เมื่อสตรีเป็ นผู้มีชัย
โดย ดร.เดซี่ ออสบอร์ น
แปล เป็ นศรี มณีโชติ
ท่านกาเนิดมาพร้อมความสามารถอย่างมากมาย
ท่านทราบหรื อไม่วา่ แผนการของพระเจ้า
สาหรับชีวติ ของท่านคือ ต้องการให้ท่านมีความสามารถพิเศษ ความสามารถในด้านต่าง ๆ และมีทกั ษะ
ด้วย
สตรี ทุกคนสามารถเป็ นผูม้ ีชยั ชนะได้ ท่านเป็ นผูท้ ี่ถูกกาหนดให้มีชยั ชนะ ท่านไม่ใช่ผแู ้ พ้ แต่
เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกสรรแล้ว ความจริ งก็คือท่านสามารถเลือกที่จะเป็ นผูช้ นะ
ท่านตระหนักหรื อไม่วา่ ท่านเป็ นบุคคลซึ่ งมีลกั ษณะพิเศษเฉพาะและรู ้หรื อไม่วา่ ไม่มีบุคคลอื่น
ในโลกเหมือนกับท่าน พระเจ้าทรงสร้างท่านให้มีลกั ษณะเฉพาะ ตามที่พระองค์มีพระประสงค์ในตัว
ท่าน พระองค์ทรงมีพระประสงค์เฉพาะสาหรับชีวติ ของท่าน ขอให้ตระหนักว่าท่านอยูบ่ นวิถีทางอัน
เหมาะสมที่จะเป็ นผูม้ ีชยั ชนะ
ท่านกาเนิดมาพร้ อมความสามารถอย่างมากมาย
ท่านทราบหรือไม่ ว่าแผนการของพระเจ้ า
สาหรับชีวติ ของท่านคือ ต้ องการให้ ท่านมีความสามารถพิเศษ ความสามารถในด้ านต่ าง ๆ และมีทกั ษะ
ด้ วย ของประทานเหล่านั้นอยูใ่ นตัวของท่านแล้วท่านเป็ นบุคคลพิเศษเพราะว่าท่านก็เป็ นหนึ่งไม่เหมือน
ใคร เป็ นผูไ้ ด้รับตะลันต์ต่าง ๆ ซึ่ งมีความจาเป็ นสาหรับชีวติ ของท่าน ในขณะที่ท่านค้นพบถึงความ
รับผิดชอบภายในซึ่ งพระเจ้าทรงประทานความสามารถต่าง ๆ ให้แก่ท่าน ๆ จึงสามารถเป็ นได้ สิ่ งเดียว
เท่านั้นนัน่ คือผูม้ ีชยั ชนะ
ในขณะที่เรากาลังหาข้ อแก้ ตัวให้ กบั ความล้ มเหลว แทนทีจ่ ะหาเหตุผลเพือ่ ปรับปรุ งแก้ ไขให้ ดี
ขึน้ นั้นก็เท่ ากับกาลังทาให้ ความสาเร็จของชี วติ ความสุ ข และการประสบผลสาเร็จเสี ยไป จงจาไว้วา่ เรา
สามารถเปลี่ยนจากข้อแก้ตวั นามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้ นัน่ คือวิธีการของผูท้ ี่มีชยั
เมื่อท่านรู ้สึกว่ามีความรักตนเองและรู ้สึกว่ามีค่าขึ้น แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม นัน่ แสดงว่าท่าน
ทราบแล้วว่าพระเจ้าประทับอยูใ่ นท่าน ท่านจะเริ่ มพัฒนาตนเองให้มีท่าทีและลักษณะเหมือนพระคริ สต์
ซึ่ งจะทาให้ท่านมีชยั ชนะอย่างแน่นอน
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มนุษย์มี 2 ประเภทคือ ผูถ้ ูกเลือก และผูท้ ี่มิได้ถูกเลือก, ผูท้ ี่เศร้าหมอง และผูท้ ี่มีความแจ่มใส, ผู ้
ที่ปฏิเสธความสามรถ, และผูท้ ี่กระทาตามความสามารถ, ผูท้ ี่ไม่ได้กระทา และผูท้ ี่กระทา ผูเ้ ชื่อและผูท้ ี่
ไม่เชื่อ
ความจริ งอันนี้ เป็ นเครื่ องแสดงอย่างชัดแจ้งที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา ในวันนั้นเราจะยืนอยู่
จาเพาะพระพักตร์ ของพระองค์ เพือ่ รายงานถึงสิ่ งทีเ่ รากระทาและไม่ ได้ กระทาเพือ่ พระองค์ ในระหว่าง
ทีเ่ รามีชีวติ อยู่น้ ัน1
มีการแบ่ งแยกเพียงประการเดียว ผู้ทไี่ ม่ ได้ ปฏิบัติตามจะถูกแยกออกจากผู้ที่ปฏิบัติตาม แยก
แกะออกจากแพะ เชื้อชาติไม่ ได้ เป็ นปัจจัย ไม่ ว่าจะเป็ นสี ของผิว,ลัทธิ, ฐานะทางสั งคม,ภาษา หรือเพศก็
ตาม2

