการเงินของคุณ

เหตุผลที่ คุณไม สามารถรับการช วยเหลือได
ก็เพราะคุณไมยอมเช่ืออยางแทจริงดวยสุดใจวาพระเจา
กําลังประทานสิ่งนั้นๆ ใหแกคุณนั่นเอง คุณอาจจะพูดวา
"ฉันก็อยากจะเช่ืออยางนั้ นเหมือนกัน แตจะตองทํา
อะไรบางถึงจะมีความเช่ืออยางนั้นได?"

คุณจะตองมีความรักของพระเจาอยู ในตัวคุณ
ซ่ึงสิ่งที่คุณจําเปนตองทําก็คือเม่ือพระเจาทรงสําแดงวา
พระองคทรงรักคุณก็ ใหยอมรับตามนั้ น พระคัมภีร
กลาววา "เราทัง้หลายรัก กเ็พราะพระองคทรงรักเรากอน"
(1 ยอหน 4:19) มันจะเปนไปไมไดเลยที่คุณจะรักพระเจา
โดยที่ยังไมแนใจวาพระองคทรงรักคุณกอน

ทุกอยางมันก็อยูในตัวคุณอยูแลว ในหัวใจของ
คุณนัน่แหละ มันอยูขางในนัน้ พระเจารักคุณ คุณเปนคน
ยอดเย่ียม เปนคนสวยงาม เปนคนที่มีคา เปนคนที่พิเศษ
จริงๆ พระเจาทรงรักคุณ ไมมีใครอีกแลวในโลกนี้ที่จะ
รักคุณเทากบัที่พระเจาทรงรัก

3 6 3 7

 



คุณไมตองการใครอีกแลวนอกจากพระเจา แต
พระองคก็จะประทานคนอื่นๆ เขามาในชีวิตของคุณดวย
ขอเท็จจริงในเร่ืองนี้ก็คือวา ในโลกนี้ถาไมมีใครอีกแลว
มีแตคุณกับพระเจาเทานั้น คุณก็ยังมีความสุขอยู ได
พระเจาจะทรงเปนสหายเลิศของคุณ พระองคจะเปน
คูชีวิตของคุณ ถาคุณยังไมมีคูชีวิต พระองคจะทรงเปน
พอและแมใหแกคุณ ถาคุณไมมีพอแม

พระเจารักคุณมากขนาดนั้นจริงๆ นั่นคือวิธีที่คุณ
สามารถใชความเช่ือเพ่ือรับเอาสิ่งตางๆ จากพระองค
พระองคทรงรักคุณมากจนคุณรูวาพระองคทรงประสงค
ให คุณไดสิ่ งนั้ นๆ และถาคุณยังไม รู ว าพระเจ าทรง
ประสงคใหคุณไดสิ่งนั้น คุณก็จะยังไมมีความเช่ือมากพอ
ที่จะรับสิ่งใดๆ ไดเลย

ความเช่ือกระทําการไดโดยการยอมใหพระเจา
ทรงรักคุณ มันไมไดกระทําโดยการที่คุณออกไปพยายาม
แสดงความรักตอคนอื่นใด จงยอมใหพระเจารักคุณและ
บอกกับพระองคทั้งวันวา "โอ พระเจาเจาขา ขาพระองค
รูวาพระองคทรงรักขาพระองค ฮาเลลยูา พระบิดาเจาขา
ขอสรรเสริญยกยองพระนามของพระองค"

สมิธ วิกเกิลสเวิรธ เปนอัครทูตที่ย่ิงใหญคนหนึ่ง
ของพระเจา มีบางคนไดถามทานวาทานใชเวลาในการ
อธิษฐานนานหรือไม ทานตอบเขาวา "ผมแทบจะไมเคย

กับใครสักคนไมได ถาคุณไมรูวาเขารักคุณ คุณไมมีทางที่
จะไววางใจในพระเจาได ถาคุณไมรูวาพระองคทรงรักคุณ

หากคุณรูอยางแทจริงวาพระเจาทรงรักคุณมาก
ย่ิงเพียงใด ก็คงจะไมเปนการยากเทาไหรที่คุณจะยอมรับ
เอาการรักษาโรค และคงไมยากเทาไหรที่คุณจะยอมให
พระเจาทรงชวยแกไขปญหาในดานการเงินของคุณ

เหตุผลที่ คุณไม สามารถรับการช วยเหลือได
ก็เพราะคุณไมยอมเช่ืออยางแทจริงดวยสุดใจวาพระเจา
กําลังประทานสิ่งนั้นๆ ใหแกคุณนั่นเอง คุณอาจจะพูดวา
"ฉันก็อยากจะเช่ืออยางนั้ นเหมือนกัน แตจะตองทํา
อะไรบางถึงจะมีความเช่ืออยางนั้นได?"

คุณจะตองมีความรักของพระเจาอยู ในตัวคุณ
ซ่ึงสิ่งที่คุณจําเปนตองทําก็คือเม่ือพระเจาทรงสําแดงวา
พระองคทรงรักคุณก็ ใหยอมรับตามนั้ น พระคัมภีร
กลาววา "เราทัง้หลายรัก กเ็พราะพระองคทรงรักเรากอน"
(1 ยอหน 4:19) มันจะเปนไปไมไดเลยที่คุณจะรักพระเจา
โดยที่ยังไมแนใจวาพระองคทรงรักคุณกอน

ทุกอยางมันก็อยูในตัวคุณอยูแลว ในหัวใจของ
คุณนัน่แหละ มันอยูขางในนัน้ พระเจารักคุณ คุณเปนคน
ยอดเย่ียม เปนคนสวยงาม เปนคนที่มีคา เปนคนที่พิเศษ
จริงๆ พระเจาทรงรักคุณ ไมมีใครอีกแลวในโลกนี้ที่จะ
รักคุณเทากบัที่พระเจาทรงรัก

3 6 3 7

 



คุณตระหนักหรือไมวาคุณไมตองกระทําสิ่งใดเลยเพ่ือ
ที่จะรอด พวกเราสวนใหญมีชีวิตที่แหลวแหลกพอๆ กัน
ก อนที่ พระเยซูจะทรงช วยเราให รอด แน นอนว า
การที่ เราได รับความรอดนั้ นไม ไดขึ้ นอยู กับความดี
ของเรา หรือการทีเ่ราไดทําสิ่งทีถ่กูตอง แตมันเปนเพราะ
สิ่งเดียวเทานั้นคือ เพราะวาพระเจาทรงรักเรามากมาย
จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองคเพ่ือ
ทุกคนทีว่างใจในพระบุตรนัน้ จะไมพินาศแตมีชีวิตนรัินดร
(ยน.3:16)

คําวา พระคุณ อาจแปลความหมายไดอีกอยาง
หนึง่คือ การทีพ่ระเจาทรงชอบพระทยัทีจ่ะใชความสามารถ
ของพระองคในชีวิตของคุณเพ่ือที่จะชวยแกปญหาและ
ตอบสนองความตองการทุกอยางของคุณ พระเจาทรง
ประทานใหคุณมีความเช่ือมากพอที่จะไดรับความรอด
และโดยความรักของพระองค พระองคก็ทรงประทาน
ใหคุณมีความเช่ือเพ่ือรับการรักษาโรค และความเช่ือ
เพ่ือรับการเลี้ยงดูจากพระองคดวย

ถาความเช่ือที่พระองคทรงประทานเพ่ือใหคุณ
ไดรับความรอดมีมากพอที่จะทําใหคุณไดรับความรอด
ความเช่ืออนัเดียวกนันัน้กยั็งอยูภายในตัวคุณเพ่ือทีจ่ะชวย
ใหคุณไดพบกับคําตอบสําหรับปญหาอื่นๆ ในชีวิตของคุณ
ดวย ถาคุณเช่ือวาพระเจาทรงรักคุณ และเร่ิมที่จะรูถึง

