ฉันสามารถกลายเป็ นยิ่งกว่ าผู้พชิ ติ ได้
 ในชีวิตคริ สเตียน เราต้ องคุ้นเคยกับชัยชนะ ไม่ใช่เพราะเราเก่ง แต่เป็ นเพราะเรามีพระเจ้ าอยูฝ่ ่ ายเรา
 ดังนันโดยธรรมชาติ
้
คริ สตจักรจะชนะ โดยธรรมชาติธุรกิจของเราจะไปได้ สวย โดยธรรมชาติครอบครัวของ
เราจะไปได้ ดี นันไม่
้ ได้ หมายความว่าเราจะไม่เจอปั ญหา แต่ที่สาคัญคืออะไร ไม่วา่ เราจะเจออะไรก็ตาม...
พระเจ้ าจะช่วยให้ เราเองสามารถมีชยั ชนะและผ่านมันไปได้
 คำถำม ถ้ ำหำกว่ ำเรำต้ องกำรที่จะกลำยเป็ นยิ่งกว่ ำผู้พิชิต เรำจะต้ องทำอย่ ำงไรบ้ ำง ?
1. เราต้ องทาความเข้ าใจถึงพวกนักกีฬาว่ าพวกเขาพิชิตกันได้ อย่ างไร?
1โครินธ์ 9:24-27 24 ท่านไม่ร้ ูหรื อว่าคนเหล่านันที
้ ่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้ วยกันทุกคน แต่คนที่ได้ รับรางวัลมีคนเดียว
เหตุฉะนันจงวิ
้ ่งเพื่อชิงรางวัลให้ ได้ 25 ฝ่ ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่ งครัดในระเบียบ เขากระทาอย่างนันเพื
้ ่อจะได้
มงกุฎใบไม้ ซงึ่ ร่ วงโรยได้ แต่เรากระทาเพื่อจะได้ มงกุฎที่ไม่มีวนั ร่ วงโรยเลย 26 ส่วนข้ าพเจ้ าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมาย
ข้ าพเจ้ ามิได้ ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลม 27 แต่ข้าพเจ้ าก็ทบุ ตีร่างกายให้ มนั แข็งจนอยูม่ ือ เพราะเกรงว่าเมื่อ
ข้ าพเจ้ าได้ ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่คนอื่นแล้ ว ตัวข้ าพเจ้ าเองจะเป็ นคนที่ใช้ การไม่ได้
 พระคัมภีร์ตอนนี ้ได้ ใช้ ภาพนักกีฬา 2 ประเภทคือ 1.นักวิ่ง 2.นักมวย
1.1 เราต้ องเข้ าร่ วมอย่ างคนมีฝัน
 พระเจ้ าไม่ต้องการให้ ลกู ๆ ของพระองค์เป็ นเพียงผู้ชม พระเจ้ าต้ องการให้ ลกู ๆ ของพระองค์ทกุ คนลงแข่งขัน
 เราจึงต้ องยกระดับตัวเองในการเข้ าร่ วมให้ มากขึ ้น ยิ่งเข้ าร่ วมมากขึ ้น โอกาสที่คณ
ุ จะพิชิตก็มากขึ ้นเท่านัน้
 คำถำม เวลำนี้เรำสมัครเข้ ำร่ วมแข่ งขันในเวทีต่ำๆ เพื่อเป็ นผู้พิชิตบ้ ำงแล้ วหรือยัง ?
