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โครงร่างคําเทศนาพระธรรมอพยพ 36:8-40:33
เรือง “เชือฟังอย่างสมบูรณ์”
Complete obedience to God

1. การฟั งและจดจําทุกรายละเอียด(39:42)
2. การทําตามรายละเอียด(39:43)
3. การจัดลําดับก่อนหลัง(40:18-33)
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อพยพ36:8-40:33
บทที 38:24 ทองคําทังหมดซึงเขาใช้ในการสร้างวิสุทธิสถานนันคือ
ทองคํา ทีเขานํ า มาถวายมีนํ าหนักยีสิบ เก้าตะลันต์เจ็ดร้อยสามสิบ
เชเขลตามเชเขลแห่งสถานนมัสการ 25 เงินตามจํานวนชุมนุ มชนได้
นับไว้รวมเป็ นหนึงร้อยตะลันต์กบั หนึงพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเชเขล
ตามเชเขลแห่งสถานนมัสการ 26 คนละเบคา (คือครึงเชเขลตาม
เชเขลของสถานนมัสการ) อันเก็บมาจากทุก คนทีไปจดทะเบีย น
สํามะโนครัวคือนับตังแต่อายุยสิี บปี ขนไปรวมหกแสนสามพั
ึ
นห้าร้อย
ห้าสิบคน
บทที 39:42 สิงสารพัดทีพระเจ้าทรงบัญ ชาแก่ โมเสสแล้ว ชนชาติ
อิสราเอลกระทําให้สําเร็จทุกประการ 43 โมเสสจึงตรวจดูงานทังปวง
เห็นว่าพระเจ้าทรงบัญชาไว้อย่างไรเขาก็ทาํ เสร็จสินทุกอย่างโมเสสจึง
อวยพรแก่เขา
บทที 40: 17 ในวันทีหนึงเดือนแรกของปี ทสองท่
ี
านติดตังพลับพลา
18 โมเสสติดตังพลับพลาขึนคือวางฐานและตังไม้กรอบขึนไว้สอดไม้
กลอนและตังเสาขึน 19 ท่านกางผ้าเต็นท์ทบั บนพลับพลาแล้วเอา
เครืองดาดคลุมบนเต็นท์ตามทีพระเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสส 20 ท่านเ
ก็บพระโอวาทไว้ในหีบนันและสอดไม้คานหามไว้ในหีบนันและตัง
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พระทีนังกรุณาไว้บนหีบ 21 แล้วท่านนําหีบเข้าไปไว้ในพลับพลาและ
กันม่ า นบังตาบัง หีบพระโอวาทนันไว้ต ามทีพระเจ้า ทรงบัญ ชาแก่
โมเสส 22 ท่านตังโต๊ะไว้ในเต็นท์นัดพบทางทิศเหนือของพลับพลา
นอกม่านนัน 23 แล้วจัดขนมปงั ไว้บนโต๊ะเป็ นระเบียบต่อพระพักตร์
พระเจ้าตามทีพระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้ 24 และท่านตังคันประทีป
ไว้ในเต็นท์นัดพบทางทิศใต้ของพลับพลาตรงหน้าโต๊ะนัน 25 แล้วก็
จัดตะเกียงให้เข้าทีต่อพระพักตร์พระเจ้าตามทีพระเจ้าทรงบัญชาแก่
โมเสส26 ท่านตังแท่นทองคําไว้ในเต็นท์นัดพบตรงหน้าม่าน 27 และ
เผาเครืองหอมบนแท่นนันตามทีพระเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสส 28 ท่าน
กันม่านบังตาทีประตูพลับพลา 29 ท่านตังแท่นสําหรับเครืองเผาบูชา
ไว้ตรงประตูพลับพลาแห่งเต็นท์นัดพบแล้วถวายเครืองเผาบูชาและ
เครืองธัญญบูชาบนแท่นนันตามทีพระเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสส 30
ท่ า นตังขัน ไว้ร ะหว่า งเต็น ท์นัด พบกับ แท่ น บู ช าแล้ว ใส่ นํ าไว้ใ นขัน
สําหรับชําระล้าง 31 โมเสสกับอาโรนและบุตรชายของท่านล้างมือ
และเท้าทีขันนัน 32 เวลาเขาทังหลายจะเข้าไปในเต็นท์นัดพบหรือ
