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โครงรางคําเทศนาพระธรรมอพยพ 5:22-7:5
เรื่อง “ อาการและการแกไขความคิดเชิงลบ”
Symptoms and Treatment of Negativism
1. อาการของความคิดเชิงลบ (5:22-23, 6:12,30)
Symptoms of Negativism
ก. มองโลกในแงราย (5:22)
ข. ถากถาง (5:22)
ค. กลาวโทษ (5:23)
ง. เหตุผลจอมปลอม/แกตัว (6:12,30)
2. การรักษาอาการคิดเชิงลบ (6:1-7:5)
Treatment of Negativism
ก. พระเจาเปนใคร (6:1-5)
ข. พระเจาตรัสวาอะไร (6:6-8)
ค. ในพระเจา เราเปนใคร (6:9-7:5)
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อพยพ 5:22-7:5 (อานถึง 6:13)
22โมเสสจึงกลับไปทูลพระเจาวา “ขาแตพระเจา เหตุไฉน
พระองคทรงทํารุนแรงแกชนชาตินี้ เหตุไฉนพระองคจึงทรงใช
ขาพระองคมา 23 ตั้งแตขาพระองคไปเฝาฟาโรห และทูลใน
พระนามของพระองคแลว ฟาโรหก็ทําทารุณแกชนชาตินี้ สวน
พระองคก็มิไดทรงชวยประชากรของพระองคใหพนความทุกข
เลย”
1 พระเจาตรัสกับโมเสสวา “บัดนี้เจาจะไดเห็นเหตุการณซึ่ง
เราจะกระทําแกฟาโรห คือเราจะบังคับฟาโรห ดวยมืออันทรง
ฤทธิ์ ใหปลอยประชาชนไป เออ ดวยมืออันเขมแข็งของเรานั่น
แหละ เขาจะไลประชาชนออกจากแผนดินของเขา” 2 พระเจา
ตรัสกับโมเสสอีกวา “เราคือพระเยโฮวาห 3 เราปรากฏแกอับรา
ฮัม แกอิสอัค และแกยาโคบดวยนามวาพระเจาผูทรงฤทธิ์ แต
เรามิไดสําแดงใหเขารูจักเรา ในนามพระเยโฮวาห 4 อีก
ประการหนึ่ง เราทําพันธสัญญาไวกับเขาทั้งหลายแลววา เรา
จะยกแผนดินคานาอันใหแกเขา อันเปนแผนดินทีเ่ ขาเคยอาศัย
อยูในฐานะคนตางดาว 5 ยิ่งกวานั้น เราไดยินเสียงคร่ําครวญ
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ของชนชาติอิสราเอล ซึ่งชาวอียิปตกักไวใหเปนทาสและเรา
ระลึกถึงพันธสัญญาของเรา 6 เหตุฉะนี้จงกลาวแกชนชาติ
อิสราเอลวา ‘เราคือพระเยโฮวาห เราจะนําพวกเจาไปใหพน
จากงานตรากตรําที่ชาวอียิปตเกณฑใหทํา และจะใหพนจาก
การเปนทาสเขา เราจะชวยกูเจาดวยแขนทีเ่ งื้องา และดวยการ
พิพากษาอันใหญหลวง 7 เราจะรับพวกเจาเปนประชากรของ
เรา และเราจะเปนพระเจาของพวกเจา พวกเจาจะรูวา เราคือ
พระเยโฮวาห พ ระเจ า ของเจ า ผู นํ า เจ า ไปให พ น จากงาน
ตรากตรําทีช่ าวอียิปตเกณฑใหทํา 8 เราจะนําพวกเจาเขาไปใน
แผนดิน ซึ่งเราไดปฏิญาณไววาจะใหแก อับราฮัม แกอิสอัค
และแกยาโคบ เราจะยกแผนดินนั้นใหแกเจาเปนกรรมสิทธิ์ เรา
คือพระเจา’” 9 โมเสสจึงนําความนั้นไปเลาใหชนชาติอิสราเอล
ฟง แตเขามิไดเชื่อฟงโมเสสเพราะหมดอาลัยตายอยาก และ
ทนงานทาสแทบไมไหว
10 พระเจาตรัสกับโมเสสวา 11 “จงเขาไปเฝาฟาโรหกษัตริย
แหงอียิปตบอกใหปลอยชนชาติอิสราเอลไปจากแผนดินของ
