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โครงร่างคําเทศนาพระธรรมอพยพ 33:7-23
เรือง “การสนิทสนมกับพระเจ้า”
Intimacy with God

1. การสนิทสนมเป็ นผลจากการใช้เวลา (7-11)
Intimacy is a result of spending time with
God
2. การสนิทสนม ทําให้เราเดินในความจริงได้ (1216)
Intimacy with God comes with knowledge
3. การสนิทสนม มีขอบเขต (17-23)
Intimacy has limitations
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อพยพ 33:7-23
ฝา่ ยโมเสสเคยตังเต็นท์หลังหนึงไว้ขา้ งนอกไกลจากค่าย และ
เรียกว่า เต็นท์นัดพบ ต่อมาทุกคนซึงปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระ
เจ้า ก็มกั จะออกไปยังเต็นท์นัดพบ ซึงตังอยู่นอกบริเวณค่าย 8
และเมือไรทีโมเสสออกไปยังเต็นท์นนั ประชาชนทังปวงก็จะลุก
ขึนยืนอยู่ทประตู
ี
เต็นท์ของตนมองดูโมเสส จนท่านเข้าไปใน
เต็นท์ 9 ครันโมเสสเข้าไปในเต็นท์แล้ว เสาเมฆก็ลอยลงมา
ตังอยู่ทประตู
ี
เต็นท์ แล้วพระเจ้าก็ตรัสสนทนากับโมเสส 10
เวลาประชาชนทังปวงเห็นเสาเมฆนันตังอยู่ทประตู
ี
เต็นท์เมือไร
ทุกคนก็จะลุกขึนยืนนมัสการอยู่ทประตู
ี
เต็นท์ของตน 11 ดังนี
แหละพระเจ้าเคยตรัสสนทนากับโมเสสสองต่อสอง เหมือนมิตร
สหายสนทนากัน แล้วโมเสสก็กลับไปยังค่าย แต่โยชูวาผูร้ บั ใช้
หนุ่ม ผูเ้ ป็ นบุตรของนู น มิได้ออกไปจากเต็นท์ 12 โมเสสกราบ
ทูลพระเจ้าว่า “นีแหละพระองค์ได้ตรัสสังข้าพระองค์ว่า ‘จงนํ า
ประชากรนีขึนไป’ แต่พระองค์มไิ ด้แจ้งให้ขา้ พระองค์ทราบว่า
จะใช้ผใู้ ดขึนไปกับข้าพระองค์ แม้กระนันพระองค์กย็ งั ตรัสกับ
ข้าพระองค์ว่า ‘เรารูจ้ กั เจ้าด้วยนามของเจ้า และเจ้าเป็ นทีโปรด
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ปรานของเราแล้ว’ 13 เหตุฉะนี ถ้าแม้ขา้ พระองค์เป็ นทีโปรด
ปรานของพระองค์แล้ว ขอพระองค์ทรงโปรดสําแดงพระมรรคา
ของพระองค์ให้ขา้ พระองค์เห็นในกาลบัดนี เพือข้าพระองค์จะ
รูจ้ กั พระองค์ แล้วจะรับความเมตตาในสายพระเนตรของพระ
องค์เสมอไป และขอทรงนับชนชาตินีเป็ นประชากรของพระ
องค์” 14 ฝา่ ยพระองค์ตรัสว่า “เราเองจะไปกับเจ้า และให้เจ้าได้
พัก” 15 ฝา่ ยโมเสสจึงกราบทูลพระองค์ว่า “ถ้าพระองค์มไิ ด้
เสด็จไปกับข้าพระองค์ ก็ขออย่านํ าพวกข้าพระองค์ขนไปจาก
ึ
ทีนีเลย 16 ทําอย่างไรจะทราบได้ว่า ข้าพระองค์และประชากร
ของพระองค์เป็ นทีโปรดปรานของพระองค์แล้ว ก็เมือพระองค์
เสด็จขึนไปกับพวกข้าพระองค์ด้วยมิใช่หรือ ดังนีข้าพระองค์
และประชากรของพระองค์ จึงแตกต่างกับชนชาติอนๆ
ื ทัวพืน
แผ่นดินโลก” 17 ฝา่ ยพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “สิงซึงเจ้าขอแล้ว
