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บทที่ 11
เผชิญความลมเหลว

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี

- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- บอกสาเหตุพ้ืนฐาน 3 ประการของความลมเหลว
- บอกถึงผูนํ าในพระคัมภีรผูซ่ึงมีชัยชนะเหนือความลมเหลว
- บอกถึงผูนํ าในพระคัมภีรซ่ึงชีวิตของเขาจบลงในความลมเหลว
- บอกแนวทางของพระคัมภีรในการเปลี่ยนแปลงความลมเหลวใหเปนความสํ าเร็จ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“เพราะคนชอบธรรมลมลงเจ็ดครั้งแลวก็ลุกข้ึนอีก  แตคนชั่วรายจะถูก

ความลํ าบากยากเย็นควํ่ าลง”  สุภาษิต 24:16

คํ านํ า

บทเรียนนี้เปนบทเรียนที่สํ าคัญที่สุดในหลักสูตรนี้คือ “หลักการบริหารตามพระคัมภีร”  ซ่ึงเกี่ยว
กบัความลมเหลว

พระเจาทรงมีแผนการที่สมบูรณ แตวาพระองคทรงทํ างานผานผูนํ าที่ไมมีความสมบูรณ (คือยัง
บกพรองอยู)  เพ่ือใหแผนการของพระองคสํ าเร็จ โดยเหตุที่คุณไมมีความสมบูรณในตัวเอง  คุณจึงตอง
เขาใจเหตุผลของความลมเหลวและรูวาจะทํ าอยางไรเม่ือคุณลมเหลว

ในบทเรียนนี้  คณุจะไดศึกษาถึงสาเหตุพ้ืนฐานของความลมเหลว คุณจะไดศึกษาตัวอยางของ
ผูนํ าซึ่งชีวิตจบลงที่ความลมเหลวและผูที่เปลี่ยนความลมเหลวเปนความสํ าเร็จ

คณุจะไดรับแนวทางของพระคัมภีรในการเผชิญความลมเหลวและเปลี่ยนไปเปนความสํ าเร็จ
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อะไรเปนสาเหตุของความลมเหลว

มีสาเหตุพ้ืนฐาน 3 ประการเกี่ยวกับความลมเหลว
1.  เหตุผลในดานสัมพันธภาพ

ผูนํ าหลายคนลมเหลวเพราะวาเขามีสัมพันธภาพที่ไมถูกตองกับพระเจา  เขาอาจไมไดพัฒนา
พ้ืนฐานฝายวิญญาณที่ถูกตองในฝายวิญญาณตามที่กลาวไวในฮีบรู 6:1-3 เม่ือเขาพยายามที่จะสราง
งานสํ าหรับพระเจาบนพื้นฐานฝายวิญญาณที่งอนแงน มันก็จะลมทลายลงมา

ผูนํ าบางคนยุงมากกับการทํ า “งานของพระเจา”  จนเขาละเลยการอธิษฐาน  การศึกษาพระ
วจนะและแสวงหาพระเจา  และนํ้ าพระทัยของพระองค

บางคนกส็ูญเสียความรักอันแรงกลาที่เคยมีในครั้งแรกตอพระเยซูคริสตเจา แทนที่เขาจะใหพระ
เจาและอาณาจักรของพระเจาเปนสิ่งสํ าคัญอันดับแรก  เขากลับใหความวิตกหวงใยความมั่งมีของโลก
การหาเงินหรือการทํ าใหผูอ่ืนพอใจเริ่มเขามาแทนที่ในชีวิตของเขา

กษัตริยอุสซิยาหคือตัวอยางของผูนํ าซึ่งลมเหลวเพราะความสัมพันธที่มีตอพระเจา กษัตริยอุส
ซิยาหเริ่มตนดี เขาแสวงหาพระเจา  (2 พงศกษัตริย 26:6-8) เขาทํ าการรบตอสูกับศัตรูของอิสราเอล
เปนอยางดี  (2 พงศกษัตริย 26:6-8)

แตเม่ือกษัตริยอุสซิยาหมีชื่อเสียงและหยิ่งยโส เขาก็เริ่มที่จะ “กระทํ าตัวเสื่อมทราม” ไมสัตยซ่ือ
ตอพระเจาและไมไดแสวงหาพระเจา  (2 พงศกษัตริย 26:26)

การที่จะเปนผูนํ า คุณตองมีสัมพันธภาพที่ใกลชิดกับพระเจา ผูนํ าหลายคนที่ลมเหลวไดพบวา
ปญหาของเขาเริ่มตนจากความลมเหลวในสัมพันธภาพสวนตัวของเขากับพระเจา
2.  ความลมเหลวโดยการทํ าหนาที่การงาน

“ความลมเหลวของหนาที่การงาน”  หมายถึงความลมเหลวที่เกิดจากการกระทํ าที่บาปของคุณ
ประกอบดวยการกระทํ าผิดทุกอยาง ดวยคํ าพูด ทาทีหรือแรงจูงใจ การกระทํ าเชนน้ีทํ าใหเกิดความลม
เหลว
3.  ความลมเหลวโดยไมกระทํ า

“ความลมเหลวโดยการไมกระทํ า”  หมายถึงความลมเหลวที่เกิดจากสิ่งที่คุณไมไดกระทํ า เม่ือ
คุณทํ าบาปโดย “งดเวนกระทํ า”  คุณลมเหลวที่จะสิ่งที่คุณควรทํ า

