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บทที่ 10
พยายามแลวแตลมเหลว
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
บอกถึงตัวอยางในพระคัมภีรถึงคนที่มีชัยชนะเหนือความผิดพลาดและกลับมาสู
น้ําพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของพระเจา
บอกถึงตัวอยางในพระคัมภีร ถึงคนที่พลาดจากน้ําพระทัยของพระเจาและชีวิต
ของเขาจบลงในความลมเหลว
บอกถึงแนวทางในการกลับมาสูพระประสงคของพระเจาเมื่อคุณลมเหลว

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ
“เออ ประชากรของเรา นาจะฟงเราและอิสราเอลนาจะเดินในทางทั้งหลายของ
เรา”
สดุดี 81:13

คํานํา
ในหลักสูตรนี้
คุณไดเรียนรูถึงวิธีหลายประการที่พระเจาตรัสแกมนุษยเพื่อสื่อสารพระ
ประสงคของพระองค แตอะไรจะเกิดขึ้น ถาคุณพลาดไปโดยไมรูถึงพระประสงคของพระเจา บางที
คุณก็ตั้งใจที่จะไมเชื่อฟงพระสุรเสียงของพระองค
บางทีคุณพลาดจากการทรงนําโดยความ
ผิดพลาดหรือเขาใจหลักการของพระคัมภีรผิดไป บางทีคุณอาจกระทําสิ่งใดลงไปเร็วเกินไปโดย
ปราศจากการทรงนําของพระองค
คุณควรทําอยางไร เมื่อคุณไดพยายามแลว แตลมเหลว

คนที่ลมเหลวแตประสบความสําเร็จ
พระคัมภีรบรรจุตัวอยางมากมายถึงผูนําที่ยิ่งใหญผูซึ่งในจุดหนึ่งของชีวิตไดลมเหลวที่จะ
ฟงพระสุรเสียงของพระเจาและพลาดจากพระประสงคของพระองค แตคนที่ลมเหลวเหลานี้กลับมี
ความสําเร็จอันยิ่งใหญ
เขาพูดเท็จเรื่องนางซาราห ไมยอมบอกวาเปนภรรยาของเขา เพราะกลัววาจะถูก
อับราฮัม
ฆาและภรรยาจะถูกนําไปจากเขา
อยางไรก็ตามเขาถูกเรียกวาเปนบุรุษแหงความเชื่อ และเปน“สหายของพระเจา”
ผูซึ่งเอาไมตีหินและเรียกน้ําออกมาดวยความตั้งใจของตนเอง แทนที่จะพูดกับหิน
โมเสส
นั้นตามที่พระเจาทรงบอกใหเขาทํา
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อยางไรก็ตามพระคัมภีรกลาววาไมเคยมีผูเผยพระวจนะใดยิ่งใหญกวาโมเสส
ดาวิด

โยนาห

เปโตร

ผูไดลวงประเวณีกับภรรยาชายอื่น แลวฆาสามีของนางเสีย เพื่อปกปดความบาป
ของเขา
อยางไรก็ตามเขาเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญและถูกเรียกวา “บุรุษที่ทําตามน้ําพระทัย
ของพระเจา”
ผูซึ่งเดินไปในทิศทางตรงขามจากนีนะเวหเมื่อพระเจาทรงเรียกใหเขาไปเทศนาใน
เมืองนั้น
ตอมาภายหลัง เขาไดเทศนาจนเกิดการฟนฟูใหญในเมืองนั้น คนทั้งเมืองสํานึก
ผิดบาป
ผูไดปฏิเสธพระเยซู แตภายหลังกลับกลายเปนผูนําที่ยิ่งใหญในคริสตจักรสมัย
แรก

