พลังฟื ้ นคืนพระชนม์ ตอนที่ 5 อยู่เหนือสถานการณ์
 มีตวั อย่างของบุรุษและสตรี แห่งความเชื่อมากมายที่ถกู บันทึกไว้ คนเหล่านั ้นไม่ใช่คนที่ดาเนินชีวิตอย่าง
ไม่เจออุปสรรคปั ญหาใดๆ แต่คนเหล่านั ้นเลือกจะดาเนินชีวติ อยู่ด้วยความเชื่อ เขามัน่ ใจว่า
1โครินธ์ 2:9 สิง่ ที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ ยนิ และสิง่ ที่มนุษย์คดิ ไม่ถึง คือสิง่ ที่พระเจ้ าได้ ทรงจัดเตรียมไว้ สาหรับคน
ที่รักพระองค์
 ความเชื่อในพระเจ้ าทาให้ เขาก้ าวผ่านช่วงเวลาที่มืดมิดที่สดุ ดังนั ้นความเชื่อคือเชื ้อไฟที่ทาให้ เราทาตาม
การทรงเรี ยกได้ จนสาเร็จ ความเชื่อทาให้ เรายังยิ ้มได้ ความเชื่อทาให้ เรายังรับใช้ ต่อไป
ท่ าทีของคนที่ต้องการมีชวี ติ อยู่เหนือสถานการณ์
1. อย่ าจมกับความทุกข์
2โครินธ์ 4:17-1817 เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้ อยๆของเรา ซึง่ เรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั ้น จะทาให้ เรามี
ศักดิศ์ รี ถาวรมากหาที่เปรี ยบมิได้ 18 เพราะว่าเราไม่ได้ เห็นแก่สงิ่ ของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สงิ่ ของที่มอง
ไม่เห็น เพราะว่าสิง่ ของซึง่ มองเห็นอยู่นั ้นเป็ นของไม่ยงั่ ยืน แต่สงิ่ ซึง่ มองไม่เห็นนั ้นก็ถาวรนิรันดร์
 แม้ วนั นี ้เราอาจกาลังเผชิญความทุกข์หลายๆ อย่าง แต่ให้ เราจาไว้ ว่าความทุกข์ยากนั ้นแค่ชวั่ คราว และ
ปั ญหาจะจมเราไม่ ได้ ถ้ าเราไม่ จมอยู่กับปั ญหา
 พระคัมภีร์ถึงเตือนให้ เรายืนหยัดในความเชื่อที่จะมองไปที่พระเจ้ า มีความหวังใจมองไปที่อนาคตเพื่อ
สวัสดิภาพที่พระเจ้ าได้ ทรงจัดเตรี ยมไว้ และใช้ ความรักที่พระคริสต์ได้ ยอมตายบนกางเขนเป็ น
แรงผลักดัน ให้ เราผ่านพ้ นทุกอุปสรรคไปได้
 คำถำม อะไรคือควำมทุกข์ ใจที่คุณกำลังเจอในชีวติ ? คุณกำลังจมอยู่กับมันหรื อไม่ ?
