
เปลี่ยนจากผู้แพ้เป็นผู้ชนะ

ก่อนเสียงนกหวีดหมดเวลา...

เปล่ียนทีมได้มั้ย?

ผมขอ



เปิดเกม

“ฟุตบอลเป็นเกมที่ง่ายๆ
มี 22 คนวิ่งไล่บอลอยู่ 90 นาที

และเมื่อจบเกมพวกเยอรมันได้ชัยชนะ”

แกร่ี่� ลิินิิเกอร์ี่
(หลัิงจากแพ้้ฟุุตบอลิโลิกรี่อบรี่องชนิะเลิิศ ปีี 

1990 ให้กับเยอรี่มัันิในิการี่ดวลิจุดโทษ) 

ก่อนิเริี่�มัการี่แข่่งข่ันิทุกอย่างล้ิวนิเป็ีนิเดิมัพั้นิ 
อะไรี่ก็เกิดข้่�นิได้ ทั�งสองฝ่่ายต่างม่ัสิทธิิ์�ชนิะ 

แต่่ถ้้าคุุณเล่่นให้้กานา่ในฟุุต่บอล่โล่กปีี 2014 ล่่ะ? 
คุลิ่นท์์ เดมป์ีซีีย์์ย์ิงปีระตู่ได้ในเวล่าเพีีย์ง 29 วินาที์! 
ห้รือต่อนที์�คุริสติ่ย์็อง เบนเต่เก้ผูู้้เล่่นเบล่เย์ี�ย์มใช้้เวล่า



เพีีย์ง 8.1 วินาที์ ในการยิ์งลู่กตุ่งต่าข่่าย์ที์มยิ์บรอล่ต่าร์
ในปีี 2016 ล่่ะ? แล้่วคุุณจำำาได้ไห้มในปีี 2002 ที์�ที์ม
เกาห้ลี่ใต้่เสีย์ปีระตู่จำากการบุกข่องฮาคุาน ซูีเคุอร์ใน
วินาที์ที์� 11? 

ที์มเห้ล่่านี�เริ�มต้่นจำากคุวามตื่�นเต้่นเมื�อเริ�มเปิีด
เกม ไปีสู่คุวามเจ็ำบปีวดข่องการพ่ีาย์แพ้ีเพีราะการเต่ะ
แคุ่ไม่กี�ที์! 

แต่่การเสีย์ปีระตู่ก่อนไม่ใช่้คุวามผิู้ดพีล่าดเดีย์วใน
สนาม ในปีี 1986 โฮเซี บาติ่สต่า นักเต่ะอุรุกวัย์โดน
ใบแดงเร็วที์�สุดในปีระวัติ่ศาสต่ร์ฟุุต่บอล่โล่ก เข่าล่ง
แข่่งกับที์มสก็อต่แล่นด์ แล่ะเข้่าสกัดกอร์ดอน 
สเต่รช้านล่ม้ล่งตั่�งแต่่นาที์แรก!  แล่ะเซีอัด คุอล่าช้นัิต่ส์ 
เต่ะลู่กเข้่าปีระตู่ตั่วเองเร็วที์�สุดในปีระวัติ่ศาสต่ร์
ฟุุต่บอล่โล่กปีี 2014 ห้ลั่งเริ�มแข่่งขั่นไปีแคุ่ 3 นาที์!  

ที์นี�ล่องจิำนต่นาการว่าคุุณกำาลั่งล่งเล่่นเกมที์�ย์ิ�ง
ให้ญ่่ที์�สุดในชี้วิต่คุุณ แล้่วไม่กี�นาที์ห้ลั่งเปิีดเกมทุ์ก
อย์า่งที์�กล่่าวมาเกิดข้่�นกับตั่วคุุณแล่ะที์ม คุุณท์ำาปีระตู่
ตั่วเอง ปีล่่อย์ให้้คูุ่ต่่อสู้ย์ิงบอล่เข้่าปีระตู่สองสามคุรั�ง 
แล่ะคุุณถู้กไล่่ออกจำากสนาม คุุณคุงแท์บอย์ากถู้กธรณี
สูบเป็ีนแน่! 

แต่ถ้าหากว่าน่ีเป็นมากกว่าเกมท่ีผิดพลาดล่ะ?
ถ้าหากว่าในชีวิตจริงก็เป็นเช่นน้ี?



