พระพรของการมีระบบที่สร้ างชีวติ
 สิง่ ที่เราต้ องการคือ ระบบที่จะช่วยผดุงการฟื น้ ฟูให้ มนั คงอยู่และเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
 คำถำม เรำเป็ นคนลำกถังหรื อสร้ ำงท่ อ ? เรำกำลังทำงำนอย่ ำงหนักหรื ออย่ ำงฉลำด ?
 พระเยซูเป็ นผู้ออกแบบระบบการนาคน ผนวกคน สร้ างคน และส่งคน เพราะจะช่วยค ้าจุนและรักษาการ
ฟื น้ ฟู และพระพรของพระเจ้ าให้ เติบโตขึ ้นและคงอยู่อย่างต่อเนื่อง
1. WIN การนาคนกลับมาหาพระเจ้ า
สุภาษิต11:30 The fruit of the righteous is a tree of life; and he that winneth souls is wise.แปลตาม
ภาษาอังกฤษ ผลของคนชอบธรรมเป็ นต้ นไม้ แห่งชีวิต และผู้ที่ชนะจิตวิญญาณคนได้ ก็เป็ นคนมีสติปัญญา
 ความปรารถนาสูงสุดของพระเจ้ าคือการที่ให้ มนุษย์ได้ รับความรอด เราจึงควรทูลถามพระเจ้ าเพื่อให้
พระองค์สร้ างให้ เรามีความชานาญในวิธีการและทักษะในการนาคนมารู้จกั พระเจ้ า เพราะเป็ นวิธีการ
เดียวเท่านั ้นที่จะทาให้ จิตวิญญาณของคนได้ รับชีวิตนิรันดร์
1.1 การนาคนกลับมาหาพระเจ้ าเป็ นกระบวนการ เราใช้ ทกุ วิถีทางช่วยคนให้ กลับใจใหม่
1.2 การนาคนกลับมาหาพระเจ้ าเป็ นสิทธิพเิ ศษ ลูกพระเจ้ าคือผู้ที่มีหน้ าที่ในการเป็ นพยานถึงพระองค์
ดาเนียล 12:3 และบรรดาคนที่ฉลาดจะส่องแสงเหมือนแสงฟ้า และบรรดาผู้ท่ ไี ด้ ให้ คนเป็ นอันมากมาสู่
ความชอบธรรมจะส่ องแสงเหมือนอย่ างดาวเป็ นนิตย์ นิรันดร์
1.3 การนาคนกลับมาหาพระเจ้ าต้ องอาศัยความถ่ อมใจ เช่นพระเยซูทรงสละบัลลังก์แห่งเกียรติและ
ศักดิศ์ รี เพื่อมาบังเกิดเป็ นมนุษย์และไถ่เราเราให้ รอดจากโทษของบาป
1.4 การนาคนกลับมาหาพระเจ้ าเป็ นการแสดงออกถึงความรัก (ยากอบ5:20 จงให้ผูน้ นั้ รู้เถิ ดว่า ผูท้ ี ่
ช่วยคนบาปคนหนึ่งให้พน้ จากทางผิ ดของเขานัน้ ก็ได้ช่วยจิ ตวิ ญญาณของเขาให้รอดพ้นจากความตาย
และได้กาจัดบาปเสียมากมาย)
1.5 การนาคนกลับมาหาพระเจ้ าเป็ นเรื่ องจาเป็ น (1โคริ นธ์ 9:16-17)
 ชำร์ ลส สเปอร์ เจี้ยน กล่าวว่า “หากข้าพเจ้าเป็ นคนเห็นแก่ตวั และสนใจเฉพาะเพียงแค่เรื ่องของตนเอง
แม้กระนัน้ ข้าพเจ้าก็จะยังเป็ นห่วงทีจ่ ะนาคนกลับมาหาพระเยซูคริ สต์ เพราะข้าพเจ้าไม่เคยพบความชืน่
