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โครงร่างคําเทศนาพระธรรมอพยพ 34:27-35
เรือง “สะท้อนพระฉายพระคริสต์”
Reflecting God’s Radiance

1. อดอาหารอธิษฐาน(28)
2. ถ่อมใจและยอมจํานน(27-33)
3. มีวินัยทําต่อเนื อง(34-35)

หมายเหตุ: ผูเ้ ทศนาควรปรับวิธกี ารนําหลักการแต่ละข้อไปใช้ให้เหมาะกับ
กลุ่มคนในคริสตจักร เนืองจากกัณฑ์นี ผูเ้ ตรียม เตรียมสําหรับกลุ่มวัยรุ่น
กับวัย ทํางานตอนต้น อายุ 10-30 ปี จึงทําให้การแนะนําในการนําไปใช้
เจาะจงในกลุม่ วัยรุน่ เท่านัน

2

อพย. 34:27-35

อพยพ34:27-35
27 พระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่า “คําเหล่านีจงเขียนไว้เพราะ
เราทํา พัน ธสัญ ญาไว้ก ับเจ้า และพวกอิส ราเอลตามข้อความ
เหล่านีแล้ว” 28 ฝา่ ยโมเสสเฝ้าพระเจ้าอยู่ทนัี นสีสิบวันสีสิบคืน
มิได้รบั ประทานอาหารหรือนําเลยและท่านจารึกคําพันธสัญญา
ไว้ทแผ่
ี นศิลาคือพระบัญญัตสิ บิ ประการ
29 อยู่ต่ อมาเมือโมเสสได้ลงมาจากภูเ ขาซีน ายถือแผ่น
พระโอวาทสองแผ่นมาด้วยเวลาทีลงมาจากภูเขานันโมเสสก็ไม่
ทราบว่าผิวหน้ าของตนทอแสงเนืองด้วยพระเจ้าทรงสนทนา
กับท่าน 30 เมืออาโรนและคนอิสราเอลทังปวงมองดูโมเสส
ก็เห็นว่าผิวหน้าของท่านทอแสงและเขาก็กลัวไม่กล้าเข้ามาใกล้
ท่าน 31 ฝา่ ยโมเสสเรียกเขามาแล้วอาโรนกับบรรดาประมุข
ของประชาชนก็กลับมาหาโมเสสและท่านสนทนากับเขา 32
แล้วหลังจากทีคนอิสราเอลเข้ามาใกล้โมเสสก็ให้บญ
ั ญัตแิ ก่เขา
ตามทีพระเจ้าตรัสแก่ท่านทุกข้อบนภูเขาซีนาย 33 เมือท่าน
พูดจบแล้ว ก็ใช้ผา้ คลุมหน้าไว้ 34 แต่เมือไรทีโมเสสเข้าเฝ้าทูล
พระเจ้า ท่านก็ปลดผ้านันออกเสีย จนกว่าจะกลับออกมาแล้ว
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ท่านออกมาเล่าให้คนอิสราเอลฟงั ตามทีท่านรับพระบัญชามา
แล้วนัน 35 และคนอิสราเอลดูหน้ าของโมเสสคือเห็นผิวหน้ า
ของโมเสสทอแสงฝ่า ยโมเสสใช้ผ้า คลุ ม หน้ า ไว้ อีก ทุ ก ครัง
จนกว่าจะเข้าไปทูลพระองค์
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คํานํา

ทุกวันนี ฝูงชนครําเคร่งค้นหาสิงทีจะทําให้ใบหน้ าของเขา
เปล่งประกายได้ หากสังเกตโฆษณาสินค้าทีเด้งขึนมาตาม
หน้ าเฟสบุ๊ค 99 เปอร์เซ็นต์ เป็ นเรืองของความสวยงาม
ภายนอก ทําอย่างไรให้หน้าตาดูดมี อี อร่า มีนํามีนวล
 การดู ด ีภ ายนอก กลายเป็ น คุ ณ ค่ า ทีสัง คมไล่ ล่ า ยอมจ่ า ย
ยอมลงทุนทังเวลา ทรัพย์มากมาย ยอมแม้ต้องเสียงตาย ถึง
ขันฉีดสารทียังไม่ได้รบั การรับรองจากแพทย์เข้าสู่รา่ งกาย
 พีน้องทราบไหมครับว่า พระเจ้าปรารถนาให้คนของพระองค์