พระคัมภีรกลาววา
“เหตุฉะนั้น ผูใดรูวาอะไรเปนความดีและไมไดกระทํ า คนน้ันจึงมีบาป”

ยากอบ 4:17

ความบาปของการ “งดเวนไมกระทํ า”  เปนสิ่งที่พระวจนะของพระเจากลาววาคุณควรทํ าแตคุณ
ลมเหลวไมไดทํ า พระเยซูตํ าหนิผูนํ าทางศาสนาในเวลานั้นวาเขา “งดเวนการกระทํ า”  พระองคตรัสวา

“วบิตัแิกเจา พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี คนหนาซื่อใจคด ดวยพวก
เจาถวายทศางคและสะระแหน ลูกผักชีและยี่หรา  สวนขอสํ าคัญแหงธรรม
บญัญตัคืิอ ความยุติธรรม ความเมตตา ความเชื่อน้ันไดละเลยเสีย การถวาย
ทศางคพวกเจาก็ควรปฏิบัติแตไมควรละเลยขอสํ าคัญน้ันดวย”    มัทธิว 23:23
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ผูนํ าผูที่มีชัยชนะเหนือความลมเหลว

พระคัมภีรมีตัวอยางมากมายถึงบุรุษที่ยิ่งใหญ ซ่ึงบางจุดในชีวิตของเขาลมเหลวในฐานะผูนํ า
อับราฮัม     เขาพดูเท็จเกี่ยวกับซาราห ซ่ึงเปนภรรยาของเขา เพราะความกลัววาเขาอาจถูกฆาและ

ถกูพรากภรรยาไปจากเขา อยางไรก็ตามเขาถูกเรียกวาเปนบุรุษแหงความเชื่อ และ “เพ่ือนของ
พระเจา”

โมเสส     ดวยความโกรธเขาตีหินและเรียกนํ้ าออกมา แทนที่จะพูดกับหินตามที่พระเจาทรงบอกใหเขา
ทํ า อยางไรก็ตามพระคัมภีรกลาววา ไมเคยมีผูเผยพระวจนะอื่นใดที่ยิ่งใหญเสมอเหมือนโมเสส

กษัตริยดาวิด     เขาทํ าการลวงประเวณีกับภรรยาของคนอื่น แลวใหฆาชายคนนั้นเพ่ือปกปดความ
บาปของเขา

โยนาห    เขาไปในทิศทางตรงกันขาม  เม่ือพระเจาทรงเรียกใหเขาไปเทศนาที่เมืองนีนะเวห ตอมา
ภายหลังเขาเทศนาจนเกิดการฟนฟูใหญในประวัติศาสตร เมืองทั้งเมืองก็สํ านึกผิดกลับใจ

โยชูวา     ชายผูน้ีเปนผูบัญชาการทหารที่ยิ่งใหญ ซ่ึงเปนผูนํ าของชาติอิสราเอลหลังจากมรณกรรมของ
โมเสส สิ่งที่พระเจาทรงทาทายโยชูวาคือ ใหนํ าอิสราเอลเขามาอางสิทธิดินแดนพระสัญญา

แตในจุดหนึ่งโยชูวาก็รูสึกทอใจจนเขาอยากจะกลับไปอยูในปาอีกฝงหน่ึงของแมน้ํ าจอรแดน
บางครั้งเขาก็ถูกพวกกเิดียนลอลวง

อยางไรก็ตาม ชายผูน้ีก็ไดชัยชนะเหนือดินแดนที่พระเจาทรงสัญญา

ผูเผยพระวจนะเอลียาห     ราชินีใจรายชื่อ เยซีเบล สงคนไปหาเอลียาหบอกเขาวา เธอกํ าลังวาง
แผนที่จะฆาเขา

“แตตวัทานเองก็เดินเขาถิ่นทุรกันดารไปเปนระยะทางหนึ่งวัน มานั่งอยู
ในตนซาก และทานทูลขอใหตัวทานตายเสียทีวา “พอแลวพระองคเจาขา ขา
แตพระเจา บัดน้ีขอเอาชีวิตของขาพระองคไปเสีย เพราะขาพระองคก็ไมดีไป
กวาบรรพบุรุษของขาพระองค””  1 พงศกษัตริย 19:4

น่ีคอืบุรุษผูยิ่งใหญของพระเจาซึ่งไดเคยรักษาผูปวย ทํ าใหคนตายฟนและควบคุมวงจรธรรม
ชาติในพระนามขององคพระผูเปนเจา แตตอนนี้เขากํ าลังซอนตัว  หวาดกลัวและอยากตาย

อยางไรก็ตาม เอลียาหก็กลับมาแสดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาตอหนาชาติทั้งหมดของอิสราเอล
ที่ภูเขาคารเมล
เปโตร    ชายผูน้ีปฏิเสธพระเยซู  แตตอมาก็กลายเปนผูนํ าที่ยิ่งใหญในคริสตจักรยุคแรก
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อัครทูตเปาโล     อัครทูตเปาโลเผชญิความลมเหลวดวย ครั้งหน่ึงเขาเขียนวา จากประสบการณใน
แควนเอเชีย เขา “หนักใจเหลือกํ าลัง”  และ “หมดหวังที่จะเอาชีวิตรอด”  เขาเคยเอยปากวามี
บางครั้งที่เขาถูกขนาบ (เดือดรอน) รอบขาง  จนปญญา ถูกขมเหงและถูกตีลง (2 โครินธ 4:8-
11)  เขากลาววา เขามีความกลัวและเดือดรอนใจ (2 โครินธ 7:5-6)

