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อพยพ34:1-27
1 พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงสกัดศิลาอีกสองแผ่นเหมือนเดิม
แล้วเราจะจารึกคําเหมือนในแผ่นเก่าทีเจ้าทําแตกนันให้ 2 จง
เตรียมให้พร้อมเวลาเช้าแล้วจงขึนมาบนภูเขาซีนายแต่เช้าจง
คอยเฝ้าเราบนยอดภูเขานัน 3 อย่าให้ผใู้ ดขึนมาด้วยและอย่า
ให้มผี ู้ใดมาอยู่ทภูี เขาอย่าให้ฝงู แพะแกะฝูงโคกินหญ้าอยู่หน้ า
ภูเขานีเลย” 4 ฝา่ ยโมเสสจึงสกัดศิลาสองแผ่นเหมือนสองแผ่น
แรกแล้วท่า นก็ตืนแต่เช้าขึนไปบนภู เขาซีนายตามรับ สังของ
พระเจ้าถือศิลาไปสองแผ่น 5 ฝา่ ยพระเจ้าเสด็จลงมาในเมฆ
และโมเสสยืนอยู่กบั พระองค์ทนัี นและออกพระนามพระเจ้า 6
พระเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าท่านตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ พระเย
โฮวาห์ พระเจ้าผูท้ รงพระกรุณาทรงกอปรด้วยพระคุณทรงกริว
ช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมันคงและความสัตย์จริง 7 ผูท้ รง
สําแดงความรักมันคงต่อมนุษย์กระทังพันชัวอายุผทู้ รงโปรดยก
โทษการล่วงละเมิดการทรยศและบาปของเขาเสียแต่จะทรงถือ
ว่าไม่มโี ทษก็หามิได้และให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานสาม
ชัวสีชัวอายุคน” 8 ฝา่ ยโมเสสจึงรีบกราบลงทีพืนดินนมัสการ 9
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แล้วทูลว่า “ข้าแต่พระเจ้าถ้าแม้ขา้ พระองค์ได้รบั ความโปรด
ปรานจากพระองค์แม้ว่าชนชาตินันหัวแข็ง ก็ขอพระองค์โปรด
เสด็จไปท่ามกลางพวกข้าพระองค์และขอทรงโปรดยกโทษและ
บาปของพวกข้าพระองค์และโปรดรับพวกข้าพระองค์เป็นมรดก
ของพระองค์ดว้ ย” 10 ฝา่ ยพระองค์ตรัสว่า “ดูเถิดเราจะทําพันธ
สัญญาไว้เราจะทําการอัศจรรย์ต่อหน้ าชนชาติของเจ้าซึงไม่ม ี
ผูใ้ ดกระทําในประชาชาติใดทัวพิภพและประชาชนทังปวงซึง
เจ้าอยู่ทา่ มกลางเขานันจะเห็นกิจการของพระเจ้าเพราะการซึง
เราจะทําต่อเจ้านันจะเป็ นสิงทีน่ากลัวยิงนัก
11 “จงถือตามคําซึงเราบัญชาเจ้าในวันนีดูเถิดเราจะไล่คนอา
โมไรต์ค นคานาอัน คนฮิต ไทต์ค นเปริส ซีค นฮีไวต์แ ละคนเย
บุสไปให้พน้ หน้าเจ้า 12 จงระวังตัวให้ดอี ย่ากระทําพันธสัญญา
กับชาวเมืองซึงเจ้าจะไปถึงนันเกรงว่าจะเป็ นบ่วงแร้วดักพวก
เจ้า 13 แต่เจ้า ทังหลายจงทําลายแท่นบูชาและทุบเสาอัน
ศักดิสิทธิของเขาให้แหลกละเอียดและโค่นบรรดาอาเชริมของ
เขาเสีย 14 (เจ้าอย่านมัสการพระอืนเลยเพราะพระเจ้าผูท้ รง
