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อพยพ 4:1-17
1 โมเสสจึงทูลตอบวา “แตพระองคเจาขา เขาจะไมเชื่อ
ขาพระองคหรือฟงเสียงของขาพระองค เพราะเขาจะวา ‘พระเจา
มิไดทรงปรากฏแกทานเลย’” 2 พระเจาจึงตรัสกับโมเสสวา “อะไร
อยูในมือของเจา” ทานทูลวา “ไมเทา พระเจาขา” 3 พระองคตรัส
วา “โยนลงทีพ่ ื้นดินเถิด” ทานจึงทิ้งไมเทาลงบนพื้นดิน ไมเทานั้น
ก็กลายเปนงู โมเสสก็เดินหลบหนีงไู ป 4 พระเจาตรัสกับโมเสสวา
“เอื้อมมือจับหางงูไว” (พอทานเอื้อมมือจับหางงู มันก็กลายเปนไม
เทาอยูในมือของทาน) 5 “เพื่อเขาทั้งหลายจะไดเชื่อวา พระเจา
ของบรรพบุรุษของเขา พระเจาของอับราฮัม พระเจาของอิสอัค
และพระเจาของยาโคบ ทรงปรากฏแกเจาแลว” 6 พระเจาตรัสกับ
โมเสสอีกวา “เอามือสอดไวทอี่ กของเจา” ทานสอดมือไวที่อก เมื่อ
ชักมือออก มือของทานก็เปนโรคเรื้อน ขาวเหมือนหิมะ 7 พระองค
จึงตรัสวา “เอามือสอดไวที่อกอีกครั้งหนึ่ง” โมเสสก็สอดมือเขาที่
อกอีก แลวเมื่อทานชักออกมา ดูเถิด มือนั้นกลับกลายเปน
เหมือนเนื้อหนังสวนอื่นของทาน 8 พระเจาตรัสวา “ถาเขาจะไม
เชื่อเจา และไมเชื่อหมายสําคัญครั้งที่หนึ่ง เขาอาจเชื่อหมาย
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สําคัญที่สอง 9 ถาเขาไมเชื่อหมายสําคัญทั้งสองครั้งนี้ ทั้งไมฟง
เสียงของเจา จงตักน้ําในแมน้ําไนลมานิดหนอยและเทลงที่ดิน
แหง แลวน้ําที่เจาตักมาจากแมน้ํานั้นจะกลายเปนเลือดบนดิน
แหงนั้น” 10 แตโมเสสทูลพระเจาวา “ขาแตพระเจา ขาพระองค
มิใชคนชางพูด ทั้งในกาลกอน และตั้งแตเวลาที่พระองคตรัสกับ
ผูรับใชของพระองค ขาพระองคเปนคนพูดไมคลองแคลว” 11
พระเจาจึงตรัสกับโมเสสวา “ผูใดเลาที่สรางปากมนุษย หรือทําให
เปนใบ หูหนวก ตาดี หรือตาบอด เรา พระเจาเปนผูทําไมใชหรือ
12 เพราะฉะนั้น ไปเถิด เราจะอยูที่ปากของเจา และจะสอนคําซึ่ง
ควรจะพูด” 13 แตเขาทูลวา “ขาแตพระเจา ขอทรงโปรดใชผูอื่นไป
เถิดพระเจาขา” 14 ฝายพระเจากริ้วโมเสส จึงตรัสวา “เจามีพี่ชาย
คืออาโรนคนเลวีไมใชหรือ เรารูแลววาเขาเปนคนพูดเกง บัดนีเ้ ขา
กําลังเดินทางมาพบเจา เมื่อเขาเห็นเจาเขาจะดีใจ 15 เจาจงพูด
กับเขา และบอกใหเขาพูด แลวเราจะอยูที่ปากของเจา และปาก
ของเขา และจะสั่งสอนเจาทั้งสองใหรูวา ควรทําประการใด 16 เขา