เขา” 12 แตโมเสสกราบทูลพระเจาวา “แมแตชนชาติอิสราเอลก็
มิไดเชื่อฟงขาพระองค ฟาโรหจะเชื่อฟงขาพระองคอยางไร ขา
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พระองคเปนคนพูดไมคลอง” 13 พระเจาจึงตรัสแกโมเสสและ
อาโรน ใหแจงแกชนชาติอิสราเอลและฟาโรหกษัตริยอียิปตวา
พระองคทรงมีบัญชาทานทั้งสองใหพาชนชาติอิสราเอลออก
จากแผนดินอียิปต
14 ตอไปนีเ้ ปนตนตระกูลของเขา บุตรของรูเบนผูเปนบุตร
หัวปของอิสราเอลชื่อฮาโนค ปลลู เฮสโรน และคารมี เหลานี้
เปนตระกูลเผารูเบน 15 บุตรของสิเมโอนชื่อเยมูเอล ยามีน โอ
หาด ยาคีน โศหาร และชาอูลผูเกิดจากหญิงชาวคานาอัน
เหลานี้เปนตระกูลเผาสิเมโอน 16 ตอไปนี้เปนชื่อบุตรของเลวี
ตามชาติพันธุของเขาคือ เกอรโชน โคฮาท และเมรารี เลวีนั้นมี
อายุไดรอยสามสิบเจ็ดป 17 บุตรของเกอรโชนชื่อลิบนีและชิเม
อี ตามตระกูลของเขา 18 บุตรของโคฮาทชื่ออัมราม อิสฮาร เฮ
โบรน และอุสซีเอล โคฮาทมีอายุไดรอยสามสิบสามป 19 บุตร
ของเมรารีชื่อ มาหลี และมูชี เหลานี้เปนตระกูลของคนเลวี
ตามชาติพันธุของเขา 20 ฝายอัมรามไดโยเคเบดนองบิดาของ
ตนเปนภรรยา แลวนางใหกําเนิดบุตรแกเขาชื่ออาโรนและ
โมเสส อัมรามมีอายุไดรอยสามสิบเจ็ดป 21 บุตรของอิสฮาร
ชื่อโคราห เนเฟกและศิครี 22 บุตรของอุสชีเอล ชื่อมิชาเอล
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เอลซาฟานและสิธรี 23 ฝายอาโรนไดนางเอลีเชบาบุตรีของอัม
มีนาดับ นองสาวของนาโชนเปนภรรยา นางมีบุตรกับเขาชื่อ
นาดับ อาบีฮู เอเลอาซารและอิธามาร 24 บุตรของโคราหชื่ออัส
สีร เอลคานาหและอาบียาสาฟ เหลานี้เปนตระกูลของคนโค
ราห 25 ฝายเอเลอาซารบุตรอาโรน ไดรับบุตรีคนหนึ่งของปูทิ
เอลเปนภรรยา นางมีบุตรกับเขาชื่อฟเนหัส คนเหลานี้เปนตน
ตระกูลของคนเลวีตามตระกูล
26 อาโรนและโมเสสสองคนนีแ้ หละ คือผูท พี่ ระเจาไดตรัสวา
“จงพาชนชาติอิสราเอลออกจากแผนดินอียิปตตามหมูตามกอง
ของเขา” 27 สองคนนีแ้ หละเปนผูท กี่ ราบทูลฟาโรหกษัตริยของ
อียิปตเรื่องพาชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปตคือโมเสสคนนี้
และอาโรนคนนี้แหละ 28 ในวันที่พระเจาตรัสกับโมเสสใน
แผนดินอียิปตนั้น 29 พระองคตรัสกับโมเสสวา “เราคือพระเจา
เจาจงบอกฟาโรหกษัตริยของอียิปตตามขอความซึ่งเราไดบอก
แกเจา” 30 ฝายโมเสสกราบทูลพระเจาวา “ขาพระองคเปนคน
พูดไมคลอง ทีไ่ หนฟาโรหจะเชื่อฟงขาพระองค”
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1 พระเจาจึงตรัสกับโมเสสวา “ดูซี เราตั้งเจาไวเปนดังพระ
เจาตอฟาโรห และอาโรนพี่ชายของเจาจะเปนผูเผยพระวจนะ
แทนเจา 2 เจาจงบอกขอความทั้งหมดที่เราสั่งเจา แลวอาโรน
พี่ชายของเจา จะบอกแกฟาโรห ใหปล อยชนชาติอิส ราเอล
