ก้ าวออกจากโซนสะดวก เหยียดออกด้ วยกัน
 ยางพาราเมื่อเป็ นน ้ายางดิบมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย แต่การที่จะทาให้ มนั ใช้ ประโยชน์ได้ เราต้ องใส่
ส่วนผสมต่างๆ ลงไปเพื่อเมื่อมันแข็งตัวและมีความยืดหยุ่นใช้ การได้
 Ex. ยางรัดของ จะมีประโยชน์ได้ ก็ต่อเมื่อเรายืดมันออก ถ้ าเราไม่ยืดมันออกมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย
 เช่นกันพระเจ้ าเตรี ยมเราให้ พร้ อมใช้ แต่หากเราไม่ยอมให้ พระเจ้ าใช้ เราก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย
 พระเจ้ าทรงเรี ยกเราสูแ่ ผนการของพระองค์ พระองค์นาเรามาสูจ่ ดุ นี ้ เพราะมีวตั ถุประสงค์ที่เจาะจง
 ไม่มีสมาชิกคนไหนในพระกายที่ไม่สาคัญ เราต่างต้ องการกันและกัน และเราต่างต้ องเหยียดออกด้ วยกัน
มัทธิว 14:23-32 23 และเมื่อให้ ประชาชนเหล่านั ้นไปหมดแล้ ว พระองค์เสด็จขึ ้นไปบนภูเขาโดยลาพังเพื่อ
อธิษฐาน เวลาก็ดกึ ลง พระองค์ยงั ทรงอยูท่ ี่นนั่ แต่ผ้ เู ดียว 24 ในขณะนั ้นเรื ออยู่กลางทะเลแล้ ว และถูกคลืน่
โคลงเพราะทวนลมอยู่ 25 ครัน้ เวลาสามยามเศษ พระองค์จงึ ทรงดาเนินบนน ้าทะเลไปยังเหล่าสาวก 26 เมื่อ
เหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดาเนินมาบนทะเลเขาก็ตกใจนัก ร้ องอึงไปเพราะกลัว คิดว่าเป็ นผี 27 ในทันใดนั ้น
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ทาใจให้ ดีไว้ เถิด เราเอง อย่ากลัวเลย” 28 ฝ่ ายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่า “พระองค์
เจ้ าข้ า ถ้ าเป็ นพระองค์แน่แล้ ว ขอทรงโปรดบอกให้ ข้าพระองค์เดินบนน ้าไปหาพระองค์” 29 พระองค์ตรัสว่า
“มาเถิด” เปโตรจึงลงจากเรื อเดินบนน ้าไปหาพระเยซู 30 แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัว และเมื่อกาลังจะจม
ก็ร้องว่า “พระองค์เจ้ าข้ า ช่วยข้ าพระองค์ด้วย” 31 ในทันใดนั ้นพระเยซูทรงเอื ้อมพระหัตถ์จบั เขาไว้ แล้ วตรัส
ว่า “ท่านสงสัยทาไม ท่านช่างมีความเชื่อน้ อยเสียจริง” 32 เมื่อพระองค์กบั เปโตรขึ ้นเรื อแล้ ว ลมก็เงียบลง
 คำถำม เปโตรเป็ นคนแบบไหนในสำยตำของเรำ ?
 เขาอาจดูมทุ ะลุ และอาจจะลมขณะเดินบนน ้าแต่อย่าลืมบนเรือมีชายอีก 11 คน ที่ไม่กล้ าทาสิง่ ที่แตกต่าง
 คำถำม สำหรั บเรำมีเหตุผลอะไรบ้ ำงที่ห้ำมไม่ ให้ เรำก้ ำวออกจำกเรื อ ?