พระนามว่าหวงแหนเป็ นพระเจ้าผูท้ รงหวงแหน) 15 เกรงว่าเจ้า
จะทําพันธสัญญากับชาวเมืองนันและเมือเขาเล่นชูก้ บั พระของ
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เขาและถวายสัตวบูชาแก่รูปเคารพนันเขาจะเชิญพวกเจ้าไป
ร่วมด้วยและพวกเจ้าจะไปกินของทีเขาถวายบูชานัน 16 เกรง
ว่าเจ้าจะรับบุตรหญิงของเขามาเป็ นภรรยาบุตรชายของเจ้าและ
บุตรหญิงของเขานันจะไปเล่นชูก้ บั พระของเขาและชักชวนให้
บุตรชายของเจ้าไปเล่นชูก้ บั พระนันด้วย
17 “เจ้าอย่าหล่อรูปพระไว้สําหรับตัวเองเลย
18 “เจ้าทังหลายจงถือเทศกาลกินขนมปงั ไร้เชือจงกินขนมปงั
ไร้เชือให้ครบเจ็ดวันตามกําหนดในเดือนอาบีบตามทีเราบัญชา
เจ้าเพราะเจ้าออกจากอียปิ ต์ในเดือนอาบีบ 19 ทุกสิงซึงออก
จากครรภ์ครังแรกเป็ นของเราคือสัตว์ตวั ผู้ทงหมดของเจ้
ั
าลูก
หัวปี ของโคและของแกะ 20 ส่วนลูกลาหัวปี นนเจ้
ั าจงนําลูกแกะ
มาไถ่ไว้ถ้าแม้เจ้ามิได้ไถ่ก็จงหักคอมันเสียบุตรหัวปี ทงหลาย
ั
ของพวกเจ้านันจะต้องไถ่ไว้ด้วยอย่าให้ผใู้ ดมาเฝ้าเรามือเปล่า
เลย
21 “เจ้าจงทําการงานในกําหนดหกวันแต่วนั ทีเจ็ดจงพักแม้ว่า
ในฤดูไถนาและฤดูเกียวข้าวก็จงพัก 22 จงถือเทศกาลสัปดาห์
คือเทศกาลเลียงฉลองผลต้นฤดูเกียวข้าวสาลีและถือเทศกาล
เลียงฉลองการเก็บผลิตผลในปลายปี 23 บรรดาผูช้ ายทังหลาย
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ของพวกเจ้ า ต้ อ งมาประชุ ม กัน ต่ อ พระพัก ตร์ พ ระเจ้ า แห่ ง
อิสราเอลปี ละสามครัง 24 เพราะเราจะขับไล่ชนชาติทงหลาย
ั
ออกไปให้พน้ หน้าพวกเจ้าและจะขยายเขตแดนเมืองของเจ้าให้
กว้างออกไปเมือพวกเจ้าจะขึนไปเฝ้าพระเจ้าของเจ้าปี ละสาม
ครังนันจะไม่มใี ครอยากได้แผ่นดินของเจ้าเลย
25 “อย่าถวายเลือดบูชาพร้อมกับขนมปงั มีเชือและเครืองบูชา
อัน เกี ยวกับ เทศกาลเลี ยงป สั กานั นอย่ า ให้ เ หลื อ ไว้ จ นถึ ง
วันรุง่ ขึน 26 จงคัดพืชผลแรกจากผลรุน่ แรกในไร่นามาถวายใน
พระนิเวศพระเจ้าของเจ้าอย่าต้มเนือลูกแพะด้วยนํ านมแม่ของ
มันเลย” 27 พระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่า “คําเหล่านีจงเขียนไว้
เพราะเราทํ า พัน ธสัญ ญาไว้ ก ับ เจ้า และพวกอิส ราเอลตาม
ข้อความเหล่านีแล้ว” 28 ฝา่ ยโมเสสเฝ้าพระเจ้าอยู่ทนัี นสีสิบวัน
สีสิบ คืน มิได้ร บั ประทานอาหารหรือนํ าเลยและท่า นจารึก คํ า
พันธสัญญาไว้ทแผ่
ี นศิลาคือพระบัญญัตสิ บิ ประการ
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คํานํา