ทอแสงเปล่งประกาย เป็ นความสว่างทีมาจากการทรงสถิต
ของพระเจ้าทีอยู่ในชีวติ ของเรา เป็ นการฉายแสงจากภายใน
สู่ภายนอกไม่ใช่ฉาบแค่พนผิ
ื วเท่านัน
 เราถู ก เรีย กมาเพือการนี พระองค์ กํ า ลัง สร้า งคริส ตจัก รที
สําแดงพระสิรขิ องพระองค์ ซึงก็คอื เราทุกคนทีอยู่ทนีี
 มธ. 5:14-16 ท่า นทังหลายเป็ นความสว่ า งของโลกนคร
ซึงอยู่บนภูเขาจะปิ ดบังไว้ไม่ได้ 15 เมือจุดตะเกียงแล้วไม่ม ี
ผูใ้ ดเอาถังครอบไว้ย่อมตังไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่าง
แก่ทุกคนทีอยู่ในเรือนนัน 16 ท่านทังหลายก็เหมือนกับ
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ตะเกียงจงส่องสว่ างแก่คนทังปวงเพือว่า เมือเขาได้เห็น
ความดีทท่ี านทําเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผูท้ รง
อยู่ในสวรรค์
 อฟ. 5:27 เพือพระองค์จ ะได้ม ค
ี ริสตจักรทีมีสง่าราศีไม่ม ี
ตําหนิรวรอยหรื
ิ
อมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิปราศจากตําหนิ
 การสะท้อนสง่าราศี คือการสะท้อนพระคริสต์ทอยู
ี ่ในเรา และ
คนรอบตัวเราสามารถมองเห็นได้
 ในพระธรรม ยก. 4:8 กล่า วว่า ท่านทังหลายจงเข้า มาใกล้
พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ทา่ น
 หากเราตังใจทีจะเข้าใกล้พระองค์เสมอ ท่านก็จะพบพระองค์
พระองค์กําลังมองหาคนรุ่นใหม่ ทีสามารถต้านทานกระแส
โลกที ดุ ด ั น และคุ ก คาม เพื อเข้ า มาแสวงหาพระองค์
ท่ามกลางวัยรุน่ ที ชอบวิงตามกระแส แสวงหาการยอมรับ จะ
มีสกั คนไหมทีแสวงหาพระองค์
 นี เป็ น ครังทีสอง ทีโมเสสปี น ขึนไปบนภู เ ขา เพือแสวงหา
พระเจ้า หลังจากครังแรกทีเขาลงมา ก็พบว่าอิสราเอลทนรอ
ไม่ได้ วิงหารูปเคารพอืน หลังจากทีโมเสสได้จดั การกับความ
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หลงเจินไปของอิสราเอล โมเสสก็พาเขากลับมาหาพระเจ้า
ด้วยวิธกี ารของพระเจ้าทีได้ทรงวางไว้
โมเสส แสวงหาพระเจ้า อย่างเอาเป็ นเอาตาย บางคนบอก
ผมใช้คําพูดแรง แต่ถา้ พีน้องไปเห็นภูเขาซีนาย แล้วต้องปี น
ขึนไปแบบโมเสส พีน้องจะตระหนักว่า ผมไม่ได้พูดเกินจริง
เลย เวลานันการปี นเขาไม่มเี ซฟตี ไม่มเี ครืองมือช่วยปี นเขา
นะครับ อิสราเอลถึงคิดว่าโมเสสคงตายไปแล้ว
เมือโมเสสแสวงหาพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจัง เขาก็พบกับ
พระเจ้า และผลของการลงทุนแรงกายแรงใจ และเวลาในการ
แสวงหาพระเจ้า เราพบสิงอัศจรรย์เกิดขึนในชีวติ ของโมเสส
ใบหน้าโมเสสสะท้อนสง่าราศีของพระเจ้า
ผมขอให้หวั ข้อคําเทศนาในเช้าวันนีว่ า “สะท้ อนพระฉาย
พระคริสต์”
