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โครงรางคําเทศนาพระธรรมอพยพ 3:1-10
เรื่อง “การทรงเรียก”
Divine Calling
1. ไมเจาะจงเวลาและสถานที่ (1-3)
God’s call can come anytime and anywhere
2. เปนเรื่องเฉพาะคน (4) (แตละคนไมเหมือนกัน)
God’s call is personal
3. มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน (5-10)
God’s call has a clear purpose
3.1 เพื่อยืนยันวา ทรงเปนพระเจาของเรา
To be His own (5-6)
3.2 เพื่อทําแผนการของพระองคใหสําเร็จ
To fulfill His plan (7-10)
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อพยพ 3:1-10
1 ฝายโมเสส เมื่อเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโธรพอตาผูเปน
ปุโรหิตของคนมีเดียน ไดพาฝูงแพะแกะไปทางตะวันตกของ
ถิ่นทุรกันดาร จนมาถึงภูเขาของพระเจาคือ โฮเรบ 2 ทูตของ
พระเจ า ก็ ป รากฏแก โ มเสสท า มกลางพุ ม ไม เ ป น เปลวไฟ
โมเสสมองดู เห็นพุมไมนั้นมีไฟลุกโชนอยู แตมิไดไหมโทรม
ไป 3 โมเสสจึงวา “ขาจะแวะเขาไปดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ วา
เหตุไฉนพุมไมจึงไมไหม”4 ครั้นพระเจาทอดพระเนตรเห็น
เขาเดินเขามาดู จึงตรัสออกมาจากพุมไมนั้น วา “โมเสส
โมเสสเอย” โมเสสทูลตอบวา “ขาพระองคอยูที่น”ี่ 5 พระองค
จึงตรัสวา “อยาเขามาใกลที่นี่ ถอดรองเทาของเจาออกเสีย
เพราะวาทีซ่ ึ่งเจายืนอยูนเี้ ปนทีศ่ ักดิ์สิทธิ์” 6 แลวพระองคตรัส
อีกวา “เราเปนพระเจาของบิดาเจา เปนพระเจาของอับราฮัม
พระเจาของอิสอัค และพระเจาของยาโคบ” โมเสสปดหนา
เสีย เพราะกลัวไมกลามองดูพระเจา 7 พระเจาตรัสวา “เรา
เห็นความทุกขของประชากรของเราที่อยูในประเทศอียิปต
แลว เราไดยินเสียงรองของเขา เพราะการกดขี่ของพวกนาย
3

งาน เรารูถึงความทุกขรอนตางๆ ของเขา 8 เราลงมาเพื่อจะ
ชวยเขาใหรอดจากมือชาวอียิปต และนําเขาออกจากประเทศ
นั้น ไปยังแผนดินที่อุดมกวางขวาง เปนแผนดินที่มีน้ํานม
และน้ําผึ้งไหลบริบูรณ คือไปยังทีอ่ ยูของชาวคานาอัน คนฮิต
ไทต คนอาโมไรต คนเปริสซี คนฮีไวต และคนเยบุส 9 บัดนี้
คําร่ํารองของชนชาติอิสราเอลมาถึงเราแลว ทั้งเราไดเห็นการ
บีบคั้นซึ่งชาวอียิปตกระทําตอเขาแลว 10 เราจะใชเจาไปเฝา
ฟาโรห เพื่อจะไดพาประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอล
ออกจากอียิปต”
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คํานํา









มี ป ระกาศรั บ สมั ค รงานปรากฏบนหน า หนั ง สื อ พิ ม พ
ลอนดอน มีใจความวา “ตองการรับสมัครชายฉกรรจ รวม
เดินทางฝาอันตราย ทามกลางอากาศเย็นยะเยือก ทนตอ
ความมืดมิดที่ยาวนานเปนเดือน ซึ่งอาจไมไดกลับมาอยาง
ปลอดภัย คาจางนอย แตถาประสบความสําเร็จ จะไดรับ
เกียรติยศและการจารึกไว
ลงนาม นายเอิ รน เนส แชกเกิล ตัน , ผูสํ ารวจมหาสมุทร
แอนตารกติก
ผลคือ มีคนเรือนพัน สมัครเขารวมภารกิจที่ยิ่งใหญน.ี้ ..
