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ภาคที่ 4 การคาดหวัง
คุณจะกลายเปนสวนหนึ่งของนิมิต
บทที่ 9
การหักแอก
วัตถุประสงค
เมื่อเรียนจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
ชี้ใหเห็นถึงแอกของความเปนทาส 3 อยาง
อธิบายแอกของพระเจา 3 อยาง
รูขั้นตอนตางๆ ที่จะเปนสะพานเชื่อมชองวางระหวางแอกของการเปนทาสและแอก
องพระเจา
อธิบายผลฝายจิตวิญญาณที่ไดรับจากการหักแอกของความเปนทาสลง

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ
“บรรดาผูทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก
จงมาหาเราและเราจะใหทาน
ทั้งหลายหายเหนื่อยเปนสุข
จงเอาแอกของเราแบกไว แลวเรียนจากเรา เพราะวาเราสุภาพและใจออนนอม และ
จิตใจทานทั้งหลายจะไดพัก
ดวยวาแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา”
มัทธิว 11:28-30

คํานํา
สาระของบทเรียนชุดนี้คือ
การมองเห็นภาพนิมิต แยกแยะ อธิบายนิมิต
เขาใจเปาหมายของนิมิต
ความเขาใจเกี่ยวกับนิมิต
เปาหมายในการทําใหนิมิตสําเร็จ
เปาหมาย
ภาคสุดทายของบทเรียนชุดนี้เกี่ยวกับการคาดหวัง คุณจะกลายเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหนิมิต
สําเร็จ
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พระเจามีพระประสงคที่จะนําคุณมาถึงจุดที่คาดหวังไว
“พระเจาตรัสวา เพราะเรารูแผนงานที่เรามีไวสําหรับเจา เปนแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ
ไมใชเพื่อทุกขภาพ เพื่อจะใหอนาคตและความหวังใจแกเจา”
เยเรมีย 29:11
การคาดหวังในตอนสุดทายคือ การทําใหนิมิตสําเร็จ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การทําใหงาน
ของพระเจาสําเร็จ
“อาหารของเราคือ การกระทําตามพระทัยของพระองคผูทรงใชเรามาและทําใหงาน
ของพระองคสําเร็จ”
ยอหน 4:34
เมื่อใดก็ตามที่คุณจะเขาไปสูสิ่งใหม คุณตองละสิ่งเกาทุกครั้งไป การเกิดของทารกทําใหทารก
ตองละมดลูกที่ปลอดภัย
พระเจาขอใหคุณกาวเขาไปสูความเชื่ออีกขั้นหนึ่ง
“พระเจาตรัสดังนี้วา “อยาจดจําสิ่งลวงแลวนั้น อยาพิเคราะหสิ่งเกากอน ดูเถิด เรา
กําลังกระทําสิ่งใหมงอกขึ้นมาแลว เจาไมเห็นหรือ””
อิสยาห 43:18-19
คุณอาจจะพบกับหลักขอเชื่อที่วา ฤทธิ์อํานาจของพระเจาไมมีอีกแลวในปจจุบันนี้
คุณอาจเคยถูกครอบงําดวยหลักขอเชื่อและประเพณีซึ่งกีดขวางคุณไมใหเขาไปรวมมือกับคน
อื่นๆ ในพระกายของพระคริสตเพื่อทําการเก็บเกี่ยวในทุงนาของพระเจา
แตขณะนี้พระเจาไดใหนิมิตใหมแกคุณ คุณไดกลายเปนสวนหนึ่งของเครือขายใหมของคนงาน
ฝายวิญญาณ ซึ่งผูกพันตนเองเขาดวยกันโดยมีเปาหมายที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

การใชแหอวนอันใหม
ในพระคัมภีรไดพูดถึงเหตุการณ 2 อยางที่เกี่ยวกับการใชอวนในโลกธรรมชาติ ซึ่งใหภาพ
เกี่ยวกับความจริงทางดานจิตวิญญาณ
เหตุการณครั้งแรกเกิดขึ้นในตอนตนของงานรับใชของพระคริสตซึ่งไดบันทึกไวในพระธรรมลู
กา 5 พวกสาวกของพระองคทําการจับปลาตลอดคืนแตไมสามารถจับอะไรไดเลย
พระเยซูตรัสกับพวกเขาวา
“จงถอยออกไปในน้ําลึก หยอนอวนลงจับปลา”
ลูกา 5:4
เปโตรพูดวา
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“พระอาจารยเจาขา ขาพระองคทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุงไมไดอะไรเลย
พระองคจะหยอนอวนลงตามพระดํารัสของพระองค”
ลูกา 5:5