ฝ่ายท่ีแพ
้

“ผมไม่กังวลถ้าเราจะแพ้ทุกเกม 

ตราบใดที่เราชนะในลีก”

 มาร์ค วิดูก้า

ฟุุตบอลิทำาให้เจ็บปีวดเวลิาท่�คุุณอย่่ฝ่่ายแพ้้ ช่วิต
ก็เจ็บปีวดเวลิาท่�คุุณพ่้ายแพ้้ส่ญเส่ยเช่นิกันิ เราทุ์กคุน
ต่่างรู้ว่าคุวามรู้ส้กเป็ีนอย่์างไรเมื�อต้่องเลิ่กรากัน 
ต่กงาน ป่ีวย์ห้นัก เงินห้มด (อีกแล้่ว) ฯล่ฯ เราอย์ู่ฝ่่าย์
ที์�แพ้ีเป็ีนปีระจำำา 

ในกีฬาฟุุต่บอล่ มันเล่วร้าย์ย์ิ�งกว่าเมื�อที์มท์ำาผู้ล่
งานได้ย์ำ�าแย์่เพีราะคุุณเป็ีนต้่นเห้ตุ่ เช่้นเดีย์วกับชี้วิต่
จำริง ถ้้าการตั่ดสินใจำข่องเราท์ำาให้้สูญ่เสีย์ผูู้้คุนห้รือ
ท์ำาให้้ต่กต่ำ�าถ้้งขี่ดสุด มันเจ็ำบปีวด เราไม่ได้อย์ากจำะ
ย์อมรับว่าเป็ีนคุวามผิู้ดข่องเราเมื�อสถ้านการณ์ไม่เป็ีน
อย์า่งที์�คิุด บางคุรั�งการเป็ีนแคุ่เพืี�อนร่วมที์มที์�ท์ะเล่าะ
โท์ษกันไปีมาในสถ้านการณ์ย์ุง่ๆ ที์�เกิดข้่�นก็ท์ำาให้้รู้ส้ก
ดีกว่ามาก  

ห้รือบางคุรั�งเราพีย์าย์ามแก้ปัีญ่ห้าต่ามล่ำาพัีง



เราเลิ่กไว้ใจำคุนรอบข้่าง ซ้ี�งเห้มือนกับการวิ�งเข้่าไปีใน
เข่ต่ปีระตู่แล่ะรีบยิ์งลู่กต่รงเข้่าใส่ผูู้้ รักษาปีระตู่ 
แท์นที์�จำะผู่้านบอล่ไปีด้านข้่างให้้ผูู้้เล่่นกองห้น้ายิ์ง 
บ่อย์แคุ่ไห้นที์�คุุณร้องต่ะโกนห้น้าจำอที์วีเมื�อเห็้นผูู้้เล่่น
ท์ำาแบบนั�น? แต่่เราทุ์กคุนมีสัญ่ช้าต่ญ่าณนั�นที์�จำะกัน
คุนอื�นออกไปีแล้่วจัำดการด้วย์ตั่วเอง ซ้ี�งมักท์ำาให้้เรา
อย์ู่ในสภาพีที์�ย์ุ่งเห้ย์ิงมากข้่�น

บางคุรั�งก็ดูเห้มือนไม่มีเป้ีาห้มาย์ในการเล่่นมาก
นัก เห้มือนกับว่าเราปีล่่อย์ให้้ที์มต่กต่ำ�า ท์ำาให้้คุนที์�
ปีระกบเราบาดเจ็ำบ สูญ่เสีย์คุวามนิย์มในกลุ่่มคุนดูแล่ะ
ไม่มีท์างแก้ไข่อะไรได้  แล้่วท์ำาไมต้่องย์ุ่งย์ากใจำ? ใน
ชี้วิต่เราไม่ว่าเราจำะท์ำาดีห้รือแย์่แคุ่ไห้น ไม่ว่าจำะ
อย์า่งไร ณ จุำดห้น้�งเราก็จำะต่าย์ไปีแล่ะสูญ่เสีย์ทุ์กอย่์าง
ที์�เราท์ำามา ทุ์กอย์า่งที์�เรามีแล่ะทุ์กคุนที์�เรารัก เห้มือน
กับว่า ไม่ว่าเราจำะพีย์าย์ามอย์่างห้นักแคุ่ไห้น เราก็อย์ู่
ฝ่่าย์ที์�แพ้ีแล่ะเราท์ำาอะไรไม่ได้เล่ย์ในเรื�องนี�

น่่นทำาให้เราร้้สึึกไหมว่า ถ้ามีพระเจ้า
ในฐานะเป็นผ้้ต่ดสิึน

พระองค์ก็ทำาหน้าท่ีได้แย่มาก? 
พระองค์แค่ด้การแข่งข่น
โดยไม่สึนใจห่วงใยอะไร....