เขาเหลานั้น พรอมที่จะสละทุกอยาง เพื่อแลกกับการผจญ
ภัยและเกียรติภูมิที่ไมรูดวยซ้ําวาจะไดหรือเปลา
ในขณะที่ เราทั้งหลาย ถูกเรียกมาอยูในฐานะลูกของพระ
เจ า ให เ ขา รว มในพระราชกิ จอั นยิ่ ง ใหญก วา นั้ นมากนั ก
แถมบั้ น ปลายยั ง มี ชั ย ชนะที่ แ น น อน มี เ กี ย รติ ย ศ และ
ศักดิ์ศรีนิรันดรรองรับอยู แลวเราจะไมตอบสนองการทรง
เรียกใหเขาสูพระราชกิจอันทรงคุณคาของพระเจา ทั้งๆ ที่
เราสามารถทําไดบนโลกใบนี้ไดอยางไร
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พระธรรมอพยพ กลาวถึงพระหัตถของพระเจาที่อยูเหนือ
ประชากรของพระองค
พระเจาทรงรักและเอาใจใสประชากรของพระองคเสมอ
พระองคทรงฤทธานุภาพ และเมื่อประชากรของพระองค
อยู ในความทุก ขย าก พระองค ไม ทรงละทิ้ งเขา แตก ลั บ
เหยียดพระหัตถออกเพื่อชวยกูเขา
พระวจนะในเชาวันนี้ พระองคกําลังชวยเหลือประชากร
ของพระองค ผานมือของชายผูหนึ่ง ...ผมขอใหหัวขอคํา
เทศนาในเชาวันนี้วา “การทรงเรียก”
พระเจ า ทรงมี แ ผนการที่ ดี สํ า หรั บ เราทุ ก คน พระองค
ปรารถนาที่จะใชเรา เพื่อเขารวมในการทําใหแผนการการ
ชวยกูโลกใบนี้ใหสําเร็จ
แตกอนที่พระองคจะเรียกเรา พระองคทรงฝกปรือมือของ
เราใหแข็งแรงผานประสบการณทั้งดีและไมดีกอน และเรา
ไดเรียนไปแลว ใน 2 สัปดาหที่ผานมา
เมื่ออิสราเอล 70 คนไดอพยพหนีการกันดารอาหาร ไปอยู
ในอียิปต เพียงไมกี่รอยป กลายเปนชนชาติใหญกวา สอง
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ลานคน ทําใหอียิปตครั่นครามและวางแผนทําลายลางชน
ชาติของพระเจา
นั่นจึงเปนจุดเริ่มตน ของการชวยกูชนชาติของพระองค
และพระเจาตองการใครสักคน ที่ยอมใหพระเจาใช ...เพื่อ
เปนพรตอชุมชนของเขา และคนๆ นั้นคือ โมเสส...
และในวันนี้ก็เชนเดียวกัน พระเจากําลังเรียกบางคน เพื่อ
เปนพรตอชุมชนของเขา พระองคเรียกทุกวัน และนี่จึงเปน
เหตุผลที่เราตองศึกษาพระวจนะในตอนนี้
เพื่อที่เราจะรูถึง ลั กษณะการทรงเรีย กของพระเจา และ
เมื่อวันที่พระเจา ทรงเรียกทาน ทานจะไดเงยหนาขึ้นและ
พูดวา “ขาพระองคอยูที่นี่ ใชขาพระองคเถิด” เอเมน?