1.2 เราต้ องเคร่ งครั ดในการฝึ กฝน
 นักกีฬาที่ประสบความสาเร็ จ ต้ องมีวินยั ต้ องฝึ กฝน ถ้ าคุณต้ องการที่จะประสบความสาเร็ จในชีวิต เราต้ องมี
วินยั และเราต้ องฝึ กฝนในการติดตามพระเจ้ า
คริสเตียนมีสองสิ่งที่ต้องฝึ กฝน
a. ฝึ กวิถชี ีวิตเบือ้ งต้ นของชีวิตคริสเตียนควรมี
1.คริ สเตียนควรจะเฝ้าเดี่ยวเป็ นประจา 2.คริ สเตียนมากลุม่ เซลล์ทกุ สัปดาห์
3.คริ สเตียนมาคริ สตจักรทุกวันอาทิตย์ 4.คริ สเตียนรับการอบรมหรื อเข้ าPEPSOL
5.คริ สเตียนฝึ กมาอธิษฐานตอนเช้ า
b. ฝึ กทักษะเบือ้ งต้ นที่คริสเตียนควรจะมี
1.เฝ้าเดี่ยวพร้ อมจดบันทึก 2.ประกาศและผนวกคน 3.แบ่งปั นคาพยาน
4.เปิ ดกลุม่ เซลล์ได้
5.สร้ างสาวก 12 คน
6.ทวีคณ
ู กลุม่ เซลล์

2. เราต้ องมีความเชื่อที่เต็มไปด้ วยวิญญาณของผู้พชิ ิต
 โดยความเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ าจะเข้ มแข็งขึ ้น
2.1 ความเชื่อที่เต็มไปด้ วยวิญญาณของผู้พิชิตจะนามาซึ่งความเข้ าใจถึงจุดเริ่มต้ นและจุดสุดท้ าย
วิวรณ์ 22:13 เราคืออัลฟาและโอเมกา เป็ นเบื ้องต้ นและเป็ นเบื ้องปลายเป็ นปฐมและเป็ นอวสาน”
 พระเยซูทรงเป็ นผู้เดียวที่จะสาแดงให้ เราทราบถึงพระบิดา ผู้ซงึ่ เป็ นที่เริ่ มต้ นของชีวิตและทรงค ้าชู สรรพสิ่งที่
ดารงอยูน่ นได้
ั ้ ด้วยฤทธิ์อานาจที่ไม่จากัดของพระองค์ เราจะเต็มไปด้ วยวิญญาณของผู้พิชิต เมื่อเราติดสนิท
กับพระเจ้ าด้ วยพระวจนะของพระองค์
2.2 ความเชื่อที่เต็มไปด้ วยวิญญาณของผู้พิชิตจะนามาซึ่งความผูกพันกับพระเจ้ า
1โครินธ์ 6:17 แต่สว่ นคนที่ผกู พันกับองค์พระผู้เป็ นเจ้ า ก็เป็ นจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์
 เมื่อเรามีความผูกพันกับพระเจ้ า เราจะได้ เห็นโลกในฝ่ ายวิญญาณ และจะสามารถเห็นถึงพระพร อันมัง่ คัง่ ที่
พระเจ้ าได้ ทรงเตรี ยมไว้ สาหรับผู้ที่รักพระองค์
2.3 ความเชื่อที่เต็มไปด้ วยวิญญาณของผู้พิชิตจะนามาซึ่งการสาแดงจากพระวิญญาณ
1โครินธ์ 2:9 ดังที่มีเขียนไว้ ในพระคัมภีร์วา่ สิ่ งทีต่ าไม่เห็นหูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้ าได้
ทรงจัดเตรี ยมไว้ สาหรับคนที่รักพระองค์
 พระเจ้ าประทานพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แก่เรา เราจึงสามารถกล่าวข้ อล ้าลึกซึง่ ปิ ดซ่อนไว้ ให้ ผ้ อู ื่นรับรู้ได้
สาหรับเราแล้ ว “สิ่งล ้าลึก” เหล่านี ้มีความกระจ่างชัดเช่นเดียวกับแสงแห่งอรุณรุ่ง
2.4 ความเชื่อที่เต็มไปด้ วยวิญญาณของผู้พิชิต จะนามาซึ่งภาพในมิตฝิ ่ ายวิญญาณ
 คุณต้ องทราบก่อนว่าสิ่งที่คณ
ุ ต้ องการคืออะไร ไม่วา่ สิ่งนันจะเป็
้
นเรื่ องส่วนตัว ครอบครัว เศรษฐกิจ หรื อการ
รับใช้ สายตาฝ่ ายวิญญาณของเราต้ องเปิ ดออก และเราจะได้ เห็นการรับใช้ ของเราเติบโตขึ ้น
3. เราต้ องลุกขึน้ ด้ วยวิญญาณของผู้พชิ ิต
 เราควรตระหนักว่าเมื่อเราพิชิตบางสิ่งได้ แล้ ว เราควรมอบความสาเร็ จนันเพื
้ ่อให้ ผ้ อู ื่นรับช่วงต่อไป
 จากตัวอย่างชีวิตที่ดีของโยชูวาผู้นารองจากโมเสส
3.1 ให้ เราลุกขึน้ ด้ วยการมีจิตใจของผู้รับใช้
โยชูวา1:1-2 อยูม่ าเมื่อโมเสสผู้รับใช้ ของพระเจ้ าสิ ้นชีวิตแล้ ว พระเจ้ าตรัสกับโยชูวาบุตรนูนรองโมเสสว่า ..