แตขา

พอพวกเขาหยอนอวนลงแลว เขาจับปลาไดมากมายจนอวนกําลังจะปริ พวกเขาจึงไดเรียก
เพื่อนๆ ที่อยูในเรืออีกลํามาชวยกัน เขาจับปลาไดมากมายจนเต็มเรือทั้งสองลํา และเรือหนักจนกําลัง
จะลม
เปโตรนั้นแปลกใจและตกใจมาก พระเยซูตรัสกับเขาวา
“อยากลัวเลย ตั้งแตนี้ไป ทานจะเปนผูจับคน”
ลูกา 5:10
สิ่งที่เปโตรไดประสบมาจากการจับปลาในโลกของธรรมชาติ ไดกลายเปนเรื่องที่เล็กนอยมาก
เมื่อเปรียบกับการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญ แลวเขาก็กลายเปนคนจับคนแทน
เหตุการณเชนเดียวกันไดเกิดขึ้นในตอนปลายของงานรับใชของพระคริสตในพระธรรมยอหน
21 สาวกจับปลาทั้งคืนและจับไมไดเลย พระพระเยซูสังใหพวกเขาทอดอวนใหมอีกครั้ง คราวนี้เต็มไป
ดวยปลา
แตคราวนี้แตกตางจากคราวแรก อวนนั้นไมปริ
“ซีโมนเปโตรจึงลงไปในเรือแลวลากอวนขึ้นฝง อวนติดปลาใหญเต็ม มีหนึ่งรอยหาสิบ
สามตัว ถึงมากอยางนั้นอวนก็ไมขาด”
ยอหน 21:11
เหตุการณทั้งสองเกิดขึ้นในโลกของธรรมชาติ

แตเปนอุปมาถึงความจริงฝายวิญญาณที่

ยิ่งใหญ
ครั้งแรกอวนกําลังจะปริ แตครั้งที่สองไมไดปริ มีความหมายตางกันอยางไรบาง
ครั้งแรกเปนตัวอยางของการพึ่งตัวเอง เปโตรเปนชาวประมงโดยอาชีพ เขารูวิธีจับปลาและรู
วิธีการของชาวประมงดี พระเยซูกําลังสอนเขาวา อวนกําลังจะปรินี้เปนความพยายามของมนุษย ซึ่งไม
สามารถจะทําใหนิมิตและงานของพระเจาสําเร็จ
พอเปโตรเขาใจดีวา พระเจากําลังเรียกเขาใหทํางานที่ยิ่งใหญ เขารองออกมาวา
“พระองคเจาขา ขอเสด็จไปใหหางจากขาพระองคเถิด เพราะวาขาพระองคเปนคน
บาป”
ลูกา 5:8
เปโตรจะตองกลายเปนคนจับคน การทํางานแบบเกาไมสามารถจะเขากันไดกับการเก็บเกี่ยว
ฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญ เปโตรจะตองเลิกวิธีเกา เขาตองขามเสนแบงแยกระหวางยิวกับคนนอกศาสนา
วิธีเกาจะตองเลิกแลวเขาก็จะตองหันมาทํางานดวยวิธีใหม
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พระเยซูไมไดมาเพื่อทําลายสิ่งเกาๆ แตมาเพื่อทําใหสําเร็จโดยใชวิธีใหม พระองคไมไดทําลาย
กฏ แตมาเพื่อความหมายใหมให พระองคไมไดมายกเลิกการลบบาปดวยโลหิต แตมาทําใหสําเร็จดวย
การหลั่งโลหิตของพระองคเองเพื่อชดใชความบาป
พระเยซูเตือนเราอยาเติมน้ําองุนหมักใหมไวในถุงหนังเกา เพราะถุงเกาไมสามารถนํามาบรรจุ
ใหม เปรียบเชนเดียวกับอวนเกาไมสามารถจะตานน้ําหนักปลาและจะปริออก
การทาทายของงานที่ยิ่งใหมที่พระองคมอบหมายใหเราทํา ไมสามารถจะทําใหสําเร็จดวยวิธี
ใดๆ นอกจาการใชอวนใหมในโลกของฝายวิญญาณ
ตัวอยางของการจับปลาทั้งสองเที่ยว ทําใหมีวิธีใหมเกิดขึ้น การจับปลาทั้งสองครั้งเปนการ
อุปมาสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในโลกฝายวิญญาณ
วิธีการทํางานฝายวิญญาณอันใหมนี้สามารถสอดคลองกับนิมิตที่พระเยซูประทานไดดี แตจะ
เริ่มไดดวยการกาวออกจากวิธีเกามาสูวิธีใหม แอกเกาๆ ตองทําลาย อวนเกาตองทําลาย เพื่อมาใช
อวนใหมแทน