สิ่ งต่ าง ๆ ทีจ่ ะทานั้นเป็ นสิ่ งทีง่ ่ าย ๆ บางทีอาจจะง่ ายเกินไปเสี ย
ด้ วย
ไม่ใช่วา่ ใครก็สามารถทาได้ที่จะให้อาหารกับผูท้ ี่หิว, ให้น้ ากับผูท้ ี่กระหาย, ให้ที่พกั กับคน
แปลกหน้า, ให้เสื้ อผ้ากับผูท้ ี่เปลือยกาย, ยืน่ มือให้ความช่วยเหลือผูท้ ี่เจ็บป่ วย, ร้องขอเป็ นมิตรกับ
นักโทษ เพราะไม่มีความสามารถพิเศษอย่างที่ตอ้ งการใช่ไหม? มีแต่ความสามารถของพระเจ้าเท่านั้นใน
การที่จะรัก, เอาใจใส่ ดูแล, ปลอบประโลม และในการแบ่งปั น การที่จะทราบถึงพฤติกรรม และพบกับ
ความต้องการของมนุษย์เท่านั้น เป็ นสิ่ งที่เราปรารถนา ไม่มีอะไรยากเกินไป เป็ นสิ่ งที่ทุกคนสามารถทา
ได้ ดังนั้นเราจะนับแต่ในสิ่ งที่เราสามารถทาได้เท่านั้น
ในระหว่างการเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐสามีของดิฉนั หนุนใจให้มีส่วนร่ วมในการรับใช้พระเจ้า
โดยเฉพาะการสัมมนากลุ่มสตรี , การประชุม, การประกาศกลางแจ้ง ฯลฯ สามี ทราบถึงภาระของดิฉนั
ในการที่สตรี จะเป็ นผูม้ ีชยั ในโลกได้
เมื่อเร็ ว ๆ นี้ในการประชุมสตรี คริ สเตียนนานาชาติ มีผรู ้ ่ วมประชุมมากกว่า 10,000 คน ซึ่งดิฉนั
เป็ นผูพ้ ดู ส่ วนใหญ่ ในระหว่างการบรรยายก็มีการอภิปราย และมีสุภาพสตรี คริ สเตียนมีอิทธิ พลผูห้ นึ่ง
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คัดค้านอย่างแข็งขัน ในการที่ดิฉนั บอกให้เขายอมรับคาสัง่ ของพระเยซู “จงออกไป3 และท่านทั้งหลาย
จะเป็ นพยานฝ่ ายเรา”4
เพื่อนใหม่ของดิฉนั รู ้สึกว่าสตรี ควรจะมีส่วนร่ วมกับคาสั่งนี้ดว้ ยงานทั้งหมดนัน่ คือ
การนา
วิญญาณ
เธอกล่าวด้วยความสานึกผิดว่า “การดาเนินชีวิตและการกระทาทั้งหมดของดิฉนั ที่ผา่ นมาขึ้นอยู่
กับสามี ถ้าหากเขาไม่ได้นาดิฉนั ออกไปเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ ดิฉนั ก็ไม่ได้กระทา เมื่อเขาไม่ได้ทา
ดังนั้นดิฉนั ก็ไม่ได้ทาเช่นกัน”
ดิฉนั เองก็ยอมรับว่า ถ้าจะให้พดู เป็ นพยานด้วยตัวเองในทันทีทนั ใดดิฉนั ทาไม่ได้ (เพราะไม่ใช่
นิสัยของดิฉนั ๆ มีความกลัว)
“เดี๋ยวก่อน น้องรัก” ดิฉนั ตอบ “สามีของคุณจะตอบพระเจ้าแทนคุณได้หรื อ? ในการที่จะต้อง
รายงานถึงสิ่ งที่คุณได้กระทาในชีวติ ของคุณในฐานะที่เราเป็ นสตรี เราจะหนีพน้ จากการรวมของชนชาติ
ต่าง ๆ ได้หรื อ?
“ดิฉนั ไม่ทราบว่าคุณกาลังพูดเรื่ องอะไร? แหม่มออสบอร์ น” เธอพูดพร้อมกับสายตาที่คน้ หา
คาตอบ

ดิฉันกล่ าวต่ อไปด้ วยประสบการณ์ ส่วนตัวของดิฉัน
ในวันหนึ่ง ขณะที่กาลังอ่านพระคัมภีร์ในพระธรรมโรมข้อพระคาเหล่านี้ได้ตรัสอย่างหนัก
แน่นกับดิฉนั “จงจาไว้ ว่า เราแต่ ละคนต้ องยืนต่ อหน้ าบัลลังก์ พพิ ากษาของพระเจ้ า...เราทั้งหลายทุกคน
ต้ องให้ การด้ วยตนเองกับพระเจ้ า”5
ดิฉนั วิง่ ไปหาสามีและพูดว่า “ที่รัก ดูนี่สิ ฉันเพิ่งจะค้นพบพระคาของพระเจ้าที่สาคัญที่สุด 2 ข้อ
ซึ่ งเป็ นคาตรัสกับสตรี ” แน่นอนทีเดียวดิฉนั ได้อ่านข้อพระคัมภีร์น้ ีหลายครั้งมาแล้ว แต่ในวันนั้นดิฉนั
ค้นพบเมล็ดแห่งความจริ งซึ่ งมีผลนิรันดร์ ต่อชีวิตของดิฉนั และชีวติ ของสตรี ทวั่ โลกเช่นกัน
วันหนึ่ง ดิฉนั ,เดซี่ แมรี่ วอชเบอร์น ออสบอร์น จะเป็ นผูห้ นึ่งที่ยนื อยูจ่ าเพราะพระพักตร์ พระเจ้า
สิ่ งที่ดิฉนั ได้ทา หรื อไม่ได้ทาเพื่อพระเจ้า จะแจ้งให้ทราบถึงระดับความดีของดิฉนั ตลอดไป ทั้งผูท้ ี่
สู ญเสี ยและผูม้ ีชยั ชนะ จะถูกแยกออกจากกันสื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์
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ที.แอง. ออสบอร์น สามีของดิฉนั ซึ่งเป็ นผูอ้ ุทิศตนเองในการนาวิญญาณจะไม่เป็ นผูท้ าหน้าที่
ตอบต่อพระเจ้าแทนดิฉนั ดิฉนั จะต้องยืนตามลาพัง การกระทาของเขาจะไม่ทาคะแนนให้กบั ดิฉนั
ข้อความที่บนั ทึกเกี่ยวกับตัวของดิฉนั ข้อความที่บนั ทึกเกี่ยวกับตัวของดิฉนั จะมีอยูต่ ามลาพัง
ดิฉนั มีความรับผิดชอบส่ วนตัว ท่านก็เหมือนกัน ดิฉนั ยินดีรับด้วยความเต็มใจ แล้วตัวท่านล่ะ?
ท่านเป็ นบุคคลสาคัญสาหรับพระเจ้ าท่านผู้เดียวเท่านั้นทีส่ ามารถทาสิ่ งต่ าง ๆ ซึ่งพระเจ้ ามอบหมายให้
กระทาความสามารถทีพ่ ระองค์ ประทานให้ กลายเป็ นความรับผิดชอบของท่านด้ วย เมื่อท่านตระหนัก
ถึงสิ่ งนี้ ท่ านก็กาลังอยู่ในทางทีจ่ ะเป็ นผู้มีชัยชนะแล้ ว
ในการที่ท่านได้อ่านข้อความเหล่านี้ซ่ ึ งดิฉนั กล่าวจากจิตใจ ท่านก็จะมองเห็นตัวของท่านเองถูก
สร้างในลักษณะพระฉายาของพระเจ้าด้วย

มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะตัว ทีไ่ ม่ เหมือนใคร
ก. ท่านเป็ นผูท้ ี่ถูกจัดเตรี ยมและมอบหมายให้ออกไปประกาศ
ข. ท่านได้รับสติปัญญาที่จะทราบสิ่ งต่ าง ๆ
ค. ท่านได้รับมอบหมายให้มีความสามารถพิเศษต่าง ๆ ในการเจริญเติบโต
ง. ท่านมีคุณสมบัติประจาตัวคือ มีความสามารถในการหว่ าน
จ. ท่านเป็ นบุคคลสาคัญที่จะแสดงออก
ดิฉนั อยากจะเล่าเกี่ยวกับทัศนคติต่าง ๆ ที่มีพลัง และแข็งขัน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง
สตรี (บุรุษ) ให้เป็ นผู้มีชัยได้

1. จงมองดูตัวเองว่ า ท่ านถูกส้ างตามพระฉายาของพระเจ้ าท่ านเป็ นเครื่องมือของพระเจ้ า
และได้ รับมอบหมายให้ ออกไปประกาศ
จงมองดูตวั ของท่านเองแล้วพูดว่า
“ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงสร้างให้มีลกั ษณะพิเศษ
โดยเฉพาะข้าพเจ้าไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญแต่เป็ นสิ่ งที่บงั เกิดขึ้น เพื่อจะได้รับการฉลอง ไม่ใช่เป็ นส่ วนที่
เลว ของสิ่ งใด ๆ ที่จะกล่าวโทษ, ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ี่ได้รับเลือกไม่ใช่ถูกปฏิเสธ, ข้าพเจ้าเป็ นทรัพย์สมบัติ
ไม่ใช่เป็ นหนี้, ข้าพเจ้าเป็ นผลของการวางแผนอย่างถูกต้อง ประณี ต และมีความรู ้ความชานาญ มี
จุดประสงค์ชดั เจนสาหรับชีวิตของข้าพเจ้า”
เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ข้ ึน พระองค์ทรงสร้างผูช้ ายเท่านั้นหรื อให้เป็ นตามพระฉายาของ
พระเจ้าไม่เป็ นเช่นนั้นแน่ มนุษย์มีท้ งั เพศชายและเพศหญิงที่ถูกสร้างขึ้นให้มีลกั ษณะพระฉายาของพระ
เจ้า
4

“พระเจ้ าตรัสว่ า ให้ เราสร้ างมนุษย์ ขนึ้ ตามพระฉายาของพระเจ้ า...และได้ ทรงสร้ างให้ เป็ นชาย
และหญิง”6
ครู ประจาชั้น ป.1 ขอให้นกั เรี ยนแต่ละคนยืนขึ้นแนะนาตัวเองในวันเปิ ดเรี ยน มีเด็กคนหนึ่งซึ่ ง
เรี ยบร้อยมาก มีท่าทางกระฉับกระเฉงยืนขึ้นด้วยไหล่ที่ผ่ งึ ราวกับว่าจะเดินสวนสนามพูดว่า “ผมชื่อปี
เตอร์ แซนเดอร์ พระเจ้าทรงสร้างผมเหมือนกับที่ผมเป็ น, ผมเป็ นคนดีเพราะว่าพระเจ้าไม่สร้างในสิ่ งที่
เลว, ผมหล่อเพระว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างในสิ่ งที่น่าเกลียดและผมจะเป็ นนักเรี ยนที่ดีเพราะว่าพระเจ้าจะ
ไม่ทาในสิ่ งที่หลอกตา”
ถ้าจะพูดให้ส้ นั และรัดกุมที่สุด
ก็คือว่าเป็ นการดีที่ท่านจะเห็นคุณค่าของตนเอง
เป็ น
ความสามารถที่ท่านเห็นตัวเองเป็ นเหมือนสิ่ งพิเศษจากฝี พระหัตถ์ของพระเจ้า จงจาไว้และอย่าเอาใจใส่
กับผูท้ ี่พยายามคัดค้านในเรื่ องนี้
ท่ านถูกสร้ างขึน้ ในลักษณะพระฉายาของพระเจ้ า ท่ านเป็ นเครื่องมือและพร้ อมทีจ่ ะออกไป ไม่
ว่าทีไ่ หนก็ตามทีพ่ ระองค์ จะส่ งท่านไปงาน งานของท่านคืองานของพระองค์ 7 ท่านอาจจะไม่สามารถ
เดินทางไปรอบโลกได้ แต่ท่านสามารถไปยังโลกที่ลอ้ มรอบตัวท่าน

