เรายังใช้ เจ้ าอยู่
 คำถำม คุณเป็ นคนนั้นไหมที่คดิ ว่ ำ พระเจ้ ำไม่ ใช้ คุณแล้ ว คุณแห้ งเหีย่ วไม่ เกิดผลแล้ ว?
 พระเจ้ าจะทรงส่งฝนมาอีกครัง้ ในวันนี ้ สาหรับอิสราเอลฝนเป็ นสิง่ ที่สาคัญมาก ฝนตกชุกครั ง้ แรกก็เพื่อ
ดินจะอ่ อนนุ่มพร้ อมรั บเมล็ด และฝนตกชุกปลายฤดูก็เพื่อเมล็ดจะสุกพร้ อมเก็บเกี่ยว
ลูกา 24:49 และดูเถิด เราจะส่งซึง่ พระบิดาของเราทรงสัญญานั ้น มาเหนือท่านทั ้งหลาย แต่ทา่ นทั ้งหลาย
จงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะได้ ประกอบด้ วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื ้องบน”
 พระมหาบัญชาไม่ง่าย ศัตรูมีอานาจ ทาด้ วยแรงตัวเองไม่ได้ ต้องใช้ แรงของพระวิญญาณ พระวิญญาณ
สาคัญต่อการรับใช้ สาคัญต่อการเกิดผลของเรา เราจึงต้ องลับขวานแห่งพระวิญญาณให้ คมกริบอยู่เสมอ
ปั ญญาจารย์ 10:10 ถ้ าขวานทื่อแล้ ว และเขาไม่ลบั ให้ คม เขาก็ต้องออกแรงมาก แต่สติปัญญาจะช่วยให้ บรรลุ
ความสาเร็จ
EDGE แปลว่ าคมมีด ถ้ าเราต้ องการมีชีวติ ที่คมจะต้ องมี
1. ความสามารถในการเห็นนิมิต Envisioning เริ่มจากความสามารถในการเห็น แล้ วเราจะเริ่มมีภาษา
แห่งความฝัน และมีกาลังที่จะทาฝันนั ้นให้ เป็ นจริง ล้ มเราก็จะลุก เพราะนิมติ จะฉุดเราไปข้ างหน้ าเสมอ
1โครินธ์ 2:9 สิง่ ที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ ยนิ และสิง่ ที่มนุษย์คดิ ไม่ถึง คือสิง่ ที่พระเจ้ าได้ ทรงจัดเตรี ยมไว้ สาหรับคน
ที่รักพระองค์
 พระเจ้ าต้ องการให้ เราฝัน และเห็นภาพในอนาคตในสิง่ ที่ต้องการให้ เกิดขึ ้น และฝันที่สาคัญที่สดุ ที่พระเจ้ า
ต้ องการให้ เราฝัน นัน่ คือเห็นคนมากมายมารับความรอดผ่านทางชีวติ เรา
2. มีความตัง้ ใจแน่ วแน่ ท่ ีจะทาให้ สาเร็จ Determinationคนที่มีความตัง้ ใจแน่ วแน่ จะสะท้ อนออกมา
เป็ นการกระทา เช่น เวลาที่ให้ ได้ แรงที่ลงได้ เงินที่ร่วมถวายได้ เป็ นอะไรก็ได้ เราพร้ อมจะเทให้ ฯ
 เราต้ องแน่วแน่ในทุกๆ เรื่ อง แต่ต้องลาดับความสาคัญให้ ถกู อย่ าให้ 0 นาหน้ า 1 แต่ ต้องให้ พระเจ้ า
เป็ น 1 นาหน้ าทุกสิ่งแล้ วทุกอย่ างจะได้ รับการเพิ่มคุณค่ า
3. มีความชื่นบาน GLADNESS เราต้ องสนุกที่จะทา ไม่ ใช่ ทาเพราะเป็ นภาระ แต่ เป็ นภาระใจ
 ให้ เรากลับมาในจุดที่เราสนุกในทุกสิง่ ที่พระเจ้ าให้ เราทา จงสนุกกับการเรี ยน จงสนุกกับการเป็ นภรรยา
จงสนุกกับการเป็ นสามี สนุกกับการงาน สนุกกับการเป็ นพีเ่ ลีย้ งฝ่ ายวิ ญญาณ ฯ ขวานคมตัดอะไรก็สนุก
4. มีความคาดหวัง Expectation เราควรกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการทาเพื่อวัดผลได้
 ขอพระเจ้ าส่ งฝนมา เปิ ดใจให้ พระวิญญาณทางานในใจอีกครัง้ เพื่อลับขวานเราให้ คมเพราะนับ
แต่ วันนีไ้ ปเราต้ องการกลับมาพึ่งพระวิญญาณอีกครั ง้