ลักษณะการทรงเรียก ประการที่ 1
1. ไมเจาะจงเวลา และสถานที่ (1-3)
ชีวิตของโมเสส สามารถแบงไดเปน 3 ชวงดวยกัน ชวง
40 ปแรกเปนเจาชายในวัง ชวง 40 ปตอมา เปนคนเลี้ยง
แกะในมีเดียน และพระธรรมตอนนี้ เกิดขึ้นเมื่อโมเสสอยูที่
มีเดียนครบ 40 ปแลว (กจ. 7:30)
7













เชาวันนี้ โมเสสก็ออกไปเลี้ยงแกะ ทํากิจวัตรตามปกติของ
เขา
1 ฝายโมเสส เมื่อเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโธรพอตาผูเปนปุโรหิต
ของคนมี เ ดี ย น ได พ าฝู ง แพะแกะไปทางตะวั น ตกของถิ่ น
ทุรกันดาร จนมาถึงภูเขาของพระเจาคือ โฮเรบ

พอเขาเดินทางมาถึงภูเขา เขาเห็นพุมไม มีไฟลุกอยู แตที่
นาแปลกคือ ตนไมไมไหมไฟ (2) โมเสสงงมาก จึงเดินเขา
ไปดู (3) และ ก็มีเสียงดังมาจากพุมไมนั้น (4) พระเจามา
เพื่อเรียกโมเสส ดวยพระองคเอง
เราเห็นไดวา พระเจาทรงเรียกโมเสส ในวันธรรมดาวั น
หนึ่ง ในชวงที่โมเสสกําลังทํางานปกติของเขา คือเลี้ยงแกะ
เขาไมไดกําลังนั่งอธิษฐานอดอาหาร หรือรอใหพระเจามา
เรียกเขา การอธิษฐาน อดอาหารขอใหพระเจาเรียกเรา
เป น สิ่ ง ที่ดี ค รั บ แต พ ระเจ า ทรงมี แ ผนการที่ ดี ในเวลาที่
เหมาะสมสําหรับเราแตละคน เชน..
1ซมอ. 3:2-9 พระเจาทรงเรียกซามูเอล ตอนนอนหลับ
ดวยเสียงธรรมดา จนซามูเอลนึกวา เอลี เปนผูเรียกเขา
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มธ. 4:18-20; มธ. 9:9 พระเยซูทรงเรียกสาวก ขณะที่เขา
กําลังทํางาน ยอหน ยากอบกําลังตกปลา และมัทธิวกําลัง
เก็บภาษี
 ดังนั้ น การทรงเรีย กมาถึง เราได ทุก เวลา และทุก รูป แบบ
พระองคอาจทรงเรียกทานเมื่อทานตื่นอยู หรือนอนหลับ
หรือกําลังอาบน้ํา หรือกําลังนมัสการ พระองคอาจกําลัง
เรียกทาน ในขณะที่ฟงคําเทศนาอยูก็เปนได
 ขอเพียงใหเรายอมรับการทรงเรียกของพระเจา โดยไมไป
ยึดติดรูป แบบวา ตองมี แสงจาก อน ตองมีพุมไมไฟที่ไม
ไหมเหมือนโมเสสกอน หรือแมแตตองมีเสียง ไดยินดวยหู
เทานั้น... เอเมน?
