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บทที่ 17
หลักการของฤทธิ์อํ านาจ 11

การเขารวมมีสวนกับความทุกขยากของพระองค

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้

- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- บอกถงึแหลงที่มาของความทุกขยาก
- บอกถึง 5 วธิทีีท่ ําใหเกิดความทุกขยาก
- สรุปจดุหมายของความทุกขในชีวิตของผูเชื่อ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“เพราะถึงแมวาพระองคทรงถูกตรึงเพราะทรงออน (เพราะความออนแอ

แบบมนษุยของพระองค-ฉบับภาษาอังกฤษ คิง เจมส)     พระองคยังทรงพระชนมอยู
เพราะฤทธิเ์ดชของพระเจา เพราะวาเราก็ออนดวยกันกับพระองค  แตเรามีชีวิต
เปนอยูกับพระองคเพราะฤทธิ์เดชของพระเจา” 2 โครินธ 13:4

คํ านํ า
บทสดุทายเริม่ตนโดยกลาวถึงหลักการของฤทธิ์อํ านาจ 2 ประการใน ฟลิปป 3:10

“ขาพเจาตองการรูจัก และไดรบัประสบการณในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่
พระองคคืนพระชนมนั้น และรวมทุกขกับพระองค คือตายบนกางเขนเหมือน
พระองค”  ฟลิปป 3:10

บทที ่ 16 พดูเกีย่วกบัฤทธิ์อํ านาจของการฟนจากความตายในชีวิตของผูเชื่อ บทนี้เนนถึงฤทธิ์
อํ านาจของการเขามีสวนสามัคคีธรรมในการทนทุกข    เปาโลกลาวถึงพระเยซูวา

“เพราะถึงแมวาพระองคทรงถูกตรึงเพราะทรงออน  พระองคยังทรงพระ
ชนมอยูเพราะฤทธิ์เดชของพระเจา เพราะวาเราก็ออนดวยกันกับพระองค  แต
เรามชีวีติเปนอยูกับพระองค  เพราะฤทธิ์เดชของพระเจา”  2 โครินธ 13:4
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เรามองดคูวามทุกขยากโดยใชเหตุผลของมนุษย โดยมาตรฐานของเหตุผลของมนุษยแลว
กางเขนของพระเยซูเปนสิ่งที่ทํ าใหชีวิตที่ยิ่งใหญและนานับถือสูญเปลาไปโดยไรประโยชน  แตตามเหตุผล
ของพระเจา การเขนเปนการสํ าแดงที่ยิ่งใหญที่สุดของฤทธิ์อํ านาจของพระองค  นี่จึงเปนเหตุที่เขาจึงกลาว
วา

“แตพระองคตรัสกับขาพเจาวา “การที่มีคุณของเราก็พอแกเจาแลว
เพราะความออนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น”  เหตุฉะนั้น
ขาพเจาจงึภูมิใจในบรรดาความออนแอของขาพเจา เพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต
จะไดอยูในขาพเจา

เหตฉุะนัน้เพราะเห็นแกพระคริสต ขาพเจาจึงชื่นใจในบรรดาความออน
แอของขาพเจา ในการประทุษรายตางๆ ในความยากลํ าบาก ในการถูกขมเหง
ในความอบัจนเพราะวาขาพเจาออนแอเมื่อใด ขาพเจาก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้น”
2 โครินธ 13:9-10

เราไมเคยเหน็ฤทธิอํ์ านาจในความออนแอหรือความลมเหลว จึงเปนสิ่งที่แปลกสํ าหรับทาทีของคน
ทีศู่นยกลางความเชือ่ของเขาอยูที่ไมกางเขน พระเยซูทรงฟนคืนพระชนมภายหลังจากที่พระองคไดทรงทน
ทกุข ฤทธิอํ์ านาจของการคืนพระชนมมาทางการมีสวนสามัคคีธรรมกับการทนทุกขของพระองค

อํ านาจทีแ่ทจริงฝายวิญญาณนั้นไมไดสํ าแดงเมื่อไมมีการทนทุกข  ปญหาหรือวิกฤติการณ แต
กลบัสํ าแดงทามกลางสิ่งเหลานี้ ฤทธิ์อํ านาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่โลกเรียกวาความยากลํ าบากแสนเข็ญให
กลบัเปนโอกาสที่ฤทธิ์อํ านาจของพระเจาจะสํ าแดงออก

แหลงที่มาของความทุกขยาก
พระเจาไมไดทรงสรางความยากลํ าบาก (ทนทุกข)  แตการทนทุกขเร่ิมตนเขามาในโลกโดยทาง

ความบาปของมนุษย ซึ่งซาตานเปนผูยุยง (ปฐมกาล 3)
เมือ่มนษุยยอมตอการลอลวงของซาตานและทํ าบาป ความทุกขยากลํ าบากก็เขามาในโลก ดังนั้น

ความบาปซึง่มผีลมาจากความทุกขยากทั้งมวลก็สามารถสืบสาวกลับไปสูผูเร่ิมตนคือ ซาตาน ได  แมวา
จะมเีหตผุลตางๆ ที่ความทุกขยากเขามาในชีวิตของคุณ ความทกุขยากทั้งมวลก็สามารถสืบสาวกลับไปที่
แหลงเดิมได

แตวาในชวีติของผูเชื่อนั้น พระเจาสามารถนํ าเอาความทุกขยากซึ่งซาตานตองการใหเกิดความชั่ว
รายกลบักลายเปนด ี เพื่อใหสํ าเร็จเปาหมายของพระองคและอาจกลายเปนโอกาสที่ดีที่จะใหฤทธิ์อํ านาจ
ของพระเจาสํ าแดงในชีวิตของคุณ

เหตุผลสํ าหรับความทุกขยาก
พระคมัภีรกลาวไวมากเกี่ยวกับความทุกขยาก ปญหาและความเดือดรอนตางๆ เพื่อสรุปคํ าสอน

เหลานี ้ เราคนพบ 5 วิธีที่ความทุกขยากเขามาในชีวิตของผูเชื่อ ความทุกขยากทุกประการที่คุณเผชิญใน
ชวีติจะมาโดยทางใดทางหนึ่งตอไปนี้
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จากคนอื่นๆ ที่อยูรอบๆ คุณ
ความทกุขยากและสถานการณที่ยุงยากของชีวิตอาจมาจากผูอ่ืนที่อยุรอบๆ ตัวคุณ
โยเซฟเปนตวัอยางของความทุกขยากชนิดนี้ แมวาเขาจะไมไดทํ าผิดอะไรแตโยเซฟถูกพี่ๆ ขายไป

ยังอียิปต  เขาถูกจับเขาคุกโดยภรรยาของโปตฟิาร  และคนที่เขาชวยชีวิตไวก็ลืมเขาเสียในคุก
แตใหมาฟงการตอบสนองของเขาดู  โยเซฟกลาววา

“เชญิเขามาใกลเราเถิด” เขากเ็ขามาใกลแลวโยเซฟกลาววา “เราคือ โย
เซฟนองที่พี่ขายมายังอียิปต

พระเจาทรงใชเรามากอนพี่  เพือ่สงวนคนที่เหลือสวนหนึ่งบนแผนดินไว
ใหพี ่และชวยชวีติของพี่ไวดวยการชวยกูอันใหญหลวง””   ปฐมกาล 45:4, 7