เราเคยได้ยนิ ว่า การเป็ นแชมป์โลกเป็ นเรืองทีท้าทายมาก
การรักษาแชมป์ไว้ยงท้
ิ าทายกว่า แต่พน้ี องทราบไหมครับว่า
อะไรทีท้าทายมากทีสุด
การทวงบัลลังก์คนื เพือจะกลับมาสู่การเป็ นแชมป์โลกอีกครัง
หนึง นีคือสิงทีท้าทายมากทีสุด
โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ นักเทนนิส ผูเ้ ดินผ่านก้าวแห่งความท้า
ทายมาก ด้วยการขึนครองแชมป์นักเทนนิสอันดับหนึงของ
โลกได้ในวันที 2 กพ. 2004 ทีมากกว่านัน นายโรเจอร์ท่านนี
ยัง ก้ า วข้า มความท้ า ทายที มากกว่ า นั น ด้ ว ยการรัก ษา
ตํ า แหน่ ง แชมป์ นั ก เทนนิ ส โลกไว้ ไ ด้ ย าวนานที สุ ด ใน
ประวัติศาสตร์กฬี าเทนนิส นับเป็ นระยะเวลา 237 สัปดาห์
ติดต่อกัน (4 ปี กว่า)
เขาได้สูญเสียตําแหน่งแชมป์ให้กบั ราฟาเอล นาดาล ในวันที
17 สิงหาคม 2008
มีนกั กีฬาจํานวนมากมาถึงจุดนี แต่โรเจอร์เฟเดอเรอร์ไปได้
ไกลกว่ านัน ท่า นเป็ น คนหนึ งทีก้าวข้า มความท้าทายมาก
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ทีสุ ด ด้ว ยการทวงชิง บัล ลัง ค์คืน จากราฟาเอล นาดาล ใน
เดือน กค. 2009 กลับมาเป็ นของเขาอีกครังหนึง
พระวจนะในเช้า วัน นี ไม่ เ กียวอะไรกับ การตีเ ทนนิ ส แต่
เกียวกับการก้าวข้ามความท้าทายในชีวติ ของเรา
การก้าวจากความไม่รู้ มาสู่การยอมรับความจริงในพระเจ้า
เป็ นสิงทีท้าทายมาก การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ
พระเจ้าเป็ นสิงทีท้าทายมากกว่า แต่สงที
ิ ท้าทายมากทีสุดคือ
การกลับมารือฟื นความสัมพันธ์กบั พระเจ้า
ถ้า เลือ กได้ ไ ม่ ม ีใ ครอยากเสีย แชมป์ ถ้า เลือ กได้ ไ ม่ ม ีใ คร
อยากจะไกลจากพระเจ้า แต่ไม่มอี ะไรใหม่ภายใต้ฟ้านี และ
ทุกความท้าทายรอเราอยู่
แม้แต่โมเสส เอลียาห์ ดาวิด ผูท้ ทํี าอัศจรรย์ ผูท้ พระเจ้
ี
าทรง
นับ ว่ า ท่า นเป็ น สหาย ก็ย ัง เคยต้อ งพบกับ ความท้า ทายนี
มาแล้วทุกคน
พระวจนะตอนนี มีมาถึงเราครับ เพือเมือวันหนึงทีเราห่างไป
ไม่ว่าจะเกิดขึนด้วยเหตุใดก็ตาม เมือถึงเวลานัน ความท้า
ทา ย ที สุ ด ร อคุ ณ อยู่ นั นคื อ ก า ร ก ลั บ ม า เ พื อรื อฟื น
ความสัมพันธ์กบั พระเจ้า
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อิสราเอล ชนชาติทพระเจ้
ี
าได้ทรงปลดปล่อยเขา และเรียก
เขาว่าเป็ นประชากรของพระองค์ ได้ลืมพระองค์และหันไป
นมัสการรูปโค เรียกโคว่าเป็ นพระเจ้า พวกเขาทิงพระเจ้าไป
โมเสสได้วงิ วอนเพือเขา และเตือนสติเขาตรงๆ จนพวกเขา
ยอมรับและตระหนักถึงความผิดทีตนก่อ....
