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อพยพ 32:1-10
เมื่อประชาชนเห็นโมเสสล่าช้าอยู่ ไม่ลงมาจากภูเขา จึงได้พา
กันมาหาอาโรน เรียนว่า ‚ลุกขึ้น ขอท่านสร้างพระให้แก่พวก
ข้าพเจ้า ซึ่งจะนาพวกข้าพเจ้าไป ด้วยว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นา
ข้าพเจ้าออกมาจากประเทศอียิปต์เป็นอะไรไปเสียแล้ว ข้าพเจ้า
ไม่ทราบ‛ 2 ฝ่ายอาโรนได้กล่าวแก่เขาว่า ‚จงปลดตุ้มหูทองคา
ออกจากหูภรรยา และหูบุตรชายหญิงของเจ้าทั้งหลายแล้ว
นามาให้เราเถิด‛ 3 ประชาชนทั้งปวงจึงได้ปลดตุ้มหูทองคาจาก
หูของตนมามอบให้กับอาโรน 4 เมื่ออาโรนได้รับทองคาจากมือ
เขาแล้ว จึงใช้เครื่องมือสลักหล่อรูปเป็นโคหนุ่ม แล้วเขาทั้ง
หลายประกาศว่า ‚โอ อิสราเอล สิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของเจ้า
ซึ่งนาเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์‛ 5 เมื่ออาโรนได้ยินดังนั้นแล้ว
จึงสร้างแท่นบูชาไว้ ตรงหน้ารูปโคหนุ่มนั้น แล้วอาโรนประกาศ
ว่า ‚พรุ่งนี้จะเป็นวันเทศกาลเลี้ยงถวายพระเจ้า‛ 6 ครั้นรุ่งขึ้น
เขาก็ตื่นขึ้นแต่เช้ามืดถวายเครื่องเผาบูชา และนาเครื่องศานติ
บูชามา ประชาชนก็นั่งลงกินและดืม่ แล้วก็ลกุ ขึ้นเล่นสนุกกัน
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7 ฝ่ายพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า ‚เจ้าจงลงไปเถิด ด้วยว่าชน
ชาติของเจ้าซึ่งเจ้าได้นาออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้น ได้ทาความ
เสื่อมเสียมากแล้ว 8 เขาได้หันเหออกจากทางซึ่งเราสั่งเขาไว้
อย่างรวดเร็ว คือหล่อรูปโคขึ้นรูปหนึ่งสาหรับตน และกราบไหว้
รูปนั้น และถวายสัตวบูชาแก่รูปนั้น และกล่าวว่า ‘โอ อิสราเอล
สิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของเจ้า ซึ่งนาเจ้าออกจากแผ่นดิน
อียิปต์’‛ 9 แล้วพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า ‚เราเห็นประชากรนี้
แล้ว นี่แหละเขาเป็นชนชาติหัวแข็ง 10 เหตุฉะนี้เจ้าจงปล่อย
เขาตามลาพัง เพื่อความพิโรธของเราจะเดือดพลุ่งขึ้นต่อเขา
และเพื่อเราจะผลาญทาลายเขาเสีย ส่วนเจ้า เราจะให้เป็น
ประชาชาติใหญ่‛
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ทุกคนยอมรับว่า ปัจจัยสาคัญที่นาความสาเร็จมาสู่องค์กรได้