2. จงมองดูตัวเองว่ าได้ รับสติปัญญาทีจ่ ะทราบและเข้ าใจสิ่ งต่ าง ๆ
มีอยูค่ รั้งหนึ่งซึ่ งนับว่าเป็ นการสู ญเสี ยที่เหลือทนจริ ง ๆ สาหรับเด็กชายคนหนึ่งซึ่งต้องออกจาก
โรงเรี ยน เวลาที่เขาควรจะใช้กบั หนังสื อหรื อตาราคือเวลาที่เขาจะต้องเอาไปใช้ในการทางาน
การหาเลี้ยงชีพด้วยหยาดเหงื่อตนเอง เป็ นการสร้างชีวิตให้เข้มแข็งและสมบูรณ์ “ไม่ ทางานก็ไม่
ต้ องกิน” นี่คือปรัชญา เมื่อตอนเป็ นเด็ก
ครอบครัวของเรามีดว้ ยกันทั้งหมด 11 คน (เหตุการณ์บงั คับให้เราทางานเก่งกันทุกคน) เรา
ยากจนจนกระทัง่ ชาวบ้านที่ยากจนเรี ยกเราว่า “คนจน” ในระหว่างดีเปรสชัน่ เราเพาะปลูกผลไม้ในรัฐ
แคลิฟอร์ เนียเพื่อดารงชีพ แน่นอนทีเดียวเราไม่ได้รับการสนับสนุนให้เรี ยนหนังสื อในจานวนพี่ชาย 7
คนมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับการศึกษาสู ง และเขาต้องออกจากบ้านเพื่อไปเรี ยน
แต่พอมาถึงผูห้ ญิงต้องเรี ยนบ้างกลับได้รับการขัดขวาง ในโลกส่ วนใหญ่ก็มีการคัดค้านเรื่ องนี้
อยูเ่ หมือนกัน แต่ก็ยงั มีแสงสว่างในส่ วนลึกสุ ดของอุโมงค์น้ นั มิใช่หรื อ สตรี จานวนมากในโลกนี้กาลัง
ลุกขึ้น วันใหม่เริ่ มปรากฏสาหรับสตรี พระเจ้าทาให้ความสามารถซึ่ งมีอยูภ่ ายในบังเกิด วันแห่งสตรี ของ
พระเจ้าอยูท่ ี่นี่แล้ว สตรี ได้กลายมาเป็ นผูม้ ีชยั
6
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บุรุษมีตา หู และปาก สิ่ งเหล่านี้ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้และการติดต่อ มือและเท้าช่วยในการ
ออกไปทางาน สตรี ทุกคนก็เหมือนกันเราได้รับของประทานเหล่านี้ประจาตัวเช่นกัน ตามหลัก
ตรรกวิทยาแล้ว มีจุดประสงค์เดียวกัน
บุรุษมีมนั สมอง สตรี ก็มีเช่นกัน (ความสามารถซึ่ งอยูภ่ ายในของเขาเห็นเหมือนกัน) การคิดเป็ น
งานอย่างหนึ่งของสตรี เช่นกัน
ความสามารถทั้งหมดซึ่ งปรากฏกับบุรุษก็มีในสตรี เช่นกันสาหรับสตรี ทุกคน – สาหรับดิฉนั และสาหรับทุกคนด้วย
ท่านมีมนั สมองที่จะฝึ กฝนท่านมีสติปัญญาที่จะรู ้ สติปัญญาเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าโปรดประทานให้
จงนาออกไปใช้และรักษาให้ลุกโชติช่วงไว้แล้วท่านจะเป็ นผูท้ ี่มีประโยชน์บงั เกิดผล และเต็มไปด้วย
ความปี ติยนิ ดี ท่านกาลังดาเนิ นอยูใ่ นทางแห่งผูม้ ีชยั