พีน้ องครับ พระวจนะทุกตอนจะเป็ นจริงในชีวิตของเรา ใน
วันทีพระคริสต์เสด็จมา เราอาจคิดว่าเราต่างจากโมเสส หน้า
เราจะสะท้อนพระฉายได้อย่างไรแต่เรากําลังคิดตามความคิด
ของมนุษย์ แต่ความคิดจากพระวจนะในตอนนี คือ เราทุกคน
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สะท้อนพระฉายเหมือนโมเสสได้เช่นกัน หากเราทําตาม
พระวจนะในตอนนี
พระวจนะในเช้าวันนี บอกถึงวิธกี ารทีเราทุกคนจะได้สะท้อน
พระสง่าราศีของพระเจ้าในชีวติ ของเรา พระวจนะตอนนี ท้า
ทายผมมาก และผมหวังว่า จะท้าทายพีน้องทุกท่านทีอยู่ทนีี
ด้วยครับ ประการแรก เราจะต้อง
1. อดอาหารอธิษฐาน(28)





การทีจะเข้าถึงการสะท้อนพระสง่าราศีได้ เราต้องเข้าสู่โหมด
ของการคิดทบทวนเกียวกับเรืองราวฝา่ ยวิญญาณ และการ
นําหัวใจของเราเข้าไปใกล้พระองค์ ไม่มที างลัด ไม่มตี ู้หยอด
เหรียญ ทีอยากได้อะไรก็แค่กดปุ่มอย่าคิดเหมือนซีโมนคน
ทําวิทยาคม ทีคิดว่าของประทานจากพระเจ้าซือได้ด้วยเงิน
(กจ.8:18-19)
นานเท่าไหร่แล้วทีเราไม่เคยอดอาหารอธิษฐาน และคิดว่า
เป็ นเรืองทีไม่จําเป็ น พระเยซูมายังมากินและดืมเลย กีคนที
คิดว่า เรากําลังทําเหมือนพระเยซู เราเป็ นเหล้าองุน่ ใหม่ เลย
ต้องอยู่ในถุงหนังองุ่นใหม่ คิดว่าการอดอาหารเป็ นเรืองของ
8
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พระคัมภีรเ์ ดิม หรือมองเป็ นเรืองการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ไม่เป็ น
ผูน้ ํา ก็ไม่ตอ้ งทํา!
พีน้องเคยเห็นคนทีเขาไม่ยอมกินอะไรเลย 40 วันไหมครับ
ไม่มอี ะไรใหม่ ทุกสิงเคยเกิดขึนเพือทําให้เราได้เข้าใจในพระ
วจนะมากขึน
Ex. การอดอาหารประท้ ว ง ( มหาตม คานธี, จํ า ลอง
ศรีเ มือง), คนทุ ก ข์ใ จจนกิน ไม่ได้ น อนไม่ห ลับ (พ่ อ แม่อ ยู่
ICU), คนที กํ า ลั ง ครํ าเคร่ ง ทํ า บางอย่ า ง (ตอนอัล เบิ ร์ ด
ไอสไตน์คดิ สูตรคณิตศาสตร์ของเขา, เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์
ไปนอนในโลง ทังวัน ไม่กิน ไม่ใ ห้ใครมายุ่ ง เพือให้ได้แ รง
บันดาลใจในการวาดภาพชุดต่อไป)
บุคคลเหล่า นี กําลังตกอยู่ในภาวะล่อแหลม เขาต้องจดจ่อ
ต้องทําบางสิงเพือยือยุดบางสิง เพือจะทําให้เขาอยู่รอดต่อไป
ได้และไปถึงคําตอบทีต้องการได้
โมเสสตระหนักถึงความล่อแหลม เขาต้องนํ าคนดือ 2 ล้าน
คน เขาต้องยือยุดเพือให้ได้วธิ กี าร ทีจะทําให้การทรงเรียกนี
สําเร็จ เขาปี นเขาอย่างเอาเป็ นเอาตาย ขึนไปก็ไม่กนิ ไม่ดมื
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จดจ่อรอพระเจ้า รอฟงั ว่าพระเจ้าจะว่าอย่างไร เขาต้องทํา
อย่างไร ไม่รกู้ ไ็ ม่ลงเขาแล้ว...