เราจะกระทําตาม เพราะว่าเจ้าเป็ นทีโปรดปรานของเราแล้ว
และเรารูจ้ กั ชือของเจ้า” 18 โมเสสจึงกราบทูลว่า “ขอทรงโปรด
สําแดงพระสิรขิ องพระองค์แก่ขา้ พระองค์เถิด” 19 พระองค์จงึ
ตรัสตอบว่า “เราจะให้คุณความดีของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้า
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เจ้า และเราจะประกาศนามของเราคือ เยโฮวาห์ ให้ประจักษ์ต่อ
หน้ าเจ้า เราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดก็จะโปรดปรานผู้นัน
และเราประสงค์จะเมตตาแก่ผใู้ ด เราก็จะเมตตาผูน้ ัน” 20 พระ
องค์จงึ ตรัสว่า “เจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้ เพราะมนุ ษย์เห็น
หน้าเราแล้วจะมีชวี ติ อยู่ไม่ได้” 21 พระเจ้าตรัสอีกว่า “นีแหละมี
ทีแห่งหนึงอยู่ใกล้เรา เจ้าจงไปยืนอยู่บนศิลานัน 22 แล้วขณะ
เมือพระสิรขิ องเรากําลังผ่านไป เราจะซ่อนเจ้าไว้ในช่องศิลา
และจะบังเจ้าไว้ดว้ ยมือเราจนกว่าเราจะผ่านไป 23 เมือเราเอา
มือของเราออกแล้ว เจ้าจะเห็นหลังของเรา แต่หน้าของเราเจ้า
จะมิได้เห็น”
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คํานํา










ดาวิด ลันดี สมาชิกทีเติบโตจากกลุ่มทีน ในคริสตจักร แห่ง
หนึง ปจั จุบนั เป็ นผูจ้ ดั การร้านขายเสือผ้า เขาเล่าให้ฟงั ว่า วัน
หนึงในช่วงวัยทีน ศบ. ของเขาได้เทศนาพระธรรมอพยพ 33
ทันทีทเขาได้
ี
รเู้ รืองราวของโมเสส ว่าโมเสสมีโอกาสใช้เวลา
กับพระเจ้าสองต่อสอง ใช้เวลาคุยกันเหมือนคุยกับเพือน เขา
ก็กระหายและอยากมีประสบการณ์เดียวกับโมเสส เขาพูดว่า
“หากพระเจ้าพูดกับผมในเต็นท์นัดพบ ทุกวันเหมือนโมเสส
มันคงจะง่ายทีจะเชือในพระเจ้ามากกว่านี”
ดาวิด ลันดี กับโมเสส มีประสบการณ์กบั พระเจ้าแตกต่างกัน
สําหรับโมเสสแล้ว เขาพูดกับพระเจ้าในเต็น ท์ทุกวัน ก่อน
หน้ านี โมเสสยังได้ยนิ เสียงพระเจ้า จากพุ่มไม้ไฟลุกแต่ไม่
ไหม้ โมเสสมีประสบการณ์พบพระเจ้าเป็ นการส่วนตัว และ
ได้เห็นพระหัตถกิจของพระเจ้าอย่างมากมาย
แตกต่างจากดาวิด ทีเติบโตในคริสตจักร ตังแต่วยั ทีน เขา
พยายามทีจะเข้าถึงเรืองราวทีเกิดขึนในหลายพันปี ก่อน แต่
เขากลับไม่เคยเข้าใจ หรือมีประสบการณ์การพูดคุยกับพระ
เจ้าเลย พีน้องเคยรูส้ กึ เหมือนดาวิดไหมครับ
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เมือเราได้อา่ นเรืองราวทีคนสมัยนัน มีประสบการณ์ทเต็
ี มไป
ด้วยการอัศจรรย์ และการพูดคุยกับพระเจ้าอย่างสนิทสนม
เราเกิดคําถามในใจไหมว่า ทําไมเขาเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ด้วย
ทําไมสิงเหล่านี ไม่เกิดขึนในชีวติ ของเราบ้าง...