ยากอบ 5:7 เหตุฉะนั ้นพี่น้องทั ้งหลาย จงอดทนจนกว่ าองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าจะเสด็จมา จงดูชาวนารอ
คอยผลอันลา้ ค่ าที่จะได้ จากแผ่ นดิน เพียรคอยจนกระทัง่ มีฝนต้ นฤดูและฝนชุกปลายฤดู
 ผู้เชื่อที่อดทนวันหนึ่งเราจะเห็นจุดสิ ้นสุดของปัญหา คือวันที่พระพรของพระเจ้ าจะเทลงมา การช่วยเหลือ
ของพระเจ้ าจะมาถึง เพราะเมื่อความมืดมันอยู่ยาวนาน เรารู้ ได้ อย่ างแน่ นอนว่ าใกล้ จะสว่ างแล้ ว
ลูกา 1:37 เพราะว่าไม่มีสงิ่ หนึ่งสิง่ ใดซึง่ พระเจ้ าทรงกระทาไม่ได้ ”
เคล็ดลับ คุณต้ องเลิกพูดถึงปั ญหา แต่ ให้ คุณพูดกับปั ญหา สั่งให้ มันเคลื่อนออกไป
 เหมือนเอเสเคียลที่เผยพระวจนะลงไปที่หว่างเขากระดูกแห้ ง เขากล่ าวถึงความเป็ นไปได้ เขาเผยพระ
วจนะให้ ลมหายใจแห่ งชีวติ จากองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าลงไปในสิ่งที่ตายแล้ ว กระดูกแห้ งจึงกลับมามี
ชีวติ กลายเป็ นกองทัพใหญ่ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า

 และคุณจะได้ ในสิ่งที่คุณเชื่อจริงๆ เท่ านัน้ ไม่ ใช่ ส่ งิ ที่คุณพูดว่ าคุณเชื่อ
 พระเยซูพูดบ่ อยครั ง้ มาก ในพระกิตติคุณว่ า…จงเป็ นไปตามความเชื่อของเจ้ าเถิด
 คำถำม ในใจจริงๆ กับสถำนกำรณ์ ที่คุณกำลังเจอ คุณเชื่ออะไร ?
2. อย่ าเผลอสนุกจนหลงระเริง
 อย่ าจมในความทุกข์ และอย่ าเผลอสนุกจนหลงระเริงว่ าความสุขนัน้ จะอยู่กับเรานิรันดร์
 อย่าให้ เราเหมือนกษัตริย์โซโลมอน ที่เมื่อเขารุ่งเรื องจนถึงที่สดุ เขาถูกดึงให้ หนั ไปจากทางของพระเจ้ า
 แล้ วในช่วงบั ้นปลายของชีวิต โซโลมอนก็ได้ ค้นพบว่า เขาได้ พลาดท่าติดกับดักความสนุก ติดกับดักความ
บาป ติดกับดักกับวิถีของโลก จนไถลออกจากทางของพระเจ้ า และมาสานึกในช่วงท้ ายของชีวิตว่า
ปั ญญาจารย์ 12:13-1413 จบเรื่ องแล้ ว ได้ ฟังกันทั ้งสิ ้นแล้ ว จงยาเกรงพระเจ้ า และรักษาพระบัญญัติของ
พระองค์ เพราะนี่แหละเป็ นหน้ าที่ของมนุษย์ทั ้งปวง 14 ด้ วยว่าพระเจ้ าจะทรงเอาการงาน ทุกประการเข้ าสู่
การพิพากษาพร้ อมด้ วยสิง่ เร้ นลับทุกอย่าง ไม่ว่าดีหรื อชัว่
 เช่น ติดกับบาปทางเพศ, กับดักด้ านเงินทอง, ติดกับค่านิยมของโลก หรื อสื่อที่ใช้ ในทางไม่ถกู ต้ อง
 ตัวอย่าง อดีตกษัตริย์เช่นเรนาร์ ดที่แท้ จริงไม่ได้ เป็ นนักโทษของเอ็ดเวิร์ด แต่เขาเป็ นนักโทษของความ
ตะกละของตัวเอง ทาให้ ออกจากประตูห้องไม่ได้ เพราะความอ้ วนและไม่ควบคุมปาก
 คำถำม มีใครไหมเป็ นนักโทษของตัวเอง เป็ นนักโทษแห่ งควำมบำป หรื อเป็ นนักโทษของ
ควำมสนุกจนหลงระเริง ให้ มำรหลอกให้ คุณคุมขังตัวเองโดยไม่ มีใครขังเรำเลย ?
 มารมันรู้ว่าเราชอบอะไร อะไรทาให้ เราติดกับมันได้ มันก็จะเสริฟมาแบบไม่ อนั ้ เราต้ องระวังตัว
 คำถำม คุณเป็ นทำสของควำมทุกข์ หรื อสนุกจนหลงระเริงในบำป ในสิ่งใดอยู่ ?
