กลับมาหาพระเจาเขาสูการเริ่มตนใหม
โรม 12:2(Romans 12:2) อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แลวอุปนิสัยของทานจึง
จะเปลี่ยนใหม เพื่อทานจะไดทราบน้ําพระทัยของพระเจา จะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนทีช่ อบพระทัยและอะไรดียอด
เยี่ยม
วันนี้เราตองรูวายิ่งไกลพระเจามากขึ้นเทาใด ชีวิตเราก็ยิ่งเดือดรอนมากขึ้นเทานั้น
o เพราะวาเมื่อคุณกําลังหางพระเจา คุณมักจะไมรวมมือกับพระเจา
o พระเจารูดีวาอะไรดีที่สุดสําหรับชีวิต แตเมื่อเราหางพระเจาเราก็เลยไมรูอะไรดีที่สุดสําหรับชีวิต
ในทางกลับกัน ยิ่งใกลชิดกับพระเจามากขึ้นเทาใด ชีวิตของคุณก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเทานั้น
ตัวอยางในพระคัมภีร คนที่พบพระเจาใกลชิดพระเจาชีวิตเปลี่ยนกันทุกคน
เปาโล เมื่อกอนเปาโลเปนคนโหดราย ขมเหงคริสเตียน แตหลังจากที่เปาโลไดพบพระเจา ไดใกลชิดพระเจา
จากคนที่ใจโหดรายเขากลายเปนคนที่เต็มไปดวยความรัก
อิสยาห ถูกเปลี่ยนจากคนที่กําลังหดหูและกําลังทอแท กลายเปนคนกลาหาญ มีใจสู และทําสิ่งที่ยิ่งใหญตอไปได
โมเสส ชีวิตเขาเปลี่ยนจริงๆ ใบหนาเปลี่ยนทอแสงออกมาก คนเห็นสงาราศีของพระเจาไดอยางชัดเจน
อิสยาห 53:6 (Isaiah 53:6) เราทุกคนไดเจิ่นไปเหมือนแกะเราทุกคนตางไดหันไปตามทางของตนเอง และพระเจา
ทรงวางลงบนทานซึ่งความบาปผิดของเราทุกคน
พวกเราเปนแกะและมีนิสัยหนึ่งคลายกับแกะคือ นิสัยเจิ่นจากพระเจา ทิ้งพระเจา
ดังนั้นยิ่งใกลชิดกับพระเจามากขึ้นเทาไหร ชีวิตของคุณก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
o เพราะพระเจาแสนดี
o และพระเจาที่รักเราเปยมไปดวยพระคุณพระเมตตา

วิธีกลับมาหาพระเจาจากบทเรียน เรื่องบุตรนอยหลงหาย
ลูกา 15:11-24 (Luke 15:11-24)
11 พระองคตรัสวา “ชายคนหนึ่งมีบุตรสองคน 12 บุตรคนเล็กพูดกับบิดาวา ‘บิดาเจาขา ขอทรัพยทตี่ กเปนสวนของ
ขาพเจาเถิด’ บิดาจึงแบงสมบัติใหแกบุตรทั้งสอง 13 ตอมาไมกวี่ ันบุตรคนเล็กนั้นก็รวบรวมทรัพยทั้งหมดแลวไปเมือง
ไกล และไดผลาญทรัพยของตนทีน่ ั่นดวยการเปนนักเลง 14 เมื่อใชทรัพยหมดแลวก็เกิดกันดารอาหารยิ่งนักทั่วเมือง
นั้น เขาจึงขัดสน 15 เขาไปอาศัยอยูกับชาวเมืองนั้นคนหนึ่ง และคนนั้นก็ใชเขาไปเลี้ยงหมูทที่ ุงนา
16 เขาใครจะไดอิ่มทองดวยฝกถั่วทีห่ มูกินนั้น แตไมมใี ครใหอะไรเขากิน
17 เมื่อเขารูสํานึกตัวแลว จึงพูดวา ‘ลูกจางของบิดาเรามีมาก ยังมีอาหารกินอิ่มและเหลืออีก สวนเราจะมาตายเสียที่นี่
เพราะอดอาหาร 18 จําเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาเรา และพูดกับทานวา “บิดาเจาขา ขาพเจาไดผิดตอสวรรคและผิดตอ
ทานดวย 19 ขาพเจาไมสมควรจะไดชื่อวาเปนลูกของทานตอไป ขอทานใหขาพเจาเปนเหมือนลูกจางของทานคนหนึ่ง
เถิด”
20 แลวเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตน แตเมื่อเขายังอยูแตไกล บิดาแลเห็นเขาก็มคี วามเมตตา จึงวิ่งออกไปกอดคอจุบ
เขา 21 ฝายบุตรนั้นจึงกลาวแกบิดาวา ‘บิดาเจาขา ขาพเจาไดผิดตอสวรรคและตอทาน ขาพเจาไมสมควรจะไดชื่อวา
เปนลูกของทานตอไป’ 22 แตบิดาสั่งบาวของตนวา ‘จงรีบไปเอาเสื้ออยางดีที่สุดมาสวมใหเขา และเอาแหวนมาสวม
นิ้วมือ กับเอารองเทามาสวมใหเขา 23 จงเอาลูกวัวอวนพีมาฆาเลี้ยงกัน เพื่อความรื่นเริงยินดีเถิด

