เข้ าเฝ้ าพระเจ้ าด้ วยกัน
 ในชีวิตคนมีธรรมชาติอยู่ 2 แบบ
1.ธรรมชาติบาปหรื อเรียกว่าเนื ้อหนัง (ถ้ าเราอยู่ห่างพระเจ้ าธรรมชาติบาปจะคุมเรา)
2.ธรรมชาติฝ่ายวิญญาณ (ถ้ าเราติดสนิทกับพระเจ้ าเราจะมีธรรมชาติฝ่ายวิญญาณชัดเจน)
 เราต้ องพัฒนาความสัมพันธ์ กับพระเจ้ า…เราต้ องเอาเวลาที่ดีสุดให้ กับสิ่งที่ดีท่ สี ุดก่ อน
มัทธิว11:28 บรรดาผู้ทางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ ท่านทั ้งหลาย หาย
เหนื่อยเป็ นสุข
 คุณต้ องการที่จะเป็ นต้ นไม้ แบบไหน ? เป็ นต้ นไม้ ที่มีน ้ารดหรื อเป็ นต้ นไม้ ที่ขาดน ้า ? เราเลือกเอง
 บางทีชีวติ เราจะดีหรือร้ ายขึน้ อยู่กับขนาดของการติดสนิทกับพระเจ้ า คนติดสนิทกับพระเจ้ าชีวิต
ที่ดีสดชื่นมีพลัง ส่วนคนไม่ติดสนิทกับพระเจ้ าก็แห้ งแล้ งเหี่ยวเฉา ขี ้บ่น ขี ้วีนฯ
 คำถำม ตอนนี้เรำติดสนิทหรื อไม่ ตดิ สนิทกับพระเจ้ ำ ?
 การติดสนิทกับพระเจ้ าไม่ได้ เกิดขึ ้นเอง ต้ องสร้ างขึ ้น และจะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อเรามีความตั ้งใจว่าเราจะ
เป็ นคริสเตียนฝ่ ายวิญญาณ หรื อจะเป็ นคริสเตียนเนื ้อหนังต่อไป
 เราต้ องพัฒนาไปถึงขั ้นที่ว่า การพูดคุยกับพระเจ้ า การใช้ เวลากับพระเจ้ าเป็ นเรื่ องไม่น่าเบื่อ แต่เป็ นเรื่ อง
ที่เราชอบ เรารักในการอยู่ในที่ประทับของพระเจ้ า สิง่ นี ้มีคา่ มากๆ สาหรับเรา เพราะเรารักพระองค์
 คำถำม เรำจะติดสนิทกับพระเจ้ ำด้ วยวิธีไหนได้ บ้ำง ?
สดุดี16:11 พระองค์ทรงสาแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ ต่ อพระพักตร์ พระองค์ มีความชื่นบานอย่าง
เปี่ ยมล้ น ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็ นนิตย์
 คำถำม ที่ไหนมีควำมชื่นบำนอย่ ำงเปี่ ยมล้ น ? แล้ วเรำต้ องทำอย่ ำงไร ?
 คนที่รักในการติดสนิทกับพระเจ้ า ชีวิตจะเต็มไปด้ วยความชื่นบานอย่างเปี่ ยมล้ น มีความสุขอยู่ในใจ
และมีพลัง ส่วนคนที่ร้ ูสกึ ว่าการติดสนิทกับพระเจ้ าเป็ นเรื่ องน่าเบื่อคือ คนที่ใจเริ่มไม่มีความรักและขาด
การอุทศิ ตัวต่อพระองค์ วันนีเ้ ราต้ องเพาะนิสัยใหม่ คือ นิสัยรั กพระเจ้ าและการอุทศิ ตัวแด่ พระ
เจ้ า โดยการใช้ เวลาส่ วนตัวกับพระเจ้ า เพื่อที่เราจะได้ มีประสบการณ์ โดยตรงกับพระองค์
สดุดี 100:2-4 2 จงปรนนิบตั ิพระเจ้ า ด้ วยความยินดี จงเข้ ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้ องเพลง 3 จงรู้เถิดว่า
พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นพระเจ้ า คือพระองค์เองที่ทรงสร้ างเราทั ้งหลาย และเราก็เป็ นของพระองค์ เราเป็ น
ประชากรของพระองค์เป็ นแกะแห่งทุ่งหญ้ าของพระองค์ 4 จงเข้ าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนาและเข้ า
บริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่