ออกไปจากแผนดินของเขา 3 เราจะทําใหใจของฟาโรหแข็ง
กระดางไป แมเราจะกระทําหมายสําคัญและอัศจรรยใหทวีมาก
ขึ้นในประเทศอียิปต 4 ฟาโรหจะไมเชื่อฟงเจา แลวเราจะยกมือ
ของเราขึ้นปราบประเทศอียิปต และจะพาพลโยธาของเราคือ
ชนชาติอิสราเอลใหพนจากแผนดินอียิปตดวยกิจการใหญโต
อันทรงฤทธิ์ 5 ชาวอียิปตจะรูวาเราคือพระเจา ตอเมื่อเราไดยก
มือขึ้นปราบอียิปต และพาชนชาติอิสราเอลออกจากพวกเขา”
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ในยุ ค ป จ จุ บั น คนเริ่ ม มี อาการซึ ม เศร า มากขึ้ น สมั ย ก อ น
อาการซึ ม เศร า เกิ ด กั บ ผู สู ง อายุ แต ป จ จุ บั น กลั บ พบได
แมกระทั่งคนวัยทํางาน อายุระหวาง 25-40 ป อัตราการฆา
ตัวตายก็สูงขึ้น เปนเงาตามตั ว สวนหนึ่งมาจากปญหาทาง
สังคมที่ซับซอนขึ้น รวมกับการมีความทนทานของสภาวะ
ทางจิตทีล่ ดนอยลง
ความคิดเชิงบวก หรือ positive thinking จึงกลายเปนหนึ่งใน
ปจจัยที่ถูกกลาวถึงอยางมากในชวงยุคนี้ เปนปจจัยที่ไดรับ
การยอมรับวา จะชวยพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ สามารถ
แกไขปญหาการซึมเศรา และสภาวะทางจิตไดเปนอยางดี
แตกอนที่เราจะถูกพัฒนาความคิดเชิงบวกได เราจําเปนตอง
รูจักสิ่งที่เราคุนเคยกอน เพื่อที่จะเขาใจและแกไขไดทันทวงที
กอนจะมาดูดวยกันถึงรูปแบบความคิดเชิงลบ และการแกไข
ความคิดเชิงลบ ผมขอทบทวนเหตุการณในพระวจนะกอน
ความเดิมตอจากตอนที่แลว โมเสส ทารกชายที่ธิดาฟาโรห
ฉุดขึ้ นจากน้ํ า เมื่ อเติ บโตขึ้ น กลับ ยืน อยูฝ ายตรงขา ม เขา
ตอสูเ พื่อชนชาติของเขา จนต องระหกระเหิน หนี ภัย ไปอยู
มีเดียน เลี้ยงชีพดวยการเปนคนเลี้ยงแกะ
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เมื่อถึงเวลา พระเจาทรงเรียกใหโมเสส กลับไปอียิปต เพื่อ
ปลดปลอยชนชาติอิสราเอลออกจากการเปนทาส
หลังจากโมเสสตอรอง กับพระเจาอยูนาน เขาจึงตัดสินใจทํา
ตามการทรงเรียก เขาเดินทางไปอียิปตพรอมกับพี่ชาย อา
โรน และไมเทาของพระเจา
สป.ที่ผานมา เราเห็นโมเสส ไดทําตามสิ่งที่พระเจาสั่งใหเขา
ทํา เขาเขาพบฟาโรห และสื่อสารถึงสิ่งที่พระเจาปรารถนาให
เขาทํา
แตผลลั พธ คื อ ไมเ พียงฟาโรหไมปลอย แตยั งเพิ่ม งานให
หนั ก มากขึ้ น ไปอี ก จนประชาชนทุ ก ข ยาก และกลา วโทษ
โมเสส...
สิ่งที่เกิดขึ้นคือ...โมเสสกลับมาหาพระเจา และมีอาการขาด
ความเชื่ออยางรุนแรง! โมเสสมีอาการของความคิดเชิงลบที่
เห็นไดชัดเจน
แตขอบคุณพระเจาที่พ ระองคไม ทรงปลอยใหโ มเสสอยูใ น
สภาวะเชนนั้นนาน พระองคนําพาใหโมเสสสามารถมีชัยชนะ
ตอความคิดเชิงลบของตัวเอง กลายเปนคนคิดเชิงบวก และ
กลายเปนคนที่ประสบความสําเร็จอยางมากในที่สุด..
