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เมื่อสตรีเป็นผู้มีชัย 
โดย ดร.เดซ่ี ออสบอร์น 

แปล เป็นศรี มณโีชติ 
ท่านก าเนิดมาพร้อมความสามารถอยา่งมากมาย ท่านทราบหรือไม่วา่แผนการของพระเจา้

ส าหรับชีวติของท่านคือ ตอ้งการใหท้่านมีความสามารถพิเศษ ความสามารถในดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะ
ดว้ย 

สตรีทุกคนสามารถเป็นผูมี้ชยัชนะได ้ ท่านเป็นผูท่ี้ถูกก าหนดใหมี้ชยัชนะ ท่านไม่ใช่ผูแ้พ ้ แต่
เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกสรรแลว้ ความจริงก็คือท่านสามารถเลือกท่ีจะเป็นผูช้นะ 

ท่านตระหนกัหรือไม่วา่ท่านเป็นบุคคลซ่ึงมีลกัษณะพิเศษเฉพาะและรู้หรือไม่วา่ไม่มีบุคคลอ่ืน
ในโลกเหมือนกบัท่าน พระเจา้ทรงสร้างท่านใหมี้ลกัษณะเฉพาะ ตามท่ีพระองคมี์พระประสงคใ์นตวั
ท่าน พระองคท์รงมีพระประสงคเ์ฉพาะส าหรับชีวติของท่าน ขอใหต้ระหนกัวา่ท่านอยูบ่นวถีิทางอนั
เหมาะสมท่ีจะเป็นผูมี้ชยัชนะ 

ท่านก าเนิดมาพร้อมความสามารถอย่างมากมาย ท่านทราบหรือไม่ว่าแผนการของพระเจ้า
ส าหรับชีวติของท่านคือ ต้องการให้ท่านมีความสามารถพเิศษ ความสามารถในด้านต่าง ๆ และมีทกัษะ
ด้วย ของประทานเหล่านั้นอยูใ่นตวัของท่านแลว้ท่านเป็นบุคคลพิเศษเพราะวา่ท่านก็เป็นหน่ึงไม่เหมือน
ใคร เป็นผูไ้ดรั้บตะลนัตต่์าง ๆ ซ่ึงมีความจ าเป็นส าหรับชีวติของท่าน ในขณะท่ีท่านคน้พบถึงความ
รับผดิชอบภายในซ่ึงพระเจา้ทรงประทานความสามารถต่าง ๆ ใหแ้ก่ท่าน ๆ จึงสามารถเป็นได ้ ส่ิงเดียว
เท่านั้นนัน่คือผูมี้ชยัชนะ 

ในขณะที่เราก าลงัหาข้อแก้ตัวให้กบัความล้มเหลว แทนทีจ่ะหาเหตุผลเพือ่ปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ขึน้น้ันก็เท่ากบัก าลงัท าให้ความส าเร็จของชีวติ ความสุข และการประสบผลส าเร็จเสียไป จงจ าไวว้า่ เรา
สามารถเปล่ียนจากขอ้แกต้วัน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได ้นัน่คือวธีิการของผูท่ี้มีชยั 

เม่ือท่านรู้สึกวา่มีความรักตนเองและรู้สึกวา่มีค่าข้ึน แมเ้พียงเล็กนอ้ยก็ตาม นัน่แสดงวา่ท่าน
ทราบแลว้วา่พระเจา้ประทบัอยูใ่นท่าน ท่านจะเร่ิมพฒันาตนเองใหมี้ท่าทีและลกัษณะเหมือนพระคริสต์
ซ่ึงจะท าใหท้่านมีชยัชนะอยา่งแน่นอน 
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มนุษยมี์ 2 ประเภทคือ ผูถู้กเลือก และผูท่ี้มิไดถู้กเลือก, ผูท่ี้เศร้าหมอง และผูท่ี้มีความแจ่มใส, ผู ้
ท่ีปฏิเสธความสามรถ, และผูท่ี้กระท าตามความสามารถ, ผูท่ี้ไม่ไดก้ระท า และผูท่ี้กระท า ผูเ้ช่ือและผูท่ี้
ไม่เช่ือ 

ความจริงอนัน้ีเป็นเคร่ืองแสดงอยา่งชดัแจง้ท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่เรา ในวนัน้ันเราจะยนือยู่
จ าเพาะพระพกัตร์ของพระองค์  เพือ่รายงานถึงส่ิงทีเ่รากระท าและไม่ได้กระท าเพือ่พระองค์ ในระหว่าง
ทีเ่รามีชีวติอยู่น้ัน1 

มีการแบ่งแยกเพยีงประการเดียว ผู้ทีไ่ม่ได้ปฏิบัติตามจะถูกแยกออกจากผู้ที่ปฏิบัติตาม แยก
แกะออกจากแพะ เช้ือชาติไม่ได้เป็นปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสีของผวิ,ลทัธิ, ฐานะทางสังคม,ภาษา หรือเพศก็
ตาม2 

 ส่ิงต่าง ๆ ทีจ่ะท าน้ันเป็นส่ิงทีง่่าย ๆ บางทอีาจจะง่ายเกนิไปเสีย

ด้วย 

ไม่ใช่วา่ใครก็สามารถท าไดท่ี้จะใหอ้าหารกบัผูท่ี้หิว, ให้น ้ากบัผูท่ี้กระหาย, ใหท่ี้พกักบัคน
แปลกหนา้, ใหเ้ส้ือผา้กบัผูท่ี้เปลือยกาย, ยืน่มือใหค้วามช่วยเหลือผูท่ี้เจบ็ป่วย, ร้องขอเป็นมิตรกบั
นกัโทษ เพราะไม่มีความสามารถพิเศษอยา่งท่ีตอ้งการใช่ไหม? มีแต่ความสามารถของพระเจา้เท่านั้นใน
การท่ีจะรัก, เอาใจใส่ดูแล, ปลอบประโลม และในการแบ่งปัน การท่ีจะทราบถึงพฤติกรรม และพบกบั
ความตอ้งการของมนุษยเ์ท่านั้น เป็นส่ิงท่ีเราปรารถนา ไม่มีอะไรยากเกินไป เป็นส่ิงท่ีทุกคนสามารถท า
ได ้ดงันั้นเราจะนบัแต่ในส่ิงท่ีเราสามารถท าไดเ้ท่านั้น 