24 เพราะวาลูกของเราคนนีต้ ายแลว แตกลับเปนอีก หายไปแลวแตไดพบกันอีก’ เขาทั้งหลายตางก็มคี วามรื่นเริงยินดี
บุตรนอยคนนี้เริ่มตนพูดกับตัวเองและพูดกับพอวา
o ผมตองการสวนแบงของทรัพยสมบัติที่ตกเปนสวนของผม
o เขาเรียกรอง…เอามาใหผม ตอนนี้ เดี๋ยวนี้
o โฟกัสอยูที่ ตัวเอง!! ฉันๆ!! สวนของฉัน ของๆฉัน!!
หลายๆ คนมาหาพระเจา ขูพระเจา…พระองคเจาขา วันนี้มาโบสถแลวจะใหหรือไมให?
เราเขามาดวยทาทีที่ไมถูกเทาไรนัก เรียกรอง เอาแตใจตัวเอง
สวนมากคนที่ทําตามใจตัวเอง เอาแตอารมณ สวนใหญตอนแรกคิดวาเราจะไปไดดี จะไปไดสวย
แตพระคัมภีรตอนนี้บอกวา เขาไดผลาญทรัพยของตนทีน่ ั่นดวยการเปนนักเลง ชีวิตของเขาเละ
และแยตกต่ําจนตองไปเลี้ยงหมู
แตวาวันหนึ่งลูกชายคนนี้คิดขึ้นได ตาสวางขึ้นมาทําไมฉันจึงตองมาอยูในสภาพแบบนี้
เขารูดีวาเขาไมคูควรไดรับความรักจากพอ เขาไดรับทรัพยสมบัติจากพอ
สิ่งที่พอไดสะสมมาทั้งชีวิตไปผลาญจนหมดสิ้น แตเขารูวาความเปนอยูที่บานก็ยังดีกวาที่เปนอยูตอนนีอ้ ีก
เขาก็เลยคิดวาสมัครเปนลูกจางของพอดีกวามาตายที่เมืองไกล

หลักการ 4 ประการสําหรับผูที่ตองการกลับมาหาพระเจาเขาสูการเริ่มตนใหม
ไมวาคุณอาจจะเปนคนทีไ่ มเคยรูจักพระเจามากอนเลย
หรือคุณอาจจะเปนคริสเตียนที่หางพระเจาไปไกลนานมากแลว
หรือ บางคนอาจจะไมไปไกลเทาไร แตยังเดินออกทีละกาวๆ หางจากพระเจาไปเรื่อยๆ
o บางคน หางออกไปตัวคนเดียว
o บางคน ชวนกันหาย
o บางบาน ชวนกันหางยกครอบครัว
คุณทราบไหมโรคหางโบสถเปนโรคระบาด การขาดโบสถ การขาดการติดสนิทกับพระเจาเปนโรคอยางหนึ่ง
ถาคุณไมยอมเยียวยา คุณปลอยมันไปเรื่อยๆ มันจะลามและอาจชาเกินแกไข
ไมวาพี่นองจะหางไปในลักษณะใด ไกลไปมากนอยแคไหน
o เมื่อคุณรูสึกตัววาการประทับของพระเจาหายไปไหน
o รูสึกวามีบางอยางหายไป
o คุณรูสึกวาไมคอยสนิทกับพระเจาเทาไร
ใหคุณโหยหายเขามาติดสนิทกับพระเจาอีกครั้งดวยการมาถึงจุดนี้