 พี่ น อ งครั บ ถ า เรารั ก พระองค เราจะสั ม ผั ส ถึ ง ความ
ปรารถนาของพระองค แมวา พระเจา อาจไมเคยเรียกเรา
ดวยเสียงเหมือนโมเสส แตเราตัดสินใจ เพื่อเขารวมในพระ
มหาบัญชาของพระเยซูคริสต ดวยตัวของเราเอง เมื่อเรา
อานพระวจนะพระเจา ก็เปนได
 มธ. 28:19-20 เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชน
ทุกชาติ ใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพติศมาในพระนาม
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แหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 20 สอน
เขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละ
เราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค”
ขา พเจ า ไม เ คยมี ประสบการณ ได ยิ น เสี ย งพระเจ า เรี ย ก
ขาพเจาตัดสินใจ เขารวมในพระมหาบัญชา ดวยพระธรรม
กิจการ 20:24
ผมเชื่ อ ว า มี ห ลายคนที่ เ ข า สู ก ารทรงเรี ย ก ผ า นการ
ตอบสนองพระวจนะของพระเจา พระเจาทรงเราใจเขา ให
เขารวมในพระราชกิจ ตอนที่อานพระคัมภีร
หากใครจะถามผมวา ทําไมเราตองมอบชีวิตใหกับพระเจา
ก็เพราะ พระองคทรงประทานชีวิตของพระองคใหกับ ผม
กอน กระชับ ไมตองอธิบาย เปนเหตุผลที่ชัดเจนในตัวเอง
อยูที่วา เราจะตระหนักในความจริงนี้หรือไม เทานั้น
ลั ก ษณะการทรงเรี ย ก ประการแรกคื อ การทรงเรี ย ก
สามารถมาถึงชีวิตของเราทุกคน ไดทุกเวลา ทุกสถานที่
ทั้งปกติ และเหนือธรรมชาติ อาจมาเปนเสียง หรืออาจมา
จากการที่ พ ระเจ า ทํ า ให เ ราเกิ ด ความมั่ น ใจ และยิ น ดี
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ตั ด สิ น ใจ ขณะที่ เ รากํ า ลั ง อ า นหรื อ ฟ ง พระวจนะของ
พระองค พี่นองผานประสบการณการทรงเรียกหรือยังครับ
ลักษณะการทรงเรียก ประการที่ 2 คือ
2. เปนเรื่องเฉพาะคน (4)
ครั้นพระเจาทอดพระเนตรเห็นเขาเดินเขามาดู จึงตรัส
ออกมาจากพุมไมนั้นวา “โมเสส โมเสสเอย” โ ม เ ส ส ทู ล
ตอบวา “ขาพระองคอยูที่น”ี่
พระเจาทรงเรียกชื่อ “โมเสส” เพราะทรงรูจักเขาดี แมวา
โมเสสจะไม เ คยพูด คุ ยกั บพระเจา มาก อน เช นเดี ยวกั บ
เวลาที่พระเจาเรียก เซาโล พระองคก็ทรงเรียกชื่อของเขา
(กจ. 9:3-5)
พี่นองที่รัก พระเจารูจักเราแตละคนเปนอยางดี แมวาเรา
จะไมเคยรูจักพระองคมากอนเลยก็ตาม
แมวาในอดีต เราอาจทําหลายอยางที่ทําใหเราตองเผชิญ
สิ่งที่ เลวรา ย เราถู กทํ ารา ย เสีย ชื่อเสียง เปนหนี้สิน ถู ก
ทอดทิ้ ง เราคิ ด ว า ไม มี ใ ครรั บ รู ไม มี ใ ครสนใจ แท ที่จ ริ ง
พระองค ทรงทราบ และพระองค ป รารถนาที่ จ ะช ว ยเรา
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พระองคพยายามสื่อสาร เพียงแตเราไมเขาใจและไมรูจัก
พระองค...
ผมเชื่อวา ไมมีใครบังเอิญเกิดมาในโลกนี้ เราทุกคนเกิดมา