อะไรทาให้ ขวานทื่อ DULL
 DISCOURAGED ความท้ อใจ ท้ อก็ถอย เฉื่อย ไม่อยากฝัน ไม่อยากที่ฟัง ไม่มีแรงบันดาลใจ
 UNFOCUSED ฟั งแต่ ไม่ จดจ่ อ เราต้ องกลับมาจดจ่อสิง่ ที่อยู่ในพระทัยพระเจ้ า แล้ วชีวิตเราจะเริ่ม
กลับมาคม เริ่มไวกับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ พระเจ้ าจะเริ่มกลับมาใช้ เราได้
 LUKEWARMNESS อุ่นๆ เราต้ องรู้วิธีที่ทาให้ เราไม่อ่นุ รู้วิธีลบั ขวาน
 คำถำม วิธีลับขวำน วิธีที่ทำให้ เรำกลับมำร้ อนรนคืออะไร ?
 Lie down นอนแน่ น่ ิง เราไม่ใช่กองกระดูกแห้ ง แต่เราจะลุกขึ ้นมาเป็ นกองทัพใหญ่ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า
2พงศ์กษัตริย์ 6:1-5 1 ฝ่ ายพรรคผู้เผยพระวจนะกล่าวกับเอลีชาว่า “ดูซิ สถานที่ซงึ่ ข้ าพเจ้ าทั ้งหลายอยู่ใต้
ความดูแลของ ท่านนั ้นก็เล็กเกินไป ไม่พอแก่พวกเรา 2 ขอให้ เราไปที่แม่น ้าจอร์ แดน ต่างคนต่างเอาไม้ ท่อน
หนึ่งมาสร้ างที่อาศัยของเราที่นนั่ ” และท่านตอบว่า “ไปเถอะ” 3 แล้ วคนหนึ่งกล่าวว่า “ขอท่ านโปรดไปกับ
ผู้รับใช้ ของท่ านด้ วย” และท่านก็ตอบว่า “ข้ าจะไป” 4 ท่านก็ไปกับเขาทั ้งหลาย และเมื่อเขามาถึงแม่น ้า
จอร์ แดนเขาก็โค่นต้ นไม้ 5 ขณะที่คนหนึ่งฟั นไม้ อยู่ หัวขวานของเขาตกลงไปในน ้า และเขาร้ องขึ ้นว่า “อนิจจา
นายครับ ขวานนั ้นผมขอยืมเขามา” 6 แล้ วคนแห่งพระเจ้ าถามว่า “ขวานนั ้นตกที่ไหน” เมื่อเขาชี ้ที่ให้ ท่านแล้ ว
ท่านก็ตดั ไม้ อนั หนึ่งทิ ้งลงไปที่นนั่ ทาให้ ขวานเหล็กนั ้นลอยขึ ้นมา 7 และท่านบอกว่า “หยิบขึ ้นมาซิ” เขาก็เอื ้อม
มือไปหยิบขึ ้นมา
 บางคนรับใช้ ไม่ใช่แค่หวั ขวานทื่อ แต่เสียหัวขวานไปแล้ ว เสียนิมติ นัน่ คือเหตุผลที่ไม่เกิดผล วันนี ้เราต้ อง
นาหัวขวานกลับมา

วิธีท่ จี ะกลับมาร้ อนรน
1. ยอมรั บว่ าทาหัวขวานหาย ถ้ าไม่ มีนิมติ ฤทธิ์เดชก็ไม่ มี ทาอะไรก็ไม่ ค่อยจะเกิดผล
 คำถำม ควำมร้ อนรน ภำระใจไปของเรำหำยไปตอนไหน ?