แตอัครทตูเปาโลไดประกาศขาวประเสริฐออกไปยังชนตางชาติอยางเกิดผล เขาตั้งคริสตจักร
และสรางผูนํ าที่ยิ่งใหญตลอดทั่วทุกชาติในโลก

ผูนํ าที่ลมเหลวจบลงดวยความพายแพ

แซมสัน     เปนผูวินิจฉัยที่ยิ่งใหญของอิสราเอล และมีพลกํ าลังมหาศาลที่พระเจาประทานแกเขา เขา
เร่ิมตนปลดปลอยอิสราเอลจากศัตรูชาวฟลิสเตีย

โดยการทีเ่ขาเขาไปยุงเกี่ยวกับหญิงตางศาสนา แซมสันจึงถูกจับไปเปนเชลยและตายในขณะที่
ยงัเปนนักโทษของศัตรู

อุสซียาห     เขาเปนกษัตริยเม่ืออายุ 16 ป และตราบใดที่เขาทํ าสิ่งที่ถูกตองในสายพระเนตรของ
พระเจา เขาก็เจริญรุงเรือง

อุสซียาหทํ าบาปโดยการเขาไปในพระวิหารและปฏิบัติหนาที่ซ่ึงอนุญาติใหเฉพาะปุโรหิตกระทํ า
พระเจาทรงลงโทษเขาดวยโรคเรื้อนและเขาก็ตาย

ซาอูล     ซาอูลเปนกษัตริยองคแรกของอิสราเอล มีประชาชนรักใครและเปนคนที่พระวิญญาณของ
พระเจามาประทับอยูบนเขา

แตโดยเหตุที่เขาไมเชื่อฟง  พระเจาจึงทรงปฏิเสธซาอูลและทรงเลือกกษัตริยอ่ืนมาทํ าหนาที่
แทนเขา ชีวิตของซาอลูจบลงที่ความลมเหลว  อดสูและฆาตัวตาย

เอลี     เดิมเขาเปนปุโรหิตที่ยิ่งใหญในพระวิหารของพระเจา แตเพราะการที่เขาไมเชื่อฟง เอลีและบุตร
ของเขาตายอยางนาอดสู

ยูดาส    ยูดาสเปนสาวกของพระเยซูในระหวางที่ทรงปฏิบัติภารกิจในโลกนี้  เขาไดพบเห็นการ
อัศจรรยหลายอยางของพระเยซูและไดยินคํ าสอนของพระองค  ถึงกระนั้นเขาก็ไดทรยศตอพระ
เยซแูละจบชีวิตลงดวยการฆาตัวตาย
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อะไรทํ าใหเขาทั้งหลายแตกตางกัน

ผูนํ าบางคนฟนตัวจากความลมเหลวและยังคงเปนบุรุษที่ยิ่งใหญของพระเจา แตบางคนก็ไม
เคยเปลีย่นแปลงเลย ชีวิตของเขาจบลงดวยความพายแพ  อะไรทํ าใหเขาแตกตางกัน

เพ่ือตอบคํ าถามนี้  ใหเรามาตรวจสอบในรายละเอียดยิ่งขึ้นถึงชีวิตของผูนํ าที่ยิ่งใหญ 2 คนของ
ชาติอิสราเอลคือ กษตัรยิดาวิดและกษัตริยซาอูล
ประการแรก    จงอานเรื่องความลมเหลวของดาวิดใน 2 ซามูเอล บทที่ 11-12 แลวอานเรื่องของความ

ลมเหลวของซาอูลใน 1 ซามูเอล บทที่ 15

ในดานเหตุผลของมนุษย ความลมเหลวของดาวิดดูเหมือนจะใหญกวาของซาอูล ซาอูลเพียงแต
นํ าเอาวัวบางตัวกลับมาจากการสูรบเม่ือพระเจาบอกเขาไมใหทํ า

ดาวดิลวงประเวณีกับภรรยาของชายอื่น เม่ือเขาพบวาเธอตั้งครรภ เขาก็ใหฆาสามีของเธอ
เพ่ือพยายามปกปดความบาป

ซาอูลถูกปฏิเสธไมใหเปนกษัตริย แตดาวิดยังคงอยูบนบัลลังกและทรงเรียกเขาวา “บุรุษผูทํ า
ตามนํ้ าพระทัยพระเจา”

เหตใุดชีวิตของคนๆ หน่ึงจบลงในความลมเหลว ในขณะที่อีกคนหนึ่งยังคงประสบความสํ าเร็จ
ในอนาคต

คํ าตอบคือ คํ าๆ เดียว กลับใจสํ านึกผิด
เม่ือผูเผยพระวจนะซามูเอลเผชิญหนากับซาอูลและความบาปของเขา ซาอูลกลาวา

“เมื่อขาพเจาไดกระทํ าบาปแลว เพราะขาพเจาไดฝาฝนพระธรรม
บญัญตัขิองพระเจา และคํ าของทาน เพราะขาพเจาเกรงกลัวประชาชนและยอม
ฟงเสียงของเขาทั้งหลาย”  1 ซามูเอล 15:24

“ขาพเจาไดกระทํ าบาปแลว แตบัดน้ีขอทานใหเกียรติแกขาพเจา ตอ
หนาพวกผูใหญของประชาชนของขาพเจาและตอหนาคนอิสราเอล ขอกลับไป
กับขาพเจาเพื่อขาพเจาจะไดนมัสการพระเยโฮวาหพระเจาของทาน”  1 ซามู
เอล 15:30

