ลุกขึ้นจากความท้อใจ
Ø คําถาม วันนี้เรากําลังเผชิญกับความท้อใจอะไรบ้าง?
• คําว่า “ยอมแพ้” ไม่ควรอยู่ในพจนานุกรมคริสเตียน ให้เราเหมือนกษัตริย์ดาวิดที่ปลุกใจตัวเอง
สดุดี 42:5(Psalms 42:5)
จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้า จงหวังใจในพระเจ้า
เพราะข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีก ผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์ และพระเจ้าของข้าพเจ้า Why are you
cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God; for I shall again praise
him, my salvation
• เมื่อไหร่ที่เราจมอยู่กับความท้อใจเราจะไปถึงเส้นชัยไม่ได้เลย
Ex. เอลียาห์
1พงศ์กษัตริย์ 19:3-4(1 Kings 19:3-4)
3 แล้วท่านก็กลัวและลุกขึ้นหนีไปเอาชีวิตรอด และมาถึงเบเออร์เชบาเขตประเทศยูดาห์
และละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่น Then he was afraid, and he arose and ran for his life and came to
Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there.
4 แต่ตัวท่านเองก็เดินเข้าถิ่นทุรกันดารไปเป็นระยะทางวันหนึ่ง มานั่งอยู่ที่ใต้ต้นซากและท่านทูลขอ
ให้ตัวท่านตายเสียทีว่า “พอแล้วพระองค์เจ้าข้า ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้ขอเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสีย
เพราะข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์” But he himself went a day's journey into the
wilderness and came and sat down under a broom tree. And he asked that he might die, saying,
"It is enough; now, O Lord, take away my life, for I am no better than my fathers."
• แม้เขาท้อ พระเจ้าผู้ทรงแสนดีก็ทรงส่งทูตสวรรค์มาชูกําลังและนําอาหารมาให้ท่านกินถึงสองครั้ง
• และทีภ่ ูเขาโฮเรบ พระเจ้าตรัสถามเอลียาห์ถึงสองครั้งว่า “เอลียาห์เอ๋ย เจ้าทําอะไรอยู่ที่นี่”
1 พงศ์กษัตริย์ 19:14 (1 Kings 19:14)
“ข้าพระองค์ร้อนรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธายิ่งนัก เพราะว่าประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้ง
พันธสัญญาของพระองค์ พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสีย และประหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์
เสียด้วยดาบ และข้าพระองค์ ข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่ และเขาทั้งหลายแสวงชีวิตของข้าพระองค์
เพื่อจะเอาไปเสีย” He said, "I have been very jealous for the Lord, the God of hosts. For the people
of Israel have forsaken your covenant, thrown down your altars, and killed your prophets with the
sword, and I, even I only, am left, and they seek my life, to take it away."
วิธีชนะความท้อใจบางประการ
1. สงบฟังเสียงพระเจ้า
• สาเหตุที่เอลียาห์ท้อใจ ส่วนหนึ่งคือเขาเข้าใจผิดว่าเขาเป็น ผู้เชื่อที่สัตย์ซื่อคนเดียวที่เหลืออยู่

Ø คําถาม เป็นไปได้ไหมมีความเข้าใจผิดบางอย่างทําให้คุณท้อใจ ?
ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าสําแดงความจริงกับเราในเรื่องนั้นๆ
1พงศ์กษัตริย์ 19:11-12 (1 Kings 19:11-12)
11 และพระองค์ตรัสว่า “จงออกไปเถิด ไปยืนอยู่บนภูเขาต่อพระพักตร์พระเจ้า” และดูเถิด
พระเจ้าทรงผ่านไป และลมใหญ่อันแรงกล้าได้พัดพังภูเขา และทําให้หินแตกเป็นก้อนๆต่อพระพักตร์พระเจ้า
แต่พระเจ้ามิได้สถิตในลมนั้น ภายหลังลมก็แผ่นดินไหว แต่พระเจ้าหาทรงสถิตในแผ่นดินไหวนั้นไม่ And he
said, "Go out and stand on the mount before the Lord." And behold, the Lord passed by, and a
great and strong wind tore the mountains and broke in pieces the rocks before the Lord, but the
Lord was not in the wind. And after the wind an earthquake, but the Lord was not in the
earthquake.
12 ภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟ แต่พระเจ้าหาทรงสถิตในไฟนั้นไม่ ภายหลังไฟก็มีเสียงเบาๆ And after
the earthquake a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire the sound of a low
whisper.
• จงให้พระเจ้าตรัสกับคุณในความนิ่งสงบ จัดเวลาเข้าหาพระเจ้า สงบฟังเสียงพระองค์
Ø พูดภาษาแปลกๆ
Ø อธิษฐาน และพึ่งพาพระเจ้าในทุกหนทาง
Ø ประกาศพระพร
Ø แล้วกลับเข้าสู่ตําแหน่งแห่งการเจิม
§ เมื่อนั้นเริ่มต้นจากฝ่ายวิญญาณปัญหาจะสยบใต้เท้าของคุณ
• ขอเพียง “อย่ายอมแพ้” เพราะการยอมแพ้เป็นการปฏิเสธการทรงช่วยเหลือจากพระเจ้า
2. อย่ายอมต่อความท้อใจ
• เรื่องเล่า การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคที่ประเทศเม็กซิโกในปี พ.ศ. 2511 มีนักกรีฑาคนหนึ่งชื่อ "จอห์น สตีเฟน
อัควารี" ชาวแทนซาเนีย ที่บาดเจ็บระหว่างการแข่งขันแต่ไม่หยุดวิ่ง เขาตอบผู้สื่อข่าวว่า
"ประเทศของผมไม่ส่งผมมาแค่ออกสตาร์ต แต่ส่งผมมาเพื่อวิ่งให้สําเร็จ"