อธิษฐานนานกวา 30 นาทีเลย แตผมก็อธิษฐานแทบ
ทุกระยะ 30 นาที" คร้ังหนึ่งทานเคยกลาววา ถาทาน
ปลอยใหเวลาผานไปนานกวา 15 นาที โดยที่ไมไดติดตอ
หรือสนทนากับพระเจาเลย ทานจะตองกลับใจเสียใหม

พวกเราพยายามแสวงหาสิ่งตางๆ แบบกลับดาน
เราจะทําอะไรให เกิดขึ้ นโดยกําลั งของเราเองไม ได
พระเจาจะทรงอวยพระพรคุณเพราะพระองคทรงรักคุณ
พระองคจะประทานสิ่งตางๆ ใหแกคุณแบบเดียวกันกับ
ที่พระองคประทานความรอดใหคุณ

คุณไมมีทางที่จะทําใหสมาชิกในครอบครัวหรือ
คนอืน่รับความรอดไดโดยการกระทําของคุณเอง จงยอม
ใหพระเจารักคุณ จากนั้นเม่ือถึงเวลาที่คุณเจอกับสมาชิก
ในครอบครัว คุณก็จะพรอมที่จะรักพวกเขา พระคัมภีร
กลาววา ถาคุณแสดงความรักตอเขา และหยุดพยายาม
ที่ จะนําวิ ญญาณของเขาด วยคําพูดหรือเทคนิ คที่
แพรวพราว คุณก็จะสามารถนําเขามาถึงพระเยซูได
พระวิญญาณของพระเจาจะชักนําครอบครัวของคุณ
โดยผานทางความรักของพระเจา แตคุณจะรักคนอื่น
ไมได ถาคุณยังไมยอมใหพระเจารักคุณเสียกอน

เอเฟซัส 2:8 กลาววา "ดวยวาซ่ึงเราทั้งหลาย
รอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ และมิใชโดย
ตัวเราทั้งหลายกระทําเอง แตพระเจาทรงประทานให"
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ตามธรรมดาแลว เรามักจะดําเนินในความเช่ือไป
ไดดี เราม่ันใจวาพระเจารักเรา และไววางใจในพระองค
แต ในทนัใดนัน้ มีเหตุการณบางอยางเกดิขึน้เพ่ือโจมตีเรา

สิ่งที่เปนตัวขโมยความเช่ือที่ใหญที่สุดคือสถาน
การณแวดลอม คือเหตุการณเลวรายตางๆ ที่เกิดขึ้น
กับตัวเรา เราไมคอยมีปญหาที่จะเช่ือวาพระเจารักเรา
เทาไหรนกั จนกระทัง่มีเหตุการณบางอยางเกดิขึน้ทีท่ําให
ดูเหมือนวาพระองคไมรักเรา

ความรักของพระองคอยางแทจริงแลว คุณก็จะเร่ิม
ไววางใจในพระองคอยางแทจริง คุณจะเร่ิ มม่ั นใจ
ในความสัตยจริงแหงพระวจนะของพระองค คุณจะเร่ิม
รูวาพระองคจะไมมีวันมุสาตอคุณอยางแนนอน เพราะ
พระองคทรงรักคุณ

คําวา "ความเช่ือ" ตามความหมายในพระคัมภีร
ฉบับขยายความนั้น หมายถึง การที่คุณยอมเอาชีวิต
ทั้งหมดทุกสวนไปพ่ึงพาในพระองค (พระเจา) โดยความ
ไววางใจ และความเช่ือม่ันในฤทธ์ิเดชในพระปญญา
และความดีของพระองคอยางสมบูรณแบบ (คส.1:4)
เม่ือคุณยอมใหพระเจาทรงรักคุณ คุณก็จะเร่ิมเรียนรู
ที่จะรักพระองค และวางใจในพระองค และคุณก็จะมี
ความเช่ือ

พระเจาทรงรักคุณ!
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"ในความรักนั้นไมมีความกลัว

แตความรักที่สมบูรณนั้น
ก็ไดขจัดความกลัวเสีย เพราะความกลัว
เขากับการลงโทษ และผูที่มีความกลัว

ก็ยังไมมีความรักที่สมบูรณ"
1 ยอหน 4:18
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ความกลัว ถาเราไดรับการเปดเผยใหเห็นถึงความรัก
ที่พระเจาทรงมีตอเราเปนสวนตัว

เปนไปไมไดที่เราจะกลัวความลมเหลว ถาเรารูวา
พระเจารักเรา เราจะไมมีวันลมเหลว ถาเราพ่ึงพาใน
พระเจา ทางเดียวที่จะทําใหเราลมเหลวก็คือ เม่ือเรา
พ่ึงพาในตนเอง ถาคุณรูวาพระเจาทรงรักคุณ คุณจะ
ไมมีวนักลวัวาจะลมเหลว ถาคุณรูวาพระเจารักคุณ คุณจะ
ไมมีวันกลัวการไมยอมรับของคนอื่น

ความรักของพระเจานั้ นมีพลังมากจนสามารถ
ครอบคลมุทกุสิง่ได คุณคิดวาพระเจาองคเดียวกนัทีช่วยไถ
คุณใหรอดและปลดปลอยใหคุณไทแลวจะทรงปรับโทษ
คุณอยางนั้นหรือ? ซาตานนั่นแหละคือผูกลาวโทษ สวน
พระเจานั้น พระองคจะทรงเตือนใหคุณรูถึงบาปที่มีอยู
ในชีวิตและพระองคจะทรงสําแดงใหคุณพบกับทางออก
สวนมารมันจะกลาวโทษคุณ และบอกวาไมมีทางแกไขได
อีกแลว

พระคัมภีรฉบับขยายความแปลพระธรรมขอนี้
ไววา "ไมมีความกลัวอยูในความรัก (ความรูสกึหวาดหวัน่
ไมได ดํารงอยู ) แตความรักที่ เติบโตเต็มที่ (ครบถวน
สมบูรณแบบ)นัน้ ไดขบัไลความกลัวออกพนประตูไป และ
ขจัดรองรอยแหงความสยดสยองทุกอยางออกไปหมด
เพราะความกลัวนั้นเอาความคิดเร่ืองการลงโทษติดตัว

จากนั้นมารก็จะแทรกเขามาพรอมดวยความกลัว
และความรูสึกตําหนิตนเองเพ่ือจะแยกเราออกไปจาก
สิ่งเดียวที่ทําใหเราเปนไทได คือความรักของพระเจา
"ทําไมถึงมีเร่ืองนี้เกิดขึ้นไดละ?" มารถาม "เราเคยคิดวา
พระเจารักเจา แลวทําไมเร่ืองรายๆ ถึงเกดิขึ้นกับเจาได?
สงสัยเจาตองไปทําอะไรที่ ไม ดีมาละสิ พระเจาถึงได
โกรธเจาขนาดนี้"

แลวคุณก็สูญเสียความรูสึกม่ันใจตอพระพักตร
พระเจาไป ถาเราไมม่ันใจ เราจะบังคับใหตัวเองม่ันใจ
ก็ไมได คุณจะเต็มไปดวยความม่ันใจหรือเต็มไปดวย
ความเช่ือไมได ถาคุณไมรูวาพระเจาทรงรักคุณ และ
ถาคุณยอมรับความกลัว และการตําหนิตนเองที่มารใส
เขามาในความคิด คุณก็จะไมรูวาพระเจารักคุณเพียงใด