หลายครังในแคร์ ก็มคี นแบ่งปนั ว่า พระเจ้าทรงมาเยียมเยียน
เขา แล้วเราหล่ะ เมือไหร่พระเจ้าจะมาเยียมเยียนซะที หรือ
ว่าชีวติ เรามีปญั หา??
พีน้องทีรัก สําหรับเรา การใช้เวลากับเพือน กินไอติมด้วยกัน
ทํารายงานด้วยกัน มันเป็ นความสัมพันธ์ทจัี บ ต้องได้ เมือ
เพือนเดินกลับบ้าน เรายังจําหน้าของเพือนเราได้เป็ นอย่างดี
แต่สําหรับเรากับพระเจ้า เราจะใช้เวลากับพระเจ้าทีจับต้อง
ไม่ได้ได้อย่างไร???
เมือเราอ่านพระวจนะในเช้าวันนี เราเห็นโมเสสเข้าเฝ้าพระ
เจ้าพูดคุยกันเหมือนเพือน ดูเหมือนง่ายสําหรับคนในยุคนัน
แล้วในยุคของเราหล่ะ มันจะยังเป็ นไปได้อยู่ไหม???
พีน้ องทีรักครับ การศึกษาพระวจนะในเช้าวันนี ก็เพือตอบ
คํา ถามเหล่ า นี เพือเราจะรู้ว่ า เราจะสนิ ทสนมกับ พระเจ้า
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เหมือนโมเสสได้อย่างไร ผมขอให้หวั ข้อคําเทศนาในเช้าวันนี
สันๆ ว่า การติดสนิทกับพระเจ้า
โมเสสเข้าเฝ้า พระเจ้าอย่างไร ติดสนิ ทกับพระเจ้าอย่ างไร
พระวจนะตอนนีให้คําตอบ สําหรับผูท้ ต้ี องการจะติดสนิทกับ
พระเจ้า ประการแรก...
1. การสนิทสนมเป็ นผลจากการใช้เวลา (7-11)



7 ฝา่ ยโมเสสเคยตังเต็นท์หลังหนึงไว้ขา้ นอก ไกลจากค่าย
และเรียกว่า เต็นท์นดั พบ ต่อมาทุกคนซึงปรารถนาจะเข้าเฝ้า
พระเจ้า ก็มกั จะออกไปยังเต็นท์นัดพบ ซึงตังอยู่นอกบริเวณ
ค่าย…9 ครันโมเสสเข้าไปในเต็นท์แล้ว เสาเมฆก็ลอยลงมา
ตังอยู่ทประตู
ี
เต็นท์ ...11 ดังนีแหละพระเจ้าเคยตรัสสนทนา
กับ โมเสสสองต่ อ สอง เหมือนมิต รสหายสนทนากัน แล้ ว
โมเสสก็กลับไปยังค่าย ....
