ชีวติ บริสุทธิ์ได้ โดยพระเจ้ า
 พระเจ้ าของเราทรงบริสทุ ธิ์
2 โครินธ์ 6:17 พระเจ้ าตรัสว่า "เหตุฉะนั ้น เจ้ าจงออกจากหมูพ่ วกเขาเหล่านั ้น และจงแยกตัวออกจากเขา
ทั ้งหลาย อย่าแตะต้ องสิง่ ซึง่ ไม่สะอาด แล้ วเราจึงจะรับพวกเจ้ าทั ้งหลาย
ในพันธสัญญาเดิม คาว่า บริสทุ ธิ์ หมายถึง คนหรือสิง่ ของที่ถกู แยกออกตั ้งไว้ สาหรับพระเจ้ า คือการถูก
แยกออกจากการงานของโลก เพื่อถวายแด่พระเจ้ า
เช่ น 1. ชนชาติอสิ ราเอลเป็ นชนชาติท่ บี ริสุทธิ์ เพราะพระองค์ทรงแยกชนชาติอิสราเอลออกจากชน
ชาติตา่ งๆ และทรงตั ้งไว้ เพื่อพระองค์โดยเฉพาะ
2. วันสะบาโตเป็ นวันบริสุทธิ์ พระเจ้ ากาหนดให้ พวกเราหยุดพักจากการงานเพื่อถวายแด่พระเจ้ า
ในพันธสัญญาใหม่ พบความหมายของคาว่าบริสทุ ธิ์สองประการ คือ
1. การถูกแยกออกตั ้งไว้ สาหรับพระเจ้ า 2. การดาเนินชีวติ ที่บริสทุ ธิ์ ปราศจากความบาป
 เช่น พระเยซูคริสต์ผ้ บู ริสทุ ธิ์ หมายถึง พระองค์ถกู แยกออกไว้ สาหรับพระเจ้ า พระองค์ถวายพระองค์เอง
รับใช้ พระบิดา และพระองค์ก็ยงั ดาเนินชีวิตที่บริสทุ ธิ์ปราศจากความผิดบาป
 คริสเตียนเมื่อพระเยซูทรงสถิตอยู่ในเรา พระองค์สามารถทาให้ ความคิดจิตใจและอุปนิสยั ของเรา
เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ เป็ นเหมือนพระองค์ คือมีชีวิตที่บริสทุ ธิ์และเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้ า
 คำถำม ทำไมคริสเตียนบำงคนยังมีควำมทุกข์ (ทุกข์ ๆ สุขๆ) ? เพราะพวกเขามีมือข้างหนึ่งเต็ม
ไปด้วยเรื ่องทางโลก มีแต่ความผิ ดบาป และมีพระเยซูอยู่ในมืออีกข้างหนึ่ง
หน้ าที่ของเราผู้เป็ นคริสเตียนคือ ยอมจานนต่อพระวิญญาณบริสทุ ธิ์โดยการถวายตัวของเรา เพื่อเป็ น
เครื่ องบูชาที่มีชีวิตอันบริสทุ ธิ์และเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ า
โรม 12:1 พี่น้องทั ้งหลาย ด้ วยเหตุนี ้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้ าข้ าพเจ้ าจึงวิงวอนท่าน
ทั ้งหลายให้ ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็ นเครื่ องบูชาที่มีชีวติ อันบริสุทธิ์และเป็ นที่พอพระทัย
พระเจ้ า ซึ่งเป็ นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่ านทัง้ หลาย
 ความหมายของการถวายตัวคือ มีความตั ้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะมีชีวิตอันบริสทุ ธิ์เป็ นที่พอพระทัย
พระเจ้ า สิง่ นี ้เรี ยกร้ องให้ เราแยกตัวออกจากความผิดบาปของโลกนี ้ และเข้ าใกล้ ชิดพระเจ้ าเพื่อรับการ
เปลี่ยนแปลงชีวติ ใหม่
ฟิ ลิปปี 1:9-10 9 และข้ าพเจ้ าอธิษฐานขอให้ ความรักของท่านจาเริญยิ่งๆ ขึ ้น พร้ อมกับความรู้และ
วิจารณญาณทุกอย่าง 10 เพื่อท่านทั ้งหลายจะสังเกตได้ ว่าสิง่ ใดประเสริฐที่สดุ และเพื่อท่ านจะได้ เป็ น
คนบริสุทธิ์ และไม่ เป็ นที่ตไิ ด้ ในวันแห่ งพระคริสต์

แท่ นบูชาของคริสเตียน คือการสิ ้นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้ กางเขน ชีวติ ของเราต้ องถูกวางลงในความ