1. จุดที่คุณจะพูดวา ลูกเบื่อชีวิตเกามากๆ
จุดๆ ทีค่ ุณจะบอกวาพอกันทีกับชีวิตเดิมๆ
o ฉันขอเลิกใชชีวิตแบบนี้ ฉันจะไมใชชีวิตแบบนี้อีกตอไป
o ที่ผานมาฉันเหลวแหลกเกินไปแลว ที่ผานมาฉันโดดเดี่ยวมากเกินไปแลว
o ที่ผานมาฉันมัวแตแสวงหาวัตถุสิ่งของ แสวงหาแตกิเลส ฉันรูสึกเหนื่อยกับมัน
และเต็มไปดวยบาดแผลของชีวิต
o และฉันไมชอบที่จะใชชีวิตแบบนี้อีกตอไป เกลียดตัวเองที่เปนแบบนั้น

จะไมมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรา จนกวาเราจะไมพอใจกับวิถีชีวิตในปจจุบันของเรา
หรือเราไมอยากเปนแบบนี้อีกแลว
แตถาคุณคิดวาฉัน ok ทุกอยางกําลังไปไดดี ไมเห็นตองมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลย
ถาคุณคิดแบบนี้คุณก็จะไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง
คุณตองมาถึงจุดๆ หนึ่งที่คุณเองไมตองการเปนแบบนั้นแลว เราตองกระตืนรือรนอยากเปลี่ยน
ลูกา15:13-14,17(Luke 15:13-14,17)
13 ...และไดผลาญทรัพยของตนทีน่ ั่นดวยการเปนนักเลง.., 14 เมื่อใชทรัพยหมดแลวก็เกิดกันดารอาหารยิ่งนักทั่วเมือง
นั้น เขาจึงขัดสน .... 17 เมื่อเขารูสํานึกตัวแลว จึงพูดวา ‘ลูกจางของบิดาเรามีมาก ยังมีอาหารกินอิ่มและเหลืออีก สวน
เราจะมาตายเสียที่นเี่ พราะอดอาหาร
เมื่อเขาคิดขึ้นได นั้นเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลง พี่นองเรามาถึงจุดนี้แลวหรือยัง ?
เยเรมีย 29:13 (Jeremiah 29:13)เจาจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจาแสวงหาเราดวยสิ้นสุดใจของเจา
เมื่อเราเบื่อกับชีวิตของเรา และเราแสวงหาพระเจาอยางสุดใจ เราจะพบกับพระเจา