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ผมขอให หั ว ข อ คํ า เทศนาในเช า วั น นี้ ว า อาการและการ
แกไขความคิดเชิงลบ
ผมปรารถนาเปนอยางยิ่งวา เราจะนําบทเรียนนี้ ไปปรับใช
ให เ ข า กั บ ชี วิ ต จริ ง ของเรา เพื่ อ เราจะคิ ด เชิ ง บวก และ
กลายเปนคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเชนเดียวกับโมเสส
เราจะมาดูดวยกัน อาการของความคิดเชิงลบ อยางรวดเร็ว
เพื่อใหเวลาศึกษาวิธีการแกไขไดมากขึ้น ประการที่ 1
1. อาการของความคิดแงลบ (5:22-23)







โมเสสเปน แบบอยางที่ดี เมื่ อเขาเจอปญหา เขาเขาเฝ า
พระเจา
ในขณะเดียวกัน เราก็เห็นความเปนคนธรรมดาของโมเสส ที่
มักจะมองสิ่งตางๆ ในเชิงลบ ทั้งๆ ที่พระเจาพูดกับเขาถึง
สองครั้งสองคราวา เขาจะเจอสิ่งนี้ ฟาโรหจะไมยอมปลอย
ทาสแนนอน แตพอเจอเขาจริง โมเสสลืมหมด จดจองเพียง
สถานการณที่เผชิญ ลืมหมดวา พระเจาเตือนวาอะไร...
อาการแรกของคนที่มีความคิดเชิงลบ
ก. มองสถานการณไปในทางเลวราย(5:22)
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โมเสสมองวา เปนความรุนแรง เขาทั้งหลายทุกขยากมาก
ทนไมไดแลว จะตายแลว...
แตหากพี่นองไดศึกษาตอไป จะพบวา มันไมใช ! พี่นองอาน
แล ว อาจคิ ด เหมื อ นโมเสส โห ประชาชนขมขื่ น มาก น า
สงสาร ทนทุกขยากมาก ..แตเอาเขาจริง...
ความจริงคือ เขายังรักสบาย เขาไมเคยหมดใจกับอียิปต เขา
ไมไดเข็ดขยาดตอการเปนทาส แคเขาเจอความยากลําบาก
ในถิ่ นทุ รกั นดาร เขาก็ร องขอกลั บมาเป นทาสในอี ยิป ตอีก
แลว
พี่นองที่รัก หากเขายังไมรูวาทาสคืออะไร เขาจะเห็นคุณคา
ของเสรีภาพในพระเจาไดอยางไร...
ไมนาแปลกที่คนจํานวนมาก บอกวาไมอยากเจอความทุกข
ยากในชีวิต แตกลับเลือกทนทุกขเพื่อจะไดเปนทาสของวัตถุ
แทนที่ จ ะเลื อ กทนทุ ก ข เ พื่ อให ได ม าซึ่ ง เสรี ภ าพที่ พ ระเจ า
ประทานให
พี่น องที่รั ก พระเจ าบอกวา ท านจะประสบความทุก ขย าก
เพียงชั่วขณะหนึ่งเทานั้น พระเจาบอกวา ศิษยไมใหญกวาครู
แตวันสุดทาย ผูที่ทนไดถึงที่สุด จะไดนั่งบัลลังกและปกครอง
รวมกับพระองค...
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เราอานพระคัมภีร พยักหนา เขาใจตลอด แตพอเอาเขาจริง
ไปประกาศกับเพื่อนแลว ถูกปฏิเสธ เลิกเลย บางคนไมเคย
รับใช พออานพระคัมภีรวาจะเจอความทุกขยาก ก็วิ่งหนีแลว
ไมเอา ไมอยากเติบโต
อย า มัว แต มองเพี ย งดา นเดี ย ว มี เ พีย งผู สอดแนม 2 คน
เทานั้นที่ไดเขาคานาอัน ทั้ง 12 คน เห็นยักษเหมือนกัน แต
10 คนเห็นยักษแลวกลัว สวนอีกสองคนมองวา ยักษ 2 ตน
กําลังแบกรังผึ้งอยู ถาดินแดนนั้น มีรังผึ้งใหญขนาดตองใช
ยักษแบก นั่น หมายความวา ดิ นแดนนั้นตองอุดมสมบูร ณ
มาก ผึ้งถึงทวีจํานวนไดมากมายขนาดนี้
พี่นองทราบไหมครับวา ปจจุบันนี้ สถาบันอาหารโลกใชดัชนี
ใดในการวัดความอุดมสมบูรณหรือกันดารอาหารของโลก?
เขาใชจํานวนผึ้งวัด เขาจึงพยากรณวา อีกไมถึงรอยป โลกจะ
เขาสูการกันดารอาหาร ขาวพึ่งออกมาวา ชาวยุโรป เริ่มหัน
มารั บ ประทานรถด ว น(หนอนไม ไ ผ ) เพื่ อ แก ป ญ หาการ
กันดารอาหารแลวครับ
หากเรามองดานเดียว หากเราตองการประสบความสําเร็จ
เราหนีความยากลําบากไมพนหรอกครับ แตเรานาจะมองอีก
12
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อพย. 5:22-7:5

ดานหนึ่ง ถาไหนๆ ก็ตองยากลําบาก ก็นาจะลงทุนลงแรงกับ
สิ่งที่นิรันดร ดีกวาลงทุนกับสิ่งที่เปนอนิจจัง
อยาใหเปนเหมือน 10คน ที่มองแตยักษแลวตองตายในถิ่น
ทุร กัน ดาร...แตจ งสูกั บ ยัก ษ เพื่อจะเข าไปยัง ดิ นแดนแห ง
พันธสัญญาที่พระเจาใหกับเรา เอเมน?