3. จงมองดูตัวเอง ซึ่งได้ มอบหมายให้ มคี วามสามารถพิเศษต่ าง ๆ ในการเจริญเติบโต
มีอยู่ 2 สิ่ งที่ท่านสามารถทาด้วยความสามารถของท่านเองได้คือความสามารถพิเศษ (ตะลันต์)
ของท่านและความฉลาดของท่านท่านสามารถปล่อยให้มนั ซ่อนอยูภ่ ายใน, ในสนใจ หรื อนามันออกมา
ใช้กบั คนที่น่ารัก เพื่อนบ้าน คนแปลกหน้า หรื อคนอื่น ๆ ได้
ท่านเคยได้ยนิ ใครสักคนหนึ่งพูดอย่างนี้ไหมว่า “โอฉันทาอะไรไม่ได้สักอย่างเดียว ฉันไม่ได้รับ
ของประทานเหมือนกับคนอื่น ๆ” สิ่ งนั้นไม่เป็ นความจริ งเลย
ทุก ๆ คนได้รับของประทานทั้งสิ้ น – ไม่ใช่ทุกคนจะทาในสิ่ งที่เหมือนกัน แต่ทุกคนได้รับ
มอบหมายให้มีตะลันต์ในด้านต่าง ๆ เป็ นรายบุคคลเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้า ความสามารถของคน
หนึ่งเป็ นส่ วนประกอบของอีกคนหนึ่ง อย่างเช่นสามีเป็ นส่ วนประกอบของภรรยา
ท่านจะพบตะลันต์ของท่านได้อย่างไร? เมื่อไรก็ตามทีท่านถูกเรี ยกให้ทาในสิ่ งหนึ่ง ให้ตอบว่า
ทาได้เสมอ ความสามารถต่าง ๆ จะไม่เติบโตขึ้นโดยการที่เราปฏิเสธสิ่ งนั้นแต่จะเกิดขึ้นด้วยการใช้มนั
บ่อย
มากกว่าหนึ่งครั้งที่ดิฉนั อาสาสมัครทาในบางสิ่ งซึ่ งไม่เคยทามาก่อนและไม่มีความคิดเลย ว่าจะ
ทาสิ่ งนั้นได้ แต่มีเหตุผลอยูอ่ ย่างเดียวคือ ดิฉนั มีความรู ้สึกที่ดีในการเห็นคุณค่าของโอกาสที่จะลองสิ่ งนี้
ทาให้ชีวติ มีความตื่นเต้น (สาหรับตัวของท่านเอง และคนอื่น ๆ จงเชื่อเถอะ)
ดิฉันค้ นพบว่า ถ้ าท่านทามากขึน้ ตามสิ่ งที่ท่านมีอยู่น้ ัน ท่ านจะได้ ทาสิ่ งนั้นยิง่ ขึน้ ไปอีก จงลอง
ทาดูแล้ วท่ านจะชอบ ผู้ทสี่ าเร็ จคือ ผู้ทไี่ ด้ รับผล8
8

มัทธิว 25:28

6

โอกาสต่าง ๆ ในการที่จะทาบางสิ่ งสาหรับคนบางคนเป็ นเหมือนกับการตัวโซ่ตรวนของความ
จากัดออกไป จงทาลายขีดกาจัดนั้นเสี ยและรักษาความเจ็บปวดของความเปล่าเปลี่ยวอ้างว้าง
พระเยซูตรัสว่า “จงให้ เขาและท่านจะได้ รับด้ วย และในตักของท่านจะได้ รับตวงด้ วยทะนาน
ถ้ วนยัดสั่ นแน่ นพูดล้ นใส่ ให้ เพราะว่ าท่ านจะตวงให้ เขาด้ วยทะนานอันใดพระเจ้ าจะได้ ทรงตวงให้ ท่าน
ด้ วยทะนานอันนั้น”9
ท่านใช้ในสิ่ งที่ท่านมีอยูม่ าก เท่าใด ท่านก็จะยิง่ ใช้มากขึ้นเท่านั้นนัน่ คือกฎในการหว่านและ
การเกี่ยวซึ่ งเป็ นวิธีทาให้ตะลันต์ของท่านเจริ ญขึ้น
ดังนั้นท่านต้องการมีกาลังมากขึ้นหรื อไม่ จงอุทิศตนเองให้กบั สิ่ งนั้น ให้ความสามารถมากขึ้น
จงให้สิ่งที่ท่านมีอยู่ จงให้ความรู ้ที่ท่านมีและแบ่งปั นในสิ่ งที่ท่านมี
ในกรณี ที่เราจะได้รับสิ่ งใหญ่กว่าซึ่ งมาจากพระเจ้าเราก็ตอ้ งให้สิ่งที่ใหญ่กว่าของเราแก่ผอู ้ ื่นซึ่ ง
มีความต้องการ นัน่ แหละคือวิธีของการเจริ ญเติบโต
ท่านสามารถเจริ ญขึ้นและกลายเป็ นบุคคลที่ท่านต้องการจะเป็ นจงยึดเหนี่ยวพระเจ้าไว้ เพราะ
พระองค์เป็ นแหล่งกาเนิ ดของทุกสิ่ งที่ท่านต้องการ และยินยอมให้ความรักของพระองค์ไหลผ่านท่าน
ไปสู่ บุคคลอื่น เป็ นสิ่ งง่ายที่ท่านจะทามิใช่หรื อ?
ต้นไม้ใหญ่ ซี โควย่าในรัฐแคลิฟอร์ เนีย และต้นบอนไซต้นเล็ก ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ทาให้เรา
มองเห็นตัวอย่างที่สวยงาม ต้นซี โควย่าซึ่ งปลูกในประเทศอเมริ กา รากของมันลึกชอนไชลงไปใต้ดิน
ไม่มีอะไรขัดขวางการเจริ ญโตของมัน และมันก็กลายเป็ นต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกแต่ที่ประเทศญี่ปุ่น
เนื่องจากมีสถานที่จากัด ในระยะที่ตน้ ของมันเริ่ มงอกออกมา รากของมันก็จะถูกตัด ต้นบอนไซเป็ นต้น
ที่เตี้ย และต่อมาก็กลายเป็ นต้นไม้ที่เล็กที่สุดในโลก
พระเจ้าทรงสร้างต้นไม้ท้ งั สองนี้อย่างเดียวกัน ต้นไม้ชนิ ดหนึ่งสามารถขึ้นได้ไดยไม่จากัด แต่
อีกชนิดหนึ่งไม่เป็ นอย่างนั้น ต้นไม้ไม่มีโอกาสที่จะเลือก แต่ท่านและดิฉนั มีโอกาสจะเลือกตามที่เรา
ต้องการ
เราถูกสร้างมาเพื่อเป็ นผูม้ ีชยั – ยิง่ ใหญ่ที่สุดสาหรับพระเจ้า เรามีสิทธิ สิ ทธิ ที่จะขึ้นสู งสุ ดจงให้
ตะลันต์ของท่านเจริ ญขึ้น
ในวันที่ท่านต้อนรับพระเยซูคริ สต์เข้ามาในชี วติ
ท่านได้ติดสนิทกับพระเจ้า
ผูซ้ ่ ึ งเป็ น
แหล่งกาเนิดของทุกสิ่ งที่ท่านต้องการ ท่านมีจิตวิญญาณแบบ “รากแก้ว” พระเยซูตรัสว่า “เราเป็ นเถา
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องุ่น ท่ านทั้งหลายเป็ นแขนง ผู้ที่ข้าสนิทในเราและเราเข้ าสนิทอยู่ในเขา ผู้น้ ันก็จะผลมาก เพราะถ้ าแยก
จากเราแล้วท่านจะทาสิ่ งใดไมได้ เลย”10 เมื่อเรามีพระเยซูเราสามารถทาได้ทุกสิ่ ง