จะเปนผูพูดแกประชากรแทนเจา เขาจะเปนปากแทนเจา และเจา
จะเปนดังพระเจาแกเขา 17 เจาจงถือไมเทานี้ไวสําหรับทําหมาย
สําคัญเหลานั้น”
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คํานํา
พี่นองที่รัก เรายังคงติดตามการทรงเรียกของพระเจาอยู เปน
ความนาตื่นเตนที่ไดเห็นชีวิต ของคนๆ หนึ่ง ที่เกือบเอาชีวิต
ไมรอด ทันทีที่คลอดออกมา แตดวยพระหัตถอันทรงฤทธิ์
ทําใหชีวิตของเขาพลิกผัน จนไดกลายเปนบุตรบุญธรรมของ
ธิดาฟาโรห และก็ตองพลิกอีกรอบ ตองระหกระเหินไปเปน
คนเลี้ยงแกะ
ทุ ก สิ่ ง ทั้ ง สิ้ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ของเขา กลั บ กลายเป น เบ า
หลอมที่สงผลทําใหเขากลายเปนอุปกรณที่เหมาะสําหรับงาน
ชิ้นใหญ ที่ไมมีใครทําได นั่นคือ การนําชนชาติอิสราเอลกวา
2 ลานคนออกจากการเปนทาสเขาสูแผนดินคานาอัน ชายผู
นี้คือ โมเสส..นั่นเอง
และสิ่งที่เราไดอานกันไปในเชาวันนี้ เปนตอนที่โมเสสกําลัง
กระอักกระอวลใจที่พระเจาเรียกให เขาไปทําในสิ่งที่เขาไม
อยากจะทํา
เขายกเหตุผลมากมาย เพื่อใหพระเจาเปลี่ยนใจไปใชคนอื่น
แทนเขา เขาคิ ด ว า คนจะไม ย อมรั บ เขาเป น แน เขาไม
สามารถ เขาพูดไมเกง …ลึกๆ แลว โมเสสรูวาเขาทําไมได
ยิ่งกวานั้น เขากลัว...กลัวสิ่งที่จะตามมา เขากลัววา เขาจะ
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ถูกปฏิเสธอีก กลัวจะลมเหลวอีก คนจะไมฟงเขา เหมือนที่
เคยเปนมา เขาจึงพยายามที่จะถอยไป จากการทรงเรียกของ
พระเจา
เหมือนหลายคนที่อยูที่นี่ ! คิดวาคนไมยอมรับเขาแน เขา
พูดไมเกง เรียนก็งั้นๆ ...ลึกๆ แลวรูสึกวา ทําไมได และกลัว
...กลัวสิ่งที่จะตามมา กลัวลมเหลว
บางคนเคยลมเหลว เคยถูกปฏิเสธ แตการรับใชก็จําเปนตอง
เขาไปหาผู คนที่เราไมรูจัก มันงายตอการถูกปฏิเสธ งาย
ตอการลมเหลว บางคนเคยพาเพื่อนมาโบสถ เกือบโดน
เพื่อนตัดหางปลอยโบสถ ยืนยันวา ถาชวนมาอีก ก็ออกไป
นอกกลุมไดเลย
บางคนเคยมีประสบการณดูแลคนดวย แตคนไมเห็นคุณคา
แถมทําใหบาดเจ็บ จนไมอยากจะกลับมาทําอีก ...ลึกๆ เรา
ก็ไมตางจากโมเสส เรากลัว ..กลัววา ถาเขามารับใชพระเจา
ตองเขาไปดูแลคน เราจะถูกปฏิเสธ เราจะลมเหลว เราจะ
ไมไดรับการยอมรับ คนจะไมยอมฟงเรา เราโนบอดี้ เรา
กระอักกระอวล เมื่อมีการพูดถึงเรื่องการทรงเรียก..
