ลึกเข้ าสู่แม่ นา้ แห่ งการมนัสการ
 หัวใจรักพระเจ้ าจะก่อให้ เกิดการนมัสการที่ลกึ และมีความหิวกระหายที่จะนมัสการพระเจ้ านัน่ คือหัวใจที่ถกู ต้ อง
สดุดี 27:4 ข้ าพเจ้ าทูลขอสิ่งหนึง่ จากพระเจ้ า ซึง่ ข้ าพเจ้ าจะเสาะแสวงหาเสมอ คือที่ข้าพเจ้ าจะได้ อยู่ในพระนิเวศของ
พระเจ้ า ตลอดวันเวลาชัว่ ชีวิตของข้ าพเจ้ า เพื่อจะดูความงามของพระเจ้ า และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหาร
ของพระองค์
 พระเจ้ าเป็ นผู้ริเริ่มที่จะอยู่ใกล้ เรา และการนมัสการพระเจ้ าก็เพื่อประโยชน์ ของเราเอง เพราะการ
นมัสการพระเจ้ าเป็ นการเชือ้ เชิญและต้ อนรั บการทรงสถิตของพระองค์
สดุดี 22:3 ถึงอย่างไรพระองค์ทรงเป็ นองค์บริสทุ ธิ์ พระองค์ประทับเหนือคาสรรเสริญของคน
 เมื่อเราได้ นมัสการพระเจ้ าจะก่อให้ เกิดบรรยากาศที่พระองค์จะได้ ทาบางอย่างท่ามกลางพวกเรา ซึง่ มีแต่พระองค์
เพียงผู้เดียวเท่านันที
้ ่จะทาได้ เช่นในการทรงสถิตพระองค์จะทรงรักษาคนเจ็บให้ หาย, ช่วยคนหลงหายให้ กลับใจ
ใหม่, ปลดปล่อยผู้ถกู บีบบังคับให้ เป็ นอิสระ, เยียวยาให้ หายจากบาดแผลภายใน ฯ
เอเสเคียล 47:1-9 1 แล้ วท่านก็นาข้ าพเจ้ ากลับมาที่ประตูพระวิหาร และดูเถิด มีน ้าไหลออกมาจากใต้ ธรณีประตูพระ
วิหาร ตรงไปทางทิศตะวันออก (เพราะพระวิหารหันหน้ าไปทางทิศตะวันออก) และน ้าไหลลงมาจากข้ างล่าง ปลายใต้
ของธรณีประตูพระวิหาร ทิศใต้ ของแท่นบูชา 2 แล้ วท่านจึงนาข้ าพเจ้ าออกมาทางประตูเหนือ และนาข้ าพเจ้ าอ้ อมไป
ภายนอกถึงประตูชนนอก
ั้
ซึง่ หันหน้ าไปทางตะวันออก และน ้านันออกมาทางด้
้
านใต้ 3 ชายผู้นนได้
ั ้ เดินไปทาง
ตะวันออกมีเชือกวัดอยู่ในมือ ท่านวัดได้ หนึง่ พันศอกแล้ วนาข้ าพเจ้ าลุยน ้าไป และน ้าลึกเพียงตาตุ่ม 4 แล้ วท่านก็วดั ได้
อีกหนึง่ พัน แล้ วนาข้ าพเจ้ าลุยน ้าไปและน ้าลึกถึงเข่า แล้ วท่านก็วดั ได้ อีกหนึง่ พัน แล้ วนาข้ าพเจ้ าลุยน ้าไป น ้านันลึ
้ ก
เพียงเอว 5 แล้ วท่านก็วดั ได้ อีกหนึง่ พัน และกลายเป็ นแม่น ้าที่ข้าพเจ้ าลุยข้ ามไม่ได้ เพราะน ้านันขึ
้ ้นแล้ วลึกพอที่จะว่าย
ได้ เป็ นแม่น ้าที่ลยุ ข้ ามไม่ได้ 6 และท่านพูดกับข้ าพเจ้ าว่า "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้ าเห็นสิ่งนี ้หรื อ"แล้ วท่านก็พาข้ าพเจ้ า
กลับมาตามฝั่ งแม่น ้า 7 ขณะเมื่อข้ าพเจ้ ากลับ ดูเถิด ข้ าพเจ้ าเห็นต้ นไม้ มากมายอยู่ที่ฝั่งแม่น ้าทังสองฟาก
้
8 และท่าน
พูดกับข้ าพเจ้ าว่า "น ้านี ้ไหลตรงไปทางท้ องถิ่นตะวันออก และไหลลงไปถึงอารบา และเมื่อน ้าไหลออกมานันไปถึ
้ งน ้า
ทะเล น ้านันก็
้ กลับจืดดี 9 แม่น ้านันไปถึ
้ งที่ไหน สัตว์มีชีวิตที่อยู่กนั เป็ นฝูงก็จะมีชีวิตได้ และที่นนั่ มีปลามากมาย
เพราะว่าน ้านี ้ไปถึงที่นนั่ น ้าทะเลก็จืด เพราะฉะนันแม่
้ น ้าไปถึงไหน ทุกสิ่งก็มีชีวิต
 ระดับของการนมัสการมีระดับที่แตกต่างกันออกไป
o บางคนอาจจะเพิง่ เริ่มต้ นมีประสบการณ์ในแม่น ้าแห่งการนมัสการ
o บางคนอาจจะรู้สกึ สบายใจที่จะแตะอยู่แค่ที่ผิวน ้าแห่งการนมัสการ