ในระหวา่งการเผยแพร่ข่าวประเสริฐสามีของดิฉนัหนุนใจใหมี้ส่วนร่วมในการรับใชพ้ระเจา้ 
โดยเฉพาะการสัมมนากลุ่มสตรี, การประชุม, การประกาศกลางแจง้ ฯลฯ สามี ทราบถึงภาระของดิฉนั
ในการท่ีสตรีจะเป็นผูมี้ชยัในโลกได ้

เม่ือเร็ว ๆ น้ีในการประชุมสตรีคริสเตียนนานาชาติ มีผูร่้วมประชุมมากกวา่ 10,000 คน ซ่ึงดิฉนั
เป็นผูพ้ดูส่วนใหญ่ ในระหวา่งการบรรยายก็มีการอภิปราย และมีสุภาพสตรีคริสเตียนมีอิทธิพลผูห้น่ึง

                                                        
1 โรม 14:12 
2 มทัธิว 25:31-46 
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คดัคา้นอยา่งแขง็ขนั ในการท่ีดิฉนับอกให้เขายอมรับค าสั่งของพระเยซู “จงออกไป3 และท่านทั้งหลาย
จะเป็นพยานฝ่ายเรา”4 

เพื่อนใหม่ของดิฉนัรู้สึกวา่สตรีควรจะมีส่วนร่วมกบัค าสั่งน้ีดว้ยงานทั้งหมดนัน่คือ การน า
วญิญาณ 

เธอกล่าวดว้ยความส านึกผดิวา่ “การด าเนินชีวิตและการกระท าทั้งหมดของดิฉนัท่ีผา่นมาข้ึนอยู่
กบัสามี ถา้หากเขาไม่ไดน้ าดิฉนัออกไปเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์ ดิฉนัก็ไม่ไดก้ระท า เม่ือเขาไม่ไดท้  า
ดงันั้นดิฉนัก็ไม่ไดท้  าเช่นกนั” 

ดิฉนัเองก็ยอมรับวา่ ถา้จะใหพ้ดูเป็นพยานดว้ยตวัเองในทนัทีทนัใดดิฉนัท าไม่ได ้ (เพราะไม่ใช่
นิสัยของดิฉนั ๆ มีความกลวั)  

“เด๋ียวก่อน นอ้งรัก” ดิฉนัตอบ “สามีของคุณจะตอบพระเจา้แทนคุณไดห้รือ? ในการท่ีจะตอ้ง
รายงานถึงส่ิงท่ีคุณไดก้ระท าในชีวติของคุณในฐานะท่ีเราเป็นสตรี เราจะหนีพน้จากการรวมของชนชาติ
ต่าง ๆ ไดห้รือ? 

“ดิฉนัไม่ทราบวา่คุณก าลงัพดูเร่ืองอะไร? แหม่มออสบอร์น” เธอพดูพร้อมกบัสายตาท่ีคน้หา
ค าตอบ 

 ดฉัินกล่าวต่อไปด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของดฉัิน 

ในวนัหน่ึง ขณะท่ีก าลงัอ่านพระคมัภีร์ในพระธรรมโรมขอ้พระค าเหล่าน้ีไดต้รัสอยา่งหนกั
แน่นกบัดิฉนั “จงจ าไว้ว่า เราแต่ละคนต้องยนืต่อหน้าบัลลงัก์พพิากษาของพระเจ้า...เราทั้งหลายทุกคน
ต้องให้การด้วยตนเองกบัพระเจ้า”5 

ดิฉนัวิง่ไปหาสามีและพดูวา่ “ท่ีรัก ดูน่ีสิ ฉนัเพิ่งจะคน้พบพระค าของพระเจา้ท่ีส าคญัท่ีสุด 2 ขอ้ 
ซ่ึงเป็นค าตรัสกบัสตรี” แน่นอนทีเดียวดิฉนัไดอ่้านขอ้พระคมัภีร์น้ีหลายคร้ังมาแลว้ แต่ในวนันั้นดิฉนั
คน้พบเมล็ดแห่งความจริงซ่ึงมีผลนิรันดร์ต่อชีวิตของดิฉนั และชีวติของสตรีทัว่โลกเช่นกนั 

วนัหน่ึง ดิฉนั,เดซ่ี แมร่ี วอชเบอร์น ออสบอร์น จะเป็นผูห้น่ึงท่ียนือยูจ่  าเพราะพระพกัตร์พระเจา้
ส่ิงท่ีดิฉนัไดท้  า หรือไม่ไดท้  าเพื่อพระเจา้ จะแจง้ใหท้ราบถึงระดบัความดีของดิฉนัตลอดไป ทั้งผูท่ี้
สูญเสียและผูมี้ชยัชนะ จะถูกแยกออกจากกนัสืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์