พระเจ้าเป็น
ผู้ตัดสิน
ประเภทไหน?

“มันเหมือนกับว่าผู้ตัดสินมีใบเหลือง
แบบใหม่ และอยากรู้ว่าจะใช้ได้ผลมั้ย”

 รี่ิชารี่์ด รี่่ฟุัส 

ถ้้าเวลิาน่ิ�เรี่าต้องพ่้ดว่าม่ัพ้รี่ะเจ้า แล้ิวเรี่าคิุดว่า
พ้รี่ะเจ้าเป็ีนิผู้่้ตัดสินิปีรี่ะเภทไหนิ? ย์กตั่วอย์า่งรูปีแบบ
ที์�โล่กใช้้ เราอาจำมีคุวามคิุดสองสามอย์่างว่าปีระเภท์
ไห้นที์�ดูเห้มือนพีระองค์ุมากที์�สุด 

ผู้้�ตััดสิินท่ี่�ออกมาเพ่ื่�อเล่่นงานคุุณ
เราทุ์กคุนรู้จำักผูู้้ตั่ดสินปีระเภท์นี� พีวกเข่าจำับต่า



มองทั์นที์ที์�คุุณล่งสนาม พีวกเข่าไม่ช้อบคุุณแม้แต่่
วินาที์เดีย์ว แล่ะแท์บรอไม่ไห้วที์�จำะพิีสูจำน์ว่าคุุณคืุอชิ้�น
ส่วนที์�น่ารังเกีย์จำ  ผูู้้ตั่ดสินพีวกนี�เป่ีานกห้วีดลั่�นทุ์กสอง
นาที์เพืี�ออวดบัต่รสีแล่ะแสดงให้้เห้น็ว่าพีวกเข่าเป็ีนคุน
คุวบคุุม พีวกเข่าช้อบจัำบผิู้ดที์�สุดแล่ะคุอย์ห้าโอกาสที์�
จำะท์ำาให้้ชี้วิต่ข่องคุุณน่าสังเวช้!

ผู้้�ตััดสิินท่ี่�ตั�องเปล่่�ยนแว่่นตัาใหม่
นี�อาจำเป็ีนปีระเภท์ที์�เราเคุย์เจำอมากที์�สุด! เด็ก

ห้นุ่มพีวกนี�ไม่สามารถ้ต่ดัสินจุำดโท์ษไดด้้วย์แผู้นที์�แล่ะ
ป้ีาย์ไฟุกระพีริบ พีวกเข่ามองผิู้ดท์างทุ์กคุรั�งห้รือพีล่าด
เรื�องสำาคัุญ่ๆ เพีราะพีวกเข่าอย์ูไ่กล่เกินกว่าจำะท์ำาอะไร
ได้ทั์น พูีดต่รงๆ ก็คืุอ ผูู้้ตั่ดสินพีวกนี�ดูเห้มือนคุวบคุุม
อะไรไม่ได้เล่ย์ 

คุุณคุงคิุดว่าห้น้�งในคุำาบรรย์าย์เห้ล่่านี�สรุปี
คุุณสมบัติ่ข่องพีระเจ้ำาได้ดีที์เดีย์ว แต่่พีระคุริสต่ธรรม
คัุมภีร์มีคุำาบรรย์าย์เรื�องพีระเจ้ำาด้วย์เช่้นกัน คืุอท์รง
เป็ีนผูู้้ตั่ดสินที์�สมบูรณ์แบบ เป็ีนไปีได้อย์่างไรกันใน
เมื�อโล่กเป็ีนสถ้านที์�ที์�ย์ุง่เห้ย์งิแล่ะเราดูเห้มือนจำะพ่ีาย์
แพ้ีอย์ู่ต่ล่อดไม่ท์างใดก็ท์างห้น้�ง? 