ซาอูลถกูจับไดในความบาปและเขายอมรับ เขาเสียใจเพราะวาถูกจับได การที่เขาเสียใจเพราะ
ทํ าบาปไมเปนการเพียงพอ ความเสียใจควรนํ าไปสูการกลับใจ

“เพราะวาความเสียใจอยางที่ชอบพระทัยพระเจายอมกระทํ าใหกลับใจ
ใหม ซึ่งนํ าไปถึงความรอดและไมเปนที่นาเสียใจ  แตความเสียใจอยางโลกนั้น
ยอมนํ าไปถึงความตาย”  2 โครินธ 7:10

ซาอูลยอมรับวาเขาลมเหลว แตเขาตํ าหนิผูอ่ืนวาเปนเหตุใหเขาลมเหลว เขาตองการใหซาอูล
ใหเกียรติเขาตอหนาผูนํ าอ่ืนๆ เพ่ือที่เขาจะไดไมละอาย เขาตองการใหซามูเอลนมัสการพระเจากับเขา
เพ่ือแสดงใหคนเห็นวาเขายังคงเปนคนฝายวิญญาณ
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ซาอูลไมเคยสารภาพความบาปตอพระเจา ไมเคยกลับใจและขอการอภัยโทษ เขาปฏิเสธที่จะ
ยอมรบัความรับผิดชอบสวนตัวในความประพฤติของเขา  เขาเสนอการนมัสการแดพระเจาเม่ือพระเจา
ตองการการสํ านึกผิด ซาอูลหวงใยชื่อเสียงของเขาทามกลางผูคนมากกวาความสัมพันธของเขากับ
พระเจา เขาไมเห็นวาอาณาจักรนี้เปนอาณาจักรของพระเจา แตเห็นวาเปนหนทางที่จะสรางจักรวรรดิ
ของเขาเอง

โดยเหตุน้ีเอง ซามูเอลบอกซาอูลวา
“ในวนัน้ีพระเจาไดทรงฉีกราชอาณาจักรอิสราเอลเสียจากทานแลว และ

ทรงมอบใหแกผูอ่ืนที่ดีกวาทาน”   1 ซามเูอล 15:28

อาณาจักรถูกริบเอาไปจากซาอูลและมอบแกดาวิด
เม่ือผูเผยพระวจนะนาธันเผชิญหนากับดาวิดเกี่ยวกับความบาปของเขา  ดาวิดยอมรับรูทันทีวา

“ดาวดิจงึรับสั่งกับนาธันวา “เรากระทํ าบาปตอพระเจาแลว” และนาธั
นกราบทลูดาวิดวา “พระเจาทรงใหอภัยบาปของฝาพระบาทแลว ฝาพระบาทจะ
ไมถึงแกมรณา”  2 ซามูเอล 12:13

เขาไมไดพยายามที่จะตํ าหนิผูอ่ืน  เขาไมตํ าหนิบัธเชบา  เขายอมรับความลมเหลวของเขาและ
กลับใจอยางถอมตนตอหนาพระเจา

มีบันทึกถึงคํ าอธิษฐานที่ยิ่งใหญของดาวิดไวใน สดุดี 51 จงอานบทนี้ทั้งหมดในพระคัมภีรของ
คณุ ดาวิดรับรูความบาปของเขาและขอการอภัยโทษ

“เพราะขาพระองคทราบถึงการละเมิดของขาพระองคแลว  และบาป
ของขาพระองคอยูตอหนาขาพระองคเสมอ

ขาพระองคไดทํ าบาปตอพระองค ตอพระองคเทาน้ัน และไดกระทํ าสิ่งที่
ชัว่รายในสายพระเนตรพระองค ทั้งน้ีเพื่อพระองคจะทรงยุติธรรมในคํ า
พิพากษา และไรตํ าหนิในการพิพากษานั้น

ขาแตพระเจา ขอทรงสรางใจสะอาดภายในขาพระองค และฟนน้ํ าใจที่
หนักแนนข้ึนใหมภายในขาพระองค”  สดุดี 3, 4 และ 10

เม่ือเผชญิกับความลมเหลว ดาวิดกลับใจและเปลี่ยนทิศทาง ซาอูลไมเปนเชนนี้ เขาหางออกไป
จากนํ้ าพระทัยของพระเจาและชีวิตของเขาจบลงในความลมเหลว  พายแพและฆาตัวตาย

เมื่อคุณลมเหลว

เม่ือคุณลมเหลว มีแนวทางของพระคัมภีรซ่ึงถาคุณทํ าตามจะเปลี่ยนความลมเหลวใหเปนความ
สํ าเร็จ
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เพ่ือศึกษาแนวทางเหลานี้ เราจะใชตัวอยางของโยนาห จงอานหนังสือโยนาห (4 บท) ในพระ
คมัภีรกอนที่จะกาวตอไปกับบทนี้

โยนาหไดรับคํ าสั่งจากพระเจาใหออกไปเทศนาใหชาวนีนะเวหที่ทํ าบาปไดกลับใจใหม  แทนที่
เขาจะเชื่อฟงพระสุรเสียงของพระเจา เขากลับหันไปทิศทางตรงขาม

โยนาหทํ าตามขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือแกไขความลมเหลวของเขา ตอไปน้ีเปนขั้นตอนตางๆ ที่ตอง
ทํ าเม่ือคุณพบความลมเหลว
เปดเผย