คือ ตัวผู้นาองค์กร
นายพลชาลล์ กอร์ดอน เคยถาม นายลี่ เหิง ฉาง ผู้นาจีนว่า
ผู้นาคืออะไร ท่านตอบว่า ในโลกนี้ มีคนอยู่ 3 ประเภท
ประเภทแรก คือกลุ่มคนที่ ชอบอยู่เฉยๆ ประเภทที่สองคือ
พวกที่ ช อบเคลื่ อนตั ว ไป และประเภทที่ สามคื อ กลุ่ ม คนที่
เคลื่อนคนสองกลุ่มแรก กลุ่มสุดท้ายนี้ คือ ผู้นา
ผู้นามีผลต่อคนรอบข้างเสมอ ทั้งคนที่นาเขา คนที่เดินไปกับ
เขา และคนที่ตามเขา
พระวจนะในเช้ า วั น นี้ เราเห็ น ชุ ม ชนที่ ผู้ น าต้ องออกไปท า
ภารกิจสาคัญเป็นเวลา 40 วัน ชุมชนเริ่มสั่นคลอนและขาด
ทิศทาง เขาตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีการของเขาเอง
เราพบการถดถอยของชนชาติอิสราเอล อย่างรวดเร็ว และ
รุ น แรงที่ สุ ด เท่ า ที่ เ ราได้ ศึ ก ษามาตลอดพระธรรมอพยพ
นับตั้งแต่เขาทุกข์ยากจากการถูกกดขี่จากฟาโรห์ เขาร้องหา
พระเจ้า พระเจ้าทรงพาเขาออกมาด้วยปาฏิหารย์
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ตลอดเส้นทางในถิ่นทุรกันดาร เขามีบ่นต่อว่าผู้นาบ้าง บ่น
เรื่องปากท้องบ้าง แต่ทุกครั้งโมเสสก็ร้องทูลพระเจ้า และพระ
เจ้าก็ทรงเยี่ยมเยียนเขาเสมอ
ครั้งนี้แตกต่างกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เมื่อโมเสสไม่ได้อยู่กับ
ชุมชน ท่านขึ้นไปพบพระเจ้าเพื่อรับพระบัญญัติที่พระเจ้าจะ
ทรงประทานให้กับชนชาติอิสราเอล เมื่อชุมชนขาดผู้นา พวก
เขาถดถอยลงอย่างรวดเร็ว
พวกเขาต้องการผู้นา เขาก็ร้องหาอาโรน พวกเขาต้องการ
พระเจ้าที่จับต้องได้ เขาก็ขอให้อาโรนทาโคทองคาให้กับเขา
เพื่อเขาจะกราบไหว้ รูปโคนี้ เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของอียิปต์
มีนามว่า เทพฮาปิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอานาจและความ
อุดมสมบูรณ์ และยังเกี่ยวข้องกับการล่วงประเวณีอีกด้วย
เมื่อรูปโคถูกสร้างเสร็จ ชุ มชนอิสราเอลก็ลุกขึ้นเล่นสนุกกัน
ซึ่งก็ไม่พ้น การทาตามความปรารถนาของเนื้อหนัง การล่วง
ประเวณี
ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ฟ้านี้ และพระวจนะทุกตอนได้รับการดล
ใจจากพระเจ้า เพื่อการสอน พี่น้องได้แง่คิดอะไรบ้างจากพระ
วจนะตอนนี้ครับ
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ผมอยากให้ หั ว ข้อ ค าเทศนาในเช้ า วั น นี้ ว่า ความถดถอย
ของชุมชน...