แม้วนั นี เขาจะรู้ตวั แล้ว และแสดงถึงออกความเสียใจด้วย
การยินดีถอดเครืองประดับ สิงทีเขานําไปเป็ นรูปเคารพ และ
ต้ อ ง ก า รจะหั น ก ลั บ มา หา พ ระอง ค์ แต่ ทุ ก อย่ า ง ก็ ม ี
กระบวนการและสิงทีจําเป็ นต้องทํา
เช่ น เดีย วกับ โรเจอร์ การทวงบัล ลัง ก์ แ ชมป์ คืน เขาต้ อ ง
พ ย า ย า ม ม า ก ขึ น อี ก เ ป็ น ห ล า ย เ ท่ า ตั ว ก า ร รื อ ฟื น
ความสัม พัน ธ์ ก ับ พระเจ้ า ก็ ต้ อ งใช้ ค วามพยายามด้ ว ย
เช่นเดียวกัน แต่ไม่ต้องเหนือยเหมือนโรเจอร์ แค่เพียงทํา
ตามขันตอนทีพระเจ้าวางไว้
ผมจึงขอให้หวั ข้อคําเทศนาในเช้าวันนีว่า การรือฟื นสู่การ
เป็ นประชากรของพระเจ้า
เมือเราตระหนักได้ว่า เราห่างเหินจากพระเจ้าไป อาจเพราะ
เราสนุกกับงานจนลืมสะบาโต สนุกกับเพือนจนลืมครอบครัว
9
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ฝา่ ยวิญญาณ หรืออยู่กบั ความบาปจนมาถึงจุดทีต้องการจะ
กลับ มาหาพระองค์ เรามีข ันตอนอย่ า งไรในการรือฟื น
ประการแรก
1. รับความจริงของพระเจ้า(1-5)




เราเห็นได้จากพระวจนะว่ า พระเจ้า มีความปรารถนาทีจะ
สือสารกับ ประชากรของพระองค์เ สมอ แต่ไม่ว่าจะเข้าเฝ้ า
พระเจ้าเป็ นครังแรก หรือ ห่างหายไปแล้วต้องการกลับมา
ไม่ว่าจะเข้าเฝ้าในเวลาใดก็ตาม พระองค์ทรงวางรูปแบบการ
เข้าเฝ้าพระองค์เหมือนเดิมเสมอ ไม่เปลียนแปลง
(1-3)พระเจ้า ตรัส กับ โมเสสว่ า “จงสกัด ศิล าอีก สองแผ่ น
เหมือนเดิมแล้วเราจะจารึกคําเหมือนในแผ่นเก่าทีเจ้าทําแตก
นันให้ 2 จงเตรียมให้พร้อมเวลาเช้าแล้วจงขึนมาบนภูเขาซี
นายแต่เช้าจงคอยเฝ้าเราบนยอดภูเขานัน 3 อย่าให้ผใู้ ดขึน
มาด้วยและอย่าให้มผี ใู้ ดมาอยู่ทภูี เขาอย่าให้ฝงู แพะแกะฝูงโค
กินหญ้าอยู่หน้าภูเขานีเลย
คนถดถอยจํานวนมาก มักคิดว่า การกลับมาหาพระเจ้า คือ
การพยายามทําสิงดีบางอย่างตามหลักการพระคัมภีร์ เช่น
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เป็ นครูให้ดที สุี ด เป็ นนักธุรกิจให้ดที สุี ด หรือ เป็ นเกลือแสง
สว่างช่วยเด็กกําพร้า หญิงหม้าย พระเจ้าก็จะทรงพอพระทัย
แม้เราจะไม่ได้เข้าร่วมในงานรับใช้ใดๆ ในโบสถ์กต็ าม มาแค่
วันอาทิตย์กพ็ อพระเจ้าทรงเข้าใจประเด็นในใจเรา
พีน้ อ งทีรัก เมือเราถดถอย เราลืม วิ ถีข องพระองค์ และ
พยายามเข้าหาพระเจ้าด้วยวิธกี ารของเราสําหรับอิสราเอล
เขาคิดว่าการทีเข้าสร้างโค เป็ นการเข้าหาพระเจ้าทีถูกต้อง
เขาได้แสดงออกถึงการให้ความเคารพพระเจ้าอย่างสูงสุด
เขาทําสิงดีอยู่
เมืออิสราเอลต้องการรือฟื นความสัมพันธ์กบั พระเจ้า สิงแรก
ทีพระองค์ทาํ คือ ให้เขารับพระบัญญัตขิ องพระองค์
หากเราใคร่ครวญแบบใสๆ แบบเด็กๆ แบบไม่ต้องมีลูกเล่น
เราก็จะรู้ว่า พระองค์เริมต้นการสัมพันธ์กบั เราใหม่ทุกครัง
ด้วยหลักการเดียว...