คนที่ลมเหลวอยางแทจริง (ไมประสบความสําเร็จเลย)
พระคัมภีรยังไดบรรจุตัวอยางหลายประการของคนที่พลาดจากพระประสงคของพระเจา และชีวิต
ของเขาจบลงดวยความลมเหลวและพายแพ
ผูซึ่งเปนผูวินิจฉัยคนสําคัญของอิสราเอล และมีพละกําลังมหาศาลที่พระเจา
แซมซัน
ประทานให เขาเริ่มปลดปลอยอิสราเอลจากกองทัพชาวฟสิสเตีย
แตโดยการที่เขาเขาไปเกี่ยวของกับผูหญิงที่ไมเชื่อพระเจา แซมซันถูกจับเปนเชลย
แตตายในขณะที่ยังเปนนักโทษของขาศึกอยู
ผูไดเปนกษัตริยเมื่ออายุ 16 ป เดิมนั้นเขาทําสิ่งที่ถูกตองในสายพระเนตรของพระ
อิสซิยาห
เจา และพระองคประทานความเจริญรุงเรืองแกเขา
แตอิสซิยาหกระทําบาปโดยเขาไปในพระวิหารและทําหนาที่ซึ่งปุโรหิตเทานั้นที่
ไดรับอนุญาตใหกระทํา พระเจาลงโทษเขาใหเปนคนโรคเรื้อนและเขาก็ตายไป
ผูซึ่งเปนกษัตริยพระองคแรกของอิสราเอล ไดรับความนิยมชมชอบจากประชาชน
ซาอูล
และผูซึ่งพระวิญญาณของพระเจาประทับอยูดวย
แตเพราะความไมเชื่อฟง พระเจาทรงปฏิเสธเขาและทรงเลือกกษัตริยองคอื่น
ขึ้นมาทําหนาที่แทนเขา ชีวิตของซาอูลจบลงดวยความลมเหลวสิ้นสงาราศีและ
การฆาตัวตาย
เดิมที่เขาเปนปุโรหิตที่ยิ่งใหญในพระวิหารของพระเจา แตเพราะการไมเชื่อฟง
เอลี
ชีวิตของเอลีและบุตรชายของเขาก็จบลงอยางนาอดสู
ยูดาสเปนสาวกของพระเยซูในระหวางที่พระองคทรงรับใชอยูในโลกนี้ เขาเปน
ยูดาส
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พยานถึงการอัศจรรยอันยิ่งใหญของพระเยซูและไดยินคําสั่งสอนของพระองค แต
เขาไดทรยศพระเยซูและจบชีวิตของเขาเองโดยการฆาตัวตาย