พีน้ องทีรัก มีบ างคนต้องการสนิ ทกับ พระเจ้า แต่ ก ลับ ไม่
ต้องการใช้เวลากับพระองค์ บางคนต้องการเห็นฤทธิเดชของ
พระเจ้า แต่ไม่ได้ตอ้ งการเข้ามาสนิทสนมกับพระเจ้าจริงๆ พี
น้องว่าแปลกไหมครับ
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หากมีใครสักคน เข้ามาหาพีน้องด้วยท่าทีแบบนี ต้องการให้
พีน้องช่วย โดยทีไม่ได้ตอ้ งการรูจ้ กั กับพีน้องจริงๆ จะมาหาก็
เพียงช่วงเวลาทีเขาต้องการความช่วยเหลือเท่านัน พีน้องคิด
อย่างไรกับคนประเภทนีครับ….ก่อนมาเชือพระเจ้า ผมไม่
เคยคบกับคนประเภทนีครับ ผมรูส้ กึ ว่าเขาเป็ นแค่คนทีชอบ
เอาแต่ได้เท่านัน
หากเราต้องการเห็นฤทธิเดชของพระเจ้า หากเราต้องการให้
พระเจ้าตอบคําอธิษฐาน อย่าเข้าเฝ้าพระเจ้าเพียงเพือจะขอ
แต่ขอให้เราให้เวลากับพระองค์ อย่างผูท้ เห็
ี นคุณค่าพระองค์
มากกว่ายักษ์ในตะเกียง เอเมนไหมครับ
การสนิทสนมกับพระเจ้า คือการเรียนรูจ้ กั พระองค์ ซึงเราไม่
สามารถจะรูจ้ กั พระเจ้าได้เพียงแค่การใช้เวลาเพียงวันเดียว
หรือสัปดาห์เดียว เหมือนการสนิทสนมกับเพือนสักคน เรา
ต้องการเวลาในการพัฒนาความสนิทสนม...
ในเวลานี โมเสสอายุ 80 ปี แ ล้ว ท่า นมาทีเต็น ท์เ พือทีจะ
พูดคุย กับพระองค์ ทังๆ ทีเพิงลงมาจากภูเ ขา ทังๆ ทีเพิง
จากพระเจ้า หลังจากทีพูดคุยกับพระองค์ตงนานจนอิ
ั
สราเอล
คิดว่าท่านตายไปแล้ว
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80 ปี แทนทีจะอยู่ให้ลูกหลานปรนนิบตั ิ แต่ท่านกลับออกไป
ทีเต็นท์ทอยู
ี ่นอกค่าย เพือไปพูดคุยกับพระเจ้า
 ผู้นํ า มัก ท้า ทายให้เ ราอธิษ ฐาน พระวจนะก็ท ้า ทายให้เ รา
อธิษฐาน ..
 รม. 12:12 …จงขะมักเขม้นอธิษฐาน
 อฟ. 6:18 ...จงขอโดยพระวิญ ญาณทุก เวลา ทังนีจงระวัง ตัว
ด้วยความเพียรทุกอย่าง...
 คส. 4:2 จงขะมัก เขม้น อธิษ ฐาน จงเฝ้ า ระวัง อยู่ ในการนัน
ด้วยขอบพระคุณ
 ฟป. 4:6 อย่ า ทุก ข์รอ
้ นในสิงใดๆ เลย แต่จงทูลเรืองความ
ปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การ
วิงวอน กับการขอบพระคุณ
 พีน้ องสังเกตเห็น วิธก
ี ารทีเราต้องทํา เมือเราจะเข้าไปสู่การ
สนิทสนมกับพระเจ้าไหมครับ...?