อยางมีจุดประสงค เปนจุดประสงคพิเศษ และหากเรายัง
ไมไดทําตามจุดประสงคพิเศษนั้น เราก็จะไมมีวันที่จะรูสึก
ถึงการเติมเต็มในชีวิต เรายังคงวิ่งไป หาความสําเร็จจาก
สิ่งนั้น สิ่งนี้ แตจะไมเต็ม จนกวาเราจะไดทําตามการทรง
สรางของพระเจากอน
พี่นองครับ มีคนจํานวนมากในโลกนี้ ไมรูวาตัวเองเกิดมา
ทําไม คนเหลานี้ วิ่งหาชีวิตที่ดีกวา ดวยการขวนขวายหา
อาชีพที่มั่นคง มีเงินมาก สรางครอบครัวที่ดี มีความสุขกับ
ชีวิ ต เพราะคิ ดไปเองวา สิ่ งเหล านี้ จ ะทํา ให เขารู สึก เต็ ม
รูสึกพึงพอใจ แตเขาคิดผิด
พระเจ า ผู ส ร า งเรา ได ส ร า งเราเพื่ อ ให เ ราทํ า แผนงาน
บางอย า งให สํ า เร็ จ ในโลกใบนี้ เป น แผนงานที่ เ จาะจง
สําหรับเราแตละคน ไมเหมือนกัน ทางเดียวที่เราจะรูวา
เราเกิดมาทําไม คือ เราตองหันกลับมาหาพระผูสรางของ
เรา เพราะพระองคเปนผูเดียวที่จะตอบคําถามนี้
12
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แมเราจะไมเคยรูจักพระองค แตพระเจารูจักเรา ดังนั้นการ
ทรงเรี ย กของพระเจ า จึ ง เป น การทรงเรี ย กส ว นบุ ค คล
เปนปจเจคบุคคล มีความเฉพาะเจาะจง ไมมีใครเหมือน
เรา
ซามูเอลคิดวา ผูที่พระเจาจะเรียกเขามาเปนกษัตริยต อ
จากซาอูล นาจะตัวใหญ ดูดีอยางเอลีอับ แตพระเจากลับ
เลือกดาวิด ชายตัวเล็ก ที่เลี้ยงแกะ
เวลาเรามองที่ตัวเรา เราอาจคิดวา อยางเราหรือ พระเจา
จะเรี ย กใช ไม ใ ช มั๊ ง นา จะเป น คนข า งๆ เรามากกว า ดู
แข็งแรง สูงใหญ แตพระเจาเลือกดาวิด และไมมีใครแทนที่
เขาได เชนเดียวกับที่พระเจาทรงเรียกคุณ และจะไมมีใคร
แทนที่คุณได เพราะการทรงเรียกของคุณ เจาะจงสําหรับ
คุณ คนเดียวเทานั้น...
อยามองเพียงภายนอก เอเมน? อยาดูถูกตัวเอง พระเจา
สร า งเรามาและพระองค ต รั ส ว า “ดี ” พระองค ท รงใส
ลักษณะเฉพาะบางอยางไวในเรา ที่พิเศษ เพื่อทําพระราช
กิจที่พิเศษของพระองค...
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ทานพรอมที่จะรับ การทรงเรียกของพระเจา ที่มีไวเฉพาะ
เพื่อทานคนเดียวไหมครับ เปนงานที่ตองตอสู ตองเผชิญ
แรงเสียดทาน ตองแตกตาง ตองเสียสละ แตปลายทางคือ
เกียรติยศ ศักดิ์ศรีนิรันดร และชีวิตที่ครบบริบูรณ
ลักษณะการทรงเรียก 1. ไมเจาะจงเวลา สถานที่ 2. เปน
เรื่องเฉพาะคน ประการที่ 3.
3. มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน (5-10)
พระเจาทรงเรียกโมเสสโดยมีพระประสงค 2 อยาง
3.1 เพื่อยืนยัน การทรงเปนพระเจาของเรา(5-6)
พระเจาสั่งใหโมเสสถอดรองเทาออก เพราะที่แหงนั้นเปน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
คําว า ศั กดิ์ สิทธิ์ ในที่นี้ เมื่ อดูต ามรากศัพ ท มาจากคํ าว า
บริสุทธิ์ ซึ่งทําใหหลายคนเขาใจผิดไปวา ที่ดินบริเวณนั้น