                                                        
3 มาระโก 16:15 
4 กิจการ 1:8 
5 โรม 14:10 
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ที.แอง. ออสบอร์น สามีของดิฉนัซ่ึงเป็นผูอุ้ทิศตนเองในการน าวิญญาณจะไม่เป็นผูท้  าหนา้ท่ี
ตอบต่อพระเจา้แทนดิฉนั ดิฉนัจะตอ้งยนืตามล าพงั การกระท าของเขาจะไม่ท าคะแนนใหก้บัดิฉนั 
ขอ้ความท่ีบนัทึกเก่ียวกบัตวัของดิฉนั ขอ้ความท่ีบนัทึกเก่ียวกบัตวัของดิฉนัจะมีอยูต่ามล าพงั 

ดิฉนัมีความรับผดิชอบส่วนตวั ท่านก็เหมือนกนั ดิฉนัยนิดีรับดว้ยความเตม็ใจ แลว้ตวัท่านล่ะ? 
ท่านเป็นบุคคลส าคัญส าหรับพระเจ้าท่านผู้เดียวเท่าน้ันทีส่ามารถท าส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงพระเจ้ามอบหมายให้
กระท าความสามารถทีพ่ระองค์ประทานให้กลายเป็นความรับผดิชอบของท่านด้วย เมื่อท่านตระหนัก
ถึงส่ิงนี ้ท่านกก็ าลงัอยู่ในทางทีจ่ะเป็นผู้มีชัยชนะแล้ว 

ในการท่ีท่านไดอ่้านขอ้ความเหล่าน้ีซ่ึงดิฉนักล่าวจากจิตใจ ท่านก็จะมองเห็นตวัของท่านเองถูก
สร้างในลกัษณะพระฉายาของพระเจา้ดว้ย 

 มลีกัษณะพเิศษเฉพาะตัว ทีไ่ม่เหมอืนใคร 

 ก. ท่านเป็นผูท่ี้ถูกจดัเตรียมและมอบหมายใหอ้อกไปประกาศ 
 ข. ท่านไดรั้บสติปัญญาท่ีจะทราบส่ิงต่าง ๆ 
 ค. ท่านไดรั้บมอบหมายใหมี้ความสามารถพิเศษต่าง ๆ ในการเจริญเติบโต 
 ง. ท่านมีคุณสมบติัประจ าตวัคือ มีความสามารถในการหว่าน 
 จ. ท่านเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะแสดงออก 
 ดิฉนัอยากจะเล่าเก่ียวกบัทศันคติต่าง ๆ ท่ีมีพลงั และแขง็ขนั ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลง

สตรี (บุรุษ) ใหเ้ป็นผู้มีชัยได ้

1. จงมองดูตัวเองว่า ท่านถูกส้างตามพระฉายาของพระเจ้าท่านเป็นเคร่ืองมอืของพระเจ้า 
และได้รับมอบหมายให้ออกไปประกาศ 

จงมองดูตวัของท่านเองแลว้พดูวา่ “ขา้พเจา้เป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงสร้างใหมี้ลกัษณะพิเศษ
โดยเฉพาะขา้พเจา้ไม่ไดเ้กิดมาโดยบงัเอิญแต่เป็นส่ิงท่ีบงัเกิดข้ึน เพื่อจะไดรั้บการฉลอง ไม่ใช่เป็นส่วนท่ี
เลว ของส่ิงใด ๆ ท่ีจะกล่าวโทษ, ขา้พเจา้เป็นผูท่ี้ไดรั้บเลือกไม่ใช่ถูกปฏิเสธ, ขา้พเจา้เป็นทรัพยส์มบติั
ไม่ใช่เป็นหน้ี, ขา้พเจา้เป็นผลของการวางแผนอยา่งถูกตอ้ง ประณีต และมีความรู้ความช านาญ มี
จุดประสงคช์ดัเจนส าหรับชีวิตของขา้พเจา้” 

เม่ือพระเจา้ทรงสร้างมนุษยข้ึ์น พระองคท์รงสร้างผูช้ายเท่านั้นหรือใหเ้ป็นตามพระฉายาของ
พระเจา้ไม่เป็นเช่นนั้นแน่ มนุษยมี์ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีถูกสร้างข้ึนใหมี้ลกัษณะพระฉายาของพระ
เจา้ 
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“พระเจ้าตรัสว่า ให้เราสร้างมนุษย์ขึน้ตามพระฉายาของพระเจ้า...และได้ทรงสร้างให้เป็นชาย
และหญิง”6 

ครูประจ าชั้น ป.1 ขอใหน้กัเรียนแต่ละคนยนืข้ึนแนะน าตวัเองในวนัเปิดเรียน มีเด็กคนหน่ึงซ่ึง
เรียบร้อยมาก มีท่าทางกระฉบักระเฉงยนืข้ึนดว้ยไหล่ท่ีผึ่งราวกบัวา่จะเดินสวนสนามพดูวา่ “ผมช่ือปี
เตอร์ แซนเดอร์ พระเจา้ทรงสร้างผมเหมือนกบัท่ีผมเป็น, ผมเป็นคนดีเพราะวา่พระเจา้ไม่สร้างในส่ิงท่ี
เลว, ผมหล่อเพระวา่พระเจา้ไม่ไดส้ร้างในส่ิงท่ีน่าเกลียดและผมจะเป็นนกัเรียนท่ีดีเพราะวา่พระเจา้จะ
ไม่ท าในส่ิงท่ีหลอกตา” 

ถา้จะพดูใหส้ั้นและรัดกุมท่ีสุด ก็คือวา่เป็นการดีท่ีท่านจะเห็นคุณค่าของตนเอง เป็น
ความสามารถท่ีท่านเห็นตวัเองเป็นเหมือนส่ิงพิเศษจากฝีพระหตัถข์องพระเจา้ จงจ าไวแ้ละอยา่เอาใจใส่
กบัผูท่ี้พยายามคดัคา้นในเร่ืองน้ี 

