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บทที่ 11
เมื่อลําธารแหง
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
- บอกถึงเหตุผลของพระคัมภีรในการทนทุกขที่มีในพระวจนะ
- รูวาพระประสงคของพระเจามักจะเกี่ยวของกับการทนทุกข
- บอกความแตกตางระหวางการอยูภายในพระประสงคของพระเจาและการทนทุกขที่
เกิดจากการที่เราอยูนอกพระประสงคของพระเจา
- บอกถึงประโยชนที่ไดรับจากการทนทุกขภายใตพระประสงคของพระเจา

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ
“เหตุฉะนั้น ขอใหคนทั้งหลายที่ทนทุกขทรมานตามพระประสงคของพระเจาจง
ประพฤติชอบและฝากวิญญาณจิตของตนไวกับองคพระผูสรางผูเที่ยงธรรมนั้นเถิด”
1 เปโตร 4:19

คํานํา
ผูเชื่อคนนี้ไดยินเสียงของพระเจา ไดแสวงหาการทรงนําและพระองคประทานให เขาได
ดําเนินชีวิตไปตามที่ดูเหมือนพระเจาทรงนําเขาไป
แตผลจากการตัดสินใจของเขา เขาประสบปญหาซึ่งไมนาจะเกิดขึ้นจากการเดินทางใหม
ในน้ําพระทัยของพระเจาเลย
เขาไดยินเสียงของพระเจาถูกตองแนหรือวาเขาไดทําสิ่งผิดพลาด ประสบการณที่ลําบากนี้
เปนเครื่องหมายจากพระเจาวาเขากําลังมีชีวิตตามความประสงคของตนเองมากกวาตามแผนการ
ของพระเจาหรือ

การทนทุกข : พระเจาไมทรงเห็นดวยกับการกระทําของคุณหรือวาเปนน้ํา
พระทัยของพระองค
พระคัมภีรกลาวไวมากเกี่ยวกับเรื่องการทนทุกข ปญหา และความคับของใจตางๆ
เพื่อที่จะใหงายขึ้น เราจะอธิบายวามีเหตุผล 3 ประการสําหรับการทนทุกข

การทนทุกขที่มาจากซาตาน
ซาตานอาจนําความเดือดรอนและการทนทุกขมาให
มันถูกเรียกวาเปนขโมย
หมายความวามันตองการปลนเอาสิ่งดีทั้งปวงที่เราไดรับจากพระเจาไปเสียจากเรา
“ขโมยมาเพื่อลัก ฆา และทําลาย....”
ยอหน 10:10
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แตพระเยซูตรัสวา
“ดูเถิด เราไดใหพวกทานมีอํานาจ....ไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทําอันตรายแกทานได
เลย”
ลูกา 10:19

การทนทุกขที่เปนการถูกตีสอน
พระคัมภีรเปดเผยดวยวา พระเจาทรงตีสอนผูที่ดําเนินชีวิตไมเชื่อฟงพระวจนะ การตีสอน
หมายถึงการลงวินัย ตําหนิ และแกไข
“เมื่อมีการตีสอนนั้น ดูไมเปนที่ชื่นใจเลย เปนเรื่องเศราใจ แตตอมาภายหลังก็จะ
กอใหเกิดความสุขสําราญแกบรรดาคนที่ตองทนอยูนั้น คือความชอบธรรมนั้นเถิด”
ฮีบรู 12:11
พระเจาทรงใชความทุกขยาก
เพื่อแกไขปรับปรุงเราและนําเรากลับมาสูแผนการของ
พระองคสําหรับชีวิตของเรา
“กอนที่ขาพระองคทุกขยาก ขาพระองคหลงเจิ่น แตบัดนี้ขาพระองคปฏิบัติตาม
พระวจนะของพระองค ดีแลวที่ขาพระองคทุกขยาก เพื่อขาพระองคจะเรียนรูถึงกฏเกณฑ
ของพระองค
ขาแตพระเจา ขาพระองคทราบวาการพิพากษาของพระองคนั้นถูกตองแลว และ
ทราบวา ดวยความซื่อตรงพระองคทรงใหขาพระองคทุกขยาก”
สดุดี 119:67, 71, 75
เราควรมองดูความทุกขยากวาเหมือนกับเปนการเรียกใหคุณพิจารณาวิถีทางของคุณและ
ตรวจสอบจิตใจของคุณตอหนาพระเจา
แตความเดือดรอนไมจําเปนตองเปนเครื่องหมายของการอยูนอกพระประสงคของพระเจา
พระคัมภีรประกาศวา
“คนชอบธรรมถูกขมใจหลายอยาง (ถูกทําใหลําบาก)” สดุดี 34:19

การทนทุกขเนื่องจากเปนพระประสงคของพระเจา
พระคัมภีรเปดเผยวาเราอาจทนทุกขภายใตพระประสงคของพระเจา
“เหตุฉะนั้น ขอใหคนทั้งหลายที่ทนทุกขทรมานตามพระประสงคของพระเจาจง
ประพฤติชอบและฝากจิตวิญญาณของตนไวกับองคพระผูสรางผูเที่ยงธรรมนั้นเถิด”
1 เปโตร 4:19
เมื่อเราทนทุกขภายใตพระประสงคของพระเจา เราไมไดทนทุกขยากเพราะการกระทําที่
ผิดของเรา ไมใชการทนทุกขซึ่งเปนผลของการไมเชื่อฟง
โยบเปนคนชอบธรรมที่ดําเนินชีวิตในน้ําพระทัยของพระเจา โดยการอนุญาตของพระเจา
125