อะไรคือสาเหตุของความแตกตาง
เราไดกลาวถึงตัวอยางหลายประการในพระคัมภีร ถึงคนที่ในบางจุดของชีวิตไดพลาดที่จะ
รูพระประสงคของพระเจา
บางคนไดผานพนจากความลมเหลวและกลายเปนคนที่ยิ่งใหญของพระเจาตอไป แตบาง
คนไมเคยกลับมาสูทางเดิม ชีวิตของเขาจบลงในความลมเหลว
อะไรคือสาเหตุของความแตกตาง
เพื่อที่จะตอบคําถามนี้ ใหเรามาตรวจสอบดูชีวิตของกษัตริย 2 คนของอิสราเอล คือดาวิด
และซาอูลอยางละเอียด
ประการแรก ใหอานเรื่องราวของกษัตริยดาวิดที่หางเหินจากน้ําพระทัยของพระเจาไปใน 2
ซามูเอล บทที่ 11-12
แลวอานเรื่องราวของความลมเหลวของซาอูลใน 1 ซามูเอล บที่ 15
ความผิดพลาดของดาวิดดูจะใหญยิ่งกวาความผิดพลาดของซาอูล ซาอูลเพียงแตนําเอา
วัวบางตัวกลับมาจากการศึก เมื่อพระเจาไมใหเขาทําเชนนั้น
ดาวิดทําการลวงประเวณีกับภรรยาของชายอื่น เมื่อพบวาเธอตั้งครรภ เขาก็ฆาสามีเธอ
เสียเพื่อปกปดบาป
พระเจาทรงปฏิเสธซาอูลโดยไมใหเขาเปนกษัตริยตอไป อยางไรก็ตามดาวิดยังคงอยูบน
บัลลังกและถูกเรียกวา “บุรุษผูทําตามน้ําพระทัยพระเจา”
เหตุใดชีวิตของชายคนหนึ่งจบลงในความลมเหลว
ขณะที่อีกคนหนึ่งกาวตอไปสู
ความสําเร็จในอนาคต?
คําตอบมีคําเดียวคือ : การสํานึกผิด
เมื่อผูเผยพระวจนะซามูเอลเผชิญหนากับซาอูลดวยความบาปของเขา ซาอูลกลาววา
“และซาอูลเรียนซามูเอลวา “ขาพเจาไดกระทําบาปแลว เพราะขาพเจาไดฝาฝน
พระธรรมบัญญัติของพระเจาและคําของทาน เพราะขาพเจาเกรงกลัวประชาชนและยอม
ฟงเสียงของเขาทั้งหลาย”
“ฝายซาอูลจึงเรียนวา “ขาพเจาไดกระทําบาปแลว แตบัดนี้ขอทานใหเกียรติแก
ขาพเจาตอหนาพวกผูใหญของประชาชนของขาพเจาและตอหนาคนอิสราเอล ขอกลับไป
กับขาพเจาเพื่อขาพเจาจะไดนมัสการพระเยโฮวาหพระเจาของทาน””
1 ซามูเอล 15:24, 30
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ซาอูลถูกจับไดถึงความบาปของเขาและเขายอมรับ เขาเสียใจที่ถูกจับได การเสียใจใน
ความบาปยังไมเปนการเพียงพอ ความเสียใจนั้นตองนําไปสูการสํานึกผิดดวย
“เพราะวาความเสียใจอยางที่ชอบพระทัยพระเจายอมกระทําใหกลับใจใหม ซึ่ง
นําไปถึงความรอดและไมเปนที่นาเสียใจ แตความเสียใจอยางโลกนั้นยอมนําไปถึงความ
ตาย”
2 โครินธ 7:10
ซาอูลยอมรับวาเขาทําผิดพลาด แตเขาซัดทอดความผิดนี้แกผูอื่น เขาตองการใหซามูเอล
ใหเกียรติเขาตอหนาผูนําของประชาชน เพื่อเขาจะไดไมขายหนา เขาตองการใหซามูเอลนมัสการ
พระเจากับเขาเพื่อแสดงใหประชาชนเห็นวาเขายังคงเปนคนฝายวิญญาณอยู
ซาอูลไมเคยสารภาพความบาปของเขา สํานึกผิดและขออภัยโทษจากพระเจา เขาปฏิเสธ
ที่จะยอมรับความรับผิดชอบสวนบุคคล เขาถวายการนมัสการพระเจาในขณะที่พระเจาตองการ
การสํานึกผิด ซาอูลสนใจเรื่องชื่อเสียงของเขาทามกลางประชาชนมากกวาความสัมพันธระหวาง
เขากับพระเจา
ดวยเหตุนี้เอง ซามูเอลจึงบอกแกซาอูลวา
“และซามูเอลเรียนทานวา “ในวันนี้พระเจาไดทรงฉีกราชอาณาจักรอิสราเอลเสีย
จากทานแลว และทรงมอบใหแกผูอื่นที่ดีกวาทาน””
1 ซามูเอล 15:28
อาณาจักรถูกยึดคืนจากซาอูลและมอบใหแกดาวิด
เมื่อผูเผยพระวจนะนาธันเผชิญหนาดาวิดในเรื่องบาปของดาวิดนั้น ดาวิดยอมรับทันทีวา
“ดาวิดจึงรับสังกับนาธันวา “เรากระทําบาปตอพระเจาแลว” และนาธันกราบทูลดา
วิดวา “พระเจาทรงใหอภัยบาปของฝาพระบาทแลว ฝาพระบาทจะไมถึงแกมรณา””
2 ซามูเอล 12:13
เขาไมไดตําหนิผูอื่น เขาไมไดซัดทอดบัธเชบา เขายอมรับความผิดพลาดของเขาและสํานึก
ผิดอยางถอมใจตอหนาพระเจา
คําอธิษฐานที่ยิ่งใหญแหงการสํานึกผิดไดถูกบันทึกไวใน สดุดี บทที่ 5 จงอานสดุดีบทนี้ทั้ง
บทในพระคัมภีรของคุณ ดาวิดยอมรับรูความบาปของเขาและขอการอภัยโทษ
“เพราะขาพระองคทราบถึงการละเมิดของขาพระองคแลว
และบาปของขา
พระองคอยูตอหนาขาพระองคเสมอ
ขาพระองคไดทําบาปตอพระองค ตอพระองคเทานั้น และไดทําสิ่งชั่วรายในสาย
พระเนตรพระองค...
ขาแตพระเจา ขอทรงสรางใจสะอาดภายในขาพระองค และฟนน้ําใจที่หนักแนน
ขึ้นใหมภายในขาพระองค...”
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บางสวนของสดุดี บทที่ 51
ทั้งซาอูลและดาวิดตางก็เลือกทําสิ่งที่ผิดพลาด การเลือกผิดนําไปสูหนทางที่ผิด
เมื่อเผชิญหนากับความผิดพลาด ดาวิดสํานึกผิดและเปลี่ยนทิศทางใหม แตซาอูลไมไดทํา
เชนนี้ เขายังคงเดินหางออกไปจากน้ําพระทัยของพระเจา และจบชีวิตลงดวยความลมเหลว พาย
แพและฆาตัวตาย