การหักแอก
คนโบราณใชวิธีเทียมแอกสัตวเพื่อทําการเก็บเกี่ยวในทุงนา ปจจุบันหลายประเทศก็ยังใชวิธีนี้
พระเยซูตรัสเกี่ยวกับแอกดังนี้
“บรรดาผูทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะใหทาน
ทั้งหลายหายเหนื่อยเปนสุข จงเอาแอกของเราแบกไว แลวเรียนจากเรา เพราะวาเราสุภาพ
และใจออนนอมและจิตใจทานทั้งหลายจะไดพัก ดวยแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของ
เราก็เบา”
มัทธิว 11:28-30
พระองคประทานนิมิตใหเราคือ ทุงนาของการเก็บเกี่ยว ปจจุบันทุงนานั้นคือคน 3 พันลานคน
ที่ยังไมเคยไดรับขาวประเสริฐเลย และพระองคตรัสกับเราวาการทาทายนี้ “งาย” และ “เบา”
และนี่คือสิ่งที่พะองคทรงสอน แอกอันเกาคือวิธีเกาไมเหมาะสําหรับนิมิต คุณไมสามารถทําให
นิมิตสําเร็จโดยอาศัยตัวคุณเอง คุณไมสามารถทํางานโดยอาศัยวิธีการของมนุษย คุณตองกลายเปน
สวนหนึ่งของการทํางานโดยใชอวนใหมหรือดวยวิธีใหมและตองเทียมแอกรวมกับพระองคเทานั้น

แอกของการเปนทาส
เราทุกคนตองอยูภายใตแอกชนิดชนิดหนึ่ง

ถาไมใชแอกของการเปนทาสก็ตองเปนแอกของ

พระเจา
แอกของการเปนทาสมี 3 อยาง คุณอาจอยูในแอกใดแอกหนึ่งระหวางความบาป ตัวตนหรือ
มนุษย
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แอกของความบาป
“เราคือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา ผูนําเจาออกจากแผนดินอียิปต เพื่อเจาจะมิได
เปนทาสของเขา เราไดหักคานแอกของเจาออกเสีย เพื่อใหเจาเดินตัวตรงได”
เลวีนิติ 26:13
แอกของอียิปตคือ แอกของความบาป คุณตองหักแอกของความบาปในชีวิตของคุณ ถาคุณ
ตองการจะเทียมแอกกับพระเยซู
แอกของตัวตน
แอกของความเปนทาสอาจจะเปนทาสของตัวตนเองก็ได
“ขาพเจาไมเขาใจการกระทําของขาพเจาเอง
เพราะวาขาพเจาไมทําสิ่งที่ขาพเจา
ปรารถนาที่จะทํา แตกลับทําสิ่งขาพเจาเกลียดชังนั้น”
โรม 7:15
ความเห็นแกตัวและความทนงตัวก็เปนตัวอยางของแอกของตัวตน(ตัวฉัน, ของฉัน)
แอกของมนุษย
แอกของมนุษยก็เปนแอกที่คนอื่นนํามาใหคุณ
“ดวยเขาเอาหอของหนักวางบนบามนุษย สวนเขาเองแมแตนิ้วเดียวก็ไมจับตองเลย”
มัทธิว 3:4
แอกของมนุษยยังรวมไปถึงการถูกผูกมัดดวยความรูสึกผิด ประเพณี ลัทธินิยม รวมทั้งความ
ประพฤติที่ยากที่จะทําไดซึ่งคนอื่นบังคับใหทํา (ความเครงครัดในความประพฤติ)
แอกของการเปนทาสทั้งสามนี้คือ ความบาป ตัวตนและมนุษย รวมไปถึงการกดขี่ทางดาน
แรงงาน ภาระหนักและการไมไดรับการพักผอน

