Reset หัวใจเริ่มใหม่ตรงนี้
Reset My Heart : It all Starts Here
• การ reset หมายถึง การปรับกลับไปสู่ค่าโรงงาน หรือการกลับไปสู่สภาพต้นแบบดั้งเดิม
หรือการกลับไปสู่วัตถุประสงค์เดิม ความตั้งใจเดิม หรือเป็นการ set ค่าใหม่
• บางทีชีวิตของเราต้อง reset กลับไปสู่ค่าตั้งต้น
• สิ่งเหล่านี้จําเป็นเพราะมันจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
และถ้าทุกด้านกลับมาอยู่ในสภาพปกติเมื่อไหร่ สังเกตได้ว่าชีวิตเราจะกลับมามีความสุข ราบรื่นได้อีกครั้ง
• และการตั้งค่าใหม่ที่สําคัญที่สุดคือการ reset ภายใน เรียกว่า reset หัวใจ
สดุดี 24:1 แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้น เป็นของพระเจ้า ทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้น
• เราอยู่ในโลกแค่ยืมมาใช้ พระเจ้าเรียกเราว่าเป็นผู้อารักขา
เป็นผู้บริหารจัดการดูแลทรัพยากรของพระเจ้าที่ฝากเราไว้
หน้าที่ของเราคือดูแลสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาอย่างฉลาด และใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
• เช่นกัน ชีวิตเราก็เป็นของพระเจ้าถ้าเราใช้ชีวิตตรงตามเจตนารมณ์ของพระผู้สร้าง เราจะมีชีวิตที่ดีมากๆ
เพราะพระผู้สร้างมีแผนการที่ดีที่สุดสําหรับเรา
Ø คําถาม ชีวิตคุณเป็นของใคร ?
• แต่เราต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าสร้างเราตามฉายาของพระองค์ และไม่มีอะไรเปลี่ยนความจริงนี้ได้
พระเจ้าสร้างเรามา พระองค์ทรงห่วงใยเรา
o ไม่ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เป็น พระเจ้าจะไม่ปฏิเสธเรา
แต่พระเจ้าต้องการจะ reset หัวใจของเราในวันนี้
เพื่อหัวใจของเราจะกลับมายังสภาพดั้งเดิมตามที่พระเจ้าต้องการให้เป็น
สดุดี 24:2-10
2 เพราะพระองค์เองทรงประดิษฐานแผ่นดินไว้บนทะเล และทรงสถาปนามันไว้เหนือน้ํา
3 ผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า และผู้ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์
4 คือผู้ที่มมี ือสะอาดและใจบริสุทธิ์ ผู้ที่มิได้ปลงใจในสิ่งเท็จ และมิได้สาบานอย่างหลอกลวง
5 เขาจะรับพระพรจากพระเจ้า และความยุติธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขา
6 อย่างนี้แหละเป็นพวกที่เสาะพระองค์ หน้าของท่านนะ ยาโคบเอ๋ย
7 ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้น บานประตูนิรันดร์เอ๋ย จงยกขึ้นเถิด
เพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะได้เสด็จเข้ามา
8 กษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใด คือพระเจ้า ผู้เข้มแข็งและทรงอานุภาพ พระเจ้าผู้ทรงอานุภาพในสงคราม
9 ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิด บานประตูนิรันดร์เอ๋ย จงยกขึ้นเถิด
เพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะเสด็จเข้ามา