พยายามแลวแตลมเหลว
เมื่อคุณไดพลาดไปจากพระประสงคของพระเจา ก็มีแนวทางในพระคัมภีรซึ่งถาปฏิบัติ
ตามจะชวยใหคุณหันกลับมาดําเนินชีวิตในพระประสงคของพระเจาไดเหมือนเดิม
เพื่อที่จะศึกษาแนวทางเหลานี้ เราจะใชตัวอยางของโยนาห จงอานหนังสือโยนาห (4 บท)
ในพระคัมภีรของคุณกอนที่จะศึกษาบทนี้ตอไป
พระเจาตรัสสั่งโยนาหใหไปเทศนาใหชนชาตินีนะเวหกลับใจ แตแทนที่จะเชื่อฟงพระสุ
รเสียงของพระเจา เขากลับมุงไปยังทิศทางตรงกันขาม
โยนาหใชขั้นตอนตอไปนี้ในการที่จะกลับมาสูน้ําพระทัยของพระเจา ตอไปนี้เปนแนวทางที่
จะใชเมื่อคุณประสบความลมเหลว
ยอมรับความผิดพลาด
พระเจาตองใชพายุใหญในทะเลเพื่อทําใหโยนาหแนใจวาเขาอยูนอกทางพระประสงคของ
พระเจา จงแนใจวา พระเจาทรงมีวิธีตางๆ ในการทําใหเรารูเมื่อเราไดพลาดจากพระประสงคของ
พระองค ในที่สุดโยนาหยอมรับวาเขามีความรูสึกผิดของเขา (โยนาห 1:12)
ตราบใจที่คุณยังไมยอมรับรูวาคุณไดพลาดจากพระประสงคของพระเจา คุณจะไมมีวัน
กลับเขามาสูพระประสงคของพระองค
อยายอมใหขอแกตัวใดๆ มาทําใหคุณไมยอมรับความผิดพลาดนั้น ขอแกตัวธรรมดาๆ
เหลานั้นคือ
“คนจะสูญเสียความไวใจในตัวผม”
“ถาผมยอมรับความผิดพลาดก็เทากับยอมรับวาผมผิด”
“ผมไดทําผิดพลาดไปแลว เห็นทีจะเลิกกันเสียที”
“มันสายเกินไปเสียแลว”
“ดิฉันเปนตัวอยางที่ไมดี จึงควรจากไปเสีย”
“ดิฉันอยูหางไกลจากพระประสงคของพระเจาจนเกินกวาที่จะทําใหอะไรๆ ดีขึ้น”
“ผมไมรูวาผมจะคนพบน้ําพระทัยพระเจาไดอีกหรือไม”
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ไมจําเปนที่คุณจะตองยอมรับความผิดพลาดของคุณในที่สาธารณชน นอกเสียจากวาสิ่ง
นั้นมีผลกระทบตอชีวิตของผูอื่นและคุณตองการการอภัยโทษจากเขา
แตคุณตองยอมรับความผิดพลาดกับตัวคุณเองและตอพระเจา
นี่เปนขั้นแรกของการ
กลับมาสูน้ําพระทัยพระเจา
อธิษฐานขอการอภัยโทษ
คําอธิษฐานอันยิ่งใหญแหงการสํานึกผิดของโยนาหถูกบันทึกไวในโยนาห บทที่ 2 โยนาห
ยอมรับรูความบาปของเขาตอหนาพระเจา เขาสํานึกผิดและขอการอภัยโทษ
เมื่อคุณไดพลาดจากพระประสงคของพระเจา (ไมไดทําตามพระประสงค) จงเขามาตอ
หนาพระเจาดวยการสํานึกผิด ขอใหพระเจาทรงอภัยโทษคุณสําหรับความผิดพลาดของคุณ จง
แนใจวาคุณไดอภัยตัวคุณเองดวย
ตกลงใจถึงจุดที่คุณหางไกลจากพระเจา