ท่านถูกสร้างขึน้ในลกัษณะพระฉายาของพระเจ้า ท่านเป็นเคร่ืองมือและพร้อมทีจ่ะออกไป ไม่
ว่าทีไ่หนกต็ามทีพ่ระองค์จะส่งท่านไปงาน งานของท่านคืองานของพระองค์7 ท่านอาจจะไม่สามารถ
เดินทางไปรอบโลกได ้แต่ท่านสามารถไปยงัโลกท่ีลอ้มรอบตวัท่าน 

2. จงมองดูตัวเองว่าได้รับสติปัญญาทีจ่ะทราบและเข้าใจส่ิงต่าง ๆ  

มีอยูค่ร้ังหน่ึงซ่ึงนบัวา่เป็นการสูญเสียท่ีเหลือทนจริง ๆ ส าหรับเด็กชายคนหน่ึงซ่ึงตอ้งออกจาก
โรงเรียน เวลาท่ีเขาควรจะใชก้บัหนงัสือหรือต าราคือเวลาท่ีเขาจะตอ้งเอาไปใชใ้นการท างาน 

การหาเล้ียงชีพดว้ยหยาดเหง่ือตนเอง เป็นการสร้างชีวิตใหเ้ขม้แขง็และสมบูรณ์ “ไม่ท างานกไ็ม่
ต้องกนิ” น่ีคือปรัชญา เม่ือตอนเป็นเด็ก  

ครอบครัวของเรามีดว้ยกนัทั้งหมด 11 คน (เหตุการณ์บงัคบัใหเ้ราท างานเก่งกนัทุกคน) เรา
ยากจนจนกระทัง่ชาวบา้นท่ียากจนเรียกเราวา่ “คนจน” ในระหวา่งดีเปรสชัน่ เราเพาะปลูกผลไมใ้นรัฐ
แคลิฟอร์เนียเพื่อด ารงชีพ แน่นอนทีเดียวเราไม่ไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้รียนหนงัสือในจ านวนพี่ชาย 7 
คนมีเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีไดรั้บการศึกษาสูง และเขาตอ้งออกจากบา้นเพื่อไปเรียน 

แต่พอมาถึงผูห้ญิงตอ้งเรียนบา้งกลบัไดรั้บการขดัขวาง ในโลกส่วนใหญ่ก็มีการคดัคา้นเร่ืองน้ี
อยูเ่หมือนกนั แต่ก็ยงัมีแสงสวา่งในส่วนลึกสุดของอุโมงคน์ั้นมิใช่หรือ สตรีจ านวนมากในโลกน้ีก าลงั
ลุกข้ึน วนัใหม่เร่ิมปรากฏส าหรับสตรี พระเจา้ท าใหค้วามสามารถซ่ึงมีอยูภ่ายในบงัเกิด วนัแห่งสตรีของ
พระเจา้อยูท่ี่น่ีแลว้ สตรีไดก้ลายมาเป็นผูมี้ชยั 

                                                        
6 ปฐมกาล 1:27 
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บุรุษมีตา หู และปาก ส่ิงเหล่าน้ีช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้และการติดต่อ มือและเทา้ช่วยในการ
ออกไปท างาน สตรีทุกคนก็เหมือนกนัเราไดรั้บของประทานเหล่าน้ีประจ าตวัเช่นกนั ตามหลกั
ตรรกวทิยาแลว้ มีจุดประสงคเ์ดียวกนั 

บุรุษมีมนัสมอง สตรีก็มีเช่นกนั (ความสามารถซ่ึงอยูภ่ายในของเขาเห็นเหมือนกนั) การคิดเป็น
งานอยา่งหน่ึงของสตรีเช่นกนั 

ความสามารถทั้งหมดซ่ึงปรากฏกบับุรุษก็มีในสตรีเช่นกนัส าหรับสตรีทุกคน – ส าหรับดิฉนั - 
และส าหรับทุกคนดว้ย 

ท่านมีมนัสมองท่ีจะฝึกฝนท่านมีสติปัญญาท่ีจะรู้ สติปัญญาเป็นส่ิงท่ีพระเจา้โปรดประทานให ้
จงน าออกไปใชแ้ละรักษาใหลุ้กโชติช่วงไวแ้ลว้ท่านจะเป็นผูท่ี้มีประโยชน์บงัเกิดผล และเตม็ไปดว้ย
ความปีติยนิดี ท่านก าลงัด าเนินอยูใ่นทางแห่งผูมี้ชยั 

3. จงมองดูตัวเอง ซ่ึงได้มอบหมายให้มคีวามสามารถพเิศษต่าง ๆ  ในการเจริญเติบโต 

มีอยู ่ 2 ส่ิงท่ีท่านสามารถท าดว้ยความสามารถของท่านเองไดคื้อความสามารถพิเศษ (ตะลนัต)์ 
ของท่านและความฉลาดของท่านท่านสามารถปล่อยใหม้นัซ่อนอยูภ่ายใน, ในสนใจ หรือน ามนัออกมา
ใชก้บัคนท่ีน่ารัก เพื่อนบา้น คนแปลกหนา้ หรือคนอ่ืน ๆ ได ้

ท่านเคยไดย้นิใครสักคนหน่ึงพดูอยา่งน้ีไหมวา่ “โอฉนัท าอะไรไม่ไดส้ักอยา่งเดียว ฉนัไม่ไดรั้บ
ของประทานเหมือนกบัคนอ่ืน ๆ” ส่ิงนั้นไม่เป็นความจริงเลย 

ทุก ๆ คนไดรั้บของประทานทั้งส้ิน – ไม่ใช่ทุกคนจะท าในส่ิงท่ีเหมือนกนั แต่ทุกคนไดรั้บ
มอบหมายใหมี้ตะลนัตใ์นดา้นต่าง ๆ เป็นรายบุคคลเพื่อจุดประสงคข์องพระเจา้ ความสามารถของคน
หน่ึงเป็นส่วนประกอบของอีกคนหน่ึง อยา่งเช่นสามีเป็นส่วนประกอบของภรรยา 