4. จงมองดูตัวเองว่ ามีคุณสมบัติประจาตัวคือ ความสามารถในการหว่ าน
ไม่มีใครสามารถใช้ความสามารถท่านได้ ยกเว้นตัวของของท่านเอง จงใคร่ ครวญดูให้ดี จงปลูก
กาลังของท่าน สติปัญญา ความเข้าใจ และทักษะในด้านอื่น ๆ โดยการทาบางสิ่ งที่จะพบกับความ
ต้องการของมนุษย์ไม่วา่ ท่านจะหว่านสิ่ งใดก็ตามกับบุคคลอื่น สิ่ งเหล่านั้นก็จะกลับมายังท่านอย่างอุดม
สมบูรณ์ความสามารถของท่านจะเพิ่มขึ้นในขณะที่ท่านเริ่ มให้กบั ผูอ้ ื่น

การทีท่ ุกสิ่ งจะเจริญงอกงามได้ ท่านจะต้ องหว่ านเสี ยก่อน
จงเชื่อมัน่ ในตัวของท่านเองจงคิดถึงสติปัญญาของท่านและขอให้ใช้ความสามารถทั้งหมดที่
พระเจ้าโปรดปรานให้แก่ท่าน
อะไรเกิดขึ้นถ้าท่านไม่ได้ใช้ความสามารถให้เป็ นประโยชน์อย่างเต็มที่ ท่านกาลังโกงตัวเอง
โกงบุคคลท่านรัก โกงเพื่อนบ้าน และสิ่ งสาคัญที่สุดคือ โกงพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งได้ปลูกฝังไว้ในตัวของท่าน
อย่างมากมาย
แม้ดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคในการค้นพบตะลันต์อนั สวยงามนี้มีสตรี ผหู ้ นึ่งได้คลอดบุตรซึ่ งหู
หนวกเธอไม่สามารถจะติดต่อพูดคุยกับบุตรสาวของเธอได้ เธอตั้งเป้ าที่จะสอนบุตรให้อ่านริ มฝี ปาก
และให้พดู บุตรจะวางมือที่ลาคอของมารดาเพื่อจะสัมผัสถึงอาการสั่นสะเทือนของหลอดเสี ยง และเธอ
ก็จะเฝ้ าคอยดูริมฝี ปากที่จะประกอบเป็ นคาต่าง ๆ ในการฝึ กเช่นนี้ตอ้ งใช้เวลานานเป็ นเดือนและเป็ นปี
เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเสี ยน้ าตา แต่ต่อมาไม่นานบุตรสาวก็สามารถอ่านจากริ มฝี ปากและพูดได้
เด็กคนนั้นสามารถได้ยนิ โดยได้การใช้สายตาของเธอ
แต่ยงั ไม่จบลงแค่น้ นั สิ่ งที่มารดาได้หว่านกับบุตรสาวของเธอเริ่ มได้รับสิ่ งตอบแทนไม่นานนัก
สตรี ผนู ้ ้ ีได้ก่อตั้งโรงเรี ยนเล็ก ๆ สาหรับเด็กหูหนวก เธอหว่านกับเด็กเหล่านั้นโรงเรี ยนเล็ก ๆ สาหรับ
เด็กหูหนวก เธอหว่านกับเด็กเหล่านั้นโรงเรี ยนแห่งนี้ เจริ ญเติบโตขึ้นวิธีในการสอนของเธอเริ่ มเกิดผล
และได้เปิ ดโลกใหม่สาหรับคนหูหนวกนี่เป็ นผลจากการหว่าน แม้เพียงท่านคิดท่านก็ได้เริ่ มต้นจากเมล็ด
นั้นแล้ว
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อย่าพยายามที่จะเป็ นเหมือนคนอื่น พระเจ้าต้องการท่าน และโลกต้องการท่านอย่างที่ท่านเป็ น
“จงเป็ นของตัวเอง” พระเจ้าทรงสร้างให้ท่านเป็ นตัวของตัวเอง นี่เป็ นกุญแจที่จะนาไปสู่ การสมความ
ปรารถนาความสุ ข และความสาเร็ จ
พระเจ้ามีแผนการอย่างดีเลิศสาหรับชีวติ ของท่าน อย่าจัดการสิ่ งใดที่ลดค่าลงไป ท่านไม่ได้ต้ งั
เป้ าที่จะล้มลงแต่ให้มีมาตรฐาน จงไต่เต้าไปสู่ ยอดสู งสุ ดจนเป็ นผูม้ ีชยั ชนะท่านไม่ได้เป็ นผูส้ ู ญเสี ย แต่
เป็ นผูท้ ี่มีประโยชน์ จงมองดูรอบ ๆ ตัวท่านมีผ้ ูทตี่ ้ องการความช่ วยเหลือจากท่านเดี๋ยวนี้ จงสังเกตความ
ต้องการและเริ่ มต้นออกทางานเพื่อจะพบกับความต้องการนั้น นี่ แหละเป็ นการหว่านความสามารถของ
ท่านกับผูอ้ ื่น