• “ชัยชนะอาจไม่ใช่เส้นชัยสําหรับเรา” แต่ “การวิ่งถึงเส้นชัยคือชัยชนะของเราผู้เชื่อทุกคน”
• เช่นเดียวกับคนหลงป่าที่เสียชีวิต ส่วนใหญ่ไม่ได้เสียชีวิตจากการขาดน้ํา และขาดอาหาร
แต่ตายเพราะขาด "ความหวัง"
• วันนี้หลายคนอาจจะ “หลงป่า” อยากยอมแพ้ในบางเรื่อง แต่พระวจนะบอกว่า
กาลาเทีย 6:9 (Galatians 6:9 )
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร And let us
not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up. 10So then, as
we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the
household of faith.
• “ถ้าเราไม่ท้อใจ” คือ ถ้าเราไม่ยอมแพ้แล้ว เราจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
• ตัวอย่าง เปาโล แม้เขาจะถูกทําให้ท้อใจมากมาย เขาได้เปิดเผยแหล่งแห่งการชนะความท้อใจนั้นใน
2โครินธ์ 4:1-10 ( 2 Corinthians 4:1-10)
1 เพราะเหตุที่เรามีพันธกิจนี้โดยได้รับพระกรุณา เราจึงไม่ย่อท้อ Therefore, having this ministry by the
mercy of God, we do not lose heart.
2 เราได้ละทิ้งเล่ห์เหลี่ยมต่างๆที่น่าอับอายไปหมดสิ้นแล้ว เราไม่ทํากลอุบายและไม่ได้พลิกแพลง
พระกิตติคุณของพระเจ้า แต่โดยสําแดงสัจจะ เราเสนอตัวเราให้กับจิตสํานึกผิดชอบของคนทั้งปวง
จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า But we have renounced disgraceful, underhanded ways. We refuse to
practice cunning or to tamper with God's word, but by the open statement of the truth we would
commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God.
3 แต่ถ้ามีม่านบังข่าวประเสริฐของเราไว้จากใคร ก็จากคนเหล่านั้นที่กําลังจะพินาศ And even if our
gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing.

4 ส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้น พระของยุคนี้ได้กระทําใจของเขาให้มืดไป เพื่อไม่ให้เขาได้เห็นความสว่าง
ของข่าวประเสริฐ เรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้า In their case the god of this world
has blinded the minds of the unbelievers, to keep them from seeing the light of the gospel of the
glory of Christ, who is the image of God.
5 เราไม่ได้ประกาศตัวเราเอง แต่ได้ประกาศพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และประกาศ
ตัวเราเองเป็นทาสของท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซู For what we proclaim is not ourselves, but
Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake.
6 เพราะว่าพระเจ้าองค์นั้นผู้ได้ตรัสสั่งให้ความสว่างออกมาจากความมืด ได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจ
ของเรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้า ปรากฏในพระพักตร์ของพระคริสต์ For
God, who said, "Let light shine out of darkness," has shone in our hearts to give the light of the
knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
7 แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจาก
ตัวเราเอง But we have this treasure in jars of clay, to show that the surpassing power belongs to
God and not to us.
8 เราถูกขนาบรอบข้าง แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว เราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดมานะ We are afflicted
in every way, but not crushed; perplexed, but not driven to despair;
9 เราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง เราถูกตีลงแล้ว แต่ก็ไม่ถึงตาย persecuted, but not forsaken; struck
down, but not destroyed;
10 เราแบกความตายของพระเยซูไว้ที่กายเราเสมอ เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วย
always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested
in our bodies.
• การเป็นสาวก หมายความว่าเราจะเป็นคนที่เดินไปกับพระเยซู เข้าส่วนกับพระเยซู
รับฟังความคิดของพระเยซู มีจิตใจเหมือนพระเยซู
คริสเตียนที่มีหัวใจพระเยซูจึงมีหัวใจผู้รับใช้ไปโดยปริยาย
• และการเดินกับพระเยซูคริสต์ อาจมีทั้งช่วงเวลาของความสุข และความทุกข์ เราต้องตั้งรับเป็น
• เราต้องเข้าใจว่า ใจซื่อตรงไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจ
• และมากกว่านั้นเขารู้ว่าเบื้องหลังของการข่มเหงคือมารเขาจึงไม่ถือโทษโกรธเคืองพี่น้องในโคริ
นธ์ จนได้ประกาศถ้อยคําแห่งความเชื่อออกมาว่า
• “แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า
ไม่ได้มาจากตัวเราเอง เราถูกขนาบรอบข้าง แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว
เราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดมานะ เราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง เราถูกตีลงแล้ว