โดยการอธิษฐาน อานพระวจนะและการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงตกลงใจวา
จุดใดคือจุดที่คุณพลาดจากพระประสงคของพระเจา
ในกรณีของโยนาห เขาสํานึกวา การหางไกลจากพระประสงคของพระเจาเริ่มตนเมื่อเขา
ไปในทิศทางตรงขามกับเมืองนีนะเวห
แกไขความผิดพลาด
กลับไปสูจุดที่เริ่มตนหางจากพระเจาและแกไขความผิดพลาดถาเปนไปได
ในกรณีของโยนาห เมื่อเขารูวาความผิดพลาดของเขาเริ่มตนจากการไปในทิศทางตรงขาม
เมืองนีนะเวห เขาก็หันทิศทางกลับไปยังเมืองนีนะเวห เขาไดแกไขความผิดพลาดของเขาแลว (โย
นาห 3:3)
(บางทีคุณก็ไมอาจจะทําอะไรเพื่อแกไขความผิดพลาดไดนอกจากสํานึกผิด ในตัวอยาง
ของดาวิดที่เราไดกลาวถึงมาแลว เขาไมอาจทําสิ่งใดเกี่ยวกับความบาปเรื่องบัธเชบา เมื่อไดกระทํา
ลงไปแลว ความผิดไดทําไปแลวไมมีอะไรที่เขาจะแกไขได นอกจากสํานึกผิด แตในสถานการณที่
คุณสามารถทําการแกไขไดก็ควรจะทํา)
แสวงหาพระเจาเพื่อหาทิศทางใหม
หลังจากที่คุณไดยอมรับความผิดพลาดของคุณ ขอการอภัยโทษ พิจารณาวาจุดใดเปนจุด
เริ่มหางไกลและแกไขความผิดทุกอยางที่ทําไดแลว จงแสวงหาพระเจาเพื่อหาการนําทางใหม
จงนําเอาสิ่งที่กีดกั้นการฟงเสียงของพระเจาออกไป ซึ่งอาจรวมถึงบาปของการกบฏ ความ
ประสงคของตนเองและทาทีที่ผิด
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จงฝกฝนหูฝายวิญญาณของคุณใหไดยินพระสุรเสียงของพระเจา
คุณทําไดโดยการ
อธิษฐานและศึกษาพระวจนะของพระเจา
ขณะที่โยนาหแสวงหาพระเจาเพื่อการนําทางใหม พระเจาตรัสกับเขาเปนครั้งที่สองวา “จง
ลุกขึ้นและไปยังนีนะเวห” (โยนาห 3:1-2)
ปฏิบัติตามทิศทางการทรงนํานั้น
ครั้งนี้ โยนาหเชื่อฟงเสียงของพระเจา เขาไปยังเมืองนีนะเวห และเทศนาขอความจากพระ
เจา เขาพบการฟนฟูครั้งใหญที่สุดในประวัติศาสตรคนทั้งเมืองกลับใจ (โยนาห บทที่ 3)
พระคัมภีรบรรจุเรื่องราวหลายเรื่องของคนเชนโยนาห คนเหลานี้ทําผิดพลาดแตยอมรับ
ความผิดของเขา และขอการอภัยโทษจากพระเจา เมื่อเขาทําเชนนี้ พระเจายอมใหอภัยเสมอ และ
ประทานการทรงนําใหมให
พระองคทรงกระทําเชนเดียวแกคุณ พระเจาไมไดมองดูที่บันทึกชีวิตแตหนหลัง พระองค
ไมไดดูที่คุณตามที่คุณเปน แตพระองคทรงมองดูคนแบบที่คุณสามารถเปนได ถาคุณดําเนินในการ
เชื่อฟงพระสุรเสียงของพระเจา