รูจักพระสุรเสียงของพระเจา

ซาตานไดมาเพื่อทดสอบความเชื่อของเขาโดยความเดือดรอนทางรางกาย วัตถุและวิญญาณ โย
บทนทานตอการทดลองนี้และรักษาความเชื่อในพระเจา
พระประสงคของพระเจาทรงนําบุตรหลานชาวอิสราเอลมาสูน้ําขมแหงมาราห ทรงนํา
สาวกมาพบพายุใหญ ทรงนําพระเยซูเขามาในปาเพื่อถูกซาตานทดลอง และทรงนําพระองคเขา
ไปสูการสิ้นพระชนมบนไมกางเขน
มีวีรบุรุษที่ยิ่งใหญแหงความเชื่อที่กลาวไวในฮีบรูบทที่ 11 เราเรียนรูวาเขาเหลานั้น...
“เพราะความเชื่อทานเหลานั้นจึงไดมีชัยเหนือดินแดนตางๆ
ไดตั้งระบบความ
ยุติธรรมได รับผลของพระสัญญา ไดปดปากสิงห
ไดดับไฟที่ไหมอยางรุนแรง ไดพนจากคมดาบ ความออนแอของทานก็กลับเปน
ความเขมแข็ง มีกําลังความสามารถในการทําสงครามไดตีกองทัพประเทศอื่นๆ แตกพาย
ไป
พวกผูหญิงก็ไดรับคนพวกของนางที่กลับฟนคืนชีวิตขึ้นมาอีก บางคนก็ถูกทรมาน
แตก็ไมยอมรับการปลดปลอย เพื่อเขาจะไดกลับมีชีวิตที่ดีกวานั้นอีก”
ฮีบรู 11:35-38
แตบันทึกยังมีตอไป ทามกลางวีรบุรุษแหงความเชื่อ มีคนเหลานั้นที่.. ถูกทรมาน.. ตองทน
ตอคําเยาะเยยและการถูกโบยตี และยังถูกลามโซและถูกขังคุกดวย
“พวกผูหญิงก็ไดรับคนพวกของนางที่กลับฟนคืนชีวิตขึ้นมาอีก บางคนก็ถูกทรมาน
แตก็ไมยอมรับการปลดปลอย เพื่อเขาจะไดกลับมีชีวิตที่ดีกวานั้นอีก
บางคนตองทนตอคําเยาะเยย และการถูกโบยตี และยังถูกลามโซและถูกขังคุก
ดวย
บางคนก็ถูกขวางดวยกอนหิน บางคนก็ถูกเลื่อยเปนทอนๆ บางคนก็ถูกฆาดวยคม
ดาบ บางคนก็นุงหมหนังแกะ หนังแพะพเนจรไป สิ้นเนื้อประดาตัว ตกระกําลําบากและ
ถูกเคี่ยวเข็ญ
(แผนดินโลกไมสมควรกับคนเชนนั้นเลย) เขาพเนจรไปในถิ่นทุรกันดารและตาม
ภูเขาและอยูตามถ้ําและโพรง”
ฮีบรู 11:35-38
บางคนที่กลาวไวในฮีบรู 11 หลบหนีการทรมานโดยการอัศจรรย แตบางคนตายในมือของ
ขาศึก แตเขาถูกนับวาเปนคนแหงความเชื่อ
ไมวาจะมีชีวิตอยูหรือตายไป มีชัยชนะหรือทุกขทรมาน ความเชื่อของเขาไมเคยถดถอย
ถาความทุกขทรมานเปนเครื่องหมายของการขาดความเชื่อหรือการลมเหลวแลว อัครทูต
เปาโลคงไมมีความเชื่อและเปนคนที่ลมเหลวที่ยิ่งใหญในประวัติศาสตรของคริสตจักรทีเดียว
เมื่อเปาโลถูกเรียกใหมารับใชเปนครั้งแรกนั้น พระเจาทรงบอกอะนาเนียใหบอกเขาวา เขา
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จะเผชิญความทุกขทรมานใหญยิ่งเพื่อองคพระผูเปนเจา (กิจการ 9:16)
การรับใชของเปาโลเปนบันทึกตอเนื่องของการทนทุกขภายใตพระประสงคของพระเจา
“เวนไวแตพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพยานแกขาพเจาในทุกบานทุกเมืองวา
เครื่องจําจองและความยากลําบากคอยทาขาพเจาอยู”
กิจการ 20:23
“บัดนี้ ทานก็ประจักษชัดแลวซึ่งคําสอน พฤติการ ความมุงหมายในชีวิต ความเชื่อ
ความอดทน ความรัก ความหนักแนนมั่นคง
การถูกขมเหง การทนทุกขยากลําบากของขาพเจาและสิ่งที่ไดเกิดขึ้นกับขาพเจา
ณ เมืองอันทิโอก เมืองอิโคนิยูม และเมืองลิสตรา การกดขี่ขมเหงที่ขาพเจาไดทนเอา ถึง
กระนั้นก็ดีองคพระผูเปนเจาทรงโปรดใหขาพเจาพนจากสิ่งเหลานั้นทั้งหมด”
2 ทิโมธี 3:10-11
เปาโลสรุปทาทีของเขาที่มีตอความทุกขทรมาน
“ขาพเจารูจักที่จะเผชิญกับความตกต่ํา และรูจักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ
ไมวาในกรณีใดๆ
ขาพเจารูจักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มทองและความอดอยาก
ความสมบูรณพูนสุขและความขัดสน”
ฟลิปป 4:12
“ที่จริงขาพเจาถือวาสิ่งสารพัดไรประโยชนเพราะเห็นแกความประเสริฐแหง
ความรูถึงพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของขาพเจา เพราะเหตุพระองค ขาพเจาจึงได
ยอมสละสิ่งสารพัดและถือวาสิ่งเหลานั้นเปนเหมือนหยากเยื่อ
เพื่อขาพเจาจะไดพระ
คริสต”
ฟลิปป 3:8
เปาโลไมใชคนเดียวที่ไดรับความทุกขยาก
คริสตจักรในยุคแรกทั้งหมดตางก็มี
ประสบการณ
“...คราวนั้นเกิดการขมเหงคริสตจักรครั้งใหญในกรุงเยรูซาเล็ม...”
ลูกา 8:1
เรามักจะคิดถึงความเดือดรอนในแงเหตุผลของมนุษย โดยมาตรฐานของเหตุผลมนุษย
แลว ไมกางเขนของพระเยซูกลับเปนการเสียเวลาแหงชีวิตที่ควรจะยิ่งใหญและมีศักดิ์ศรี แตใน
เหตุผลของพระเจา ไมกางเขนเปนความรอดของมนุษยคนบาป
การทนทุกขภายใตน้ําพระทัยของพระเจาไมใชอยางเดียวกับการตีสอนเนื่องจากการที่เรา
ทําผิด
“เพราะวา การไดรับความทุกขเพราะความดี ถาเปนที่ชอบพระทัยพระเจาก็ดีกวา
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จะตองทนอยูเพราะการประพฤติชั่ว”
1 เปโตร 3:17

สรุป
เพื่อสรุป พระคัมภีรสอนวาการทนทุกขอาจมีสาเหตุหลายประการ

...มาจากซาตานเพื่อปลนพระพรไปจากเรา
เราสามารถใชสิทธิอํานาจเหนือสิ่งนี้ได เพราะวาพระเจาประทานอํานาจแกเราใหทําได

...มาจากพระเจาเพื่อการตีสอนแกไขปรับปรุง
เราสามารถกําจัดความทุกขออกไปโดยการมีชีวิตดวยการเชื่อฟงพระเจา