ชมยิ นดีทีเ่ กิ นบรรยาย บริ สทุ ธิ์ และเต็มล้นไปด้วยความชืน่ ชมยิ นดีภายในจิ ตวิ ญญาณข้าพเจ้าทีใ่ ดอีก
เลย นอกจากความยิ นดีนนั้ ทีเ่ กิ ดขึ้นในวันทีข่ า้ พเจ้าได้นาใครสักคน กลับมาหาพระผูช้ ่วยให้รอด”
1โครินธ์ 9:22 ต่อคนอ่อนแอข้ าพเจ้ าก็เป็ นคนอ่อนแอเพื่อจะได้ คนอ่อนแอ ข้ าพเจ้ ายอมเป็ นคนทุกชนิดต่อ
คนทั ้งปวง เพื่อจะช่วยเขาให้ รอดได้ บ้างโดยทุกวิถีทาง
 เปาโลไม่ได้ ยอมให้ สงิ่ ใดๆ ทาให้ การประกาศพระกิตติคณ
ุ มีความจากัด ท่านได้ ใช้ กลยุทธ์ที่แตกต่าง
หลากหลายเพื่อจะสามารถเข้ าถึงคนทุกเชื ้อชาติ สถานะทางสังคม และทุกวัฒนธรรม

2. Consolidate การผนวกคน เพื่อทาให้ ความเชื่อเข้ มแข็ง
 ผู้เชื่อจาเป็ นต้ องก้ าวเข้ าสูก่ ารมีความสัมพันธ์สว่ นตัวกับพระบิดา พระเยซู พระวิญญาณบริสทุ ธิ์และ
พระวจนะของพระองค์ สิง่ นี ้เกิดขึ ้นได้ ผ่านทางการผนวกคนร่วมกันเพื่อให้ ความเชื่อเข้ มแข็ง
 เปาโล ได้ อธิบายความรู้สกึ ถึงการรอคอยให้ พระลักษณะของพระคริสต์เกิดขึ ้นในตัวสาวกที่เขากาลัง
สร้ างว่าเจ็บปวดเสมือนกาลังจะคลอดบุตร เพราะเขาอยากเห็นผู้เชื่อใหม่ทกุ คนเติบโตไปสูค่ วามไพบูลย์
กาลาเทีย 4:19 ลูกน้ อยของข้ าพเจ้ าเอ๋ย ข้ าพเจ้ าต้ องเจ็บปวดเพราะท่านอีก จนกว่าพระคริสต์จะได้ ทรงก่อ
ร่างขึ ้นในตัวท่าน
 หน้ าที่ของเราคือรักผู้เชื่อใหม่ และอุทิศตัวในการปรนนิบตั ิรับใช้ เขาด้ วยเต็มใจ เพราะพระเยซูคริสต์ทรง
มอบหมายหน้ าที่แก่เราในการสร้ างสาวก ซึง่ การทาให้ ความเชื่อของผู้เชื่อเข้ มแข็งหรื อการผนวกคนนั ้น
เป็ นรากฐานของการทาให้ พระมหาบัญชาเป็ นจริงได้
 ในส่วนของการผนวกคนเรามี Pre-Encounter และค่ายEncounter คือค่ายสัมผัสพระเจ้ า ซึง่ เป็ นค่ายที่
เราจะได้ พบกับพระเจ้ าเป็ นการส่วนตัว เป็ นประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจมากที่สดุ ที่คนหนึ่งสามารถมีได้
 เมื่อพระเจ้ าทรงสร้ างมนุษย์ พระองค์ทรงสร้ างให้ เขามีช่องว่างและมีความปรารถนาในจิตใจที่จะแสวง
หาบางสิง่ ที่จะทาให้ เขาเกิดการเต็มอิ่มอย่างสมบูรณ์ ความปรารถนาเช่นนี ้สามารถได้ รับการเติมเต็มได้
ด้ วยความชื่นชมยินดีที่พระเยซูคริสต์ทรงประทานให้ เท่านั ้น
3. Disciple การสร้ างคนหรื อการสร้ างสาวก
โฮเชยา4:6 ประชากรของเราถูกทาลายเพราะขาดความรู้ (ขาดนิมติ ) เพราะเจ้ าปฏิเสธไม่รับความรู้ เราก็