ผมเชือว่ า ผู้นํ า ทีมีห ัว ใจรับ ใช้พ ระเจ้า หลายท่ า นเข้า ใจ
ความรูส้ กึ ของโมเสสในเวลานี แต่พระวจนะไม่ได้พูดกับผูน้ ํ า
เท่านัน พีน้ องทีรัก เราทุกคนคือผูท้ ถูี กเรียกมาเพือสะท้อน
พระฉายของพระคริสต์ และสิงนีจะไม่เกิดขึนเพียงแค่ทา่ นมา
ในคริส ตจ้ ก ร แต่ เ ริมเมือท่ า นยอมถ่ อ มตัว ลง อดอาหาร
อธิษฐาน แสวงหาพระเจ้าด้วยสินสุดจิต สินสุดใจเท่านัน
ผมเชือว่า พระเจ้าทรงคําจุนโมเสสในช่วงเวลานีอย่างเกิน
ธรรมชาติ ตลอด 40 วัน 40 คืน ผมไม่อยากให้ทุกท่านถือ
ตัวเลขเป็ นเคล็ด ไม่ใช่จํานวนวันทีอดว่าต้องเท่านัน เท่านี
สิงสําคัญคือ ความปรารถนาทีจะเข้าไป อย่างน้อยสัปดาห์ละ
ครัง เพือการเข้าสู่โหมดฝา่ ยวิญญาณ บางท่านอาจต้องการ
มากกว่านี ในบางช่วงเวลา บางท่านตังไว้ 3 ติดต่อกัน ทุก
เดือน บางท่านตังไว้ 40 วัน เว้นวันอาทิตย์ ฯลฯ
สิงทีเป็ นกุญแจในการอดอาหาร ไม่ใช่เพือการโชว์ว่าเราเป็ น
คนฝา่ ยวิญญาณ โมเสสทําให้เราสัมผัสถึงความเอาจริงเอาจัง
ในการเข้า ใจถึง พระทัยพระเจ้า เขาอยากจะเข้า ไป ไม่ส น
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อาหาร ไม่สนนํา ไม่สนว่าตัวจะเป็ นอย่างไร ต้องการเพียงได้
ยินเสียงพระเจ้า นีคือจุดมุง่ หมายทีเราจะอดอาหารอธิษฐาน
 (ผูเ้ ทศนา กรุณาศึกษา อสย 58)
 อสย. 58:6การอดอาหารอย่า งนีไม่ใช่หรือ ทีเราต้องการ คือ
การแก้พนั ธนะของความอธรรม การแก้สายรัดแอก และการ
ปล่อยให้ผถู้ ูกบีบบังคับเป็ นอิสระ และการหักแอกเสียทุกอัน
 การอดอาหารทําให้เ ราแก้พ น
ั ธนะความอธรรมในใจของเรา
ได้ ถึงเวลาทีเราจะได้เข้าใจถึงเสรีภาพจากความอธรรมแล้ว
 คนทีรูต
้ วั ว่าตนกําลังอยู่ในสภาวะสินหวังผมไม่หว่ ง เขารูแ้ ล้ว
วัน นี ว่า เขาต้องทํา อย่ างไรผมห่ว งคนทีไม่รู้ว่ ากํ าลังอยู่ใ น
สภาวะทีกําลังจะสินหวังแล้ว พีน้องทีรัก อย่าถูกหลอกด้วย
screen saver…มีนิทาน ภาคต่อของชีวติ บิล เกตส์...
