อพย. 3:11-22

The Lord who works mightily /Ps Prakich

เทศนาอรรถาธิบาย
พระธรรม อพยพ
เรื่อง
“พระสัญญาสําหรับพันธกร”
อพยพ 3:11-22

เทศนาครั้งที่ … …./ …./ …. ณ ………………………
เทศนาครั้งที่ … …./ …./ …. ณ ………………………
เทศนาครั้งที่ … …./ …./ …. ณ ………………………

1

โครงรางคําเทศนาพระธรรมอพยพ 3:11-22
เรื่อง “พระสัญญาสําหรับพันธกร”
God’s Promises for His Missionary
1. พระองคทรงอยูดวย (11-12)
Divine presence
2. พระองคทรงมอบสิทธิอํานาจ (13-15)
Divine authority
3. พระองคทรงชวย (16-22)
Divine intervention

จุดประสงค
1. เพื่อยืนยันผูฟงวา พระเจาทรงเรียกทุกคน
2. เพือ่ หนุนน้ําใจผูฟงวา พระเจาทรงสถิตกับเขา และเขาควรกลาหาญ
3. เพือ่ อธิบายเกี่ยวกับ ความสําคัญของสิทธิอํานาจที่ไดรับจากพระเจา และทาทายผูฟงใน
การนบนอบตอสิทธิอํานาจ
4. เพื่อหนุนใจผูฟงแสวงหาความชวยเหลือจากพระเจาในการดําเนินชีวิตและการรับใช
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ฝายโมเสสจึงทูลพระเจาวา "ขาพระองคเปนผูใดเลา จึง
จะไปเฝาฟาโรหและนําคนอิสราเอลออกจากอียิปต" 12 พระองค
จึงตรัสวา "เราจะอยูกับเจาแน นี่เปนหมายสําคัญใหเจารูวา
เราใชใหเจาไป คือเมื่อเจานําประชากรออกจากอียิปตแลว
เจาทั้งหลายจะมานมัสการพระเจาบนภูเขานี้ " 13 ฝายโมเสส
ทูลพระเจาวา "เมื่อขาพระองคไปหาชนชาติอิสราเอล และ
บอกพวกเขาวา 'พระเจาแหงบรรพบุรุษของทานทั้งหลาย
ทรงสั่ งขาพเจา มาหาทาน' และเขาจะถามขา พระองคว า
'พระองค ท รงพระนามว า กระไร' ข า พระองค จ ะตอบเขา
อยางไร" 14 พระเจาจึงตรัสกับโมเสสวา "เราเปนผูซึ่งเราเปน"
แลวพระองคตรัสวา "ไปบอกชนชาติอิสราเอลวา 'พระองคผู
ทรงพระนามวาเราเปน ทรงใชขาพเจามาหาทานทั้งหลาย'
15
พระเจาจึงตรัสกับโมเสสอีกวา "เจาจงกลาวแกประชากร
อิสราเอลวาดังนี้ "พระเยโฮวาห พระเจาแหงบรรพบุรุษของ
ทานคือพระเจาของอับราฮัม พระเจาของอิสอัค และพระเจา
ของยาโคบ ทรงใชใหขาพเจามาหาทาน' นี่แหละเปนนาม
ของเราตลอดไปเปนนิตย นี่แหละเปนอนุสรณของเราตลอด
3

ทุกชั่วชาตพันธุ 16 เจาจงไปรวบรวมพวกผูใหญของอิสราเอล
ใหมาประชุมพรอมกัน แลวกลาวแกเขาวา 'พระเยโฮวาห
พระเจาแหงบรรพบุรุษของทาน พระเจาของอับราฮัม ของ
อิสอัค และของยาโคบ ปรากฏแกขาพเจา ตรัสวา "เรา
สังเกตเห็นเจาทั้งหลายแลว และไดเห็นความทารุณ ซึ่งเขาได
กระทําแกเจาในอียิปต 17 เราสัญญาไวแลววา เราจะพาเจา
ทั้งหลายไปใหพนจากความทุกขในประเทศอียิปต ไปยั ง