พระวจนะในตอนนี้ เตือนใจผม ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ฟ้านี้
หากเราไม่ ต ระหนั ก ถึ ง สิ่ ง ที่ พ ระวจนะพระเจ้ า ในตอนนี้ ไ ด้
เตือนไว้ เราก็อาจจะเป็นผู้หนึ่งที่ทาผิดพลาดได้ ไม่ต่างจาก
ชนชาติอิสราเอลในเวลานี้
อะไรเป็นสาเหตุของความถดถอยของชุมชน และอะไรเป็น
ผลของการถดถอยเหล่านั้น เราจะมาดูด้วยกันทีละประเด็น
1. สาเหตุของการถดถอย (1-6)





จากพระวจนะตอนนี้ เราเห็ น สาเหตุ ข องการถดถอยของ
ชุมชน 3 ประการด้วยกัน คือ
ก. ความวางใจในมนุษย์ (1)
แม้ว่าพระเจ้าจะทาการอัศจรรย์มากมาย เพื่อกู้เขาออกมา
แต่ชุมชนยังคงจดจ่ออยู่เพียงมนุษย์นาม โมเสส ไม่ใช่พระ
เจ้าผู้ทรงอยู่เบื้องหลังการช่วยกู้นี้
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ข้อ1...ลุกขึ้น ขอท่านสร้างพระให้แก่พวกข้าพเจ้า ซึ่งจะนา
พวกข้าพเจ้าไป ด้วยว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นาข้าพเจ้าออกมา
จากประเทศอียิปต์เป็นอะไรไปเสียแล้ว ข้าพเจ้าไม่ทราบ
สาหรับชุมชนนี้ การไม่มีโมเสส ก็เหมือนไม่มีพระเจ้า ความ
เชื่ อ วางใจของเขา อยู่ ที่ ม นุ ษ ย์ ไม่ ใ ช่ พ ระเจ้ า ผู้ ท รงสร้ า ง
จักรวาล ผู้ทรงกู้เขามาด้วยฤทธานุภาพ
คริสตจักรคือชุมชนของพระเจ้าในยุคสุดท้าย หากผู้นาต้อง
ขึ้นไปบนภูเขาพบพระเจ้า และไม่มีกาหนดกลับ พี่น้องจะ
ยังคงรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่หรือเปล่า
คริสตจักรที่เรากาลังปลูกกาลังรดน้า จะเติบโตหรือถดถอย
ไป ก็อยู่ที่ว่า เราแต่ละคนได้วางความเชื่อของเราไว้ในพระ
เจ้า หรือวางบนความสัมพันธ์กับมนุษย์
พี่น้องที่รักครับ การเดินกับพระเจ้า เราจาเป็นต้องเอาความ
เชื่อ ความไว้วางใจของเรา วางไว้กับพระเจ้า
แน่นอนว่า ความรักความห่วงใยของพี่น้องในคริสตจักร เป็น
สิ่งที่มีคุณค่า เราไม่ปรารถนาจะสูญเสียใครไปเลย ทุกคนมี
คุณค่าในหัวใจของเราทั้งสิ้น
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แต่การที่เรามาคริสตจักร เรามาเพราะเรารู้ความจริงว่า พระ
เยซูทรงเรียกผู้เชื่อให้มาอยู่รวมตัวกัน เพื่อสาแดงความเชื่อที่
เรามีในพระองค์ ออกมาเป็นการกระทาตามพระคัมภีร์
เมื่อคนรอบตัวเราจะล้มลง หายไป เราเสียใจ แต่เรายังคง
เดินต่อไปด้วยความเชื่อในพระเจ้าของเรา เอเมน?
เรามาอยู่ ที่ นี่ ร่ ว มกั น เพราะ เราทุ ก คนมี พ ระเจ้ า เป็ น
ศูนย์กลางของชีวิต เอเมน? เราเชื่อวางใจในพระเจ้า ไม่ว่า
สถานการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไร ก็จะไม่สั่นคลอนความ
เชื่อที่เรามีต่อพระเจ้า เอเมน?
สาเหตุแรกของการถดถอยของชุมชน คือ การที่เขาเอาความ
เชื่อวางใจไปผู กติดกั บคน แทนที่จะอยู่กับพระเจ้า ใจของ
ท่านผูกพันกับพระเจ้ามากกว่า หรือกับมนุษย์มากกว่า...