 บิล เกตส์ เจ้าของอาณาจักรไมโครซอฟต์ ตายแล้วขึนสวรรค์
 ทูต สวรรค์พู ด กับ ผู้ย ิงยงแห่ง วงการคอมพิว เตอร์ว่ า "เจ้า ได้
สร้า งคุ ณู ป การแก่ ช าวโลกไว้ ม ากด้ ว ยระบบปฏิบ ัติ การ
วินโดวส์ของเจ้า แม้แต่สวรรค์กบั นรกยังใช้วนิ โดวส์ 98 เจ้า
จึงได้สิทธิทีไม่เคยมีใครได้มาก่อน ด้วยการเลือกว่า อยาก
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HIM Thailand: Sep 23, 2014











ขึนสวรรค์หรือลงนรก "บิลเกตส์ขอดูด้วยตาตนเองก่อนทีจะ
เลือก
ในนรกเขาเห็นชายหาดขาว สะอาด นํ าทะเลสีครามใสสด
ท้องฟ้าแจ่มกระจ่าง
มีสาวงามนับพันเริงเล่นหัวเราะร่าอยู่ทวไป
ั ดวงตะวัน ฉาน
ฉาย อากาศอุน่ สบาย บิลรูส้ กึ ชอบใจมาก จากนันก็ขนไปดู
ึ
ที
สวรรค์บนสวรรค์มนี างฟ้าล่องลอยในม่านเมฆ บ้างดีดพิณ
บ้างร้อง เพลง ดูน่าประทับใจ แต่ไม่น่าหลงใหลเท่านรก บิล
เห็นดังนันจึงบอกทูตสวรรค์ว่า....."ขออยู่นรกดีกว่า"
สองอาทิตย์ต่อมา ทูตสวรรค์แวะไปเยียมบิลในนรกเห็นบิล
กําลังร้องโอดโอยอยู่ทา่ มกลางเปลวเพลิงในถําอันมืดมัวสอง
มือตะกายไขว่คว้าอย่าง สินหวังบิลเห็นทูตสวรรค์กด็ ใี จมาก
รีบตะโกนถาม "ผมทรมานเหลือเกิน ชายหาดกับพวกสาว ๆ
หายไปไหนกันหมด"
"อ้าว เจ้าไม่รหู้ รือว่า นันมันสกรีนเซิฟเวอร์ ทําไมไม่เคาะเข้า
ไปหล่ะ!!!"
สิงทีท่านมองเห็นบนโลก อาหารอันโอชะ ชายหนุ่ ม สาวงาม
รอบตัว ชือเสียงเกียรติยศ ในโลกนี เป็ นเพียงแค่สกรีนเซฟ
12
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เวอร์เ ท่านัน ถึง เวลาทีเราต้องเคาะเข้าไป เพือเราจะเห็น
ความจริง เคาะเข้าสู่โหมดฝา่ ยวิญญาณ เอเมนไหมครับ
ไม่เ พีย งตัว เราหลายท่านพ่อแม่ก็อายุม ากแล้ว ยังไม่ได้ร บั
ความรอด งานรับใช้กต็ ดิ ขัด ไม่รจู้ ะไปต่ออย่างไร บางคน
ก็เจอปญั หาการเรียน การทํางาน จนต้องเลือกระหว่างงาน
กับพระเจ้า คนรักกับพระเจ้า บางคนรูจ้ กั พระเจ้ามาตังนาน
ยังไม่รวู้ ่า พระองค์สร้างเรามาเกิดเพืออะไร
เมือไหร่ก็ต าม ทีเราปรารถนาจะได้ยิน คําตอบทีมาจาก
พระเจ้า เราจําเป็ นต้องเต็มใจทีจะหยุดเนือหนัง และตังเวลา
แยกตัวออกจากภารกิจประจําวัน เพือเข้ามาแสวงหาพระเจ้า
อย่างจริงจัง
ประการแรกของการสะท้อนพระฉายพระคริส ต์ คือ เข้า สู่
โหมดฝา่ ยวิญญาณด้วยการอดอาหารอธิษฐาน ประการที 2
2. ถ่อมใจและยอมจํานน (27-33)
อีก แล้ ว หรื อ สลั ก พระบั ญ ญั ติ ใ นศิ ล าอี ก แล้ ว หรื อ ด้ ว ย
ความคิดแบบมนุษย์กจ็ ะคิดว่า คนจะยอมฟงั ? คนจะดีขน?