 เพียงแค่เราปฏิเสธเหยื่อล่อของซาตานเราก็จะมีอิสรภาพ และกลับมามีชีวิตเหนือสถานการณ์ได้ อีกครัง้
3. จงมีกาลังขึน้ ในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
ยอห์น 10:10… เราได้ มาเพื่อเขาทั ้งหลายจะได้ ชีวิต และจะได้ อย่างครบบริบรู ณ์
 ถ้ าเราเข้ าใจว่าพระเจ้ าอยากให้ เราได้ รับสิง่ ที่ดีที่สดุ จนยอมส่งพระคริสต์มาตายเพื่อเรา แล้ วพระเจ้ าจะยัง
หวงสิง่ ดีอนั ใดไว้ จากเราอีกเล่า ถ้ าเราเชื่อเช่นนี ้จริงๆ ชีวิตเราจะเต็มเปี่ ยมด้ วยความหวัง มีพลังที่จะ
ดาเนินชีวิตแบบคนที่มคี วามเชื่อ คือดาเนินชีวติ อย่างคนที่อยูเ่ หนือสถานการณ์ได้
 แต่ปัญหาของมนุษย์ทวั่ ๆ ไปคือ เรามักจะอิงอยู่กบั สถานการณ์ มีงานค้ นคว้ าตัวหนึ่งพบว่า

o 10 % ในชีวิตคนจะได้ ทาในสิง่ ที่ตั ้งใจทา
o 90% คือสิง่ ที่เราทาไปเพื่อโต้ ตอบกับสิง่ ที่คนอื่นทากับเรา (ให้ คนอื่นกาหนดสิง่ ที่เราทา)
 แต่เปาโลแนะนาให้ เราชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทุกเวลา
ฟิ ลปิ ปี 4:4-5 4 จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทุกเวลา ข้ าพเจ้ าขอย ้าอีกครัง้ ว่า จงชื่นชมยินดีเถิด 5 จงให้
จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั ้งปวง องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงอยู่ใกล้ แล้ ว
 พระเจ้ าต้ องการให้ เราดีกบั คนอื่นเพราะรู้ว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงอยูใ่ กล้ แล้ ว พระเยซูใกล้ จะเสด็จกลับ
มาแล้ ว และเวลาที่จะมีสงิ่ สาคัญมากๆ เกิดขึ ้น สิง่ ที่ไม่สาคัญเราก็จะข้ ามไป
o เวลามีใครมาว่ าเรา ใครทาไม่ ด…
ี เราไม่สนใจแล้ ว เราจะมุง่ มัน่ รับใช้ พระเจ้ า เรามีหน้ าที่ต้องทา
 คำถำม อำทิตย์ ที่ผ่ำนมำ มีเหตุกำรณ์ ไหนไหมที่เรำสูญเสียควำมชื่นชมยินดี ที่เรำโกรธ ที่เรำ
รู้ สึกแย่ ? สังเกต สิ่งเหล่ ำนี้ให้ กำลังกับเรำ หรื อดึงกำลังของเรำลง ?