อยามองเพียงดานเดียว ความยากลําบากไมไดแยเสมอไป
มันวัดกันที่ผลปลายทางตางหาก...เอเมนไหมครับ
อาการคิดแงลบ นอกจากจะมองโลกในแงรายแลว..ยัง
ข. ถากถาง (5:22)
ขอ 22 โมเสสบอกรองทูลพระเจาวา...พระเจา ทําไมพระองค
ทรงทํารุนแรงแกชนชาตินี้ เหตุไฉนใชขาพระองคมา
พูดใหเขาใจงายๆ “ใชขาพระองคมาทําไม ไมเห็นมีอะไรดีขึ้น
เลย” โมเสส แรงสนะเนี่ย!
หากเราอยากรูสุขภาพทางอารมณของเรา ลองใชโทรศัพท
อัดเสียงตัวเองเวลาบนตอวาพระเจาดูครับ แลวเราจะรูจัก
ตัวเองมากขึ้น
ความคิดเชิงลบ สงผลใหพูดแงลบ พูดถากถาง หยาบคาย
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อิสราเอล ชนชาติที่ชอบถากถางที่สุด... “หลุมฝงศพในอียิปต
ไมมีหรือ ทานจงพาเราใหออกมาตายในถิ่นทุรกันดาร”(อพย.
14:11)
คําถากถาง อาจถูกใชมาในเชิงสนุกสนาน แตไมวาจะมาใน
รูปแบบใด ก็ลวนสะทอนความคิดเชิงลบของเรา ทั้งสิ้น...
อาการของความคิดเชิงลบตอมาในขอที่ 23
ค. กลาวโทษ (5:23)
“ขาพระองคไปเฝาฟาโรห แตพระองคกลับไมชวยประชากร
ของพระองคเลย”
แตละคํา คุนๆ ไหมครับ “บอกแลว ไมฟงเอง” “ฉันทําแลว
เธอตางหากที่ไมทํา เปนงัยหละ” ฯลฯ
ถ า ไม มี ค นข า งๆ ให ก ล า วโทษ บุ ค คลต อไป ก็ ค วรจะเป น
“พระเจา” นั่นเอง “ผมทําเต็มที่แลว พระองคไมทําสวนของ
พระองคเลย”
พี่นองครับ การกลาวโทษ เปนการกระทํา บนพื้นฐานของ
ความเชื่อที่วา “ทุกความลมเหลว ตองมีผูรับผิดชอบ...คนๆ
นั้น ไมสมควรไดรับความรัก และตองไดรับโทษอยางสาสม”
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ความคิดนี้ ชางตรงขามกับหลักการที่พระเยซูทรงวางไวที่
กางเขนเหลือเกิน สําหรับพระองคแลว “ทุกๆ ความลมเหลว
ตองมีผูรับผิดชอบ แตพระองคจะเปนผูรั บผิดเองทั้งหมด...
คนๆ นั้ น ยั ง คงสมควรได รั บ ความรั ก และการอภั ย โทษ
ทั้งสิ้น”
อาการของความคิดเชิงลบ ที่ 4
ง. เหตุผลจอมปลอม/คําแกตัว (6:12,30)
“แมแตชนชาติอิสราเอลก็ไมเชื่อฟงขาพระองค แลวฟาโรหจะ
เชื่อขาพระองคอยางไร ขาพระองคพูดไมคลอง”
บางคนอาจถูกหลอกดวยเหตุผลจอมปลอม ทั้ง ๆที่ไมได มี
ความคิ ด เชิ ง ลบ แต ค นที่ มี ค วามคิ ด แง ล บจะใช เ หตุ ผ ล
จอมปลอมเสมอ
โมเสสพยายามใหเหตุผลกับพระเจา หวังจะพิสูจนวา ที่พระ
เจาใหทํา มันเปนไปไมได
ตรรกะแปลกๆ ของโมเสสคือ ถาอิสราเอลไมฟง ฟาโรหไมมี
ทางฟง...