แผนดินของชาวคานาอัน คนฮิตไทต คนอาโมไรต คนเปริสซี
คนฮีไวต และคนเยบุส ไปยังแผนดินซึ่งมีน้ํานมและน้ําผึ้ง
บริบูรณ'" 18 เขาจะเชื่อฟงคําของเจา แลวเจากับพวกผูใหญ
ของคนอิสราเอล จงพากันไปเฝากษัตริยของอียิปตทูลวา
'พระเยโฮวาหพระเจาของคนฮีบรู ทรงปรากฏแกขาพระบาท
ทั้งหลาย บัดนี้ ขอไดโปรดใหขาพระบาทเดินทางไปในถิ่น
ทุรกันดารสักสามวัน เพื่อจะถวายสัตวบูชาแดพระเยโฮวาห
พระเจาของขาพระบาท' 19 เรารูแลววากษัตริยแหงอียิปตจะไม
ยอมใหพวกเจาไป แมจะถูกประหารดวยพระหัตถอันทรงฤทธิ์
20
เราจะเหยียดมือออกประหารอียิปตดวยอัศจรรยตางๆ ที่
เราจะกระทําในทามกลางประเทศนั้น หลังจากนั้น กษัตริยก็
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จะทรงยอมปลอยพวกเจาไป 21 เราจะใหประชากรเหลานี้เปน
ที่ชอบพอของชาวอียิปต เมื่อเจาทั้งหลายออกไปก็จะไมตองไป
มือเปลา 22 ใหผูหญิงทุกคนขอเครื่องเงินเครื่องทองและเสื้อผา
จากเพื่อนบาน และจากหญิงที่อาศัยอยูในเรือนของเขา เอา
เครื่องแตงตัวนั้นไปแตงใหบุตรีของเจา ดวยวิธีนี้แหละ เจาจะ
ไดริบเอาสิ่งของของชาวอียิปต"
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คํานํา












หญิงหมายชราแรนแคน อาศัยในที่ราบสูง มีสุภาพบุรุษทาน
หนึ่งเขาไปเยี่ยมเยียน เพื่อจะดูวา จะชวยอะไรเธอไดบาง...
หญิงชราทานนี้ เริ่มตนบนถึงความยากลําบากของเธอ เธอมี
ลูกชายคนหนึ่งอยูที่ออสเตรเลีย มีชีวิตที่กําลังไปไดดี
ชายผู ม าเยื อ นจึ ง ถามไปว า “ลู ก คุ ณ เขาไม ไ ด ใ ห ค วาม
ชวยเหลือคุณเลยหรือ” หญิงชราตอบวา “ไมไดชวยอะไร เขา
เขี ยนจดหมายมาหาฉั น เดื อนละครั้ ง และสง รู ป มาใหดู ทุก
ฉบับเลย”
เมื่อชายผูมาเยือนขอดูรูปเหลานั้น ก็พบวา มันคือดราฟราคา
10 ปอนด
ถาเพียงแตเธอจะใสใจดูรูปสักนิด เธอก็จะรูวา ลูกชายของ
เธอไดสงเงินมา เพื่อชวยเหลือเธออยางเพียงพอในทุกเดือน
(Application) พี่นองที่รักครับ พระบิดาบนสวรรคของเรา ได
ทรงเตรียมหลายสิ่ง หลายอยา งใหกับเรา ทั้ งการดูแล และ
พระสัญญาที่มีคุณคา หากเราไมเพิกเฉย หรือละเลย เราก็จะ
ไดรับสิ่งที่พระเจาทรงจัดเตรียมไวแกเราอยางมากมาย อยาง
แนนอน
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อยามัวแตไปดูพระพรของคนอื่นๆ แลวคิดวา ทําไมเราไมมี
เหมื อนคนอื่ น พี่ น อ งที่ รั ก พระเจ า ทรงมี พ ระพรและพระ
สัญญาที่แตกตางกันในแตละคน เพราะพระองคทรงสรางเรา
มาไมเหมือนกัน แตเราทุกคนจะไดรับพระพรและพระสัญญา
ที่มีคุณคาเทาเทียมกัน เอเมน?