เข้าไปใกล้แท่นนันเมือไรเขาก็จะชําระล้างเสียก่อนตามทีพระเจ้าทรง
บัญชาแก่โมเสส 33 ท่านกันบริเวณลานรอบพลับพลาและแท่นนัน
แล้วกันม่านบังตาทีตรงประตูลานโมเสสก็จดั การนันให้เสร็จสินไปทุก
ประการ
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คํานํา

มีคนถาม ศจ. ยองกี โช ว่า อะไรคือกุญแจแห่งความสําเร็จ
ของท่าน ท่านตอบว่า “ผมอธิษฐานและผมเชือฟงั ”
 พี น้ อ งที รัก ครับ การตอบสนองที คู่ ค วร ต่ อ พระคุ ณ ทีไม่
สมควรได้รบั คือการเชือฟงั ทีไม่มกี ารสงวนท่าที…
ั เป็ น การแสดงความรัก ความไว้ว างใจทีเป็ น
 การเชือฟ ง
นามธรรม ออกมาเป็ นรูปธรรมทีจับต้องได้
 สิงทีเราต้องตระหนักคือ พระเจ้าจะทําการดีในชีวต
ิ ของเราได้
เมือเราเชือฟงั พระองค์เท่านัน
 รม.8:28 เรารูว
้ ่า พระเจ้าทรงช่วยคนทีรักพระองค์ให้เกิดผล
อันดีในทุกสิง คือ คนทังปวงทีพระองค์ได้ทรงเรียกตาม
พระประสงค์ของพระองค์
 พระวจนะกล่าวว่า คนทีรักพระองค์ คือคนทีพระองค์ได้ทรง
เรียกตามพระประสงค์ (ไม่ใช่คนทีพระองค์รกั พระองค์จ ึง
เรียก..) แท้จริงแล้ว พระองค์รกั ทุกคน และทรงเรียกทุกคน
แต่ไม่ใช่ทุกคนทีเดินติดตามพระองค์ ผู้ทรัี กพระองค์ ถึงจะ
ตัดสินใจทิงสิงสารพัดและเดินติดตามพระองค์ เชือฟงั และทํา
ตามพระประสงค์ของพระองค์ให้สําเร็จ
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และผู้ทีรัก พระองค์ เ หล่ า นี คือ ผู้ทีพระองค์ จ ะทรงช่ ว ยให้
เกิดผลอันดีในทุกสิง ในชีวติ ของเขา
ทีเรามักจะพูดด้วยคําสันๆ ว่า เดินพระองค์ ได้ทุกสิง จนทํา
ให้คนเข้าใจผิด เมือเดินมาถึงระดับหนึงแล้ว ไม่ได้ทุกสิงก็
จากไป
พระเจ้าไม่ได้อวยพระพรอิสราเอลในทุกสิงทีเขาอยากได้ แต่
อวยพระพรในทุกสิง ทีจะทําให้พระประสงค์ของพระองค์ใน
ชีวติ ของเรานัน สําเร็จ
เช่นเดียวกับเราทุกคนทีอยู่ทนีี การเชือฟงั และกระทําตาม
นํ าพระทัย ไม่ได้ทําให้เราได้ทุกสิงทังสินในโลกนี แต่ทําให้
เราเกิดผลสูงสุดตามพระประสงค์ในชีวติ ของเรา
ใครยอมมอบเอกสิทธิ ผูใ้ ห้พระเจ้าเป็ นผูค้ รอบครองบัลลังก์
ใจ เขาจะได้รบั ตามพระสัญญาของพระองค์
เรามีโอกาสศึกษาพระธรรมอพยพมาจนถึงช่วงท้ายแล้ว เรา
เห็นช่วงชีวติ ของโมเสส ทีพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ตงแต่
ั ใน
ครรภ์มารดา ได้เผชิญความอุดมสมบูรณ์ ความตกตํา การ
มียศและไร้ยศ การยอมรับ และการถูกปฏิเสธ เคยต่อรอง
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พระเจ้า เคยละเลยไม่เชือฟงั จนเกือบเอาชีวติ ไม่รอด (อพย.
4:24)
มาถึงวัน นี เราเห็นพัฒนาการของโมเสส ในเรืองความรัก
ความไว้วางใจทีเขามีต่อพระเจ้า เขาก้าวข้ามการมีเงือนไข
กับพระเจ้า มาสู่การเชือฟงั อย่างสมบูรณ์ ผมขอให้หวั ข้อคํา
เทศนาในเช้าวันนีว่า เชือฟั งอย่างสมบูรณ์
ระหว่างทีเราฟงั คําเทศนา ผมอยากให้ท่านได้ใคร่ครวญว่า
ตัวท่านได้พฒ
ั นามาสู่การเชือฟงั ถึงระดับไหน และอยากไป
ถึงระดับไหนกับพระเจ้า...