พระธรรม 1 ยอหน 4:18 กลาวไวอยางทรงพลงัวา
"ดวยวาความรักอนัสมบูรณกข็จัดความกลวัไปจนหมดสิน้"
ฉันภาวนาขอพระคัมภีรนี้อยูหลายคร้ัง พยายามที่จะทํา
ความเขาใจถึงความหมาย ในที่ สุดวันหนึ่ งพระเจาก็
เปดเผยความหมายในวิญญาณของฉัน ความรักอัน
สมบูรณขจัดความกลัวออกไปได พระเจาคือความรัก
อันสมบูรณนั้น และถาคุณรูวาความรักที่พระเจามีตอคุณ
นั้นสมบูรณแบบเพียงใด ก็จะไมมีสิ่งใดอีกแลวในโลกนี้
ที่ จะทําให คุณกลัวไดอีก เปนไปไม ไดเลยที่ เราจะมี
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ในเชาวันนั้น พระเจาตรัสหนุนใจฉันวา "จอยซ
ขอใหเจาแสดงความรักตอเราตลอดวันนี้ และยอมใหเรา
รักเจา ไมตองทําอะไรอื่นอีก เจาไมจําเปนตองเปนสตรี
แหงความเช่ือ สิง่ทีเ่จาตองทํากคื็อ ขอใหสําแดงความรัก
ตอเราและยอมใหเรารักเจาตลอดเวลา จงยอมใหเรา
รักเจา"

ดังนั้นฉันจึงเดินไปรอบๆ บาน เสริมสรางตัวเอง
ขึ้นในความเช่ืออันบริสุทธ์ิ รองและประดิษฐเพลงใหมๆ
สรรเสริญพระเจาอยางมีความสุข ในทันใดนั้นฉันก็ได
ยินเสียงของสามีดังออกมาจากขางในโรงจอดรถ ที่จริง
เขาออกไปทํางานเม่ือ 45 นาทีกอนหนานี้ แลวทําไมจูๆ
ถึ งกลับมาอยู ที่ โรงรถได  เขาเปดประตูบานเขามา
พรอมกับพูดวา "ผมเขาเกียรอื่ นไมไดเลยนอกจาก
เกียรหนึ่ง เลยตองขับกลับมา"

ฉนัปดประตูบานแลวกเ็ร่ิมหวัเราะออกมา ฉนัไมได
ตัดสินใจที่จะหัวเราะ มันออกมาเอง มันลนออกมาจาก
วิญญาณของฉันและพระเจาทรงสําแดงใหรูวา มันเปน
เพราะฉันยอมใหพระองค รักฉันตลอดเชานั้ น ฉันจึง
สามารถหัวเราะได การที่คุณยอมใหพระเจารักคุณนั้น
เปนการเปดประตูใหความเช่ื อทํางานในชีวิตคุณได
ฉันหัวเราะออกมาไดโดยความเช่ือ

มาดวย ดังนั้นผูที่ยังมีความกลัวอยูก็ยังไมไดบรรลุถึง
ความรักทีเ่ปนผูใหญอยางเต็มทีแ่ลว (ยังไมไดเติบโตจนถงึ
ภาวะความรักอันสมบูรณแบบ)"

หลายคนคิดวา ขอพระธรรมตอนนี้หมายความวา
ถาคุณรักฉันมากพอ คุณก็จะไมรูสึกกลัวฉันอีกตอไป
และถาคุณรักใครสกัคนมากพอ ความกลวักจ็ะออกไปจาก
ชีวิตคุณ แตนั่นไมใชความหมายของพระคัมภีรตอนนี้

พระคัมภีรหมายความวา ถาคุณยอมใหพระเจา
รักคุณ คุณกจ็ะไมตองกลวัอกีตอไป คุณตองยอมใหพระเจา
รักคุณ ถาคุณไมตองการที่จะมีความกลัวอยูในชีวิตอีก
ตอไป จงรับเอาความรักของพระเจาไวเสียเด๋ียวนี้ดวย
ความเช่ือ เชิญรับเถิด จงไขวควาออกไปดวยความเช่ือ
รับเอาความรักทั้งหมดของพระเจาเขาสูชีวิตคุณ

หลังจากที่ พระเจ าประทานการสําแดงแกฉัน
ในเร่ืองความรักขจัดความกลัวนี้แลว ฉันมีเหตุการณ
ที่ตองนําบทเรียนนี้ไปใชในทันที เรามีปญหากับรถยนต
ของเรามาระยะหนึง่แลว เราคิดวาคงเปนเพราะสายพาน
มันหมดอายุแลว รถเราตองใชสายพานเสนใหญ ถามัน
หมดอายุจริงและตองเปลี่ยนใหมคงตองใชเงินราว 400-
500 เหรียญทีเดียว ซ่ึงตอนนั้นเราไมมีเงินพอ จึงคิดวา
ทนใชอยางนั้นไปพลางๆ กอน

4 4 4 5
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4 6

อับราฮัมก็หัวเราะไดดวยความเช่ือ เม่ือพระเจา
เสด็จมาหาทานและแจงวาทานจะไดลูกชาย ทานก็
หัวเราะ กลาววา "สรรเสริญพระเจา ขาพระองคเช่ือ"
สวนซาราหนั้น หัวเราะดวยความสงสัยและไมเช่ือและ
พระเจาไดเตือนเธอ แตพระองคไมไดเตือนอับราฮัม
ที่ทานหัวเราะ เพราะมันเปนการหัวเราะดวยความเช่ือ

เม่ื อมารเข ามาต อต านคุณโดยการพยายาม
ทําอะไรบางอยางที่ ดูพิกลและโงเขลา และคุณรู จัก
พระเจาของคุณดีพอ คุณจึงไมรูสึกกลัว  คุณก็จะหัวเราะ
ออกมาไดโดยความเช่ือ คุณรูวาพระเจาทรงรักคุณและ
พระองคจะทรงปกปองคุมครองคุณไว

ดังนั้น เม่ือฉันหัวเราะเร่ืองสายพานรถของเรา
พระเจาจึงไดตรัสในใจฉันดวยเสียงแผวเบาแตหนักแนน
และทรงอํานาจ พระองคตรัสกับฉันสามคร้ังวา "จอยซ
ถาเจาปฏิบัติตนตอเราอยางนี้ เราจะไมทําใหเจาผิดหวัง
เลย" เสยีงนัน้ราวกับจะดังกองไปทัว่ทัง้บาน "เราจะไมทํา
ใหเจาผิดหวังเลย"

ถาคุณยอมพ่ึงพาในพระเจา และยอมใหพระองค
ทรงรักคุณ และคุณก็รักพระองค คุณกไ็มจําเปนตองกงัวล
เร่ืองการพยายามที่จะมีความเช่ืออีกตอไป เพียงแตยอม
ใหพระเจารักคุณและคุณรักพระองค แลวพระองคก็จะ
ทรงกระทําใหสําเร็จเอง ความรักของพระเจาจะลนไหล

ออกมาจากภายในตัวคุณและขับไลความกลัวทั้ งสิ้ น
ออกไป

พระเจาทรงรักคุณ!
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คุณเช่ือจริงๆ หรือไมวาพระเจาจะใชชีวิตคุณ? พระเจา
จะประทานสิง่ตางๆ ใหแกคุณตามทีคุ่ณเช่ือ อยากลวัทีจ่ะ
กาวไปดวยความเช่ือ

ฉันบอกคุณไมไดเสียดวยซํ้าวา มีกี่คร้ังตอกี่คร้ัง
ที่ฉันเปรียบเหมือนยืนอยูบนหนาผาแหงความเช่ือ คือ
อยูในภาวะทีต่องตัดสนิใจทําในสิง่ทีดู่นากลวั และพระเจา
กต็รัสวา "มาเลย จอยซ เราจะทําสิง่ทีย่ิ่งใหญผานทางเจา
มาเถอะ" และฉนัก็กระโดดเขาไปทําสิ่งนั้นๆ และพระเจา
ไมเคยปลอยใหฉันลมเหลวเลยแมแตคร้ังเดียว