ท่านจะพบตะลนัตข์องท่านไดอ้ยา่งไร? เม่ือไรก็ตามทีท่านถูกเรียกใหท้ าในส่ิงหน่ึง ใหต้อบวา่
ท าไดเ้สมอ ความสามารถต่าง ๆ จะไม่เติบโตข้ึนโดยการท่ีเราปฏิเสธส่ิงนั้นแต่จะเกิดข้ึนดว้ยการใชม้นั
บ่อย 

มากกวา่หน่ึงคร้ังท่ีดิฉนัอาสาสมคัรท าในบางส่ิงซ่ึงไม่เคยท ามาก่อนและไม่มีความคิดเลย วา่จะ
ท าส่ิงนั้นได ้ แต่มีเหตุผลอยูอ่ยา่งเดียวคือ ดิฉนัมีความรู้สึกท่ีดีในการเห็นคุณค่าของโอกาสท่ีจะลองส่ิงน้ี
ท าใหชี้วติมีความต่ืนเตน้ (ส าหรับตวัของท่านเอง และคนอ่ืน ๆ จงเช่ือเถอะ) 

ดิฉันค้นพบว่า ถ้าท่านท ามากขึน้ตามส่ิงที่ท่านมีอยู่น้ัน ท่านจะได้ท าส่ิงน้ันยิง่ขึน้ไปอกี จงลอง
ท าดูแล้วท่านจะชอบ ผู้ทีส่ าเร็จคือ ผู้ทีไ่ด้รับผล8 
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โอกาสต่าง ๆ ในการท่ีจะท าบางส่ิงส าหรับคนบางคนเป็นเหมือนกบัการตวัโซ่ตรวนของความ
จ ากดัออกไป จงท าลายขีดก าจดันั้นเสียและรักษาความเจบ็ปวดของความเปล่าเปล่ียวอา้งวา้ง 

พระเยซูตรัสวา่ “จงให้เขาและท่านจะได้รับด้วย และในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทะนาน
ถ้วนยดัส่ันแน่นพูดล้นใส่ให้ เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอนัใดพระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่าน
ด้วยทะนานอนัน้ัน”9 

ท่านใชใ้นส่ิงท่ีท่านมีอยูม่าก เท่าใด ท่านก็จะยิง่ใชม้ากข้ึนเท่านั้นนัน่คือกฎในการหวา่นและ
การเก่ียวซ่ึงเป็นวธีิท าใหต้ะลนัตข์องท่านเจริญข้ึน 

ดงันั้นท่านตอ้งการมีก าลงัมากข้ึนหรือไม่ จงอุทิศตนเองใหก้บัส่ิงนั้น ใหค้วามสามารถมากข้ึน
จงใหส่ิ้งท่ีท่านมีอยู ่จงใหค้วามรู้ท่ีท่านมีและแบ่งปันในส่ิงท่ีท่านมี 

ในกรณีท่ีเราจะไดรั้บส่ิงใหญ่กวา่ซ่ึงมาจากพระเจา้เราก็ตอ้งใหส่ิ้งท่ีใหญ่กวา่ของเราแก่ผูอ่ื้นซ่ึง
มีความตอ้งการ นัน่แหละคือวธีิของการเจริญเติบโต 

ท่านสามารถเจริญข้ึนและกลายเป็นบุคคลท่ีท่านตอ้งการจะเป็นจงยดึเหน่ียวพระเจา้ไว ้ เพราะ
พระองคเ์ป็นแหล่งก าเนิดของทุกส่ิงท่ีท่านตอ้งการ และยนิยอมใหค้วามรักของพระองคไ์หลผา่นท่าน
ไปสู่บุคคลอ่ืน เป็นส่ิงง่ายท่ีท่านจะท ามิใช่หรือ? 

ตน้ไมใ้หญ่ ซีโควยา่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และตน้บอนไซตน้เล็ก ๆ ในประเทศญ่ีปุ่น ท าใหเ้รา
มองเห็นตวัอยา่งท่ีสวยงาม ตน้ซีโควยา่ซ่ึงปลูกในประเทศอเมริกา รากของมนัลึกชอนไชลงไปใตดิ้น 
ไม่มีอะไรขดัขวางการเจริญโตของมนั และมนัก็กลายเป็นตน้ไมท่ี้สูงท่ีสุดในโลกแต่ท่ีประเทศญ่ีปุ่น
เน่ืองจากมีสถานท่ีจ ากดั ในระยะท่ีตน้ของมนัเร่ิมงอกออกมา รากของมนัก็จะถูกตดั ตน้บอนไซเป็นตน้
ท่ีเต้ีย และต่อมาก็กลายเป็นตน้ไมท่ี้เล็กท่ีสุดในโลก 

พระเจา้ทรงสร้างตน้ไมท้ั้งสองน้ีอยา่งเดียวกนั ตน้ไมช้นิดหน่ึงสามารถข้ึนไดไ้ดยไม่จ  ากดั แต่
อีกชนิดหน่ึงไม่เป็นอยา่งนั้น ตน้ไมไ้ม่มีโอกาสท่ีจะเลือก แต่ท่านและดิฉนัมีโอกาสจะเลือกตามท่ีเรา
ตอ้งการ 

เราถูกสร้างมาเพื่อเป็นผูมี้ชยั – ยิง่ใหญ่ท่ีสุดส าหรับพระเจา้ เรามีสิทธิ สิทธิท่ีจะข้ึนสูงสุดจงให้
ตะลนัตข์องท่านเจริญข้ึน 