Apply...ถาเราประกาศแลวเพื่อนไมเชื่อ เราก็คงไมสามารถ
ประกาศใครใหเชื่อไดอีก มันใชไหมนี่ ตรรกะแปลกๆ นะ
เพราะเรารู ว า พระเจ า สร า งแต ล ะคนมามี อั ต ลั ก ษณ ที่ ไ ม
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เหมือนกัน เราจะรูว าเขาฟ งหรือไมก็ตองลองไปพูดดูกอน
อยาเพิ่งสรุป เชื่อสิ วา พระเจาใชเราไดเสมอ
โมเสสใชคําแกตัววา เขาพูดไมคลอง จึงไมมีใครฟงเขา แต
ผมว า ชั่ ว โมงนั้ น แม จ ะพู ด คล องเป น โน ต อุ ด ม หรื ออาจมี
ป ญ ญามากมายเท า ไอแซค นิ ว ตั น แต ถ า ไม ใ ช พ ระเจ า
ฟาโรห กษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุดในประเทศมหาอํานาจในสมัย
นั้น จะมาฟงเขาทําไม
อาการเหลานี้ เปนอาการของคนที่มีความคิดเชิงลบ เขาจะ
มองแง รา ย มองด านเดีย ว พู ดถากถาง หาคนกล า วโทษ
และใช เ หตุ ผ ลจอมปลอม เพื่ อ ที่ เ ขาจะหลุ ด ออกจาก
สถานการณแ บบเดียวกับที่ โมเสสกําลั งเจออยู โมเสสเจอ
อะไร...
พระเจา ใหเขามา เขาก็ มา พระเจาใหเ ขาไปพูด กับฟาโรห
เขาก็พูด ตามนั้นทุกอยาง คิดวาจะจบ แตกลับถูกปฏิเสธจาก
ชนชาติของเขา และทุกอยางเลวราย เขาลมเหลว สับสน
ถูกปฏิเสธ
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เหตุ ก ารณ เ หล า นี้ ทํ า ให เ ขาเริ่ ม มองแง ร า ย ถากถาง
กลาวโทษ และใหเหตุผลจอมปลอม แต ...พระเจาพาใหเขา
ออกจาความคิดเชิงลบเหลานี้..
พระเจาทรงรักษาอาการคิดเชิงลบของโมเสสอยางไร
2. การรักษา (6:1-7:5)
เมื่ออาการคิดเชิงลบ มีสาเหตุมาจากความคิดที่ไมถูกตอง
การแกไขก็ตองเริ่มที่ความคิด
พระเจานําพา ใหโมเสสหลุดออกจากความคิดเชิงลบ ดวย
การคิดในสิ่งที่ควรจะคิด อะไรบางที่ควรจะคิด เมื่อเรากําลัง
เผชิญความสับสน ความลมเหลว และการถูกปฏิเสธ เราควร
คิดถึงอะไรกอน ประการแรก
ก. พระเจาเปนใคร (6:1-5)
แมวา โมเสส จะพูดกาวราวกับพระเจา แตพระองคทรงตอบ
กลับโมเสสอยางสุภาพออนโยน พระองคทรงใหโมเสสหวน
คิดวา พระองคคือผูใด พระองคคือ พระเจาผูทรงฤทธิ์ และ
สั ต ย ซื่ อในพระสั ญ ญาที่ พ ระองค ม อบไว กั บ ประชากรของ
พระองค
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พระเจาตรัสกับโมเสสวา “บัดนี้เจาจะไดเห็นเหตุการณซึ่งเรา
จะกระทําแกฟาโรห คือเราจะบังคับฟาโรห ดวยมืออันทรง
ฤทธิ์ ใหปลอยประชาชนไป เออ ดวยมืออันเขมแข็งของเรา
นั่นแหละ เขาจะไลประชาชนออกจากแผนดินของเขา” 2
พระเจาตรัสกับโมเสสอีกวา “เราคือพระเยโฮวาห 3 เรา
ปรากฏแกอับราฮัม แกอิสอัค และแกยาโคบดวยนามวาพระ
เจาผูท รงฤทธิ์ แตเรามิไดสําแดงใหเขารูจักเรา ในนามพระเย
โฮวาห 4 อีกประการหนึ่ง เราทําพันธสัญญาไวกับเขาทั้ง
หลายแลววา เราจะยกแผนดินคานาอันใหแกเขา อันเปน
แผนดินที่เขาเคยอาศัยอยูในฐานะคนตางดาว 5 ยิ่งกวานั้น
เราไดยินเสียงคร่ําครวญของชนชาติอิสราเอล ซึ่งชาวอียิปต
กักไวใหเปนทาสและเราระลึกถึงพันธสัญญาของเรา
คนส ว นใหญ เ ริ่ ม คิ ด เชิ ง ลบเมื่ อ เขามองป ญ หา มอง
สถานการณมากเกินไป จนลืมไปวา พระเจาเปนผูใด
เมื่อเปโตรละสายตาจากพระเยซูไปมองที่พื้นทะเล เขาก็จม
ลง แตเมื่อมองมาที่พระเยซู เขากลับเดินบนทะเล
ความเชื่อเกิดขึ้น เมื่อเราคอยจับตามองที่พระเยซูคริสต
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เมื่อสถานการณดูเหมือนจะฉุดเราใหดิ่งลง จงอยาละสายตา
จากพระเจาเด็ดขาด พระองคจะทรงกูทานไดอยางแนนอน
เพราะพระเจาทรงเปนความรัก และทรงฤทธานุภาพ...