ประการที่ 2 คือ
ข. การขาดความเชื่อมั่นในพระเจ้า
ชุมชนนี้ เพิ่งจะผ่านประสบการณ์ยิ่งใหญ่ ตลอด 3 เดือนใน
ถิ่นทุรกันดาร พระเจ้าปกป้องเขา และประมาณ 40 วันที่แล้ว
เขาเห็นท้องฟ้ามืดครึ้มปกคลุมภูเขา และได้ยินพระสุรเสียง
9

HIM Thailand: Aug 17 , 2014













ของพระเจ้า ผ่านไปเพียง 40 วัน เขาก็เริ่มไม่มั่นคงในพระ
เจ้าอีกแล้ว
เพียง 40 วัน ที่เงียบไป เขาไม่มั่นคง จนต้องสร้างบางสิ่งมา
เพื่อทดแทนพระเจ้า เขาต้องการอะไรก็ได้ที่จับต้องได้
ล่าสุด มีคริสเตียนถูกข่มเหงให้ถึงแก่ความตาย ตอนนี้ เริ่มมี
การดาเนินการลี้ภัยคริสเตียนออกจากพื้นที่แห่งการข่มเหง
แต่สาหรับเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ เรามีเสรีภาพ...เราอธิษฐานขอ
พระเจ้าประทานเงิน ทอง อาชีพที่ร่ารวย เกรดเฉลี่ยที่ดีกว่า
เรากาลังต้องการสิ่งที่จับต้องได้หรือเปล่า และถ้าพระเจ้ายัง
เงียบอยู่ เราจะเริ่มไม่มั่นคงกับพระเจ้าหรือเปล่า
พี่น้องที่รัก เราเห็นคนจานวนหนึ่งถดถอยไป ส่วนหนึ่งเพราะ
เขาขาดความเชื่อมั่นในพระเจ้า ที่ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเขา
ทั้งๆ ที่พระเจ้าทรงรักเขาอย่างมากมาย แต่เขายังคงต้องการ
สิ่งของในโลกนี้ และตั้ง เป็ นเงื่อนไข ถ้ าพระเจ้ ารั กเขาจริ ง
ต้องให้สิ่งเหล่านี้กับเขา สาหรับคนเหล่านี้ เขาต้องการชีวิต
ในโลกนี้ คุณค่าที่เขาจับต้องได้ในวันนี้เท่านั้น...
เมื่อเราสูญเสียความเชื่อมั่นในความรัก ในความยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้า เราก็จะถอยห่างจากพระองค์ และหาสิ่งอื่นมาแทน
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สาเหตุของการถดถอยประการสุดท้าย
ค. ธรรมชาติของการถดถอย (3-6)
เมื่ออาโรนได้รับทองคาจากมือเขาแล้ว จึงใช้เครื่องมือสลัก
หล่อรูปเป็น โคหนุ่ม แล้วเขาทั้งหลายประกาศว่า “โอ
อิสราเอล สิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของเจ้า ซึ่งนาเจ้าออกจาก
แผ่นดินอียิปต์” 5 เมื่ออาโรนได้ยินดังนั้นแล้ว จึงสร้างแท่น
บูชาไว้ ตรงหน้ารูปโคหนุ่มนั้น แล้วอาโรนประกาศว่า “พรุ่งนี้
จะเป็นวันเทศกาลเลี้ยงถวายพระเจ้า” 6 ครั้นรุ่งขึ้นเขาก็ตื่น
ขึ้นแต่เช้ามืดถวายเครื่องเผาบูชา และนาเครื่องศานติบูชามา
ประชาชนก็นั่งลงกินและดืม่ แล้วก็ลกุ ขึ้นเล่นสนุกกัน
อิสราเอล เคยทนทุกข์กับคนที่นมัสการรูปเคารพเหล่านี้ พวก
เขาต้ อ งเป็ น ทาสคนอี ยิ ป ต์ ที่ ส าเริ ง ส าราญกั บ รู ป เคารพ
เหล่านี้ วันนี้ เขาเริ่มเดินตามเส้นทางเดียวกับอียิปต์ และทิ้ง