...เปนน้ําพระทัย (พระประสงค) ของพระเจาสําหรับเรา
นี่เปนการทนทุกขที่มีเพื่อขาวประเสริฐ การทนทุกขเพื่อความชอบธรรม ทนทุกขภายใต
พระประสงคของพระเจา
มีคําถามวา เมื่อคุณประสบความทุกขยาก คุณจะรูไดอยางไรวา อะไรเปนเหตุผลที่อยู
เบื้องหลังการทนทุกข คุณจะบอกถึงความแตกตางของความทุกขรอนที่เกิดจากซาตาน เกิดจาก
การตีสอน และความทุกขภายใตพระประสงคของพระเจาไดอยางไร
เรื่องราวของพายุใหญ 3 ครั้ง ในพระคัมภีรจะชวยคําถามนี้ได

พายุ 3 ครั้ง
ความทุกขรอน บางทีถูกเปรียบเทียบกับพายุในธรรมชาติ เมื่อคุณมีความทุกข คุณประสบ
กับพายุฝายวิญญาณ พายุนี้อาจมีผลตอคุณในฝายวิญญาณ ฝายจิตใจ ฝายรางกาย วัตถุ หรือ
ทางอารมณ
พระคัมภีรบอกถึงพายุซึ่งสาวกของพระเยซูไดประสบ อานเรื่องนี้ในพระคัมภีรใน มาระโก
4:35-41
พายุนี้เปนการโจมตีจากซาตาน พระเยซูทรงบอกสาวกใหไปในทิศทางตรงขาม พระเยซู
ทรงอยูกับเขาในเรือ ซาตานพยายามที่จะขัดขวางพวกเขาไมใหไปถึงฝง เพราะวาจะมีการทํา
อัศจรรยในชาวเกราซา (ดู มาระโก บทที่ 5)
พระเยซูทรงทําใหพายุสงบดวยสิทธิอํานาจ พระองคขับไลอํานาจของศัตรู ทะเลก็คืนสู
ความสงบและเขาเดินทางตอไปไดโดยไมถูกขัดขวาง
พายุของซาตานคือ
สิ่งที่พยายามขัดขวางคุณไมใหทําตามพระประสงคของพระเจา
สําหรับชีวิตของคุณไดสําเร็จ ไมใชการทนทุกขที่มาจากการไมเชื่อฟงของคุณ ความทุกขรอนชนิดนี้
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ไมใชประเภทที่ “เปนไปตามพระประสงคของพระเจา” พระเจาไมทรงตองการใหสิ่งใดมาขัดขวาง
แผนการของพระองคสําหรับคุณ
เมื่อคุณพบพายุชนิดนี้ จงใชสิทธิอํานาจเหนือศัตรู พระเยซูทรงมอบอํานาจแกคุณใหอยู
เหนืออํานาจของซาตาน
มีเรื่องราวอีก 2 เรื่องเกี่ยวกับพายุในธรรมชาติที่บันทึกไวในพระคัมภีรซึ่งแสดงถึงความ
ทุกขรอนชนิดอื่น คือ การทนทุกขที่มาจากการตีสอนและการทนทุกขจากพระประสงคของพระเจา
จงอานเรื่องของโยนาหและพายุในโยนาห บทที่ 1 อานเรื่องของเปาโลและพายุในกิจการ
27 แลวศึกษาแผนผังตอไปนี้

โยนาห
โยนาหทําใหตนเองอยูในพายุ.. เขาไดรับ
สิ่งที่เขาทําลงไป
Ø
โยนาหเปนสาเหตุของพายุ
Ø
โยนาหนอนหลับระหวางที่มีพายุ
Ø
พระพรของพระเจาไมไดอยูกับโยนาห
Ø
เพื่อรอดจากพายุ โยนาหตองถูกโยนออก
จากเรือ

เปาโล
เปาโลเผชิญพายุโดยไมใชความผิดของ
เขาเอง เขาพยายามหามคนเหลานั้น
ไมใหแลนเรือไป
Ø
เปาโลเปนผูชวยเหลือเมื่อมีพายุ เขาไมใช
สาเหตุของพายุ
Ø
เปาโลอดอาหารและอธิษฐานทามกลาง
พายุ
Ø
พระพรของพระเจาอยูกับเปาโล
Ø
พวกกลาสีมีกําลังใจ
Ø
เพื่อใหรอดตาย ทุกคนตองอยูในเรือ
กําปน

มีขอแตกตางระหวางการเดินทางไปในพายุแหงชีวิตภายใตพระประสงคของพระเจาและ
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การประสบกับพายุที่อยูนอกพระประสงคของพระเจา
เมื่อเราผานประสบการณพายุที่อยูนอกพระประสงคของพระเจานั้น เปนสถานการณที่เรา
ไดกอใหเกิดขึ้นเอง ตัวอยางเชน ผูเชื่อที่แตงงานกับคนที่ยังไมไดรับความรอดจะพบกับความ
เดือดรอน เพราะเขาไดละเมิดหลักการของพระวจนะ
เราเปนสาเหตุของพายุนั้น เราไดละเมิดพระประสงคของพระเจา เราไมเชื่อฟงพระบัญญัติ
ของพระองค บอยครั้งที่เราไมแมแตจะรูถึงความรายแรงของสถานการณของเรา จิตวิญญาณของ
เราหลับสนิทในขณะที่เราเพิ่มเติมความรายแรงของพายุรอบๆ ตัวเรา
พระพรของพระเจาไมอยูกับเราและผูที่อยูรอบๆ เราก็ตกใจกลัว พายุนี้ไมใชการโจมตีของ
ซาตาน แตเปนการตีสอนจากพระเจา เราอาจนําพระสัญญาเรื่อง “อํานาจเหนือศัตรู” มาใชได แต
จะไมชวยเปลี่ยนแปลงสถานการณ
เมื่อเรารูสํานึกวา พายุแหงความเดือดรอนนี้เปนสิ่งที่เกิดจากการที่เราไมเชื่อฟงเสียงพระ
เจา มีการเยียวยารักษาเพียงประการเดียวคือ ขอการอภัยโทษจากพระเจา
แตเมื่อเราพบความทุกขรอนตามพระประสงคของพระเจา
สถานการณก็แตกตางกัน
ออกไป เราทนทุกขมิใชความผิดหรือบาปของเราเอง เราเปนตัวชวยเยียวยารักษาตอปญหารอบๆ
เราแทนที่จะเปนสาเหตุ
เราสามารถรับฐานะเปนผูนําฝายวิญญาณไดเพราะวาพระพรของพระเจาอยูกับเรา เรา
สามารถนําการหนุนใจมาสูผูอื่นเพราะวาเราเปนทางแกไขพายุแทนที่จะเปนสาเหตุ
เราตองไมละทิ้งออกจากเรือไป เราตองไมหนีจากความเดือดรอน เราตองอยูในเรือแหง
การทนทุกข เพราะวาเปนพระประสงคของพระเจา