เม่ือคุณลมลง จงขอใหพระเจาทรงเปดเผยสาเหตุของการลมเหลว จงแนใจวาพระเจาทรงมีหน
ทางที่จะใหคุณรูเม่ือคุณลมเหลว  การมีพายุใหญในทะเลทํ าใหโยนาหรูวาเขาอยูนอกนํ้ าพระทัยของ
พระเจา

โยนาหยอมรับความผิดของเขาหลังจากที่พระเจาทรงเปดเผยแกเขา (โยนาห 1:12) ตราบใดที่
คณุยงัไมยอมรับรูความลมเหลวของคุณ คุณก็จะยังคงอยูในความลมเหลว

“บคุคลทีซ่อนการละเมิดของตนจะไมจํ าเริญ แตบุคคลที่สารภาพและทิ้ง
ความชั่วเสียจะไดความกรุณา”  สุภาษิต 28:13

“ถาเราทัง้หลายจะวาเราไมมีบาป เราก็ลวงตนเองและสัจจะไมไดอยูใน
เราเลย” 1 ยอหน 1:8

อยายอมใหคุณมีขอแกตัวใดใดมาหามคุณจากการยอมรับความลมเหลว ตอไปน้ีเปนขอแกตัว
ธรรมดาๆ ทั่วๆ ไป

“คนจะสูญเสียความมั่นใจในตัวผม”
“ถาผมยอมรับความลมเหลวเทากับยอมรับวาผมผิด”
“ผมลมเหลวแลว ผมควรที่จะเลิกลมที่จะทํ าตอไป”
“ผมเปนตัวอยางที่ไมดี ผมจึงควรจากไปเสีย”
“ผมอยูหางจากนํ้ าพระทัยของพระเจามากจนเกินกวาจะทํ าใหดีได”
ไมจํ าเปนที่คุณตองเปดเผยความลมเหลวของคุณใหแกคนทั่วๆ ไป นอกจากวามันมีผลกระทบ

ตอชีวิตของผูอ่ืนและคุณตองขอการอภัยจากเขา
แตคณุตองยอมรับความลมเหลวตอตัวเองและตอพระเจา น่ีเปนขั้นแรกของการเปลี่ยนแปลง

ความลมเหลวใหเปนความสํ าเร็จ ความบาปตองถูกเปดเผย คุณตองเผชิญหนากับมัน
การกลับใจ

เม่ือคุณรูสาเหตุของความลมเหลว คุณตองกลับใจ
“ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะ

ทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชํ าระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น”  1
ยอหน 1:9

ค ําอธิษฐานที่ยิ่งใหญแหงการกลับใจของโยนาหไดบันทึกไวในโยนาห บทที่ 2 โยนาหรับรูความ
บาปของเขาตอหนาพระเจา เขากลับใจและขอการอภัยโทษ
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เม่ือคุณลมเหลว จงอยูตอหนาพระเจาดวยการสํ านึกผิดกลับใจ ขอใหพระเจาอภัยโทษความลม
เหลวของคุณ จงแนใจวาคุณใหอภัยตัวคุณเองดวย

กลับมาหาพระเจา
โดยการอธิษฐาน โดยพระวจนะของพระเจาและการทรงชํ าระของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจา

จะทรงเปดเผยใหคุณรูวาความลมเหลวเริ่มตนที่จุดไหน คุณตองหันกลับมาที่จุดนั้นและเปลี่ยนทิศทาง
ของคุณ

ในกรณขีองโยนาห เขาพบวาความลมเหลวของเขาเริ่มตนเม่ือเขาเดินไปที่ทิศทางตรงขามจาก
นีนะเวห เขาตองหันกลับมาที่จุดของความลมเหลวและหันกลับทิศทางเสีย การสํ านึกผิดที่แทจริง
ประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงทิศทางในการดํ าเนินชีวิต

เม่ือคุณหันมาสูจุดของความลมเหลว คุณกลับไปที่คุณไดเริ่มทํ าบาปและแกไขความผิดของคุณ
ซ่ึงทํ าไดโดย
คืนสูสภาพดี (การฟนใจ)

ในกรณขีองโยนาห เม่ือเขาพบวา ความลมเหลวของเขาเริ่มที่เขาหันไปทิศทางตรงขามจาก
นีนะเวห เขาหันกลับทิศทาง เขามุงหนาไปนีนะเวห  เขาแกไขความลมเหลว (โยนาห 3:3) เขาทํ าสิ่งที่
ทํ าไดเพ่ือทํ าใหทุกอยางถูกตอง น่ีเองที่เรียกวา “คืนสูสภาพดี”

บางครั้งคุณทํ าอะไรไมไดเพ่ือแกไขความผิดพลาดนอกจากสํ านึกผิด  ในตัวอยางของดาวิดซึ่ง
เราไดศึกษามาแลว  เขาทํ าอะไรไมไดเรื่องความบาปของเขากับนางบัธเชบา  เม่ือเขาทํ าลงไป ความ
ผิดทํ าลงไปแลว การลวงประเวณีเกิดขึ้นและสามีของเธอก็ตายไปแลว  ไมมีอะไรที่เขาจะทํ าไดเพ่ือแก
ไขความผิดนอกจากกลับใจใหม

แตในสถานการณที่คุณสามารถหันกลับมาสูจุดของความลมเหลวแลวแกไขใหกลับสูสภาพดี 
คุณตองทํ า คุณอาจตองขอโทษบางคน คุณอาจตองคืนของที่คุณไดขโมยมาหรือยอมรับวาคุณไดพูดปด
เหลานี้เปนตัวอยางของการกลับสูสภาพดี