พระเจ้าผู้เที่ยงแท้ ที่เขาร้องหาในวันแห่งความยากลาบาก
ธรรมชาติของการถดถอยเกิดกับทุกสิ่งในโลกนี้ ภูเขาน้าแข็ง
ละลาย ปฏิกิริยาเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน และยังมีสิ่งที่
บันทึกไว้ว่าจะเห็นการถดถอย นั่นคือ จิตใจของมนุษย์
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ทธ. 3:2-4 พราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัว เห็นแก่เงิน เย่อหยิ่ง ยโส
ชอบด่าว่า ไม่เชื่อฟังคาบิดามารดา อกตัญญู ไร้ศีลธรรม 3 ไร้
มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย
เกลียดชังความดี 4 ทรยศ มุทะลุ หัวสูง รักความสนุกยิ่งกว่า
รักพระเจ้า
 ในโลกความบาป การอยู่ เ ฉยๆ ก็ เ ป็ น การถดถอยแล้ ว ทุ ก
อย่างเสื่อมไปตามกฏแห่งธรรมชาติของบาป ไม่พ้นแม้แต่เรา
ทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วย
 2ปต. 2:20
เพราะว่าถ้าหลังจากที่เขาพ้นจากสรรพมลทิน
ของโลกนี้แล้ว ด้วยการที่เขาได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้
เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอด เขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่
การชั่วนั้นอีก บั้นปลายของเขาก็กลับชั่วร้ายยิ่งกว่าตอนต้น
 พระวจนะจึงให้เราหนุนน้าใจกันและกันเสมอในยุคนี้ สอนให้
เราอดทนเป็นทหารเข้าประจาการ ให้เราเป็นนักกีฬาที่แข่ง
ตามกติกา เพื่อจะได้รับรางวัล ให้เราเป็นกสิกรที่ทางานด้วย
ความหวั ง ที่ จ ะได้ เ ก็ บ เกี่ ย ว (2ทธ.2:4-6) และให้ เ ราสวม
ยุทธภัณฑ์ทั้งชุด (อฟ. 6:11-17)
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การถดถอย ไม่ได้เกิดเพียงข้ามคืน แต่เกิดเป็นขบวนการ
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดที่จะเปลี่ยนแปลง หยุดที่จ ะเติบโต
ธรรมชาติการถดถอยก็ได้เริ่มต้นขึ้นในเราแล้ว
วันนี้ เรายังเติบโต และเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เหมือนพระคริสต์
มากขึ้นทุกวัน หรือเปล่า...
นั่นคือประการแรก สาเหตุที่ทาให้เราถดถอยไป ประเด็นที่
สอง ผลของการถดถอย เกิดอะไรขึ้นบ้าง..
2. ผลของการถดถอย (2-10)
ก. สูญเสียทรัพย์ เวลา และความสามารถ (2-4,6)
พวกเขาน าทองค าที่ ติ ด ตั ว มา มาท าเป็ น โค เขาใช้ เ วลา
ความสามารถ และทรัพ ย์ ที่ ติด ตั ว มา เพื่อสร้ างโคตัว หนึ่ ง
และยกย่องโคที่สร้างมา เป็นพระเจ้าแทนพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้
เขา!