พีน้ องทีรักครับ ลักษณะการเชือฟงั พระเจ้าของเราในวันนี
เป็ น ตัว กํ า หนดสิงทีเราจะเป็ น ในวัน พรุ่ ง นี …และกํ า หนด
นิรนั ดรของเราด้วย
หลังจากการศึกษาพระวจนะตอนนีแล้ว ขอพระเจ้าเมตตาที
หัวใจของเราจะยอมจํานนกับพระองค์จริงๆ เอเมน
ประการแรกทีเราเห็น..การเชือฟงั อย่างสมบูรณ์ประกอบไป
ด้วย...
1. ฟั งและจดจําทุกรายละเอียด (39:42)
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พระเจ้าทรงบัญชาเขาให้ทําพลับพลา ม่าน ไม้กรอบ กลอน
หีบ โต๊ะ คานหามโต๊ะ คันประทีป แท่นบูชา ปรุงนํ ามันเจิม
แท่นเผาบูชา ขัน ลานด้านใน เสือยศ เอโฟด มงกุฎ (บทที
36-39)
ทุก สิงทีพระเจ้า ทรงบัญ ชา พระองค์ ทรงลงรายละเอีย ด
เช่น พลับพลา มีมา่ น ต้องทําไม้กรอบ ทํากลอน ส่วนหีบ
พระโอวาทก็ตอ้ งมีเครูป ด้านบน มีไม้คานหาม ฯลฯ
โมเสสต้องฟงั และจดจําสิงทีพระเจ้าตรัสไว้ทุกรายละเอียด
เพือทีจะสือสารต่ออย่างครบถ้วน
บทที 39:42 สิงสารพัดทีพระเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสสแล้ว
ชนชาติอสิ ราเอลกระทําให้สําเร็จทุกประการ
โมเสสต้องฟงั อย่างตังใจมากและเก็บได้ทกุ รายละเอียดจริงๆ
จนเมือเรานับคําว่า “ตามทีพระเจ้าทรงบัญชา” เรานับได้ถึง
20 ครังในพระวจนะตอนนี
การทีจะเชือฟงั พระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ เราจําเป็ นต้องฟงั สิง
ทีพระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนและครบถ้วนก่อน หากเราไม่ฟงั ให้
ครบ เราก็จะไม่สามารถทําตามได้อย่างครบถ้วน
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สิงทีท้าทายคริสเตียนยุคนีคือ คนจํานวนมากทําตามสิงทีเขา
คิดไปเองว่าใช่ แต่กลับไม่ได้มาจากพระเจ้าจริงๆ
 ซามูเอล แย้งซาอูลในเรืองสิงทีพระเจ้าตรัส กับ สิงทีซาอูลทํา
เมือพระเจ้าให้เขาทําลายแพะแกะ เขากลับคิดว่าน่ าจะเก็บ
แพะแกะไว้ และให้เหตุผลแบบมนุ ษย์ว่า นํ ามาถวายแด่พระ
เจ้าดีกว่าเสียดายของ(เบืองหลังคือตัณหาของเนือหนังของ
เขาเอง แต่ไม่ยอมรับ กลับอ้างว่าทําเพือพระเจ้า)
 1 ซมอ. 15:22-23 และซามูเ อลกล่ า วว่ า “ พระเจ้า ทรงพอ
พระทัยในเครืองเผาบูชาและเครืองสัตวบูชามากเท่ากับการที
จะเชือฟงั พระสุรเสียงของพระองค์หรือ ดูเถิดทีจะเชือฟงั ก็
ดีก ว่ า เครืองสัต วบู ช าและซึงจะสดับ ฟ งั ก็ดีก ว่ า ไขมัน ของ
บรรดาแกะผู2้ 3 เพราะการกบฏก็เป็ นเหมือนบาปแห่งการถือ
ฤกษ์ถอื ยามและความดือดึงก็เป็ นเหมือนบาปชัวและการไหว้
รูปเคารพ
 ซาอูลได้ย น
ิ พระเจ้าครบถ้วน แต่กลับคิดไปว่า เขาสามารถ
เปลียนแปลงได้ เพราะบางอย่างทีเขาคิด ก็ดูดกี ว่าทีพระเจ้า
แนะนําเสียอีก
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พระเจ้าจะตรัสกับเราอย่างชัดเจนเสมอ เมือไหร่กต็ ามทีเรา