พีระเจ้ำาปีล่่อย์ให้้เกมการเล่่นดำาเนินต่่อไปีไม่ใช่้
เพีราะพีระองคุไ์ม่สนใจำ แต่่เพีราะพีระองคุใ์ห้้เสรีภาพี
กับเราในการเลื่อกว่าจำะท์ำาอะไร ในการตั่ดสินใจำด้วย์
ตั่วเองแล่ะเผู้ชิ้ญ่กับผู้ล่ลั่พีธ์ที์�ต่ามมา  พีระคัุมภีร์บอก
เราว่าพีระองค์ุท์รงอย์ูใ่กล้่ชิ้ดเรา ท์รงพีร้อมที์�จำะให้้เรา



หั้นไปีข่อคุวามช่้วย์เห้ลื่อ  แต่่พีระองค์ุจำะไม่บังคัุบเรา
ให้้พูีดกับพีระองคุ์ พีระเจ้ำาอย์ากให้้เราท์ุกคุนเล่ือกที์�
จำะอย์ู่กับพีระองค์ุ ท์ำาต่ามกล่ย์ุท์ธ์ข่องพีระองค์ุแล่ะรู้
ว่าพีระองค์ุท์รงห้่วงใย์แล่ะท์รงปีกปี้อง แต่่เรามักไม่
คุ่อย์ท์ำาเช่้นนั�น  

พีระองคุ์จำะท์รงเปี่านกห้วีดจำบการแข่่งขั่นใน
ไม่ช้้านี� โล่กนี�จำะมาถ้้งต่อนจำบแล่ะจำะมีการมอบ
เห้รีย์ญ่ให้้กับผูู้้ช้นะห้รือไม่ก็ต่รงกันข้่าม ถ้้าเราท์ำาเรื�อง
ย์ุง่ๆ  เพิีกเฉย์ต่่อพีระเจ้ำาแล่ะมกัจำะอย์ูฝ่่่าย์ที์�แพ้ีต่ล่อด 
เราคุวรคุาดห้วังที์�จำะช้นะถ้้วย์รางวัล่เมื�อเราต่าย์ไปี
ห้รือ? ไม่ัใช่ 

พระค่มภีีร์เตือนว่า เราจะเผชิญการพิพากษา
ในเรื่องการดำาเนินชีวิตของเรา

เพราะพระเจ้าทรงเป็นผ้้ต่ดสิึนท่ีไร้ท่ีติ 
พระองค์จะตรวจสึอบให้แน่ใจว่าทุกคนได้ร่บ

ในสึิ่งที่เขาควรได้ ซ่ึงฟ่งด้แล้วไม่น่าสึบายใจเลย 



“นั่นเยี่ยมไปเลย บอกเขาว่าเขาคือ

เปเล่แล้วให้เขากลับลงไปเล่น”

 จอห์น แลมบี

(เมื่อพบว่าหนึ่งในผู้เล่นของเขาได้ร
ับ

การกระทบกระเทือน และไม่รู้ว่าตัวเองเป
็นใคร)

การใช้ผู้เล
่นส�ารอง

โดยปีกติแล้ิวการี่ใช้ผู้่้เล่ินิสำารี่องหรืี่อผู้่้เล่ินิแทนิ
ไม่ัใช่เรืี่�องท่�ด่ นั�นห้มาย์คุวามว่าคุุณได้รับบาดเจ็ำบ เล่่น
ได้ไม่ดีห้รือผูู้้จัำดการท์ีมต้่องการเปีลี่�ย์นกล่ย์ุท์ธ์ (แล่ะ
พีวกเข่าไม่เห็้นว่าคุุณสำาคัุญ่ ซ้ี�งไม่ใช่้สัญ่ญ่าณที์�ดี) 

แต่่พีระเจ้ำาต่รัสว่า เรื�องข่องชี้วิต่ไม่เห้มือนเกม
ฟุุต่บอล่ การใช้้ตั่วสำารองห้รือตั่วแท์นเป็ีนสิ�งที์�ดีที์�สุด
ที์�เกิดข้่�นกับเรา แล่ะใคุรก็สามารถ้ต่อบรับข้่อเสนอนี�
ได้ แม้เรารู้ส้กว่าเราถู้กส่งล่งไปีเล่่นแล้่วก็ต่าม 

การย์อมให้้คุนอื�นมาเล่่นแท์นห้รือแท์นที์�เรา 
ห้มาย์คุวามว่าเราย์อมรับว่าเราไม่ดีพีอในเกมนี� เรา
รู้ตั่วว่าไม่อาจำช้นะได้  เรารู้ตั่วว่าไม่มีศักย์ภาพีพีอที์�จำะ
ท์ำาได้ รู้ว่าแม้เราจำะท์ำาได้ดีที์�สุดแล่ะปีระสบคุวาม



สำาเร็จำสูงสุด แต่่ท้์าย์ที์�สุดเราก็ย์ังจำะต่าย์แล่ะสูญ่เสีย์
ทุ์กอย่์างอย์ูดี่ ไม่มีชั้ย์ช้นะใดๆ  ดังนั�นท์ำาไมไม่คิุดเรื�อง
การต่าย์แท์นที์�พีระเจ้ำาเสนอ? 