ยน. 14:6เราเป็ น ทางนัน เป็ น ความจริง เป็ นชีวิต ไม่มใี คร
มาถึงพระบิดาได้ นอกจากมาทางเรา
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หากปราศจากการไถ่ของพระคริสต์ เราไม่ม ีวนั ไปถึง พระ
บิดาได้ หากไม่ได้มาด้วยวิธแี บบเดียวกับพระคริสต์ เราก็ไม่
มีวนั ไปถึงพระบิดาได้เช่นกัน
ดัง นัน การจะกลับ มาสู่ ค วามสัม พัน ธ์ก ับ พระเจ้า เราต้อ ง
กลับมาสู่การยอมรับว่าความจริงในพระคริสต์ ให้พระองค์
เป็ น จอมเจ้ า นายในชี วิ ต ของเรา และไม่ ย กสิ งใดเหนื อ
พระองค์อกี
รม. 14:8ถ้าเรามีชวี ติ อยู่ ก็มชี วี ติ อยู่เพือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และถ้าเราตายก็ตายเพือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเหตุฉะนันไม่ว่า
เรามีชวี ติ อยู่หรือตายไปก็ตามเราก็เป็ นคนขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า
พีน้องทีรัก เราไม่สามารถรือฟื นกับพระเจ้า ด้วยวิธที เราคิ
ี ด
ขึนเอง และบอกให้พระเจ้าโปรดปรานวิธกี ารของเรา หรือ
ทํา ๆ ไป เพราะเชือมันว่า พระเจ้า รัก และเข้า ใจ เราจะทํา
อะไรก็ได้
การกลับ มาหาพระเจ้ า เราจํ า เป็ น ต้ อ งตัด สิ น ใจ...ตาม
หลักการเดียว...ถ้าผู้ใดใคร่จะติดตามพระองค์ ให้เอาชนะ
ตนเอง ยกกางเขนขึนมา แบกและตามพระองค์
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เราอาจมีเหตุผลมากมาย เหตุผลทีดูน่าสงสาร ขาดคนเข้าใจ
ถูกรังแก บาดเจ็บ ฯลฯ แต่เหตุผลทีดูดีสารพัด ไม่สามารถ
ลบล้างหลักการของพระองค์ จงเอาชนะเหตุผลเหล่านี ยก
กางเขนขึน เพราะกางเขนของพระองค์กพ็ อเหมาะและเบา
เราเห็นแล้วจากพระวจนะตอนนี สิงแรกทีพระองค์ทรงทําคือ
พระองค์ทรงรือฟื นพระบัญญัติ 10 ประการของพระองค์ก่อน
สิงอืนใด การกลับมาสู่การรือฟื น เราต้องเริมกลับมายอมรับ
ความจริง ของพระเจ้า ก่ อน พระเยซู เ ป็ น ทางเดีย ว จงรัก
พระองค์สุดใจ และรักเพือนบ้านเหมือนรักตัวเอง
ประการที 2…
2. ตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็ นผู้ใด (6-9)
เรารูจ้ กั พระองค์ผทู้ เราจะกลั
ี
บมาหาหรือเปล่า เราไม่ได้กําลัง
ถูกสัมภาษณ์งาน กับผูท้ เราไม่
ี
รจู้ กั และไม่รจู้ กั เรา
คนส่วนหนึงรับรูเ้ พียงว่า พระเจ้ามีพระประสงค์ และการทีเรา