5. จงมองดูตัวเองว่ า ท่ านมีความสาคัญทีจ่ ะแสดงออกได้
ท่านเป็ นบุคคลสาคัญของพระเจ้า ต่อบุคคลอื่นและต่อตัวของท่านเอง มนุษย์ (ผูห้ ญิง) เป็ นผูใ้ ด
เล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขา? หรื อพงศ์พนั ธุ์ของมนุษย์เป็ นผูใ้ ดเล่าที่พระองค์เสด็จมาเยีย่ มเขา? แท้จริง
พระองค์ ทรงสร้ างมนุษย์ ให้ ต่ากว่ าพระเจ้ าแต่ หน่ อยเดียว
แล้ วทรงสวมมงกุฏแห่ งสง่ าราศีและและ
เกียรติยศ พระองค์ ทรงมอบอานาจให้ ครอบครองบรรดาพระหัตถ์ กจิ ของพระองค์ พระองค์ ทรงให้
สรรพสิ่ งอยู่ใต้ ฝ่าเท้ าของมนุษย์ น้ ัน11

จากข้ อความนีท้ ่ านเห็นหรือไม่ ว่าท่ านมีความสาคัญ
ท่านคิดว่าพระคัมภีร์ขอ้ นี้ให้กบั ผูช้ ายเท่านั้นหรื อ?
ท่านคิดว่าท่านไม่มีค่าหรื อ? พระเจ้าไม่ได้สร้างท่านอย่างไร้ค่า แต่พระองค์ทรงสร้างท่านให้
เป็ นผูท้ ี่มีค่า
ความสาคัญที่ดิฉนั หมายถึงก็คือ ท่านเป็ นบุคคลที่มีค่าในสายพระเนตรพระเจ้า ท่านเคยมองดู
สักคนหนึ่งหรื อไม่ ผูซ้ ่ ึ งได้กระทาสิ่ งใหญ่สาหรับอาณาจักรของพระเจ้า แล้วท่านพูดว่า “โอ เขาเป็ น
บุคคลที่มีความสาคัญจริ ง ๆ โลกนี้จะเป็ นอย่างไรถ้าปราศจากเขา”
นี่แหละคือสิ่ งที่พระเจ้าทรงรู ้สึกเกี่ยวกับตัวท่าน จงเชื่ อเถิดว่าท่านเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญ
สาหรับพระเจ้า
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ถ้ าท่ านมองตัวเองว่าไร้ ค่าท่ านก็จะกระทาตัวไม่ มคี ่ า
จงมองดูตวั เองว่ามีความสาคัญและมีคุณค่าซึ่ งพระเจ้าโปรดประทานให้ และท่านจะเป็ นผูท้ ี่มี
ชัยชนะ
วิธีที่ท่านจะมองดูตวั เองและพิจารณา กาหนดจุดมุ่งหมายในชีวติ ของท่าน ในการกาหนด
จุดมุ่งหมายนั้น ก็ตอ้ งพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของผูอ้ ื่นด้วย จงมองดูวา่ ท่านมีความต้องการอย่างไร และ
ท่านจะทาบางสิ่ งเพื่อให้บรรลุตามความต้องการนั้นจงมองตัวเองด้วยความรัก
แล้วท่านจะเป็ นผูท้ ี่มี
ความรัก
จงมองตัวเองเหมือนดังพระเจ้ามองท่าน ไม่ใช่ตามที่ท่านคิด ไม่ใช่ตามที่สามีมอง ไม่ใช่ตามที่
เพื่อน ๆ หรื อศิษยาภิบาลมอง แต่จงมองตามที่พระเจ้ามอง หมายความว่าอย่างไร? หมายความว่า พระเจ้า
มองเห็นว่า ท่านเป็ นผูท้ ี่มีค่ายิ่งสาหรับพระองค์ในการที่จะสาแดงพระองค์ให้ปรากฏชัดต่อโลก
พระเจ้าส่ งพระเยซูคริ สต์มาสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อท่านพระเยซูคริ สต์ทรงใช้ชีวิตของ
พระองค์เองแก่ท่าน
ท่านเป็ นผูท้ ี่ถูกไถ่ไว้แล้ว ถูกกระทาให้เป็ นคนใหม่และมีความสมบูรณ์ นี่คือเหตุผลว่าทาไม
ท่านจึงสามารถเป็ นผูม้ ีชยั ชนะได้
จงมองตัวเองว่าท่ านได้ ถูกสร้ างตามพระฉายาของพระเจ้ า มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะเป็ นเครื่องมือ
ของพระเจ้ า และได้ รับมอบหมายให้ ออกไปประกาศ พระองค์ ทรงประทานสติปัญญาทีท่ ่ านจะรู้ และ
เข้ าใจสิ่ งต่ าง ๆ ได้ พระองค์ ประทานตะลันต์ หรือความสามารถพิเศษทีจ่ ะทาให้ เกิดความเจริ ญเติบโต
พระองค์ ประทานความสามารถในการหว่าน และพระองค์ ทรงสร้ างท่ านให้ เป็ นผู้มีความสาคัญในการ
แสดงออก