แต่ก็ไม่ถึงตาย เราแบกความตายของพระเยซูไว้ที่กายเราเสมอ
เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วย”
3. คิดถึงผู้ที่มีกําลังมากกว่า
มัทธิว 11:28 ( Matthew 11:28)
บรรดาผู้ทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข
Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.
• ให้เราจดจ่อที่พระเยซู คิดถึงพระวจนะของพระเจ้า และประกาศพระวจนะไล่เสียง แห่งความกลัว
การขาดความเชื่อที่ทําให้ท้อใจออกไป เช่น
ฟิลิปปี 4:13 ( Philippians 4:13)
ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้า I can do all things through him who
strengthens me.
อิสยาห์ 43:2-3 (Isaiah 43:2-3)
2 เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ํา เราจะอยู่กับเจ้า เมื่อข้ามแม่น้ํา น้ําจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ เจ้าจะไม่ไหม้
และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า When you pass through the waters, I will be with you;
and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall
not be burned, and the flame shall not consume you.
3 เพราะเราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลผู้ช่วยให้รอดของเจ้า… For I am the
Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior…
อิสยาห์ 41:13 ( Isaiah 41:13)
เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้า ยุดมือขวาของเจ้าไว้ คือเราเองพูดกับเจ้าว่า “อย่ากลัวเลย
เราจะช่วยเจ้า” For I, the Lord your God, hold your right hand; it is I who say to you, "Fear not, I am
the one who helps you."
• เพราะเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่ข้างเรา ทรงสถิตกับเรา พระองค์รักเรา
ทรงสัญญาว่าจะช่วยกู้และจะทรงช่วยให้รอด เราจะมัวจมอยู่กับความท้อใจไปทําไม
เพราะเรามีพระเยซูผู้ซึ่งเป็นมืออาชีพในการช่วยให้รอดเป็นพระเจ้าของเรา
ตัวอย่าง พระเจ้าตรัสสั่งอิสราเอลให้เข้าไปยึดครองคานาอัน
เฉลยธรรมบัญญัติ 1:6-8 ( Deuteronomy 1:6-8)
6 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ตรัส สั่งเราทั้งหลายที่โฮเรบว่า 'เจ้าทั้งหลายได้พักที่ภูเขานี้นานพอแล้ว
The Lord our God said to us in Horeb, 'You have stayed long enough at this mountain.
7 เจ้าทั้งหลายจงหันไปเดินตามทางที่ ไปยังแดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์ และที่ใกล้เคียงกันในอาราบาห์
และในแดนเทือกเขาและในเนินเชเฟลาห์ ในเนเกบและที่ฝั่งทะเล แผ่นดินของคนคานาอัน และที่เลบานอน