เริมสับสน เราต้องกลับไปดูว่า จริงๆ แล้วพระเจ้าพูดอะไร
และแยกสิงทีเราคิด ออกจากสิงทีพระเจ้าพูด
 หลายครังทีเราพยายามบิด เบือ นสิงทีเราได้ ย ิน เพราะเรา
ต้องการให้พระเจ้าตรัสตามสิงทีเราต้องการ
 การฟงั ทีบิดเบือน นํ าไปสู่การเชือฟงั อย่างบิดเบือน และนันก็
คือการไม่เชือฟงั นันเอง
 ตย. เด็ก อ้ว นหลัง เลิก เรีย น กิน มากกว่ า ปกติ พอไปถามก็
บอกว่า เขาต้องการเรียนรูท้ จะอธิ
ี ษฐานมากขึน และครูระวี
สอนว่าเขาจําเป็ นต้อง อิมอาหารและอธิษฐาน (ครูพูดว่า
อดอาหารและอธิษฐาน)
 เราควรเคารพต่ อ พระสุ ร เสีย งของพระเจ้า ไม่ค วรเพิมเติม
ความต้องการของเราลงไป หรือดึงบางสิงออกจากข่าวสาร
ของพระเจ้า เมือเราไม่อยากเชือฟงั
 วว. 22:18-19 ข้า พเจ้า เตือ นทุก คนทีได้ย ิน คํ า พยากรณ์ ใ น
หนังสือนีว่าถ้าผูใ้ ดจะเพิมเติมคําเข้าไปในหนังสือนี พระเจ้าก็
จะทรงเพิมภัยพิบตั ิทเขี
ี ยนไว้ในหนังสือเล่มนีแก่ผู้นัน 19
และถ้าผูใ้ ดตัดข้อความออกจากหนังสือพยากรณ์นี พระเจ้าก็
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จะทรงเอาส่วนแบ่งของผูน้ ันทีมีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวติ และทีมี
อยู่ในวิสุทธนครนันซึงบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนีไปเสีย
 การเชือฟงั จะพาเราไปสู่ประสบการณ์ในการอวยพระพรของ
พระเจ้า เมือเรายอมจํานนต่อพระดํารัสของพระองค์ เราจะ
เริมเห็นพระสัญญาเป็ นจริงในชีวติ ของเรา
 ลก. 11:28แต่พระองค์ตรัส ว่า “มิใช่เ ช่นนัน แต่ค นทังหลายที
ได้ยนิ พระวจนะของพระเจ้า และได้ถอื รักษาพระวจนะนันไว้
ก็เป็ นสุข”
ั จัยทีเอือต่อการเชือฟงั อย่างสมบูรณ์ประการแรกคือ ฟงั
 ปจ
และจดจําทุกรายละเอียด ไม่เพิมไม่ลด เอเมน? ประการที 2
2. การทําตามรายละเอียด(39:43)





โมเสสจึง ตรวจดู ง านทังปวงเห็น ว่ า พระเจ้า ทรงบัญ ชาไว้
อย่างไรเขาก็ทาํ เสร็จสินทุกอย่างโมเสสจึงอวยพรแก่เขา
หากเราย้อนดูการสร้างพลับพลา และสิงต่างๆ ทีพระเจ้าทรง
ตรัสสังให้โมเสสบอกกับอิสราเอล ในบทที 25-30 เราก็จะ
พบว่า อิสราเอลได้ทาํ ตามนันทุกรายละเอียด ในบทที 36-39
พระเจ้าทรงลงทุกรายละเอียดอย่างเจาะจง ในการทําอุปกรณ์
ต่างๆ ทีใช้ในงานของพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็ นมิติ รูปแบบ วัสดุ
11
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การประดับประดา นําหนัก และกระบวนพิธกี าร โดยทีชุมชน
ไม่ตอ้ งพยายามทีจะโมดิไฟด์ ปรับเปลียนอะไรอีกต่อไป
ั พระเจ้าแบบง่ายๆ แม้บาง
 เราจําเป็ นต้องเรีย นรู้การเชือฟ ง
รายละเอียดทีดูเหมือนไม่สําคัญสําหรับเราก็ตาม
 อสย. 55:88 เพราะความคิด ของเราไม่เ ป็ นความคิด ของเจ้า