o บางคนอาจจะลุยเข้ าไปอยู่ในแม่น ้าแห่งการนมัสการในความลึกที่แตกต่างกัน เช่น บางคนระดับตาตุม่
ระดับเข่า ระดับเอว แต่เราควรจะไปถึงระดับทีเ่ ราจะแหวกว่ายอยู่ในแม่น้าแห่งการนมัสการ ที ่เต็มไปด้วย
การทรงสถิ ตของพระเจ้า ทีเ่ ต็มไปด้วยความสดชื ่นแห่งพระสิ ริของพระองค์ และเปี ยกชุ่มไปฤทธิ์ เดชแห่ง
การเจิ มของพระเจ้า
 คำถำม ทีผ่ ่ ำนมำเรำนมัสกำรในระดับไหน ? สิ่ งเหล่านีเ้ ราพัฒนาได้
 โดยกางเขนพระเยซูเราสามารถไปอยู่ต่อหน้ าพระพักตร์ พระเจ้ าได้ ทกุ คน และด้ วยความจริงใจไม่ว่าเราจะเข้ าหา

พระองค์ด้วยสภาพไหน นัน่ ไม่ได้ ทาให้ เครื่ องบูชาของคนนันด้
้ อยค่าลง เช่น อุปมาเรื่ องเงินถวายของหญิงม่าย
มาระโก 12:42-44 42 มีหญิงม่ายคนหนึง่ เป็ นคนจนเอาเหรี ยญทองแดงสองอัน มีค่าประมาณสลึงหนึง่ มาใส่ไว้ 43
พระองค์จงึ ทรงเรี ยกเหล่าสาวกมาตรัสแก่เขาว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านทังหลายว่
้
าหญิงม่ายจนคนนี ้ได้ ใส่ไว้ ในตู้
เก็บเงินถวายมากกว่าคนทังปวงที
้
่ใส่ไว้ นนั ้ 44 เพราะว่าคนทังปวงนั
้
นได้
้ เอาเงินเหลือใช้ ของเขามาใส่ไว้ แต่ผ้ หู ญิงนี ้ขัด
สนที่สดุ ยังได้ เอาเงินที่มีอยู่สาหรับเลี ้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมด"
 แม้ จานวนเงินที่หญิงม่ายถวายจะเล็กน้ อย แต่พระเยซูตรัสว่า มูลค่าของมันมากกว่าของคนอื่น เพราะเธอได้ ถวาย
ด้ วยความจริงใจทังหมดที
้
่เธอมีแด่พระเจ้ า
 ดังนันในการนมั
้
สการพระเจ้ า เราต้ องถวายคาสรรเสริญแท้ ซงึ่ เป็ นเครื่ องบูชาแด่พระเจ้ า ไม่ใช่เสแสร้ งแกล้ งทา
 ถึงแม้ ว่าสถานการณ์รอบตัวจะเลวร้ ายแค่ไหนก็ตาม คุณก็ควรจะถวายคาสรรเสริญแท้ ท่ อี อกมาจากใจ
ทัง้ หมดให้ กับพระเจ้ า แล้ วพระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะดึงดูดคุณเข้ าสู่การทรงสถิตของพระเจ้ า
 ขอให้ เราสัตย์ ซ่ อื และจริงใจในการนมัสการ และในเวลาเดียวกันเราก็ควรระมัดระวังที่จะไม่ ตัดสินคน
อื่นตามสิ่งที่แสดงออกแค่ ภายนอก
 คาว่ า “Soaking” แปลว่ า การแช่ อ่ ิมในพระวิญญาณ (ซึมซับเข้ าไปในพระวิญญาณ พักอยู่ในอกของแม่ )
การแช่ อ่ ิมนีเ้ ปรี ยบเหมือนกับการทาแตงกวาดอง
 เมื่อเรานาแตงกวาดิบมาลวกโดยการจุ่มลงในนา้ เดือด เราใช้ คาว่ า
“baptidzo” แปลว่ าจุ่มให้ มิด
 แตงกวาเมื่อถูกแช่ในน ้าส้ มปรุงรสเป็ นเวลานาน น ้าส้ มปรุงรสจะซึมเข้ า
ไปในเนื ้อของแตงกวา นี่คือ “soaking” เมื่อคุณแช่อิ่มในพระวิญญาณ
ของพระเจ้ าหรื อเมื่ออยู่ ในแม่น ้าของพระเจ้ า คุณจะไม่เหลือรสชาติเดิมที่
เป็ นธรรมชาติเก่าของคุณอีกต่อไปอีกต่อไป
 แต่เต็มไปด้ วยรสชาติใหม่ของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ที่ท่วมท้ นในการทรงสถิตของพระเจ้ า เราจะได้ รับการเสริมกาลัง
เรี่ ยวแรงใหม่จากพระเจ้ า และชีวิตของเราจะถูกเปลี่ยนเป็ นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ ้น
คุณสามารถ “Soaking” แช่ อ่ ิมในพระวิญญาณได้ ท่ ไี หน?