ตายของพระเยซูที่บนไม้ กางเขน
 การถวายตัวนี ้เป็ นการแลกเปลี่ยนกันคือ นาสิง่ ที่ไม่ดีของเราทั ้งหมดไปวางไว้ ที่พระองค์ และนาเอาสิง่ ที่
ดีทั ้งหมดของพระองค์มาวางไว้ ที่ตวั เรา
ดังนัน้ ให้ เราลุกขึน้ และก้ าวข้ ามความผิดบาปเพื่อเข้ าสู่ชีวติ ที่บริสุทธิ์
 ชีวติ ของคนที่เข้ าใกล้ ชดิ กับพระองค์ ไม่ เพียงแต่ อุปนิสัยจะเปลี่ยนแปลง ชีวติ เขายังจะแจ่ ม
จรั สไปด้ วยพระสิริแห่ งความบริสุทธิ์ของพระเจ้ าอย่ างเจิดจ้ า เหมือน “คบเพลิง” ที่สว่ างไสว
ช่ วยให้ ผ้ ูคนได้ มองเห็นและค้ นพบทางเดินที่ปลอดภัย
 การมีชีวิตที่บริสทุ ธิ์คือความตั ้งใจที่จะดาเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายกับพระเจ้ า มีความกระตือรื อร้ นที่จะ
มีชีวิตที่ใกล้ ชิดกับพระเจ้ าและนมัสการพระเจ้ าให้ มากยิ่งขึ ้น (ชีวิตสนุกแบบไม่ต้องบาปได้ )
 ในฐานะที่เราเป็ นลูกของพระเจ้ าเราต้ องมีถึงจุดๆ หนึ่งที่เรารู้สกึ ว่า ฉันต้ องการรับการชาระชีวิตและ
ฉันไม่อยากเหมือนเดิมแล้ ว ยอมให้ พระเจ้ าชาระชีวิต
 คำถำม เรำอยำกจะเปลี่ยนไหม ? หรื อเรำยังอยำกจะมีชีวติ ในบำปแบบนี้ต่อไป ?
โรม 3:23 เพราะว่าทุกคนทาบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้ า
 ถ้ าเราไม่อยากมีชีวติ ที่เสื่อม ตกต่าฯ เราต้ องสารวจตัวเองด้ วยสัตย์ ซ่ ือ และสารภาพความผิดของ
ตัวเองต่ อตัวเอง และต่ อพระเจ้ า และต่ อคนอื่นที่เราไว้ ใจอย่ างเปิ ดเผย
มัทธิว 5:8 “บุคคลผู้ใดมีใจบริสทุ ธิ์ ผู้นั ้นเป็ นสุข เพราะว่าเขาจะได้ เห็นพระเจ้ า
 คำถำม อะไรจะเกิดขึน้ ถ้ ำเรำเก็บควำมบำปไว้ ในใจ ? อะไรจะเกิดขึน้ ถ้ ำใจไม่ บริสุทธิ์ ?
 พระเยซูเน้ นที่ใจ ไม่ใช่เน้ นที่สมอง ปั ญหาของหลายๆ คนคือว่ า รู้เยอะมาก แต่ ไม่ ยอมเปลี่ยน
เพราะมันติดที่ตรงสมองแต่ ไม่ ลงไปที่ใจ เราจึงต้ องเคลียร์ ใจให้ ได้ ถ้ าใจสะอาดอะไรๆ ก็ดีหมด
ปั ญหาหลายๆ อย่างจะหายไป
ยอห์ น11:43-44 43 เมื่อพระองค์ตรัสดังนั ้นแล้ วจึงเปล่งพระสุรเสียง ตรัสว่า “ลาซารัสเอ๋ย ออกมาเถิด” 44
ผู้ตายนั ้นก็ออกมา มีผ้าพันมือและเท้ า และที่หน้ าก็มีผ้าพันอยู่ด้วย พระเยซูตรัสกับเขาทั ้งหลายว่า “จงแก้
ผ้ าที่พนั ออกเสีย แล้ วปล่อยเขาเถิด”
 พวกเราก็เหมือนกับลาซารัสที่เคยตายแล้ วในฝ่ ายวิญญาณในการบาปและในการละเมิด เมื่อเรามอบ
ชีวิตให้ กบั พระเยซู พระองค์นาเราออกมาจากความตายสูช่ ีวติ แล้ ว เหมือนกับลาซารัส
 แต่อาจจะยังมีบางอย่างผูกมัดเราอยู่ ยังติดยังเลิกไม่ได้ เหมือนกับผ้ าพันศพที่ยงั คงพันติดเราอยู่ และ
วิธีที่พระเจ้ าจะช่วยปลดปล่อยเราให้ มีอิสระได้ ต้ องทาผ่านคนของพระองค์ พระเยซูตรัสจึงตรัสกับเขา
ทั ้งหลายว่า จงแก้ ผ้าที่พนั ออกเสียแล้ วปล่อยเขาเถิด คาว่ าเขาทัง้ หลาย หมายถึงสาวกของพระองค์

 คุณมีพ่ นี ้ อง คุณมีกลุ่มเซลล์ พระองค์ใช้ คนของพระองค์ในการปลดปล่อย ช่วยชาระคุณให้ บริสทุ ธิ์
 คำถำม อะไรเป็ นผ้ ำพันศพที่ยังผูกมัดชีวติ ของเรำอยู่ ? ถึงเวลำแล้ วหรื อยังที่จะหลุดพ้ น
จำกสิง่ ผูกมัด?
