คนอ่อนแอในพระหัตถ์พระเจ้า Weakness in the hand of God
Ø ตอนนี้เราเองยังมีความสุขกับการเดินกับพระเจ้าอยู่หรือไม่ ?
Ø วัยใดเป็นวัยที่ดีที่สุด?
Ø คําถามนี้ตั้งขึ้น ป้อนให้กับคนประมาณสิบคนในรายการโทรทัศน์แห่งหนึ่ง...
§ แต่คนสุดท้ายเป็นสุภาพสตรีอายุมากที่สุดตอบว่า “ทุกวัยเป็นวัยที่ดี จงสนุกสนานกับวัยของคุณ
ในตอนนี้เถิด”
Ø ตัวอย่าง บ้านไร่เก่าแก่หลังหนึ่งซ่อนอยู่กลางทุ่งข้าวโพดสุดถนนหนทางที่คดเคี้ยว สายลมอ่อนๆ
พัดใบไม้แห้งปลิวไหวดังแกรกกราก นาฬิกาโบราณดังแหง่งหง่างอยู่มุมห้อง
ความมืดเริ่มปกคลุมผืนฟ้ายามเย็น นอกหน้าต่าง ฝูงหิ่งห้อยเต้นระบําวิบวับ A couple with a
healthy simply living in the garden
Ø เช่นเดียวกับที่ผู้เขียนสดุดีเขียนไว้ใน .. As in Psalms
สดุดี92:4(Psalms92:4) “ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพระองค์
ยินดีด้วยพระราชกิจของพระองค์ ข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน เนื่องในพระราชกิจของพระองค์”
For you make me glad by your deeds, Lord; I sing for joy at what your hands have done.
Ø พระพรเหล่านี้คือพระราชกิจแห่งความรักอันหาค่าเปรียบมิได้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า What God’s
done for us is the most precious gift from God
Ø เราเราต้องเข้าใจว่าเราทุกคนล้วนมีความอ่อนแอ We’ve to understand that everyone of us are
weak
2โครินธ์12:9-10(2Corinthians12:9-10)
9 แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “พระคุณของเราเพียงพอสําหรับเจ้า เพื่อว่าฤทธิ์อํานาจของเราจะได้
ปรากฏเต็มที่ในความอ่อนแอ” ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอวดความอ่อนแอของตนด้วยความยินดี
เพื่อฤทธิ์อํานาจของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า But he said to me, “My grace is sufficient for you,
for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly about
my weaknesses, so that Christ’s power may rest on me.
10ด้วยเหตุนี้แหละเพื่อพระคริสต์ ข้าพเจ้าจึงชื่นชมในความอ่อนแอ
ในการสบประมาทในความยากลําบาก ในการกดขี่ข่มเหง ในความยุ่งยาก

เพราะเมื่อใดที่ข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อนั้นข้าพเจ้าก็เข้มแข็ง That is why, for Christ’s sake, I delight in
weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then
I am strong.

1. ในพระหัตถ์พระเจ้า พระคุณมีเพียงพอสําหรับเรา In the hands of God His grace
is enough
Ø “เพียงพอ” ความหมายตามพจนานุกรม คือ ได้เท่าที่ต้องการ ได้เท่าที่กะไว้ Enough means “as
much or as may as required”
Ø เรารับใช้พระเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ผู้ประทานทุกสิ่ง “เกินพอ” อย่างสม่ําเสมอ
เราสามารถเห็นพระลักษณะแห่งพระเมตตาคุณของพระเจ้า จากวิธีที่พระองค์ทรงรัก
Ø เรื่องเล่า.. A story of a man who complain about life
§ หัวใจที่เพียงพอ จะเรียนรู้จักขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอ
มี 2 รูท้ ี่เราต้องรู้เพื่อรับพระคุณที่เพียงพอ..