(Point) พระเจาประทานพระสัญญาเปนรอยเปนพันขอไวใน
พระคัมภีร เมื่อไหรก็ตามที่ เราเดินตามการทรงเรียก เราจะ
พบของขวัญที่พระเจาเตรียมไวใหกับเรา ที่สําคัญยิ่งกวาสิ่ง
อื่นใดคือ เสนทางนี้พระเจาอยูกับเรา แมอาจตองเผชิญความ
ยากลําบาก แตก็เปนสุขใจที่ไดเดินกับพระองค
เหตุการณตอนนี้ พระเจาปรากฏกับโมเสส ดวยพุมไมไมไหม
ไฟ พระองค มีการทรงเรียกเฉพาะ ใหโมเสสไปนําชนชาติ
หนึ่งออกจากอียิปตไปสูดินแดนคานาอัน
พระเจาทรงเรียกโมเสส เพื่อทําภารกิจที่ยิ่งใหญ
ที่มันยิ่งใหญเพราะ ขนาดโมเสส ที่เคยเปนราชโอรสฟาโรห
ยังคิดวามันเปนไปไมได (mission impossible) เขาไมแนใจ
วาเขาจะทําในสิ่งที่พระเจาเรียกใหทําไดสําเร็จ

7

















(Application) หลายครั้ งเราก็ เป นเชน นั้น เรากํ าลั งอยูใ น
สถานการณ เ ดีย วกับ โมเสส “ฉัน รู วา มี คนทํ าได แต ฉัน ทํ า
ไมไดแน”
“แคเพียงการอภิบาลที่มีอยูในมือ ก็ลําบากมากพอแลว คุณ
แนใจหรือวาตองการใหผมไปเปดโบสถอีก?”
เรากําลังเปนโมเสสใน ศต.ที่ 21 เพราะคําถามเราไมตางจาก
โมเสสเลย
แต ใ นสถานการณ นี้ พระเจ า ทรงให พ ระสั ญ ญาแก โ มเสส
เพื่อใหเขามั่นใจ
พี่นองที่รัก ผมเชื่อวา พระเจามีแผนการและพระประสงคที่ดี
เลิศสําหรับเราทุกคน
และข า วดี คื อ เมื่ อ พระเจ า ทรงเรี ย กเรา พระองค กํ า ลั ง
ประทานพระสัญญาบางสิ่งบางอยางแกเรา
เมื่อพระองคทรงเรียก เรา ผูรับใช พระองค ทหารของพระ
เจา พระองคทรงประทานพระสัญญาอะไรไวใหกับเราบาง
และนี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรูดวยกันในเชาวันนี้
ผมขอใหหัวขอคําเทศนาในเชาวันนี้วา พระสัญญาสําหรับ
พันธกร
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พระสัญญาที่พระเจาทรงประทานให แกผูที่พระเจาทรงเรียก
ประการแรก...
1. พระองคทรงอยูดวย (11-12)
11 โมเสสจึงทูลพระเจาวา “ขาพระองคเปนใคร? ที่จะไปเขา
เฝ า ฟาโรห แ ละนํ า ชนชาติ อิส ราเอลออกจากอี ยิ ป ต ” 12
พระองคตรัสวา “เราจะอยูกับเจาแน นีเ่ ปนหมายสําคัญใหเจา
รูวาเราใชเจาไป คือเมื่อเจานําประชากรออกจากอียิปตแลว
เจาทั้งหลายจะมานมัสการพระเจาบนภูเขานี้
สี่สิบปที่แลว โมเสสซึ่งเปนเจาชายแหงอียิปต เห็นคนอียิปตตี
คนฮีบรู โมเสสไดรับการดูแลจากแมจึงรูดีวา ตนเปนชาวฮีบรู
จึงพยายามชวยชาวฮีบรูและฆาชาวอียิปต
สิ่งนี้ลวงรูไปถึงหูของฟาโรห จึงพยายามฆาโมเสส โมเสสจึง
หนีไป
การกลับมาอียิปตในครั้งนี้ อาจทําใหเ ขาตองไดรับโทษถึ ง
ตาย จากความผิดที่กอไวในอดีต
แตพระเจาทรงสั่งใหเขาไปพบฟาโรหนําชนชาติของพระเจา
ออกจากอียิ ปต ... คํา ถามคือ พี่ นองคิด วา โมเสสจะรูสึ ก
อยางไรครับ: (กลัว สับสน สงสัย ฯลฯ...)