 (ศบ. กั บ ประสบการณ ที่ พ ระเจ า กู ท า นออกมาจาก
สถานการณเลวรายอยางอัศจรรย)
 พี่นองที่รัก คริสเตียนไมใชคนหนีปญหา หรือแกลงทําเปนวา
ไมมีอะไรเกิดขึ้น เรายังเดินในโลกความจริง และเชื่อวา พระ
เยซูอยูกับเรา และจะชวยกูเราอยางแนนอน
 เมื่ อเรากํ า ลัง เผชิ ญความสั บ สน ความลม เหลว และการถู ก
ปฏิเสธ เราควรคิดกอนวา พระเจาคือใคร และสิ่งที่ควรคิดตอ
คือ...
ข. พระเจาตรัสวาอะไร (6:6-8)
 ในขอที่ 6-8 พระองคทรงกลาวถึงพระสัญญาที่โ มเสสลืมไป
แลว แตพระเจาไมเคยลืม เพื่อใหเขาจําไดวา พระเจาพูดวา
อะไร
 เหตุฉะนี้จงกลาวแกชนชาติอิสราเอลวา ‘เราคือพระเยโฮวาห
เราจะนํ า พวกเจ า ไปให พ น จากงานตรากตรํ า ที่ ช าวอี ยิ ป ต
เกณฑใหทํา และจะใหพนจากการเปนทาสเขา เราจะชวยกู
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เจาดวยแขนที่เงื้องา และดวยการพิพากษาอันใหญหลวง 7
เราจะรับพวกเจาเปนประชากรของเรา และเราจะเปนพระเจา
ของพวกเจา พวกเจาจะรูวา เราคือพระเยโฮวาหพระเจาของ
เจา ผูนําเจาไปใหพนจากงานตรากตรําทีช่ าวอียิปตเกณฑให
ทํา 8 เราจะนําพวกเจาเขาไปในแผนดิน ซึ่งเราไดปฏิญาณไว
วาจะใหแก อับราฮัม แกอิสอัค และแกยาโคบ เราจะยก
แผนดินนั้นใหแกเจาเปนกรรมสิทธิ์ เราคือพระเจา
เมื่อเราตองอยูในสถานการณที่ยาก จงยึดมั่นในพระวจนะ
ของพระเจา
พระองคทรงสัตยซื่อ ดังนั้น สิ่งที่พระเจาตรัส จึงเชื่อถือได สิ่ง
ที่พระองคบอกวาจะเกิด มันจะเกิดเปนแน
โมเสส จําไดเพียงวา พระเจาจะชวยกู แตลืมไปวา พระเจา
บอกแลววา ฟาโรหจะใจแข็งกระดางและไมยอมปลอยทาส
มา จึงทําใหโมเสสผิดหวังมาก
หลายครั้งเราอางพระสัญญาพระเจา แตเรากลับลืมบางสวน
ไป กอนจะไปถึงดินแดนแหงพระสัญญา เราจะตองเจอกับ
อะไรบาง
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พี่น องที่ รัก พระเจา ไมเ คยบอกวา ชีวิ ตเราจะเดิ นบนกลี บ
กุหลาบ แตพระองคสัญญาวา ปลายทางเราจะชื่นบานและ
นิรันดร
บางครั้ง พระเจาทรงทาทายเราทําบางสิ่ง เราก็เริ่มทําเพราะ
เรารักพระองค เราพยายามทําทุกอยางแตก็ยังลมเหลว เรา
จึงเชื่อวา มันเปนไปไมไดอีกตอไป..