 การอธิ ษ ฐานเพี ย งเล็ ก น้ อ ย เหมื อ นฝนตกปรอยๆ ไม่
เพียงพอ หากเราต้องการสนิทสนมกับพระเจ้า เหมือนกับที
โมเสสสนิทสนมกับพระองค์ เราต้องมีใจทีปรารถนาทีจะเข้า
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เฝ้าพระองค์อย่างกระตือรือร้น เห็นคุณค่า อยากรูจ้ กั อยาก
พบพระองค์ ไม่ใช่เข้าไปเพราะพี...(ผูน้ ํา) สังมา
โมเสสไปทีเต็นท์นอกค่าย ท่านพาตัวเองออกไปจากชีวติ ที
สะดวกสบายในค่าย จากหลายสิงทีดึงความสนใจท่านออก
จากการเข้าเฝ้าพระเจ้า
(โมเสส สร้างเต็นท์นัดพบนี หลังจากทีลงมาจากภูเขา ท่าน
จงใจสร้างไว้นอกค่าย เพือต้องการใช้เต็นท์นี เข้าเฝ้าพระเจ้า
เป็ นการส่วนตัว)
เราก็เช่นกัน หากพีน้องต้องการรู้จกั กับพระองค์ เราต้องใช้
เวลากับ พระองค์อย่า งมีป ระสิทธิภ าพ ด้ว ยการพาตัว เอง
ออกไปจากทีๆ จะดึง ความสนใจของเราออกจากพระเจ้า
เพือเราจะจดจ่ออยู่กบั พระองค์ได้มากขึน
เราต้องมีความกระตือรือร้น เหมือนเด็กวัยรุ่นสมัยนี ทีพอ
เสียง เฟส ไลน์ หรือ What’s app ดังที ขนาดอ้าปากให้หมอ
รักษาฟนั อยู่ ยังยกขึนมากดดู และกดตอบไปอีก ช่างเป็ น
ความกระตือรือร้นทีไม่ธรรมดาจริงๆ
ทําไมวัยรุน่ สมัยนีถึงมีอาการมากขนาดนี เพราะเขาต้องการ
ติดต่อกับเพือนของเขา อยากรูท้ ุกความเคลือนไหว ตกข่าว
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ไม่ ไ ด้ อยากสื อสาร อยากเข้า ใจ อยากพู ด คุ ย อยากมี
ประสบการณ์รว่ มกับเพือนทุกขณะจิต...
 แล้ว เราหล่ ะ เราต้ อ งการทีจะติด ต่ อ กับ พระเจ้า แบบวัย รุ่ น
ั
๊ บ เรา
ต้องการจะติดต่อกับ เพือนของเขาไหม นังปบออนปุ
ต้องการสนิทสนมกับพระเจ้าแบบนีบ้างไหม
 การสนิทสนมกับพระเจ้า เป็ นผลจากการทีเราใช้เวลากับพระ
เจ้า ยิงใช้เวลากับพระเจ้ามาก เรายิงสนิทสนมกับพระองค์ นี
คือเคล็ดลับประการแรก ทีทําให้พระคัมภีรบ์ นั ทึกว่า...
11 ดังนีแหละพระเจ้าเคยตรัสสนทนากับโมเสสสองต่อสอง
เหมือนมิตรสหายสนทนากัน...
 พีน้ อ งทีรัก พระเจ้ า ไม่ ป รารถนาให้ เ ราเป็ น บ่ า วอีก ต่ อ ไป
พระองค์ตอ้ งการให้เราเป็ นมิตรสหายของพระองค์ เพราะ...
 ยน. 15:15 เราจะไม่เรียกท่านทังหลายว่า บ่าวอีก เพราะบ่าว
ไม่ ท ราบว่ า นายทํ า อะไร แต่ เ ราเรีย กท่ า นว่ า มิต รสหาย
เพราะว่าทุกสิงทีเราได้ยนิ จากพระบิดาของเรา เราได้สําแดง
แก่ทา่ นแล้ว
 ประการแรก การสนิ ท สนมกับ พระเจ้า ต้ อ งมีก ารใช้เ วลา
ด้วยกันกับพระองค์อย่างมีประสิทธิภาพ..ประการที 2
12
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2. การสนิทสนมทําให้เราเดินในความจริงได้ (12-16)








หากเราสังเกตคําสนทนาระหว่างพระเจ้ากับโมเสส ในข้อที
12 โมเสสกล่าวว่า... “พระองค์ได้ตรัสสังข้าพระองค์ว่า จงนํ า
ประชากรนีขึนไป ...พระองค์ตรัสกับข้าพระองค์ว่า “เรารูจ้ กั
เจ้าด้วยนามของเจ้า และเจ้าเป็ นทีโปรดปรานของเรา..”