กลับมา เราต้องมาเพือทําตามพระประสงค์ เหมือนกลับมา
เพื อทํ า พระราชกิ จ อีก ครัง...สํ า หรับ คนกลุ่ ม นี เข้า ใจว่ า
กางเขนเป็ นงาน ฟงั ข้อแรกว่าจะต้องแบกกางเขนก็ไม่อยาก
กลับมาแล้ว แท้ทจริ
ี งแล้ว กางเขนคือฤทธิเดชของพระเจ้า
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คนส่วนใหญ่คดิ ว่า รูจ้ กั พระเจ้าดีแล้ว เพราะเรียนมามาก คน
มักลืมความจริงว่า การรูจ้ กั ใครสักคน ไม่สามารถใช้วธิ กี าร
อ่านอัตชีวประวัตเิ พียงอย่างเดียว การอ่านพระวจนะช่วยให้
เราได้รจู้ กั พระเจ้าในภาพกว้างๆ แต่ในความลึกซึง เราต้องมี
ประสบการณ์กบั พระเจ้าทุกวัน
 โยบ 36:26 26 ดูเถิด พระเจ้านันใหญ่ยงและเราก็
ิ
หาหยัง
รูถ้ งึ พระองค์ไม่อายุของพระองค์เป็ นสิงทีค้นหากันไม่ได้
ขนาดสัมภาษณ์ ยาย อายุ 80 ปี ว่า ท่านเป็ นคนอย่างไร ท่าน
ผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้าง เรายังต้องใช้เวลามากมายที
จะให้ทา่ นเล่าให้ฟงั แล้วพระเจ้า ผูซ้ งอายุ
ึ ของพระองค์เป็ นสิง
ทีค้นหากันไม่ได้ ทีผ่านมาเรายังอายุไม่ถึง 80 กันเลย จะ
บอกว่าเราหยังรูถ้ งึ พระองค์ คงเป็ นไปไม่ได้ครับ
หากเราไม่รู้ว่ า แท้จ ริง แล้ว พระองค์ทรงเป็ น ผู้ใ ด เราก็ไม่
สามารถกลับมาสู่ความสัมพันธ์กบั พระองค์
ในข้อที 6 พระเจ้าทรงกล่าวถึงพระลักษณะของพระองค์
พระเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าท่านตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้าผูท้ รงพระกรุณาทรงกอปรด้วยพระคุณทรง
กริวช้าและบริบูรณ์ดว้ ยความรักมันคงและความสัตย์จริง
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ทําไมพระองค์ทรงกล่าวเช่นนี
พระองค์ตรัสว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงเห็นอกเห็นใจ
เรา และเป็ นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณ พระองค์พูดกับผู้ทหลง
ี
เจินไปในเวลานี
พีน้องทีรัก เราจะกลับมารือฟื นกับพระองค์ไม่ได้ หากเราไม่
ตระหนักว่า พระเจ้าทรงพระกรุณา ทรงกริวช้า และรักเรา
อย่างมันคงเสมอ พระองค์ทรงสัตย์จริง ไม่ม ีสิงใดปิ ดซ่อน
พระองค์
พระองค์ทรงทราบตังแต่ความคิดของเรา เริมถอยห่างจาก
พระองค์แล้ว พระองค์ต้องทนรับกับจิตใจของอิสราเอลทีแม้