1. ที่บ้านของคุณ จัดเวลาไว้ อย่างน้ อย 15 นาที เปิ ดเพลงนมัสการพระเจ้ าจาก mp3 หรื อจาก Youtube แล้ วจดจ่อ
กับพระเจ้ าในการนมัสการด้ วยความสัตย์ซื่อและจริงใจ
 จากนันเฝ้
้ าเดี่ยวอ่านพระคัมภีร์พร้ อมจดบันทึกว่า พระเจ้ าได้ ตรัสอะไรกับคุณบ้ างในวันนี ้ และอธิษฐานกับพระเจ้ า
2. ที่คริสตจักร เรามีการนมัสการแช่อิ่มในพระวิญญาณและการอธิษฐานต่อพระเจ้ าทุกวัน 6.00-7.30 น. และทุกวัน
อาทิตย์ในการประชุมนมัสการพระเจ้ า เราต้ องเข้ ามาหาพระเจ้ าด้ วยความปรารถนาที่จะนมัสการในระดับลึกทุกครัง้
 เมื่อคุณได้ แช่อิ่มกับพระเจ้ า นอกจากพระเจ้ าจะเปลี่ยนจากข้ างในของคุณแล้ วสถานการณ์ของคุณจะเปลี่ยนด้ วย
 พระเจ้ ากาลังเรี ยกร้ องผู้นมัสการพระองค์ให้ พฒ
ั นาคุณลักษณะชีวิตในความบริสทุ ธิ์ เหมือนที่พระองค์ทรงบริสทุ ธิ์
 คำถำม เรำจะจัดเวลำ Soaking ในชีวิตประจำวันอย่ ำงไรดี ?
สดุดี 24:3-6 3 ผู้ใดจะขึน้ ไปบนภูเขาของพระเจ้ า และผู้ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์ 4 คือผู้ที่มีมือ

สะอาดและใจบริสทุ ธิ์ ผู้ที่มิได้ ปลงใจในสิ่งเท็จ และมิได้ สาบานอย่างหลอกลวง 5 เขาจะรับพระพรจากพระเจ้ า และ
ความยุติธรรมจากพระเจ้ าแห่งความรอดของเขา 6 อย่างนี ้แหละเป็ นพวกที่เสาะพระองค์ หน้ าของท่านนะยาโคบเอ๋ย
 เราสามารถมีมือสะอาดและใจบริสทุ ธิ์ได้ โดยพระโลหิตของพระเยซู ที่จะทรงชาระล้ างเรา เมื่อเราเข้ ามาหา
พระองค์ด้วยการนมัสการ
อิสยาห์ 6:1-61 ในปี ที่กษัตริย์อสุ ซียาห์สิ ้นพระชนม์ ข้ าพเจ้ าเห็นองค์พระผู้เป็ นเจ้ าประทับ ณ พระที่นงั่ สูงและเทิดทูน
ขึ ้น และชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหาร 2 เหนือพระองค์มีเสราฟิ มยืนอยู่ แต่ละตนมีปีกหกปี ก ใช้ สองปี ก
บังหน้ า และสองปี กคลุมเท้ า และด้ วยสองปี กบินไป 3 ต่างก็ร้องต่อกันและกันว่า "บริสทุ ธิ์ บริสทุ ธิ์ บริสทุ ธิ์ พระเจ้ าจอม
โยธาแผ่นดินโลกทังสิ
้ ้น เต็มด้ วยพระสิริของพระองค์" 4 และรากฐานของธรณีประตูทงหลาย
ั้
ก็สนั่ สะเทือนด้ วยเสียง
ของผู้ร้องและพระนิเวศก็มีควันเต็มไปหมด 5 และข้ าพเจ้ าว่า "วิบตั ิแก่ข้าพเจ้ า เพราะข้ าพเจ้ าพินาศแล้ วเพราะข้ าพเจ้ า
เป็ นคนริมฝี ปากไม่สะอาด และข้ าพเจ้ าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝี ปากไม่สะอาด เพราะนัยน์ตาของข้ าพเจ้ าได้ เห็นกษัตริย์