ในวนัท่ีท่านตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ขา้มาในชีวติ ท่านไดติ้ดสนิทกบัพระเจา้ ผูซ่ึ้งเป็น
แหล่งก าเนิดของทุกส่ิงท่ีท่านตอ้งการ ท่านมีจิตวิญญาณแบบ “รากแก้ว” พระเยซูตรัสวา่ “เราเป็นเถา

                                                        
9 ลูกา 3:38 



 8 

องุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่ข้าสนิทในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้น้ันกจ็ะผลมาก เพราะถ้าแยก
จากเราแล้วท่านจะท าส่ิงใดไมได้เลย”10 เม่ือเรามีพระเยซูเราสามารถท าไดทุ้กส่ิง 

4. จงมองดูตัวเองว่ามคุีณสมบัติประจ าตัวคอื ความสามารถในการหว่าน 

ไม่มีใครสามารถใชค้วามสามารถท่านได ้ยกเวน้ตวัของของท่านเอง จงใคร่ครวญดูให้ดี จงปลูก
ก าลงัของท่าน สติปัญญา ความเขา้ใจ และทกัษะในดา้นอ่ืน ๆ โดยการท าบางส่ิงท่ีจะพบกบัความ
ตอ้งการของมนุษยไ์ม่วา่ท่านจะหวา่นส่ิงใดก็ตามกบับุคคลอ่ืน ส่ิงเหล่านั้นก็จะกลบัมายงัท่านอยา่งอุดม
สมบูรณ์ความสามารถของท่านจะเพิ่มข้ึนในขณะท่ีท่านเร่ิมใหก้บัผูอ่ื้น 

การทีทุ่กส่ิงจะเจริญงอกงามได้ท่านจะต้องหว่านเสียก่อน 

จงเช่ือมัน่ในตวัของท่านเองจงคิดถึงสติปัญญาของท่านและขอใหใ้ชค้วามสามารถทั้งหมดท่ี
พระเจา้โปรดปรานให้แก่ท่าน 

อะไรเกิดข้ึนถา้ท่านไม่ไดใ้ชค้วามสามารถใหเ้ป็นประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี ท่านก าลงัโกงตวัเอง 
โกงบุคคลท่านรัก โกงเพื่อนบา้น และส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ โกงพระเจา้ผูซ่ึ้งไดป้ลูกฝังไวใ้นตวัของท่าน
อยา่งมากมาย 

แมดู้เหมือนวา่จะมีอุปสรรคในการคน้พบตะลนัตอ์นัสวยงามน้ีมีสตรีผูห้น่ึงไดค้ลอดบุตรซ่ึงหู
หนวกเธอไม่สามารถจะติดต่อพดูคุยกบับุตรสาวของเธอได ้ เธอตั้งเป้าท่ีจะสอนบุตรใหอ่้านริมฝีปาก
และใหพ้ดู บุตรจะวางมือท่ีล าคอของมารดาเพื่อจะสัมผสัถึงอาการสั่นสะเทือนของหลอดเสียง และเธอ
ก็จะเฝ้าคอยดูริมฝีปากท่ีจะประกอบเป็นค าต่าง ๆ ในการฝึกเช่นน้ีตอ้งใชเ้วลานานเป็นเดือนและเป็นปี 
เตม็ไปดว้ยความเจบ็ปวดและเสียน ้าตา แต่ต่อมาไม่นานบุตรสาวก็สามารถอ่านจากริมฝีปากและพดูได ้
เด็กคนนั้นสามารถไดย้นิโดยไดก้ารใชส้ายตาของเธอ 

แต่ยงัไม่จบลงแค่นั้น ส่ิงท่ีมารดาไดห้วา่นกบับุตรสาวของเธอเร่ิมไดรั้บส่ิงตอบแทนไม่นานนกั
สตรีผูน้ี้ไดก่้อตั้งโรงเรียนเล็ก ๆ  ส าหรับเด็กหูหนวก เธอหวา่นกบัเด็กเหล่านั้นโรงเรียนเล็ก ๆ ส าหรับ
เด็กหูหนวก เธอหวา่นกบัเด็กเหล่านั้นโรงเรียนแห่งน้ีเจริญเติบโตข้ึนวธีิในการสอนของเธอเร่ิมเกิดผล
และไดเ้ปิดโลกใหม่ส าหรับคนหูหนวกน่ีเป็นผลจากการหวา่น แมเ้พียงท่านคิดท่านก็ไดเ้ร่ิมตน้จากเมล็ด
นั้นแลว้ 
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อยา่พยายามท่ีจะเป็นเหมือนคนอ่ืน พระเจา้ตอ้งการท่าน และโลกตอ้งการท่านอยา่งท่ีท่านเป็น 
“จงเป็นของตัวเอง” พระเจา้ทรงสร้างใหท้่านเป็นตวัของตวัเอง น่ีเป็นกุญแจท่ีจะน าไปสู่การสมความ
ปรารถนาความสุข และความส าเร็จ 

พระเจา้มีแผนการอยา่งดีเลิศส าหรับชีวติของท่าน อยา่จดัการส่ิงใดท่ีลดค่าลงไป ท่านไม่ไดต้ั้ง
เป้าท่ีจะลม้ลงแต่ใหมี้มาตรฐาน จงไต่เตา้ไปสู่ยอดสูงสุดจนเป็นผูมี้ชยัชนะท่านไม่ไดเ้ป็นผูสู้ญเสีย แต่
เป็นผูท่ี้มีประโยชน์ จงมองดูรอบ ๆ ตวัท่านมีผู้ทีต้่องการความช่วยเหลอืจากท่านเดี๋ยวนี้ จงสังเกตความ
ตอ้งการและเร่ิมตน้ออกท างานเพื่อจะพบกบัความตอ้งการนั้น น่ีแหละเป็นการหวา่นความสามารถของ
ท่านกบัผูอ่ื้น 