พระองค์ทรงกู้เ ขาออกจากอียิป ต์ แต่ เ ขายัง คงเก็บ รัก ษา
อียิปต์ไว้ในใจ พระองค์ทรงอดทนไว้นาน และยังอุดมด้ว ย
ความรักมันคง
 อสย. 48:1เพราะเห็น แก่ น ามของเรา เราหน่ ว งเหนี ยว
ความกริวของเราไว้ เพราะเห็นแก่ความสรรเสริญของเรา
เราจึงระงับไว้เพือเจ้า เพือเราจะมิได้ตดั เจ้าออกไปเสีย
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เราไม่ได้กลับมา เพือจะมาทําความดีไถ่โทษแต่กลับมาเพือ
รับพระกรุณาและความรักของพระเจ้า กลับมาหาพระผูส้ ร้าง
พระผูไ้ ถ่ และยอมรับการอภัยจากพระองค์
ไม่ต้องหาเหตุผล เพือเราจะสมควรได้รบั การอภัย พระองค์
ทรงอภัยไม่ใช่ว่าเรามีเหตุผลทีดี แต่เพราะพระองค์ทรงเป็ น
พระเจ้าผูท้ รงเปี ยมด้วยพระกรุณา
การกลับมารือฟื นความสัมพันธ์กบั พระเจ้า เราต้องตระหนัก
ว่า พระองค์ทรงสัตย์จริง ไม่มสี งใดปิ
ิ
ดซ่อนพระองค์ ไม่ต้อง
ใช้เหตุผล หรือหาแพะทีทําให้เราสะดุดจึงหลงไป แต่เขามา
หาพระองค์แบบเด็กๆ กลับมาแบบใสๆ กับพระเจ้า
ตระหนักว่า ไม่ใช่โดยความดี แต่เป็ นเพราะพระคุณ เราจึง
ได้รบั การอภัย
การกลับมารือฟื นความสัมพันธ์กบั พระเจ้า ความท้าทายแรก
คือ การยอมรับความจริงของพระเจ้า พระเยซูเป็ นทางเดียว
จงรักพระองค์ด้วยสุดใจ และรักเพือนบ้านเหมือนรักตนเอง
ความท้าทายที 2 ตระหนักว่า พระเจ้าทรงเป็ นผูใ้ ด ไม่มสี งใด
ิ
หลบพ้น จงเข้ามาด้วยความจริง เราไม่ได้รบั การอภัยเพราะ
เหตุผลทีดูดี แต่เพราะพระกรุณา..ประการที 3
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3. ยอมรับคุณค่าทีแท้จริง(10-25)














หากเราก้า วผ่านความท้าทายในข้อที 2 ได้ ไม่แก้ตวั แต่
ยอมรับความจริง และยอมรับการอภัยความท้าทายทีตามมา
คือการปรับเปลียนวิถี การประเมินคุณค่าในสิงต่างๆ
พระองค์ตรัสต่อไปว่า พระองค์จะทรงประทานแผ่นดิน ให้กบั
ประชากรของพระองค์
แม้ผทู้ ปฏิ
ี เสธพระองค์และเห็นคุณค่าความสบาย หรือสิงอืน
มากกว่าพระเจ้า แต่พระองค์เห็นคุณค่าเราเสมอ
สําหรับเรา เราให้คุณค่ากับสิงใด....
พระวจนะสอนให้เรารูจ้ กั ทีจะประเมินคุณค่าทีแท้จริง ..
ข้อ 10-12,18,21 และ 25 เป็ นสิงทีพระเจ้าปรารถนาให้เรา
เชือฟงั พระเจ้าทรงให้คุณค่าของการเชือฟงั ผู้ทเชื
ี อฟงั จะ
ได้กนิ ผลดี...