ึ
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พอลงมาจากเขา หน้าของโมเสสก็สะท้อนพระฉาย ทําให้เขา
แตกต่างจากคนอืน นียิงลําบากใจกว่าทีพระเจ้าเรียกให้เรา
ทําสิงทีซําซากในสิงทีเคยทําแล้วไม่ได้ผลด้วยซํา
พีน้องทีรัก คนมีอายุ ไม่กล้าแสดงตัวว่าเชือพระเจ้า เพราะ
อายเด็ก เดียวจะหาว่า แก่แล้วไม่มจี ุดยืนส่วนวัยรุ่น ไม่กล้า
แสดงตัวเพราะกลัวคนไม่ยอมรับ เดียวจะถูกเรียกว่า เป็ น
เณร เป็ นบาทหลวง ไม่มคี นคบเฟสก็ไม่มคี นฟอโล่ว์ไม่มใี คร
กดไลค์ให้
แต่ผทู้ จะสะท้
ี
อนพระฉายพระเจ้าได้ เขาต้องพาตัวเองมาสู่จดุ
แห่งการยอมจํานนในพระเจ้า ยอมถ่อมใจลง เชือฟงั สิงที
พระเจ้าให้ทาํ
และแม้สงนั
ิ น เราก็เคยทําแล้ว แต่ไม่ได้ผล บางท่านเคยพา
เพือนมาโบสถ์แล้ว เพือนเอากลับไปเล่าทีโรงเรียน พาเพือน
ทังห้องเกลียดเราไปเลยก็ม ี
แม้โมเสสก็ไม่รู้ว่าศิลา 2 แผ่นจะช่วยอะไรได้ แต่เขาไม่ม ี
คํา ถาม เขาไม่ส งสัย เขาเพีย งเชือฟ งั และทํา ตามเท่า นัน
และแม้ เ ขาต้ อ งแตกต่ า งจากคนอืน ท่ า มกลางชนชาติ
14
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อิส ราเอล เขาต้องคลุ ม หน้ า แต่ เ ขายอมจํ า นนต่ อพระเจ้า
ยินดีทจะเป็
ี นในสิงทีพระเจ้าเรียก แม้จะต้องแตกต่างก็ตาม
 การอดอาหารทําให้เ ราได้เ ข้าสู่โ หมดฝ ่ายวิญญาณ และรับ รู้
นํ าพระทัย ส่วนความถ่อมใจและการยอมจํานน ทําให้เรามี
เสรีภาพทีจะทําตามนําพระทัยพระเจ้า
 2 พศด.7:14ถ้า ประชากรของเราผูซ
้ ึงเขาเรียกกันโดยชือ
ของเรานันจะถ่อมตัวลงและอธิษฐานและแสวงหาหน้าของ
เราและหันเสียจากทางชัวของเขาเราก็จะฟงั จากสวรรค์และ
จะให้อภัยแก่บ าปของเขาและจะรักษาแผ่น ดินของเขาให้
หาย
 ยรม. 29:12-14 แล้ว เจ้า จะทูล ขอต่อเราและมาอธิษ ฐานต่อ
เราและเราจะฟงั เจ้า 13 เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมือเจ้า
แสวงหาเราด้วยสินสุดใจของเจ้า 14 พระเจ้าตรัสว่าเราจะให้
เจ้าพบเราและเราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดีและรวบรวมเจ้ามา
จากบรรดาประชาชาติและจากทุกทีทีเราขับไล่เจ้าให้ไปอยู่
นัน พระเจ้าตรัสดังนีแหละและเราจะนํ าเจ้ากลับมายังทีซึง
เราเนรเทศเจ้าให้จากไปนัน
15
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พระเจ้า จะพาเรากลับ มาสู่ ส ภาพดี นี เป็ น นํ าพระทัย ของ
พระองค์ และสภาพดีของเรา ก็เป็ นเสมือนวันแรกทีพระเจ้า
ทรงสร้างอาดัม และบอกว่า ดีคอื สภาวะก่อนทีเราจะล้มลงใน
บาป
 พีน้องทีรัก พระเจ้าทรงสร้างเราตามพระฉาย พระองค์จะพา
เรากลับ ไปสู่ พ ระฉายของพระองค์ กลับ ไปสู่ ว ัน เหล่ า นั น
ก่อนทีความบาปจะเข้ามาในชีวติ ของเรา...ท่านใดอยากกลับ
ไปสู่ พ ระฉายของพระเจ้ า บ้ า งครับ จงเข้ า สู่ โ หมดฝ่ า ย
วิญญาณด้วยความถ่อมใจและยอมจํานนกับพระเจ้า...