9












โมเสสถามพระเจาวา ผมเปนใครที่จะไปทําการเชนนั้นได
40 ป หลังจากการเปนคนเลี้ยงแกะ โมเสสเริ่มตระหนักวา
“ไอ แอม โน บอดี้ ” โมเสสเริ่ม กลายเปน คนถ อมใจ แต ใ น
ขณะเดี ยวกัน การถูก ปฏิ เ สธจากพี่น องชาวยิ ว และการที่
ฟาโรหตองการเอาชีวิต ก็ทําใหโมเสสรูสึกไมมั่นคงในจิตใจ
ดวย..
เขากั ง วลว า ฟาโรห จ ะปล อยอิ ส ราเอลจริ ง หรื อ จะฆ า เขา
ตั้งแตเห็นหนากันหรือเปลา...
การพบฟาโรห กลายเปนความทาทายมาก ยังไมพอ ตองไป
พูดกับผูใหญของอิสราเอล วาพระเจาใชเขามา แลวเขาจะ
เชื่อไหมนี่ ผมเปนใคร ผมเปนแคคนเลี้ยงแกะ...
โอเค ถาแมวา ทําการอัศจรรยแลว อิสราเอลเชื่อ ยอมตาม
เขามา แลวฟาโรหหละ กองทัพอียิปตหละ
(Application) คุณเคยเปนอยางนี้ กับพระราชกิจของพระเจา
หรือเปลา “พระเจาทรงเรียกใหเราทําอะไรนี่! เรามาทําอะไร
อยูที่นี่ ตั้งคริสตจักร เริ่มกลุมแคร เนี่ยนะ! ฉันเปนแคคนที่
เรียนไมเกง ลมเหลวหลายเรื่อง ครอบครัวแตกแยก พูดเรื่อง
จริงจังทีไร เพื่อนนึกวากําลังบน ฉันเนี่ยนะ...
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คุณกลัว สับสน และสงสัย เหมือนโมเสสที่กําลังเปนอยูหรือ
เปลา ถาใช คุณไมใชคนแรก และคนเดียวในโลก ที่ตองผาน
ความรูสึกแบบนี้ ผมก็เปนเหมือนกัน
คริสตจักร หัวหนาแคร มันอาจแปลกสําหรับความรูสึกของ
เรา แตไมใชพระองค...
ในสายตามนุษย สิ่งที่พระเจาเรียกโมเสส มีแตความเป นไป
ไมได แตสําหรับพระเจา ทุกสิ่งเปนไปได
พระเจาอาจเรียกใหคุณทําในสิ่งที่คนรอบขาง ไมเชื่อวาคุณ
จะทําได แตสิ่งนั้น เปนไปไดในพระเจา
พี่นองที่รัก ครับ ไมใ ชเราเปน ใครครับ สิ่งที่ เราต องมองคื อ
พระเจาผูทรงเรียกเรา เปนใครตางหาก
ถาพระเจาเปนผูเรียกเรา ทุกสิ่งเปนไปได เอเมน? แมดูไม
งาย แตทําได และจะสําเร็จอยางแนนอน เพราะพระเจาจะอยู
กับเรา
พี่นองครับ งานในโลกนี้ ไมมีงานไหนที่ทาทายเทาการตั้ ง
คริส ตจั กร ประกาศข าวดีใ หกั บคนที่ ไม ตองการได ยิน ขา ว
ประเสริฐ ใหกับคนที่ไมแครดวยวามีพระเจาหรือเปลา ตอง
ดูแลคนที่ไมไดตองการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทํางานแบบ
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ไมมีคาจาง ไมมีสิ่งตอบแทน แลวยังตองจายราคาอีก แต ที่
แนๆ มีบําเหน็จบนสวรรค
ผมก็อยากรูวา จะมี ผูเชื่ อสัก กี่เปอรเซนตที่ยังรัก ษาใจเต็ ม
รอย กับการรับใช ที่...พยายามแลวพยายามอีก ลมเหลวแลว
ลมเหลวอีก ผิดหวังแลว ผิดหวังอีก และยังไมมีใครบอกไดวา
เมื่อไหรสิ่งที่เราคิดหวังไวจะเกิดขึ้น ไมรูวาเมื่อไหรเราจะเปด
แครได...