พี น้ อ งที รัก เราทุ ก คนใช้ เ วลาประเมิน คุ ณ ค่ า ก่ อ นการ
ตัดสินใจทําสิงใดสิงหนึงเสมอ
เราประเมินคุณค่าในทุกสิง แม้กระทังอาหารเทียง เราจะกิน
อะไรดี หลายครังทีคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ ก็ แ พ้ คุ ณ ค่ า
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ทางด้านจิตใจ พูดง่ายๆ ก็คอื แม้อาหารทรงคุณค่ามาก แต่
เราเลือกจะกินสิงทีเราอยากกินมากกว่า
การกลับมารือฟื นความสัมพันธ์กบั พระเจ้า เราจําเป็ นต้อง
ยอมรับวิธกี ารประเมินคุณค่าทีพระเจ้าสอนเราด้วย
พระองค์ทรงให้คุณค่าการเชือฟงั เหนือสิงอืนใด และผลของ
การเชือฟงั คือความสุขทีได้ปฏิบตั ติ ามสิงทีเป็ นพระบัญญัติ
 ยก. 1:25แต่ ผู้ท พิ
ี จารณาดูใ นวิสุทธิบ ัญญัติซึงเป็ นพระ
บัญญัตแิ ห่งเสรีภาพและตังอยู่ในพระบัญญัตนิ ันมิได้เป็ น
ผูฟ้ งั แล้วก็หลงลืมแต่เป็ นผู้ทประพฤติ
ี
ปฏิบตั ติ ามผูน้ ันก็
จะได้รบั ความสุขเพราะการประพฤติปฏิบตั ขิ องตน
และในข้อที 15-17 พระองค์ทรงสอนให้เราเห็นคุณค่าของ
ความบริสุทธิแยกตัวเราออกจากสิงทีเป็ นมลทิน
 สดด. 24:3-4ผูใ
้ ดจะขึนไปบนภูเขาของพระเจ้าและผูใ้ ด
จะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์คือผู้ทมีี มอื สะอาด
และใจบริสุทธิผู้ทีมิได้ปลงใจในสิงเท็จและมิได้สาบาน
อย่างหลอกลวง
 รม. 13:12กลางคืนล่วงไปมากแล้วและรุง
่ เช้าก็ใกล้เข้ามา
เราจงเลิกการกระทําของความมืดและจงสวมเครืองอาวุธ
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อพย. 34:1-27





ของความสว่าง 13 เราจงประพฤติตวั ให้เหมาะสมกับ
เวลากลางวันมิใช่เลียงเสพสุร าเมามายมิใช่หยาบโลน
ลามกมิใช่ววิ าทริษยากัน 14 แต่ท่านจงประดับกายด้วย
พระเยซูคริสตเจ้าและอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บํารุงบําเรอ
ตัณหาของเนือหนัง
การกลับมามีความสัมพันธ์กบั พระเจ้า เราจําเป็ นต้องยอมรับ
ว่าสิงใดมีคุณค่ามากกว่าสิงใด เมือพระองค์ทรงให้คุณค่าใน
เรืองของการเชือฟงั และความบริสุทธิอย่างมาก เราจะเรียนรู้
ทีจะให้คุณค่าในการเชือฟงั และในความบริสุทธิเหนือสิงอืน
ใด เอเมน?
และประการสุดท้าย ของความท้าทายทีสุด เราจะก้าวข้าม
ความท้าทายสุดท้ายด้วยการ...
4. กลับมาสู่การผูกพันตัวกับพระองค์ (18-26)



คนไทยมีขอ้ ปฏิบ ัติต นทีบ่ง บอกถึง ความเป็ น ไทย เราร้อง
เพลงชาติไทย เราพูดและเขียนภาษาไทย เรามีวถิ ปี ฏิบตั ิที
แตกต่างจากชนชาติอนทั
ื วโลก
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การกลับ สู่ ก ารเป็ น ประชากรของพระเจ้า เราจํา เป็ น ต้อ ง
กลับมาสู่วิถีปฏิบตั ิ ทีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ การเป็ นชนชาติ
ของพระองค์
มีสิงใดบ้ า งทีพระเจ้ า ทรงยํ าและเน้ น มากทีสุ ด ในฐานะ
ประชากรของพระองค์ (ปรากฏในข้อ 18-26)
สิงแรก คือการนมัสการพระเจ้า (18,22) การมีวนั บริสุทธิ
แยกไว้ เพือนมัสการพระเจ้า มีการชุมนุ มเพือระลึกถึงการ
สินพระชนม์ (พิธมี หาสนิท= ปสั กาในอดีต)
สิงทีสองคือ (19,26) การมอบถวายตัวเราเอง แด่พระเจ้า
พาตัวเรากลับมาในชุมชนของพระเจ้า รับมหาสนิทร่วมกัน
นมัส การร่ ว มกัน มอบถวายชีวิต ร่ ว มกัน เป็ น อัน หนึ งอัน
เดียวกัน
(ท้าทาย อธิษฐาน)
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