สถานการณของชีวิต
วธิทีีส่องซึง่ความทุกขยากมาสูคุณก็โดยทางสถานการณตางๆ ของชีวิต  เร่ืองนี้แสดงใหเห็นใน

ชวีติของนางนาโอมทีีบั่นทึกไวในหนังสือนางรูธในพระคัมภีร เธอขมขื่นดวยความเศราเพราะสามีและลูก
ชายของเธอตายจากไป

ความตายเปนสวนหนึ่งของชีวิตจนกวาพระเยซูจะเสด็จกลับมาและศัตรูตัวสุดทายคือ ความตาย
ถกูท ําใหพายแพไป ความตายเขามาสูโลกนี้โดยทางความบาปดั้งเดิมของมนุษยและเปนสถานการณ
ธรรมชาติซึ่งเราทุกคนตองเผชิญ  เพราะวา “มขีอกํ าหนดสํ าหรับมนุษยไวแลววาจะตายครั้งเดียว” ฮีบรู
9:27

เมือ่นางนาโอมีประสบกับสถานการณที่ยุงยากในชีวิต เธอกลาววา “อยาเรียกฉันวา นาโอมี (ซึ่ง
หมายถึงไดรับพระพร)  แตจงเรียกฉันวา มารา ซึ่งมาราแปลวา “ขม”  นาโอมีกํ าลังเผชิญกับนํ้ าขม

การรับใชของคุณ
เหตผุลประการที่สามของการทนทุกขคือ เนื่องจากการรับใชของคุณเพื่อองคพระผูเปนเจา
พนัธสญัญาใหมกลาวถึงการทนทุกขเพื่อพระนามของพระองค  (กิจการ 9:16) เพื่อเห็นแกพระ

คริสต  (ฟลิปป 1:29)  เพือ่แผนดนิของพระเจา  (2 เธสะโลนิกา 1:5)  เพื่อขาวประเสริฐ  (2 ทิโมธี 1:11-12)
เพือ่การกระทํ าความดี  (1 เปโตร 2:19-20, 3:17)  เพื่อความชอบธรรม (1 เปโตร 3:14)  เพราะเราเปนคริส
เตียน  (1 เปโตร 4:15-16)  และเปนไปตามนํ้ าพระทัยของพระเจา  (1 เปโตร 4:19)

อัครทูตเปาโลเปนตวัอยางของการทนทุกขที่เกิดจากการรับใช บางคนเห็นวาการทนทุกขเปน
เครือ่งหมายของความลมเหลวหรือขาดความเชื่อ ถาสิ่งนี้เปนความจริงแลวอัครทูตเปาโลก็ไมมีความเชื่อ
และเปนผูที่ลมเหลวที่สุดในประวัติศาสตรของคริสตจักร

เปาโลกลาววา ขณะทีอ่ยูทีเ่อเซยี เขาถูกกดดันมากจนเขาหมดหวังในชีวิต  (2 โครินธ 1:8)  เขา
แสดงใหเห็นภาพลักษณที่แตกตางจากผูประกาศที่สดชื่นร่ืนเริงซึ่งสัญญาแกผูเชื่อวาจะมีแตสันติสุขและ
ความมั่งคั่ง
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เมื่อเปาโลไดรับการทรงเรียก เขาไดรับคํ าบอกเลาจากอานาเนีย  เขาตองทนทุกขยากมาก เพื่อ
พระนามของพระองค  (กิจการ 9:16)

การตอบสนองของเปาโลตอความทุกขยากคือ “ตองทนทุกขในการสูญเสียทุกสิ่งเพื่อนํ าคนมาหา
พระคริสต”  เขาเขยีนถงึผูเชือ่วา “เพราะพระเจาไดทรงโปรดแกทานเพราะเห็นแกพระคริสต  มิใชใหทาน
เชือ่ถอืในพระองคเทานั้น แตใหทานทนความทุกขยากเพราะเห็นแกพระองคดวย”  ฟลิปป 1:29

ไมใชเปาโลผูเดียวที่ทนทุกขเพื่อการรับใช คริสตจักรทั้งหมดในสมัยพันธสัญญาใหมทนทุกขดวย
(กจิการ 8) ฮีบรู บทที่ 11  บันทกึเรือ่งราวของการขมเหงที่ทารุณที่เขาตองทนทุกข

ชายและหญงิแหงความเชื่อหลายคนไดรับการปลดปลอยโดยฤทธิ์อํ านาจของพระเจา ประตูถูก
เปดออกและเขาเดินออกมา เขาถูกตัดสินใหถึงตายในเตาไฟแตเขาออกมาไดโดยไมถูกเผาไฟเลย

แตผูเชื่อบางคนซึ่งถูกเรียกวา ชายและหญิง “แหงความเชื่อ” ไมไดรับความชวยเหลือเชนนี้ เขาถูก
จองจํ า เดือดรอน  ถกูทรมาน และถูกฆาเพราะคํ าพยานถึงขาวประเสริฐของเขา  (ฮีบรู 36-40)

เรามกัเนนทีค่วามเชื่อในการมีชีวิตอยู แตพระเจาทรงเปดเผยใหเห็นฤทธิ์อํ านาจของพระองคใน
ความเชือ่ของการทีค่นตองตายดวย ซึ่งเปนความเชื่อซึ่งยืนหยัดในเวลาอันเลวรายไมใชในเวลาที่ดีเมื่อพระ
เจาทรงสํ าแดงความชวยเหลือแกเขาเทานั้น

กิจการโดยตรงของซาตาน
ความทกุขยากอาจเขามาสูชีวิตของคุณซึ่งเปนผลจากกิจการของซาตานโดยตรง
เราเห็นไดชัดจากเรื่องของโยบ  หนงัสอืนีท้ ําใหเกิดคํ าถามวา “เหตุใดคนชอบธรรมจึงตองมีความ

ทกุขยาก”
พระเจากลาวถึงโยบวาเขาเปนคนชอบธรรม (โยบ 1-2) โยบไมไดทนทุกขเพราะเขาทํ าบาปตามที่

เพือ่นเขาอาง เขาเชื่อวาถาโยบสํ านึกผิด สถานการณก็จะเปลี่ยนแปลงไป
เพือ่นของโยบพยายามแกไขปญหาโดยใชประสบการณของเขาเอง  เหมอืนกบัการที่เราพูดวา

เพราะเหตทุีพ่ระเจาทรงปลดปลอยเปโตรออกจากคุก พระองคก็จะทรงทํ าเชนเดียวกันกับคุณดวยซึ่งไม
จริง  หลายคนถูกฆาในคุกแมวาเขามีความเชื่อที่ยิ่งใหญและมีชีวิตที่ปราศจากบาป

เราตองระมัดระวังเมื่อเราเห็นความทุกขยากของผูอ่ืน  ทีเ่ราจะไมกลาวหาวาเขาทํ าบาป หรือขาด
ความเชือ่ พระคมัภีรสอนวาคนที่ทํ าบาปยอมเก็บเกี่ยวความเปอยเนาเพราะเขาหวานดวยความเสื่อม
โทรมของเนื้อหนัง (กาลาเทยี 6:8)  แตการหวานและการเก็บเกี่ยวไมสามารถนํ ามาอธิบายความทุกขยาก
ของคนที่ไมไดทํ าบาปได

โยบไมไดทนทุกขเพราะสิ่งที่เขาทํ า เขาเปนคนชอบธรรม เห็นไดจากคํ าพยานของพระเจาที่กลาว
ถงึโยบ  คํ าพยานของเขาเองและชื่อเสียงของเขาตอหนาคนทั้งปวง