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หากทานเปนเชนนั้น พระเจากําลังพูดกับทาน พระองคจะ
อยู ด ว ย พระองค เ ป น ผู ซึ่ ง พระองค เ ป น และพระหั ต ถ
พระองคจ ะอยู กับเรา "อยา ใหอดีตตั ดสิน คุณค าในชีวิต ที่
เหลืออยูของคุณ"
พี่นองที่รักครับ เหล็ก 1 ทอนเล็กๆ ราคา 5 บาท เมื่อนํา
เหล็กทอนนี้ ไปทําเข็มเย็บแผล ราคาก็จะขึ้นไปถึง 500 บาท
แตหากนํา เหล็ก ทอนเล็ก ๆ นี้ ไปทํา สปริ งที่ใช ในนาฬิก า
สวิสซ ราคาจะขึ้นไปถึง 5,000 บาทไดทันที... เหล็กก็คือ
เหล็ก แตมูลคากลับแตกตางไป ขึ้นอยูกับวา เจาของจะใช
มันอยางไรตางหาก
ไมเทาของโมเสส ก็เปนไมธรรมดา ยาว 6 ฟุต เอาไวโบก
ไปมา ไมเทาเปนสัญลักษณที่ทําใหเรารูถึงงานของโมเสส
และการดําเนินชีวิตในแตละวันของ โมเสส ทําใหเรารูวา
โมเสส เปนคนเลี้ยงแกะ แตเมื่อพระเจาจะใชโมเสส ไมเทา
เลี้ยงแกะในมือโมเสส กลับกลายเปนไมเทากายสิทธิ์ และทํา
ใหเราและคนในอียิปตรูวา เขาเปนผูรับใชพระเจา

7









ดังนั้น...อยามองวาเราไมมีอะไร เพราะทุกสิ่งในมือเราที่ดู
เหมือนธรรมดาไรคานั้น จะกลายเปนสิ่งอัศจรรย เมื่อเรายอม
ใหพระเจาทําการในชีวิตของเรา เอเมน?
พี่นองที่รัก ความกลัวไมเคยใหอะไรกับเรา นอกจากความ
สิ้นหวัง ถึงเวลาแลวที่เราจะลุกขึ้นมาตอสูกับความกลัวใน
จิ ต ใจ เพื่ อ จะเอาความหวั ง ใจที่ พ ระเจ า ได ใ ห ไ ว กั บ เราที่
กางเขน กลับคืนมา !
ผมประทั บ ใจ จิ ต ใจของโมเสส เขาไม ได วิ่ ง หนี ก ารรั บ ใช
เพราะรักโลก แตเขามองวาตนต่ําตอย เพราะหัวใจของเขา
เป น เช น นี้ บวกกั บ เขายอมวางไม เ ท า ของเขาลงใน
พระหัตถ เขายอมวางชีวิตของเขา หนาที่การงานของเขา
ไวในพระหัตถพระเจา เขาจึงเปนผูที่นํา พรไปสูค นจํานวน
มากได เปนผูรับใชที่พระเจาทรงรับรอง
ผมเชื่อวา มีหลายคนที่อยูที่นี่ ไมกลารับใชพระเจา เพราะ
คิดวาตนไมคูควร คุณมาไดครึ่งทางแลว คุณเหลืออีกสิ่งหนึ่ง
ที่ตองทํา คือ วางชีวิตของทาน วางหนาที่การงานของทาน
ไวในพระหัตถพระเจา แลวทานจะเปนผูที่จะนําพระพรไปสู
คนจํานวนมากได รวมถึงครอบครัวที่ทานรักดวยครับ
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เราจะมาดูดวยกันวา พระเจาทรงเปลี่ยนโมเสส บุรุษผูสิ้น
หวั ง กั บ ตั ว เอง กลายเป น วี ร บุ รุ ษ ผู ป ลดปล อ ยชนชาติ
อิสราเอลไดอยางไร..