ทังทางของเจ้าไม่เป็ นวิถขี องเรา” พระเจ้าตรัสดังนี
 สําหรับกษัตริยซ
์ าอูลแล้ว เขาเลือกทําตามบางส่วนทีเขาเห็น
ด้วย ส่วนทีเขาไม่เห็นด้วย เขาคิดว่า เขาต้องช่วยพระเจ้า
ด้วยการตีความพระดํารัสด้วยเหตุผลทีดูดกี ว่า
 การละเลยรายละเอียดบางอย่างไป นํ าไปสู่ค วามผิดพลาดที
ใหญ่หลวงได้ แค่คํานวณองศาการส่งยานอวกาศจากโลกไป
ดวงจันทร์ผดิ เพียง 0.1 องศา ระยะทางก็ผดิ ไปหลายแสน
กิโลแล้ว
 ซามูเ อลนัด ซาอูล ทีกิล กาล เพือทีจะบอกว่ า ต้อ งทํา อย่ า งไร
ต่อไป ท่านให้รออยู่ 7 วัน จนกว่าซามูเอลจะมา
 1 ซมอ. 10:8และท่านจงลงไปทีกิลกาลก่อนฉันและดูเถิดฉัน
จะลงมาหาท่านเพือจะถวายเครืองเผาบูชาและถวายสัตว์เป็ น
12
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เครืองศานติบูชาท่านจงคอยอยู่ทนัี นเจ็ดวันจนฉันมาหาท่าน
และสําแดงแก่ทา่ นว่าท่านควรจะกระทําอะไร”
 ผลปรากฏว่า...
1
ซมอ. 13:8-14 พระองค์ทรงคอยอยู่เจ็ดวันตามเวลาที
ซามูเอลกําหนดไว้แต่ซามูเอลมิได้มาทีกิลกาลประชาชนก็
แตกกระจายไปจากพระองค์ 9 ดังนันซาอูลจึงตรัสว่า “จงนํ า
เครืองเผาบูชามาให้เราทีนีและเครืองศานติบูชาด้วย” และ
พระองค์กไ็ ด้ถวายเครืองเผาบูชา 10 พอพระองค์ถวายเครือง
เผาบู ช าเสร็จ ดู เ ถิด ซามู เ อลก็ ม าถึ ง ซาอู ล ก็ เ สด็ จ ออกไป
ต้อนรับและทรงคํานับท่าน
 ข้อ 13 และซามูเ อลกล่า วแก่ซาอูล ว่า “ท่า นได้ก ระทํา การที
โง่เขลาเสียแล้วท่านมิได้รกั ษาพระบัญชาแห่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านซึงพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้เพราะพระเจ้า
จะได้ทรงสถาปนาราชอาณาจักรของท่านเหนืออิสราเอลเป็ น
นิตย์แล้ว 14 แต่บดั นีราชอาณาจักรของท่านจะไม่ยงยื
ั น
พระเจ้าทรงหาชายอีกคนหนึงตามชอบพระทัยพระองค์แล้ว
และพระเจ้าทรงแต่งตังชายผูน้ นให้
ั เป็ นเจ้านายเหนือชนชาติ
13
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ของพระองค์เพราะท่านมิได้รกั ษาสิงซึงพระเจ้าทรงบัญชา
ท่านไว้”
ซาอูลพยายามทีจะเชือฟงั รอจนถึง 7 วัน แต่พอเห็นคน
เดิน จากไป ก็เ กิด ความไม่ ม นคงในจิ
ั
ต ใจ กลัว คนจะไม่
ยอมรับ ท่านจึงตัดสินใจเอาใจมนุษย์ แทนทีจะทําตามคําสัง
ของพระเจ้า สุดท้ายซาอูลถูกถอดการเจิม ทังๆ ทียังไม่ทนั
จะได้เป็ นกษัตริยเ์ ลย
เมือเราเป็ นเด็กฝา่ ยวิญญาณ คําพูดหรือการกระทําในเชิง
ปฏิ เ สธของคนสํ า คัญ หรือ คนรอบตัว ก็ ส ามารถเปลี ยน
เส้นทางทีพระเจ้าทรงเรียกเราได้แล้วดังนัน ขอให้เราเติบโต
ขึนในความรูถ้ งึ พระเจ้า และในการยืนหยัด เอเมนไหมครับ
เมือไหร่ก็ต ามทีเราเลือกทีจะไม่ทําตามในทุกรายละเอีย ด
เราก็ไม่ได้เชือฟงั แล้ว ขอให้สิงนีห่างไกลจากชีวิตของเรา
เอเมน?