การทนทกุขของโยบมีเบื้องหลังในโลกฝายวิญญาณ  เปนสงครามที่ดํ าเนินไปเหนือจิตใจ ความ
คิด และความจงรักภักดีของโยบ

มสีงครามเกิดขึ้นในโลกฝายวิญญาณเหนือชีวิตคุณ  สงครามนีป้รากฎในสถานการณยุงยากซึ่ง
คุณประสบในโลกธรรมชาติที่คุณอาศัยอยู

ความจรงิทีสํ่ าคัญในการทนทุกขของโยบคือ ไมมีส่ิงอื่นใดจะเขามาในชีวิตของผูเชื่อไดโดยที่พระ
เจาไมไดรับรู พระองคไมไดทํ าใหคุณทุกขยาก มันมาจากซาตาน แตพระเจาทรงกํ าหนดขอบเขตใหฤทธิ์
อํ านาจของพระเจานั้นยิ่งใหญกวาของซาตาน  และคณุจะพบชัยชนะถาคุณยังคงเชื่อวางใจในพระองค



หลักการของฤทธิ์อํ านาจ บทที่ 17 -182 -

ความบาปของคุณเอง
วธิีที่หา  ทีค่วามทกุขยากเขามาในชีวิตของคุณ ก็เพราะความบาปของคุณเอง
โยนาหเปนตวัอยางของความทุกขยากนี้ การที่เขาไมเชื่อฟงพระเจา โยนาหจึงหันหนามุงไปทิศ

ทางตรงขามจากเมืองนีนะเวห ทีซ่ึง่พระเจาทรงสั่งใหเขาไปและเทศนาใหชาวเมืองสํ านึกผิด เขาพบกับ
พายใุหญนากลวัและเขาไปอยูในทองของปลาใหญเพราะความบาปของเขา  (โยนาห 1-2)

เราควรน ําเอาความเดือดรอนมาคิดดูวาเปนการเรียกใหพิจารณาดูวิถีทางของคุณ และตรวจสอบ
จติใจของคุณตอหนาพระเจาหรือไม  คุณอาจเดือดรอนเพราะความบาปของคุณเองได

พระคมัภีรกลาววาพระเจาทรงตีสอนผูที่ดํ าเนินชีวิตอยางไมเชื่อฟงตอพระวจนะของพระองค การ
ตีสอนหมายถึงการลงวินัย แกไข ปรับปรุง

“เมื่อมีการตีสอนนั้น ดูไมเปนที่ชื่นใจเลย เปนเรื่องเศราใจ แตตอมาภาย
หลงักจ็ะกอใหเกิดความสุขสํ าราญแกบรรดาคนที่ตองทนอยูนั้นคือ ความชอบ
ธรรมนั้นเอง”  ฮีบรู 12:11

พระเจาทรงใชความทุกขยากเพื่อแกไขคุณและนํ าคุณกลับมาสูพระประสงคของพระองค ที่มีตอ
ชีวิตของคุณ

“กอนทีข่าพระองคทุกขยาก ขาพระองคหลงเจิ่น แตบัดนี้ขาพระองค
ปฏบัิติตามพระวจนะของพระองค

ดีแลวทีข่าพระองคทุกขยาก เพื่อขาพระองคจะเรียนรูถึงกฎเกณฑของ
พระองค

ขาแตพระเจา ขาพระองคทราบวาการพิพากษาของพระองคนั้นถูกตอง
แลว  และทราบวาดวยความซื่อตรง พระองคทรงใหขาพระองคทุกขยาก”  สดุดี
119:67, 71, 75

ทาทีที่เหมาะสมตอความทุกขยาก
ความเดอืดรอนไมจํ าเปนจะตองเปนเครื่องหมายของการทํ าบาป พระคัมภีรกลาววา “คนชอบ

ธรรมถูกขมใจหลายอยาง”  สุดดี 34:19
เมือ่คุณตองพบความทุกขยากโดยที่คุณไมไดทํ าบาป คุณควรรักษาทาทีที่ถูกตองเกี่ยวกับความ

ทกุขนี ้ การทดสอบที่แทจริงของสภาพจิตวิญญาณของคุณก็คือวา คุณตอบสนองอยางไรในวันแหงความ
ทุกข

“ถาเจาทอใจในวันเคราะหราย กํ าลังของเจาก็นอย”  สภุาษิต 24:10

พระคมัภีรอธบิายถึงทาทีที่คุณควรมีเมื่อคุณทนทุกขในฐานะผูเชื่อภายใตนํ้ าพระทัยของพระเจา
คุณไมควรอาย
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“แตถาผูใดถูกการรายเพราะมีชื่อวาเปนคริสตชน ก็อยาใหผูนั้นมีความ
ละอายเลย  แตใหถวายเกียรติแดพระเจาเพราะชื่อนั้น”   1 เปโตร 4:16

คุณควรมคีวามสุขเมื่อคุณทนทุกขตามนํ้ าพระทัยของพระเจา
“พวกอัครทูตจึงออกไปใหพนหนาสภาดวยความยินดีที่เห็นวาตนสมจะ

ไดรบัการหลูเกียรติเพราะพระนามนั้น”  กจิการ 5:41

เปาโลกลาววาคุณควรที่จะทํ าดังนี้
“จงชืน่ชมยนิดีในความหวัง จงอดทนตอความยากลํ าบาก จงขะมักเขมน

อธิษฐาน”  โรม 12:12

เมือ่เราถกูดาเราก็อวยพร เมื่อถูกขมเหงเราก็ทนเอา (1 โครินธ 4:12)
“แตเราผูเปนคนรับใชของพระเจาไดกระทํ าตัวใหเปนที่ชอบในการทั้ง

ปวงโดยความเพยีรอดทนเปนอันมาก ในความทุกขยาก ในความขัดสน ในเหตุ
วิบัติ”  2 โครินธ 6:4

“อยาละอายที่จะเปนพยานฝายองคพระผูเปนเจาของเรา หรือฝายตัว
ขาพเจาทีถ่กูจ ําจองอยูเพราะเห็นแกพระองค แตจงมีสวนในการยากลํ าบากเพื่อ
เหน็แกขาวประเสริฐโดยฤทธิ์เดขแหงพระองค”  2 ทิโมธี 1:8

“เพือ่จะไดไมมใีครหวั่นไหวดวยการยากลํ าบากเหลานี้ ทานเองก็รูแลววา
เราถกูทรงกํ าหนดไวแลวสํ าหรับการนั้น”  1 เธสะโลนิกา 3:3

“แตทานจงหนักแนนและมั่นคง จงอดทนตอความทุกขยากลํ าบากและจง
กระท ําพันธบริการของทานใหสํ าเร็จ”  2 ทโิมธี 4:5

คุณไมควรคิดวาเปนเรื่องแปลกเมื่อคุณประสบกับความทุกขยาก
“ดูกอนทานที่รัก อยาประหลาดใจที่ทานตองประสบกับความทุกขยาก

อยางแสนสาหสัเปนการลองใจ เหมือนหนึ่งวาเหตุการณอันประหลาดไดเกิดขึ้น
กับทาน

แตวาทานทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ทานไดมีสวนรวมในความทุกข
ยากของพระครสิต เพื่อวาเมื่อพระสิริของพระเจาปรากฏขึ้น ทานทั้งหลายก็จะได
ชืน่ชมยินดีเปนอันมากดวย