โมเสสรูน้ ําพระทัยพระเจ้า ท่านรูว้ ่าพระเจ้าปรารถนาให้ท่าน
ทําอะไร...โมเสสรูว้ ่า ท่านเป็ นทีโปรดปรานของพระเจ้า
ในข้อที 13 น่ าสนใจมาก...ท่านขอพระเจ้าว่า “ขอพระองค์
ทรงโปรดสําแดงพระมรรคาของพระองค์ ให้ขา้ พระองค์เห็น..
เพือข้าพระองค์จะรูจ้ กั พระองค์ และรับความเมตตาในสาย
พระเนตรของพระองค์เสมอไป...”
พีน้ องทีรัก ทังๆ ทีตัวเอง เป็ นทีโปรดปราน แทนทีจะขอ...
ความมังคัง ขอฤทธิเดช, ขอให้ชนชาตินีฟงั ท่าน, ให้ได้เป็ น
ใหญ่เป็ นโต ให้ชนชาตินียอมรับสิทธิอํานาจของท่าน แต่คํา
ขอ ของโมเสสผูท้ รูี ว้ ่าพระเจ้าทรงโปรดปราน กลับปราศจาก
ความเห็นแก่ตวั และความลุ่มหลงในอํานาจ

13

HIM Thailand: Sep 3, 2014












เราเห็นความปรารถนาทีแท้จริงของท่าน ท่านต้องการเพียง
ความรู้ ความเข้าใจในหนทางของพระเจ้า เพือท่านจะเดิน
ติดตามพระองค์เท่านัน
สิงนี ทํา ให้ผมเห็นถึง ระดับ ความผูก พัน อุทิศตัวของโมเสส
ความผูกพันทีท่านมีต่อพระเจ้า ท่านไม่ได้ต้องการอะไรมาก
ไปกว่า การทีท่านจะได้เดินในความจริง ในหนทางของพระ
เจ้า
มีค นจํ า นวนมาก ทํา ให้ก ารอธิษ ฐาน เป็ น เหมือนตู้ สิน ค้ า
หยอดเหรียญ แค่ใส่เหรียญลงไป หมุน และก็จะได้ในสิงทีเขา
ต้องการจากพระเจ้า
เขาจะงงมากถ้ า หยอดเหรีย ญไป หมุ น แล้ ว แต่ สิ น ค้ า ที
ต้องการไม่ออกมา เขาจะสงสัยทําไมพระเจ้าไม่ตอบ แต่เขา
ไม่เคยใคร่ครวญเลยว่า ความผูกพันระหว่างพระเจ้ากับเขา
อยู่ในระดับไหน
เมือเราต้องการให้พระเจ้าตอบ โดยทีไม่เคยสนใจนํ าพระทัย
พระเจ้าเลย การอธิษ ฐานของเรา ก็ไม่ต่ างจากการหยอด
เหรียญใส่ตสู้ นิ ค้าแล้วหมุน เท่านัน
วันนี เราผูกพันกับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน??
