ลุยข้ามไป
 มีคนมากมายในโลกที่เผชิญกับความท้าทายต่างๆ และสามารถก้าวข้ามสิ่งทีด่ ูเหมือนเป็นไปไม่ได้
 แล้วเราในฐานะบุตรของพระเจ้าที่มีพระสัญญาอันดีเป็นพันๆข้อสนับสนุน เราจะลุยข้ามทุกปัญหาไปไม่ได้เชียวหรือ?
อะไรบ้างที่จะทาให้เราสามารถลุยข้ามทุกอุปสรรคไปได้
1. เราต้องมัน่ ใจว่าพระเจ้าไม่ตอ้ งการให้เราหวาดกลัว หรือท้อใจในความยากลาบาก
 ซึ่งในเวลานั้นทิโมธี เป็นศิษยาภิบาลหนุ่มที่ต้องดูแลคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสที่มีผู้เชื่อเป็นพันๆ คน
2 ทิโมธี 1:7(II Timothy 1:7) เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่
กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา
 ในเวลานัน้ เขากาลังมีความคิดหวาดกลัว มีความกังวล
 เปาโลได้เขียนจดหมายหนุนใจมาทันเวลา
 เพราะเปาโลรู้ว่าทิโมธีต้องมีความคิดทีถ่ ูกต้องเท่านัน้ ถึงจะทาพระประสงค์ของพระเจ้าให้สาเร็จได้
 เราเองก็ควรมั่นใจเช่นกันว่า พระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่พระองค์ประทานใจที่เต็มไปด้วย
ความเชื่อในพระเจ้า ในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์
2. มีความฝันทีช่ ดั เจน
 เขาตัดสินใจแน่วแน่ว่าต้องการให้ชีวิตของเขาเป็นแบบไหน แล้วเริ่มต้นคิดและเชื่อแบบนั้น
 และด้วยความทุ่มเท ด้วยความพยายามอย่างหนัก เขาก็สามารถไปถึงเป้าหมายที่เขาวางไว้ได้
 ถ้าพระเจ้าใส่ฝันให้กับมาร์ติน ลูเธอร์ คิง ได้ เป็นเหตุให้ประเทศอเมริกาเปลี่ยน พระเจ้าก็จะใส่ฝันไว้ในใจของเรา
ได้ ซึ่งจะทาให้ทุกสิ่งเปลี่ยนได้
 ต้องอย่าเลิกฝัน ฝันของคุณอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิตกว่าจะเป็นจริง แต่คนที่มคี วามฝัน ฝันนั้นจะให้ทิศทางแก่เรา
 ช่วยให้เรามีแรงที่จะตื่นขึน้ ในแต่ละวัน และป้องกันเราจากความเฉื่อยชา
 พัฒนาสิ่งที่เราคิดว่าเราทาไม่ได้ให้ทาได้โดยพระองค์
สุภาษิต 29:18 (Proverbs 29:18) ที่ใดๆ ที่ไม่มีการเผยธรรม(ไม่มคี วามฝัน) ประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจ
เสีย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเป็นสุข
 เราต้องฝันทุกวัน
 เราต้องเห็นความฝันนัน้ เป็นจริงในภาพแห่งความเชื่อ
 และอธิษฐานด้วยร้อนใจ
 พร้อมกับสู้อุตส่าห์ทุกอย่างเพื่อทาให้ฝันสาเร็จ
 เพราะเราคือนักวิ่งที่ต้องวิง่ อย่างมีจุดหมาย เหมือนกับคนมากมายในประวัตศิ าสตร์ที่ประสบความสาเร็จได้เพราะ
พวกเขาทุ่มเทอย่างหนัก
 และยอมเสียสละทุกอย่างได้ เมื่อเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าเขาสามารถทา หรือเป็น ในสิ่งที่ฝันได้แน่ๆ
3. โยนข้อแก้ตวั ทิง้ ไป
 และสาเหตุหลักๆ ของการไปไม่ถึงฝั่งฝัน






คือ เรามักจะมีขอ้ แก้ตวั หรือกล่าวโทษบางสิง่ หรือบางคนว่าทาให้เราทาไม่สาเร็จ
และการจะโตขึ้นในทุกด้านต