ถาทานถกูดาวาเพราะพระนามของพระคริสต ทานก็เปนสุขดวยวาพระ
วญิญาณแหงพระสิริและของพระเจาทรงสถิตอยูกับทาน”  1 เปโตร 4:12-13

เปาโลสรปุทาทีที่ถูกตองตอการทนทุกขเมื่อเขาอธิบายวา
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“เหตฉุะนัน้เราจึงไมยอทอ ถึงแมวากายภายนอกของเรากํ าลังทรุดโทรม
ไป แตจิตใจภายในนั้นก็ยังคงจํ าเริญขึ้นใหมทุกวัน

เพราะวาการทนทุกขยากเล็กๆ นอยๆ ของเรา ซ่ึงเรารับอยูประเด๋ียว
เดียวนั้น จะท ําใหเรามีศักด์ิศรีถาวรมากหาที่เปรยีบมิได

เพราะวาเราไมไดเห็นแกสิ่งของที่เรามองเห็นอยู แตเห็นแกสิ่งของที่มอง
ไมเหน็ เพราะวาสิ่งของซ่ึงมองเห็นอยูนั้นเปนของไมยั่งยืน แตสิ่งซ่ึงมองไมเห็น
นัน้กถ็าวรนิรันดร” 2 โครินธ 4:16-18

เปาโลเหน็วาความทุกขยากเปนคนรับใชของเรา  เขากลาววามัน “ทํ า (งาน) ใหเรา”  (ภาษา
อังกฤษใชคํ าวา work for us)

ฤทธิ์อํ านาจที่มาจากการทนทุกข
จ ําไววา พระเจาไมไดทํ าใหเกิดความทุกขยาก ความทุกขยากอยูในโลกนี้เพราะความบาป แต

พระเจาทรงใชความทุกขยากเปนโอกาสที่จะสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองค พระองคทรงใชความทุกข
ยากเพื่อใหเกิดสิ่งตอไปนี้

เปล่ียนจากรายกลายเปนดี
พระเจาทรงน ําเอาสิ่งที่เปนรายและเปลี่ยนใหเปนดี พระองคทรงไถออกมาเพื่อใหจุดประสงคของ

พระองคสํ าเร็จ
โยเซฟบอกพี่ๆ ของเขาซึ่งขายเขาใหเปนทาสวา

“แตบัดนีอ้ยาเสียใจไปเลย อยาโกรธตัวเองที่ขายเรามาที่นี่ เพราะวาพระ
เจาทรงใชเราใหมากอนหนาพี่เพื่อจะไดชวยชีวิต

เหตฉุะนัน้มิใชพี่เปนผูใหเรามาที่นี่ แตพระเจาทรงใหมา”  ปฐมกาล 45:5, 8

ซาตานเปนเหตุใหพี่ๆ ของเขาท ําบาปและนํ าความทุกขยากมาใหโยเซฟ แตพระเจาทรงไถความ
ทกุขออกมาใหเปนสิ่งดี แมวาสถานการณจะไมเปนที่นาพอใจแตพระเจาทรงกระทํ ากิจอยูเบื้องหลัง

ซาตานดลใจใหคนสงพระเยซูไปสูความมรณา แตพระเจาทรงไถส่ิงนี้ออกมาเพื่อใหเกิดผลดี การ
ส้ินพระชนมของพระองคทํ าใหเกิดความรอดและชีวิตที่ฟนจากความตาย

พระเจาสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคเมื่อพระองคนํ าเอาความทุกขยากของคุณมาใชใหสํ าเร็จ
จดุประสงคของพระองค  ไมมเีหตบัุงเอิญหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นในชีวิตของผูเชื่อ เพราะวาพระเจา.....

“ตามพระดํ าริของพระองคผูทรงกระทํ าทุกสิ่งตามที่ไดทรงตริตรองไวสม
กบัพระทัยของพระองค”   เอเฟซัส 1:11
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เปล่ียนการสูญเสียใหเปนชัยชนะ
พระเจาทรงเปลี่ยนการสูญเสียตามธรรมชาติมาสูประโยชนฝายวิญญาณ เปาโลเขียนถึงการสูญ

เสยีของเขาในโลกฝายธรรมชาติวา
“แตวาสิง่ใดที่เคยเปนคุณประโยชนแกขาพเจา ขาพเจาถือวาสิ่งนั้นไร

ประโยชนแลว เพื่อเห็นแกพระคริสต

ทีจ่รงิขาพเจาถือวาสิ่งสารพัดไรประโยชน เพราะเห็นแกความประเสริฐ
แหงความรูถึงพระเยซูคริสต  องคพระผูเปนเจาของขาพเจา เพราะเหตุพระองค
ขาพเจาจงึไดยอมสละสิ่งสารพัด และถือวาสิ่งเหลานั้นเปนเหมือนหยากเยื่อเพื่อ
ขาพเจาจะไดพระคริสต”  ฟลิปป 3:7-8

เปล่ียนความออนแอเปนความเขมแข็ง
เปาโลรูวา

“...ความออนแอของพระเจาก็ยังเขมแข็งยิ่งกวากํ าลังของมนุษย”  1 โค
รนิธ 1:25

พระเจาบอกเปาโลวา
“การมคุีณของเราก็พอแกเจาแลว  เพราะความออนแอมีที่ไหนเดชของ

เรากม็ฤีทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น”  2 โครินธ 12:9

เหตนุีเ้ปาโลจึงกลาววา
“เหตฉุะนัน้ ขาพเจาจึงภูมิใจในบรรดาความออนแอของขาพเจาเพื่อฤทธิ์

เดชของพระคริสตจะไดอยูในขาพเจา

เหตฉุะนัน้เพราะเห็นแกพระคริสต  ขาพเจาจึงชื่นใจในบรรดาความออน
แอของขาพเจาในการประทุษรายตางๆ ในความยากลํ าบาก ในการถูกขมเหง
ในความอบัจน  เพราะวาขาพเจาออนแอเมื่อใด ขาพเจาก็จะแข็งแรงมากเมื่อ
นัน้”   2 โครินธ 12:9-10

ความออนแอตามธรรมดาของมนุษยของคุณเปดโอกาสที่พระเจาจะสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของ
พระเจา

เพื่อทดสอบความเชื่อของคุณ
ทกุสิง่ทกุอยางในโลกวิญญาณมีพื้นฐานอยูที่ความเชื่อ เหตุนี้เองที่จะตองมีการทดสอบความเชื่อ

ของคุณ
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“เพือ่การลองดูความเชื่อของทาน อันประเสริฐยิ่งกวาทองคํ า ซ่ึงแมเสีย
ไปไดกย็งัถกูลองดวยไฟ  จะไดเปนเหตุใหเกิดความสรรเสริญเกิดศักด์ิศรีและ
เกยีรตใินเวลาที่พระเยซูคริสตจะเสด็จมาปรากฏ”  1 เปโตร 1:7

เปนการทดลองความเชื่อเมื่อคุณอธิษฐานแบบพระเยซูคือ ใหพระเจาทํ าใหถวยแหงความขมขื่น
ผานไปและมนัก็ไมผานไป  ตรงขามคุณกลับถูกบังคับใหด่ืมถวยแหงความทุกขยากนี้จนหมด