ปฏิเสธเจ้ าไม่ให้ รับเป็ นปุโรหิตของเรา เพราะเจ้ าหลงลืมพระบัญญัตแิ ห่งพระเจ้ าของเจ้ า เราก็จะลืม
พงศ์พนั ธุ์ของเจ้ าเสียด้ วย
 ทุกคนต้ องการนิมติ นิมติ เป็ นสิง่ ที่ให้ ทศิ ทาง แรงกระตุ้น ยุทธศาสตร์ และเป็ นเป้าหมายในชีวิตของเรา
ปฐมกาล2:7 พระเจ้ าทรงปั น้ มนุษย์ด้วยผงคลีดิน ระบายลมปราณเข้ าทางจมูก มนุษย์จงึ เป็ นผู้มีชีวิต
 พระเจ้ าทรงหยิบดินซึง่ เป็ นวัสดุที่อ่อนแอและไม่สมบูรณ์แบบ และทรงปั น้ ดินนั ้นเพื่อสร้ างให้ เป็ นมนุษย์
ตามพระฉายาและพระลักษณะของพระองค์ ให้ มีหวั ใจเหมือนพระองค์และเหมือนพระเยซูคริสต์
 ดังนั ้นเมื่อเราต้ องการจะเปลี่ยนเราต้ องยอมรับกระบวนการสร้ าง และกระบวนการสร้ างลักษณะชีวติ นี ้
จะเกิดขึ ้นเมื่อเรารับนิมติ ในช่วงแรกของขั ้นตอนการรับนิมติ พระเจ้ าจะเริ่มถอดถอนความไม่สมบูรณ์
แบบ สิง่ เจือปนต่างๆ และชีวติ ของคนเหล่านั ้นจะได้ รับการปั น้ ขึ ้นใหม่ในพระหัตถ์ของพระองค์
 เมื่อผู้เชื่อใหม่เหล่านั ้นตัดสินใจเข้ าร่วมนิมติ ทุกๆ คนจะได้ รับการสร้ างชีวิต

 แต่การสร้ างชีวิตไม่สามารถเทียบได้ กบั การเต็มล้ นด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ สังเกตได้ ว่าแม้ เหล่าสาวก
12คนได้ เข้ าสูช่ ่วงเวลาแห่งการสร้ างชีวิต แต่พวกเขาก็ยงั ไม่เต็มล้ นด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
 สิง่ แรกที่พระเยซูทรงกระทาคือ สร้ างชีวติ ของพวกเขาก่อนแล้ วจึงระบายลมหายใจคือ พระวิญญาณแห่ง
ชีวิตเหนือพวกเขา นี่จงึ เป็ นเหตุที่พวกเขาได้ รับการเจิมซึง่ ได้ รับการรับรองอีกครัง้ หนึ่งในวันเพ็นเทคอสต์
4. Send การส่ งคน
กันดารวิถี13:17-20 17โมเสสใช้ เขาทั ้งหลายไปสอดแนมที่แผ่นดินคานาอัน และสัง่ เขาทั ้งหลายว่า จงเข้ า
ไปที่เนเกบ {แปลว่า ที่ใต้ หรื อแดน (ทางทิศ) ใต้ } ข้ างโน้ นและขึ ้นไปที่เขตเทือกเขา18 ตรวจดูแผ่นดินนั ้นว่า
เป็ นอย่างไร และว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั ้นมีกาลังแข็งแรงหรื ออ่อนแอ มีคนน้ อยหรื อมาก19 ดูว่าแผ่นดินที่
เขาอยู่จะดีหรื อเลว บ้ านเมืองที่เขาอยู่เป็ นค่ายหรื อเป็ นเมืองที่มีกาแพงเข้ มแข็ง20 ดูว่าแผ่นดินอุดมหรื อจืด