ปราศจากเชื้อโรค
บางคนเข า ใจไปว า ที่ ดิน บริ เ วณนั้ น ศั กดิ์ สิ ทธิ์ เพราะมี
ความพิเศษในตัวมันเอง บางก็คิดไปวา ที่นั่นเปนสถานที่
ที่มีไวเพื่อการถวายบูชา
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แทที่จริงแลว สถานที่นั้น บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ เพราะพระเจา
ทรงสถิตอยูที่นั่น
 คําวา บริสุทธิ์ เราพูดหลายครั้ง ถึงความหมายนี้ บริสุท ธิ์
ไมใชวา ไมมีบาป แตบริสุทธิ์ คือการที่สิ่งนั้น ถูกแยกไว
เพื่อพระเจา เฉพาะเพื่อพระเจาเพียงผูเดียว
 1 ปต. 2:9 แตทานทั้งหลายเปนชาติทพ
ี่ ระองคทรงเลือกไว
แลว เปนพวกปุโรหิตหลวง เปนประชาชาติบริสุทธิ์ เปนชน
ชาติของพระเจาโดยเฉพาะ เพื่อใหทานทั้งหลายประกาศ
พระบารมี ของพระองค ผู ได ทรงเรีย กทา นทั้ งหลายให
ออกมาจากความมืด เขาไปสูค วามสวางอันมหัศจรรยของ
พระองค
 ดั ง นั้ น การที่ เ ราบอกว า คนๆ หนึ่ ง บริ สุ ท ธิ์ ไม ไ ด
หมายความวา เขาไมมีบาป แตหมายความวา คนๆ นั้น
ถูกแยกไว เพื่อพระเจา เขาจึงบริสุทธิ์
 และการถูกแยกไว ไมไดหมายความวา คนๆ นั้น เลยตอง
ปลีกตัว หรือแยกตัวออกจากสังคม แตหมายถึงการที่คนๆ
นั้น ตระหนักวา ตนเปนของพระเจา ไมใชของโลกใบนี้ จึง
เลือกที่จะดําเนินชีวิตตามที่ตนเชื่อ มีทัศนคติและแรงจูงใจ


15







เพื่ อสิ่ งที่ อยู เบื้ องบนไม ใช สิ่ง ที่อยูใ นโลกนี้ และประกาศ
พระนามพระเจา ใหโลกใบนี้ไดรูจักกับพระองค
ในขอที่ 6…แลวพระองคตรัสอีกวา “เราเปนพระเจาของ
บิดาเจา เปนพระเจาของอับราฮัม พระเจาของอิสอัค และ
พระเจาของยาโคบ” โมเสสปดหนาเสีย เพราะกลัวไมกลา
มองดูพระเจา
พระเจ า ทรงยื น ยั น ความเป น พระเจ า ของพระองค ต อ
โมเสส เพื่อที่จะบอกวา โมเสสเปนของพระเจา
เมื่ อ เราบอกว า พระเยซู เ ป น พระเจ า ของเรา ซึ่ ง นั่ น
หมายความวา เราเปนของพระองค พระเจาทรงเปนจอม
เจานายของเรา
เราอาจมีหลายนายได บางคนมีนายเปนเงิน เพราะเงินสั่ง
ให เ ขาทํ า อะไรก็ ไ ด บางคนมี น ายเป น ชื่ อ เสี ย ง เพราะ
ชื่อเสียง สั่งใหเขาทําในสิ่งที่ชั่วรายได บางคนมีนายเปน
ความสุข เพราะความสุข สั่งใหเขาหลอกลวงใครก็ได บาง
คนมีนายเปนตัวของเขาเอง เพราะความตองการของเขา
สั่งใหเขาทําทุกอยางเพื่อตัวของเขาเองได
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แตเมื่อพระเจาทรงเรียกเรา พระเจาทรงเรียกเพื่อใหเรารู
วา พระเจาทรงเปนองคพระผูเปนเจา ผูทรงสรางเรามา
เราเปนของพระองค ผูที่มีพระเจาเปนจอมเจานาย ก็จะทํา
ทุกอยางเพื่อใหพระมหาบัญชาของพระเจาสําเร็จ
 อสย. 43:1 บัดนี้ พระเจาผูไดส รางทานยาโคบ พระองคผู
ไดทรงปนทาน อิสราเอลตรัสดังนี้วา อยากลัวเลย เพราะ
เราไดไถเจาแลว เราไดเรียกเจาตามชื่อ...เจาเปนของเรา