พี่ น้ อ งที่ รั ก เราทุ ก คน ยิ น ดี ที่ จ ะใช้ ท รั พ ย์ เวลา และ
ความสามารถไปกับสิ่งที่เรายึดถือและให้คุณค่าอยู่แล้ว วันนี้
เราต้ อ งมาใคร่ ค รวญดู ว่ า เราได้ ใ ช้ ท รั พ ย์ เวลา และ
ความสามารถของเราไปกับสิ่งใดมากที่สุด สิ่งนั้นแหล่ะ คือ
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สิ่งที่เรายึดถือและให้คุณค่าสูงสุด นั่นคือ พระเจ้าหรือเปล่า
ครับ
 เมื่อเราถดถอยจากพระเจ้า เราจะใช้สิ่งที่เรามีไปกับสิ่งที่เรา
ให้คุณค่ามากกว่าพระเจ้า ซึ่งนั่น อาจเป็นอานาจที่อยากจะ
ได้ ตาแหน่งที่อยากจะเป็น ความมั่งคั่งที่ใครๆ ก็อยากจะมี
 มธ. 6:21
เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของ
ท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย
 สิ่งนี้ วัดความถดถอยของเราจากพระเจ้าได้เป็นอย่างดี
 กท. 6:7
อย่าหลงเลย ท่ านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ไ ด้
เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น
 พี่น้องที่รัก เราทุกคนมีทรัพยากรที่จากัด และเราทุกคนรู้ว่า
ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ไม่มีใครเริ่มต้นลงทุนโดยไม่คิด
อย่างรอบคอบก่อนว่า จะได้อะไรกลับคืนมา
 ส าหรั บ คริ ส เตี ย น เรารู้ ว่ า มี นิ รั น ดร์ และโลกนี้ เ ป็ น เพี ย งสิ่ ง
ชั่วคราว ผมอยากหนุนน้าใจให้เราทุกคน เลือกที่จะใช้ทรัพย์
เวลา และความสามารถที่ มี ลงทุ น ไปกั บ สิ่ ง ที่ เ ป็ น นิ รั น ดร์
มากกว่าสิ่งที่เป็นอนิจจัง เอเมน?
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ข. สูญเสียความคิดที่ถูกต้อง (4-6)
...เขาทั้งหลายประกาศว่า “ โอ อิสราเอล สิ่งเหล่านี้แหละ
เป็นพระของเจ้า ซึ่งนาเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์...อาโรน
ประกาศว่า “พรุ่งนี้จะเป็นวันเทศกาลเลี้ยงถวายพระเจ้า ..ใน
ข้อที่ 6 ประชาชนก็กินและดื่มและลุกขึ้นเล่นสนุกกัน...
อิสราเอลปั้นโคขึ้นมาเสร็จ ก็บอกกับตัวเองว่า สิ่งที่เขาสร้าง
มากั บ มื อ เป็ น ผู้ ที่ ช่ ว ยเขาออกจากอี ยิ ป ต์ เรื่ อ งมากลั บ
ตาลปัตรเช่นนี้ได้อย่างไร...!!!?
เมื่ อเราถดถอยกั บ พระเจ้ า ผลที่ ต ามมาคื อ เราจะสู ญ เสี ย
ความคิดเชิงเหตุและผล สูญเสียมุมมองที่ถูกต้องไป เริ่มเชื่อ
ในเหตุผลจอมปลอม เริ่มคิดอะไรๆ ที่ไม่สมเหตุสมผล
มีวัยรุ่นหญิงท่านหนึ่ง เป็นโรคเอดส์ และครอบครัวเป็นคน
ยากจน เขาจึงต้องเข้าโครงการอนุเคราะห์ผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งมี
กฏเกณฑ์ในการเลือกผู้ป่วยอย่างละเอียดยิบ ตรวจเลือดซ้า
แล้วซ้าอีก จนในที่สุดเขาก็ได้เข้าร่วมโครงการ และได้รับยา
AZT มาเป็นเวลาเกือบ 6 เดือนแล้ว
เขาเดินเข้ามาในโบสถ์ ด้วยความต้องการให้พระเจ้ารักษา
โรคที่เป็นอยู่ เขาตัดสินใจรับเชื่อ หลังจากรับเชื่อได้ 3 เดือน
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ผลการตรวจเลือดของเขากลับมาเป็น เนกาติฟ คือปลอด
เชื้อเอดส์ ไม่จาเป็นต้องอยู่ในโครงการอนุเคราะห์อีกต่อไป
เขาก็เข้ามาเป็นพยาน ขอบคุณพระเจ้าอย่างมาก เขามั่นใจ
ว่า พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงรักษาเขา
ต่อมาไม่ น าน เขาก็ ค่ อ ยๆ ถอยห่ า งจากการสามั ค คี ธรรม
และเริ่มไม่มาโบสถ์ เจอกันครั้งสุดท้าย เขาบอกว่า เขากาลัง
ปรึกษาคนต่างๆ จะเอาผิดกับหมอที่ตรวจว่าเขาเป็นเอดส์
ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้เป็นตั้งแต่ต้น... อนิจจัง เป็นได้ถึงเพียงนี้
เมื่อเราถดถอย สิ่งอัศจรรย์ที่พระเจ้าเคยทาในชีวิตของเรา
กลายเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ คยเกิ ด ขึ้ น มาก่ อ นเลย ค าที่ เ คยพู ด
อัศจรรย์ที่เคยเห็น เคยมีประสบการณ์ กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่
จริง แต่เรากลับอุปโลกน์สิ่งอื่น ขึ้นมาแทนการอัศจรรย์ของ
พระเจ้า เราสูญเสียความคิดเชิงเหตุผล สูญเสียความคิดที่
ถูกต้องไป...