“โมเสสผู้รับใช้ ของเรา สิ ้นชีวิตแล้ วฉะนันบั
้ ดนี ้จงลุกขึ ้นยกข้ ามแม่น ้าจอร์ แดนนี ้ ทังเจ้
้ าและชนชาตินี ้ทังหมดไปยั
้
ง
แผ่นดิน ซึง่ เรายกให้ แก่เขาทังหลาย
้
คือแก่คนอิสราเอล
 สิ่งหนึง่ ที่จะช่วยให้ โยชูวาผู้นาต่อจากโมเสสทานิมิตนี ้ให้ สาเร็ จได้ คือ เขามีจิตใจแห่งการปรนนิบตั ิรับใช้ ผ้ อู ื่น
การมีใจของผู้รับใช้ เช่นนี ้ได้ ปกป้องชีวิตของเขาจากการแปดเปื อ้ นมลทิน
 และพระองค์ไม่ได้ บอกให้ โยชูวาหรื อตัวผู้นาลุกขึ ้นแค่คนเดียว แต่ทรงมีพระบัญชา ให้ ทงตั
ั ้ วผู้นาและทีมงาน
ของเขาลุกขึ ้นด้ วย เมื่อผู้นาลุกขึ ้นทีมงานก็ต้องพร้ อมที่จะลุกขึ ้น นี่คือการมีจิตใจของผู้รับใช้ พระเจ้ า

3.2 ให้ เราลุกขึน้ ด้ วยการมีความเชื่อในพระเจ้ า
โยชูวา1:3ทุกๆตาบลถิ่นที่ฝ่าเท้ าของเจ้ าทังหลายจะเหยี
้
ยบลงเราได้ ยกให้ แก่เจ้ าทังหลายดั
้
งที่เราได้ สญ
ั ญาไว้ กบั
โมเสส
 “ขนาดการรั บใช้ ของคุณขึ้นอยู่กับขนาดของความเชื่อส่ วนตัวของคุณ”
 สิ่งใดที่คณ
ุ สามารถมองเห็นด้ วยตาฝ่ ายวิญญาณของคุณได้ จะเป็ นสิ่งที่พระเจ้ าจะมอบหมายแก่คณ
ุ ในฝ่ าย
ธรรมชาติในที่สดุ
3.3 ให้ เราลุกขึน้ ด้ วยการออกไปแตะทุกคน
โยชูวา1:4 ตังแต่
้ ถิ่นทุรกันดารและภูเขาเลบานอนนี ้ไกล ไปจนถึงแม่น ้าใหญ่คือแม่น ้ายูเฟรติส แผ่นดินทังหมด
้
ของคนฮิตไทต์ ถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตก จะเป็ นอาณาเขตของเจ้ า
 คริ สตจักรต้ องเป็ นคาตอบแก่ชมุ ชน และในสังคมบ้ านเมือง ด้ วยการออกไปแตะคนเหล่าให้ เขารู้จกั พระเยซู
3.4 ให้ เราลุกขึน้ ด้ วยชัยชนะในอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณ
โยชูวา1:5 ไม่มีผ้ ใู ดจะยืนหยัดต่อสู้เจ้ าได้ ตลอดชีวิตของเจ้ า เราอยูก่ บั โมเสสมาแล้ วฉันใดเราจะอยูก่ บั เจ้ าฉันนัน้
เราจะไม่ละเลยหรื อละทิ ้งเจ้ าเสีย
 ในอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณ พระเจ้ าทรงสาแดงให้ ทราบว่ามีเทพผู้ครอง ศักดิเทพ ทางานอยูใ่ นเขตพื ้นที่
ที่คณ
ุ กาลังพยายามพิชิตมาให้ ได้
 คนอิสราเอลสามารถรู้วา่ ใครคือศัตรู และปราบให้ พา่ ยแพ้ ไปได้ สาเร็ จ เพราะพวกเขายึดมัน่ ในพระสัญญา
ที่พระเจ้ าทรงประทานแก่พวกเขาคือ “ไม่มีผ้ ใู ดจะยืนหยัดต่อสู้เจ้ าได้ ตลอดชีวิตของเจ้ า”
 คำถำม มั่นใจแค่ ไหนว่ ำควำมฝั นครั้ งใหม่ เพื่อถวำยเกียรติพระเจ้ ำนั้นจะประสบควำมสำเร็ จ ?