คุณรูไหมวา ทําไมฉันจึงไมตองกังวลวาจะตอง
ลมเหลวเม่ือตัดสินใจทําสิ่งใดโดยความเช่ือ? ก็เพราะ
ฉันรูวา พระเจาทรงรักฉัน พระองคทรงรักฉัน และ
พระองคทรงทราบวาฉันก็รักพระองค และฉันไดมอบ
ถวายชีวิตใหพระองคแลว โดยพระคุณของพระองค
ถาคุณไดทําอยางนั้นและคุณรักพระเจา และพระองค
รักคุณแลวก็จะไมมีปญหาใดในโลกนี้อีกแลวที่คุณจะเอา
ชนะไมได

"แลวใครจะใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของ
พระคริสตไดเลา จะเปนความทุกขหรือความยากลําบาก
หรือการเค่ียวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการ
เปลือยกาย หรือการถกูโพยภัย  หรือการถูกคมดาบหรือ

ตามที่ เขียนไวในพระคัมภีร วา เพราะเห็นแก

เม่ือเรารูวาเราเปนคนพิเศษเพียงใด และเร่ิมจะ
ทําตัววาพระเจารักเรา เราก็จะสามารถนําคนในโลก
มาหาพระเยซูได ความรักจะลุกลามไปเหมือนไฟปา
แตมันจะไมเปนประโยชนอะไรเลย ถาคุณไปที่ ไหนๆ
แลวบอกคนอืน่ๆ วาตนเองเปนคริสเตียน แตชอบตะคอก
ดุดาผู คนไปหมด คุณบอกวา "ฉันเปนคริสเตียนนะ
ฉันเปนคริสเตียน" แตพอมีคนขับรถมาปาดหนา คุณกลับ
ดาวา "ไอโงเอย ออกไปใหพนเลยไป แกไมรูหรือไง วาฉัน
ตองรีบไปโบสถ? วันนี้ฉันตองเขาประชุมสายแนๆ เลย
ไอโง"

บางคร้ัง เราชอบทําอะไรแบบนี้แหละ คุณพรอม
หรือยังทีจ่ะควาชัยชนะ? จงย่ืนมือออกไปในวญิญาณ แลว
ฉวยเอาชัยชนะไวและพูดวา "เจามารราย เจาทําใหขา
หัวปน ดวยการหลอกลวงและความกลัวมานานพอแลว
ขาเปนคนพิเศษ และขาก็จะมีชัยชนะในพระนามของ
พระเยซูคริสต เพราะพระเจาทรงรักขา และเจาไมมีทาง
ขัดขวางขาได"

ความรักของพระเจาที่อยู ในตัวคุณจะทําใหคุณ
ไดรับการปลดปลอยจากความกลัว คุณจะไมกลัวที่จะ
หยิบย่ืนความรักไปสูผูอื่น พระเจาตองการใหคุณเช่ือ
ทีพ่ระองคตรัสวา พระองคจะทําการย่ิงใหญกวาผานทาง
คุณ เพราะพระเยซูคริสตไดเสด็จไปหาพระบิดาแลว
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พวกนี้นารําคาญจัง ทําไมไมอยูที่โรงเรียนซักวันละสิบสี่
ช่ัวโมง แทนที่จะเปนเจ็ดช่ัวโมง?"

คุณรูไหมวา นัน่เปนการทําใหพระเจาเสียพระทยั?
ฉันไมไดพยายามทําใหคุณเกิดความรูสึกไมดี แตอยาก
ใหคุณตระหนักวา ถาคุณเช่ือวาพระเจาทรงรักคุณ คุณก็
จะเร่ิมตอบสนองกับความรักนั้น จากนั้นคุณก็จะเต็มไป
ดวยความรัก จนมันลนไหลไปสูคนอื่น คุณจะเปนคน
ออนหวานและเต็มไปดวยผลของความเมตตาปราณี

ถาคุณสามารถซาบซ้ึงในความจริงที่วา พระเจา
ทรงรักคุณแลว คุณจะไดรับการเยียวยารักษา ชีวิตก็จะ
เต็มไปดวยความม่ังค่ัง ปญหาหรือความตองการตางๆ
ก็จะไดรับการแกไข คุณจะเร่ิมไดพบความผอนคลาย
ในชีวิต

เหตุผลหลักที่พระเจาไมสามารถประทานสิ่งที่
ทรงประสงคจะประทานใหแกเราไดทุกสิ่ง ก็เพราะวา
เรามัวแตสาละวน ด้ินรนที่จะไดสิ่งเหลานั้น พระองค
ไมสามารถที่จะทําใหเราสงบไดนานพอที่จะเทพระพร
มาเหนือชีวิตของเราได พระเจาตองการใหคุณพํานัก
ในพระองค และแสดงความรักตอพระองค พระองค
ตองการใหคุณเปดใจยอมใหพระองครักคุณ และรับเอา
ความรักนั้นไว

พระองค ขาพระองคจึงถูกประหารวันยังคํ่า และนับวา
เปนแกะสําหรับจะเอาไปฆา

แตวาในเหตุการณทัง้ปวงเหลานี ้เรามีชัยเหลือลน
โดยพระองคผูไดทรงรักเราทั้งหลาย

เพราะขาพเจาเช่ือม่ันวา แมความตาย หรือชีวิต
หรือบรรดาทูตสวรรค หรือเทพเจา หรือสิ่งซ่ึงมีอยูใน
ปจจุบันนี ้หรือสิง่ซ่ึงจะมีในภายหนา หรือฤทธ์ิเดชทัง้หลาย

หรือซ่ึงสูง หรือซ่ึงลกึ หรือสิง่ใดๆ อืน่ทีไ่ดทรงสราง
แลวนั้น จะไมสามารถกระทําใหเราทั้งหลายขาดจาก
ความรักของพระเจา  ซ่ึงมีอยูในพระเยซูคริสตองคพระผู
เปนเจาของเราได

โรม 8:35-39

คุณอาจจะนึกไมออกวา พระเจาอยากใหคุณมี
เสรีภาพเพียงใด พระเจาทรงเจ็บปวดเม่ือเห็นคุณไมมี
ความสุข ในบางคร้ังคุณต่ืนขึ้นมาและอารมณเสียตลอด
ทั้งวัน เคยเปนแบบนี้ใชไหม? อาละวาดเตะแมว ตวาดใส
เด็กๆ เกลียดเพ่ือนบาน อารมณก็เสียและหนาตาบูดบ้ึง
"ชีวิตฉันก็มีแตทํางานๆๆ แตก็ไมเห็นมีใครประทับใจมัน
สักหนอย"

ฉันรูวาคุณประพฤติอยางไร เพราะวาฉันเองกเ็คย
ทําอยางนั้นดวย เม่ือลูกๆ กลับถึงบาน คุณก็บนวา "เด็ก
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จากนั้นพระองคก็ประกาศสั่งสอนพระวจนะแก
พวกเขา วางมืออธิษฐานเผื่อเขา และพวกเขาก็หายโรค
อยางอัศจรรย พระองคไมไดมัวแตพยายามใชความเช่ือ
ทูลขอโนนขอนี่จากพระเจาเพ่ือพระองคเอง เราจําเปน
ตองทูลตอพระเจาในสิ่งที่เราตองการ เปนการทูลเพ่ือ
ใหพระองคทรงทราบ แตใจปรารถนาหลักของเรานั้น
ควรจะอยู ที่ การชวยเหลือในภาระปญหาและความ
ตองการของผูอื่น

ความหมายทีแ่ทจริงของคําวา ม่ังค่ัง นั้นคือ การมี
ความสามารถที่ จะใช ฤทธ์ิ เดชของพระเจ าในการ
แกไขปญหาและตอบสนองความตองการที่ คุณกําลัง
เผชิญอยู การมีความรักของพระเจาจะทําใหคุณสามารถ
ที่จะใสใจในความตองการของผูอื่นกอนความตองการ
ของตนเอง คุณคิดวาพระเจาทรงรักคุณมากพอ จนทําให
คุณสามารถที่ จะหยิบย่ืนความรักใหแกคนที่ ไมนารัก
คนที่หนาตาบูดบ้ึง และไมนาประทับใจไดไหม?