1.1 รู้ ว่าตนเองอ่อนแอ
Ø กษัตริย์ดาวิดก็พูดถึงความอ่อนแอของตน แม้จะไม่ได้บอกว่าท่านทําบาปอะไร ท่านยังแต่งเป็น
บทเพลงว่า
สดุด3ี 2:3(Psalms32:3) “เมื่อข้าพระองค์ไม่แจ้งบาปของข้าพระองค์ ร่างกายของข้าพระองค์ก็ร่วงโรยไป”
When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. และ..
สดุด3ี 2:5(Psalms32:5) “ข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์” Then I acknowledged
my sin to you and did not cover up my iniquity.
Ø ไม่ใช่ทุกคนที่ควรจะเอาความอ่อนแอของตนมาเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่เมื่อดาวิดสารภาพบาป
ท่านได้พบสันติสุข และการเยียวยาที่เร้าใจให้ท่านนมัสการพระเจ้า
2โครินธ์ 12:8(2Corinthians12:8)

“เรื่องหนามใหญ่นั้น ข้าพเจ้าวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงสามครั้ง เพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้า”
Three times I pleaded with the Lord to take it(thorn) away from me.
Ø แต่เปาโลได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้ บทเรียนที่โดดเด่นในงานเขียนของท่าน :
ฤทธิ์อํานาจศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนจะสําแดงได้ดีที่สุดต่อเบื้องหลังความอ่อนแอของมนุษย์
ลูกา5:31(Luke5:31) พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “คนเจ็บต้องการหมอ แต่คนสบายไม่ต้องการ” Jesus
answered them, “It is not the healthy who need a doctor, but the sick.
Ø “หมอในโลกรักษาได้เฉพาะทาง หมอชื่อเยซูรักษาได้ในทุกทาง”
Ø ตัวอย่าง พระเยซูรับการชโลมจากหญิงชั่ว Jesus anointed by a sinful woman
ลูกา 7:36-50(Luke7:36-50)
36 มีคนหนึ่งในพวกฟาริสเี ชิญพระองค์ไปเสวยพระกระยาหารกับเขา พระองค์ก็เสด็จเข้าไปในเรือนของคน
ฟาริสคี นนั้น แล้วเอนพระกายลง When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with
him, he went to the Pharisee’s house and reclined at the table
37 และดูเถิด มีผู้หญิงคนหนึ่งของเมืองนั้นเคยเป็นหญิงชั่ว เมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงเอนพระกายเสวยอยู่ใน
บ้านของคนฟาริสนี ั้น นางจึงถือผอบน้ํามันหอม A woman in that town who lived a sinful life
learned that Jesus was eating at the Pharisee’s house, so she came there with an alabaster
jar of perfume
38 มายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์ ร้องไห้น้ําตาไหลเปียกพระบาท เอาผมเช็ด จุบพระบาท
ของพระองค์มาก และเอาน้ํามันนั้นชโลม As she stood behind him at his feet weeping, she began
to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them and poured
perfume on them
39 ฝ่ายคนฟาริสที ไี่ ด้เชิญพระองค์ เมื่อเห็นแล้วก็นึกในใจว่า “ถ้าท่านนีเ้ ป็นผูเ้ ผยพระวจนะก็คงจะรู้ว่า
หญิงผูน้ ที้ ถี่ ูกต้องกายของท่านเป็นผูใ้ ดและเป็นคนอย่างไร เพราะนางเป็นคนชั่ว” When the Pharisee
who had invited him saw this, he said to himself, “If this man were a prophet, he would know
who is touching him and what kind of woman she is—that she is a sinner.”
40 ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ซีโมนเอ๋ย เรามีอะไรจะพูดกับท่านบ้าง” เขาทูลว่า “ท่านอาจารย์เจ้าข้า