หากเรายอมจํานนต่อพระเจ้า พระเจ้าจะทรงนําเรา จะพาเรา
ลงในรายละเอียดผ่านพระวิญญาณฯ ทีอยู่ในเรา เมือพระเจ้า
ทรงตรัส และเมือเลื อ กทีจะเชือฟ งั และลงมือ ทํ า พระ
วิญญาณฯทรงประทานรายละเอียด
14
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อพย. 31:2-3,6 ดูซีเราได้ออกชือเบซาเลลผู้เป็ นบุ ตรอุร ีผู้
เป็ นบุตรเฮอร์แห่งเผ่ายูดาห์ 3 และได้ให้เขาประกอบด้วย
พระวิญญาณของพระเจ้าคือให้เขามีสติปญั ญาความเข้าใจ
และความรูใ้ นวิชาการทุกอย่าง
6
และดูเถิดเราได้ตงผู
ั ้ช่วยอีกคนหนึงชือโอโฮลีอบั บุตร
อาหิสะมัคแห่งเผ่าดานเราได้ให้สมรรถภาพแก่คนทังปวงทีมี
ฝีมอื เพือเขาจะได้ทาํ สิงสารพัดซึงเราได้สงเจ้
ั าไว้นนั
 พระเจ้าทรงให้รายละเอียดมากพอ ไม่เ พีย งเท่านัน พระองค์
ยั ง ทรงให้ ม ี ฝี มื อ และความเข้ า ใจมากพอที จะทํ า ทุ ก
รายละเอียดออกมาได้อย่างถูกต้อง วิจติ รงดงามอีกด้วย
 พระเจ้าจะนํ าเราเหมือนโคมส่องเท้า นํ าทีละนิด เปิ ดเผยทีละ
น้อย พอทีเราจะทนได้ ดังนันเมือเราวางแผนบางสิงไว้ในใจ
อย่าลืม ทีจะเปิ ดโอกาสให้พระเจ้าเข้าแทรกแซงได้ด้วย เอ
เมน?
 การเชือฟงั อย่างสมบูรณ์ประกอบไปด้วย การฟงั และจดจําใน
ทุก รายละเอีย ด การทํา ตามทุก รายละเอีย ด และประการ
สุดท้าย คือ...
3. การจัดลําดับก่อนหลัง(40:18-33)
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ลําดับงานเป็ นสิงทีสําคัญ ในบทที 25-30 พระเจ้าตรัสสังเป็ น
ลําดับ และอิสราเอลก็ทําตามลําดับอย่างเป็ นขันเป็ นตอน
เช่น การสร้างพลับพลา ก็เตรียมผ้าก่อน จากนันก็ทําม่าน
ต่อด้วยไม้กรอบทําฝาพลับพลา แล้วทํากลอนจากนันค่อย
ทําสิงทีอยู่ในพลับพลา. .เริมจากม่านแบ่งห้องในพลับพลา
ม่านบังตาบริเวณประตู จากนันทํา แท่นบูชา ค่ อยทํานํ ามัน
ต่อด้วยเครืองแต่ งกายสํา หรับปุโ รหิต และการเจิมปุโ รหิต
เป็ นประการสุดท้าย
เมือพระองค์ทรงวางรากสร้า งโลก พระองค์ทรงวางระบบ
แบบแผนไว้เช่นเดียวกัน เริมจากการจัดโครงร่างภาพรวม
ก่อน จากนันจึงลงรายละเอียดทีเกียวข้อง แล้วจึงสร้างมนุษย์
เป็ นลําดับสุดท้าย
เช่นเดียวกัน เมือพระเจ้าทรงสร้างชีวติ เราขึนใหม่จากภายใน
พระองค์ทรงเริมต้น ด้วยการให้เราเชือฟงั อย่างเป็ นขันเป็ น
ตอนแม้ว่ า รายละเอีย ดของแต่ ล ะคนจะไม่ เ หมือนกัน แต่
พระองค์ ท รงมีรู ป แบบในการสร้ า งชีวิต ของแต่ ล ะคนไม่
แตกต่างกันมากนัก
16
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เราทุกคนจําเป็ นต้องก้าวข้ามการทดลอง ด้วยใจเชือฟงั เมือ
อยู่ใ นช่ว งการพัฒ นาความสัมพันธ์ทีลึกซึงกับ พระเจ้า เรา