คณุตองใชเวลาเพื่อใหคุณฟนใจและเสริมสรางกํ าลังฝายวิญญาณหลังจากที่ไดลมเหลว คุณอาจ
ตองลงมาจากความรับผิดชอบในงานรับใชชั่วคราว  คณุจะตองใชเวลากับพระเจาเปนสวนตัวมากขึ้น

ตอไปนี้เปนวิธีบางประการในการนํ ากํ าลังฝายวิญญาณใหกลับสูสภาพดี
- ศกึษาพระวจนะของพระเจา
- ใชเวลาในการอธิษฐานและถืออด
- ทบทวนสาเหตุพ้ืนฐานของความลมเหลว (ที่ใหไวในบทเรียนนี้) ดังน้ันคุณจึงจะ

สามารถหลีกเลี่ยงความลมเหลวได ขอพระเจาใหเปดเผยใหคุณรูและชวยคุณแกไข
ปญหาใดที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

- ทบทวนยุทธวิธีของสงครามฝายวิญญาณที่จะชวยคุณทํ าสงครามไดอยางมีประ
สทิธภิาพขึ้นในครั้งตอไป (ดูหลักสูตร “ยุทธวิธีฝายวิญญาณ : คูมือของสงคราม
ฝายวิญญาณ”)

- พักผอนรางกาย มนุษยมีรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ เม่ือรางกายของคุณ
เหน่ือยลา ซาตานจะฉวยเอาประโยชนและมีผลกระทบจิตใจและจิตวิญญาณและ
ทํ าใหคุณลมเหลวได
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กาวตอไปสูความสํ าเร็จ

ภายหลังจากที่คุณไดทํ าตามขั้นตอนเหลานี้แลว  จงทิง้ความลมเหลวไปเบื้องหลังและกาวตอ
ไปสูความสํ าเร็จ

โยนาหทิ้งความลมเหลวไวเบื้องหลัง องคพระผูเปนเจาพูดกับเขาเปนครั้งที่สองและกลาววา
“จงลุกขึ้นและไปยังเมืองนีนะเวห”  (โยนาห 3:1-2) ครั้งน้ีเขาเชื่อฟงทันที

ในนีนะเวห โยนาหนํ าการฟนฟูที่ยิ่งใหญที่สุดครั้งหน่ึงในประวัติศาสตร ทุกคนในเมืองกลับใจ
ใหมโดยการทํ าตามขั้นตอนของการเปดเผยจากพระเจา การกลับใจ การกลับมาหาพระเจาและการฟน
ใจ ความลมเหลวของเขากลับกลายเปนความสํ าเร็จ

พระคัมภีรบรรจุเรื่องราวมากมายของคนเชนโยนาห คนเหลานี้ลมเหลวแตไดยอมรับความลม
เหลวของเขาและขอการอภัยโทษจากพระเจา

เม่ือเขาทํ าเชนนี้  พระเจาไมเคยลมเหลวที่จะใหอภัยและใหทิศทางใหมแกเขา น่ีเปนรูปแบบ
ของพระคัมภีรในการเปลี่ยนความลมเหลวใหเปนความสํ าเร็จ

พระเจาสามารถทํ าเชนเดียวกันนี้กับคุณ  พระองคไมไดดูที่ความลมเหลวในอดีตของคุณ พระ
องคไมไดมองดูคุณอยางที่คุณเปนอยูเวลานี้  พระองคกํ าลังทอดพระเนตรดูชายหรือหญิง เปนผูนํ า
อยางที่คุณสามารถจะเปนไปได ถาคุณเพียงแตจะดํ าเนินในความเชื่อฟงพระองค

เรียนรูจากความลมเหลว

เปาโลเขียนไววา
“พี่นองทั้งหลาย  เราอยากใหทานทราบถึงความทุกขยากที่เกิดแกเราใน

แควนเอเชีย ซึ่งทํ าใหเราหนักใจเหลือกํ าลัง จนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิต
รอดมาได

ทีจ่รงิเราคาดวาเราถึงที่ตายแลว แตที่เปนเชนน้ีก็เพื่อมิใหเราไวใจในตน
เอง แตใหไวใจในพระเจาผูทรงโปรดใหคนทั้งปวงฟนจากความตาย

พระองคทรงชวยเราไดพนจากมรณภัย และพระองคจะทรงชวยเราอีก
เราไวใจพระองควา พระองคจะทรงชวยเราตอไปอีก”  2 โครินธ 1:8-10

เปาโลอธิบายวาปญหาในแควนเอเชียสอนบทเรียนสํ าคัญแกเขา คือ “เราไมควรไวใจในตัวเรา
แตไวใจในพระเจา”
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น่ีเปนบทเรียนใหญที่จะเรียนรูไดจากความลมเหลว คุณไวใจตัวคุณเองไมได คุณม่ันใจในกํ าลัง
ของคุณ สิทธิอํ านาจ ความสํ าเร็จในฐานะผูนํ าไดก็ตอเม่ือคุณอยูในพระเยซูคริสต

เปาโลมองขามโลกธรรมชาติไปยังผลประโยชนฝายวิญญาณที่ไดจากปญหา การลอลวง การ
ทดสอบความลมเหลว

“เหตุฉะนั้นเราจึงไมยอทอ ถึงแมวากายภายนอกของเรากํ าลังทรุดโทรม
แตจิตใจภายในนั้นก็ยังคงจํ าเริญข้ึนใหมทุกวัน