เชิญพูดไปเถิด” Jesus answered him, “Simon, I have something to tell you.” “Tell me, teacher,”
he said.
41พระองค์จึงตรัสว่า “เจ้าหนีค้ นหนึ่งมีลูกหนีส้ องคน คนหนึ่งเป็นหนีเ้ งินห้าร้อยเหรียญเดนาริอัน อีก
คนหนึ่งเป็นหนีเ้ งินห้าสิบเหรียญ “Two people owed money to a certain moneylender. One owed
him five hundred denarii, and the other fifty.
42 เมื่อเขาไม่มีอะไรจะใช้หนีแ้ ล้ว ท่านจึงโปรดยกหนีใ้ ห้เขาทั้งสองคน ในสองคนนั้น คนไหนจะรักนายมาก
กว่า” Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now
which of them will love him more?”
43 ซีโมนจึงทูลว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่าคนทีน่ ายได้โปรดยกหนีใ้ ห้มาก ก็เป็นคนทีร่ ักนายมาก” พระองค์จึงตรัส
กับเขาว่า “ท่านคิดเห็นถูกแล้ว” Simon replied, “I suppose the one who had the bigger debt
forgiven.” “You have judged correctly,” Jesus said.
44 พระองค์จึงทรงเหลียวหลังดูผู้หญิงนั้น และตรัสแก่ซีโมนว่า “ท่านเห็นผู้หญิงนีห้ รือ เราได้เข้ามาในบ้าน
ของท่าน ท่านมิได้ให้น้ําล้างเท้าของเรา แต่นางได้เอาน้ําตาชําระเท้าของเราและได้เอาผมของตนเช็ด
Then he turned toward the woman and said to Simon, “Do you see this woman? I came into
your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and
wiped them with her hair.
45 ท่านมิได้จุบเรา แต่ผู้หญิงนีต้ ั้งแต่เราเข้ามา มิได้หยุดจุบเท้าของเรา You did not give me a kiss, but
this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet.
46 ท่านมิได้เอาน้ํามันชโลมศีรษะของเรา แต่นางได้เอาน้ํามันหอมชโลมเท้าของเรา You did not put oil
on my head, but she has poured perfume on my feet.
47 เหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่า ความผิดบาปของนางซึ่งมีมากได้โปรดยกเสียแล้ว เพราะนางรักมาก แต่ผทู้ ี่
ได้รับการยกโทษน้อย ผูนั้ ้นก็รักน้อย” Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven—as
her great love has shown. But whoever has been forgiven little loves little.”
48 พระองค์จึงตรัสแก่นางว่า “ความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้ว” Then Jesus said to her, “Your
sins are forgiven.”
49 ฝ่ายคนทั้งหลายทีเ่ อนกายอยู่ด้วยพูดกันว่า “คนนีเ้ ป็นใคร แม้ความผิดบาปก็ยกให้ได้” The other
guests began to say among themselves, “Who is this who even forgives sins?”