เมื่อเราเริ่มถดถอย จากที่เคยอ่านพระคัมภีร์แล้วสัมผัสพระ
เจ้า รู้ว่า พระเจ้ากาลังบอกอะไรกับเรา กลายเป็นการอ่าน
เพื่อให้จบๆ ไป ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไร จนเลิกอ่านไปใน
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ที่สุด...เรากาลังมีอาการแบบนี้อยู่หรือเปล่า บางท่านไม่อ่าน
พระคัมภีร์มาเกือบปีแล้ว
เมื่อเราเริ่มถดถอย เราจะเริ่มทึกทักเอาว่า สิ่งนั้น สิ่งนี้มาจาก
พระเจ้า ทั้งๆ ที่เป็นความคิดของตัวเอง ไม่ใช่พระดารัสสอน
ของพระเจ้าเลย
เราเริ่มมีเงื่อนไขแปลกๆ อิสราเอลในตอนนี้นั้น ถือเทศกาล
เลี้ย ง ถวายพระเจ้า และเลี้ ยงฉลองกัน และท าบาปในวั น
เดียวกันเลย เขาสูญเสียคุณธรรมที่พื้นฐานที่ควรจะมีไป
เมื่อเรารักเงิน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากกว่า พระเจ้า สิ่งเหล่านั้น
จะทาให้เราสูญเสียคุณธรรมพื้นฐานที่ควรจะมีไปทันที และ
ประการสุดท้าย ผลของการถดถอย...
ค. สูญเสียความสัมพันธ์กับพระเจ้า (7-10)
การสร้ า งรู ป เคารพ และยกขึ้ น มาแทนพระเจ้ า เป็ น การ
ประกาศอย่างชัดเจนว่า เขาได้ปฏิเสธพระเจ้าผู้ทรงฟังคา
ร้องทูล และช่วยกู้เขาออกมาจากอียิปต์เสียแล้ว
ทั้งๆ ที่พระเจ้าเพิ่งจะมอบพระบัญญัติ 10 ประการ ซึ่งข้อ
ใหญ่และข้อหลักคือ มีพระเจ้าองค์เดียว ห้ามสร้างรูปใดๆ มา
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แทนพระเจ้า แต่อิสราเอลได้ปฏิเสธพระองค์ ด้วยการทาใน
สิ่งที่พระองค์ห้ามไว้
จริงๆ แล้ว เรื่องไม่ได้จบเพียงเท่านี้ แม้ว่าพระองค์จะทรง
พิ โ รธ และอยากจะท าลายพวกเขา เพราะเขาได้ ห มิ่ น
ประมาทพระองค์ ด้วยการปั้นรูป ขึ้นมา แล้วบอกว่า นี่คื อ
พระเจ้าที่ช่วยเขา ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ความจริงเลย แต่ในที่สุดพระ
เจ้าก็ทรงอภัย เมื่อเขากลับใจจากความผิดที่เขากระทา (ซึ่ง
เราจะเรียนกันในบทต่อไป)
พี่น้องที่รักครับ เราจะไม่ลืมพระเจ้าและคิดไปว่า กาลังและ
เรี่ยวแรงของเรา ทาให้เรามีเงิน มีกินมีใช้ ทั้งๆ ที่เป็นพระ
เจ้าต่างหากที่ทรงประทานโอกาส ทรงช่วยเรา ทรงดูแลเรา
เอเมนไหมครับ
เราจะไม่ลืมพระเจ้า เพียงเพราะความกังวลตามธรรมดาโลก
การกันดารอาหาร และภัยอันตรายต่างๆ
และหากวันหนึ่งเราเป็นอัลไซเมอร์ เราจะขอกับพระเจ้าไว้
ก่ อนว่ า แม้ เ ป็ น อั ล ไซเมอร์ เราขอจดจ าสิ่ ง หนึ่ ง ไว้ นั่ น คื อ
กางเขน และพระคุณที่พระองค์ทรงไถ่บาป แทนเรา เอเมน
ไหมครับ...