แอก 3 ชนิดของพระเจา
แอกของพระเจาเปนการทํางานที่รวมมือรวมใจกันไมใชแรงงานบังคับและมีลักษณะเขาไม
หนัก เปนแอกของการพักไมใชขาดการหยุดพัก
แอกของพระเจานั้นงาย เบาและมีการหยุดพัก
“บรรดาผูทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะทําใหทาน
ทั้งหลายหายเหนื่อยเปนสุข จงเอาแอกของเราแบกไว แลวเรียนจากเรา เพราะวาเราสุภาพ
และใจออนนอม และจิตใจทานทั้งหลายจะไดพัก ดวยวาแอกของเราก็พอเหมาะและภาระ
ของเราก็เบา”
มัทธิว 11:28-30
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บันได 3 ขั้นที่จะเปนสะพานเชื่อมชองวาง
พระเยซูไดจัดบันได 3 ขั้น ซึ่งจะเปนสะพานขามชองวางระหวางแอกของความเปนทาสและ
แอกของพระเจา เปนวิธีที่จะออกจากของเกามาสูของใหม
มา :
คุณตองมาหาพระองคอยางเต็มใจ วิธีนี้เปนการหักแอกของความบาป
เอา :
คุณตองเอาแอกของพระองคมาแบกไว เมื่อคุณทําเชนนี้ แอกของมนุษยก็จะ
ถูกทําลาย
เรียน :
โดยการเรียนเกี่ยวกับพระองค คุณจะทําลายแอกของตนเอง
พระเยซูไมเพียงแตจะสอนเราเรื่องแอกของพระเจา พระองคยังแบกแอกนี้ใหกับเรา

การหักแอก
เปนพระประสงคของพระเจาที่แอกของความบาป แอกของตัวตนและแอกของมนุษยที่ติดอยู
ในชีวิตของคุณจะตองถูกทําลายหักทิ้ง และมีความจําเปนอยางมากถาคุณอยากจะทําใหนิมิตสําเร็จ
ในพันธสัญญาเดิมบันทึกวา อิสราเอลถูกลอมโดยกองทัพอัสซีเรียซึ่งเปนขาศึก พระเจาตรัสกับ
อิสราเอลและทรงสั่งวา
“พระเจาจอมโยธาไดทรงปฏิญาณวา “เรากะแผนงานไวอยางไร ก็จะเปนไปอยางนั้น
และเราไดมุงหมายไวอยางไร ก็จะเกิดขึ้นอยางนั้น
คือวาเราจะตีคนอัสซีเรียในแผนดินของเราใหยอยยับไป และบนภูเขาของเราเหยียบ
ย่ําเขาไว และแอกของเขานั้นจะพรากไปจากเขาทั้งหลาย และภาระของเขานั้นจากบอของ
เขาทั้งหลาย”
อิสยาห 14:24-25
พระเจาตองการจะหักแอกที่วางอยูบนคอของอิสราเอล เปาหมายของพระองคคือ การจัด
กระจายอิสราเอลออกไปสูประชาชาติทั่วโลก
“นี่คือความมุงหมายไวเกี่ยวกับแผนดินโลกทั้งสิ้น และนีเ่ ปนพระหัตถซึ่งเหยียดออก
เหนือบรรดาประชาชาติทั้งสิ้น”
อิสยาห 14:26
อะไรคือความมุงหมายของพระเจา พระเจาตอดงการจะหักแอกของความเปนทาสของบรรดา
ประชาชาติทั้งหลาย
ในหนังสืออิสยาหยังบันทึกไววา
“ทูตของพระเจาไดออกไปและไดประหารคนในคายแหงอัสซีเรียเสียหนึ่งแสนแปด
หมื่นหาพันคนและเมื่อลุกขึ้นในเวลาเชามืด ดูเถิดพวกเหลานั้นเปนศพทั้งนั้น”
อิสยาห 37:36
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พระเจาตองการทําใหแอกที่อยูในชีวิตของคุณหักลงมาเหมือนกับซากศพ พระองคตองการจะ
ทําลายมันและตองการใหคุณเทียมแอกกับพระองคแทน