การทีจ่ะรักคนทีรั่กเรานัน้ ไมตองใชความพยายาม
อะไรเลย แมแตคนบาปก็ทําได แตถาคุณรักคนที่ไมนารัก
พยายามที่จะรักเขา และรักตอไปเร่ือยๆ รักเขาตอไป
เร่ือยๆ และรักตอไปเร่ือยๆ ความรักของพระเจาก็จะ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา

อาจจะใชเวลาเปนป หาป หรือย่ีสิบหาป แตมันก็

มารรายจะหยุดย้ังการลนไหลของความรักไมได
ถาคุณเปนคนที่มีความรัก เพราะถาหากคุณเปนผูที่มี
ความรักแลว คุณก็จะเปนคนที่รูจักการให คุณจะรักโดย
ที่ไมมีการใหไมได

ตอนทายของขอพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 7:6
ฉบับขยายความกลาวไววา "พระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานทรงเลือกทานใหมาเปนชนชาติพิเศษของพระองค"
พระเจาไดทรงเรียกคุณแลว ตอนนี้งานหลักของคุณ
อาจเปนการทํางานกับครอบครัวของตนอยูกับบาน แต
พระเจาก็ไดทรงเรียกคุณเชนกัน ถาคุณอยากใหพระเจา
ใชชีวิตของคุณจริงๆ พระเจาก็จะทรงใชชีวิตของคุณแน
แตคุณตองจัดการวางรากฐานในเร่ืองนีเ้สยีกอน คุณตองรู
วาพระเจาทรงรักคุณ

จงอยาทุมเทพลังฝายวิญญาณทั้งหมดของคุณ
ไปจดจออยูแตกับปญหาและผลประโยชนของตัวเอง
เทานั้น ใหคุณทูลปญหาและความตองการของตัวเอง
ตอพระเจาอยางกระชับและรวดเร็ว จากนั้นก็พัฒนา
ความเช่ื อของตนขึ้น เพ่ือชวยแบกภาระปญหาของ
คนอื่นๆ พระเยซูไดทรงอธิษฐานและแสวงหาพระพักตร
ของพระบิดาเพ่ือรับการเสริมสราง เพ่ือจะไดออกไปชวย
แกไขปญหาแกคนทั้งหลายที่มาฟงพระองคได
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คุมคา นานแคไหนที่พระเยซูคริสตทรงรอคอยคุณ?
พระเจาทรงรักคุณ! และพระองคก็รักคนอื่นที่อยู

ลอมรอบคุณดวย ไมวาเขาจะรอดแลวหรือยังเปน
คนบาปอยูก็ตาม พระองคทรงรักพวกเขา และพระองค
ตองการใช คุณเปนชองทางที่ จะสําแดงความรักของ
พระองคแกพวกเขา

อยากลัวที่จะกาวออกไป ความรักของพระเจา
ทําใหคุณหลุดพนจากความกลัวและความรูสึกตําหนิ
ตนเองแลว และพระองคไดทรงประทานความสามารถ
ที่จะรักใหแกคุณแลว จงมุงม่ันที่จะแบงปนความรักของ
พระเจาไปสูคนทัว่ไป เร่ิมตนดวยการแสดงความเปนมิตร
กอน พยายามสรางนิสัยที่จะผูกมิตรและเปนพระพรแก
คนอื่นในพระกายของพระคริสต คุณอาจเชิญคนมา
รับประทานอาหารเย็น หรือมาเย่ียมเยียนที่บาน จับมือ
ทักทายผูคนดวยรอยย้ิม พระเจาทรงมีงานบางอยาง
ใหคุณทํา พระองคประสงคจะใชคุณใหทําในสิ่งที่พระองค
ใชคนอื่นไมได

มีหลายคนที่ มี ปญหาพิเศษซ่ึ งมีแต คุณเพียง
คนเดียวเทานั้ นที่ จะชวยเหลื อในปญหาของเขาได
จงทูลขอ ใหพระเจาสําแดงวิธีการที่จะชวยเหลือเขา
ดวยความรักของพระองค และพระองคจะทรงสอนคุณ

พระเจาทรงรักคุณ!!
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"ความรักที่ขาพเจาพูดถึงนี้มิใชที่เรารักพระเจา
แตที่พระองคทรงรักเรา และทรงใชพระบุตร
ของพระองคมา ทรงเปนผูลบลางพระอาชญา

ที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา"
   1 ยอหน 4:10

พระเจาทรงรักคุณ แตฉันคิดวาคงมีไมกี่คนนัก
ที่จะซาบซ้ึงถงึความรักทีพ่ระองคมีตอเรา พระเจาไดทรง
สําแดงใหฉั นเห็ นเม่ื อศึกษาพระวจนะในเร่ื องนี้ ว า
ถาเรารูอยางแทจริงในวิญญาณของเราวาพระเจารักเรา
มากมายเพียงใดแลว เราจะสามารถยืนหยัดไดอยาง
สงางาม แตกตางไปจากที่เราเคยเปนอยูอยางสิ้นเชิง

จงใครครวญภาวนาถึงความรักของพระเจาที่มี
ตอคุณ นัน่คือสิง่ทีจ่ะเปลีย่นชีวิตของคุณได ถาคุณไมชอบ
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ตอคุณ นัน่คือสิง่ทีจ่ะเปลีย่นชีวิตของคุณได ถาคุณไมชอบ
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คุณเจริญขึ้นและเขมแข็งในฝายวิญญาณไดนั้นคือการ
ใชเวลาเปนสวนตัวกับพระเจา เพ่ือแสดงความรักตอ
พระองคและยอมใหพระองคทรงรักคุณ

ผูคนสวนใหญมักจะขีเ้กียจ และไมยอมทําอยางนัน้
เขาอยากใหคนอืน่ทําแทนเขา อยาหาขอแกตัว ถาใครอาน
หนังสือเลมนี้และยังไมคอยไดใชเวลาสามัคคีธรรมกับ
พระเจาแลวเกดิความรูสกึวาตนเองผดิ จะมีมารมากระซิบ
บอกเขาวา "ก็เจายังมีงานอื่นๆ ที่ตองทําอีกหลายอยาง"

ฉันรูดีวาเร่ืองมันจะเปนไปอยางไร มารจะคอย
เสนอขอแกตัวเร่ืองโนนเร่ืองนี้ ใหคุณอยู เสมอ ขอให
เอาจริ งเอาจั งกั บพระเจ าและร องเรี ยกพระองค
พระวจนะของพระเจาและการใชเวลาสามัคคีธรรม
กับพระองคคือสิ่ งที่ เปลี่ ยนชีวิตคุณได พระเจาทรง
สรางคุณขึ้นมาเพ่ือใหมีความสามารถ เปาโลกลาวไวใน
พระธรรมฟลิปป  4:13 ว า "ขาพเจาผจญทุกสิ่ งได
โดยพระองคผูทรงเสริมกําลังขาพเจา" หรือกลาวอีก
นัยหนึ่งคือ ไมมีสักสิ่งเดียวในจักรวาลนี้ที่คุณจะทําไมได
เม่ืออาศัยฤทธ์ิเดชของพระเยซูคริสต