ผมขอใหหวั ขอคําเทศนาวา .....”การรื้อฟนความมั่นใจ”
จากความรูสึกกระอักกระอวลใจ มาสูจุดตัดสินใจ พระเจา
รื้อฟนโมเสสใหเกิดความมั่นใจไดอยางไร ประการที่ 1
1. รับรองดวยหมายสําคัญการอัศจรรย (1-9)
1 โมเสสจึงทูลตอบวา “แตพระองคเจาขา เขาจะไมเชื่อ
ขาพระองคหรือฟงเสียงของขาพระองค เพราะเขาจะวา ‘พระ
เจามิไดทรงปรากฏแกทานเลย’” 2 พระเจาจึงตรัสกับโมเสส
วา “อะไรอยูในมือของเจา” ทานทูลวา “ไมเทา พระเจาขา” 3
พระองคตรัสวา “โยนลงทีพ่ ื้นดินเถิด” ทานจึงทิ้งไมเทาลงบน
พื้นดิน ไมเทานั้นก็กลายเปนงู โมเสสก็เดินหลบหนีงูไป 4
พระเจาตรัสกับโมเสสวา “เอื้อมมือจับหางงูไว” (พอทานเอื้อม
มือจับหางงู มันก็กลายเปนไมเทาอยูในมือของทาน) 5 “เพื่อ
เขาทั้งหลายจะไดเชื่อวา พระเจาของบรรพบุรุษของเขา
9

พระเจาของอับราฮัม พระเจาของอิสอัค และพระเจาของ
ยาโคบ ทรงปรากฏแกเจาแลว” 6 พระเจาตรัสกับโมเสสอีกวา
“เอามือสอดไวที่อกของเจา” ทานสอดมือไวที่อก เมื่อชักมือ
ออก มือของทานก็เปนโรคเรื้อน ขาวเหมือนหิมะ 7 พระองค
จึงตรัสวา “เอามือสอดไวที่อกอีกครั้งหนึ่ง” โมเสสก็สอดมือ
เขาทีอ่ กอีก แลวเมื่อทานชักออกมา ดูเถิด มือนั้นกลับกลาย
เปนเหมือนเนื้อหนังสวนอื่นของทาน 8 พระเจาตรัสวา “ถา
เขาจะไมเชื่อเจา และไมเชื่อหมายสําคัญครั้งที่หนึ่ง เขาอาจ
เชื่อหมายสําคัญที่สอง 9 ถาเขาไมเชื่อหมายสําคัญทั้งสอง
ครั้งนี้ ทั้งไมฟงเสียงของเจา จงตักน้ําในแมน้ําไนลมานิด
หนอยและเทลงที่ดินแหง แลวน้ําทีเ่ จาตักมาจากแมน้ํานั้นจะ
กลายเปนเลือดบนดินแหงนั้น”




ขณะที่โมเสสไมแนใจวา คนจะเชื่อวาพระเจามาปรากฏกับ
เขาจริงๆ หรือเปลา เปนพระเจาจริงๆ หรือเขาอุปโลกนพูด
ขึ้นมาเอง
พระเจาทรงรับรองเขาดวย หมายสําคั ญการอัศจรรย เพื่ อ
อิสราเอลจะรูวา เขาเปนผูที่พระเจาสงมาจริง
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พี่นองครั บ พระเจา เปน พระเจ าแห งการอัศจรรย ไมเ พีย ง
เทานั้น พระองคยังทรงสําแดงการอัศจรรยผานมือประชากร
ของพระองคไดดวย
 การอั ศ จรรย เป น บทพิ สู จ น ว า พระเจ า ยั ง ทรงพระชนม อ ยู
พระเจ า ตองการใหโ มเสสไป เพื่ อสื่ อสารกั บ ชาวอี ยิ ป ต ว า
อิสราเอลเปนประชากรของพระเจาที่ทรงพระชนม
 เชนเดียวกับที่พระเยซูคริสต ตรัสวา
15
 มก. 16:15-18
ฝายพระองคจึงตรัสสั่งพวกสาวกวา "เจา
ทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศขาวประเสริฐแกมนุษย
ทุกคน 16 ผูใดเชื่อและรับบัพติศมาแลวผูนั้นจะรอด แตผูใด
ไมเชื่อจะตองปรับโทษ 17 มีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญเหลานี้
จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขา
จะพูดภาษาแปลกๆ 18 เขาจะจับงูได ถาเขากินยาพิษอยาง
ใด จะไมเปนอันตรายแกเขา และเขาจะวางมือบนคนไขคน
ปวย แลวคนเหลานั้นจะหายโรค"




หากวัน นี้ ทา นรูจัก พระเจ า ผมปรารถนาจะบอกข าวดีกั บ
ทาน "พระเจารักและแครทานมาก”