การทนทุกขเปนสิ่งที่เราคาดหวังได
เมื่อเราทนทุกขตามพระประสงคของพระเจา เราควรรูวาเราไมไดอยูเพียงผูเดียว
“...เพราะวาพวกพี่นองทั้งหลายของทานทั่วโลกก็ประสบความทุกขลําบากอยาง
เดียวกัน”
1 เปโตร 5:9
“พายุ” ของชีวิตเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดและควบคุมไมได ตามที่กลาวไวในคําอุปมาของ
บาน 2 หลัง ในมัทธิว 7:24-27 พายุจะมาถึงคนที่ไดสรางชีวิตบนพระวจนะเชนเดียวกับผูที่ไมสราง
บนพระวจนะ รากฐานของชีวิตคนๆ หนึ่งคือ สิ่งที่บอกถึงผลของพายุ
เราไดรับการสอนวา การทนทุกขเปนสิ่งที่คาดหวังไดวาเปนสวนหนึ่งของพระประสงคของ
พระเจา
“แทจริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดําเนินชีวิตตามทางของพระเจาในพระเยซูคริสต
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จะถูกกดขี่ขมเหง”
2 ทิโมธี 3:12
“เพราะพระเจาไดทรงโปรดแกทาน เพราะเห็นแกพระคริสต มิใชใหทานเชื่อถือใน
พระองคเทานั้น แตใหทานทนความทุกขยากเพราเห็นแกพระองคดวย”
ฟลิปป 11:29
“เรื่องนี้แสดงใหเห็นชัดถึงการพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจา ซึ่งจะพิสูจนวา
ทานเปนผูสมควรกับแผนดินของพระเจา เหตุที่เห็นแกแผนดินนั้นทานทั้งหลายจึงกําลัง
ทนทุกขอยู”
2 เธสะโลนิกา 1:5
“ดวยวาเมื่อเราไดอยูกับทานทั้งหลาย เราไดบอกทานไวกอนแลววา เราจะตองทน
การยากลําบาก แลวเปนจริงอยางนั้นตามที่ทานก็รูอยูแลว”
1 เธสะโลนิกา 3:4
“ในเวลานั้น
เขาจะอายัดทานทั้งหลายไวใหทนทุกขลําบากและฆาเสียและ
ประชาชาติตางๆ จะเกลียดชังพวกทานเพราะความจงรักภักดีของทานที่มีตอเรา”
มัทธิว 24:9
“แตกอนเหตุการณเหลานั้นเขาจะจับทานไวและจะขมเหงทาน และอายัดทานไว
แกธรรมศาลาและแกคุก
ของเรา”

และพาทานไปตอหนากษัตริยและเจาเมืองเพราะเห็นแกนาม
ลูกา 21:12

“จงระลึกถึงคําที่เราไดกลาวแกทานทั้งหลายแลววา “บาวมิไดเปนใหญกวานาย”
ถาเขาขมเหงเรา เขาก็จะขมเหงทานทั้งหลายดวย ถาเขาปฏิบัติตามคําของเรา เขาก็จะ
ปฏิบัติตามคําของทานทั้งหลายดวย”
ยอหน 15:20
สวนหนึ่งของแผนการการติดตามผลในการตั้งคริสตจักรยุคแรกก็คือ สอนผูเชื่อวาเขาตอง
ประสบกับความทุกขยาก ซึ่งเปนสิ่งที่ขาดไปในคริสตจักรหลายแหงในปจจุบัน
“กระทําใหใจของสาวกทั้งหลายเขมแข็งขึ้น และหนุนใจพวกเขาใหดํารงอยูใน
ความเชื่อโดยกลาววา เราทั้งหลายจําตองทนความยากลําบากมากในการเขาสูแผนดิน
ของพระเจา”
กิจการ 14:22 ฉบับมาตรฐาน 2002
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เราถูกสอนวา เราจะตองทนทุกขเพื่อความชอบธรรม
“บุคคลผูใดตองถูกขมเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผูนั้นเปนสุขเพราะวาแผนดิน
สวรรคเปนของเขา”
มัทธิว 5:10

เราจะตองทนทุกขเพื่อทางของพระเจา
“แทจริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดําเนินชีวิตตามทางของพระเจาในพระเยซูคริสต
จะถูกกดขี่ขมเหง”
2 ทิโมธี 3:12

เราจะตองทนทุกขสําหรับการทําความดี
“เพราะวาการไดรับความทุกขเพราะทําความดี
ดีกวาจะตองทนอยูเพราะการประพฤติชั่ว”

ถาเปนที่ชอบพระทัยพระเจาก็
1 เปโตร 3:17

เราจะตองทนทุกขเพื่อพระวจนะของพระเจา
“...และเมื่อเกิดการยากลําบาก หรือการขมเหงตางๆ เพราะพระวจนะนั้น”
“แตไมฝงลึกในตัวจึงทนอยูชั่วคราว และเมื่อเกิดการยากลําบาก หรือการขมเหง
ตางๆ เพราะพระวจนะนั้น เขาก็เลิกเสียในทันทีทันใด”
มัทธิว 13:21
“แตไมฝงลึกในตัวจึงทนอยูชั่วคราว และเมื่อเกิดการยากลําบากหรือการขมเหง
ตางๆ เพราะพระวจนะนั้น ก็เลิกเสียในทันทีทันใด”
มาระโก 4:17

เราตองทนทุกขเพื่อไมกางเขน
“...เพื่อเขาจะไดไมถูกขมเหงเพราะเรื่องกางเขนของพระคริสต”
“คนที่ปรารถนาไดหนาตามเนื้อหนัง เขาบังคับใหทานรับพิธีสุหนัต เพื่อเขาจะได
ไมถูกขมเหง เพราะเรื่องกางเขนของพระคริสตเทานั้น”
กาลาเทีย 6:12

เราจะตองทนทุกขเพื่อพระนามของพระองค
“เพราะวาเราจะสําแดงใหเขาเห็นวา เขาจะตองทนทุกขลําบากมากเทาใดเพราะ
นามของเรา”
กิจการ 9:16
“แตกอนเหตุการณเหลานั้น เขาจะจับทานไวและขมเหงทาน และอายัดทานไวแก
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ธรรมศาลาและแกคุก และพาทานไปตอหนากษัตริยและเจาเมืองเพราะเห็นแกนามของ
เรา การนั้นจะเกิดแกทานเพื่อทานจะไดเปนพยาน”
ลูกา 21:12-13