คนสวนใหญพูดวา ขอเปนงานสุดทายก็แลวกัน ขอทําอยาง
อื่นกอน แตพี่นองครับ ผลของงานอื่นในโลกจะสูญสิ้นไป ผล
ของงานพันธกิจเทานั้นที่เหลืออยูนิรันดร
งานนี้ เปนงานเดียว ที่ทานจะไดทํารวมกับพระเจา ทุกที่ ที่
เราไป พระองคไปกับเรา ทุกสิ่งที่เราทํา พระองคทํารวมกับ
เรา ถาคุณอยูสูเพื่อพระองค พระองคจะสูเพื่อคุณ
อยาใหความกลัวขังเรา ... ผมชอบการตอบสนองของโยชูวา
ที่ตองมานําอิสราเอลตอจากโมเสส ทั้งความกดดันและความ
คาดหวังตกอยูที่บาของเขา แตเมื่อพระวจนะมาถึงเขาวา “จง
เข ม แข็ ง และกล า หาญเถิ ด ” เขาก็ ลุ ก ขึ้ น บั ญ ชาการ พา
ประชาชนขามแมน้ําจอรแดน (ยชว. 1:1-11)
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พี่นองที่รัก จงเขมแข็งและกลาหาญ พระองคทรงอยูดวย จะ
ไมทรงปลอยใหทานล มเหลว อย ากลั ว และอยาขยาดเลย
เอเมน?
พระสัญญาที่พระเจาทรงประทานใหกับพันธกรของพระองค
ทุกยุค ทุกสมัยคือ พระเจาจะทรงสถิตอยูดวยเสมอ ประการ
ที่ 2 …
2. พระองคทรงมอบสิทธิอํานาจ (13-15)
โมเสสคิ ด ว า เขาเป น มิ ส เตอร โนบอดี้ ทั้ ง ฟาโรห แ ละ
อิสราเอลคงไมฟงเขา พระเจาตอบวา พระองคจะทรงอยูดวย
โมเสสถามอีก ถาเขาถามวา พระเจาองคไหน ชื่ออะไร จะ
ตอบยังไงดี
ตอนแรกที่พระเจาปรากฏแกโมเสส พระองคตรัสวา “เราเปน
พระเจาของบิดาเจา พระเจาของอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ”
ซึ่งก็คือ พระเจาของบรรพบุรุษของโมเสส นั่นเอง
ในชวงเวลานั้น ชาวอียิปตนมัสการพระเจาหลายองค แตละ
องค ก็มีชื่ อ เชน รา เป นชื่อของเทพแห งดวงอาทิต ย ชาว
คานาอันก็นมัสการพระเจาชื่อ บาอัล อัชโทเรช ฯลฯ ทําให
โมเสสถามถึงพระนามพระเจาวา พระองคมีนามวาอะไร...
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และพระองคตรัสวา “นามเราคือ เราเปน” พระนามพระองค
ไม มี น ามอื่ น พระนามก็ คื อ สิ่ ง ที่ พ ระองค ท รงเป น นั่ น คื อ
พระเจา นั่นเอง
โมเสสเลยกลายเปนทูต ที่พระเจาสงไป เพื่อสงสารถึงฟาโรห
และอิสราเอล...และในฐานะของทูต เขาไดรับสิทธิอํานาจจาก
ผูที่สงเขาไป ทําใหคําพูดของเขามีน้ําหนักเทากับพระคําของ
พระเจา!