 พีน้ อ งทีรัก เราจะแตกต่ า งแน่ ค รับ แต่ ไ ม่ใ ช่อ ย่ า งทีเรากลัว
เราไม่ได้คุกคามเพือนด้วยความเชือ อย่าโดนหลอก
 สิงทีเกิดขึนกับ โมเสส ทําให้เ ขากลัว ทีจะเข้าหาโมเสส ไม่ใช่
รังเกียจโมเสส แต่ยําเกรง เพือนไม่ได้รงั เกียจ แต่ยําเกรง
ั ประสบการณ์ ทีเพือนถอยห่าง แต่ยงั เป็ น
 (ผูเ้ ทศนาแบ่ง ปน
เพือนกัน ไม่ชวนกินเหล้าแล้ว แต่มปี ญั หาจะชอบมาเล่าให้
เราฟงั )
 2 คร. 3:9-12เพราะว่าถ้าการปฏิบต
ั สิ ําหรับปรับโทษยังมีรศั มี
การปฏิบตั สิ ําหรับความชอบธรรมก็ยงมี
ิ รศั มีมากกว่านันอีก
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10 อันทีจริงรัศมีซึงได้ทรงประทานให้นันก็อบั แสงไปแล้ว
เพราะถูก รัศมีอนั เลิศประเสริฐนันได้ส่องข่มเสียหมด 11
เพราะถ้าสิงทีได้จางไปยังเคยมีรศั มีถงึ เพียงนันสิงซึงจะดํารง
อยู่กจ็ ะมีรศั มีมากยิงกว่านันอีก12 เมือเรามีความหวังอย่าง
นันแล้วเราจึงกล้ามากขึนทีจะพูด
 ข้อ 18 แต่เ ราทังหลายไม่ม ผ
ี ้าคลุมหน้ าแล้วจึงแลดูพระสิร ิ
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและตัวเราก็เปลียนไปเป็ นเหมือนพระ
ฉายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าคือมีศกั ดิศรีเป็ นลําดับขึนไปเช่น
อย่างศักดิศรีทมาจากองค์
ี
พระผูเ้ ป็ นเจ้าซึงเป็ นพระวิญญาณ
 สง่าราศีทจะปรากฏในเราจะมากกว่
ี
ายุคของโมเสสมากนัก
เพราะพระวิญญาณฯ อยู่ในเรา
 ถึงเวลาทีจะถ่อมใจและยอมจํานนต่อนํ าพระทัยทีพระเจ้าตรัส
กับเราในขณะทีได้ครําครวญอธิษฐานอดอาหาร เอเมน?
 วิธก
ี ารสะท้อนพระฉายพระคริสต์ ประการที 3
3. มีวินัยทําต่อเนื อง(34-35)


โมเสสไม่ได้จบเพียง 40 วัน 40 คืน โมเสสยังคงเข้าเฝ้าพระ
เจ้าอย่างต่อเนือง
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แต่เมือไรทีโมเสสเข้าเฝ้าทูลพระเจ้าท่านก็ปลดผ้านันออก
เสียจนกว่าจะกลับออกมาแล้วท่านออกมาเล่าให้คนอิสราเอล
ฟงั ตามทีท่านรับพระบัญชามาแล้วนัน 35 และคนอิสราเอลดู
หน้าของโมเสสคือเห็นผิวหน้าของโมเสสทอแสงฝา่ ยโมเสส
ใช้ผา้ คลุมหน้าไว้อกี ทุกครังจนกว่าจะเข้าไปทูลพระองค์
การเข้าเฝ้าครังหลังๆ นี ไม่ได้บนั ทึกว่ ายาวนานกีวัน ผม
อยากหนุ น นํ าใจทุ ก ท่ า นทีอยู่ ทีนี เราไม่ไ ด้ ม าถกศาสนา
ศาสตร์ว่าด้วยเรืองของเวลา ตีความเรืองตัวเลข ผมอยากให้
ทุกท่านมีเสรีภาพ ในการอดอาหาร เข้าเฝ้าพระเจ้า
บางท่าน 1 วันต่อสป. บางท่านการอด 1 มือ เป็ นเรืองปกติ
ก็อาจปรับเป็ น 3 วันต่อเนืองต่อเดือนก็ได้
ส่วนวิธกี ารอด จะอดบริสุทธิ (คือไม่ทานนํ าหรืออาหารเลย)
หรือจะอดเฉพาะอาหารแข็ง หรือจะอดเฉพาะบางมือก็สุด
แล้วแต่ทา่ น
(เคยได้ยนิ คนแซวว่าอดลูกชินได้ไหม เพราะปกติชอบลูกชิน
มาก ก็สุดแล้วแต่ครับ ผมเพียงอยากหนุนนําใจ หากต้องการ
จะเข้าโหมดฝา่ ยวิญญาณจริงๆ ก็อยากให้เอาจริงเอาจังครับ)
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เมือเราเข้าสู่โหมดฝ่ายวิญญาณได้ สิงทีจะเกิดขึนสัมผัสได้
คือความเข้าใจในพระวจนะ โมเสสกลายเป็ นผู้สอสารพระ
ื
วจนะไปถึง อิส ราเอล โมเสสรับ พระวจนะทีทรงบัญชา มา
ถ่ายทอดแก่ชนชาติอสิ ราเอล
ผมเชือว่า เมือเราทุกคนเข้าสู่โหมดนี การถ่ายทอดพระวจนะ
ในชีวติ ของท่านจะลึกซึงขึน มีการนมัสการพระเจ้าอย่างเป็ น
ธรรมชาติ มีเ สีย งนมัส การอยู่ ใ นหัว ใจเสมอ มีภ าษาพระ
วิญญาณอยู่กบั ลินเสมอ
จงรักษาพระสง่าราศีทปรากฏในชี
ี
วติ ของเราไว้ ด้วยการมี
วินยั ในการเข้าสู่โหมดฝา่ ยวิญญาณ เอเมน?