เพราะวาการทุกขยากเล็กๆ นอยๆ ของเรา ซึ่งเรารับอยูประเดี๋ยวเดียว
น้ันจะทํ าใหเรามีศักด์ิศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได

เพราะวาเราไมไดเห็นแกสิ่งของที่เรามองเห็นอยู แตเห็นแกสิ่งของที่
มองไมเห็น เพราะวาสิ่งของซึ่งมองเห็นอยูน้ันเปนของไมยั่งยืน แตสิ่งซึ่งมองไม
เห็นน้ันก็ถาวรนิรันดร”  2 โครินธ 4:16-18

เปาโลไดเรียนรูวาแมรางกายภายนอกจะเสื่อมโทรมไป แตจิตใจภายในก็ไดรับการเสริมสราง
ขึ้นใหม

แทนที่จะลมเลิก เปาโลไดเรียนรูจากความลมเหลวและกาวตอไปสูความสํ าเร็จ ใน 2 โครินธ
1:10 เขาชี้แจงวาพระเจา

“ไดปลดปลอย” (ในอดีต)
“ปลดปลอย”  (ในปจจุบัน)
“จะปลดปลอย”  (ในอนาคต)

....เราจากปญหาทุกอยาง การทดสอบทุกอยาง การลอลวงและความลมเหลวทุกอยาง เขา
กลาววา เรา

เดือดรอนถูกขนาบรอบขาง แตไมถึงกับกระดิกไมไหว

จนปญญา แตไมถึงกับหมดหวัง

ถูกขมเหง แตไมถูกละทิ้ง

ถูกตีลงแลว แตไมถึงตาย

2 โครินธ 4:8-9

แมวาจะเปนความอับจนปญญา การขมเหง ความเดือดรอนและหมดหวัง เปาโลก็ยังสามารถ
กลาวในวันสุดทายของชีวิตของเขาวา

“ขาพเจาไดตอสูอยางเต็มกํ าลัง ขาพเจาไดแขงขันจนถึงที่สุด ขาพเจา
ไดรักษาความเชื่อไวแลว”   2 ทิโมธี 4:7
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ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง บทที่ 11

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   

2. จงเขียนตัวอยาง 3 ประการของพระคัมภีรที่แสดงถึงผูนํ ายิ่งใหญซ่ึงมีชัยชนะเหนือความลม
เหลว

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

3. จงบอกตัวอยางในพระคัมภีร 3 ประการที่แสดงถึงผูที่ชีวิตจบลงในความลมเหลว

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

4. จงบอกแนวทางของพระคัมภีรในการเปลี่ยนแปลงความลมเหลวใหเปนความสํ าเร็จ



หลักการบริหารตามพระคัมภีร บทที่ 11 -123 -

                                                                                                   
                                                                                                   

5. อะไรคือสาเหตุพ้ืนฐานของความลมเหลว

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

คํ าตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 11

1. “เพราะคนชอบธรรมลมลงเจ็ดครั้งแลวก็ลุกขึ้นอีก  แตคนชั่วรายจะถูกความลํ าบากยากเย็นควํ่ า
ลง”  สุภาษิต 24:16

2. อับราฮัม โยชูวา เอลียาห

3. ซาอูล  เอลี   ยูดาส

4. -  การเปดเผยจากพระเจา

-  การกลับใจใหม

-  การกลับมาหาพระเจา

-  การกลับสูสภาพดี

5. ความลมเหลวในดานสมัพันธภาพกับพระเจา และจากการปฏิบัติหนาที่การงานหรือการงดเวน
ไมปฏิบัติ
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เพื่อศึกษาตอไป

1. ในลกูา 15:11-32  พระเยซูคริสตตรัสถึงเรื่องของชายหนุมซ่ึงจากบิดาไปและอาศัยอยูตางถิ่น

จงศกึษาเรื่องราวน้ีใหละเอียดถี่ถวน โดยเฉพาะตอนที่กลาวถึงการที่บุตรชายกลับมาสูบานบิดา
คณุจะพบวาเขาทํ าตามแนวทางที่ใหไวในการแกไขความผิดพลาดซึ่งอธิบายไวในบทนี้

2. จงศึกษาตัวอยางตอไปน้ีในพระคัมภีรที่กลาวถึงผูนํ าซึ่งลมเหลวในบางจุดของชีวิตของเขา

คนไหนที่แกไขความผิดพลาดของเขา?   เขาเปลี่ยนความลมเหลวมาเปนความสํ าเร็จไดอยาง
ไร?

คนไหนที่ไมแกไขความลมเหลวของเขา?  ผลที่ไดรับคืออะไร?

คณุอาจเพิ่มเติมรายชื่อน้ีจากการที่คุณไดศึกษาพระวจนะดวยตนเอง

- อับราฮัม ปฐมกาล 20-21
- โมเสส อพยพ กิจการ 7:20-44
- อาโรน อพยพ 32
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- บาลาอัม กันดารวิถี 22
- อุสซียาห 2 พงศาวดาร 26
- แซมสัน ผูวินิจฉัย 13-16
- ดาวิด 2 ซามูเอล 11-12,  สดุดี 51
- ซาอูล 1 ซามูเอล 8-15
- โยนาห หนังสือโยนาห
- เปโตร มัทธิว มาระโก  ลูกา ยอหน กิจการ
- ยอหน มาระโก กิจการ 12:12, 25,  15:39,  2ทิโมธี 4:11
- เดมัส 2 ทิโมธี 4:9