แตความเชือ่จะเรียนรูวา คํ าอธิษฐานของเราไมใชจะไมไดรับคํ าตอบเพียงเพราะวาไมไดตอบตาม
ทีเ่ราตองการ

เพื่อเตรียมคุณใหพรอมที่จะปลอบโยนผูอื่น
“สาธกุารแดพระเจา พระบิดาแหงพระเยซูคริสตเจาของเรา พระบิดาผู

ทรงเมตตา พระเจาแหงความชูใจทุกอยาง

พระองคผูทรงชูใจเราในการทุกขยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถชู
ใจคนเหลานัน้ที่มีความทุกขยากอยางใดอยางหนึ่งไดดวยความชูใจ ซ่ึงตัวเราเอง
ไดรบัจากพระเจา”  2 โครินธ 1:3-4

เมือ่คุณแบงปนการปลอบโยนของพระเจากับผูอ่ืน คุณก็จะ
“ยกมอืทีอ่อนแรงขึ้นและจงใหหัวเขาที่ออนลามีกํ าลังขึ้น

และจงท ําทางใหตรงเพื่อใหเทาของทานเดินไป เพื่อวาขาที่เขยกนั้นจะได
ไมเคล็ด แตจะหายเปนปกติ”  ฮีบรู 12:12-13

เพื่อสอนคุณไมใหวางใจในตนเอง
เปาโลพดูถึงจุดประสงคของการทนทุกขของเขาในเอเซียวา

“เราอยากใหทานทราบถึงความทุกขยากที่เกิดแกเราในแควนเอเซีย  ซ่ึง
ท ําใหเราหนักใจเหลือกํ าลัง  จนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได

ทีจ่รงิเราคาดวาเราถึงที่ตายแลว  แตทีเ่ปนเชนนี้ก็เพื่อมิใหเราไวใจในตน
เอง  แตใหไวใจในพระเจา ผูทรงโปรดใหคนทั้งปวงฟนจากความตาย”  2 โครินธ
1:8-9

คุณจะสํ านึกไดวา
“แตวาเรามีของมีคานี้อยูในภาชนะดิน เพื่อใหเห็นวาฤทธิ์เดชอันเลิศนั้น

เปนของพระเจา ไมไดมาจากตัวเราเอง”  2 โครินธ 4:7
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เพื่อพัฒนาคุณสมบัติที่ดีฝายวิญญาณ
“ยิง่กวานัน้ เราชื่นชมยินดีในความทุกขยากของเราดวย เพราะเรารูวา

ความทกุขยากนั้นทํ าใหเกิดความอดทน

และความอดทนทํ าใหเห็นวาเราเปนคนที่พระเจาทรงใชได และการที่เรา
เหน็เชนนั้นทํ าใหเกิดมีความหวังใจ”  โรม 5:3-4

“และเมือ่ทานทั้งหลายไดทนทุกขอยูชั่วขณะหนึ่งแลว พระเจาผูทรงพระ
คุณลํ ้าเลศิ ผูไดทรงเรียกใหทานทั้งหลายเขาในศักด์ิศรีนิรันดรในพระคริสต พระ
องคเองก็จะทรงโปรดปรับปรุงทานใหมั่นคงและมีกํ าลังขึ้น”  1 เปโตร 5:10

คุณสมบติัเหลานี้เปลี่ยนแปลงคุณใหเปนดังพระฉายของพระเยซู  ซึ่งเปนแผนการของพระเจาเพื่อ
คุณ  (โรม 8:28-29,  ฮีบรู 2:10, 18)

เพื่อสํ าแดงพระราชกิจของพระเจา
เมือ่สาวกเห็นคนที่ตาบอดแตกํ าเนิด เขาถามวาใครเปนผูรับผิดชอบตอการนี้ เปนความบาปของ

พอแมของเขาหรือของตัวคนนี้เอง
พระเยซูทรงตอบวา

“มใิชวาชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาไดทํ าบาป แตเขาเกิดมาตาบอด
เพือ่ใหพระราชกิจของพระเจาปรากฏในตัวเขา”  ยอหน 9:3

เพื่อใหฤทธิ์อํ านาจของพระเจาสมบูรณในเรา
“การทีม่คุีณของเราก็พอแกเจาแลว  เพราะความออนแอมีที่ไหน เดชของ

เรากม็ฤีทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น”   2 โครินธ 12:9

เพื่อขจัดส่ิงที่ไมมั่นคงออกไป
ความทกุขยากท ําใหเกิดการขจัดเอาสิ่งที่ไมมั่นคงออกจากชีวิตของคุณ คุณเลิกพึ่งพาผูอ่ืน พึ่ง

โปรแกรมหรือวัตถุใดซึ่งลวนแตชวยคุณไมไดในยามที่คุณตองการ
พระเจาทรงอนุญาตใหเกิดสิ่งนี้เพื่อ

“แสดงวาสิง่ทีห่วั่นไหวนั้นจะถูกกํ าจัดเสีย เหมือนกับสิ่งที่ทรงสรางใหมี
ขึน้ เพือ่ใหสิ่งที่ไมหวั่นไหวคงเหลืออยู”   ฮีบรู 12:27
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ในชวงเวลาแหงมรสุมของชีวิต ทุกสิ่งทุกอยางซึ่งไมไดสรางอยูบนพระเจาและพระวจนะก็ส่ัน
สะเทือน (สดุดี 119:89,  และมัทธิว 7:24-27)

เพื่อเปลี่ยนจุดศูนยรวมของคุณ
เมื่อคุณประสบความทกุขยาก คุณมักจะมุงความสนใจของคุณไปที่เหตุผลของความทุกขนั้น คุณ

สนใจวาอะไรเปนเหตุใหเกิดสถานการณที่ยุงยากและผลที่รายแรงที่มีในชีวิตของคุณ
พระเจาตองการเปลี่ยนจุดความสนใจของคุณจากการพยายามที่จะเขาใจสถานการณที่ไมยั่งยืน

มาสูการสํ านึกถึงประโยชนของสิ่งที่เปนนิรันดร
“เพราะวาการทุกขยากเล็กๆ นอยๆ ของเรา ซ่ึงเรารับอยูประเด๋ียวเดียว

นัน้จะท ําใหเรามีศักด์ิศรีถาวรมากจนหาที่เปรียบมิได

เพราะวาเราไมไดเห็นแกสิ่งของที่เรามองเห็นอยู แตเห็นแกสิ่งของที่มอง
ไมเหน็ เพราะวาสิ่งของซ่ึงมองเห็นอยูนั้นเปนของไมยั่งยืน  แตสิ่งซ่ึงมองไมเห็น
นัน้กถ็าวรนิรันดร” 2 โครินธ 4:17-18

“ดูกอนทานที่รัก อยาประหลาดใจที่ทานตองไดรับความทุกขยากอยาง
แสนสาหสัเปนการลองใจ เหมือนหนึ่งวาเหตุการณอันประหลาดใจไดเกิดขึ้นกับ
ทาน

แตทานทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ทานไดมีสวนรวมในความทุกข
ยากของพระครสิต เพื่อวาเมื่อพระสิริของพระเจาปรากฏขึ้น ทานทั้งหลายก็จะได
ชืน่ชมยินดีเปนอันมาก” 1 เปโตร 4:12-13

“ถาเรามีความอดทน เราก็จะไดครองรวมกับพระองค”  2 ทิโมธี 1:12

เพื่อเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของตัวเกา
พระเจาตรัสถึงชาติโมอับวา