อย่ า ถือ การอดอาหารเป็ น ศาสนกิจ แต่ ใ ห้เ วลาในการอด
อาหาร เป็ นช่วงเวลาทีจะแสวงหานําพระทัยจริงๆ จังๆ
ไม่มสี ูตรตายตัว บางท่านอธิษฐานในพระวิญญาณ บางท่าน
ร้องนมัสการ แต่สงที
ิ จะเหมือนกันคือ พระเจ้าจะทรงตรัสกับ
เรา หากเราเข้าไปด้วยความถ่อมใจและยอมจํานน
สําหรับผม หากเป็ นเรืองทีซีเรียสมาก (ไม่ใช่ความต้องการ
ตามธรรมชาติของมนุ ษย์) ผมรู้ว่า นันเป็ น เวลาทีพระเจ้า
อยากให้เ ข้า ไปร้องทู ล มากขึน ผมก็จ ะใช้วิธียืน กราน จะ
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แสวงหานํ าพระทัยต่อจนกว่าจะมีทาง ผมจะเพิมเวลา เพิม
วันในการอดอาหารอธิษฐานมากขึน จนกว่าจะเห็นประตูและ
ความเป็ นไปได้ทมาจากพระเจ้
ี
า
 ผมอยากหนุ น นํ าใจพี น้ อ งทุ ก ท่ า น ในห้ อ งประชุ ม แห่ ง นี
ตืนตัวในเรืองการอดอาหารอธิษฐานมากขึนครับ
 พระเจ้า ทรงเรีย กเรามา เพื อสะท้ อ นพระฉายพระคริส ต์
พระองค์ทรงสํ าแดงวิธีการอย่า งเป็ นรูป ธรรม ทีเราทุกคน
สามารถเรียนรู้และปฏิบตั ิตาม ด้วยการอดอาหาร ถ่อมใจ
และยอมจํานน แสวงหาพระเจ้าต่อเนือง
 เพือทีเราจะสามารถสะท้อนพระฉายของพระองค์
 ผมขอจบด้วยพระวจนะ 2 ตอน
 มธ. 5:14-16ท่านทังหลายเป็ นความสว่า งของโลกนครซึง
อยู่บนภูเขาจะปิ ดบังไว้ไม่ได้ 15 เมือจุดตะเกียงแล้วไม่ม ี
ผูใ้ ดเอาถังครอบไว้ย่อมตังไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่าง
แก่ทุกคนทีอยู่ในเรือนนัน 16 ท่านทังหลายก็เหมือนกับ
ตะเกียงจงส่องสว่ างแก่คนทังปวงเพือว่า เมือเขาได้เห็น
ความดีทท่ี านทําเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผูท้ รง
อยู่ในสวรรค์
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อฟ. 5:27เพือพระองค์จ ะได้มคี ริส ตจัก รทีมีส ง่าราศีไม่ม ี
ตําหนิรวรอยหรื
ิ
อมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิปราศจากตําหนิ
เพือเราจะปราศจากตําหนิและริวรอย...เราจะสะท้อนพระ
ฉายพระคริสต์ดว้ ยกัน
(ท้าทาย อธิษฐาน)
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