2. จุดที่คุณจะพูดวา ลูกขอยอมรับผิด
ลูกา 15:18(Luke 15:18) จําเราจะลุกขึน้ ไปหาบิดาเรา และพูดกับทานวา “บิดาเจาขา ขาพเจาไดผิดตอสวรรคและ
ผิดตอทานดวย
จะไมมีอะไรเกิดขึ้นจนกวาคุณจะมาถึงขั้นที่สอง
คุณตองสํานึกผิดและเผชิญหนากับความจริงวาคุณไมไดดําเนินตามวิธีการของพระเจา คุณใชชีวิตตามใจตัวเอง
ดังนั้นพระคัมภีรกลาววา เขายอมสารภาพบาป บางทีคนเราถาไมยอมสารภาพบาปมันเปลี่ยนยาก
o คนเราถาคิดวาตัวเองถูกตลอดเวลาไมมีทางเปลี่ยนได
o คนทีค่ ิดวาตัวเองดีตลอดเวลาเปลี่ยนไมได
อิสยาห 59:2 (Isaiah 59:2) แตวาความบาปชั่วของเจาทั้งหลายไดกระทําใหเกิดการแยกระหวางเจากับ พระเจาของ
เจาและบาปของเจาทั้งหลายไดบังพระพักตรของพระองคเสียจากเจาพระองคจึงมิไดยิน
เวลาทําบาปเราไมอยากจะมาโบสถ เพราะคนที่ดําเนินชีวิตในความมืดไมชอบความสวาง
ดังนั้นวิธีทําใหแสงสวางฉายเขาไป เราตองเปดประตู
o คือการสารภาพบาปตอพระเจา
o พระเจาดูขางในขาพเจา ขาพเจาไดทําบาปตอพระองค
o และทันทีทันใดความสวางของพระเจาจะฉายไปในที่มืด ความมืดจะพายแพ
และชีวิตคุณจะเปลี่ยนจากมืดเปนสวาง
เราสามารถเลือกที่จะอยูใกลหรือไกลจากพระเจาได
เชนเดียวกับที่ดาวิดเลือกกลับใจสารภาพบาป และดาวิดพูดอยางไร?
สดุดี 51:1-4 (Psalms 51:1-4)
1 ขาแตพระเจา ขอทรงแสดงพระกรุณาตอขาพระองคตามความรักมั่นคงของพระองคขอทรงลบการทรยศของขาพระ
องคออกไปตามแตพระกรุณาอันอุดมของพระองค 2 ขอทรงลางขาพระองคจากความบาปผิดใหหมดสิ้นและทรงชําระ

ขาพระองคจากบาปของขาพระองค 3 เพราะขาพระองคทราบถึงการละเมิดของขาพระองคแลวและบาปของขาพระ
องคอยูตอหนาขาพระองคเสมอ 4 ขาพระองคไดทําบาปตอพระองคตอพระองคเทานั้นและไดกระทําสิ่งทีช่ ั่วรายใน
สายพระเนตรพระองคทั้งนีเ้ พื่อพระองคจะทรงยุติธรรมในคําพิพากษาและไรตําหนิในการพิพากษานั้น
ขาพระองคทราบถึงการละเมิดของขาพระองคแลว ?
o ขาพเจารูแลว ขาพเจายอมรับผิด ขาพเจาสารภาพแลว
บุตรนอยคนนี้ไดกลาววาอยางไร “บิดาเจาขา ขาพเจาไดผิดตอสวรรคและผิดตอทานดวย
o เมื่อเราไดสารภาพบาป พระเจาบอกวา เราจะชวยเจา