50 พระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่า “ความเชื่อของเจ้าได้ทําให้เจ้ารอด จงไปเป็นสุขเถิด” Jesus said to
the woman, “Your faith has saved you; go in peace.”
Ø ฟาริสีผู้ชอบธรรม กับ คนบาปผู้ที่โลกเกลียดชัง
Ø ซีโมน ผู้เป็นฟาริสีได้ทูลเชิญพระเยซูไปเสวยพระกระยาหารบ้านของเขา (ข้อ 36)
§ มี 3 สิ่งที่เจ้าภาพพึงกระทําเพื่อต้อนรับและให้เกียรติแขกผู้มาเยือนคือ
1. วางมือบนไหล่ของแขกแล้วจูบคํานับ การแสดงความเคารพเช่นนี้จะละเว้นมิได้
เป็นอันขาดหากเป็นอาจารย์ผ้มู ีชื่อเสียง
2. เนื่องจากถนนในปาเลสไตนเต็มไปด้วยฝุ่นและฝน ซึ่งจะกลายเป็นโคลนตมเมื่อฝนตก
กอปรกับรองเท้าที่สวมใส่มีลักษณะเปิดคล้ายรองเท้าแตะ เจ้าภาพจึงต้องเตรียม
น้ําเย็นไว้ล้างเท้าของแขกให้สะอาด อีกทัง้ เป็นการทําให้เท้าผ่อนคลายก่อนเชิญแขกเข้าบ้าน
3. เผากํายานหอม หรือไม่ก็นําน้ํามันกุหลาบมาเจิมศีรษะของแขก
นี่คือสิง่ ที่เจ้าภาพผู้มีมารยาทดีพึงกระทํา
§ สําหรับหญิงชาวยิว การสยายผมออกมาถือว่าไม่สุภาพอย่างยิ่ง นับจากวันแต่งงาน
หญิงชาวยิวจึงไม่ยอมปล่อยผมสยายออกมาให้ปรากฏเลย
§ การที่นางแก้มัดผมในที่สาธารณะเพื่อเชดพระบาทของพระองค์แสดงให้เห็นว่า
นางลืมคิดถึงทุกสิ่งและทุกคนเว้นแต่พระเยซูเจ้า !!!
§ ความรู้สึกนึกคิดของซีโมนคือเขาเป็นคนดีทั้งในสายตาของมนุษย์และของพระเจ้า เขา
จึงไม่ต้องการพึ่งพาพระองค์ ไม่รักพระองค์ และทีส่ ุดจึงไม่ได้รับการอภัยบาปจากพระองค์
§ ส่วนหญิงนางนั้นสํานึกวาตนเป็นคนบาปและต้องการพระเยซูเจ้าอย่างที่สุด หัวใจของ
นางจึงท่วมท้นด้วยความรักต่อพระองค์ผ้ทู รงสามารถช่วยเหลือนางได้ และที่สุดนางจึงได้รับ
การอภัยบาป
Ø สิ่งที่ปิดกั้นการอภัย คือ การคิดว่าตนดี และคนอื่นไม่ดี
Ø จิตใจเย่อหยิ่งเช่นนี้ ยากนักที่จะได้รับการอภัยจากพระเจ้า

1 ทิโมธี1:12-15(1Timithy1:12-15)
12 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงประทานกําลังแก่ข้าพเจ้า
เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าสัตย์ซื่อจึงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้รับใช้พระองค์ I thank Christ Jesus
our Lord, who has given me strength, that he considered me trustworthy, appointing me to his
service.
13 ถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยหมิ่นประมาทพระองค์ ข่มเหงผู้เชื่อและก่อความรุนแรง
แต่พระองค์ทรงกรุณาข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าได้ทําไปด้วยความไม่รู้และไม่เชื่อ Even though I was once
a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in
ignorance and unbelief.
14 พระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้หลั่งลงมาแก่ข้าพเจ้าอย่างเหลือล้น พร้อมด้วยความเชื่อ
และความรักซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์ The grace of our Lord was poured out on me abundantly,
along with the faith and love that are in Christ Jesus.
15 ข้อความนี้เป็นความจริงซึ่งสมควรแก่การยอมรับโดยไม่มีข้อกังขา คือพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลก
เพื่อช่วยคนบาปให้รอด และในบรรดาคนบาปข้าพเจ้าเป็นตัวร้ายที่สุด Here is a trustworthy saying
that deserves full acceptance: Christ Jesus came into the world to save sinners—of whom I
am the worst.
Ø แน่นอนว่าท่านไม่ใช่คนแรกที่ทําบาป เพราะฉะนั้นคําว่า “คนแรก” ของท่านจึงหมายถึง
คนบาปที่สุด
สดุดี 34:18-20
18 พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผทู้ จี่ ิตใจฟกช้ํา และทรงช่วยผูท้ จี่ ิตใจสํานึกผิด The Lord is close to the
brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.
19 คนชอบธรรมนั้นถูกข่มใจหลายอย่าง แต่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมด The righteous
person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all;
20 พระองค์ทรงรักษากระดูกเขาไว้ทั้งหมด ไม่หักสักซี่เดียว he protects all his bones,
not one of them will be broken.