5. จงมองดูตัวเองว่า ท่านมคีวามส าคญัทีจ่ะแสดงออกได้ 

ท่านเป็นบุคคลส าคญัของพระเจา้ ต่อบุคคลอ่ืนและต่อตวัของท่านเอง มนุษย ์ (ผูห้ญิง) เป็นผูใ้ด
เล่าท่ีพระองคท์รงระลึกถึงเขา? หรือพงศพ์นัธ์ุของมนุษยเ์ป็นผูใ้ดเล่าท่ีพระองคเ์สด็จมาเยีย่มเขา? แท้จริง
พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้ต ่ากว่าพระเจ้าแต่หน่อยเดียว แล้วทรงสวมมงกุฏแห่งสง่าราศีและและ
เกยีรติยศ พระองค์ ทรงมอบอ านาจให้ครอบครองบรรดาพระหัตถ์กจิของพระองค์ พระองค์ ทรงให้
สรรพส่ิงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมนุษย์น้ัน11 

จากข้อความนีท่้านเห็นหรือไม่ว่าท่านมคีวามส าคญั 

ท่านคิดวา่พระคมัภีร์ขอ้น้ีให้กบัผูช้ายเท่านั้นหรือ? 
ท่านคิดวา่ท่านไม่มีค่าหรือ? พระเจา้ไม่ไดส้ร้างท่านอยา่งไร้ค่า แต่พระองคท์รงสร้างท่านให้

เป็นผูท่ี้มีค่า 
ความส าคญัท่ีดิฉนัหมายถึงก็คือ ท่านเป็นบุคคลท่ีมีค่าในสายพระเนตรพระเจา้ ท่านเคยมองดู

สักคนหน่ึงหรือไม่ ผูซ่ึ้งไดก้ระท าส่ิงใหญ่ส าหรับอาณาจกัรของพระเจา้ แลว้ท่านพูดวา่ “โอ เขาเป็น
บุคคลท่ีมีความส าคญัจริง ๆ โลกน้ีจะเป็นอยา่งไรถา้ปราศจากเขา” 

น่ีแหละคือส่ิงท่ีพระเจา้ทรงรู้สึกเก่ียวกบัตวัท่าน จงเช่ือเถิดวา่ท่านเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญั
ส าหรับพระเจา้ 
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ถ้าท่านมองตัวเองว่าไร้ค่าท่านกจ็ะกระท าตัวไม่มค่ีา 

จงมองดูตวัเองวา่มีความส าคญัและมีคุณค่าซ่ึงพระเจา้โปรดประทานให ้ และท่านจะเป็นผูท่ี้มี
ชยัชนะ 

วธีิท่ีท่านจะมองดูตวัเองและพิจารณา ก าหนดจุดมุ่งหมายในชีวติของท่าน ในการก าหนด
จุดมุ่งหมายนั้น ก็ตอ้งพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของผูอ่ื้นดว้ย จงมองดูวา่ท่านมีความตอ้งการอยา่งไร และ
ท่านจะท าบางส่ิงเพื่อใหบ้รรลุตามความตอ้งการนั้นจงมองตวัเองดว้ยความรัก แลว้ท่านจะเป็นผูท่ี้มี
ความรัก 

จงมองตวัเองเหมือนดงัพระเจา้มองท่าน ไม่ใช่ตามท่ีท่านคิด ไม่ใช่ตามท่ีสามีมอง ไม่ใช่ตามท่ี
เพื่อน ๆ หรือศิษยาภิบาลมอง แต่จงมองตามท่ีพระเจา้มอง หมายความวา่อยา่งไร? หมายความวา่ พระเจา้
มองเห็นวา่ ท่านเป็นผูท่ี้มีค่ายิ่งส าหรับพระองคใ์นการท่ีจะส าแดงพระองคใ์หป้รากฏชดัต่อโลก 

พระเจา้ส่งพระเยซูคริสตม์าส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนเพื่อท่านพระเยซูคริสตท์รงใชชี้วิตของ
พระองคเ์องแก่ท่าน 

ท่านเป็นผูท่ี้ถูกไถ่ไวแ้ลว้ ถูกกระท าใหเ้ป็นคนใหม่และมีความสมบูรณ์ น่ีคือเหตุผลวา่ท าไม
ท่านจึงสามารถเป็นผูมี้ชยัชนะได ้

จงมองตวัเองวา่ท่านได้ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า มีลกัษณะพเิศษเฉพาะเป็นเคร่ืองมือ
ของพระเจ้า และได้รับมอบหมายให้ออกไปประกาศ พระองค์ทรงประทานสติปัญญาทีท่่านจะรู้ และ
เข้าใจส่ิงต่าง ๆ ได้ พระองค์ประทานตะลนัต์หรือความสามารถพเิศษทีจ่ะท าให้เกดิความเจริญเติบโต 
พระองค์ประทานความสามารถในการหว่าน และพระองค์ทรงสร้างท่านให้เป็นผู้มีความส าคัญในการ
แสดงออก 

จงเป็นผู้มชัีย 

ท่านจะเร่ิมตน้ท่ีไหน? ขั้นแรกท่ีจะเป็นผูมี้ชยัคือ ท่านคือตอ้งตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดของท่านเสียก่อน พระคริสตท์รงไวใ้จในตวัท่าน จงเช่ือในพระองคจ์ะไม่มีชยัชนะอนัใด
เกิดข้ึนในขณะท่ีท่านอยูใ่นความบาป 