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เมื่ อออกไปประกาศข า วประเสริ ฐ อย า กลั ว ที่ จ ะล ม เหลว
เพราะพระเจาอยูดวย
กวาผมจะมาเชื่อพระเจา ถูกประกาศมา 7 ครั้งแลว ที่นา
แปลกคือ ผมจําไดทุกครั้งวา เขาพูดวาอะไรบาง มันถูกเก็บ
สะสมไวในใจ จนวันหนึ่งความจริงในเรื่องพระเจาก็กระจาง
แจงในความเขาใจ ทุกอยางตองการเวลา
แต ป ระเด็ น ที่ ผ มต อ งการสื่ อ สารคื อ ทุ ก ครั้ ง ที่ คุ ณ พู ด
เรื่องราวพระเจา ไมมีใครลืมสิ่งที่คุณพูด พระเจารับรองคํา
ของเราไม ใ ห ต กไปเปล า ๆ พระเจ า ใหเ ราสื่ อสารได อย า ง
อัศจรรย การที่เขาไมตอบสนองในตอนนี้ ไมไดหมายความ
วา เราลมเหลว
จากไมเทา กลายเปนงู มือกลายเปนเรื้อน น้ําในแมน้ําไนล
กลายเปนเลือด บงบอกวา พระเจาจะรับรองเราซ้ําๆ ทุกครั้ง
ที่เราออกไปเพื่อประกาศพระนามของพระองค
ในที่ สุด อิส ราเอลก็ไดรับ การปลดปลอย จากการเปน ทาส
และผมเชื่อมั่นวา หากเราไมทอใจ เราจะไดเห็ นการเก็ บ
เกี่ยวดวงวิญญาณที่มากมายครับ
12
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(ประสบการณ การอัศจรรย / การรับ รองที่มาจากพระเจ า
ของผูเทศนาเมื่อประกาศพระนาม)
พี่นองที่รัก หากธนาคารใหเครดิตกับเรา ดวยการใหเงินทุน
กับเราในทุกเชา วันละ 86,000 บาท แตเปนเครดิตที่ใชหมด
ไปวันตอวันเท านั้น เก็บไมได ไมใชก็หายไป ถาเปนทา น
ทานจะทําอยางไร...
นักธุรกิจทุกคนก็จะบอกวา ถอนใหหมดเอาไปลงทุน..ตองใช
ใหหมด ทุกบาท ทุกสตางค...
พี่นองที่รัก เราทุกคนรูวาเวลามีคุณคามาก และพระเจาทรง
ประทานใหเรามี 86,000 วินาที ตอวัน ซึ่งสามารถใชใหหมด
ไปวันตอวันเทานั้น เก็บไมได ไมใชก็หายไป ทานกําลังใช
"เวลา" ในมือของทานอยางไร
ชายคนหนึ่ ง มาตรวจสุ ข ภาพประจํ า ป และเขาก็ ไ ด รั บ
โทรศัพทใหมาฟงผลตรวจคุณหมอ "ผมมีขาวราย และขาว
ที่รายกวา จะใหหมอบอกสิ่งไหนกอน" ชายคนนั้นบอกวา
"เอาขาวรายกอนก็แลวกัน คุณหมอ"
คุณ หมอ "คุณ เหลื อเวลาที่ จ ะมี ชี วิต บนในโลกนี้เ พี ยง 24
ชั่วโมงเทานั้น"
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ชายคนนั้น แทบไมมีแรงเหลืออยูเลย เขาสายหนาและพูดวา
"เทานี้ยังไมใชขาวรายที่สุดอีกหรือ จะมีอะไรที่จะแยกวานี้
อีก..”
"คุณหมอจึงบอกกับเขาวา "ขาวที่รายกวานั้นก็คือ ผมควร
จะบอกคุณตั้งแตเมื่อวานนี้ แตผมลืม.."
เวลาเป น สิ่ ง ที่ มี ค า ครั บ จงใช มั น ตามการทรงเรี ย กของ
พระองค อยาใหความกลัวฉุดรั้งเราอีกตอไป จงมั่นใจในการ
รับรองที่มาจากพระเจา ทานเชื่อวา พระเจาทําการอัศจรรย
ผานมือของทานได เอเมนไหมครับ
พระเจาทรงรื้อฟนใหโมเสสมีความมั่นใจ ผานการรับรองเขา
ดวยหมายสําคัญการอัศจรรย และประการที่ 2…
2. รับรองความสามารถ (10-12)





โมเสสไมเพี ยงไมมั่ นใจวา ชนชาติ อิสราเอลจะยอมรับ เขา
หรือไม แตเขามองไปที่ตัวเอง ความสามารถที่เขามี มันไม
พอกับงานที่พระเจาเรียกใหเขาทํา..