2.2 รู้ ว่าพระเยซูรักเราเสมอและเราต้องการพระเยซู

Ø เรื่องเล่า มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นคนที่รักตุ๊กตามาก ทุกๆ วันเธอต้องเดินผ่านร้าน
ขายของเล่น และคอยมองดูตุ๊กตาเหล่านั้นด้วยใจที่ปรารถนาจะได้ A story of a doll proud ifself
that its owner love her more than other dolls and still pick her even herself looks dirty.
Ø พระเจ้าทรงเลือกเราให้เป็นประชากรของพระองค์ตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่เราเองเลือกที่จะเชื่อใน
พระองค์ พระเจ้าทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจาก
ตําหนิในสายพระเนตรของพระองค์
Ø เพราะเหตุใดเราจึงต้องการพระเยซูเสมอ?
Ø หนามในเนื้อของอาจารย์ เปาโล..
§ ไม่มีใครสามารถบอกได้แน่นอนว่าหนามในเนื้อของเปาโลคืออะไร
แต่มันอาจจะเป็นความทุกข์ทางกาย สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับหนามในเนื้อนี้มาจากเปาโลบอกเล่าเอง
2โครินธ์ 12:7(2Corinthians12:7)
“และเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไป เนื่องจากที่ได้เห็นการสําแดงมากมายนั้นก็ทรงให้มีหนามใหญ่
ในเนื้อของข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้า เพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไป” or
because of these surpassingly great revelations. Therefore, in order to keep me from
becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me.
Ø วัตถุประสงค์ของหนามในเนื้อ คือ เพื่อให้เปาโลอ่อนน้อมถ่อมตน
Ø หนามในเนื้อแสดงให้เห็นว่า เราต้องการพระเจ้าเสมอ
Ø แพทริเซีย แฮมเพิลเขียนว่า “การอธิษฐานคือการสร้างนิสัยใส่ใจจดจ่อ Prayer disciplines focus”
§ ก้าวแรกของการอธิษฐานคือการยอมรับหรือ “รู้” ว่าพระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้า
§ การอธิษฐานเป็นโอกาสให้เรายอมรับความล้มเหลว ความอ่อนแอและข้อจํากัดของเรา

2. ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ฤทธานุภาพของพระเจ้าจะปรากฎขึ้นในชีวิตเรือนดินของเรา
In the hands of God ; His Power will show from us

2โครินธ์ 4:7 “แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า
ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing
power is from God and not from us.
Ø พระเจ้ามอบของมีค่า คือข่าวประเสริฐแห่งความรอดในพระเยซูคริสต์
อันสูงค่ายิ่งไว้ในมือมนุษย์ที่อ่อนแอ Salvation is the most precious gift from God
Ø ตัวอย่าง พระเยซูทรงเลือกเหล่าสาวก พระองค์ใช้เวลาอธิษฐานตลอดทั้งคืน Ex. Jesus praying
befor selecting His disciple
Ø มาดูกันว่าเหล่าสาวกที่พระองค์เลือกมีนิสัยอย่างไรบ้าง?
§ เปโตร ผู้เจ้าอารมณ์และหุนหันพันแล่น อารมณ์แปรปวนอยู่เสมอ Peter : quick to speak,
impulsive and impetuous.
§ แอนดรู ผู้ที่ไม่เคยมีความเป็นผู้นําในตัวเขาแม้แต่น้อย Andrew is the brother of Peter : has
no leadership in him
§ 2 พี่น้อง ยากอบและยอห์นบุตรเซเบดี ผู้เห็นแก่ตัวและอยากเป็นใหญ่ “Sons of Thunder” : a
stromy personalities, easily angerd and quick to judge anemy of the Lord
§ โทมัส ผู้ที่เต็มไปด้วยความสงสัย และจริยธรรมอันน้อยนิดของเขาสามารถทําลาย
แผนงานพระเจ้าได้ “Doubting Thomas” : gloomy and easily discouraged
§ ยากอบบุตรอันเฟอัส คนหัวรุนแรง เจ้าอารมณ์ เดี๋ยวสุข เดี๋ยวเศร้า อาจคลุ้มคลั่งได้ James the
son of Alphaeus is thought to be the same man as referred to as “James the Less” :
§ ยูดาสอิสคาริโอ มีความทะเยอทะยาน ปรารถนาจะมักใหญ่ใฝ่สูง สุดท้ายทรยศพระอาจารย์
Judas Iscariot : “Judas the betrayer” , ambitious
Ø นี่คือบุคคลที่พระเยซูเลือกมาอยู่ในทีมพิชิตโลก This is the team jesus selected to conquer the
world
Ø แต่สิ่งสําคัญคือพวกเขาเหล่านี้ เป็นบุคคลที่อยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า No matter what they were ,
they are in the hands of God
§ ทําการอัศจรรย์ครั้งแล้ว ครั้งเล่า รักษาผู้คนโดยฤทธิ์อํานาจของพระเยซู