มีป่าไม้ หรื อเปล่า ท่านทั ้งหลายจงมีใจกล้ าหาญ และนาผลไม้ ที่เมืองนั ้นกลับมาบ้ างด้ วย" เวลานั ้นเป็ นฤดู
ผลองุน่ สุกรุ่นแรก
โมเสสได้ ส่งผู้สอดแนม 12 คนไปสอดแนมที่คานาอันและให้ กลับมารายงาน สิ่งที่เขาต้ องทาคือ
1. สังเกตว่าแผ่นดินนั ้นเป็ นอย่างไรและนาข้ อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินนั ้นกลับมาเล่าให้ ฟัง
2. ค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั ้น ดูว่าพวกเขาอ่อนแอหรื อเข้ มแข็ง
3. สารวจดูว่ามีประชาชนอาศัยอยู่ในดินแดนนั ้นมากน้ อยเพียงใด มีเทพผู้ครองศักดิเทพใดๆ
4. ดูว่าแผ่นดินนั ้นดีหรือเลว และเพื่อดูว่าแผ่นดินจะเป็ นพระพรหรื อคาแช่งสาปสาหรับเขา
5. ค้ นดูว่าเมืองต่างๆ เหล่านั ้นถูกสร้ างขึ ้นมาอย่างไร
6.ดูว่าดินในแผ่นดินนั ้นอุดมสมบูรณ์หรื อไม่เกิดผล
7. มีต้นไม้ อยู่หรื อไม่ สิง่ นี ้เป็ นตัวอ้ างอิงว่าประชาชนในเมืองนั ้นเกิดผลหรือไม่
 ทิศทางและคาแนะนาที่โมเสสให้ ไว้ มีความเหมาะสม แต่ โมเสสไม่ ได้ ฝึกสอนหรื อสร้ างคนทัง้ 12
คนมาดีพอ เพราะคนเหล่ านีข้ าดคุณสมบัตเิ รื่ องลักษณะชีวติ พวกเขาตกใจและกลัวกับสิ่งที่ได้
เห็น เมื่อพวกเขากลับมาพร้ อมกับคากล่ าวรายงาน สิ่งที่พวกเขากล่ าวนัน้ เป็ นเรื่ องแง่ ลบ
 มีเพียง 2 คนเท่านั ้นที่ไม่ได้ เป็ นเหมือนคนอื่นนั ้นคือโยชูวาและคาเลบ ทั ้ง 2 คนได้ กล่าวรายงานที่
ประกอบไปด้ วยความเชื่อและมีความคิดแง่บวก
 ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ คนอิสราเอลต้ องใช้ เวลาเดินทางถึง 40 ปี ในถิ่นทุรกันดาร เพราะคนสอดแนมอีก
10 คนที่ไม่ได้ รับการสร้ างลักษณะชีวิตที่ถกู ต้ อง
 เราทุกคนจึงจาเป็ นต้ องได้ รับการสร้ างลักษณะชีวติ ก่ อนที่จะถูกส่ งออกไป

 หลังจากผ่านไป 40 ปี ในถิ่นทุรกันดาร โยชูวาได้ รับมอบหมายจากพระเจ้ าให้ นาคนอิสราเอลเข้ ายึดครอง
ดินแดนแห่งพระสัญญา องค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ประทานคาสัง่ เจาะจงว่า เขาต้ องทาอะไรบ้ าง
โยชูวาบทที่1 พระเจ้ าได้ ทรงเตรี ยมชีวติ เขาเพื่อเข้ ายึดครองดินแดนแห่งพระสัญญา
โยชูวาบทที่2 โยชูวาได้ สง่ คนสอดแนม 2 คนเข้ าไปสารวจดินแดนพระสัญญา