14
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โทมัส เมอตัน กล่ า วไว้ถึง การติด สนิทกับ พระเจ้า ว่า “เรา
เริมต้นรูจ้ กั พระเจ้า เมือเราเริมต้นทีจะเป็ นเหมือนพระองค์
เราจะเข้าใจความจริงของพระองค์ได้มากขึน เมือเรายอม
จํานน และรักพระองค์มากขึน เราไม่สามารถเห็นก่อนแล้วจึง
ทํา เราต้องทําก่อนแล้วถึงจะเห็น นันจึงทําให้ผทู้ รอคอยที
ี
จะ
เห็นก่อนทีจะเชือ จึงไม่เคยได้เดินในพระมรรคาของพระองค์
เลย”
 สํ า หรับ โมเสส ท่า นเข้า เฝ้ า พระเจ้า เพือขอให้พ ระเจ้า ทรง
สอนพระมรรคาของพระองค์ เพือทีจะเดิน ติดตามพระเจ้า
ตามทีพระองค์ทรงนํา
 มธ.7:24
เหตุ ฉ ะนัน ผู้ใ ดทีได้ยิน คํ า เหล่ า นีของเรา และ
ประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผูท้ มีี สติปญั ญา สร้างเรือน
ของตนไว้บนศิลา
 หลายคนเรีย นพระวจนะ รูว
้ ่าพระเจ้าปรารถนาสิงใด แต่ทํา
ไม่ได้ เหมือนสร้างเรือนไว้บนดินทราย การติดสนิทกับพระ
เจ้าเป็ นคําตอบ เพราะการสนิทสนม ส่งผลให้เกิดผูกพัน และ
ความผูกพัน ทําให้เราอยากเดินตามนําพระทัยของพระองค์
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โมเสสเป็ นแบบอย่างทีดี ท่านใช้เวลากับพระเจ้าทุกวัน ส่งผล
เป็ นความผูกพัน และความผูกพัน ทําให้ท่านอยากจะเดินใน
ความจริงของพระเจ้า
เราจะใช้เวลากับพระเจ้ามากขึน ไม่ใช่เพียงการหยอดเหรียญ
หมุน ขอสิงทีต้องการ แต่เพือเราจะรูน้ ํ าพระทัยพระเจ้า และ
เดินตามนําพระทัย เอเมน?
การติดสนิทกับพระเจ้า เป็ นการใช้เวลากับพระเจ้า การติด
สนิทกับพระเจ้า ส่งผลต่อการดําเนินชีวติ ตามความจริงของ
พระองค์
ประการสุดท้าย ทีเราเห็นจากการติดสนิทของโมเสส คือ
3. การสนิทสนม มีขอบเขต (17-23)





เมือพระเจ้ายืนยันในพระสัญญาและความโปรดปราน โมเสส
ก็ขอพระเจ้าเพิมอีก เขาต้องการเห็นพระพักตร์ของพระเจ้า
พีน้ องทีรัก โมเสสไม่รู้ว่า ตนกํา ลังขอในสิงทีเป็ น อันตราย
สําหรับตัวของเขาเอง เพราะมนุ ษย์ทุกคนเป็ นคนบาป ไม่
สามารถทนต่อความบริสุทธิของพระเจ้าได้
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พีน้องทีรัก แม้เราจะเป็ นผูท้ พระเจ้
ี
าโปรดปราน เราใช้เวลา
กับพระเจ้ามาก เราผูกพันกับพระเจ้าจนปรารถนาจะเดินใน
ความจริงของพระองค์ แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่า พระเจ้าจะ
ตอบทุกคําร้องทูล ยังมีบางคําร้องทูลทีพระเจ้าไม่ทรงตอบ
เพราะเรากําลังขอในสิงทีเป็ นอันตรายต่อตัวเราเองหรือเปล่า
พระเจ้าทรงสัพพัญ ู พระองค์ทรงรูว้ ่า สิงใดทีเป็ นอันตราย
สําหรับเรา พระองค์ตอ้ งการทีจะปกป้องเรา
แม้ว่าโมเสสจะสนิทสนมกับพระเจ้า แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่า
พระเจ้าจะทรงตอบทุกคําขอ การสนิทสนมกับพระเจ้า ทําให้
เราเป็ นเหมือนพระองค์มากขึนก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่า
เราจะเท่า เทีย มพระเจ้า จนสามารถมองดู พ ระพัก ตร์ของ