ยอห์ น8:36 เหตุฉะนั ้นถ้ าพระบุตรทรงกระทาให้ ท่านทั ้งหลายเป็ นไท ท่านก็เป็ นไทจริงๆ
 เจตนาของพระเยซูชดั เจนมากๆ พระองค์ไม่ต้องการให้ เราถูกมัดอีกต่อไป พระองค์ต้องการปลดปล่อย
เราอย่าง 100% และวิธีที่ทาให้ เรามีใจบริสทุ ธิ์ได้ คือ เราต้ องยอมจานนต่อพระเยซู มอบชีวิตให้ กบั พระ
เยซูให้ พระองค์ทรงยกโทษบาปของเราและชาระใจเราผ่านทางพระโลหิตชาระใจ ผ่านทางพระคา ผ่าน
ทางพระวิญญาณ และผ่านทางพระกายของพระคริสต์
 พระเจ้ าต้ องการให้ คุณเองเป็ นตัวจริง เป็ นอย่ างที่คุณเป็ นและมาหาพระเจ้ าอย่ างที่เป็ น และ
ยอมรั บสภาพที่เราเป็ นทุกประการ สารภาพบาป กลับใจใหม่ น่ ีคือหนทางไปสู่ใจบริสุทธิ์
o บอกกับพระเจ้ า บอกกับพี่เลี ้ยง ผมติดพนันช่วยผมด้ วย ผมใจร้ อนช่วยผมด้ วย ฯ
 แต่ใจบริสทุ ธิ์ไม่ได้ ปรากฏขึ ้นชัว่ ข้ ามคืน มันเป็ นกระบวนการระยะยาว เรามีบทบาทต้ องทา
o เราต้ องยอมจานนต่อพระเจ้ า เราต้ องทาสิง่ ที่พระเจ้ าเปิ ดเผยให้ แก่เราแล้ ว เราต้ องร่วมมือกับ
พระเจ้ าที่จะให้ พระเจ้ าเปลี่ยนแปลงเรา
โรม 4:17 ตามที่มีคาเขียนไว้ ในพระคัมภีร์ว่า เราได้ ให้ เจ้ าเป็ นบิดาของมวลประชาชาติ ต่อพระพักตร์
พระองค์ที่ท่านเชื่อ คือพระเจ้ าผู้ทรงให้ คนที่ตายแล้ วฟื น้ ชีวติ ขึ ้นมา และทรงเรี ยกสิง่ ของที่ยงั มิได้ มี ให้ มีขึ ้น
 สมมุติคณ
ุ เป็ นก้ อนหินที่ไม่มีรูปทรง แต่เวลาคุณอยู่ในมือของพระเจ้ า พระเจ้ าจะค่อยๆ ตัดส่วนที่ไม่ใช่
ออกไป จนกระทัง่ เรากลายเป็ นหินสลักที่สวยงามตามความคิดของพระเจ้ า
 ดังนัน้ เวลาพระเจ้ ามองดู พระเจ้ ามองดูเราเป็ นคนที่บริสุทธิ์หมดจด100%
 พระเจ้ าเรี ยกเราล่วงหน้ าว่า ธรรมิกชน ซึง่ แปลว่า คนบริสุทธิ์
 ถ้ าคุณพลาดพลั ้งทาบาป ความบาปควรผลักดันให้ เราเข้ าใกล้ พระเจ้ า ไม่ใช่ทาให้ เราเองห่างจากพระ
เจ้ า เพราะนี่คือที่เดียวที่ทาให้ เราได้ รับการยกโทษและรับการชาระชีวิตคือ มาหาพระเยซู
 เมือ่ เราล้ ม เราต้ องลุกขึ ้น และหากคุณลุกไม่ไหวคุณต้ องมีใครบางคนคอยช่วยคุณเพื่อพยุงขึ ้น แล้ ววัน
หนึ่งเราจะไปถึงจุดของการเป็ นธรรมิกชนที่ถวายเกียรติพระเจ้ าได้ อย่างแท้ จริง
ลูกา 7:47 เหตุฉะนั ้นเราบอกท่านว่า ความผิดบาปของนางซึง่ มีมากได้ โปรดยกเสียแล้ ว เพราะนางรักมาก
แต่ผ้ ทู ี่ได้ รับการยกโทษน้ อย ผู้นั ้นก็รักน้ อย”
 เราต้ องสารวจตัวเองให้ เห็นสภาพจริงของตัวเองก่อน เพื่อเราจะเข้ าถึงความรักของพระเจ้ าได้ มากขึ ้น
เข้ ากลุม่ เซลล์ กลับใจ รับการช่วยเหลือจากพระเจ้ าและจากพี่น้องแล้ วเราจะบริสทุ ธิ์ได้ มากยิง่ ขึ ้น