ทั้งๆ ที่หากเราศึกษาประวัติศาสตร ของทุกความสําเร็จ เรา
ก็รูวา มันจะเริ่มตนที่ความลมเหลวกอน กวาผมจะขี่มอเตอร
ไซดเปน ผมก็เคยขี่จักรยานลมมากอน กวาจะวายน้ําเปน ก็
จมน้ําไปหลายครั้งกอน
วันนี้ เราอาจไมเขาใจ แตพระเจายังคงทําการของพระองค
อยู และนี่เปนเพียงจุดเริ่มตน ยังไมจบอยางเพิ่งสรุปวาชีวิต
เรา เปนผูรับใชพระเจาที่เกิดผลไมได
บางคนเจอป ญหาทางเศรษฐกิ จ บางคนปญ หาครอบครั ว
บางคนเจอปญหาการสูญเสีย พระเจาจะไมทิ้งคุณ
แตสิ่งที่พระเจาจะนําคุณใหทํา อาจไมไดอยูในแผนที่คุณคิด
เวลาพระเจานําเรา พระองคนําไปในไมลที่สอง เกินกวาที่เรา
คาดคิดและเขาใจเสมอ...
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หากวัน นี้คุณสองกระจก แล วเห็นคนเล็กน อยคนหนึ่งที่รั ก
พระเจา และอยากทําสิ่งดีใหกับพระองค แตลมเหลวซ้ําๆ ...
อยาเพิ่งถอดใจ พระเจาทรงเปนผูเริ่มตนการดีไวในชีวิตของ
เรา พระองคจะทําใหสําเร็จเปนแน เพียงแตเราอยาถอดใจไป
กอนเทานั้น เราจะไดเกี่ยวในเวลาของพระองคอยางแนนอน
เมื่อทานเจอสถานการณที่เลวรา ย สิ่ งที่ค วรจะคิด คือ พระ
วจนะวาอยางไรในเรื่องนี้...
ประการสุดทาย สิ่งที่เราควรจะคิด คือ ...
ค. ในพระเจา เราเปนใคร (6:9-7:5)
พระเจานําใหโมเสสระลึกถึงการทรงเรียกของเขา ในขอที่
14-25 เปนรายชื่อบรรพบุรุษของโมเสสและอาโรน เขาทั้ง
สองเป น พี่ น อ งกั น ที่ สํ า คั ญ เขาเป น คนในตระกู ล เลวี
พงศพันธุที่พระเจาเลือกไวใหปรนนิบัติพระองคในพระวิหาร
อีกทั้งใน 7:1 พระเจาตรัสวา “ดูซี เราตั้งเจาไวเปนดังพระเจา
ตอฟาโรห และอาโรนเปนผูเผยพระวจนะ”
พระวจนะไมไดหมายความวา โมเสสกลายเปนพระเจา แต
พระเจาใหโ มเสสเปนตั วแทนของพระองค และอาโรนเป น
ไมโครโฟน
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…แลวเราหละ (มอง/ถามคนขางๆ) เราเปนใคร...
 เราเปน ผู ที่ ติ ดตามพระเยซู เราคือ ผู ที่ พ ระเจ าเรี ย กให เ ข า สู
แผนการของพระองค แผนการแหงความรอด และพระเจา
ทรงเรียกเรา เพื่อใหเขารวมในแผนการของพระองค
 พี่ น อ งค รั บ พ ระเ จ า เรี ย ก โมเ สส ไม ใ ช เ พ รา ะเ ขา มี
ความสามารถ ความสามารถไมใชปจจัยหลักที่พระองคทรง
เลือกใช
 ปจจัย หลักในการเขาร ว มคือ ความเต็ม ใจ เราเต็ มใจที่ จะให
พระเจ า ใช ชี วิ ตของเราในการนํ าพาให ค นได รั บความรอด
หรือไม นั่นตางหากทีส่ ําคัญ
 เพราะเมื่อเราเต็มใจยอมใหพ ระเจาทรงใช พระองคก็จะทรง
เจิมเราใหทํางานที่พระองคทรงมอบหมายนั้นใหสําเร็จ..
 2 คร. 4:7 เรามี ของมีค านี้ อยู ในภาชนะดิน เพื่อให เ ห็นว า
ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเปนของพระเจา ไมไดมาจากตัวเราเอง
 สํา หรั บ ผู ที่ ยั ง ไม ไ ด รูจั ก กั บ พระเจา เราไม ไ ดเ กิ ด มาบนโลก
โดยบั ง เอิ ญ แต เ กิ ด มาอย า งมี จุ ด มุ ง หมายที่ จ ะต อ งทํ า ให
สําเร็จ


23



และกาวแรกคือการยอมเปดใจ ตอนรับพระเยซูคริสตเขามา
ในชีวิต เพื่อพระองคจะทรงเปนผูที่จะนําคุณไปสูความสําเร็จ
นั้น
________________________________________________
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