พระองค์ได้
การเป็ นเหมือนพระเจ้า ไม่ได้หมายความว่า เราจะเท่าเทียม
กับพระองค์ การติดสนิทกับพระเจ้า เป็ นสิงทีดี แต่เราไม่ควร
ใช้การสนิทสนมทีเรามีต่อพระองค์ ไปขอในสิงทีเราไม่ควร
ขอ
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แต่ผมก็ยงั เห็นพระเมตตาของพระเจ้า ทีมีต่อโมเสส แม้พระ
เจ้า ไม่ทรงตอบคํา ขอนี แต่ พระองค์ย ังทรงยืน ยัน ความรัก
มันคงทีพระองค์มใี ห้ต่อโมเสส 4 ประการด้วยกัน
o เราจะให้คุณความดีของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้า
o เราจะประกาศพระนามของเราคือเยโฮวาห์ให้ประจักษ์
แจ้ง ต่อหน้าเจ้า
o เราจะแสดงความโปรดปราน ต่อผูท้ เราโปรดปราน
ี
o เราจะแสดงความเมตตา ต่อผูท้ เราเมตตา
ี
สําหรับผู้ทีสนิทสนมกับพระเจ้า เหมือนโมเสส พระเจ้าจะ
ทรงประทานความโปรดปราน และความเมตตาแก่ผนู้ ัน เขา
จะได้เห็นคุณความดีของพระเจ้าเสมอ เขาจะได้เห็นความ
ยิงใหญ่ของพระนามพระเจ้าเสมอ.. แต่
พีน้องทีรัก การติดสนิทกับพระเจ้า ทําให้เรารูน้ ําพระทัยพระ
เจ้าก็จริง แต่เราไม่ใช่พระเจ้า บวกกับความจํากัดของมนุ ษย์
ทีอยู่ในกายทีต้องแตกดับ อันเป็ นผลมาจากความบาป ทําให้
การสนิทสนมระหว่างเรากับพระเจ้า ยังคงมีขอบเขตอยู่ เรา
ยังไม่สามารถพบกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าได้
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อย่างไรก็ตาม ขอบเขตนี จะคงอยู่เพียงชัวขณะหนึงเท่านัน
เมือพระเยซูเสด็จกลับมาเป็ นครังทีสอง ขอบเขตนี เป็ นอัน
สินสุด และเราจะพบกับพระองค์ หน้าต่อหน้าได้อย่างแท้จริง
ก่ อ นทีจะไปถึง วัน นั น เราจํ า เป็ น ต้ องรัก ษาชีวิต ในความ
บริสุทธิชอบธรรมของพระองค์ ด้วยการใช้เวลากับพระเจ้า
อย่างสมําเสมอ เอเมน?
[บทสรุป]
พีน้องทีรัก เราทุกคนมีโอกาสไม่ต่างจากโมเสส เพียงแต่เรา
ไม่ได้เข้าไปหาพระองค์อย่างจริงๆ จังๆ เต็นท์นัดพบ นอก
ค่าย ทําให้เรารู้ว่า เราต้องจัดเวลาทุกวัน แยกตัวออกจาก
แรงดึ ง ดู ด ใจต่ า งๆ เพื อใช้ เ วลากั บ พระเจ้ า พั ฒ นา
ความสัมพันธ์ พูดคุยกับพระองค์...
วัน นี ทีพระเจ้า ไม่เ คยเข้า มาเยียมเยีย นชีวิตของเรา เป็ น
เพราะเราใช้เวลากับพระองค์น้อยเกินไปหรือเปล่า เราไม่ได้
รอคอยพระองค์หรือเปล่า
วันนี เราพูดคุยกับพระเจ้าได้ทุกแห่ง ไม่ต้องไปทีเต็นท์นัด
พบอีกต่อไป ตังแต่วนั เพ็นเทคศเตทีพระวิญญาณฯ ได้เทลง
มาบนผู้เ ชือ ตังแต่ ว ัน นั นพระองค์ ส ถิต ในเรา ผู้ทีเชือใน
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พระองค์ เราทุกคนจึงมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าได้
ทังในยุคนี และยุคหน้าทีจะมาถึงด้วย
ผมอยากหนุนนําใจ ให้เราทุกคน ได้จดั เวลา เข้าเฝ้าพระเจ้า
เป็ น การส่ วนตัว ไม่ใ ช่เ ข้า ไปเพือขออย่า งเดีย ว แต่ เขาไป
พูดคุยและรอคอยฟงั เสียงของพระเจ้าทุกวัน...
(ท้าทาย อธิษฐาน)
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