เขาจะพู ด ยั ง ไง ถ า แม สํ า แดงการอั ศ จรรย ไ ด แต เ ขาจะ
สื่ อ สารว า อะไร จะคุ ย ยั ง ไง ให ค นเหล า นั้ น ยอมปล อ ย
14
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อิสราเอล คนไมใชนอยๆ ผลประโยชนก็ไมใชนอยๆ ทาส
เกือบ 2 ลานคน ออกไป แลวจะเอาใครมาใชงานตอไป
กระทบทุก งาน ตั้งแตงานสร างปรามิด สรางพระราชวั ง
จนถึงงานพื้นฐานในทุกครัวเรือน ใครจะมาทํา
แมพระเจาจะรับรองดวยการอัศจรรย แตเราไมรูจะเริ่มตนพูด
อยางไร เราพูดไมเกง เขาจะเขาใจเราไดอยางไร ...
สายตาโมเสส เมื่อเขามองตัวเอง กับงานที่พระเจาให ไดแต
พูดวา "mission impossible" พันธกิจที่ไมมีทางเปนไปได
ไดแตรองขอพระเจา เปลี่ยนคนเถิด...ทําไมได พูดไมเกง แต
พระเจาตอบเขา ในขอที่ 11-12
ขอ 11-12 11 พระเจาจึงตรัสกับโมเสสวา “ผูใดเลาที่สราง
ปากมนุษย หรือทําใหเปนใบ หูหนวก ตาดี หรือตาบอด เรา
พระเจาเปนผูทําไมใชหรือ 12 เพราะฉะนั้น ไปเถิด เราจะอยู
ทีป่ ากของเจา และจะสอนคําซึ่งควรจะพูด”
พี่นองที่รัก แมเรารูจักพระเจา แตหลายครั้งเราไดรับอิทธิพล
จากโลกจนทําใหเราลืมไปวา พระเจาเปนผูใด
มีชายคนหนึ่ง เขาเปนคนที่กลัวนกมาก เขากลัววานกจะมา
จิกเขา เพราะเขาคิดวา เขาเปนขาวโพด
15













หลั ง จากผ า นกระบวนการรั ก ษาที่ ย าวนาน แพทย เ ห็ น ว า
อาการของเขาเริ่มดีขึ้น จึงคิดจะยอมใหเขากลับบาน
การทดสอบสุดทาย คุณหมอถามเขาวา "คุณคิดวาคุณเปน
ใคร" เขาตอบวา "ผมเปนมนุษย“
คุณหมอพอใจในคําตอบ และเซ็นตยินยอมใหเขาออกจาก
โรงพยาบาล กอนที่หมอจะปดประตูและจากไป เขาเรียกคุณ
หมอไว และกลาววา "คุณหมอครับ ผมรูวาผมเปนคน แต
นกจะรูไหมวา ผมเปนคน ไมใชขาวโพด...”
หลายครั้งเราเปนอย างชายผูนี้ เราควรจะรูวา เราเปนใคร
และพระเจาเปนใคร แตเรากลับไมรู เมื่อเราพยายามที่จะ
รับรู วา เราเปน ใคร (เปน บุต รของพระเจา ) เราก็ก ลับ มี
คําถามอีกวา แลวพระเจาจะรูไหมวา เราเปนใคร
พระเจารูจักเราดี สําหรับตัวเราเอง และคนรอบขาง อาจมอง
วา เราออนแอ ทําไมได ไรความสามารถ แตในสายพระเนตร
พระเจา พระองครูดี และพระองคไมทรงเรียกใหเราทําในสิ่ง
ที่เราทําไมได
ยิ่งไปกวานั้น เราเห็นจากพระวจนะในตอนนี้ พระองคจะอยูที่
ปาก เมื่อเราจะพูด พระองคจะอยูที่มือถาเราจะทํา พระองค
16
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จะทรงรับ รอง
ทุก ความสามารถที่จํ าเปน ในการรั บใช
พระองค เอเมน?