ถา้ท่านยงัไม่เคยจ านนอยา่งส้ินเชิงต่อพระคริสต ์ จงกระท าเสียเด๋ียวน้ี พระคมัภีร์กล่าววา่ “จง
เช่ือและวางใจในพระเยซูเจ้า และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย”12 
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“ด้วยว่าซ่ึงเราทั้งหลายรอดน้ันกร็อดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ และมิใช่โดยตัวเราทั้งหลาย
กระท าเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้”13 

ณ บดัน้ี จงผนึกตวัท่านเองเขา้กบัพระเจา้โดยการสารภาพความเช่ือของท่านท่ีมีในพระองค ์
และต่อพระค าของพระองค ์

จงกล่าวดงัน้ีต่อพระเจา้ “ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พระองคเ์ช่ือวา่ ขา้พระองคถู์กสร้างตาม
พระฉายาของพระเจา้ ขา้พระองคเ์ช่ือวา่ถูกสร้างใหมี้ลกัษณะพิเศษเฉพาะ เพื่อจุดประสงคพ์ิเศษส าหรับ
พระองคข์า้พระองคเ์ช่ือวา่ขา้พระองคเ์ป็นเคร่ืองมือของพระเจา้ และไดรั้บมอบหมายใหอ้อกไปประกาศ 
ขา้พระองคไ์ดรั้บสติปัญญาท่ีจะรู้และเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ขา้พระองคไ์ดรั้บตะลนัตห์รือความสามารถในการ
หวา่นและพระองคท์รงสร้างขา้พระองคใ์หเ้ป็นผูมี้ความส าคญัในการแสดงออก” และทั้งหมดน้ีเป็น
ความจริงเพราะพระองคท์รงรักขา้พระองค์ 

ณ ท่ีน้ี และเด๋ียวน้ีขา้พระองคเ์ช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์พระบุตรของพระเจา้ ขา้พระองคเ์ช่ือวา่
พระองคท์รงมีความรัก และความเมตตาอนัยิง่ใหญ่ของพระองค ์ พระองคท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อขา้
พระองค ์พระองคท์รงส้ินพระชนมแ์ทนขา้พระองคเ์พื่อบาปของขา้พระองคจ์ะถูกยกเสียส้ิน 

ขา้พระองคเ์ช่ือวา่พระองคท์รงรับทุกขท์รมานทั้งหมดแทนโทษแห่งความบาปของขา้พระองค ์
พระองคไ์ดช้ดใชไ้ถ่บาปขา้พระองคอ์ยา่งสมบูรณ์ เพื่อวา่ขา้พระองคไ์ม่มีบาปเหลืออยูเ่ลย ส าหรับการ
รับโทษบาปต่อไป 

องคพ์ระเยซูคริสตเจา้ขา้ขา้พระองคข์อบพระคุณพระองคท่ี์พระองครั์บโทษแทนขา้พระองค์
พระองคใ์ชห้น้ีบาปแทนขา้พระองคพ์ระโลหิตวิเศษของพระองคน์ั้นปราศจากมลทินและเป็นมาโดย
พระเจา้ แต่พระองคก์็ทรงหลัง่ออกเพื่อยกความผดิบาปของขา้พระองค ์ เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์
ทรมานเพือ่ไถ่โทษของข้าพระองค์ ท าให้ข้าพระองค์มีอสิระและได้รับการปลดปล่อยข้าพระองค์มิได้อยู่
ภายใต้การปรับโทษอกีต่อไป แต่ได้รับการไถ่แล้ว 

พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคเ์ช่ือในพระเยซูคริสตเจา้ ขา้พระองคข์อตอ้นรับพระองคเ์ป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดของขา้พระองคเ์ด๋ียวน้ี 

ขอบพระคุณพระองคท่ี์บดัน้ีชีวติของขา้พระองค ์เป็นชีวิตท่ีมีเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง พระองคเ์จา้
ขา้บดัน้ีขา้พระองครู้์วา่ ขา้พระองคจ์ะเป็นตามท่ีพระองคท์รงมีพระประสงคใ์หข้า้พระองคเ์ป็นทุก
ประการขา้พระองคมี์ความช่ืนชมยนิดีมีความสุข มีสันติสุขและมีความรักของพระองค ์ ขา้พระองค์
ขอรับพระบญัชาของพระองคท่ี์จะออกไปประกาศขา้พระองคข์อบพระคุณพระองคส์ าหรับสติปัญญาท่ี
จะรู้และเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ขอบพระคุณพระองคส์ าหรับ ตะลนัตท่ี์ท าใหเ้จริญเติบโต ขา้พระองคจ์ะใช้
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ความสามารถในการหวา่น ขา้พระองคข์อยอมรับความจริงท่ีวา่ขา้พระองคถู์กสร้างใหเ้ป็นผูมี้
ความส าคญัในการท่ีจะแสดงออก 

วนัน้ีชีวิตของขา้พระองคมี์ความหมายอยา่งแทจ้ริงแลว้ จากวนิาทีน้ีเป็นตน้ไปพระองคจ์ะทรง
เป็นท่ีหน่ึงในชีวติของขา้พระองค ์ ในส่ิงท่ีขา้พระองคพ์ูด และกระท า ขา้พระองคข์อมีความรับผดิชอบ
ในการท่ียอมใหพ้ระองคท์  างานผา่นชีวติของขา้พระองค ์ ขา้พระองคท์ราบดีวา่ขา้พระองคเ์ป็นผูมี้ชยั
ชนะ ขอขอบคุณองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ อาเมน” 

เก่ียวกบัผูเ้ขียน 
ศจ.ดร.เดซ่ี ออสบอร์น (ภรรยา ของ ดร.ที.แอล. ออสบอร์น) รับใชพ้ระเจา้ร่วมกบัสามีโดย
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