แลวจะหักแอกไดอยางไร?
“...และแอกของเขาจถูกทําลายเสียจากคอของเจา”
อิสยาห 10:27
แอกไมสามารถถูกทําลายโดยคําสอนที่ลึกซึ้ง โดยหลักจิตวิทยา โดยการศึกษา โดยการให
คําปรึกษา โดยผานองคกรใดหรือโดยผานลัทธิใด แตมันจะถูกทําลายโดยการเจิมของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ซึ่งเปนฤทธิ์เดชของพระเจา
พระเจาไมไดมีความตองการที่จะหักแอกของคุณเพียงคนเดียวเทานั้น พระองคตองการจะหัก
แอกของบรรดาประชาชาติทั่วโลกดวย พระองคตองการหักแอกของคุณเพื่อจะทําใหคุณสามารถที่จะ
ทําใหนิมิตสําเร็จโดยการหักแอกของบรรดาประชาชาติทั่วโลก
“นี่เปนความมุงหมายที่มุงหมายไวเกี่ยวกับแผนดินโลกทั้งสิ้น และนี่เปนพระหัตถซึ่ง
เหยียดออกเหนือบรรดาประชาชาติทั้งสิ้น
เพราะพระเจาจอมโยธาทรงมุงไวแลว ผูใดเลาจะลบลางเสียได พระหัตถของพระเจา
ทรงเหยียดออกและผูใดจะหันใหกลับได”
อิสยาห 14:26-27

ผลของการหักแอก
พระเจาตรัสวา
“การอดอาหารอยางนี้ไมใชหรือที่เราตองการคือ การแกพันธนะของความอธรรม การ
แกสายรัดแอกและการปลอยใหผูถูกบีบบังคับเปนอิสระและหักแอกเสียทุกวัน”
อิสยาห 58:6
แลวทานอิสยาหก็ใหรายละเอียดของผลของการหักแอก
“แลวเจาจะทูลและพระเจาจะทรงตอบ เจาจะรองทูลและพระองคตรัสวา เราอยูนี่ “ถา
เจาจะเอาออกไปจากทามกลางเจาเสีย ซึ่งแอก ซึ่งการชี้หนาและซึ่งการพูดอธรรม
ถาเจาทุมเทชีวิตของเจาแกคนหิว และใหผูถูกขมใจไดอิ่มใจ แลวความสวางจะโผลขึ้น
แกเจาในความมืด และความมืดคลุมของเจาเปนเหมือนเที่ยงวัน
และพระเจาจะนําเจาอยูเปนนิตย และใหเจาอิ่มดวยของดี และกระทําใหกระดูกของ
เจาแข็งและเจาจะเปนเหมือนสวนที่มีน้ํารด เหมือนน้ําพุที่น้ําของมันไมขาด
และสิ่งสลักหักพังโบราณของเจาจะไดรับการสรางขึ้นใหม เจาจะไดซอมเสริมรากฐาน
ของคนหลายชั่วอายุมาแลวขึ้น เจาจะไดชื่อวาเปนผูซอมกําแพงที่พัก ผูซอมแซมถนนใหคนคง
เพื่อจะไดอาศัยอยู””
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อิสยาห 58:9-12
ผลของการหักแอกมีดังนี้
คุณจะเปนกระบอกเสียงใหพระเจา เมื่อคุณรองทูลพระเจาจะตอบวา “เราอยูนี่”
(ขอที่ 9)
คุณจะประสบความสําเร็จที่จะทําใหนิมิตกลายเปนจริง แสงสวางจะพุงขึ้นมาใน
ความมืด และจะมีความสําเร็จ (ขอที่ 10)
พระเจาจะนําทานเสมอไป (ขอที่ 11)
พระองคจะใหคุณอิ่มดวยของดี (ขอที่ 11-12)
คุณจะนําคนมาถึงพระเจาไดมากมาย (ขอที่ 11-12)
คุณจะเหมือนสวนที่มีน้ํารดเพื่อใหผลดก คุณจะไดผลมาก สิ่งที่คุณทําในโลกของวิญญาณก็
จะเกิดผล สิ่งสลักหักพังจะไดรับการกอขึ้นใหมบนรากฐานที่ถูกตอง
พระเจาสัญญาจะอวยพรเขาในโลกธรรมชาติ
“ตนไมที่ในทุงนาจะบังเกิดผลและพิภพจะบังเกิดผลประโยชน
และเขาจะอยูอยาง
ปลอดภัยในแผนดินของเขา และเขาจะทราบวา เราคือพระเจาในเมื่อเราหักคานแอกของเขา
เสีย และชวยกูเขาจากมือของผูที่กักเขาใหเปนทาส”
เอเสเคียล 34:27
และพระเจาจะอวยพรคุณในโลกของวิญญาณเชนเดียวกัน การหักแอกทําใหเกิดผลในโลก
ของวิญญาณ
การจับปลาดวยอวนอันเกาไมดีพอสําหรับปจจุบัน มันจะหักและวางเปลาคือ จับไมได มันใช
ไมไดผลกับการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ แอกเกาไดแก ประเพณี ลัทธินิยม ความสามารถของตนเอง
และความเพิกเฉยจะตองถูกทําลาย
รากฐานใหม แอกใหม อวนใหม มีความจําเปนมากในการเชื่อมความสัมพันธระหวางมนุษยที่
ผิดบาปและพระเจาที่ชอบธรรม
นิมิตจะสําเร็จไดตองอาศัยชายและหญิงที่รับการเจิมจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์และตองหักแอกทั้งหมด
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ชื่อ............................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 9
1.