ต้องสอบให้ผ่านบททดสอบต่างๆ ด้วยใจเชือฟงั จากรากสู่
ลําต้น พัฒนาสู่ความมันคงในฝา่ ยวิญญาณ ก็ด้วยใจเชือฟงั
จากลํ า ต้ น สู่ ใ บ พัฒ นาสัม พัน ธภาพอัน ดีต่ อ คนรอบข้า ง
เอือเฟื อเจือจานคนรอบข้าง ก็ด้วยใจเชือฟงั จากใบสู่ดอก
จากดอกสู่ผล พัฒนาชีวติ จนไปสู่การเป็ นพรต่อผูอ้ นื
ยิงเติบโต ใบแผ่ กิงขยาย มากเท่าไหร่ รากก็ชอนไชลึกลงไป
ในดิน มากเท่า นัน สองส่ ว นนี เติบ โตไปพร้อมๆ กัน เป็ น
ลําดับ รักพระเจ้ามากขึน รักผูอ้ นมากขึ
ื
น รากลึกขึน ใบแผ่กงิ
ขยายให้รม่ เงามากขึน เป็ นลําดับ
สุดปลายทีพระเจ้าทรงประสงค์ คือการทีเรารักพระเจ้าสุดใจ
และรักเพือนบ้านเหมือนรักตนเอง
พีน้องทีรักครับ เราไม่สามารถรักพระเจ้าสุดใจ โดยทียังไม่
สามารถรัก เพือนบ้า นเหมือนรัก ตนเองเราไม่ ส ามารถรัก
เพือนบ้านเหมือนรักตนเอง หากเรายังไม่เข้าสู่งานพันธกิจ
แห่งความรอด ทุกอย่างมีความเชือมโยงกัน
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ในความเป็ นมนุษย์ เราสวมหลายบทบาท บทบาทความเป็ น
ลูก การเป็ นพ่อแม่ บทบาทการเป็ นนักเรียน การทํางาน การ
เป็ นประชากรของโลกนี การเป็ นเจ้านาย การเป็ น ลูกน้ อง
อืนๆ
แม้เ รามีห ลายบทบาท แต่ สิงทีพระเจ้า ต้ อ งการให้เ ราให้
ความสํ า คัญ เป็ น ลํ า ดับ แรกคือ การเติบ โตขึนในพระมหา
บัญญัตผิ า่ นบทบาทต่างๆ ทีเราเป็ น
เราไม่สามารถเติบโตในพระมหาบัญญัตไิ ด้ในวันเดียว ดังนัน
การอ่านพระคัมภีร์ ช่วยเพิมความเข้าใจ ความเข้าใจ ช่วย
เพิมความตระหนักจนนําไปใช้
ยิงใช้พระวจนะ ยิงลึกซึง ความจริงของพระเจ้าหยังรากลึก
จนกลายเป็ น นิ ส ัย พระคํ า กลายเป็ น เสรีภ าพ ไม่ ใ ช่ธ รรม
บัญญัตอิ กี ต่อไป สําหรับคนทีเชือฟงั และทําตามอย่างเป็ นขัน
เป็ นตอน
เมือพระคัมภีรถ์ ูกใช้ในชีวติ มากขึน รากหยังลึกมากขึน ใบแผ่
กิงขยายมากขึน คนผูน้ นก็
ั เข้าไปใกล้พระมหาบัญญัตมิ ากขึน
วันทีพระคริสต์เสด็จกลับมา คือวันทีเราสามารถรักพระเจ้าได้
อย่างสุดใจ และรักเพือนบ้านเหมือนรักตัวเองได้อย่างแท้จริง
18
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เจ้าสาวของพระคริสต์ ไม่ใช่การอยู่บา้ นรอคอยพระเยซูเฉยๆ
แต่ต้องเตรียมตัว ผ่านการพัฒนาตนเอง ไปสู่ความบริสุทธิ
ไร้ตําหนิในวันทีพระคริสต์เสด็จกลับมา
 อย่ายอมให้สงที
ิ ดี พรากเราจากสิงทีดีกว่า อย่าให้สงที
ิ ดีกว่า
พรากเราจากสิงทีดีทสุี ด
 1 คร. 10:23 เราทําสิงสารพัดได้แต่ไม่ใช่ทก
ุ สิงทีจะทําได้นัน
เป็ นประโยชน์ เราทําสิงสารพัดได้แต่ไม่ใ ช่ทุกสิงทีจะทําให้
เจริญขึน
ั ในทุ ก ขันทุ ก ตอนทีพระเจ้ า นํ า เราไป
 เรี ย นรู้ ท ี จะเชื อฟ ง
เอเมน?