เราทนทุกขเพื่ออาณาจักรของพระเจา
“...ซึ่งพิสูจนวาทานผูสมควรกับแผนดินของพระเจา เหตุที่เห็นแกแผนดินนั้นทาน
ทั้งหลายจึงกําลังทนทุกขอยู”
2 ทิโมธี 1:5
การทรงเรียกสาวกของพระเยซูนั้นคือ การปฏิเสธตนเองและการทนทุกข
“และผูใดที่ไมรับกางเขนของตนตามเราไป ผูนั้นก็ไมมีคาควรกับเรา”
มัทธิว 10:38
“ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตามเรามาใหผู
นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตน แบกและตามเรามา”
มัทธิว 16:24
“พระองคจึงทรงรองเรียกประชาชนกับเหลาสาวกใหเขามาแลวตรัสแกเขาวา “ถา
ผูใดจะใครตามเรามา ใหผูนั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนและแบกตามเรามา”
มาระโก 8:34
“มาเถิด รับกางเขนและตามเรามา”
“พระเยซูทรงเพงดูคนนั้น ก็ทรงรักเขาและตรัสวา “ทานยังขาดอยูสิ่งหนึ่ง จงไป
ขายบรรดาสิ่งของซึ่งทานมีอยูแจกจายใหคนอนาถา แลวทานจะมีทรัพยสมบัติในสวรรค
แลวจงตามเรามาและเปนสาวกของเรา””
มาระโก 10:21
“ถาผูใดใครตามเรามา ใหผูนั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกทุกวัน
และตามเรามา”
ลูกา 9:23
“ผูใดมิไดแบกกางเขนของตนตามเรามา ผูนั้นจะเปนสาวกของเราไมได”
ลูกา 14:27

ทาทีที่มีตอการทนทุกข
ยากอบกลาววา เราควรมองดูผูเผยพระวจนะทั้งหลายเปนแบบอยางของทาทีที่ถูกตองตอ
การทนทุกข
“พี่นองทั้งหลาย
จงเอาแบบอยางในการทนทุกขและการอดทนของผูเผยพระ
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วจนะ ผูกลาวความในพระนามขององคพระผูเปนเจา”
ยากอบ 5:10
พระเยซูตรัสวา เราควรมีทาทีแหงความรัก
“ฝายเราบอกทานวา จงรักศัตรูของทานและจงอธิษฐานเพื่อผูที่ขมเหงทาน”
มัทธิว 5:44
เราตองมีความสุขเมื่อเราทนทุกขตามพระประสงคของพระเจา
“พวกอัครทูตจึงออกไปใหพนหนาสภาดวยความยินดีที่เห็นวาตนสมจะไดรับการ
หลูเกียรติเพราะพระนามนั้น”
กิจการ 5:41
เราตองยกยองถวายเกียรติแดพระเจา
“แตถาผูใดถูกการรายเพราะมีชื่อวาเปนคริสตชนก็อยาใหผูนั้นมีความละอายเลย
แตใหถวายเกียรติแดพระเจาเพราะชื่อนั้น”
1 เปโตร 4:16
เปาโลกลาววาเราตอง
“จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงอดทนตอความยากลําบาก จงขมักเขมนอธิษฐาน”
โรม 12:12
“...เมื่อเราถูกดา เราก็อวยพร..”
1 โครินธ 4:12
“แตเราผูเปนคนรับใชของพระเจาไดกระทําตัวใหเปนที่ชอบในการทั้งปวงโดย
ความเพียรอดทนเปนอันมากในความทุกขยาก ในความขัดสน ในเหตุวิบัติ”
2 โครินธ 6:4
“อยาละอายที่จะเปนพยานฝายองคพระผูเปนเจาของเรา หรือฝายตัวขาพเจาที่ถูก
จําจองอยูเพราะเห็นแกพระองค แตจงมีสวนการยากลําบากเพื่อเห็นแกขาวประเสริฐ โดย
อาศัยฤทธิ์เดชแหงพระเจา”
2 ทิโมธี 1:8
“เพื่อจะไดไมมีใครหวั่นไหวดวยการยากลําบากเหลานี้ ทานเองก็รูแลววา เราถูก
ทรงกําหนดไวแลวสําหรับการนั้น”
1 เธสะโลนิกา 3:3
“แตทานจงหนักแนนมั่นคง จงอดทนตอความทุกขยากลําบาก จงทําหนาที่ของผู
ประกาศขาวประเสริฐ และจงกระทําพันธบริการของทานใหสําเร็จ”
2 ทิโมธี 4:5
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เราตองไมคิดวาเปนการแปลกเมื่อความทุกขรอนมาถึงเราตามพระประสงคของ
พระเจา
“ดูกอนทานที่รัก อยาประหลาดใจที่ทานตองไดรับความทุกขยากอยางแสนสาหัส
เปนการลองใจเหมือนหนึ่งวาเหตุการณอันประหลาดไดเกิดขึ้นกับทาน
แตวาทานทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ทานไดมีสวนรวมในความทุกขยากของ
พระคริสต เพื่อวาพระสิริของพระเจาปรากฏขึ้น ทานทั้งหลายก็จะไดชื่นชมยินดีเปนอัน
มากดวย”
1 เปโตร 4:12-13

เราตองอดทนตอความลําบากเหมือนทหาร
“จงทนการยากลําบากดวยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต”
2 ทิโมธี 2:3

เราตองชื่นชมยินดีในความทุกขยาก
“ยิ่งกวานั้น เราชื่นชมยินดีในความทุกขยากของเราดวย...”
โรม 5:3
เปาโลสรุปทาทีของเราที่มีตอการทนทุกขไวใน 2 โครินธ 4:9
“เหตุฉะนั้น เราจึงไมยอทอ ถึงแมวากายภายนอกของเรากําลังทรุดโทรมไป แต
จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจําเริญขึ้นใหมทุกวัน
เพราะวาการทุกขยากเล็กๆ นอยๆ ของเรา ซึ่งเรารับอยูประเดี๋ยวเดียวนั้น จะทํา
ใหเรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได
เพราะวาเราไมไดเห็นแกสิ่งของที่เรามองเห็นอยู แตเห็นแกสิ่งของที่มองไมเห็น
เพราะวาสิ่งของซึ่งมองเห็นอยูนั้นเปนของไมยั่งยืน แตสิ่งซึ่งมองไมเห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร”
2 โครินธ 4:16-18
เปาโลเห็นวาการทนทุกขเปนเหมือนกับคนรับใชของเรา เขากลาววามัน “ทําใหเรา” มี
ศักดิ์ศรีถาวร (ภาษาอังกฤษใชคํานี้วา “ทํางานเพื่อเรา”)