 สดด. 18:34 พระองคทรงฝกปรือมือของเราจนแข็งแรง โกง
ธนูทองสัมฤทธิ์ได
เมื่อพระเจาเรียกเยเรมีย เขายังเปนเด็ก เขาไมรูวา เขาจะพูด
อยางไร
 ยรม. 1:6 แลวขาพเจาก็กราบทูลวา "ขาแตพระเจา ดูเถิด
ขาพระองคพูดไมเปนเพราะวาขาพระองคเปนเด็ก"









เยเรมียกลัวมาก เพราะในสายตาของมนุษย เขาเด็กเกินกวา
ที่จ ะไปเผยพระวจนะใหกั บ ชนชาติ ที่ดื้ อดึ ง อย า งอิ ส ราเอล
บางคนแกกวาเขา บางคนรูพระคัมภีรมากกวาเขา...
แตพระเจารูทุก สิ่ง ในสายพระเนตร ไมมีใ ครเหมาะสมกั บ
งานนี้เทาเยเรมีย แมวาจะมีคนจํานวนมาก มีความสามารถ
มากกวาเยเรมีย แตคนเหลานั้นไมตอบสนอง
แมมีคนจํานวนมากที่มีทักษะในการพูดจูงใจคนไดมากกวา
เยเรมี ย แต เ ขาเหล า นั้ น อาจไม อ ดทนจนถึ ง ที่ สุ ด เท า กั บ
เยเรมีย ....แตสําหรับเยเรมีย แมวาจะถูกขมเหง สารพัด
แตเขาไมเลิกรา เขารับทํา และทําจนถึงที่สุด
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ยรม. 1:9-10 9 แลวพระเจาทรงเหยียดพระหัตถของพระองค
ถูกตองปากขาพเจา และพระเจาตรัสกับขาพเจาวา "ดูเถิด
เราเอาถอยคําของเราใสในปากของเจา 10ดูซิ ในวันนี้เราได
ตั้งเจาไวเ หนือบรรดาประชาชาติ และเหนือราชอาณาจัก ร
ทั้งหลาย.......”
"เมื่ อ พระองค ท รงเรี ย กเรามา ให รั บ ใช พระองค จ ะทรง
ประทานความสามารถใหกับเรา สิ่งเดียวที่พระองคใหกับ
ทานไมได นั่นคือ หัวใจแหงการเชื่อฟง เราตองตัดสินใจดวย
ตัว ของเราเองว า เราจะใชเ วลาในโลกนี้ เพื่ อสิ่ งใด สิ่ ง ที่
พ ร ะ อ ง ค จ ะ ท ร ง ป ร ะ ท า น ใ ห กั บ ท า น เ ป น แ น คื อ . . .
ความสามารถ
(ผู เ ทศนา เป น พยานว า คริ ส ตจั ก ร/การรั บ ใช ฝ ก ฝน
ความสามารถใหเราในดานใดบาง เชน งาน HR การสื่อสาร
ในที่สาธารณะ ฯลฯ)
นั่นจึงเปนเหตุผลวา ทําไม ธรรมาจารย ผูปกครอง ครูสอน
ศาสนา ถึง ประหลาดใจเมื่อไดยิ นคํ าที่ เปโตร กั บยอห น
ชาวประมงไรการศึกษา กลาวในที่สาธารณะ : ความสามารถ
ที่เกินกวาที่ควรจะเปน..
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พระเจารื้อฟนโมเสสใหเกิดความมั่นใจได ผานการรับรอง
ความสามารถของเขาว า พระเจ า จะอยู ที่ นั่ น และจะทํ า
รวมกับเขา...นั่นเอง
ประการสุดทาย อยูในขอที่ 3 พรองคทรงรื้อฟนความมั่นใจ
ดวยการ...