คําวา “สิทธิอํานาจ” กลายเปนคําที่ดูเกาแกในยุคที่ล้ําสมัยนี้
โลกป จ จุ บั น ปกครองด ว ยแนวคิ ด เชิ ง ป จ เจกนิ ย ม ทั้ ง ด า น
ความคิดและการดําเนินชีวิต ดังนั้น สิทธิอํานาจจึงกลายเปน
คําโบราณ เปนวิธีการปกครองที่โบราณ คนยุคนี้จึงปฏิเสธ
สิทธิอํานาจ และเลือกที่จะตอตานสิทธิอํานาจในทุกรูปแบบ
พอไดยินคําทีว่ านี้ ก็รูสึกตอตานในใจทันที แตความจริงแลว
สิทธิอํานาจ เปนสิ่งที่จําเปนในการทําใหสิ่งตางๆ อยูในระบบ
ระเบียบ
เมื่อคนไมยอมอยูภายใตสิทธิอํานาจ เขาก็จะเลือกทําในสิ่งที่
เขาชอบ สุดทายก็จะเกิดความวุนวายไมสิ้นสุด
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เมื่ อ นายเฮอร เ ตอร เป น ผู ป กครองรั ฐ แมสซา-ชู เ สส เขา
ทํางานหนักมาก วันหนึ่งหลังจากความวุนวายในการไลตาม
คะแนนโหวตตลอดชวงเชา เขาก็มาถึงงานเลี้ยงบาร บีคิวที่
คริสตจักร ตอนนั้น เขาหิวมาก
คิวคอนขางยาว แตในที่สุดก็มาถึงเขา แตหญิงสาวกลับเสริฟ
ไกใหเขาเพียงชิ้นเดียว เขาจึงรองขอไกเพิ่มดวยความสุภาพ
แตหญิงสาวกลับตอบมาวา “ขอโทษคะ ฉันมีหนาที่ใหไกหนึ่ง
ชิ้นสําหรับ หนึ่งคนเทานั้น”
นายเฮอรเตอรกลาววา “แตผมหิว” เธอตอบกลับวา “เสียใจ
คะ หนึ่ งชิ้นต อหนึ่ง คนนะคะ” เฮอร เตอร โมโหหิว กลาวว า
“คุณรูไหมวา ผมเปนใคร ผมเปนผูปกครองรัฐนี้นะ” หญิงคน
นั้ น สวนกลั บ ว า “แล ว คุ ณ รู ไ หมว า ฉั น เป น ใคร ฉั น คื อผู ที่
รับผิดชอบดูแลการแจกไก..คิวตอไปคะ...”
พี่นองที่รัก เราตองการสิทธิอํานาจที่เหมาะสมในทุกงาน ทุก
องคกร เพื่อทําใหงานราบรื่น
วัน นี้ เราคือนาย..และนางสาว..ที่ รั บผิ ดชอบพัน ธกิ จของ
พระเจ า เราได รั บ สิ ท ธิ อํ า นาจเพื่ อ งานนี้ โ ดยเฉพาะ หาก
ปราศจากสิทธิอํานาจ เราจะออนแอและพายแพในที่สุด
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พี่นองครับ เราเปนทูตของพระเจา เพื่อการกลาวความจริง
ด ว ยสิ ท ธิ อํ า นาจของพระเจ า เราจะทํ า หมายสํ า คั ญ การ
อัศจรรย เมื่อเราไปดวยสิทธิอํานาจที่พระเจาประทานให
 พี่นองจําไดไหมครับวา เราเปนผูถือกุญแจสวรรค
 มธ. 16:19 เราจะมอบลูก กุญ แจแผนดินสวรรคใหไวแกทาน
ทา นจะกล า วห า มสิ่ งใดในโลก สิ่ ง นั้ น ก็จ ะถู ก กล า วห า มใน
สวรรค เมื่อทานจะกลาวอนุญาตสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะกลาว
อนุญาตในสวรรคดวย
 กุ ญ แจมี ไ ว ไ ข เพื่ อ เทพระพรลงมา กุ ญ แจมี ไ ว เ พื่ อ การ
ปลดปลอยจิตวิญญาณที่ถูกจองจํา ในความมืด...จงใชกุญแจ
ที่พระเจา ประทานใหต ามพระสัญ ญานี้ ปลดปล อยคนจาก
พันธนาการ สูเสรีภาพ เอเมน...
 มธ. 28:18 พระเยซู ท รงตรั ส กั บ พั น ธกรของพระองค ว า
ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดี ทรงมอบ
ไวแกพระองคแลว
 ดัง นั้น เมื่อ พระองค บ อกว า จะอยู กับ เรา นั่น หมายความว า
ฤทธานุภาพของพระองค ก็อยูกับเราดวย.
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เรากําลังลืมความจริงนี้หรือเปลา เราเหมือนหญิงหมายที่แม
ไดรับดราฟ แตคิดวามันเปนรูปภาพที่ไรราคาหรือเปลา
เรามองเห็นแตความออนแอของตัวเอง จนมองไมเห็นฤทธา
นุภาพของพระเจา ที่อยูกับเรา...นี่ใชไหมที่เปนสาเหตุใหเรา
ทอใจและพายแพไป
หากวันนี้ การรับใชของทานดูยากลําบาก ทานพบปญหาที่
เกินกวาที่ทานจะจัดการได จงตอสูดวยพระนามพระเจา
เมื่ อ ท า นเลื อ กที่ จ ะเป น พั น ธกรของพระเจ า ก็ จ งเชื่ อ ว า
พระเจาทรงประทานสิทธิอํานาจใหกับทานแลว
เมื่อพระเจาทรงเรียกทาน พระองคจะอยูดวย และประทาน
สิทธิอํานาจแกทาน ไมเพียงเทานั้น พระเจาจะทรงชวยเรา...