§ เป็นคนที่ทวีคูณงานของพระเจ้า มาจนถึงปัจจุบัน God multiply His works through His
disciple
§ ชายชื่อ กิเดโอน Ex. Gideon (look at Judge 6)
§ กิเดโอนเป็นบุตรของโยอาช ตระกูลอาบีเยเซอร์ บ้านอยู่ที่ตําบลโอฟราห์ ใกล้กับภูเขาเกราซิม
§ ชายหนุ่มคนนี้จะค่อนข้างขี้ขลาดตาขาว ต้องหลบซ่อนตัวนวดข้าวอยู่ในบ่อย่ําองุ่น
เพื่อให้พ้นจากสายตาของพวกศัตรูคือคนมีเดียน
§ เวลานั้นเอง ทูตของพระเจ้าได้มาเรียกกิเดโอนว่า "ชายหนุ่มผู้กล้าหาญเอ๋ย"
ทําเอาเจ้าตัวงงเป็นไก่ตาแตก คงจะถามในใจว่า "ผมน่ะหรือผู้กล้าหาญ เรียกผิดคนละมั้ง
น่าจะเป็นคนที่ขี้ขลาดซะมากกว่า"
§ แต่เมื่อกิเดโอนแน่ชัดในการทรงเรียกของพระเจ้า เขากลายเป็นนักรบเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริง
โดยทําลายแท่นบูชาพระบาอัล(พระผู้ชายที่มีมเหสีชื่ออาเชราห์)
§ พระเจ้าได้ทรงแนะนําวิธีการคัดเลือกทหาร ด้วยการให้คนที่หวาดกลัวกลับไปบ้านของตน
ส่วนที่เหลือก็ให้ทดสอบดื่มน้ําจากลําธาร คนที่ใช้มือวักน้ํากินมีเพียง 300 คนเท่านั้น
ที่ถูกคัดเลือกไว้
§ กิเดโอนมีชัยชนะต่อพวกศัตรูเรื่อยมา ทําให้บ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุข เพราะเหตุนี้เอง..
ประชาชนจึงพร้อมใจกันยกกิเดโอนขึ้นเป็นกษัตริย์ แต่กิเดโอนบอกพวกเขาว่า..
"เราจะไม่เป็นผู้ปกครองท่าน แต่ให้พระเจ้าทรงกษัตริย์ปกครองท่านเถิด"
§ แต่น่าเสียดายและเสียใจอย่างยิ่ง ที่ภายหลังจากกิเดโอนสิ้นชีวิตแล้ว บ้านเมืองก็กลับเข้าสู่
ความวุ่นวายอีก ลูกชายคนหนึ่งชื่อเอบีเมเลค คิดมักใหญ่ใฝ่สูงต้องการเป็นใหญ่เป็นโต
จึงไล่ฆ่าพี่น้องของตนเองทั้งหมด (70 คน)
อิสยาห์ 62:3-4(Isaiah62:3-4)
3 เจ้าจะเป็นมงกุฎแห่งความโอ่อ่าตระการในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เป็นราชมงกุฎในพระหัตถ์พระเจ้าของเจ้า You will be a crown of splendor in the Lord’s hand, a
royal diadem in the hand of your God.
4 พวกเขาจะไม่เรียกเจ้าว่า ‘ดินแดนที่ถูกทอดทิ้ง’ หรือ ‘ที่ทิ้งร้าง’ อีกต่อไป แต่เจ้าจะได้ชื่อว่า
‘เราปีติยินดีในตัวเธอ’ และแผ่นดินของเจ้าจะมีชื่อว่า ‘สมรสแล้ว’ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
ปีติยินดีในตัวเจ้าและดินแดนของเจ้าจะได้แต่งงาน No longer will they call you Deserted,