พีระเย์ซูีท์รงเป็ีนตั่วแท์นที์�สมบูรณ์แบบข่องเรา 
กว่า 2,000 ปีีมาแล้่วที์�พีระองค์ุเสด็จำเข้่ามาในโล่ก
ไม่เพีีย์งพิีสูจำน์ให้้เห็้นว่าพีระเจ้ำามีอย์ู่จำริง แต่่ย์ัง
ท์รงต้่องการย์้าย์เราออกจำากฝ่่าย์ที์�แพ้ีไปีสู่ที์มที์�ช้นะ
พีระคัุมภีร์บอกเราว่าพีระเย์ซูีเสด็จำมาในโล่กเพืี�อ
เห้ตุ่ผู้ล่สำาคัุญ่ปีระการเดีย์ว คืุอเพืี�อมาแท์นที์�เราเพืี�อ
ให้้เราได้มีชี้วิต่ พีระองค์ุท์รงดำาเนินชี้วิต่อย์่างไร้ที์�ติ่
ซ้ี�งเราไม่อาจำมีได้ ท์รงเป็ีนที์�พีอพีระทั์ย์พีระเจ้ำาทุ์ก
ปีระการแล่ะไม่เคุย์ท์ำาผิู้ดกติ่กา จำากนั�นพีระองค์ุท์รง
สิ�นพีระช้นม์ในคุวามต่าย์ซ้ี�งเราสมคุวรได้รับ 

พีระองค์ุท์รงถู้กต่ร้งที์�กางเข่น ไม่ใช่้เพีราะเห้ตุ่
บังเอิญ่ห้รือเพีราะพีระองค์ุเป็ีนพีวกฮิปีปีี�ห้วัรุนแรง แต่่
เพีราะนั�นเป็ีนแผู้นการข่องพีระเจ้ำา “[พีระเย์ซูี] ท์รง
ท์นทุ์กข์่เพีราะบาปีข่องเรา [การที์�เราปีฏิิเสธพีระเจ้ำา 
มีชี้วิต่อยู่์เพืี�อตั่วเองเท่์านั�นแล่ะท์ำาสิ�งต่่างๆ ที์�เรารู้ว่า
ไม่ถู้กต้่อง] คุรั�งเดีย์วเป็ีนพีอ พีระองค์ุไม่เคุย์ท์ำาบาปี 
แต่่พีระองค์ุท์รงต่าย์เพืี�อคุนบาปีทั์�งห้ล่าย์ เพืี�อจำะนำา
คุุณกลั่บบ้านไปีห้าพีระเจ้ำาอย์่างปีล่อดภัย์” (พีระคุริ
สต่ธรรมคัุมภีร์: 1 เปีโต่ร บท์ที์� 3 ข้่อ 18)

ให้้คิุดถ้้งเรื�องนี�ในท์ำานองนี�ว่า เมื�อพีระเย์ซูีล่งสู่
สนาม การผิู้ดกติ่กาทั์�งห้มดที์�เราท์ำา ใบเห้ลื่องใบแดง



ทุ์กใบที์�เราได้รับแล่ะทุ์กลู่กที์�เราย์ิงเข้่าปีระตู่ตั่วเอง 
ทั์�งห้มดนี�กล่าย์เป็ีนชื้�อข่องพีระองค์ุในราย์งานการ
แข่่งขั่น แล่ะชื้�อข่องเราอย์ูแ่ท์นที์�ในราย์งานการแข่่งขั่น
ที์�สมบูรณ์แบบซ้ี�งพีระองค์ุได้เล่่นไว้! เป็ีนการสลั่บที์�
กัน !  นั�น คืุอสิ� ง ที์�พีระเย์ซูีท์ำา เ มื� อพีระองค์ุท์รง
สิ�นพีระช้นม์เพืี�อเรา