3. พระองคทรงชวย (16-22)
พระเจาพยากรณถึงทุกสิ่งที่โมเสสจะเจอ ทั้งเรื่องที่ฟาโรหจะ
ไม ย อมปล อยชนชาติ อิส ราเอล แต พ ระเจ า ทรงยื น ยั น แก
โมเสสวา พระองคจะชวยเขาจนพันธกิจที่เขาไดรับสําเร็จ
พระเจาตรัสวา พระองคจะทรงเหยียดมือออกตอสูกับอียิปต
ดวยการอัศจรรยตางๆ จนฟาโรหยอมปลอยอิสราเอล และไม
เพียงเทานั้น อิสราเอลจะไมออกมามือเปลา แตพระองคจะ
17

ทรงใหเขาเปนที่โปรดปรานของชาวอียิปต และไดรับเงินทอง
และเสื้อผาติดตัว กอนจะออกจากอียิปตอีกดวย ...
 การตอสูในครั้งนี้ ชางไมธรรมดาจริงๆ ไถชนชาติก็ย ากแลว
ที่ยากกวา คือการไดรับความโปรดปรานจากชาวอียิปต จน
เขาใหเงินทองติดตัวมา แตหากพระหัตถพระเจาอยูกับเรา
ทุกสิ่งเปนไปได
 เมื่อเรารับ ใช พ ระองค พระเจาไม เ คยทิ้ง เรา พระองค จะทรง
เหยียดพระหัตถออกเพื่อชวยเราเสมอ เมื่อเรามาถึงความ
จํากัด เราจะเห็นพระหัตถพระเจา ขอเพียงใหเราทําในสวน
ของเรากอน
 จริงๆ แลว พระเจาทรงเปนนายงาน เราเปนเพีย งผูรว มงาน
ผูรวมงานไมสําคัญอะไร หัวหนางานตางหากที่สําคัญ เพราะ
งานจะสําเร็จหรือไม อยูที่หัวหนางานเปนใคร ขอเพียงแต
ผูรวมงาน สัตยซื่อทําในสวนของตนเทานั้น..
 1คร. 3:6 (อาจารยเปาโลกลาววา) ขาพเจาปลูก อปอลโลรด
น้ํา แตพระเจาทรงทําใหเติบโต ฉะนั้น คนที่ปลูกและคนที่รด
น้ําไมสําคัญอะไร แตพระเจาผูทรงโปรดใหเติบโตนั้นตางหาก
ที่สําคัญ
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พี่ น องที่ รั ก นายงานที่ มี ค วามสามารถ มี โ อกาสพาที ม ให
ประสบความสําเร็จ
 ดังนั้น แมในสายตาของมนุษย งานพันธกิจ จะเปนงานที่ยาก
มากเพี ยงใดก็ต าม แต น ายงานของเราคื อ พระเจา ที่ พระ
กรรณไมตึงจนไมไดยินสิ่งที่เรารองขอ พระหัตถของพระองค
ก็ไมเคยหางจากเราไป งานนี้จะสําเร็จเปน แน เอเมนไหม
ครับ
 อสย. 59:1 ดูเ ถิด พระหัตถของพระเจามิไดสั้นลง ที่จะชว ย
ใหรอดไมได หรือพระกรรณตึง ซึ่งจะไมทรงไดยิน
 ไมวาจะเปน.... (ตัว อยางพันธกิจของทาน: สถาบัน กลุมทีน
กลุมNGP ฯลฯ) พระเจาจะอยูกับเรา และพระองคจะทรงชวย
และพาเราไปถึงความสําเร็จ เอเมนไหมครับ
 (บทสรุป)
 เมื่อพระเจาทรงเรียกโมเสส โมเสสมีคําแกตัวมากมายที่จะไม
กลับไปที่อียิปต
 เมื่อ โมเสสบอกว า “ขาพระองคเ ปนใครเลา ” พระเจ าตรั ส ว า
“พระองคจะทรงอยูดวย”
 เมื่ อโมเสสบอกว า “เขาไม เ ชื่ อข าพระองคแ น ” พระองคท รง
มอบสิทธิอํานาจ และการทําอัศจรรยใหเขา
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เมื่อโมเสสบอกวา “ขาพระองคพูดไมเกง” พระเจาทรงยืนยัน