10 กษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใด คือพระเจ้าจอมโยธา พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ
• พระคัมภีร์บทนี้เป็นพระคัมภีร์ที่ใช้ขับร้องฉลองตอนที่มีการแห่นําหีบพันธสัญญาไปยังที่ๆ ได้จัดเตรียมไว้
2ซามูเอล 6:17-18
17 เขาทั้งหลายนําหีบของพระเจ้าเข้ามาตั้งไว้ในที่กําหนดภายในเต็นท์ซึ่งดาวิดได้ทรงสร้างขึ้นไว้
และดาวิดก็ทรงถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องศานติบูชาแด่ พระเจ้า
18 และเมื่อดาวิดทรงกระทําการถวาย เครื่องเผาบูชาและศานติบูชาสําเร็จแล้ว
พระองค์ก็ทรงถวายอวยพรประชาชน ในพระนามของพระเจ้าจอมโยธา
• เมื่อมีการประทับของพระเจ้าอยู่ ก็มีพระพรตามมาด้วย
o ภาพหีบพันธสัญญา
• หีบพันธสัญญามองจากภายนอกจะเป็นเหมือนกล่องไม้กล่องหนึ่ง ที่ทําจากไม้กระทินห่อด้วยทองคํา
แต่ความไม่ธรรมดาอยู่ตรงที่พระเจ้าเป็นผู้ที่บัญชาให้สร้าง และหีบพันธสัญญานี้เล็งถึง
1.การประทับของพระเจ้า
• คนอิสราเอลเมื่อเขานําหีบพันธสัญญานี้ไปวางไว้ที่ใด
พวกเขาต่างก็รู้ว่าพระเจ้าประทับอยู่กับพวกเขา
2. พระสัญญาอันยั่งยืนของพระเจ้า
• หีบนี้ได้เก็บพระบัญญัติของพระเจ้า
ซึ่งกําลังบอกว่าพระเจ้ากําลังสัญญากับประชากรของพระเจ้าว่าถ้าพวกเจ้าเชื่อฟังเรา
เชื่อฟังบัญญัติที่เราให้ไว้กับเจ้าเราจะอวยพรเจ้า ตลอดชีวิตของเจ้า
• ดังนั้นเราจึงควรถ่อมใจลง “พระองค์มีแผนการยังไง ข้าพระองค์อยากจะเชื่อฟัง
อยากจะทําตามพระประสงค์ของพระองค์” แล้วเมื่อเราทําตามนั้น ไม่เถียงพระเจ้า
แล้วเราจะเห็นพระพรตามมา
• ขออย่าให้เราเป็นคริสเตียนที่ทําตามใจตัวเอง มากกว่าทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้า
• เดิมทีอิสราเอลเป็นทาสอยู่ที่อียิปต์ 400 ปี
และวันหนึ่งเมื่อเขาร้องขอพระเจ้าปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสในอียิปต์ พระเจ้าก็ได้เมตตาเขา
ฟาโรห์ปล่อยคนของพระเจ้าไป พวกเขาเดินผ่านทะเลแดง
พวกเขาได้เข้าสู่ถิ่นทุรกันดารไปตั้งค่ายอยู่เชิงเขาซีนาย และบนภูเขาซีนายโมเสสได้รับบัญญัติ 10
ประการจากพระเจ้า แต่พอลงมาเจอคนอิสราเอลสร้างวัวทองคํา
• โมเสสโมโห เอาแผ่นบัญญัติ 10 ประการทุ่มลงพื้นแตก
• พระเจ้าได้จัดการคนที่มีใจกบฏเหล่านั้นจากนั้นพระเจ้าเรียกเขาขึ้นภูเขาอีกรอบ
พระเจ้าให้บัญญัติรอบสอง

โยชูวา 3:1-5
1 ฝ่ายโยชูวาก็ตื่นแต่เช้า เขาทั้งหลายยกออกจากชิทธีมมาถึงแม่น้ําจอร์แดน
ทั้งตัวท่านและคนอิสราเอลทั้งหมด เขาพักอยู่ที่นั่นก่อนจะข้ามไป
2 ครั้นล่วงมาได้สามวัน พวกเจ้าหน้าที่ก็ไปทั่วค่าย
3 แล้วบัญชาประชาชนว่า “เมื่อท่านเห็นหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
และเห็นคนเลวีซึ่งเป็นปุโรหิตหามไป ก็ให้ยกออกจากที่ของท่านตามหีบนั้นไป
Ø คําถาม คุณตามหีบใบไหนอยู่ ?