า ราต
เช่นคาว่า “ าก ก ฉันเปลี่ยนไม่ได้หรอก”
ระโ
ก
า า รา แ
า รา
ย่าอยู่กับที่ ไม่ไปไหน
โต
เราต้องหยุด และเลิกใช้ข้อแก้ตัว โยน “ถุงข้อแก้ตัว” ทิ้งไป แล้วรับ “ถุงฉันทาได้” มาแทนที่ดว้ ยหลักการในพระ
คัมภีร์ เติมเต็มถุงนี้ดว้ ยความเชื่อและความมั่นใจในพระเจ้า
 และหนึ่งในข้อแก้ตัวที่คุณต้องโยนทิ้งไปก่อนเลยคือ “ฉันไม่ดีพอ”
 ไม่ต้องกังวลว่าคุณดีไม่พอ เพราะพระเจ้าไม่ได้เรียกผู้ที่ดีพอ แต่ทรงเติมความพอดีแก่ผู้ที่ทรงเรียก
 ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกท่าน จงลุยข้ามไป อย่าปฏิเสธพระเจ้า พระเจ้าไม่เคยเรียกใช้คนที่สมบูรณ์แบบ แต่จงให้
พระองค์ในสิ่งที่คุณมี
 ยอมให้พระองค์ขัดเกลา ตบแต่งคุณด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ และช่างปั้นผู้นี้จะตบแต่งคุณให้สวยงามในเวลาของ
พระองค์
4. ทาทีละวัน
 บางครั้งเรายังรู้สึกยากที่จะก้าวผ่านหรือเอาชนะอุปสรรคไปให้ได้ แต่เราต้องมุ่งมั่นก้าวไปทีละวันๆ

 เราต้องมีวินัยในการทาทุกๆ วัน ทุกๆ สัปดาห์ จริงจัง และสม่าเสมอ
 ขอให้คุณเริ่มต้นที่จะจัดการกับปัญหาหรือความท้าทายวันต่อวัน การมองไปไกลเกินกว่าความจาเป็นจะทาให้มนั
รู้สึกยากเกินกว่าความเป็นจริง
มัทธิว 6:34 (Matthew 6:34) “เหตุฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงพรุง่ นี้ เพราะว่าพรุ่งนีค้ งมีการกระวน
กระวายสาหรับพรุ่งนี้เอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว
 วางใจว่าพระเจ้าจะทรงประทาน มานาประจาวัน ให้แก่เรา
 คือ พระเจ้าจะประทานสิง่ ที่จาเป็นให้แก่เราในเวลาที่เราต้องการ ไม่ใช่ก่อนหน้าเราต้องการ
5. ต้องมีความปรารถนาทีแ่ รงกล้า
 นี่เป็นตัวอย่าง ที่เราสามารถนาไปใช้ในด้านอื่นๆ ได้ด้วย
 ปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะปลดหนี้






ปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะเห็นทุกคนในครอบครัวได้รับความรอด
ปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะหายป่วยจากโรคทางพันธุกรรม
ปรารถนาอย่างแรงกล้าในการสร้างวินัยให้แก่ลกู ๆ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะไปทางานตรงเวลา ส่งโปรเจคในเวลาทีก่ าหนด และทาดีกว่าทีไ่ ด้รับการ
คาดหมาย
 ถ้าเรามีความปรารถนาอันแรงกล้า เราจะพร้อมรับมือกับทุกเรื่องได้
ฟิลิปปี 4:13(Philippians 4:13) ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผทู้ รงเสริมกาลังข้าพเจ้า
โรม 8:37 (Romans8:37) แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย
 เราเชื่อว่าเราสามารถทาอะไรที่จาเป็นต้องทาได้ เราจึงไม่กลัว ไม่กลัวอนาคตที่ยังไม่รู้ ไม่ใช้ชีวิตด้วยความกังวลอีก
ต่อไป แต่ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อ