3. จุดที่คุณจะพูดวา ลูกขอถวายตัว
ลูกา 15:12(Luke 15:12) บุตรคนเล็กพูดกับบิดาวา ‘บิดาเจาขา ขอทรัพยทตี่ กเปนสวนของขาพเจาเถิด
กอนออกจากบานบุตรนอยไดพูดอยางไรกับพอ เขาพูดวา‘บิดาเจาขา ขอทรัพยทตี่ กเปนสวนของขาพเจาเถิด
แตเมื่อเขากลับมาเขาพูดกับพอวาอยางไร
ลูกา 15:19 (Luke 15:19) ขาพเจาไมสมควรจะไดชื่อวาเปนลูกของทานตอไป ขอทานใหขาพเจาเปนเหมือนลูกจาง
ตอนแรกบอก Give me ตอนกลับมา Make me ใหขาพเจาเปนเหมือนลูกจางของทานคนหนึ่งเถิด
o ความหมาย คือ เปลี่ยนขาพเจาดวยเถิด เปนอยางที่พระเจาใหขาพเจาเปน
o ซึ่งเปนคําอธิษฐานทีน่ อยมากที่คริสเตียนจะกลาว เพราะสวนมากเมื่อเรามาคริสตจักรเรามักจะบอกวา
Give me ใหขาพเจาๆ รักษาขาพเจา ปลดหนี้ขาพเจาดวย ใหขาพเจารวยขึ้น
เพราะถาหากพระเจาMake me ในชีวิตของคุณแลว เมื่อพระเจาไดเปลี่ยนคุณแลว เดี๋ยวพระเจาจะ Give
me ใหคุณทีหลัง
ดังนั้นเริ่มตนจากการที่พระเจาเปลี่ยนเรา ดวยการถวายตัวแดพระเจา
ครั้งนีบ้ ุตรนอยตองการเปนลูกจาง ตองการเปลี่ยนแปลง แตวาการเปลี่ยนแปลงไมไดเปลี่ยนชั่วขามคืน
เชนกันพระเจาจะคอยๆ เปลี่ยนเราจากชีวิตหนึ่งไปสูอีกชีวิตหนึ่งที่คุณคิดไมถึง
อยางมหัศจรรยงดงามมากๆ
เหมือนอยากตัวหนอนกลายเปนดักแดและในที่สุดกลายเปนผีเสื้อที่มหัศจรรยงดงามมากๆ
พระเจาจะสรางคุณอยางมหัศจรรย งดงามมากๆ พระเจาตองการเปลี่ยนโฉมชีวิตคุณ
แตคุณตองถวายตัว บอกพระเจาเปลี่ยนฉันดวยใหฉันเปนคนที่มีจิตใจงดงาม
สังเกตการตอบสนองของบิดา
ลูกา15:20,22 (Luke 15:20,22)
20 แลวเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตน แตเมื่อเขายังอยูแตไกล บิดาแลเห็นเขาก็มคี วามเมตตา จึงวิ่งออกไปกอดคอจุบ
เขา... 22 แตบิดาสั่งบาวของตนวา ‘จงรีบไปเอาเสื้ออยางดีที่สุดมาสวมใหเขา และเอาแหวนมาสวมนิ้วมือ กับเอา
รองเทามาสวมใหเขา
เวลาเรากลับมาหาพระเจา พระองคไมเคยซ้ําเติมเรา พระเจากลับยกโทษใหอภัย
และเมื่อเราถวายตัว พระเจาพรอมจะเปลี่ยนเรา พระเจาพรอมจะชวยเรา
o พระเจาบอกเอาเสื้ออยางดีที่สุดมา เอาแหวนมาสวมนิ้วมือ เอารองเทามาสวมให
o สังเกตบิดาเอาของดีที่สุดมาใหกับลูก

นั่นคือการตอบสนองของพระเจา และบิดาคนนี้ไมไดรอใหลูกมาถึงบาน
ลูกอยูแตไกลบิดาไดวิ่งไปหาลูกกอน
พระเจาพรอมจะเริ่มตนกอนเมื่อเราตัดสินใจที่จะถวายตัวพรอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง
พระองคจะสวมกอดเรา จูบเรา และหลังจากนั้นพระเจาไดจัดงานเลี้ยงฉลองใหกับเรา

4. จุดที่คุณจะพูดวา ลูกยกเสียงสรรเสริญ
ลูกา15:23-24 (Luke 15:23-24)
23 จงเอาลูกวัวอวนพีมาฆาเลี้ยงกัน เพื่อความรื่นเริงยินดีเถิด 24 เพราะวาลูกของเราคนนีต้ ายแลว แตกลับเปนอีก
หายไปแลวแตไดพบกันอีก’เขาทั้งหลายตางก็มคี วามรื่นเริงยินดี
เขาเริ่มฉลองกัน ถาชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็เหมือนกับงานปารตี้ เมื่อคุณกลับมาหาพระเจา
เมื่อคุณไดรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต คุณตองยกเสียงสรรเสริญพระเจา
เพราะชีวิตเหมือนกับงานฉลอง ยกเสียงสรรเสริญพระเจาที่พระองคไดทรงสรางเราขึ้นมาใหม ยกเสียง
สรรเสริญพระเจาที่พระองคไดใหโอกาสเรา ยกเสียงสรรเสริญพระเจาที่พระองคไดทรงรักเรามาก
o และสวรรคดีใจมากๆ ที่คนหนึ่งกลับใจมาหาพระเจา
o สวรรคดีใจมากๆ เมือ่ คุณเบื่อกับชีวิตเกา
o สวรรคดีใจมากๆ เมื่อคุณรูสึกทําผิดบาปตอพระเจา
o สวรรคดีใจมากๆ เมื่อคุณไดถวายตัวแดพระเจา
o และสวรรคดีใจมากๆ จนตองบอกวาจงฉลองกันเถิด