“โมอบัสบายต้ังแตหนุมๆ มา และไดตกตะกอน มันไมไดถูกถายออกจาก
ภาชนะนี้ไปภาชนะนั้น หรอืตองถกูกวาดไปเปนเชลย ดังนั้น รสจึงยังอยูในนั้น
และกลิ่นก็ไมเปลี่ยนแปลง”  เยเรมีย 48:11

เพราะวาโมอับไมไดประสบกับการถายเทออกและการคนใหทั่ว ซึ่งจ ําเปนตอการทํ าใหเปนเหลา
องุนด ี ชาตนิัน้จงึไมไดเปลี่ยนแปลง  โมอับมีความสบายและอยูในความมั่งคั่ง เพราะเหตุนี้จึงไมไดพัฒนา
และเตบิโตขึน้อยางเหมาะสมในฝายวิญญาณ ดังนั้นจึงไมมีการเปลี่ยนแปลง “กลิ่นหอมของเขาเอง”  ก็ยัง
คงอยูกับตัวเขา

ความทกุขยากกํ าจัดธรรมชาติของตัวเกาของคุณออกไป  เมื่อคุณถูกเขยาทํ าใหเดือดรอนและถูก
เทออก กลิน่หอมฝายวิญญาณของคุณเปลี่ยนแปลงจากฝายเนื้อหนังมาเปนฝายวิญญาณ
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เพื่อเตรียมคุณสํ าหรับการรับใช
คุณไดขอใหพระเจาใช คุณปรารถนาที่จะเปนเหมือนพระเยซูมากขึ้นและอธิษฐานที่จะเปน

ภาชนะทีถ่กูเลอืกสรรไวในงานของพระองค  คํ าตอบคํ าอธิษฐานของคุณอาจมาโดยทางความทุกขยาก
“ดูเถิด เราไดถลงุเจาแลว แตไมเหมือนเงิน  เราไดทดลองดูเจาในเตาของ

ความทุกขใจ”  อิสยาห 48:10

โดยความเดอืดรอนนี้เอง ที่ทํ าใหคุณยายจากการถูกเรียกใหเปนบุตรของพระเจามากลายเปนผูที่
พระเจาเลอืกสรรไว  ความเดือดรอนตามนํ้ าพระทัยของพระเจาจะทํ าใหคุณถูกรอนจนบริสุทธิ์เพื่อใหพระ
องคทรงใชเหมือนดังเชนโลหะที่ถูกหลอมในเตาไฟในโลกฝายธรรมชาติ
เพื่อเตรียมพรอมที่คุณจะครอบครองกับพระคริสต

“ถาเรามคีวามอดทน เราก็จะไดครองรวมกับพระองค  ถาเราไมยอมรับ
พระองค พระองคก็จะไมยอมรับเราเชนเดียวกัน”  2 ทโิมธี 2:12

เพื่อใหคุณไดรับพระพรฝายวิญญาณ
พระเยซูตรัสวา

“บุคคลผูใดตองถูกขมเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผูนั้นเปนสุขเพราะ
วาแผนดินสวรรคเปนของเขา

เมื่อเขาติเตียนขมเหงและนินทาวารายทานทั้งหลายเปนความเท็จเพราะ
เรา ทานก็เปนสุข

จงชืน่ชมยนิดี เพราะวาบํ าเหน็จของทานมีบริบูรณในสวรรค เพราะเขา
ไดขมเหงผูเผยพระวจนะทั้งหลายที่อยูกอนทานเหมือนกัน”   มัทธิว 5:10-12

เพื่อสอนใหคุณเช่ือฟง
“ถงึแมวาพระองคทรงเปนพระบุตร พระองคก็ทรงเรียนรูที่จะนอบนอม

ยอมเชือ่ฟงโดยความทุกขลํ าบากที่พระองคไดทรงทน”  ฮีบรู 5:8

เพื่อทดสอบพระวจนะของพระเจาภายในตัวคุณ
“พระดํ ารสัของพระเจา เปนพระดํ ารัสที่บริสุทธิ์  เปนเหมือนเงินหลอมให

บรสิทุธิใ์นเตาไฟบนแผนดินแลวถึงเจ็ดครั้ง”  สดุดี 12:6
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เพื่อทํ าใหคุณถอมใจ
“ผูทรงน ําทานมาตลอดถิ่นทุรกันดารใหญนากลัว ซ่ึงมีงูแมวเซาและแมลง

ปอง และดนิแหงแลงไมมีนํ้ า ผูทรงประทานนํ้ าจากหินแข็งใหแกทาน

ผูทรงเลีย้งทานทั้งหลายดวยมานาในถิ่นทุรกันดาร ซ่ึงปูยาตายายของ
ทานไมทราบ เพื่อวาพระองคจะทรงกระทํ าใหทานถอมใจและทดลองทาน เพื่อ
กระท ําใหเกิดประโยชนแกทานในบั้นปลาย”  เฉลยธรรมบัญญัติ 8:15-16

เพื่อทํ าใหคุณกวางขวางขึ้นฝายวิญญาณ
หมายถึงวา คุณเติบโตฝายวิญญาณ

“เมือ่ขาพระองคจนตรอก ขอพระองคประทานชองทางให”  สดุดี 4:1

(ภาษาอังกฤษจะชัดเจนกวาคือ ใชคํ าวา enlarge=ขยายหนทางใหกวางขึ้น)

เพื่อชวยคุณใหรูจักพระเจาอยางใกลชิดสนิทสนม
คุณจะเขามารูจกัพระเจาอยางสนิทสนมมากขึ้นโดยทางความทุกขยาก โยบผูทนทุกขมากมาย

เรียนรูความจริงนี้และกลาววา
“ขาพระองคเคยไดยินถึงพระองคดวยหู  แตบัดนี้ตาของขาพระองคเห็น

พระองค ฉะนั้นขาพระองคจึงเกลียดตนเอง และกลับใจอยูในผงคลีและขี้เถา”
โยบ 42:5-6

พวกเราบางคนรูจกัพระเจาเพียงผิวเผิน  เมื่อเราไดรับพระพรของชีวิต พระเจาก็เปนสิ่งฟุมเฟอย
มากกวาที่จะเปนสิ่งจํ าเปน แตเมือ่คุณมีความตองการจริงๆ พระเจาทรงเปนความจํ าเปนแกเรา

โยบรูจกัพระเจาสนทิสนมมากขึ้นโดยทางความทุกขยาก กอนที่เขาจะพบความทุกข โยบรูจักพระ
เจาทางศาสนศาสตร  แตหลังจากนั้นเขารูจักพระองคโดยประสบการณ

เหตนุีเ้ปาโลจึงกลาววา
“ขาพเจาตองการจะรูจักพระองค และไดรับประสบการณในฤทธิ์เดช

เนือ่งในการที่พระองคทรงคืนพระชนมนั้นและรวมทุกขกับพระองค  คือตายบน
กางเขนเหมือนพระองค”  ฟลิปป 3:10



หลักการของฤทธิ์อํ านาจ บทที่ 17 -191 -

คุณรูจกัพระเจาไดในฤทธิ์อํ านาจของการฟนจากความตาย โดยการมีสวนอยางสนิทสนมใน
ความทุกขยากเทานั้น