จนถึงแม่น้ําใหญ่ คือแม่น้ํายูเฟรติส Turn and take your journey, and go to the hill country of the
Amorites and to all their neighbors in the Arabah, in the hill country and in the lowland and in the
Negeb and by the seacoast, the land of the Canaanites, and Lebanon, as far as the great river,
the river Euphrates.
8 ดูเถิด เราได้ตั้งแผ่นดินนั้นไว้ตรงหน้าเจ้าทั้งหลาย เจ้าทั้งหลายจงเข้าไปยึดครองแผ่นดิน ซึ่งพระเจ้า
ทรงสัญญากับบรรพบุรุษของเจ้า คืออับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ว่าจะให้แก่เขาทั้งหลายและแก่เผ่าพันธุ์
ของเขาด้วย' See, I have set the land before you. Go in and take possession of the land that the
Lord swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give to them and to their
offspring after them.'
Ø คําถาม เราใช้เวลาที่ภูเขาแห่งความท้อใจนี้มานานพอแล้วหรือยัง ?
4. ให้อภัยเสมอ
• หลายครั้งความรู้สึกท้อใจเกิดจากคนรอบข้าง เราต่างคนมีโอกาสพลาดพลั้งทําให้ผู้อื่นท้อใจ
หรือทําให้ตัวเองท้อใจ แต่การให้อภัยจะช่วยลดความรู้สึกท้อใจลง
• ตัวอย่าง Horatio Spafford(โฮราทิโอ สแพฟฟอร์ด) ผู้แต่งบทเพลง จิตใจข้าสุขสบาย
บุรุษผู้ที่ควรจะหมดกําลังใจ แต่กลับมีกําลังใจเพราะความเชื่อที่เขามีในพระเจ้า

• ไฟไหม้ครั้งนั้นได้เอาทุกสิ่งทีเ่ ขาเป็นเจ้าของครอบครองอยู่ไปจนหมดสิ้น

• หลังจากนั้นสองปีเขาและครอบครัวตัดสินใจที่จะเดินทางไปพักที่ยุโรป เขาส่งภรรยาและลูกไปก่อนแต่
เรือเกิดอุบัติเหตุภรรยาของเขารอดจากอุบัติเหตุนี้เพียงคนเดียว

• สแพฟฟอร์ดได้รับโทรเลขจึงเร่งออกเดินทางไปหาภรรยาทันที
ขณะที่เขาลงเรือไปรับภรรยาที่อังกฤษขณะที่ผ่านตําแหน่งของการเสียชีวิตลูกสาวของเขา เขาได้แต่งเพลง
"It Is Well With My Soul (จิตใจข้าสุขสบาย)" ขึ้น

• ปี 1881 สแพฟฟอร์ดย้ายไปอาศัยที่ เยรูซาเล็ม และเริ่มตั้งกลุ่มสามัคคีธรรมที่นั่นได้ 13 คน
พวกเขาได้เล่าเรื่องราวพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์ และเปิดรอบนมัสการ
ในท้องถิ่นชุมชนชาวมุสลิมและชุมชนชาวยิวขึ้นผ่านการรับใช้ของเขา
1 เมื่อความสุขสําราญ ผ่านมาทางใจของข้า
เมื่อทุกข์ทรมานพัดผ่านมา ไม่ว่าเกิดเหตุใด
พระองค์สอนให้พูดว่าวิญญาณข้า สุขสบาย สุขหรรษา
*สุขสบาย จิตใจข้า สุขสบาย สุขสบาย จิตใจข้า
2 ซาตานอาจราวี ความทุกข์อาจประดังมา
แต่ข้าชื่นใจเพราะคําสัญญา
พระคริสต์ทรงรู้แล้ว ข้าเป็นผู้สู้ไม่ไหว
จึงประทาน พระโลหิต เพื่อไถ่ข้า (*)
3 บาปหนาซึ่งข้ามี ได้ตรึงไว้ที่กางเขน
พระองค์ทรงรับไว้ ด้วยเอ็นดู
เดีย่ วนี้บาปยกแล้ว ไม่คํานึงถึงอีกเลย
ใจของข้า โมทนา พระเยซู (*)
4 ขอโปรดเร่งเวลา เพื่อตาข้าจะได้เห็น
เมื่อท้องฟ้าเปิดออก หมอกหายไป
พระคริสต์เสด็จมา พร้อมด้วยเสียงแตรสนั่น
ในคราวนั้นวิญญาณข้าสุขสบาย (*)
• ชาวจีนมักนําดอกไม้สองชนิดนีม้ าหนุนใจ
• ชีวิตอาจมีบางช่วงเวลาเหมือนกับบัวที่ยังจมอยู่ในเลนตม
• แต่เมื่อบัวไม่หยุดที่จะเติบโต วันหนึ่งมันจะชูช่องดงาม

• ดอกเหมย plum blossom
ที่จะออกดอกในช่วงที่ต้นอื่นไม่ออกดอกคือหน้าหนาว
ยิ่งสภาวะอากาศแย่มากขนาดไหน
ดอกเหมยจะยิ่งสะพรั่งและส่งกลิ่นหอม
• เราจะเป็นดอกเหมยของพระเจ้า จะออกดอกและส่งกลิ่นหอม
ในเวลาของเรา