เม่ือพระเจาทรงสําแดงใหคุณเหน็ปญหาในเร่ืองใด
คุณตองรีบจัดการแกไขทันทีโดยอาศัยฤทธ์ิ เดชและ
ชัยชนะ ถาคุณยืนหยัดขึ้ นและรับเอาความรักของ
พระเจา และปฏิเสธไมยอมฟงคํามุสาของมารสกปรก

นสิัยบางอยางของตัวเอง การทีคุ่ณรูแนวาพระเจารักคุณ
นั้น จะชวยเปลี่ยนแปลงคุณได

เม่ือคุณรูวามีใครบางคนรักคุณ คุณรูสึกอยางไร
บาง? มันทําใหคุณรูสึกเปนสุขใชไหม? คุณรูสึกวาตัวเอง
นาเกลียดไหม? พระเจาตรัสกับฉันวา บางคนที่อาน
หนังสือเลมนี้ เปนคนที่ เกลียดตนเอง คุณเกลียดสิ่งที่
ตัวเองทํา และไมยอมรับวาตัวเองเปนคนที่ถูกสรางใหม
แลว คุณรูสึกวาตองตอสูกับนิสัยเกาๆ อยูตลอดเวลา

ตราบใดที่คุณยังดําเนินชีวิตโดยรูสึกวาตัวเองแย
อยู ตลอดเวลา รู สึ กไม ชอบตัวเอง เกลียดตัวเอง
ไมตระหนักวาตนเองเปนคนมีคาเพียงใด คุณก็จะไมมีวัน
ประพฤติตัวอยางคนมีคาได พระคัมภีรกลาววา "เพราะ
เขาคิดวาตัวเองเปนอยางไร เขาก็เปนคนอยางนั้ น"
(สุภาษิต 23:7 ฉบับขยายความ) ทั้งหมดนี้เปนเพราะ
คุณไมไดซึมซาบกับความจริงที่ วาพระเจาทรงรักคุณ
นั่นเอง การที่เรารูวาพระเจาทรงรักเราเพียงใดนั้น เปน
สิ่งทีท่รงพลังอยางย่ิง

พระเจ าประสงค ให คุณเข าเฝ าพระองค เป น
สวนตัวทุกวัน นั่ นแหละคือสิ่ งที่ เปลี่ ยนชีวิตของคุณ
ถาคุณไมไดต้ังพระเจาใหเปนที่หนึ่ง ก็เทากับวาคุณต้ัง
พระองคไวในตําแหนงที่ทําใหพระองคไมสามารถทําอะไร
เพ่ือคุณไดเทาที่พระองคประสงคจะกระทํา สิ่งที่จะทําให
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จงใชปญหาที่ เกิดขึ้นในชีวิตเปนโอกาสที่จะคุณ
จะเติบโตขึ้น คอยดูวาพระเจาจะทําอะไรเพ่ือคุณบาง
เพราะเหตุทีพ่ระองคทรงรักคุณ พระองคทรงรักคุณ! เพียง
แตคุณยอมพ่ึงพาในพระเจาและยอมใหพระองคทรงรักคุณ
และคุณกรั็กพระองค คุณกจ็ะสามารถหยุดความพยายาม
ที่จะใชความเช่ือและเขาสูการพํานักได

เพียงแตคุณยอมใหพระเจารักคุณ และคุณรัก
พระองค  แลวคุณก็จะเดินไปเดินมาเหมือนคนเมา
คือเมาในพระวิญญาณ นั่นคือจุดที่ปญหาในชีวิตของคุณ
จะครอบงําคุณไมไดอีกตอไป เพราะคุณจะดําเนินชีวติอยู
โดยความรักของพระเจา

เม่ื อฉันได รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ในสามสัปดาหแรกนั้ น ฉันรู สึกเหมือนกับเมาอยู ใน
ความรักของพระเจา คนพากันมาพูดกับฉันวา "คุณเปน
อะไรไป? คุณไมเหมือนเดิมเลยนะ จอยซ ฉันไมอยาก
เช่ือเลย เกิดอะไรขึ้นกับคุณ" คนเหลานี้มาหาฉันอีกใน
สามสัปดาหตอมา เขาพูดวา "มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิต
ของคุณ?"

ฉันไมจําเปนตองพูดแมแตคําเดียว เพ่ือจะชักชวน
ใหเขาเช่ือวาชีวติของฉนัเปลีย่นไปแลว พวกเขาเหน็ไดชัด
อยูแลว ถาคุณดําเนินชีวิตอยู ในความรักของพระเจา
คุณจะย้ิมไดตลอดเวลา คุณจะเปนคนสงางาม คุณจะมี

ที่คอยบอกคุณวาคุณเลวทรามและเหลวแหลกเพียงใด
แลว คุณก็จะเร่ิมดําเนินชีวิตอยางผูมีชัยชนะได

ตอนนี้คุณอาจกําลังประพฤติตัวไมคอยดี แตคุณ
สามารถทําในสิ่งที่แตกตางออกไปได ถาคุณยอมเช่ือวา
ตัวตนภายในของคุณไดถูกสรางใหมแลว คุณไมมีทางที่
จะเปลี่ยนแปลงการกระทําของตัวเองไดเลยแมแตนอย
จนกวาคุณจะสามารถยืนหยัดขึ้นและพูดกับตัวเองไดวา
"ขอบคุณพระเจา ฉันเปนคนพิเศษ ฉันเปนคนบริสุทธ์ิ
พระเจาทรงเลือกฉันไวแลว พระองคทรงชําระฉันแลว
โดยพระโลหิตของพระเมษโปดก ฉันจะประพฤติตัว
อยางนั้น เจาซาตาน ฉันไมสนหรอกวาฉันจะทําผิดพลาด
มากมายเพียงใด เพราะพระเจาย่ิงใหญพอที่จะพยุงฉัน
ขึ้นใหมและชวยใหฉันดําเนินตอไปได พระองคจะทรง
ชําระความผิดของฉันจนหมด"

จะมีปญหาอะไรที่ทําใหคุณพายแพไดอีก ถาคุณ
รูแนวาพระเจาทรงรักคุณ? ไมมีเลย คุณจะมีชัยชนะเหนอื
ปญหาทุกอยาง

คุณอยากจะเปนผูชนะบางไหม? ถาอยากขอให
ตอบคําถามนี้  มีเร่ื องอะไรบางในชีวิตที่ คุณตองการ
จะเอาชนะ? นั่นคือทางเดียวที่จะทําใหคุณเติบโตขึ้นได
ถาคุณไมมีปญหาอะไรเลย ไมมีเร่ืองอะไรทีจ่ะตองเอาชนะ
เลยแลว คุณจะใชความเช่ือในเร่ืองไหนละ?
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ถาคุณยังไม เคยอัญเชิญองคพระเยซูมาเปน
พระเจา และพระผูชวยใหรอดจากบาป ฉันอยากจะขอ
เชิญชวนให คุณทําเชนนั้ น คุณอาจจะอธิษฐานตาม
ตัวอยางดังตอไปนี้ก็ได และถาคุณอธิษฐานอยางจริงใจ
คุณจะไดพบกับชีวิตใหมในพระคริสต