ตลอดความทกุขยากของเขา โยบถามพระเจาถึงสาเหตุของความทุกขนี้ ไมเปนการผิดที่จะถาม
พระเจาดวยความสงสัย  พระเยซูเองทรงรูเปาหมายของการที่ทรงเสด็จเขามาในโลกวา เพื่อส้ินพระชนม
เพราะความบาปของมวลมนุษย  แตในชั่วโมงแหงความทรมาน พระองคทรงรองออกมาวา

“พระเจา พระเจาของขาพระองค เหตุใดทรงละทิ้งขาพระองคเสีย”

ส่ิงทีต่ามหลงัคํ าถามนั้นเองที่สํ าคัญ คํ าตอมาของพระเยซูคือ
“ขาพระองคขอมอบจิตวิญญาณไวในพระหัตถของพระองค”

แมวาเขาจะสงสัย แตการตอบสนองของโยบก็คือ
“แมพระองคทรงประหารขาเสีย ขาก็ยังวางใจในพระองค”  โยบ 13:15

(King James Version ไมเหมือนภาษาไทย)

“แตสวนขา ขาทราบวา พระผูไถของขาทรงพระชนมอยู และในที่สุดพระ
องคจะทรงปรากฎบนแผนดินโลก

และหลงัจากผวิหนังของขาถูกทํ าลายไปอยางนี้ แลวในเนื้อหนังของขา
ขาจะเห็นพระเจา”  โยบ 19:25-26

เมือ่ถามค ําถามแลว จุดเนนตองเปลี่ยนจาก “ขาพระองค” ไปเปน “พระองค”  คุณตองมอบความ
ทกุขยากของคุณไวในพระหัตถของพระเจา พรอมกับคํ าถามที่ไมไดรับคํ าตอบ

“จงวางใจในพระเจาดวยสุดใจของเจา และอยาพึ่งพาความรอบรูของตน
เอง” สภุาษิต3:5

พระเจาอาจเปดเผยจุดประสงคบางประการของความทุกขยากของคุณ  แตเปนไปไดที่คุณจะไม
เขาใจทั้งหมด

“ความยิง่ใหญของพระเจาคือ การซอนสิ่งตางๆ ไว”  สุภาษิต 25:2

“สิง่ลี้ลับทั้งปวงเปนของพระเยโฮวาหพระเจาของเราทั้งหลาย แตสิ่งทรง
ส ําแดงนัน้เปนของเราทั้งหลาย........”  เฉลยธรรมบัญญัติ 29:29

มส่ิีงลีลั้บบางอยางที่เปนของพระเจาเทานั้น เชนโยบ คุณอาจไมมีวันเขาใจจุดประสงคทั้งสิ้นของ
ความทุกขยากของคุณ
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ในทีสุ่ดพระเจาตรับกับโยบ พระองคทรงใชตัวอยางหลายประการจากธรรมชาติซึ่งโยบอธิบายไม
ได  พระเจาทรงเนนวาถาโยบไมเขาใจสิ่งที่เขาเห็นในโลกธรรมชาติแลว  เขาก็ยอมไมสามารถเขาใจสิ่งที่
เขามองไมเห็นในโลกฝายวิญญาณ

เมือ่โยบเผชญิหนากับพระเจา แมวาเขาจะไมไดรับคํ าตอบคํ าถามเกี่ยวกับความทุกขของเขาก็ไม
เปนสิง่ส ําคญัอะไร เขาอยูตอหนาพระเจาโดยตรงและประสบการณนี้ไมเหลือที่สํ าหรับส่ิงอื่นใด เขาไมถูก
ควบคมุและทรมานดวยเหตุผลของมนุษยตอไป เขานํ าความเชื่อมาวางไวแทนคํ าตอบคํ าถามของเขา

เมือ่คุณรูจกัพระเจาสนิทสนมโดยทางความทุกขยาก  คุณจะเห็นตัวคุณอยางที่เปนอยูจริง  คุณไม
ไดรูจกัพระเจาผิวเผินหรือผานทางผูอ่ืน การเผชิญหนาตอหนากับพระเจาทํ าไดมากกวาที่คํ าโตแยงและคํ า
ปรึกษา

เมือ่โยบยืนตอหนาพระเจา เขาไมไดรับคํ าตอบใหมๆ เขาไมไดรับขอมูลใหมๆ เกีย่วกับความทุกข
ยากของเขา  แตเขานํ าความเชื่อมาวางแทนคํ าถาม  โยบอยูตอหนาพระเจาโดยตรงและประสบการณดัง
กลาวไมเหลือที่ไวสํ าหรับคํ าถามและความสงสัย

ไมใชคุณเพียงคนเดียว
เมือ่คุณประสบความทุกขยากตามพระประสงคของพระเจา คุณควรสํ านึกวาคุณไมใชเพียงคน

เดยีวที่เปนเชนนี้ ผูเชื่ออ่ืนๆ อีกมากมายตางก็ประสบกับการตอสูที่คลายคลึงกัน
“...เพราะพวกพวกพี่นองทั้งหลายของทานทั่วโลกก็ประสบความทุกข

ล ําบากอยางเดียวกัน”  1 เปโตร 5:9

“พาย”ุ  ของชวีตินัน้หลีกเลี่ยงและควบคุมไมได  ตามที่ใหตัวอยางไวในคํ าอุปมาเรื่อง บาน 2 หลัง
ใน มทัธวิ 7:24-27  พายุจะมาถึงผูที่ไดสรางชีวิตของเขาบนพระวจนะของพระเจาเชนเดียวกับมาถึงผูที่ไม
ไดท ําเชนนี ้รากฐานของชีวิตคนเปนสิ่งที่ตัดสินวาผลของพายุจะเปนอยางไร

ความทกุขยากเปนสิ่งที่คาดหวังไดวาเปนสวนหนึ่งของพระประสงคของพระเจา
“แทจริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดํ าเนินชีวิตตามทางของพระเจาในพระ

เยซูคริสตจะถูกกดขี่ขมเหง”  2 ทโิมธี 3:12

“เพราะพระเจาไดทรงโปรดแกทานเพราะเห็นแกพระคริสต มิใชใหทาน
เชือ่ถอืในพระองคเทานั้น แตใหทานทนความทุกขยากเพราะเห็นแกพระองค
ดวย”   ฟลิปป 1:29

“.....ซ่ึงจะพสิจูนวาทานเปนผูสมควรกับแผนดินของพระเจา เหตุที่เห็นแก
แผนดินนัน้ ทานทั้งหลายจึงกํ าลังทนทุกขอยู”   2 เธสะโลนิกา 1:5

“ดวยวาเมือ่เราไดอยูกับทานทั้งหลาย เราไดบอกทานไวกอนแลววา เรา
จะตองทนการยากลํ าบาก แลวกเ็ปนจริงอยางนั้น ตามที่ทานก็รูอยูแลว”

 1 เธสะโลนิกา 3:4

“เวลานั้นเขาจะอายัดทานทั้งหลายไวใหทนทุกขลํ าบากและฆาทานเสีย 
และประชาชาตติางๆ จะเกลียดชังพวกทานเพราะความจงรักภักดีของทานที่มี
ตอเรา”  มัทธิว 24:9
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“แตกอนเหตกุารณเหลานั้นเขาจะจับทานไวและจะขมเหงทาน และอายัด
ทานไวแกธรรมศาลาและแกคุก  และพาทานไปตอหนากษัตริยและเจาเมือง
เพราะทานเห็นแกนามของเรา”   ลูกา 21:12