2. ยอมรับการปกคลุมของผู้นา ผู้เผยพระวจนะนี ้ไม่ได้ ไปคนเดียว เขาไปกับผู้รับใช้ พระเจ้ า เขาขอให้
เอลีชาไปด้ วย ความหมายคือเขายอมอยู่ภายใต้ การปกคลุมของเอลีชา
 คำถำม ชีวติ ของคุณมีใครปกคลุมอยู่ ?
 หัวใจของศิษยาภิบาลนัน้ รักคน เราคือลูกฝ่ ายวิญญาณ และเขาอยากเห็นเราเติบโต
 เราต้ องมองศิษยาภิบาลไม่ใช่แค่เป็ นครู ไม่ใช่แค่ผ้ นู าคริสตจักร แต่ศษิ ยาภิบาลเป็ นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณ
เราต้ องรักให้ เกียรติท่าน เช่นที่เอลีชาต้ องมีเอลียาห์, โยชูวาต้ องมีโมเสส, ทิตสั ทิโมธี ต้ องมีเปาโล ฯ

 เราต้ องมีใครบางคนเป็ นพ่ อแม่ ฝ่ายวิญญาณเพราะพี่ให้ มรดกน้ องไม่ ได้ แต่ ลูกจะได้ รับมรดกทุก
สิ่งจากพ่ อแม่ ของเขา
 อย่ารับใช้ แบบโดดเดี่ยว เราต้ องมีทั ้งเพื่อน ทั ้งพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณ ในการอยู่เคียงข้ างตลอดชัว่ ชีวติ

3. ยอมรับว่ าเราเป็ นผู้อารักขา เราต้ องอารักขาสิง่ ที่พระเจ้ าให้ มา อย่าเอาตะลันต์ไปฝัง มีความ
สามารถอะไรนาออกมาใช้ เพื่อแผ่นดินของพระเจ้ า
่ ระเจ้ ำเรียกให้ คุณผู้อำรั กขำมันเพื่อแผ่ นดินของพระเจ้ ำ ?
 คำถำม คุณมีสิ่งใดทีพ
 ถ้ าเราทุกคนเอาของประทานออกมาใช้ ในฐานะผู้อารักขาที่สตั ย์ซื่อ คริสตจักรของพระเจ้ าจะเต็มไปด้ วย
สง่าราศี

4. ยอมรับรู้ว่ามันหายไปที่ไหน
 คำถำม ควำมร้ อนรนในกำรรั บใช้ ของเรำมันหำยไปตอนไหน? เราต้องตอบคาถามนีใ้ ห้ได้ เพือ่ จะ
ได้รบั การช่วยให้ถูกจุด

5. ยอมกลับมาที่ไม้ กางเขน พระเยซูให้ หวั ขวาน ให้ นิมติ และความฝันนั ้นคืนแก่เราได้ โดยการที่เราต้ อง
เอาตัวเองกลับไปที่ไม้ กางเขน ตรึงตัวเก่าที่นนั่ และให้ พระคริสต์ทรงฤทธิ์อยู่ในชีวิตเรา

6. ยอมรับคาท้ าทายที่มาจากพระเจ้ า
 หยิบหัวขวานขึ ้นมา และรับคาท้ าทายลุกขึ ้นมาแบกกางเขนตามพระองค์ไปอีกครัง้ ด้ วยหัวใจที่ยอมจานน
o Commitment คือความตั ้งใจ เป็ นความตั ้งใจที่มาจากฟากแรงของมนุษย์
o Surrender คือการยอมจานน มาจากการฟากของการเห็นพลังของพระเจ้ าที่ย่ งิ ใหญ่ กว่ า รู้
ว่าพระเจ้ ายิ่งใหญ่ รู้ว่าน ้าพระทัยพระเจ้ าไม่มีสงิ่ ใดต้ านทานได้ และส่วนของเราคือการยอมจานน
o วันนี ้เราจงเป็ นคริสเตียนที่ยอมจานนกับพระเจ้ าแบบปราศจากเงื่อนไข คนที่ดาเนินชีวติ แบบนีจ้ ะ
ดาเนินชีวติ อย่ างปราศจากเงื่อนไขในการเดินกับพระเจ้ า
 พระเยซูตายเพื่อจะสร้ างอาณาจักรของพระองค์ ท่ ไี ม่ มีวันเสื่อมสลาย พระเยซูตายเพื่อทาให้ คน
มากมายได้ รับการไถ่ บาป และเวลานีพ้ ระองค์ ต้องการจะใช้ คุณ
 คำถำม วันนี้สง่ิ ที่คุณใช้ ชีวติ อยู่เพื่อ คือสิ่งที่พระเยซูได้ ตำยเพื่อมันหรื อเปล่ ำ ?