คือพระเจ้ าจอมโยธา"6 แล้ วตนหนึง่ ในเสราฟิ มบินมาหาข้ าพเจ้ า ในมือมีถ่านเพลิง ซึง่ เขาเอาคีมคีบมาจากแท่นบูชา
 เมื่อเรานมัสการพระเจ้ าแหวกว่ายอยู่ในแม่น ้าแห่งการทรงสถิตของพระเจ้ า
o เราจะเข้ าใกล้ พระเจ้ าและมีประสบการณ์ในความบริสทุ ธิ์ของพระองค์ และชีวิตของเราจะได้ รับชาระ
o ได้ รับการเยียวยารักษา ได้ รับการเติมเต็ม และได้ รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่
 เช่นอิสยาห์ขณะที่เขาแช่อิ่มในพระวิญญาณ เขาได้ รับการสาแดงในนิมิต ทาให้ ชีวิตเขาได้ รับการชาระและ
เปลี่ยนแปลงใหม่ เขาได้ เห็นบรรยากาศการนมัสการในสวรรค์ และเห็นเหล่าเสราฟิ ม หรื อเหล่าทูตสวรรค์เหล่านี ้
ลุกเป็ นไฟในความบริสทุ ธิ์ของพระเจ้ า
o เช่นกัน ถ้ าเราได้ อยู่ใกล้ ชิดกับพระองค์ก็จะทาให้ เราลุกเป็ นไฟไปด้ วย
 อิสยาห์ จาต้ องถูกทาให้ ถ่อมลง และแตกสลายลงด้ วยการเปิ ดเผยสาแดงจากพระเจ้ าผู้บริสุทธิ์
 แม้ อิสยาห์จะเป็ นหนึง่ ในประชากรที่ดีที่สดุ ของพระเจ้ า แต่เขาก็ร้องว่า“ข้ าพเจ้ าพินาศแล้ ว” เพราะว่าเวลานี ้ ท่าน
ไม่ได้ เห็นแต่พระเจ้ าเท่านัน้ แต่ท่านมองเห็นตัวเองด้ วยการได้ สมั ผัสกับความบริสทุ ธิ์ของพระเจ้ าเพียงแว้ บเดียว
o แล้ วตนหนึง่ ในเสราฟิ มบินมาหา ในมือมีถ่านเพลิงซึง่ เขาเอาคีมคีบมาจากแท่นบูชา และเขาถูกต้ องปาก
ของอิสยาห์และพูดว่า “ดูเถิ ด สิ่ งนีไ้ ด้ถูกต้องริ มฝี ปากของเจ้าแล้ว กรรมชัว่ ของเจ้าก็ถูกยกเสีย และเจ้าก็
จะรับการลบมลทิ นบาป”
 การพบพระเจ้ าเราจะสานึกว่าแท้ จริงเราไม่มีอะไรดีเลย และบาปเพียงเล็กน้ อยก็ใหญ่มากสาหรับพระเจ้ า แต่โดย
พระคุณของพระเจ้ าความบาปของเราได้ รับการอภัย
 เมื่อเราเข้ าในความบริสทุ ธิ์ของพระเจ้ า เราจะได้ รับการชาระให้ บริ สทุ ธิ์ ทาให้ เรามีกาลังที่จะดาเนินชีวิตที่สะท้ อน
พระสิริของพระเจ้ าในทุกวันและในทุกสิ่งที่เราได้ กระทา
 เมื่อคุณยอมให้ พระเจ้ านาคุณลึกลงไปในแม่น ้าแห่งการนมัสการเพื่อคุณจะมีประสบการณ์ในความบริสทุ ธิ์ของ
พระเจ้ า คุณจะเป็ นคนใหม่ และชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิม
 คำถำม วันนี้คุณตัดสินใจอย่ ำงไรกับกำรนมัสกำรพระเจ้ ำ และกำรดำเนินชีวิตในควำมบริสุทธิ์ต่อพระ
พักตร์ พระเจ้ ำ ?