ความแนใจในการทนทุกข
เปาโลใหขอความที่สวยงามแหงความแนใจสําหรับเวลาแหงการทนทุกขไววา
“แลวใครจะใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสตไดเลา จะเปนความ
ทุกขหรือความยากลําบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย
หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ
แตวาในเหตุการณทั้งปวงเหลานี้ เรามีชัยเหลือลนโดยพระองค ผูไดทรงรักเรา
ทั้งหลาย
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เพราะขาพเจาเชื่อมั่นวา แมความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรคหรือเทพ
เจา หรือสิ่งซึ่งมีอยูในปจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหนา หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย
หรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ไดทรงสรางแลวนั้น จะไมสามารถกระทําให
เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจา ซึ่งมีอยูในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของ
เราได ”
โรม 8:35, 37-39
ไมมีสิ่งใดแยกคุณจากพระเจาได ไมมีสิ่งใดจะทําใหความรักของพระองคลบเลือนไป ไมมี
สิ่งใดจะเอาพระสุรเสียงของพระองคออกไป

ประโยชนของการทนทุกข
เปนการงายที่คุณจะทนตอความทุกขยาก
เมื่อเรารูดีถึงประโยชนฝายวิญญาณซึ่งจะ
เกิดผลในชีวิตของเรา
พระคัมภีรกลาวไววา เราจะเปนภาชนะที่ถูกเลือกสรรไวสําหรับพระเจาไดอยางไร
“ดูเถิด เราไดถลุงเจาแลว แตไมเหมือนเงิน เราไดทดลองดูเจาในเตาของความ
ทุกขใจ”
อิสยาห 48:10
โดยความทุกขยากนี้เองที่ทําใหเรายายจากการทรงเรียกในฐานะที่เปนบุตรของพระเจามา
กลายเปนภาชนะที่ทรงเลือกไวแลวของพระเจา ความทุกขยากตามพระประสงคของพระเจาทําให
เราไดรับการขัดเกลาเพื่อใหพระองคทรงใชเชนเดียวกับเหล็กที่ถูกถลุงในเตาหลอมในโลกธรรมชาติ
มีผลประโยชนหลายประการของขบวนการขัดเกลา (ถลุง) แหงการทนทุกขตามพระ
ประสงคของพระเจา เปาโลกลาวถึงประโยชนบางประการเหลานี้
“ที่เราทนความทุกขยากนั้น ก็เพื่อใหทานไดความชูใจและความรอด และที่เรา
ไดรับความชูใจ ก็เพื่อใหทานไดความชูใจดวย ซึ่งทานจะไดรับเมื่อเพียรสูทนความทุกข
เหมือนอยางเราไดทนนั้น”"
2 โครินธ 1:6
“ถามีบางคนไมสัตยซื่อ ความไมสัตยซื่อของเขานั้น จะทําใหความสัตยธรรมของ
พระเจาไรประโยชนหรือ
หามิไดเลย ถึงแมทุกคนจะอสัตย ก็ขอใหพระเจาทรงสัจจะเถิด ตามที่พระคัมภีร
เขียนไววา เพื่อพระองคจะไดปรากฏวา ทรงเปนผูสัตยธรรมในพระดํารัสทั้งหลายของ
พระองค และทรงมีชัยเมื่อเขาวินิจฉัยพระองค
แตถาความชั่วรายของเราเปนเหตุใหเห็นความชอบธรรมของพระเจา เราจะวา
อยางไร จะวาพระเจาทรงลงพระอาชญาโดยไมยุติธรรมอยางนั้นหรือ (ขาพเจาพูดอยาง
มนุษย)”
โรม 5:3-5
“และเมื่อทานทั้งหลายไดทนทุกขอยูชั่วขณะหนึ่งแลว พระเจาผูทรงพระคุณล้ําเลิศ
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ผูไดทรงเรียกใหทานทั้งหลายเขาในศักดิ์ศรีนิรันดรในพระคริสต พระองคก็จะทรงโปรด
ปรับปรุงทานใหมั่นคงและมีกําลังขึ้น”
1 เปโตร 5:10
คนตาบอดใน ยอหน 9:3 ไดรับความทุกขยาก “เพื่อที่พระราชกิจของพระเจาจะไดทรง
ปรากฏในตัวเขา” โดยทางฤทธิ์อํานาจแหงการทรงรักษาของพระเจา

ความทุกขยากเพิ่มเติมฤทธิ์อํานาจของพระเจาภายในเรา
“สําหรับชายคนนั้น ขาพเจาอวดได แตสําหรับตัวขาพเจาเอง ขาพเจาจะไมอวด
เลย นอกจากจะอวดเรื่องการออนแอของขาพเจา
แตพระองคตรัสกับขาพเจาวา “การที่มีคุณของเราก็พอแกเจาแลว เพราะความ
ออนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น”
เหตุฉะนั้นขาพเจาจึงภูมิใจใน
บรรดาความออนแอของขาพเจาเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสตจะไดอยูในขาพเจา
เหตุฉะนั้น เพราะเห็นแกพระคริสต ขาพเจาจึงชื่นใจในบรรดาความออนแอของ
ขาพเจาในการประทุษรายตางๆ ในความยากลําบาก ในการถูกขมเหง ในความอับจน
เพราะวาขาพเจาออนแอเมื่อใด ขาพเจาก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้น”
2 โครินธ 12:5, 9-10

ความทุกขยากมีผลใหเกิดความสมบูรณ
“ดูกอนพี่นองของขาพเจา เมื่อทานทั้งหลายประสบความทุกขยากลําบากตางๆ ก็
จงถือวาเปนเรื่องนายินดี
เพราะทานทั้งหลายรูวา การทดลองความเชื่อของทานนั้น ทําใหเกิดความหนัก
แนนมั่นคง
และจงใหความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ เพื่อทานทั้งหลายจะไดเปนคนที่ดี
พรอม มีคุณสมบัติครบถวนไมมีสิ่งใดบกพรองเลย”
ยากอบ 1:2-4