 ที่เป็ นอย่างนี ้เพราะความชื่นชมยินดีเราไม่ได้ อยู่ในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าแต่ไปอิงกับสิง่ อื่น
 ถ้ าเราอยากใช้ ชีวิตอยู่เหนือสถานการณ์ เราก็ต้องรับกาลังจากองค์พระผู้เป็ นเจ้ าก่อน และกาลังนั ้นต้ อง
มาจากความชื่นบานในพระเจ้ าเท่านั ้น
ฟิ ลปิ ปี 4:6-7 6 อย่าทุกข์ร้อนในสิง่ ใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่ องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้ า ด้ วย
การอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ 7 แล้ วสันติสขุ แห่งพระเจ้ าซึง่ เกินความเข้ าใจ จะคุ้มครองจิตใจ
และความคิดของท่านไว้ ในพระเยซูคริสต์
 เมื่อเรานาความปรารถนาทุกอย่ างมาเสนอต่ อพระเจ้ าด้ วยการอธิษฐาน การวิงวอนและการ
ขอบพระคุณ แล้ วสันติสุขจากพระเจ้ าเนื่องจากเราวางใจในพระองค์ จะหลั่งเข้ ามาในชีวติ
องค์ ประกอบ 3 ส่ วนของพลับพลา ที่เกี่ยวข้ องกับการอธิษฐาน

 การเข้ าสู่พลับพลาที่ประทับของพระเจ้ า ต้ องเข้ าทางประตู คือเฉพาะคนที่เชื่อวางใจในพระเยซู
คริสต์ เท่านั ้นที่จะสามารถเข้ าทางประตูนี ้ได้
 ภาพของพลับพลา และพระวิหาร เป็ นภาพเล็งถึงรูปแบบการอธิษฐานที่เราสามารถเข้ าพบพระเจ้ าด้ วย
การสารภาพบาป ด้ วยการขอบคุณพระเจ้ าสาหรับการไถ่ ด้ วยใคร่ครวญพระวจนะ ด้ วยขอบพระคุณใน
การจัดเตรี ยม ด้ วยการถวายการนมัสการและคาสรรเสริญอย่างสูง ด้ วยคาอธิษฐานจากใจเพื่อ
สถานการณ์และเพื่อคนทั ้งปวง จนเข้ าไปถึงอภิสทุ ธิสถานชื่นชมในความสว่าง ชื่นชมในการทรงนา ความ
ยุติธรรม ชื่นชมในความยิ่งใหญ่ ในการจัดเตรียมที่จะมาจากองค์พระผู้เป็ นเจ้ าผู้ทรงรักเราทั ้งหลาย
 ดังนั ้นการอธิษฐาน เราไม่สามารถอธิษฐานแบบยืนตะโกนหน้ าลานพลับพลา เราต้ องเข้ าไปในห้ องชั ้นใน
เพราะถ้ าเรายังไม่ได้ เข้ าไปที่วิสทุ ธิสถาน แน่นอนเราก็เข้ าไม่ถึงอภิสทุ ธิสถาน ณ พระที่นงั่ กรุณาเหนือหีบ
พันธสัญญา นั่นคือสาเหตุว่าทาไมเราจึงไม่ พบกับฤทธิ์เดชของพระเจ้ า ยังไม่ พบการอวยพรของ
พระเจ้ า การทรงนา หรื อการจัดเตรี ยมที่ชัดเจนที่มีไว้ สาหรั บเรา
 จงกล้ าที่จะเชื่อ จงลองเอาไปปฏิบตั ิ แล้ วคุณจะเริ่มเห็นชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนไป ถ้ าคุณทุกข์ และปล ้าสู้ด้วย
วิธีอื่นๆ มาเยอะแล้ ว วันนี ้หนุนใจให้ นงั่ ลงนมัสการอธิษฐานส่วนตัวสัก 1-2-3 ชัว่ โมงโดยตัดตัวเบี่ยงเบน
ทุกสิง่ ออกไป
o แล้ วความเชื่อคุณจะกลับมา ความชื่นชมยินดีจะกลับมา สันติสขุ ที่เกินความเข้ าใจจะกลับมา
o คาอธิษฐานจะเริ่มได้ รับคาตอบ คุณจะเริ่มได้ พบกับฤทธิ์เดชของพระเจ้ าอีกครัง้ การทรงนาจะ
ชัดเจน การจัดเตรี ยมจะเริ่มปรากฏ การรับใช้ จะได้ รับการรับรองจากสวรรค์
o คุณจะมีชีวิตอยู่เหนือสถานการณ์ได้ อีกครัง้

o เหตุเพราะ คุณหลุดจากกับดักแห่ งความทุกข์ และการถูกล่ อให้ หลง และกลับเข้ าสู่
ตาแหน่ งแห่ งความเชื่อเรี ยบร้ อยแล้ ว เพราะคุณกาลังรั บใช้ พระเจ้ าผู้อยู่เหนือความ

เป็ นไปไม่ ได้