2.

3.

4.

5.

จงเขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
แอกของความเปนทาสทั้งสามประการนั้นคืออะไร?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
แอกของพระเจาคืออะไร? (3 อยาง)
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ขั้นตอนทั้งสามที่คุณตองใชเพื่อเชื่อมชองวางระหวางแอกของความเปนทาสและแอกของพระ
เจานั้นคืออะไร?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
เขียนผลของการหักแอกซึ่งบันทึกไวในพระธรรม อิสยาห 58 ทั้ง 5 ประการคือ
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 9
1.

“บรรดาผูเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเราและเราจะใหทานทั้งหลายหายเหนื่อย
เปนสุข จงเอาแอกของเราแบกไว แลวเรียนจากเรา เพราะวาเราสุภาพและใจออนนอมและ
จิตใจทานทั้งหลายจะเบาแรง
ดวยวาแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา”
มัทธิว 11:28-30

2.

ความบาป

เนื้อหนัง(ตัวตน)

3.

งาย

พักผอน

4.

มาหาพระองค

5.

-

เบา

มนุษย

รับแอกของพระองคมา

เรียนรูจากพระองค

คุณจะรูจักพระสุรเสียงของพระเจา
คุณจะประสบความสําเร็จในการทํานิมิตใหกลายเปนจริง
พระเจาจะนําคุณเสมอไป
พระเจาจะใหคุณอิ่มดวยของดี
คุณจะนําคนมาถึงพระเจาไดมากมาย
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เพื่อศึกษาตอไป
จงกาเครื่องหมายถูกไวขางหนาแอกของความเปนทาสของสิ่งตางๆ ซึ่งทําใหคุณรับใชพระเจา
ไมได
ความบาป
ขาดความสามารถและตะลันตตามธรรมชาติ
การพยายามดวยตัวคุณเอง
อื่นๆ

อานขอพระคัมภีร

การแบงเปนนิกายตาง ๆ
ความกลัว
ความรูสึกผิด

อิสยาห 14:24-27

อางสิทธิโดยใชขอพระคัมภีร อิสยาห 10:27
อธิษฐานดังนี้
พระองคเจาขา ขาพระองคขอบคุณที่พระองคประทานนิมิตแหงการเก็บเกี่ยว และได
ทรงทําใหนิมิตนั้นเกิดขึ้นในวิญญาณของขาพระองค
ขาพระองคขอใหพระองคชวยหักแอกของความเปนทาสทุกอยางในชีวิตของขา
พระองคในนามพระเยซู ขอหักแอกของ
และ
(ให
กลาวถึงแอกตาง ๆ ที่อยูในชีวิตของคุณ)
ขอเทียมแอกขาพระองคกับพระเยซู สรางเครือขายใหมในชีวิตของขาพระองคซึ่งจะ
ทําใหการเก็บเกี่ยวไดผลอุดมสมบูรณ
ขาพระองคขอขอบพระคุณสําหรับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งไดหักแอกทุก
ชนิดของขาพระองคที่ทําใหขาพระองคเปนทาสของมัน
ในพระนามพระเยซู..................... อาเมน
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