พระบิดาเจา ขาพเจาเช่ือวาพระเยซูคริสตทรงเปน
พระบุตรของพระองค เปนพระผูชวยใหรอดของโลก
ขาพเจาเช่ือวาพระองคสิ้นพระชนมบนกางเขนเพ่ือรับ
เอาบาปแทนขาพเจา พระองครับโทษบาปแทนขาพเจา
แลว ขาพเจาเช่ือวาพระเยซูไดฟนคืนพระชนม และ
ขณะนี้ทรงประทับอยู เบ้ืองขวาพระหัตถของพระเจา
พระเยซูเจา ขาพเจาตองการพระองค ขอทรงอภัยบาป
และชวยขาพเจาใหรอด และโปรดเสด็จมาสถิตอยู
ในขาพเจา ขาพเจาตองการที่จะบังเกิดใหม

พลังเขมแข็ง คุณจะสามารถชวยคนอื่นได เพราะคุณจะ
เต็มลนไปดวยไฟขององคพระวิญญาณบริสุทธ์ิตลอดเวลา
จนปญหาทุกอยางของคุณจะไดรับการแกไข

จงพูดกับตนเองวา "พระเจารักฉัน ฮาเลลูยา
พระเจารักฉัน ฉันเปนลูกคนพิเศษของพระองค พระเจา
รักฉัน" จากนีไ้ปใหคุณกาวกระโดดในความเช่ือ และขอให
เช่ือตามนั้น

พระเจาทรงรักคุณจริงๆ!
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อาจารยจอยซ ไมเออร ไดเร่ิมสอนพระวจนะของ
พระเจามาต้ังแตป 1976 และไดเขาสูงานรับใชเต็มเวลา
ต้ั งแตป  1980 ในฐานะที่ เปนศิษยาภิบาลรวมของ
คริสตจักรไลฟคริสเตียนเซ็นเตอร ในเมืองเซนตหลุยส
รัฐมิสซูร่ี

ท านไดประสานงานจัดต้ั งและสอนหลั กสูตร
พิเศษประจําสัปดาหที่เรียกวา "ชีวิตในพระวจนะ" ขึ้น
หลังจากที่ผานไปกวา 5 ปแลว พระเจาไดทรงนําใหทาน
หยุดการสอนในหลักสูตรดังกลาว และเร่ิมกอต้ังพันธกิจ
การรับใชสวนตัวขึ้นในนาม "องคการชีวิตในพระวจนะ
(Life In The Word, Inc.)"

รายการวิทยุ "ชีวิตในพระวจนะ" ของทานได
กระจายเสียงตามสถานีวิทยุตางๆ ทั่วประเทศมากกวา
250 สถานี ในป 1993 ทานไดเร่ิมจัดรายการโทรทัศน

ตอนนี้ ขอใหคุณเช่ือวาพระเยซูทรงสถติอยูภายใน
ใจของคุณ ความบาปของคุณได รับการยกโทษแลว
คุณเปนคนชอบธรรมและจะไดอยูในสวรรค

ขอให คุณหาดูคริสตจักรที่ ดีที่ สอนพระวจนะ
ของพระเจา แลวเขารวมประชุมเปนประจํา เพ่ือคุณจะได
เจริญขึน้ในพระคริสต ชีวติของคุณจะไมเปลี่ยนแปลงเลย
ถาไมมีพระวจนะของพระเจา พระธรรมยอหน 8:31-32
กลาววา "ถาทานดํารงอยูในคําของเรา ทานก็เปนสาวก
ของเราอยางแทจริง และทานจะรูจักสัจจะ และสัจจะ
จะกระทําใหทานเปนไท"

ขอหนุนใจให คุณยึดพระวจนะของพระเจ าไว
สะสมไวลึกๆ ในหัวใจ เม่ือคุณพิจารณาดูพระวจนะ
ของพระเจา แลวคุณก็จะเปลี่ยนไปเปนเหมือนพระฉาย
ของพระเยซูคริสต ตามที่พระธรรม 2 โครินธ 3:18
ไดกลาวไว

ถาคุณได ตอนรับพระเยซูแลว โปรดเขยีนจดหมาย
เลาใหฉนัฟงดวย คุณสามารถขอหนังสือแนะนําวธีิเร่ิมตน
ชีวิตใหมไดฟรี

ดวยความรัก
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ทานไดบันทึกเทปคําสอนเร่ืองตางๆ มากกวา 150 อัลบ้ัม
และเขียนหนังสือ 16 เลมเพ่ือเสริมสรางพระกายของ
พระคริสต

เทปคําสอนชุด "คู มื อการเยียวยาทางด าน
อารมณ" ของทานประกอบไปดวยเนื้อหาที่มีความยาว
มากกวา 23 ช่ัวโมง ครอบคลุมถึงหัวขอตางๆ เชน
"ความม่ันใจ" "ความงดงามแทนขี้ เถา" (มีบทเรียน
ประกอบดวย) "วิธีจัดการกับอารมณของคุณ" "ความ
ขมขื่นและการไมยอมยกโทษ" "รากเหงาแหงการถูก
ปฏิเสธ" และเทปอานขอพระคัมภีรประกอบดนตรี
ความยาว 90 นาที ในชุด "การเยียวยาสําหรับผูชอกชํ้า"

คําสอนชุด "เสริมสรางความคิด" ประกอบดวย
เทป 5 ชุดซ่ึงสอนในเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับความคิดจิตใจ
ของเรา ไดแก "ปอมและรูปแบบของความคิด" "ความคิด
แบบคนที่ดําเนินในถิ่นทุรกันดาร" "จิตใจแบบเนื้อหนัง"
"จิตใจฟุงซานและขีส้งสัย" และ "ความคิด, ปาก, อารมณ
และทัศนคติ" ชุดคําสอนชุดนี้ยังประกอบดวยหนังสือ
ที่ ทรงพลัง ความหนา 260 หนา ช่ือ "สนามรบใน
ความคิด" อีกดวย ในสวนคําสอน ที่เกี่ยวของกับเร่ือง
ความรักนั้น มีเทป 2 ชุดคือ "ความรักคือ" และ "ความรัก
-พลังอันสูงสุด"

"ชีวิตในพระวจนะกับจอยซ ไมเออร" ความยาว 30 นาที
ซ่ึ งออกอากาศไปทั่ วสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
เทปคําสอนของทานก็เปนที่ช่ืนชอบในหลายๆ ประเทศ
ทานไดเดินทางไปในที่ตางๆ เพ่ือจัดการประชุมพิเศษ
ชีวิตในพระวจนะและเทศนาตามคริสตจักรทองถิ่นทั่วไป

จอยซและเดฟสามี ซ่ึงเปนผูจัดการดานธุรการ
ขององคการชีวิตในพระวจนะไดสมรสกันมาแลว 30 ป
มีบุตรทัง้หมด 4 คน มีครอบครัวแลว 3 คน สวนคนสดุทอง
อาศัยอยูกับพอแมที่เฟนตัน ยานชานเมืองเซนตหลุยส
รัฐมิสซูร่ี

จอยซเช่ือวาการทรงเรียกในชีวิตของทานคือ การ
ชวยใหผูเช่ือต้ังม่ันในพระวจนะของพระเจา ทานกลาววา
"พระเยซูทรงสิ้ นพระชนมเพ่ือทําใหเชลยเปนไท แต
คริสเตียนจํานวนมากมายกลบัไมมีหรือแทบจะไมมีชัยชนะ
ในชีวิตประจําวันเลย" เพราะเหตุที่ ทานมีชีวิตที่ เต็ม
ไปดวยความพายแพมานานหลายป และตอมาไดรับการ
ปลดปลอย จนมีชีวิตในชัยชนะเพราะใชพระวจนะของ
พระเจา ทานจึงออกไปเสริมสรางและชวยปลดปลอย
คนทั้งหลายใหเปนไท เปลี่ยน "ขี้เถาใหเปนสิ่งสวยงาม"