 เมื่อเปโตรพูดว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าเป็ นพระองค์ แน่แล้ว ขอให้ข้าพระองค์เดิ นบนน้าไปหาพระองค์ ”
 พระเยซูไม่ ได้ พูดให้ เปโตรท้ อแท้ ใจ แต่ พระองค์ มีถ้อยคาแห่ งการหนุนนา้ ใจ ถ้ อยคาแห่ งการท้ า
ทาย พระองค์ตรัสว่า “มาเถิด” เปโตรก็ก้าวออกจากเรื อ
 เปโตรต้ องตัดทุกเสียงของความคิด ตัดทุกเสียงที่เพื่อนๆ อาจจะพยายามห้ ามเขา ถึงแม้ มือจะอดสัน่ ไม่ได้
เมื่อเกาะขอบของเรือ แต่เขาก็รวบรวมความกล้ าทั ้งหมดก้ าวออกจากเรื อ และเขาก็ได้ เป็ นคนเดียวใน
ประวัติศาสตร์ ที่เดินบนน ้าได้ เพราะเปโตรเต็มใจที่จะออกจากความสะดวกสบาย ออกจากมัน่ คงปลอดภัย
ออกจากเรื อของเขาเพื่อเดินไปหาพระเยซู

 เช่นกันเราจะออกจากโซนสะดวกก็เพื่อเหตุผลสั ้นๆ คือ “เพื่อทาตามถ้ อยคาของพระเยซู” ถ้ าจอม
เจ้ านายของเราไม่ได้ มาเพื่อรับการปรนนิบตั ิแต่มาเพื่อปรนนิบตั ผิ ้ อู ื่น ผ้ าคาดเอวนั ้นพระองค์ก็ยื่นให้ แก่เรา
ที่จะออกไปล้ างเท้ าให้ ผ้ อู ื่นเช่นกัน
 มีคากล่าวว่า “หากว่ าคุณจากัดทางเลือกของคุณ ทาเฉพาะสิ่งที่ดูเหมือนว่ าเป็ นไปได้ ทาเฉพาะสิ่ง
ที่สมเหตุสมผลเท่ านัน้ คุณจะไม่ มีวันเป็ นในสิ่งที่พระเจ้ าต้ องการให้ คุณเป็ นได้ ”
ภาพวาดของ ไมเคิล เองเจลโล ที่เพดานของวิหารซิ
สติน ทุกวันสิ่ งทีด่ ึงตัวเขาให้ลกุ ขึ้น และปี นบันไดขึ้น
ไปวาดต่อคือความหวัง ความเชือ่ และความรักทีท่ า
ให้เขาเหยียดออก
 เมื่อใดก็ตามที่พระเยซูทรงเรี ยกให้ ใครออกจากเรื อ พระองค์ จะประทานฤทธิ์เดชที่จะเดินไปบน
นา้ ได้ พระองค์ ไม่ เคยเรี ยกใครมาจม มันอาจขึน้ บ้ างในระหว่ างการเดิน แต่ ไม่ ใช่ นา้ พระทัยของ
การทรงเรียกของพระองค์ ท่ ีไม่ เคยกาหนดไว้ เพื่อให้ ใครต้ องล้ มเหลว
o เมื่อโมเสสส่ งคนสารวจ 12 คนออกไปยังแผ่ นดินพันธสัญญา กลุม่ หนึ่งคิดพ่ายแพ้ กลุม่ หนึ่ง
เชื่อพระเจ้ า
o เมื่อดาวิดเอาเสบียงไปให้ พวกพี่ชายที่เป็ นทหาร กลุม่ หนึ่งกลัว อีกคนหนึ่งวิ่งเข้ าใส่ศตั รูด้วย
ความเชื่อ
o เมื่อพระเยซูกับเหล่ าสาวกอยู่ในเรื อขณะพายุเกิดขึน้ สาวกตกใจกลัว ส่วนพระเยซูหลับสบาย
“เรำจะไม่ มีวันมีประสบกำรณ์ ท่ยี ง่ิ ใหญ่ และไม่ มีวันประสบควำมสำเร็จได้
หำกเรำไม่ ก้ำวออกจำกโซนสะดวกของเรำ”
 ถ้ าข้ างในคุณมันร่ าร้ องว่ามันมีบางอย่างที่มากกว่านี ้ได้ ฉันก็ร้ ูว่าฉันทาได้ มากกว่านี ้ ฉันรู้ฉนั เกิดผลเป็ นพร