3. ประทานทีมงาน (13-17)
13 แตเขาทูลวา “ขาแตพระเจา ขอทรงโปรดใชผูอื่นไปเถิด
พระเจาขา” 14 ฝายพระเจากริ้วโมเสส จึงตรัสวา “เจามี
พี่ชายคืออาโรนคนเลวีไมใชหรือ เรารูแลววาเขาเปนคนพูด
เกง บัดนี้เขากําลังเดินทางมาพบเจา เมื่อเขาเห็นเจาเขาจะ
ดีใจ 15 เจาจงพูดกับเขา และบอกใหเขาพูด แลวเราจะอยูที่
ปากของเจา และปากของเขา และจะสั่งสอนเจาทั้งสองใหรู
วา ควรทําประการใด 16 เขาจะเปนผูพ ูดแกประชากรแทน
เจา เขาจะเปนปากแทนเจา และเจาจะเปนดังพระเจาแกเขา
17 เจาจงถือไมเทานีไ้ วสําหรับทําหมายสําคัญเหลานั้น”
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แม ว า พระเจ า ทรงรั บ รองโมเสส ด ว ยหมายสํ า คั ญ การ
อั ศ จรรย ทรงประทานความสามารถที่ จํ า เป น แก เ ขา
แตโมเสสยังคงไมมั่นใจ เขารูสึกวา งานนี้ยากเกินไป และ
ขอใหพระเจาชวยหาคนอื่นทําแทนเขา
เราเคยพู ด แบบเดี ย วกั น นี้ ไหมครั บ พระเจ า ผมไม อยาก
ทําลายงานของพระองค ... ใชคนอื่นเถิด
พี่นองที่รัก พระเจารูวา โมเสส ตองการทีมงาน ที่จะอยูเคียง
ขางเขา..คอยสนับสนุนเขาในงานนี้ และคนที่ใกลชิด ที่จะทํา
ใหโมเสส ไมตองรูสึกโดดเดี่ยว พระองคจึงเลือกอาโรน
(ผูเทศนาฉวยโอกาส ชื่นชมและขอบคุณทีมงาน ที่รวมรับใช
ทั้งงานใหญและงานเล็กนอย)
ผมเชื่อวา เมื่อเรารับใช พระเจาจะไมปลอยใหเราทํางานคน
เดี ย ว ตลอดกาล อาจมี บ างครั้ ง ที่ เ ราต องออกไปเริ่ ม ต น
บางอยางคนเดียว เหมือนเอลียาห แตไมตลอดไป (หลังจาก
นั้น เอลียาหตระหนักวา ยังมีผูเผยพระวจนะอีกตั้ง 70 คนที่
ยืนหยัดไมคุกเขาใหพระบาอัล)
แตเมื่อพระเจาทรงประทานทีมงานมาให อยาลืมที่จะเรียนรู
ความแตกตาง และเสริมสรางกันในการรับใช ประเด็นไมใช
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ใครทํ า อะไรได มากกว าใคร ผลงานของใครดี กว า ใคร เรา
ไดรับการยกยองอยางสมควรหรือเปลา สิ่งที่ควรมุงเนนคือ
งานภาพรวมจะสํ า เร็ จ หรื อ ไม อิ ส ราเอลจะได รั บ การ
ปลดปลอยใหเป นไทหรื อไม คนจะได รับความรอดหรื อไม
นั่นตางหากที่สําคัญ






บทสรุป
เมื่อพระเจาทรงรื้อฟนโมเสส พระเจาทรงพาเขากลับมาสู
การไว วางใจในร มฤทธิ์ ด วยหมายสําคั ญ ทรงพาเขามา
ตระหนั ก ว า พระเจ า เป น ผู ส ร า งเขา และเป น ผู ป ระทาน
ความสามารถทั้งหมด รวมถึงการพูดที่ดูแสนจะธรรมดาดวย
พระองคนําเขากลับมาสูการไววางใจในพระเจา
ในทํานองเดียวกัน เราจะมั่นใจวา เราสามารถรับใชพระเจา
ได ก็ตอเมื่อเราไดหันกลับมาไววางใจในพระองค พระเจาผู
ทรงสรางเรา นั่นเอง
--------------------Praise God-----------------------
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