เมื�อพีระองค์ุท์รงเปี็นข้่�นในสามวันห้ลั่งจำากนั�น 
พีระองค์ุสัญ่ญ่าว่าคุวามต่าย์ได้พ่ีาย์แพ้ีแล้่ว มันไม่ใช่้
จุำดจำบอีกต่่อไปี ถ้้าเราย์อมให้้พีระองค์ุเป็ีนตั่วแท์นข่อง
เราแล่ะเราเชื้�อวางใจำในพีระองค์ุ เราก็ได้เริ�มต้่นให้ม่
ทั์�งห้มด ชี้วิต่ให้ม่ แล่ะที์มให้ม่! เราไม่ได้เล่่นให้้ฝ่่าย์
ที์�แพ้ีอีกต่่อไปี แล่ะพีระเจ้ำาไม่ได้เป็ีนผูู้้ตั่ดสินอีกแล้่ว 

เวลาน้ีพระองค์เป็นผ้้จ่ดการของเรา!
เราอย้่ในทีมของพระองค์  



ทีมใหม่
ผู้จัดการใหม่

“ผมไม่เคยต้องการจะจากไป ผมอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิต 
และหวังว่าหลังจากนั้นด้วยเช่นกัน”  อลัน เชียเรอร์

(ในความตั้งใจแน่วแน่ของเขาที่มีต่อทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ด)

ใคุรี่คืุอผู้่้รัี่บผิู้ดชอบต่อการี่เล่ินิข่องท่มั? ผู้่้เล่ินิ
หรืี่อผู้่้จัดการี่? เรื�องนี�มีการถ้กเถ้ีย์งกันไปีมา  แต่่ใน
ที์�สุดแล้่วคุนที์�ถู้กไล่่ออกถ้้าที์มท์ำาผู้ล่งานได้ไม่ดีก็คืุอ
ผูู้้จัำดการ



ที์�จำริงแล้่วผูู้้จัำดการเปี็นผูู้้กำาห้นดกล่ย์ุท์ธ์ วาง
ต่ำาแห้น่งผูู้้เล่่น  ราย์ล่ะเอีย์ดการเล่่นแล่ะทุ์กอย่์างอื�นๆ  
ผูู้้เล่่นแคุ่ต่อ้งเข้่าใจำห้น้าที์�ข่องต่นเอง ท์ำาต่ามคุำาแนะนำา
แล่ะเล่่นภาย์ในข่อบเข่ต่ที์�ต่นถู้กกำาห้นดไว้

นั�นเป็ีนสิ�งที์�เห้มือนกันกับที์มข่องพีระเจ้ำา  ในฐานะ 
“ผูู้้เล่่น” เรามีห้น้าที์�รับผิู้ดช้อบในการกระท์ำาข่องเรา 
(เรากำาลั่งฟัุงผูู้้จำัดการอย์ู่ห้รือไม่? เรากำาลั่งมองห้า
เพืี�อนร่วมที์มห้รือเปีล่่า? เราไว้วางใจำพีระเย์ซูีไห้ม?) 
แต่่ในท้์าย์ที์�สุด คุวามรับผิู้ดช้อบข่องที์มแล่ะผู้ล่ลั่พีธ์
นั�นอย์ู่ที์�พีระเจ้ำา

แล่ะพีระองค์ุจำะให้้เราช้นะ การแข่่งขั่นนี�ช้นะไปี
แล้่วเพีราะพีระเย์ซูีท์รงสิ�นพีระช้นม์แล่ะฟุ้�นคืุนสู่ชี้วิต่ 
คุวามผิู้ดทุ์กอย์่างที์�เราท์ำาถู้กช้ดใช้้แล้่วด้วย์คุวามต่าย์
ข่องพีระองคุ ์แล่ะช้วิีต่ให้มที่์�ไม่สิ�นสุดในพีระเจ้ำาได้ถู้ก
เสนอให้้กับเราภาย์ใต้่ชี้วิต่ให้ม่ข่องพีระองคุ์ เราจำะ
ย์ังคุงเผู้ชิ้ญ่สิ�งที์�ย์ากล่ำาบากในฐานะส่วนห้น้�งในที์ม
ข่องพีระเจ้ำา เราจำะยั์งคุงเจ็ำบป่ีวย์ ดิ�นรนห้าเงินให้้พีอใช้้
แล่ะรู้ส้กว่าสิ�งต่่างๆ ไม่ย์ุติ่ธรรม แต่่ในทุ์กสิ�งเห้ล่่านี� 
(รวมถ้้งปัีญ่ห้าต่่างๆ แล่ะช่้วงเวล่าที์�เล่วร้าย์ย์าก
ล่ำาบาก) พีระเจ้ำาท์รงอย์ูด้่วย์กับเราเพืี�อช่้วย์ให้้เราผู่้าน
ไปีได้ แล่ะห้ลั่งจำากทั์�งห้มดนี� เรามีที์�ในสวรรค์ุที์�เราจำะ
ตั่�งต่ารอคุอย์ พีระเย์ซีทู์รงสญั่ญ่าว่า “ในพีระนเิวศข่อง
พีระบิดาเรามีที์�อย์ูม่ากมาย์... เมื�อเราไปีจัำดเต่รีย์มที์�ไว้
สำาห้รับท่์านแล้่ว เราจำะกลั่บมาอีกแล่ะรับท่์านไปีอย์ู่
กับเรา เพืี�อว่าเราอย์ู่ที์�ไห้นพีวกท่์านจำะได้อย์ู่ที์�นั�น