3.5 ให้ เราลุกขึน้ ด้ วยการมอบหมายงาน
โยชูวา1:6 จงเข้ มแข็งและกล้ าหาญเถิด เพราะเจ้ าจะกระทาให้ ชนชาตินี ้รับแผ่นดินนันเป็
้ นมรดก ซึง่ เราปฏิญาณ
ไว้ กบั บรรพบุรุษของเขาทังหลายว่
้
าจะยกให้ เขา
 ในฐานะผู้นา คุณต้ องมอบหมายอาณาเขตที่จะเข้ าครอบครองแก่น้องเลี ้ยงของคุณ และไว้ ใจให้ เขาลงแรง
ทาในส่วนนัน้ สิ่งที่พวกเขาได้ มาก็จะเป็ นมรดกของเขาด้ วย
3.6 ให้ เราลุกขึน้ ด้ วยการบากบั่นมุ่งทานิมิตให้ สาเร็จ
โยชูวา1:7 เพียงแต่จงเข้ มแข็งและกล้ าหาญยิ่งเถิด ระวังที่จะกระทาตามธรรมบัญญัติทงหมดซึ
ั้
ง่ โมเสสผู้รับใช้
ของเรา ได้ บญ
ั ชาเจ้ าไว้ นนอย่
ั ้ าหลีกเลี่ยงจากธรรมบัญญัตินนไปทางขวามื
ั้
อหรื อทางซ้ าย เพื่อว่าเจ้ าจะไปในถิ่น
ฐานใด เจ้ าจะได้ รับความสาเร็ จอย่างดี
 ให้ เราบากบัน่ มุ่งไปที่จะกระทาตามทุกด้ านของนิมิตให้ สาเร็ จด้ วยความระมัดระวัง ผู้นาคือคนที่มีนิมิตและ
มองไปยังสิ่งที่ตนเองต้ องพิชิตมาให้ ได้ และนิมิตนันต้
้ องเกาะกุมใจของผู้นา จนเป็ นคนแห่งนิมิต

3.7 ให้ เราลุกขึน้ ด้ วยการให้ นิมิตเผาผลาญอยู่ในใจทุกวัน
โยชูวา1:8 อย่าให้ หนังสือธรรมบัญญัตินี ้ห่างเหินไปจากปากของเจ้ า แต่เจ้ าจงตรึกตรองตามนันทั
้ งกลางวั
้
นและ
กลางคืน เพื่อเจ้ าจะได้ ระวังที่จะกระทาตามข้ อความที่เขียนไว้ นนั ้ ทุกประการ แล้ วเจ้ าจะมีความจาเริ ญ และ
เจ้ าจะสาเร็ จผลเป็ นอย่างดี
 วิธีการอย่างหนึง่ ที่เราจะแน่ใจได้ วา่ นิมิตนัน้ ได้ เข้ าไปอยูใ่ นใจของเราแล้ วหรื อไม่ คือการฟั งในสิ่งที่เราพูด
ออกมา หากเรามีนิมิตเราจะพูดถึงนิมิตอยูเ่ สมอๆ เราก็คิดถึงมันอยูเ่ สมอ และเราเองก็จะลงมือทาในสิ่งนัน้
3.8 ให้ เราลุกขึน้ ด้ วยจงเข้ มแข็งและกล้ าหาญ
โยชูวา1:9 เราสัง่ เจ้ าไว้ แล้ วมิใช่หรื อว่าจงเข้ มแข็งและกล้ าหาญเถิด อย่าตกใจหรื อคร้ ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้ าไป
ในถิ่นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของเจ้ าทรงสถิตกับเจ้ า”
 ผู้นาในการรับใช้ เปรี ยบเหมือนกับนักกีฬาที่อยูใ่ นการแข่งขัน และไม่สามารถยกธงขาวได้ กลางคัน แต่เขา
ต้ องรวบรวมพลังขึ ้นใหม่เพื่อวิ่งต่อไปข้ างหน้ า ความสามารถที่จะบากบัน่ มุ่งมัน่ ไปสูห่ ลักชัย เช่นนี ้เรี ยกว่า
ความเข็มแข็ง
 ความกล้ าหาญได้ แก่ การไม่วิ่งหนีความยากลาบากแม้ สิ่งนันจะยากเพี
้
ยงไรก็ตาม
 เราต้ องไม่ เป็ นคนที่เดินถอยหลังแต่ ต้องเป็ นผู้ท่ บี ากบั่นมุ่งไปข้ างหน้ า เพื่อจะได้ รับรางวัลในฐานะ
คนที่เป็ นยิ่งกว่ าผู้พชิ ิต