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[คากาชับ]
พี่น้องที่รักครับ เราเคยเห็นคนที่ถดถอยไป หลายคนอาจเกิด
คาถามในใจว่า เหตุใดจึงเกิดเช่นนั้น แล้ววันหนึ่งเราจะเป็น
เหมือนเขาไหม...
 เราได้ เ ห็ น ถึ ง สาเหตุ ก ารถดถอย และเห็ น ถึ ง ผลจากการ
ถดถอยไปแล้ว คนส่วนหนึ่งถดถอยจากการที่เขา มองไปที่
มนุษย์มากกว่ามองไปที่พระเจ้า...ดังนั้นสิ่งที่เราทุกคนควรทา
คือ...ยึดความเชื่อในพระเจ้า และรักษาจิตสานึกชอบจาเพาะ
พระพักตร์พระเจ้า
 1 ทธ. 1:19 จงยึดความเชื่อไว้ และมีจิตสานึกว่าตนชอบ ซึ่ง
ข้อนี้ บางคนได้ละทิ้งเสีย ความเชื่อของเขาจึงอับปางลง
 นอกจากนี้ คนยังถดถอยได้จาก ความเชื่อที่ยังมาไม่ถึงความ
มั่นคงในความจริงของพระเจ้า...
 มธ. 13:20-22 ...เมล็ดพืช ซึ่งหว่านตกในที่ดิน ซึ่งมีพื้นหิน
นั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะ แล้วก็รับทันทีด้วยความ
ปรีดี แต่ไม่ฝัง ลึกในตัว จึง ทนอยู่ ชั่วคราว และเมื่อเกิดการ
ยากลาบาก หรือการข่มเหงต่างๆ เพราะพระวจนะนั้น เขาก็
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เลิกเสียในทันทีทันใด และพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้น ได้แก่
บุค คลที่ ได้ ฟั ง พระวจนะ แล้ ว ความกั ง วลตามธรรมดาโลก
และความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติรัดพระวจนะนั้นเสีย จึงไม่
เกิดผล
 สิ่ ง ที่ เ ราท าได้ ก็ คื อ อย่ า ให้ สิ่ ง ของในโลก สั่ น คลอนความ
เชื่อมั่นในพระเจ้าของเรา
 และสาเหตุประการสุดท้าย คนถดถอยได้ จากธรรมชาติที่มี
อยู่ในตัวมนุษย์ ดังนั้น การมีชีวิตติดสนิทกับพระเยซู ดังที่
พระองค์ได้เตือนใจสาวกไว้ในยน. 15 จึงสาคัญมาก
 ยน. 15:1-4 เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็น
ผู้ดูแลรักษา 2 แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็
ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิด
เพื่อให้ออกผลมากขึ้น 3 ท่านทั้งหลายได้รับการชาระให้
สะอาดแล้วด้วยถ้อยคาทีเ่ ราได้กล่าวแก่ท่าน 4 จงเข้าสนิทอยู่
ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้
นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้
นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น
 (ท้าทาย อธิษฐาน)
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