จงเป็ นผู้มชี ัย
ท่านจะเริ่ มต้นที่ไหน? ขั้นแรกที่จะเป็ นผูม้ ีชยั คือ ท่านคือต้องต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของท่านเสี ยก่อน พระคริ สต์ทรงไว้ใจในตัวท่าน จงเชื่ อในพระองค์จะไม่มีชยั ชนะอันใด
เกิดขึ้นในขณะที่ท่านอยูใ่ นความบาป
ถ้าท่านยังไม่เคยจานนอย่างสิ้ นเชิงต่อพระคริ สต์ จงกระทาเสี ยเดี๋ยวนี้ พระคัมภีร์กล่าวว่า “จง
เชื่ อและวางใจในพระเยซู เจ้ า และท่ านจะรอดได้ ท้งั ครอบครัวของท่านด้ วย”12
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“ด้ วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่ อ และมิใช่ โดยตัวเราทั้งหลาย
กระทาเอง แต่ พระเจ้ าทรงประทานให้ ”13
ณ บัดนี้ จงผนึกตัวท่านเองเข้ากับพระเจ้าโดยการสารภาพความเชื่อของท่านที่มีในพระองค์
และต่อพระคาของพระองค์
จงกล่าวดังนี้ต่อพระเจ้า “ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ข้าพระองค์เชื่อว่า ข้าพระองค์ถูกสร้างตาม
พระฉายาของพระเจ้า ข้าพระองค์เชื่อว่าถูกสร้างให้มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะ เพื่อจุดประสงค์พิเศษสาหรับ
พระองค์ขา้ พระองค์เชื่ อว่าข้าพระองค์เป็ นเครื่ องมือของพระเจ้า และได้รับมอบหมายให้ออกไปประกาศ
ข้าพระองค์ได้รับสติปัญญาที่จะรู ้และเข้าใจสิ่ งต่าง ๆ ข้าพระองค์ได้รับตะลันต์หรื อความสามารถในการ
หว่านและพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์ให้เป็ นผูม้ ีความสาคัญในการแสดงออก” และทั้งหมดนี้เป็ น
ความจริ งเพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์
ณ ที่น้ ี และเดี๋ยวนี้ขา้ พระองค์เชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้า ข้าพระองค์เชื่อว่า
พระองค์ทรงมีความรัก และความเมตตาอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อข้า
พระองค์ พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์แทนข้าพระองค์เพื่อบาปของข้าพระองค์จะถูกยกเสี ยสิ้ น
ข้าพระองค์เชื่ อว่าพระองค์ทรงรับทุกข์ทรมานทั้งหมดแทนโทษแห่งความบาปของข้าพระองค์
พระองค์ได้ชดใช้ไถ่บาปข้าพระองค์อย่างสมบูรณ์ เพื่อว่าข้าพระองค์ไม่มีบาปเหลืออยูเ่ ลย สาหรับการ
รับโทษบาปต่อไป
องค์พระเยซูคริ สตเจ้าข้าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์รับโทษแทนข้าพระองค์
พระองค์ใช้หนี้บาปแทนข้าพระองค์พระโลหิ ตวิเศษของพระองค์น้ นั ปราศจากมลทินและเป็ นมาโดย
พระเจ้า แต่พระองค์ก็ทรงหลัง่ ออกเพื่อยกความผิดบาปของข้าพระองค์ เมื่อพระองค์ ทรงทนทุกข์
ทรมานเพือ่ ไถ่ โทษของข้ าพระองค์ ทาให้ ข้าพระองค์ มีอสิ ระและได้ รับการปลดปล่ อยข้ าพระองค์ มิได้ อยู่
ภายใต้ การปรับโทษอีกต่ อไป แต่ ได้ รับการไถ่ แล้ว
พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เชื่อในพระเยซูคริ สตเจ้า ข้าพระองค์ขอต้อนรับพระองค์เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของข้าพระองค์เดี๋ยวนี้
ขอบพระคุณพระองค์ที่บดั นี้ ชีวติ ของข้าพระองค์ เป็ นชีวิตที่มีเป้ าหมายอย่างแท้จริ ง พระองค์เจ้า
ข้าบัดนี้ขา้ พระองค์รู้วา่
ข้าพระองค์จะเป็ นตามที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้ขา้ พระองค์เป็ นทุก
ประการข้าพระองค์มีความชื่นชมยินดีมีความสุ ข มีสันติสุขและมีความรักของพระองค์ ข้าพระองค์
ขอรับพระบัญชาของพระองค์ที่จะออกไปประกาศข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สาหรับสติปัญญาที่
จะรู ้และเข้าใจสิ่ งต่าง ๆ ขอบพระคุณพระองค์สาหรับ ตะลันต์ที่ทาให้เจริ ญเติบโต ข้าพระองค์จะใช้
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ความสามารถในการหว่าน
ข้าพระองค์ขอยอมรับความจริ งที่วา่ ข้าพระองค์ถูกสร้างให้เป็ นผูม้ ี
ความสาคัญในการที่จะแสดงออก
วันนี้ชีวิตของข้าพระองค์มีความหมายอย่างแท้จริ งแล้ว จากวินาทีน้ ีเป็ นต้นไปพระองค์จะทรง
เป็ นที่หนึ่งในชี วติ ของข้าพระองค์ ในสิ่ งที่ขา้ พระองค์พูด และกระทา ข้าพระองค์ขอมีความรับผิดชอบ
ในการที่ยอมให้พระองค์ทางานผ่านชีวติ ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบดีวา่ ข้าพระองค์เป็ นผูม้ ีชยั
ชนะ ขอขอบคุณองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า อาเมน”
เกี่ยวกับผูเ้ ขียน
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