or name your land Desolate. But you will be called Hephzibah, and your land Beulah; for the
Lord will take delight in you, and your land will be married.
Ø ข้อคิด : บางครั้งเราก็เหมือนกับกิเดโอนตอนเริ่มแรกนั่นแหละ มีความหวาดกลัว ไม่แน่ใจ เก็บกด
คิดว่าตนเองเป็นผู้เล็กน้อย สู้ใครไม่ได้ ชอบแอบและหลบหนี
§ แต่วันนี้พระเจ้าทรงตามหาเราและเรียกเราเพื่อให้ออกไปทํางานรับใช้พระองค์ ถ้าเรายอมเป็น
เครื่องมือของพระวิญญาณบรสุทธิ์ เราสามารถทําการใหญ่เพื่อพระเจ้าเหมือนกับกิเดโอนได้
2โครินธ์ 4:7(2Corinthians4:7)
“แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า
ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing
power is from God and not from us.
Ø ดังนั้นพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงได้รับการยกย่อง

3.ในพระหัตถ์พระเจ้า ฉันขอโออวดพระองค์เพียงผู้เดียว
3.1 โอ้อวดพระเจ้า ผ่านการเป็นพยานเรื่องพระคริสต์
2โครินธ์12:9(2Corinthians12:9-10)
9 ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอวดความอ่อนแอของตนด้วยความยินดี
เพื่อฤทธิ์อํานาจของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า But he said to me, “My grace is sufficient for you,
for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly about
my weaknesses, so that Christ’s power may rest on me.
10 ด้วยเหตุนี้แหละเพื่อพระคริสต์ ข้าพเจ้าจึงชื่นชมในความอ่อนแอ ในการสบประมาท
ในความยากลําบาก ในการกดขี่ข่มเหง ในความยุ่งยาก เพราะเมื่อใดที่ข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อนั้น
ข้าพเจ้าก็เข้มแข็ง That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in
hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.
Ø ตัวอย่าง แม่น้อย เปิดเพลงพระเจ้าทั้งวัน / พี่บี ร้านเต็มไปด้วยพระคําพระเจ้า
น้องเมนําเพื่อนที่โรงเรียนมารู้จักพระเจ้า ไปร้านทําผมพี่นิดก็เจอใบปลิวเรื่องราวพระเจ้า

แวะไปร้านมดเงินพระวจนะพระเจ้าก็อยู่ที่นั่น ไปที่หนองโพ
ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวพระเจ้าในบ้านแม่ประเสริฐ และไหนจะอื่นๆที่เราพบเจอที่พี่น้องของเรา
เป็นพยานถึงสิ่งที่พระเจ้าทําในชีวิตของเราทั้งหลาย
Ø ผ่านการสร้างสาวกที่เป็นตัวหนังสือของพระคริสต์ (เอเฟซัส 4:11-15)

3.2 โอ้อวดพระเจ้าผ่านการรักซึ่งกันและกัน
1ยอห์น4:11(1John4:11)
ท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนั้นเราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วย Dear friends,
since God so loved us, we also ought to love one another.
Ø ไม่รักกันเพียงคนในกลุ่มเซลล์ ไม่รักกันเพียงเพื่อนของเรา
Ø แต่เราจะยินดีจะรู้จักและรักทุกคนในคริสตจักร
Ø สําแดงความห่วงใย
Ø EX งานศพพ่อสมนึก ได้เห็นความรักความห่วงใย ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
Ø ผู้คนภายนอกมอง ก็จะเห็นพระเจ้าในเราทั้งหลายเช่นกัน