 ตย. บุค คลที ถูก ลื ม ผู้ป กครองทีเป็ น คริส เตีย น พาลู ก มา
โบสถ์ตงแต่
ั ยงั เล็ก สมาชิกทุกคนคิดว่า ผูป้ กครองอยากให้
ลูกเป็ น คริสเตีย นทีดี ครูระวีก็เ ข้า ใจเช่นนัน ท่า นยอมสละ
เวลาของตนในการฟงั เทศนาทุกวันอาทิตย์ ไปพรําสอนลูก
คนอืน ให้ เ ดิ น ติ ด ตามพระเจ้ า หลายปี ต่ อ มา เด็ ก น้ อ ย
เหล่ านันจําเริญขึนเป็ นผู้ใ หญ่ จบการศึกษา ทุก ครังทีต้อง
ตอบสัมภาษณ์พวกเขามักจะกล่าวขอบคุณอาจารย์ในคณะที
พรําสอนจนเขาได้ดี แต่ผมยังไม่เคยได้ยนิ ใคร พูดถึงครูระวี
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เลย น่ าจะมีใครสักคนทีกลับมา แล้วขอบคุณครูระวี ทีสละ
เวลาทีมีค่ า ทีสุ ด ของท่ า น ทํา ให้เ ขา ไม่เ ป็ น เด็ก พาลเกเร
เหมือนคนอืนๆและรูจ้ กั พระเจ้าและประสบความสําเร็จ
พีน้องทีรัก เราอาจเป็ นคริสเตียนทีสัตย์ซอในการถวายสิ
ื
บลด
และมาโบสถ์สมําเสมอ แต่สําหรับความรักต่อพระเจ้า และต่อ
ผู้อนื เราต้องละเอีย ดอ่อนมากกว่ านัน และนันควรจะเป็ น
ความสําคัญสูงสุด
เราต้องการเวลาทีจะหยังลึกลงในความจริง ทุกวัน เรียนรูท้ ี
จะเชือฟ งั สิงทีพระเจ้า ให้เ ราเรีย นรู้ ผ่ า นพระวจนะ เพือ
พัฒนาความรักต่อพระเจ้า และต่อผูอ้ นื
อย่าให้การมาโบสถ์เป็ นเพียงบัญญัติ แต่มาเพือสําแดงความ
รักของพระเจ้าออกไป มาแต่เช้าเพือทีจะถามสารทุกข์สุขดิบ
ของคนทีไม่ได้อยู่ในแคร์ของเรา
อืนๆ อีกมาก ทีเราต้องเรียนรูท้ จะเชื
ี อฟงั เริมต้นทีวันนี ลง
รายละเอียดสิงทีพระเจ้าตรัสกับเรา และยินดีเชือฟงั เอเมน
พีน้องทีรัก การเชือฟงั พระเจ้าของเราในวันนี เป็ นตัวกําหนด
สิงทีเราจะเป็ นในวันพรุง่ นี…มีเพียงการเชือฟงั พระเจ้าอย่าง
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สุดใจเท่านันทีจะพาให้เราทําพระประสงค์ของพระเจ้าทีสร้าง
เรามาได้สําเร็จ
 เราทุกคนมีเวลาเท่ากัน อยู่ทว่
ี าเราจะเลือกใช้มนั อย่างไรและ
เพือใคร...ใครคือผูท้ คุี ณเลือกทีจะเชือฟงั
 ผมขอจบคําเทศนาด้วยพระวจนะ...
 กจ. 20:24 แต่ขา
้ พเจ้ามิได้ถอื ว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็ นสิงมี
ค่าและประเสริฐสําหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวติ ของข้าพเจ้า
ขอทําหน้าทีให้สําเร็จก็แล้วกัน และทําการปรนนิบตั ทิ ได้
ี รบั
มอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือทีจะเป็ นพยานถึงข่าวประเสริฐ
ซึงสําแดงพระคุณของพระเจ้านัน
 (หนุ นใจ ท้าทายให้มช
ี วี ติ เชือฟงั พระมหาบัญชาของพระเจ้า)
________________________
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