พระนามของพระองค์
 ไม่ มีความชื่นชมยินดีใดจะใหญ่ ไปกว่ าการได้ ดาเนินชีวติ อยู่ในที่ประทับของพระเจ้ า

ท่ าทีเมื่อเราเข้ าเฝ้ าพระเจ้ า
1. อย่ าลืมที่จะขอบคุณพระเจ้ า
 เราต้ องเป็ นนักขอบคุณพระเจ้ า ขอบคุณพระเจ้ าสาหรับทุกเรื่ องในชีวติ ของเรา
 Ex. มีคนโรคเรื อ้ น 10 คนมาหาพระเยซู 9 คนได้ รับสิง่ ดีจากพระเยซูแต่ไม่สานึกในบุญคุณของพระเยซู
เขาได้ รับการรักษาแล้ วหายไปเลย มีคนเดียวเท่านั ้นกลับมาขอบคุณพระเยซู แล้ วเขาก็หายเป็ นปกติ
 อย่าเป็ นคนที่ชอบติดลบ ชอบบ่น ชอบตาหนิ ชอบพูดไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ า คุณต้ องมองไปรอบๆ
ตัวแล้ วคุณจะเจอเรื่ องที่สามารถขอบคุณพระเจ้ าได้ ในทุกๆ เรื่ อง
 Ex. โยนาห์เมือ่ เขาไม่ไปนีนะเวห์ตามพระบัญชา และเอาแต่บ่น และหนีการทรงเรี ยกจนอยู่ในท้องปลา
โยนาห์ 2:9-10 9 แต่ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาแด่พระองค์ พร้ อมด้ วยเสียงโมทนาพระคุณ ข้ าพระองค์
บนไว้ อย่างไร ข้ าพระองค์จะแก้ บนอย่างนั ้นการที่ช่วยกู้นั ้นเป็ นของพระเจ้ า" 10 และพระเจ้ าตรัสสัง่ ปลานั ้น
มันก็สารอกโยนาห์ออกไว้ บนแผ่นดินแห้ ง
 เมื่อคุณติดสนิทกับพระเจ้ า เมื่อคุณขอบคุณพระเจ้ า การปลดปล่ อยก็เกิดขึน้
 ทุกครัง้ ที่เราไม่เชื่อฟั งพระเจ้ า เมื่อเราบ่นอยู่ในใจ ชีวิตเราจะดาดึง่ ลงใต้ ก้นมหาสมุทรเสมอ โยนาห์มาถึง
จุดๆ หนึ่งอยู่ใต้ ท้องปลาวาฬอยู่ในจุดที่ต่าสุดของชีวิตที่นนั่ โยนาห์เปลี่ยนท่าทีใหม่
 คำถำม คุณอยู่ในท้ องปลำมำนำนหรื อยัง คุณอยำกจะออกมำจำกท้ องปลำไหม ? ท้ องปลำ
แห่ งควำมขัดสน ? ท้ องปลำแห่ งควำมเครียด ? ท้ องปลำแห่ งควำมบำป ?
 เมื่อคุณเริ่มต้ นขอบคุณพระเจ้ า เมื่อคุณเริ่มต้ นไว้ วางใจในพระเจ้ า สิง่ ที่เกิดขึ ้นคือ พระเจ้ าจะทรง
ประทานการช่วยกู้
1เธสะโลนิกา 5:16-1816 จงชื่นบานอยู่เสมอ17 จงอธิษฐานอย่างสม่าเสมอ 18 จงขอบพระคุณใน
ทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็ นน ้าพระทัยของพระเจ้ า ซึง่ ปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั ้งหลาย
 ประตูท่ นี าเราไปสู่ท่ ปี ระทับของพระเจ้ า เรี ยกว่ า การขอบคุณพระเจ้ า
 สมัยก่อน ก่อนที่จะเข้ าไปในพระวิหาร เขาจะเริ่มต้ นด้ วยเพลงแห่ขึ ้น เป็ นบทร้ องเพลงขอบคุณพระเจ้ า
 จงพูดสิ่งที่นาเราไปสู่การสรรเสริญพระเจ้ า
2. อย่ าลืมที่จะอธิษฐานทูลขอด้ วยความเชื่อ
มาระโก11:24 เหตุฉะนั ้นเราบอกท่านทั ้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้ าขอสิง่ ใด จงเชื่อว่า
ได้ รับ และท่านจะได้ รับสิง่ นั ้น
 ขอสิ่งใดจงเชื่อว่ าได้ รับ เชื่อว่ าตัวเองได้ รับแล้ วและท่ านจะได้ รับสิ่งนัน้ จริงๆ
 คำถำม วันนี้เรำตัดสินใจอย่ ำงไรกับชีวติ ในกำรติดสนิทกับพระเจ้ ำ ?