ด้วย์” (พีระคุริสต่ธรรมคัุมภีร์: ย์อห์้น บท์ที์� 14 ข้่อ 
2-3)  

แผนการแข่งข่นและช่ยชนะเป็นของพระเจ้า
เราแค่ต้องไว้วางใจและทำาตามพระองค์

“ผมก�าลังดูทีมแมนยูแข่งกับลิเวอร์พูล ผมตะลึงที่เห็น
คะแนนของเชซี่ (จอห์น โอเช) และผมตั้งใจจะโทรหาเขา
จากนั้นผมถึงคิดได้ว่าเขาอยู่ในสนาม”

เดวิด เบคแฮม
(เมื่อจอห์น โอเชยิงประตูให้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะทีมลิเวอร์พูล 1-0 ในปี 2007)

คนดู
เมืั�อเรี่าร่ี่วมัในิท่มัข่องพ้รี่ะเจ้า เรี่าม่ัเพื้�อนิ

ร่ี่วมัท่มัใหม่ัเร่ี่ยกว่าคุริี่สตจักรี่ คุริสเตี่ย์นทุ์กคุน
เป็ีนคุรอบคุรัวข่องพีระเจ้ำา ซ้ี�งเป็ีนคุรอบคุรัวข่องเรา
ด้วย์ ทั์นใดนั�นจำากสนามแข่่งขั่นที์�ว่างเปีล่่าที์�ซ้ี�งเรารู้ส้ก



ว่าโล่กทั์�งใบอย์ู่บนบ่าข่องเรา กล่าย์เป็ีนเห้มือนฝู่งช้น
ทั์� ง ห้มดกำา ลั่ ง เ ชี้ ย์ ร์ เร า อย์ู่  นั� น คืุ อภ าพีข่อ ง
คุริสต่จัำกรที์�ซ้ี�งทุ์กคุนอย์ูที่์มเดีย์วกันแล่ะต้่องการช่้วย์
เห้ลื่อกันให้้ท์ำาต่ามแผู้นการเล่่นข่องพีระเจ้ำา อยู่์ใกล้่
ชิ้ดพีระเย์ซูีแล่ะมุ่งห้น้าสู่สวรรค์ุ เราไม่โดดเดี�ย์วอีก
ต่่อไปี มีคุรอบคุรัวอย์ู่ทั์�วโล่กที์�เราจำะเป็ีนิส่วนิหน้ิ�ง
ต่ล่อดไปีเป็ีนนิต่ย์์! ไม่ใช่้ว่าคุรอบคุรัวนี�สมบูรณ์แบบ 
คุริสเตี่ย์นทุ์กคุนมีปัีญ่ห้าข่องตั่วเองที์�ต้่องฟัุนฝ่่า แต่่
ทุ์กคุนในคุรอบคุรัวข่องพีระเจ้ำารู้ว่าพีวกเข่าต้่องการ
พีระเย์ซูีแล่ะพีระองค์ุจำะนำาพีาพีวกเข่าผู่้านพ้ีนไปีได้ 

การท์ำาต่ามแผู้นการเล่่นข่องพีระเจ้ำาไม่ใช่้เรื�อง
ง่าย์เสมอไปี พีระองค์ุท์รงข่อให้้เราท์ำาบางสิ�งที์�ย์าก 
เช่้น เลิ่กนิสัย์ที์�เห็้นแก่ตั่ว ข่อโท์ษคุนที์�เราท์ำาให้้เจ็ำบ
ปีวดห้รือพูีดเรื�องข่องเข่ากับเพืี�อนๆ ข่องเรา แต่่นั�นจ้ำง
เป็ีนเรื�องดีมากที์�ได้รู้ว่าเรามีที์มที์�จำะช่้วย์เรา พีระเจ้ำา
ไม่เคุย์มุ่งห้มาย์ให้้ชี้วิต่เป็ีนเรื�องข่องการแก้ปัีญ่ห้าคุน
เดีย์ว แต่่เป็ีนกีฬาที์�เล่่นเป็ีนที์ม