จอยซ ไดสอนเร่ืองการเยียวยาทางดานอารมณ
และเร่ืองอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของในการประชุมตางๆ ทัว่ประเทศ
ซ่ึงเปนพระพรตอชีวิตของผูคนหลายพันหลายหม่ืนคน

6 6 6 7

 



ทานไดบันทึกเทปคําสอนเร่ืองตางๆ มากกวา 150 อัลบ้ัม
และเขียนหนังสือ 16 เลมเพ่ือเสริมสรางพระกายของ
พระคริสต

เทปคําสอนชุด "คู มื อการเยียวยาทางด าน
อารมณ" ของทานประกอบไปดวยเนื้อหาที่มีความยาว
มากกวา 23 ช่ัวโมง ครอบคลุมถึงหัวขอตางๆ เชน
"ความม่ันใจ" "ความงดงามแทนขี้ เถา" (มีบทเรียน
ประกอบดวย) "วิธีจัดการกับอารมณของคุณ" "ความ
ขมขื่นและการไมยอมยกโทษ" "รากเหงาแหงการถูก
ปฏิเสธ" และเทปอานขอพระคัมภีรประกอบดนตรี
ความยาว 90 นาที ในชุด "การเยียวยาสําหรับผูชอกชํ้า"

คําสอนชุด "เสริมสรางความคิด" ประกอบดวย
เทป 5 ชุดซ่ึงสอนในเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับความคิดจิตใจ
ของเรา ไดแก "ปอมและรูปแบบของความคิด" "ความคิด
แบบคนที่ดําเนินในถิ่นทุรกันดาร" "จิตใจแบบเนื้อหนัง"
"จิตใจฟุงซานและขีส้งสัย" และ "ความคิด, ปาก, อารมณ
และทัศนคติ" ชุดคําสอนชุดนี้ยังประกอบดวยหนังสือ
ที่ ทรงพลัง ความหนา 260 หนา ช่ือ "สนามรบใน
ความคิด" อีกดวย ในสวนคําสอน ที่เกี่ยวของกับเร่ือง
ความรักนั้น มีเทป 2 ชุดคือ "ความรักคือ" และ "ความรัก
-พลังอันสูงสุด"

"ชีวิตในพระวจนะกับจอยซ ไมเออร" ความยาว 30 นาที
ซ่ึ งออกอากาศไปทั่ วสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
เทปคําสอนของทานก็เปนที่ช่ืนชอบในหลายๆ ประเทศ
ทานไดเดินทางไปในที่ตางๆ เพ่ือจัดการประชุมพิเศษ
ชีวิตในพระวจนะและเทศนาตามคริสตจักรทองถิ่นทั่วไป

จอยซและเดฟสามี ซ่ึงเปนผูจัดการดานธุรการ
ขององคการชีวิตในพระวจนะไดสมรสกันมาแลว 30 ป
มีบุตรทัง้หมด 4 คน มีครอบครัวแลว 3 คน สวนคนสดุทอง
อาศัยอยูกับพอแมที่เฟนตัน ยานชานเมืองเซนตหลุยส
รัฐมิสซูร่ี

จอยซเช่ือวาการทรงเรียกในชีวิตของทานคือ การ
ชวยใหผูเช่ือต้ังม่ันในพระวจนะของพระเจา ทานกลาววา
"พระเยซูทรงสิ้ นพระชนมเพ่ือทําใหเชลยเปนไท แต
คริสเตียนจํานวนมากมายกลบัไมมีหรือแทบจะไมมีชัยชนะ
ในชีวิตประจําวันเลย" เพราะเหตุที่ ทานมีชีวิตที่ เต็ม
ไปดวยความพายแพมานานหลายป และตอมาไดรับการ
ปลดปลอย จนมีชีวิตในชัยชนะเพราะใชพระวจนะของ
พระเจา ทานจึงออกไปเสริมสรางและชวยปลดปลอย
คนทั้งหลายใหเปนไท เปลี่ยน "ขี้เถาใหเปนสิ่งสวยงาม"

จอยซ ไดสอนเร่ืองการเยียวยาทางดานอารมณ
และเร่ืองอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของในการประชุมตางๆ ทัว่ประเทศ
ซ่ึงเปนพระพรตอชีวิตของผูคนหลายพันหลายหม่ืนคน

6 6 6 7

 



สําหรับผู ที่ ตองการรายช่ื อหนั งสือ และ
รายละเอียดในการสั่งซ้ือ เพ่ือการเยียวยาบาดแผล
ในชีวิต สามารถเขียนจดหมายถึงสํานักงานของจอยซ
ไมเออร ได

ถาทานตองการติดตอกบัผูเขยีน โปรดสงจดหมาย
ไปยัง

จอยซ ไมเออร
Life In The Word, Inc.
PO. Box 655
Fenton, Missouri 63026
หรือโทรศัพท หมายเลข (314) 349-0303

โปรดแบงปนดวยวา ทานไดรับพระพรผานทาง
หนังสือเลมนี้อยางไรบาง ยินดีรับหัวขออธิษฐานเผื่อ
จากทกุทาน
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"พระบัญญัตินี้
เราทั้งหลายก็ไดมาจากพระองค

คือวาใหคนที่รักพระเจานั้น
รักพี่นองของตนดวย"

1 ยอหน 4:21

คุณเปนลูกคนพิเศษของพระเจา พระเจาตรัส
เชนนั้นในเฉลยธรรมบัญญัติ 7:6 ถาคุณจะเร่ิมประพฤติ
ตามความจริงขอนี ้ชีวิตคุณจะเปลีย่นโลกได  คุณจะไปใน
ซุปเปอรมารเกตดวยรอยย้ิมบนใบหนา ควารถเข็นและ
พูดวา "ทุกสิ่งที่ มือฉันแตะตองก็ไดรับพร ฮาเลลูยา!
ผูคนเหลานี้ไดรับพร เพราะฉนัอยูในรานนี้วนันี ้สรรเสริญ
พระเจา!" ใหเดินผิวปากและฮัมเพลงไปทั่วราน เปนคน
พิเศษในทุกที่ที่คุณไป




พระเจ ้าประสงค์ให ้ค ุณเชื ่อ

เช่นนั้น และมั่นใจว่าพระองค์ทรง
รักคุณไม่ใช่เพราะคุณได้ทำอะไร

ที่ถูกต้อง แต่เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความรัก
ความรู ้ถ ึงความรักอันสมบูรณ์เช่นนี ้แหละที ่จะ
ขจัดความกลัวออกไปจนหมดสิ้นตามที่พระธรรม
1 ยอห์น 4.18 ได้กล่าวไว้ นอกจากนี้พระธรรม
เอเฟซัส บทที่ 3 ยังสอนด้วยว่า เราจะต้องวางรากลง
มั่นคงในความรักของพระเจ้า

ฉันเชื ่อว ่าส่วนใหญ่แล้ว ปัญหาของคนเรา
ทุกอย่างเกิดมาจากการไม่รู้ว่าพระเจ้ารักเราแต่ละคน
เป็นส่วนตัว มันจึงทำให้เราเกิดความกลัว กังวล
รู้สึกไมป่ลอดภัย และตกอยูใ่นพนัธนาการตา่งๆ ทั้งๆ
ที่พระเยซูได้ทรงปลดปล่อยเราแล้ว

เม ื ่อค ุณอ่านหนังส ือเล ่มนี ้ ขอให้อ ่านด้วย
ความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงให้คุณเห็นถึงความรัก
ของพระองค์ในใจคุณ ให้เห็นว่าคุณคือคนที่มีค่า
ในพระกายของพระคริสต์ คุณคือคนสำคัญสำหรับ
พระเจ้า!
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