วาจะสอนคําที่ควรจะพูดให
เมื่อโมเสสบอกวา “ผมไมอยากไป ใชคนอื่นเถิด” พระเจาทรง
สงทีม คือ อาโรน ใหไปกับเขา
วันนี้ ยังมีขออางใดที่เราสามารถอางได เพื่อจะไมทําพันธกิจ
ของพระองคอีกไหมครับ
(ตย.คลาสิก) หนึ่งในทีมคณะกรรมการคริสตจักร เริ่มหมด
ความอดทน เมื่อตองคร่ําเครงเฟนหานักเทศนคนใหม และ
เห็นคณะกรรมการปฏิเสธใบสมัครใบแลว ใบเลา
เขาตัดสินใจลุกขึ้น อานใบสมัครใบสุดทาย มีใจความวา:
“ผมคิดวา ธรรมมาสของคุณกําลังวาง ผมปรารถนาจะสมัคร
ในตําแหนงนี้ ผมมีคุณสมบัติหลายดาน ผมเปนนักเทศน ที่
ประสบความสําเร็จอยางมาก และยังเปนนักเขียนที่ประสบ
ความสําเร็จอีกดวย บางคนบอกวาผมเปนนักบริหารจัดการ
ที่ดี ผมเคยเปนผูนําในหลายที่ที่ผมไปเทศนไปสอน
ผมอายุ 50 กวาปแลว ผมไมเคยเทศนาที่ใดนานเกิน 3 ป
บางที่ผมตองทิ้งมาเพราะงานที่ผมทํา ทําใหเกิดการจลาจล
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โกลาหล ผมตองยอมรับวา ผมเคยติดคุก 3 -4 ครั้ง แตไมได
ติดเพราะความผิดของตัวเอง
สุขภาพของผมไมคอยดี แมวาผมพยายามจะดูแลอยางดี
คริสตจักรที่ผมเคยเทศนา ยังคงเปนคริสตจักรเล็กๆ ที่อยูใน
เมืองใหญๆ หลายเมือง
ผมเขากับผูนําทางศาสนาในพื้นที่ที่ผมไปไมคอยได บางคน
ก็ขมขูผม บางคนก็ทํารายรางกายผม
ผมไมคอยไดเก็บบันทึกผลงานเทาไหร ผมลืมไปแลววา เคย
ใหบัพติสมาใครไปบาง
อยางไรก็ตาม ถาคุณเลือกผม ผมจะทํางานนี้อยางดีที่สุด”
คณะกรรมการมองหนากัน ทุกคนอยูในอาการสะพรึงกลัว
กลัวที่จะเรียกคนที่เคยติดคุก เคยมีปญหากับผูนําทางศาสนา
และยั ง สุ ขภาพไม ค อยดี มาเป น นั ก เทศน คณะกรรมการ
คอยๆเหลือบมองวา ใครเปนเจาของจดหมายฉบับนั้น
จดหมายฉบับนี้ ลงทายชื่อ “อัครทูตเปาโล”
ไมมีใครสมบูรณแบบ ... ทั้งในมุมมองที่คนอื่นมองเรา และใน
เวลาเรามองตัวเราเอง
พี่นองที่รัก อ.เปาโลก็เปนคนหนึ่งที่คิดวาตนไมดีพอ เปนคน
บาปอยางมากถึงขั้นคิดทําลายคริสตจักร (กท. 1:13) แตเมื่อ
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พระเจาทรงเรียกเขา..เขาก็ไดตอสูอยางเต็มกําลัง แขงขัน
จนถึงที่สุด และไดรักษาความเชื่อไวจนวันสุดทาย
พี่นองที่รัก ไมขึ้นกับวา คุณเคยเปนใคร และตอนนี้คุณเปน
อะไร สิ่งที่เราควรทําคือ ทําพันธกิจที่ไดรับมอบหมายใหดี
ที่สุด ตอสูอยางเต็มกําลังความเชื่อ แขงขันใหถึงที่สุด รักษา
ความเชื่อจนวันสุดทาย รอคอยมงกุฎที่พระเจาทรงสัญญาไว
กับพันธกรทุกคน...
--------------------Praise God-----------------------
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