และไม่ว่าเกิดอะไรข้ึน
เราร้้ว่าพระเยซ้ทรงชนะการแข่งข่นแล้ว 

พระองค์ทรงทำาให้เราเป็นคนในครอบคร่วของ
พระเจ้า และจะทรงต้อนร่บเราเข้าสึ้่บ้าน

ของพระองค์เม่ือเราตายไป

แล่ะเรามีผูู้้จัำดการที์�ย์อดเย์ี�ย์มที์�สุด ในฐานะ
ผูู้้ตั่ดสินพีระเจ้ำาต่รัสว่าเรากำาลั่งเล่่นเกมที์�ข่าวสะอาด
เพีราะพีระเย์ซีูได้ช้ดใช้้การท์ำาฟุาวล่์ข่องเราไปีแล่้ว
ในฐานะผูู้้จัำดการพีระเจ้ำาท์รงระวังให้้เราต่ล่อดเวล่า
แล่ะมอบแผู้นการเล่่นที์�ดีให้้เราปีฏิิบัติ่ต่าม นี�ไม่ได้แปีล่
ว่า เราจำะท์ำา สิ� ง ที์� ช้อบได้ โดย์ไ ม่ เจำอกับปัีญ่ห้า
แต่่ห้มาย์คุวามว่าพีระเจ้ำาจำะช่้วย์ให้้เราเห็้นจุำดที์�เรา
สามารถ้ท์ำาได้ดีกว่า จำะท์รงให้้กำาลั่งที์�เราจำะเปีลี่�ย์นแปีล่ง
แล่ะท์ำาให้้เรากล่าย์เป็ีนคุนในแบบที์�เราอย์ากจำะเปี็น
มาต่ล่อด



หลังจากน้ัน
“ส�าหรับผู้ที่มีพระเยซูแล้ว คุณได้เลือก
สิ่งที่ดีที่สุดและอยู่ ในทีมที่ดีที่สุด จง
มุ่งไปข้างหน้า อย่ายอมแพ้ การต่อสู้
น้ียิ่งใหญ่ แต่เราจะเอาชนะได้โดยการ
อยู่ฝ่ายพระเยซูเท่านั้น”

 กาก้า

หากคุุณต้องการี่เข้่าใจมัากข้่�นิว่าการี่เป็ีนิ
คุริี่สเต่ยนิหมัายถ้้งอะไรี่แลิะพ้รี่ะเยซู่ เ ป็ีนิใคุรี่
ต่ล่อดจำนคุวามช้ดัเจำนเรื�องชี้วิต่ คุวามต่าย์แล่ะการเปีน็
ข้่�นจำากคุวามต่าย์ข่องพีระองคุ์ พัีนธกิจำมานาปีระจำำา
วันย์นิดีให้้คุวามช่้วย์เห้ลื่อคุุณ เราเชื้�อว่าวิธีที์�ดีที์�สุดใน
การรู้จัำกพีระเจ้ำาแล่ะเข้่าใจำแผู้นการเล่่นข่องพีระองค์ุ
คืุอการอ่านพีระคุริสต่ธรรมคุัมภีร์ เรามีห้นังสือเล่่ม
เล็่กๆ จำำานวนมาก แผู้่นพัีบ สื�อแล่ะแห้ล่่งข่้อมูล่
ออนไล่น์เพืี�อช่้วย์คุุณในเรื�องนี� โดย์เข้่าไปีที์� www.
thaiodb.org

แล่ะเราอย์ากห้นุนใจำให้้คุุณติ่ดต่่อกับคุริสต่จัำกร
ใกล้่บ้าน ที์�นั�นมีคุนคุอย์ช่้วย์เห้ลื่อแล่ะต่อบข้่อซัีกถ้าม
ต่่างๆ แล่ะเล่่าให้้คุุณฟัุงเพิี�มเติ่มว่าการเชื้�อวางใจำใน
พีระเย์ซูีห้มาย์ถ้้งอะไร
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