สรุป
แผนผังตอไปนี้สรุปแนวทางของพระคัมภีรเพื่อใหคุณทําตามเมื่อคุณพลาดจากพระ
ประสงคของพระเจา
ยอมรับความผิดพลาด
T
อธิษฐานขอการอภัยโทษ
T
ตกลงใจวาจุดใดที่หางไกลจากพระประสงค
T
แกไขความผิดพลาด
T
แสวงหาพระเจาเพื่อหาทิศทางการทรงนําใหม
T
ปฏิบัติตามการทรงนํานั้น
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 10
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ จากความทรงจํา

2.

จงบอกถึงตัวอยางในพระคัมภีร 3 ตัวอยางของบุรุษผูยิ่งใหญที่มีชัยชนะเหนือความ
ลมเหลวและไดหันกลับมาสูพระประสงคที่สมบูรณของพระเจา

3.

บอกถึงตัวอยาง 3 ประการ ในพระคัมภีรถึงคนที่พลาดจากพระประสงคของพระเจาและ
ชีวิตของเขาจบลงดวยความลมเหลว

4.

บอกถึงแนวทาง 6 ประการ ในการที่จะกลับเขาสูพระประสงคของพระเจา ซึ่งคุณได
พยายามและผิดพลาดไป
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 10
1.

“เออ ประชากรของเรา นาจะฟงเราและอิสราเอลนาจะเดินในทางทั้งหลายของเรา” สดุดี
81:3

2.

ดูหนา 114

3.

ดูหนา 115

4.

แนวทางใหไว
ยอมรับความผิดพลาด
อธิษฐานขอการอภัยโทษ
ตกลงใจวาจุดใดที่เราหางเหิน
แกไขขอผิดพลาด
แสวงหาพระเจาเพื่อการนําทางใหม
ปฏิบัติตามการทรงนําพานั้น
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
1.

ในลูกา 15:11-32 พระเยซูทรงเลาเรื่องฃายหนุมผูจากบิดาของเขาและไปอาศัยอยูที่เมือง
ไกล
จงศึกษาเรื่องนี้อยางละเอียดโดยเฉพาะตอนที่กลาวถึงการที่บุตรชายกลับมาสู
บานของบิดา คุณจะพบวาเขาทําตามแนวทางเดียวกับที่เราไดกลาวไวในบทนี้ในเรื่องของ
การแกไขความผิดพลาด

2.

จงศึกษาตัวอยางในพระคัมภีรตอไปนี้ถึงคนที่จุดหนึ่งของฃีวิตเขาไดพลาดจากน้ําพระทัย
ของพระเจา
คนใดที่แกไขความผิดพลาดของเขา เขากลับจากความลมเหลวมาสูความสําเร็จได
อยางไร คนใดที่ไมไดแกไขความผิดพลาดของเขาและผลเปนอยางไร
คุณอาจเพิ่มตัวอยางอื่นเขาไปในรายการนี้จากการศึกษาพระวจนะดวยตัวคุณเอง
อับราฮัม
:
ปฐมกาล 20-21
โมเสส
:
อพยพ : ดูกิจการ 7:20-44 ดวย
บาลาอัม
:
กันดารวิถี 22
อิสซิยาห
:
2 พงศาวดาร 26
แซมซัน
:
ผูวินิจฉัย 13-16
ดาวิด
:
2 ซามูเอล 11-12, สดุดี 51
ซาอูล
:
1 ซามูเอล 8-15
โยนาห
:
หนังสือ โยนาห
เปโตร
:
มัทธิว, มาระโก, ยอหน, กิจการ
ยอหน มาระโก :
กิจการ 12:12, 25, 15:39, 2 ทิโมธี 4:11

3.

พระเยซูทรงเลาถึงคําอุปมาพิเศษ 2 เรื่องเกี่ยวกับพระประสงคของพระเจา จงศึกษาในลู
กา 12:42-48 และมัทธิว 21:28-32

123