 เพราะมันไม่สาคัญว่าสถานการณ์จะเป็นยังไง เพราะเรามั่นใจว่าพระเยซูซึ่งเป็นมืออาชีพในการช่วยให้รอดทรงอยู่
ฝ่ายเรา
 ตัวอย่าง คนที่มีความปรารถนาที่แรงกล้า
 คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เขาพิสจู น์วา่ โลกกลม
 เฮนรี่ ฟอร์ด ผลิตรถยนต์คันแรกของโลก
 ทั้งคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส และเฮนรี่ ฟอร์ด ต่างตัดสินใจแน่วแน่ที่จะรักษาความฝัน
 ต่างกระพือไฟแห่งความปรารถนาที่แรงกล้าที่จะให้ความฝันสาเร็จ และรักษาทัศนคติทถี่ ูกต้องเอาไว้ แม้เขาจะอยู่
ท่ามกลางสถานการณ์ในแง่ลบแต่เขาก็บรรลุผลในที่สุด
6. คนทีล่ ยุ ข้ามไป เป็นคนทีพ่ ระเจ้าพอพระทัยและจะได้ครอบครอง
 จะมีบางเวลาที่พระเจ้าให้เราสงบอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์เพื่อรับกาลัง และการทรงนา
 แต่เมื่อถึงเวลาเราจะต้องออกไปทาความฝันของพระเจ้าที่ฝากไว้ในเราให้สาเร็จ
 และพระเจ้าพอพระทัยคนเหล่านั้นที่ลุยข้ามทุกขวากหนามไป
 ตัวอย่าง โยชูวาและคาเลบที่แตกต่างจากผู้สอดแนมทั้ง 10 คนที่แพร่ข่าวร้ายว่าจะพิชิตคานาอันไม่สาเร็จ ส่งผลให้
อิสราเอลสูญเสียกาลังใจและสงสัยในพระสัญญาของพระเจ้า
 ชาวอิสราเอลอยากเอาหินขว้าง โยชูวาและคาเลบ
 มารมันต้องการทาให้คนที่มีความเชื่อ ปิดปากเงียบและเสียความเชื่อไป แต่เราต้องอย่ายอมให้ใครมาทาให้เราต้องนิ่ง
เงียบ และต้องเพียรรักษาความคิดทีถ่ ูกต้องเอาไว้จนกว่าจะพิชิตฝันได้
กันดารวิถี 13:30 (Numbers 13:30) แต่คาเลบได้ให้คนทั้งปวงเงียบต่อหน้าโมเสสกล่าวว่า “ให้เราขึ้นไปทันทีและ
ยึดเมืองนั้น เพราะพวกเรามีกาลัง สามารถที่จะเอาชัยชนะได้”
 หลังจากนัน้ อีก 40 ปี เขาสองคนเป็นเพียง 2 คนที่อายุเกิน 20 ปีในเวลานั้นที่ได้ครอบครองคานาอัน
 เพราะพระเจ้าพอพระทัยในเขาความจริงใจ ในความมุ่งมั่นของเขา
โยชูวา 14:10-12
10...วันนี้ข้าพเจ้ามีอายุแปดสิบห้าปีแล้ว

11 ข้าพเจ้ายังมีกาลังแข็งแรง เช่นเดียวกับวันที่โมเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไป กาลังของข้าพเจ้าในการทาศึกสงคราม หรือ
ออกไปและเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนัน้
12 เพราะฉะนัน้ ขอมอบแดนเทือกเขานี้ ซึง่ พระเจ้าตรัสในวันนัน้ ให้แก่ข้าพเจ้า เพราะท่านได้ยินในวันนั้นแล้วว่าคน
อานาคอยู่ที่นั่น มีหัวเมืองใหญ่ที่มีกาแพงล้อมอย่างเข้มแข็ง ชะรอยพระเจ้าจะทรงสถิตกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะขับไล่
เขาออกไปได้ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้แล้ว”
 อายุ 85 แต่ยังฟิตมาก เพราะเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น
 เขารอคอยด้วยความเชื่อ 45 ปีผ่านไปไวเหมือนไม่กี่วัน เพราะเขามีความปรารถนาที่แรงกล้าและไม่ละทิ้งความฝันที่
พระเจ้าประทานให้ ท้ายสุดเขาก็ได้ครอบครองจริงๆ