“...จงระลกึถงึคํ าที่เราไดกลาวแกทานทั้งหลายแลววา “บาวมิไดเปนใหญ
กวานาย ถาเขาขมเหงเรา เขาก็จะขมเหงทานทั้งหลายดวย  ถาเขาปฏบัิติตามคํ า
ของเรา  เขากจ็ะปฏบัิติตามคํ าของทานทั้งหลายดวย””   ยอหน 15:20

แตไมไดหมายความวาคุณจะทํ าตัวเองใหทุกขยากโดยเชื่อวาจะทํ าใหพระเจาทรงพอพระทัย พระ
เจาไมเคยทรงพอพระทัยเมื่อมีคนทุกขยาก การทํ าตนเองใหทุกขลํ าบากโดยตั้งใจนั้นเปนบาป  (เรียกวา
พวกทรมานกาย asceticism เชนการกินอาหารมื้อเดียว)

หลายคนพยายามทํ าเชนนี้เพื่อขอใหพระเจาบรรเทาพระพิโรธ หรือทํ าใหตัวเขาดูเปนคนบริสุทธิ์
หรือเครงศาสนาตอหนามนุษย แตพระเจาทรงระงับความพิโรธไดโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสตเทานั้น
อยางไรกต็าม พระเจาทรงนํ าความทุกขยากที่จะมาแตะตองชีวิตของคุณไป แลวไถเพื่อใหเปนสิ่งดี

สวนหนึง่ของแผนการติดตามผลในการตั้งคริสตจักรยุคแรก คือ การสอนผูเชื่อวาเขาอาจประสบ
ความทุกขยาก ซึ่งเปนสิง่ที่คริสตจักรหลายแหงในปจจุบันไมไดกระทํ า

“กระท ําใหใจของสาวกทั้งหลายถือมั่นขึ้น เตือนเขาใหดํ ารงอยูในศาสนา
และสอนใหเขาเขาใจวา เราทั้งหลายจํ าตองทนความยากลํ าบากจึงจะไดเขาใน
แผนดินของพระเจา”  กิจการ 14:22

การทรงเรยีกสาวกของพระเยซูคือ การปฏิเสธตนเองและความทุกข
ล ําบาก

“และผูใดทีไ่มรับเอากางเขนของตนตามเราไป ผูนั้นก็ไมมีคาควรกับเรา”
มทัธิว 10:38

“ขณะนัน้พระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตาม
เรามาใหผูนั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบก และตามเรามา””

 มทัธิว 16:24

“พระองคจงึทรงรองเรียกประชาชนกับเหลาสาวกใหเขามา แลวตรัสแก
เขาวา “ถาผูใดจะใครตามเรามา ใหผูนั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตน
แบก และตามเรามา””  มาระโก 8:34

“พระองคจงึตรัสแกคนทั้งหลายวา “ถาผูใดใครตามเรามา ใหผูนั้นเอาชนะ
ตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกทุกวัน และตามเรามา””  ลูกา 9:23

“ผูใดมไิดแบกกางเขนของตนตามเรามา ผูนั้นจะเปนสาวกของเราไมได”
ลกูา 14:27



หลักการของฤทธิ์อํ านาจ บทที่ 17 -194 -

พระเยซทูรงเรยีกผูเชื่อมาสูชีวิตแหงการปฏิเสธตนเอง ความทุกขยากและไมกางเขนเพราะเหตุ
ของ “การมสีามคัคธีรรม (การมีสวนรวม) ในความทุกขทรมานของพระองคซึ่งทรงอํ านาจอยางยิ่ง”

ฤทธิ์อํ านาจของการฟนจากความตายและฤทธิ์อํ านาจของความทุกขทรมานของพระองคเปน
เหมอืนพลงัดานบวกและลบในกระแสไฟฟาที่ใชอยูในสมัยนี้ จํ าตองมีทั้งทางบวกและลบเพื่อสรางฤทธิ์
อํ านาจ (หรือพลังไฟฟา)

ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 17
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
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2. ใครคอืแหลงที่มาของความบาปและความทุกขทรมานทั้งมวล

                                                                                                                         

3. ความทกุขยากเขามาสูชีวิตของเราไดอยางไร  จงบอกถึง 5 วิธีที่อธิบายไวบทนี้

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. จงสรปุวาเมือ่ผูเชื่อประสบความทุกขยากและเขาผานไปได ทํ าใหเขาสํ าเร็จเปาหมายอะไรในชีวิต
ของเขา

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 17
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1. “เพราะถงึแมวาพระองคทรงถูกตรึงเพราะทรงออน พระองคยังทรงพระชนมอยูเพราะฤทธิ์เดชของ
พระเจา เพราะวาเราก็ออนดวยกันกับพระองค  แตเรามีชีวิตเปนอยูกับพระองคเพราะฤทธิ์เดช
ของพระเจา” 2 โครินธ 13:4

2. ซาตาน

3. ความทกุขยากมาสูชีวิตของเรา  โดยทางผูอ่ืนนํ ามา ทางสถานการณของชีวิต ทางการรับใช ทาง
ความบาป และทางการโจมตีโดยตรงจากซาตาน

4. ท ําใหฝายวญิญาณของเขาเจริญเติบโตขึ้น มีความมั่นคงในความเชื่อ มีความอดทน พระเจา
สามารถส ําแดงฤทธิ์เดชผานชีวิตของเขา  และเขาเปนผูที่พระเจาทรงใชการได เขาจะรูจักพระเจา
ดียิง่ขึน้ จะไดรับเกียรติศักดิ์ศรีในอนาคต  พรอมที่จะไดครอบครองรวมกับพระเยซูคริสต
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เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป

เพือ่ใหพระเจาส ําแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคผานทางความทุกขยาก คุณตองตอบสนองอยาง
ถกูตองขณะที่ประสบเหตุการณนั้น

คุณตองไมบนพึมพัมหรือรองทุกข  ซึ่งเปนทาทตีอบสนองของอิสราเอลตอความยากลํ าบาก เขา
บนวาโมเสส (อพยพ 15:24)  แตการบนวานี้แทจริงเปนการตอสูพระเจาและแผนการของพระองคที่จะ
เปลีย่นแปลงคณุใหมาสูพระฉายของพระคริสต  ทุกสิ่งลวนกระทํ ากิจเขาดวยกันเพื่อทํ าใหคุณเปนเหมือน
พระองค  เมือคุณบนวาเรื่องความทุกขยาก คุณกํ าลังรองทุกขตอขบวนการนี้ ดู โรม 8:28-29

เมื่อประสบความทกุขยาก อยายอมใหทาทีขมขื่นเกิดขึ้น ความขมขื่นเปนการตอบสนองที่ผิดตอ
ความทกุขยาก เปนทาทีของความเกลียดชัง ตํ าหนิ  ตอวาและแกแคน

ถาคณุยอมใหมีความขมขื่น มันจะทํ าใหคุณเดือดรอนและเปนมลทิน  (ฮีบรู 12:16) ปดกั้นคุณ
จากการฟงเสียงพระเจา (อพยพ 6:9) สรางวิญญาณของการแกแคน (1 ซามเูอล 30:6) กอใหเกิดความซึม
เศราและทอใจ (บทเพลงครํ่ าครวญ  3:18-20) และใสยาพิษแกคุณในฝายวิญญาณ (กิจการ 8:23)