 เราทุ ก คนมี ชี วิ ต เดี ย ว และถ า เราเลื อ กใช ชี วิ ต ให ถู ก ต อ ง
ชีวิตเดียวก็เกินพอ จงใชชีวิตตามการทรงเรียก เพื่อเราจะ
ไมเสียใจในวันที่พระเยซูคริสตเสด็จกลับมา
 พระองค ท รงเรี ย กโมเสส อย างมีจุ ดประสงค นอกจากจะ
เพื่อการยืนยันวา พระองคทรงเปนพระเจาแลว 3.2
3.2 เพื่อทําแผนการของพระองคใหสําเร็จ (7-10)
 พระเจ า ตรั ส กั บ โมเสสอย า งชั ด เจน ถึ ง สิ่ ง ที่ พ ระเจ า
ปรารถนาจะใหโมเสสทํา
 7 พระเจาตรัสวา “เราเห็นความทุกขของประชากรของเรา
ที่อยูใ นประเทศอียิ ป ตแ ล ว เราไดยิ น เสี ย งร องของเขา
เพราะการกดขี่ของพวกนายงาน เรารูถึงความทุกขรอน
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ตางๆ ของเขา 8 เราลงมาเพื่อจะชวยเขาใหรอดจากมือ
ชาวอียิปต และนําเขาออกจากประเทศนั้น ไปยังแผนดินที่
อุดมกวา งขวาง เปนแผน ดินที่มีน้ํา นม และน้ํ าผึ้งไหล
บริบูรณ คือไปยังที่อยูของชาวคานาอัน คนฮิตไทต คนอา
โมไรต คนเปริสซี คนฮีไวต และคนเยบุส 9 บัดนี้คําร่ํารอง
ของชนชาติอิสราเอลมาถึงเราแลว ทั้งเราไดเห็นการบีบคั้น
ซึ่งชาวอียิปตกระทําตอเขาแลว 10 เราจะใชเจาไปเฝา
ฟาโรห เพื่อจะไดพาประชากรของเรา คือชนชาติอิสราเอล
ออกจากอียิปต”
พระองคทรงมีแผนการที่เฉพาะเจาะจง นั่นคือ ใหโมเสส
นําชนชาติอิสราเอล ออกจากอียิปต ไปสูดินแดนแหงพันธ
สัญญา
พระองคทรงมีแผนการที่ดีสําหรับเราแตละคนเชนกัน เมื่อ
พระเจาทรงเรียกเรา พระองคจะทรงประทานแผนงาน
และเมื่อทรงประทานแลว พระองคไมเคยทอดทิ้ง แต จะ
ทรงนําเรา กาวตอกาว จนกวาเราจะไดทําพระประสงคใน
ชีวิตของเราใหสําเร็จ
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อาจารย เปาโล ตัด สิน ใจที่จ ะทํ า แผนงานของพระเจา ใน
ชีวิตของเขาใหสําเร็จ...
 กจ. 20:24 แตขาพเจามิไดถือวา ชีวิตของขาพเจาเปนสิ่งมี
คาและประเสริฐสําหรับตัวขาพเจา แตในชีวิตของขาพเจา
ขอทํา หน าที่ ให สํา เร็ จก็ แล วกั น และทํ าการปรนนิ บัติ ที่
ไดรับมอบหมายจากพระเยซูเจา คือทีจ่ ะเปนพยานถึงขาว
ประเสริฐ ซึ่งสําแดงพระคุณของพระเจานั้น
 ฮัดสัน เทลเลอร: ผมไมเคยลืมความรูสึกนั้น ที่เ ขามาในใจ
ของผม ผมไมสามารถอธิบายเปนคําได ผมรูสึกวา ผมอยู
ในการทรงสถิตย ของพระเจา และเข าไปสูคํา มั่นสั ญญา
ดวยรมฤทธิ์ของพระองค ผมรูสึกวา ผมอยากจะถอนคํา
สัญญานั้น แต ผมทําไมได เพราะบางสิ่ง บอกผมวา “คํ า
อธิษฐานของผมไดรับคําตอบ และเงื่อนไขของผมไดถูก
ยอมรับแลว”
 ตั้ง แต วัน นั้น เป นต น มา ความเชื่อ มั่น นี้ ไมเ คยจางลง มั น
คือ ความเชื่อมั่นที่วา ผมถูกเรียกใหไปประเทศจีน
 (ทาทาย อธิษฐาน)
--------------------Praise God----------------------
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