3. คณุไดเรียนรูในบทเรียนนี้วาเหตุผลพ้ืนฐาน 3 ประการสํ าหรับความลมเหลวซ่ึงประกอบดวย

-  ความลมเหลวดานสมัพันธภาพสวนตัวกับพระเจา (พ้ืนฐานฝายวิญญาณที่ผิด ขาดการ
อธิษฐาน ศึกษาพระคัมภีร แสวงหาพระเจา)

- บาปของการกระทํ าภาระหนาที  (การละเมิดใดๆ ตอพระวจนะของพระเจาป

- บาปของการละเวนไมกระทํ า  (ไมทํ าสิ่งที่ควรตองทํ า)

ตอไปน้ีเปนรายการของผลบางประการของความลมเหลวพ้ืนฐานเหลานี้ คุณคิดถึงผลอ่ืนๆ ที่
จะเพ่ิมเติมในรายนี้หรือไม

- การทอใจ
- การเลียนแบบ (ทํ าตามอยางงานรับใชของผูอ่ืนแทนที่จะคนหาสภาพของตนในพระกาย)
- ขาดนิมิต
- ขาดการฝกอบรม
- ไมพอใจที่จะจายคาลงทุนในการรับใช
- ขาดการผูกพันตน
- ลํ าดับสิ่งที่สํ าคัญกอนอ่ืนใดผิด
- ไรจริยธรรม
- ความโลภ ความมั่งมี การใชเงินทุนผิดประเภท การรักเงินทอง
- ความภาคภูมิเยอหยิ่ง
- ความริษยา
- กระทํ าตอสาวกในทางที่ผิด
- กลวัคนและเคารพนับถือบุคคล
- เปนคนกวางขวาง
- ไมสม่ํ าเสมอ
- ขาดการประเมินผลตนเอง
- เปรียบเทียบตนเองกับผูอ่ืน
- ประนีประนอม
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- ใฝสูง
- ไมสามารถที่จะมอบหมายงานใหผูอ่ืน (พยายามทํ าทุกอยางดวยตนเองมากกวาที่จะพัฒนา

งานรับใชของพระกายพระคริสต)
- ฟงและเชื่อคนมากกวาที่จะเชื่อพระเจา หวั่นไหวไปตามความคิดเห็นของคนสวนใหญ
- ความไมเชื่อ
- ไมสามารถที่จะนํ าเหมือนคนรับใชและผูเลี้ยงแกะ
- ไมมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามพระคัมภีรในการดํ ารงตํ าแหนงผูนํ า
- อยากไดที่น่ังตรงหนาแถวหรือหัวโตะ  มาระโก 12:38-39
- รูถึงความมีปญญาของตนเองมากเกินไป  1 โครินธ 3:20
- กระตือรือลนจะอยูรอบๆ คนสํ าคัญมากเกินไป  1 โครินธ 4:6-7
- ลงโทษตัวเอง  2 โครินธ 10:12-13
- ใหเครดิตตนเองกับงานที่ผูอ่ืนกระทํ า  2 โครินธ 10:15
- มีความหวงใยผูอ่ืนนอย  ฟลิปป 2:2-4
- สนใจหวงใยเรื่องคํ าถามและการตีความหมายของคํ าตางๆ  1ทิโมธี 6:4
- โออวดวาเขาวางแผนจะทํ าอะไร   ยากอบ 4:16
- ละเลยคํ าแนะนํ าของผูอาวุโสกวาและฝายวิญญาณ  1 เปโตร 5:5-6
- เปนอิสระแกตนไมยอมฟงใคร เอเฟซัส 5:21
- วติกกงัวลแทนที่จะมอบความหวงใยทั้งสิ้นไวแกพระเจา  1 เปโตร 5:6-7
- ชอบการใหรางวัล การใหเกียรติ ตํ าแหนงและเงินชดเชย  1 ยอหน 2:15-16

5. พระเยซูทรงอธิษฐานใหเราพนจากความลมเหลว จงอานคํ าอธิษฐานของเขาใน ยอหน 18:15
และ 20

6. จากมัทธิว 23  จงทํ ารายการคํ าบัญชา 10 ประการสํ าหรับผูนํ าครสิเตียน ความลมเหลวทุก
ประการของฟาริสีจะนํ ามากลับเปลี่ยนใหเปนแนวทางในทางบวกของผูนํ าได

7. หนังสือสุภาษิตบรรจุคํ าเตือนหลายประการที่จะมีผลใหคุณลมเหลว จงอาน 1 บทแตละวันและ
คุณจะอานหนังสือน้ีครบทุกบทใน 1 เดือน

จงทํ าเครื่องหมายในพระคัมภีรถึงสิ่งที่มีผลใหคุณลมเหลวและหลีกเลี่ยงสิ่งเหลานั้น

8. ภาคผนวกของหลักสูตรนี้อธิบายวาจะศึกษาชีวิตของผูนํ าที่มีเรื่องราวในพระคัมภีรอยางไร จง
ศึกษาเรื่องของบางคนที่ลมเหลว จงทํ ารายการของสิ่งที่ทํ าใหเขาลมเหลว

9. หนังสือ 1 และ 2 ทิโมธี  เขียนขึ้นถึงชายหนุมที่อยูในตํ าแหนงผูนํ าในงานรับใช จงศึกษา
หนังสอืเหลานี้ อยางถี่ถวนและจดรายชื่อสิ่งที่อัครทูตเปาโลบอกชายหนุมเหลานี้ใหหลีกเลี่ยง
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