ถาเราทนทุกขกับพระคริสต เราจะครอบครองรวมกับพระองค
“ถาเรามีความอดทน เราก็จะไดครองรวมกับพระองค ถาเราไมยอมรับพระองค
พระองคก็จะไมทรงยอมรับเราเชนเดียวกัน”
2 ทิโมธี 2:12
พระเยซูตรัสวา
“บุคคลผูใดตองถูกขมเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผูนั้นเปนสุข เพราะวา
แผนดินสวรรคเปนของเขา
เมื่อเขาจะติเตียนขมเหง และนินทาวารายทานทั้งหลายเปนความเท็จเพราะเรา
ทานก็เปนสุข
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จงชื่นชมยินดีเพราะวาบําเหน็จของทานมีบริบูรณในสวรรค เพราะเขาไดขมเหงผู
เผยพระวจนะทั้งหลายที่อยูกอนทานเหมือนกัน”
มัทธิว 5:10-12

โดยความทุกขยาก เราก็ไดเรียนรูที่จะเชื่อฟง
“ถึงแมวาพระองคทรงเปนพระบุตร พระองคก็ทรงเรียนรูที่จะนอบนอมยอมเชื่อ
ฟงโดยความทุกขลําบากที่พระองคไดทรงทน”
ฮีบรู 5:8
ความทุกขยากทดสอบพระวจนะของพระเจาภายในเรา
“พระดํารัสของพระเจาเปนพระดํารัสที่บริสุทธิ์ เปนเหมือนเงินหลอมใหบริสุทธิ์ใน
เตาไฟบนแผนดินแลวถึงเจ็ดครั้ง”
สดุดี 12:6

ความทุกขยากทําใหเราถอมใจลง
“ผูทรงนําทานมาตลอดถิ่นทุรกันดารใหญนากลัว
ซึ่งมีงูแมวเซาและแมลงปอง
และดินแหงแลงไมมีน้ํา ผูทรงประทานน้ําจากหินแข็งใหแกทาน
ผูทรงเลี้ยงทานทั้งหลายดวยมานาในถิ่นทุรกันดาร
ซึ่งปูยาตายายของทานไม
ทราบ เพื่อวาพระองคจะทรงกระทําใหทานถอมใจและทดลองทาน เพื่อกระทําใหเกิด
ประโยชนแกทานในบั้นปลาย”
เฉลยธรรม
บัญญัติ 8:15-16

ความทุกขยากใหชองทางกวางแกเรา
...เมื่อขาพเจาจนตรอก ขอพระองคประทานชองทางให
“ขาแตพระเจาผูทรงใหประจักษวา ขาพระองคเปนฝายชอบธรรม ขอทรงโปรด
ตอบเมื่อขาพระองครองทูล เมื่อขาพระองคจนตรอก ขอพระองคประทานชองทางให ขอ
ทรงเมตตาแกขาพระองคและทรงฟงคําอธิษฐานของขาพระองค”
สดุดี 4:1
ยังมีประโยชนอีกประการหนึ่งของความทุกขยาก...

เมื่อลําธารแหง
มีเรื่องราวที่นาสนใจในพระคัมภีรเดิมของชายผูหนึ่งซึ่งประสบความทุกขยากภายใตพระ
ประสงคของพระเจา นั่นคือเรื่องของเอลียาห
เอลียาหไดประสบกับความทุกขยากทุกชนิดในขณะที่เขาเผยพระวจนะขาวสารของพระ
เจาในอิสราเอล แตเรื่องที่เราจะกลาวโดยเฉพาะนี้อยูใน 1 พงศกษัตริย 17 เปดเผยใหเห็นถึง
ประโยชนอีกประการหนึ่งของความทุกขยาก
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จงอานเรื่องนี้ในพระคัมภีรของคุณกอนที่จะศึกษาบทเรียนตอไป
ครั้งแรกเมื่อพระเจาทรงนําเอลียาหมายังลําธารเชริชนั้น พระองคจัดหาทุกอยางแกเขา
อยางอัศจรรย ฝูงกามาคอยใหอาหารแกเขาและลําธารก็ใหน้ําที่สดชื่น ในเวลาที่ชนชาตินี้กําลัง
ประสบกับการกันดารอาหารและขาดฝน แตในที่สุดลําธารก็แหง เหตุใดพระเจาจึงสงเอลียาหไปยัง
ลําธารซึ่งพระองครูวาจะแหง
พระประสงคของพระเจาบางทีก็รวมถึง “ลําธารแหง” แตเมื่อเราประสบความทุกขยาก
เชนนี้ ไมไดหมายความวาเราพลาดจากพระประสงคของพระเจา
เอลียาหไมไดพลาดจากพระประสงคของพระเจา พระเจาทรงนําเอลียาหมายังเชริช เขา
ดื่มน้ําที่นั้นอยางสดชื่น ความตองการของเขาไดครบถวน เขาไดรับพระพรจากพระเจา
แตเมื่อไรถึงเวลาที่จะตองเคลื่อนที่ไป พระเจาทรงอนุญาตใหลําธารแหงลง เพื่อที่จะใหเอลี
ยาหเกิดความสนใจ
บางทีพระเจาทรงนําคุณมาสู “ลําธารที่เชริช” ในชีวิตของคุณ คุณรูวาคุณไดยินพระสุ
รเสียงทรงนําคุณ พระองคทรงอวยพรคุณที่ “ลําธาร” ของคุณ คุณไดรับทุกสิ่งที่ตองการและคุณชื่น
ชมยินดีในพระพรของพระองค
แตแลว “ลําธารก็แหงลง” บางทีคุณอาจไมไดประสบกับการไหลของฤทธิ์อํานาจของพระ
เจา บางทีคนรอบๆ ขางคุณตอสูกับคุณ บางทีผูนําเหนือคุณไดสรางเขื่อนเหนือลําธารและน้ําก็
หยุดไหล ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม “ลําธาร” ที่สวยงามของคุณก็แหงลง
เมื่อ “ลําธารแหงลง” คุณสามารถทําหนึ่งในสองสิ่งตอไปนี้
คุณอาจนั่งลงริมลําธารในฝายวิญญาณ พูดและบนเรื่องโชคชะตาของคุณ คุณอาจใช
เวลาที่เหลือในชีวิตของคุณเฝาสงสัยวาเหตุใดสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นและรองไหเสียใจตอสิ่งนั้น
คุณอาจสงสัยในการทรงนําของพระเจา พระองคทรงนําคุณมาที่นี้ในครั้งแรกหรือ ถา
พระองครูวาลําธารจะแหง เหตุใดจึงทรงนําคุณมาที่นี้ คุณไดพลาดจากพระประสงคของพระเจา
หรือ
หรือวาคุณไดสํานึกรูวา เชนเดียวกับที่พระเจาทรงนําคุณมาสูลําธารนี้ ขณะนี้ พระองคก็
ทรงพรอมที่จะใหคุณเดินตอไปสูมิติใหมของพระประสงคของพระองค
พระองคกําลังจับความ
สนใจของคุณโดยทาง “ลําธารแหง”
ถาลําธารไมเคยแหง ถาพระเจาไมทรงใหเวลาแหงความทุกขยากมาถึง พระองคก็จะไม
ทรงใหเราเกิดความสนใจขึ้นมาได เชนเดียวกับเอลียาห เราจะตั้งมั่นอยูที่นี่เราอยูโดยไมเคย
เคลื่อนยายไปสูสิ่งใหมๆ เราจะไมเคยไปไกลเกินกวาริมฝงแมน้ําแหงความปลอดภัยของเรา
ลําธารที่แหงนําไปสูสิ่งที่ใหญกวา กอนที่จะมีประสบการณที่เชริช เอลียาหไดรับใชตอ
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บุคคลแตละบุคคลเทานั้น ภายหลังจากการเผชิญตอการสรางความเชื่อเชนนี้ เอลียาหไดรับใชตอ
คนเปนจํานวนมหาศาล เขายืนบนภูเขาคารเมลและประกาศตอหนาชนชาติของผูบูชารูปเคารพวา
พระเจาทรงเปนพระเจาแทและทรงพระชนมอยู
เมือเราเผชิญกับลําธารแหง ความเชื่อของเราจะไมลมเหลวไป เราอยูบนฝงของการรับการ
เปดเผยใหมๆ จากพระเจา เราตองไมสงสัยลําธารที่แหง เราตองเคลื่อนที่ไปตามมิติใหมของ
แผนการของพระเจาตอไป
บทตอไปจะกลาวถึงหัวขอนี้โดยเสนอขั้นตอน 6 ประการของการเปดเผยแผนการของพระ
เจา
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 11
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา

2.

เหตุผล 3 ประการสําหรับการทนทุกข 3 ประการตามพระคัมภีรมีอะไรบาง?

3.

จงบอกถึงประโยชนอยางนอย 3 ประการที่ไดรับจากการทนทุกขตามพระประสงคของพระ
เจา

4.

จงบอกถึงทาทีดานบวก 3 ประการที่ผูเชื่อตองมี เมื่อประสบกับความทุกขยาก

5.

จงอานขอความตอไปนี้ ถาขอความใดถูกใหเขียนตัว ถ. ลงขางหนา ถาขอความใดผิดให
เขียนตัว ผ ลงขางหนา
ไมเคยเปนพระประสงคของพระเจาเลยที่จะใหคุณตองทนทุกข
ก.
ถาคุณประสบความทุกขยาก หมายความวาคุณอยูนอกทางของพระประสงค
ข.
ของพระเจา
เปาโลอยูนอกพระประสงคของพระเจา เมื่อเขาประสบกับพายุในทะเล
ค.
เรามีอํานาจเหนือความทุกขยากที่เกิดจากซาตาน
ง.
เมื่อเราทุกขยากนอกพระประสงคของพะเจานั้น มักเกิดจากปญหาของเรา
จ.
เพราะความไมเชื่อฟง
พระเจาทรงตีสอนเรา เพราะพระองครักเราและปรารถนาที่จะนําเรากลับเขามาสู
ฉ.
การกระทําตามพระประสงคของพระองค
ถาเอลียาหไปที่ลําน้ําเชริชตามพระประสงคของพระเจาแลว ลําธารนั้นจะไมมีวัน
ช.
เหือดแหง
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ญ.
ด.
ต.

เราสามารถกําจัดความทุกขยากจากการตีสอนออกไปได ถาเราดําเนินชีวิตโดย
การเชื่อฟงพระเจา
บางครั้งพระเจาตองการใชความทุกขยากเพื่อจุดความสนใจแกเราเพราะ
พระองคตองการนําเราไปสูทิศทางใหม
พระคัมภีรสอนวา คนบาปเทานั้นที่จะพบกับความทุกขยาก

คําตอบบททดสอบ บทที่ 11
1.

2.
3.
4.
5.

“เหตุฉะนั้น ขอใหคนทั้งหลายที่ทนทุกขทรมานตามพระประสงคของพระเจา จงประพฤติ
ชอบและฝากวิญญาณจิตของตนไวกับองคพระผูสรางผูเที่ยงธรรมนั้นเถิด”
1 เปโตร 4:19
ความทุกขยากที่เกิดจากซาตาน เกิดจากการตีสอนและความทุกขยากที่เกิดตามพระ
ประสงคของพระเจา
ดูประโยชนของการทนทุกขในหนา 135-138
ดูทาทีที่มีตอการทนทุกขในหนา 133-135
ก.
ผ
ข.
ผ
ค.
ผ
ง.
ถ
จ.
ถ
ฉ.
ถ
ช.
ถ
ญ. ถ
ด.
ถ
ต.
ผ
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เพื่อศึกษาตอไปดวยตนเอง
1.
2.

จงศึกษาหนังสือ 1 เปโตร หนังสือนี้มุงเนนที่หัวขอของการทนทุกข
จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้เกี่ยวกับการทนทุกข

การยากลําบาก
2 ทิโมธี 2:3

ความลําเค็ญทุกขยาก
กิจการ 14:20, โรม 5:3, 1 เธสะโลนิกา 3:4, 2 เธสะโลนิกา 1:4

การขมเหง
มัทธิว 5:10-12, 44, 13:21, มาระโก 4:17, ลูกา 11:49, 21:12, ยอหน 15:20
1 โครินธ 4:12, 2 โครินธ 4:9, กิจการ 8:1, 11:19, 13:50, 2 ทิโมธี 3:12,
โรม 8:35, กาลาเทีย 6:12

การทนทุกข
1 เปโตร 5:10, ฟลิปป 1:20, 3:8, 2 โครินธ 1:6, 2 ทิโมธี 2:12, 3:12
กาลาเทีย 5:11, 6:12, กิจการ 9:16, 1 เธสะโลนิกา 3:4, 2 เธสะโลนิกา 1:5

ความทุกขยาก
สดุดี 34:0, 119:67, 71, 75, มัทธิว 24:9, กิจการ 20:23, 2 โครินธ 2:4, 4:17,
6:4, 1 เธสะโลนิกา 3:3, 2 ทิโมธี 1:8, 3:11, 4:5, 2 โครินธ 1:6, ยากอบ 5:10,
ฮีบรู 10:32-33, 11
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