โยชูวาบทที่3 ลูกหลานอิสราเอลทุกคนได้ ข้ามแม่น ้าจอร์ แดนซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ถึงการได้ รับบัพติศมาในน ้า
โยชูวาบทที่4 การสถาปนาการปกครองระบบ12 (12เผ่า) จงเลือกคนสิบสองคนจากประชาชนเผ่าละคน
และบัญชาเขาว่า จงไปเอาศิลาสิบสองก้ อนจากกลางแม่น ้าจอร์ แดน มาวางไว้ ในที่จะนอนในคืนวันนั ้น
 เขาจะต้ องใช้ ความเชื่อในการเดินไปหยิบก้ อนหินมาจากกลางแม่น ้าจอร์ แดนเพราะเป็ นช่วงกลางคืน
 ทั ้ง 12 คนต้ องเลือกก้ อนหินและแบกไว้ บนบ่า สิง่ นี ้แสดงถึงความรับผิดชอบในงานรับใช้ ก้ อนหินเหล่านี ้
มาจากกลางแม่น ้าจอร์ แดนซึง่ แสดงถึงชีวติ ที่ได้ ผ่านกระบวนการทดสอบแล้ ว
 แม่น ้าจอร์ แดนแยกออกเพื่อที่ประชาชนจะสามารถเดินบนดินแห้ ง นัน่ คือความจากัดทั ้งสิ ้น ได้ ถกู ทิ ้งไว้
เบื ้องหลังแล้ ว เขานาศิลา 12 ก้ อนไว้ ที่กิลกาลเพื่อเป็ นอนุสรณ์ถึงพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ของพระเจ้ า ผู้ทรง
สามารถกระทาการอัศจรรย์และปลดปล่อยพวกเขาได้
โยชูวาบทที่5:2 ที่กิลกาลโยชูวาได้ ให้ ประชาชนอิสราเอลเข้ าสุหนัตเป็ นครัง้ ที่ 2
บทที่5:13-15 ทูตของพระเจ้ าจอมโยธามาพบกับโยชูวาเพื่อช่วยเขาในการทาสงครามกับเมืองเยรี โค
โยชูวาบทที่6 โยชูวาสามารถเข้ าไปยึดครองเมืองเยรี โคได้ ด้วยยุทธศาสตร์ ที่พระเจ้ าทรงประทานแก่เขา
โยชูวาบทที่7 พระเจ้ าทรงสอนบทเรี ยนที่ยิ่งใหญ่แก่อสิ ราเอลในเรื่ องความสาคัญของการรักษาชีวิตให้
บริสทุ ธิ์อย่างครบถ้ วนเพื่อจะได้ มาซึง่ ชัยชนะ
่้ ่ง และเขาก็ได้ รับยุทธศาสตร์ จากพระเจ้ า
โยชูวาบทที่8 พระเจ้ าทรงสาแดงแก่โยชูวาอีกครังหนึ
โยชูวาบทที่9 พระเจ้ าทรงสอนถึงอันตรายของการกระทาพันธสัญญา หรื อเป็ นพันธมิตรกับคนที่เขาไม่ร้ ูจกั
โยชูวาบทที่10 พระเจ้ าทรงสาแดงสิทธิอานาจของพระองค์ในการต่อสู้ที่กิเบโอน
โยชูวาบทที่11 โยชูวาได้ ครอบครองแผ่นดินพระสัญญา
โยชูวาบทที่12 การจัดสรรส่วนแบ่งในดินแดนทียดึ ครองมาได้ แล้ วและการพิจารณาว่ายังมีดนิ แดนใดที่ยงั
ต้ องเข้ าไปยึดครองอีกบ้ าง
 นี่คือพระพรที่มาจากการเดินตามแบบแผน(ระบบ) ที่พระเจ้ าวางไว้ ให้ แล้ วได้ ดิบได้ ดี
 เช่นกัน ในคริสตจักรแห่งนี ้เราต้ องร่วมกันสร้ างท่อในการนาคนเข้ าสูร่ ะบบ PEPSOL เพื่อการสร้ างคน
เป็ นสาวกแท้ ของพระคริสต์ร่วมด้ วยกัน