ได้ มากกว่านี ้ เราจาเป็ นต้ องทาบางอย่าง และสิง่ หนึ่งที่เราต้ องทาคือ เราต้ องออกจากโซนสะดวกเสียที
 ก้ าวออกมาจากโซนสะดวกของคุณ แล้ วคุณจะไม่ เป็ นเหมือนเดิมอีกเลย แต่ การจะทาอย่ างนัน้
ได้ เราต้ องยืดความเชื่อของเราออก ทาตามสิ่งที่พระเจ้ าตรั สกับเรา
 คำถำม ที่ผ่ำนมำพระเจ้ ำได้ ตรั สสิ่งใดกับคุณแล้ วบ้ ำง ? ควำมฝั นเป้ ำหมำยอะไรบ้ ำงที่คุณยัง
ไปไม่ ถงึ หรื อบำงเรื่ องคุณก็ทำเป็ นลืม? แต่ ก็เป็ นสิ่งที่พระเจ้ ำตรั สกับคุณ

 พระเจ้ ากาลังรอให้ คณ
ุ ทาตามถ้ อยคาของพระองค์ รอให้ คณ
ุ ทาตามการทรงนาของพระองค์ เพื่อคุณจะ
เข้ าไปยึดครองสิง่ ที่พระองค์จดั เตรียมไว้ ให้ แล้ ว
โยชูวา 1:3-43 ทุกๆ ตาบลถิ่นที่ฝ่าเท้ าของเจ้ าทั ้งหลายจะเหยียบลง เราได้ ยกให้ แก่เจ้ าทั ้งหลายดังที่เราได้
สัญญาไว้ กบั โมเสส 4 ตั ้งแต่ถิ่นทุรกันดารและภูเขาเลบานอนนี ้ไกล ไปจนถึงแม่น ้าใหญ่ คือแม่น ้ายูเฟรติส
แผ่นดินทั ้งหมดของคนฮิตไทต์ ถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตก จะเป็ นอาณาเขตของเจ้ า
 แต่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราจะพบว่ามีบางที่ๆ เขาไม่ได้ เดินเข้ าไป ทาไมไม่ทา ทาไมไม่เข้ าไปยึดครอง ?
 คำถำม แล้ วทำไมเรำเองก็ไม่ ทำ ?
 และถ้ าวันนี ้เราตัดสินใจที่จะตอบรับคาเชื ้อเชิญให้ ออกจากโซนสะดวก คุณจาเป็ นต้ องมีความรู้ จาเป็ น
ต้ องมีถ้อยคาของพระเจ้ า จาเป็ นต้ องได้ รับการทรงนาจากพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ จาเป็ นต้ องยอมจานนต่อ
ความรักแท้ ขององค์พระเยซูคริสต์ และจาเป็ นต้ องมีความเชื่อ เพราะความเชื่อจะทาให้ เราทาทุกสิง่ ได้
ฮีบรู 9:23 พระเยซูจงึ ตรัสแก่บดิ านั ้นว่า “ 'ถ้ าช่วยได้ ' น่ะหรื อ ใครเชื่อก็ทาให้ ได้ ทกุ สิง่ ”
 เราจาเป็ นต้ องเพิ่มความเชื่อเพื่อจะรับบางอย่างเข้ ามาได้ และความเชื่อนั ้นก็เป็ นความสามารถที่ทาให้ เรา
สามารถทาบางอย่างได้ และเมื่อคุณเปลี่ยน นัน่ จะเป็ นเวลาที่ทกุ สิง่ จะเปลี่ยน
 งานของพระเจ้ า จาเป็ นต้ องมีคนบางคนที่เต็มใจเปลี่ยน เต็มใจออกจากโซนสะดวก เพื่อพระเจ้ าจะทรงทา
สิง่ ที่อศั จรรย์มากมายผ่านทางเขา
 จงตอบสนองการทรงเรี ยกของพระเจ้ าแล้ วก้ าวออกมาจากฐานที่มนั่ ที่กลายเป็ นคุกกักกันคนของพระเจ้ า
ไม่ให้ ผงาดในโลกฝ่ ายวิญญาณได้ แล้ ว