4 ทิ้งระยะของท่านไว้ให้ห่างจากหีบประมาณสองพันศอก อย่าเข้าไปใกล้หีบนั้น
เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้จักทางที่จะไป เพราะท่านยังไม่เคยมาทางนี้ก่อน”
5 ฝ่ายโยชูวาจึงกล่าวแก่ประชาชนว่า “จงชําระตัวให้บริสุทธิ์เถิด เพราะว่าพรุ่งนี้พระเจ้าจะ
ทรงกระทําการอัศจรรย์ท่ามกลางท่าน”
o แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําตามความคิดของเราเอง รับต้องผิดชอบเอง
o แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําตามที่พระเจ้าบอก พระเจ้าจะรับผิดชอบเอง
• ชีวิตของคนที่เชื่อฟังพระเจ้า ชีวิตส่วนใหญ่เราจะอยู่ในคานาอัน
เดินอยู่ในถนนของพระพรของพระเจ้า และถ้าเราเชื่อฟังชีวิตเราจะไม่ขึ้นๆ ลงๆ
o ขอหนุนใจพี่น้องที่จะ reset หัวใจใหม่ ที่จะเป็นหัวใจที่เชื่อฟังพระเจ้า
Ø คําถาม วันนี้หีบของพระเจ้าในชีวิตของคุณอยู่ที่ไหน ?
• วันนีถ้ ้าอยากเห็นพระเจ้าช่วย อย่ารอจนพระดาโกนเล่นงานคุณ
อย่ารอจนสามหมื่นคนตายก่อนถึงนึกถึงหีบของพระเจ้า ไม่ต้องรอจนไม่มีเงินจ่ายหนี้
เมื่อคุณตั้งท้องขึ้นมา ลูกวัยรุ่นติดยา ไปตรวจมาแล้วเจอโรคร้ายฯ เมื่อนั้นคุณค่อยเริ่มต้นบอก พระเจ้า
ช่วยด้วย
โรม 11:23 “ไม่ดึงดันอยู่ในความไม่เชื่อสืบไป….”
• พระเจ้าบอกอย่าดื้อดึงอยู่แบบ อย่าดื้อดึงดึงดันแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆ จงเชื่อ
o เปิด Vdo reset
อะไรคือผลลัพธ์ 3 อย่างที่เกิดขึ้นจากการถูก reset หัวใจ
What are the therr by products of a reset heart that David declares in Psalm24?
1. คนที่รับการ reset หัวใจจะปฏิเสธความไม่บริสุทธิ์(reject impurity)
• เราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ยังไง ?
o เมื่อเรามาใกล้พระเยซู จากนั้นพระองค์จะถ่ายทอดความคิด ความปรารถนาของพระองค์ให้แก่เรา
เราจะเริ่มเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ เราจะถูกเปลี่ยนแปลงมีชีวิตที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
• มือสะอาด คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจากเรา เล็งถึงการกระทําของเรา

o พระเจ้าคาดหวังว่าคนที่มาหาพระองค์ต้องมีมือสะอาด มีพฤติกรรมที่สะอาด
• มากกว่านั้นพระเจ้าอยากให้เรามีใจบริสุทธิ์ด้วย ใจหมายถึง แรงจูงใจ เจตนารมณ์ ทัศนคติ
พระเจ้าต้องการให้คุณชําระให้สะอาดจากภายใน
2. คนที่รับการ reset หัวใจจะไว้วางใจในพระเยซูองค์เดียวเท่านั้น (Trust in Jesus alone)
• ถ้าเราจะไว้ใจอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าไว้ใจเนื้อหนัง อย่าไว้ใจพระดาโกน
เพราะวันหนึ่งพระดาโกนจะล้มลงตรงหน้าพระเจ้า
Ø วันนี้พี่น้องไว้วางใจในใคร ?
• พระเจ้าบอกว่าจงไว้วางใจในพระเยซูแต่เพียงผู้เดียว และร้องเหมือนดาวิด
ข้าพเจ้าจะขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้า และข้าพเจ้าจะนมัสการพระเจ้า และข้าพเจ้าจะไว้วางใจในพระองค์
3. คนที่รับการ reset หัวใจจะไว้วางใจในพระเยซูองค์เดียวเท่านั้น (Trust in Jesus alone)
สดุดี 24:3 ผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า และผู้ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์
• และเวลาคุณขึ้นไปหาพระเจ้า คุณจะไปอยู่ในที่ประทับของพระเจ้า
และที่ประทับของพระเจ้ามันยอดเยี่ยม จนเราจะมีกําลังสามารถโยกตัวเองจากวงเหล้า จากการพนัน
จากการยืนอยู่ในสถานบันเทิง ไปอยู่ในที่ของพระเจ้าได้
• ให้เราไปยืนอยู่ในที่ๆ สุดยอดที่สุดของแหล่งรวมพระพรนานาประการ

