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โครงร่างคาเทศนาพระธรรมอพยพ 19:1-25
เรื่อง “เชื้อเชิญให้เข้าเฝ้า”
An Invitation to relate with God
1. ริเริ่มโดยพระเจ้า (3-4)
By Divine initiative
2. เพื่อการผูกพันตัวอย่างสมบูรณ์ (5-8)
To complementing commitments
3. เพื่อการชาระชีวิต (9-15)
To be purified
4. เพื่อการมีประสบการณ์กับพระเจ้า (16-25)
To experience God
จุดประสงค์ : 1. เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจ
2. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนเข้าพบพระเจ้า
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อพยพ 19:1-25
1 ในเดือนที่สามนับตั้งแต่ชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดิน
อียิปต์ ในวันนั้นเขามาถึงถิ่นทุรกันดารซีนาย 2 เมื่อยกออกจาก
ตาบลเรฟีดิม มาถึงถิ่นทุรกันดารซีนาย พวกเขาก็ตั้งค่ายอยู่ในถิ่น
ทุรกันดาร ชาวอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ที่หน้าภูเขานั้น 3 โมเสสขึ้นไป
เฝ้าพระเจ้า พระเจ้าตรัสจากภูเขานั้นว่า ‚บอกวงศ์วานยาโคบและ
ชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า 4 พวกเจ้าได้เห็นกิจการซึ่งเรากระทากับ
ชาวอียิปต์แล้ว และที่เราเทิดชูเจ้าขึ้น ดุจดังด้วยปีกนกอินทรี เพื่อ
นาเจ้ามาถึงเรา 5 เหตุฉะนี้ถ้าเจ้าฟังเสียงเรา และรักษาพันธ
สัญญาของเราไว้ เจ้าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราที่เราเลือกสรรจาก
ท่ามกลางชนชาติทั้งปวง เพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเรา 6 เจ้า
ทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรปุโรหิต และเป็นชนชาติบริสุทธิ์สาหรับ
เรา นี่เป็นถ้อยคาที่เจ้าต้องบอกให้คนอิสราเอลฟัง‛ 7 โมเสสจึง
เรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ของประชาชน แล้วเล่าข้อความเหล่านี้ที่
พระเจ้าทรงบัญชาท่านให้เขาฟังทุกประการ 8 ประชาชนก็ตอบ
พร้อมกันว่า ‚สิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าตรัสนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจะ
กระทาตาม‛ โมเสสจึงนาถ้อยคาของประชาชนไปกราบทูลพระ
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เจ้า พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า ‚เราจะมาหาเจ้าในเมฆหนาทึบ เพื่อ
ประชาชนจะได้ยินขณะที่เราพูดกับเจ้า แล้วจะได้เชื่อเจ้าเสมอ‛
โมเสสนาคาของประชาชนนั้นกราบทูลพระเจ้า 10 พระเจ้าจึง
รับสั่งกับโมเสสว่า ‚ไปบอกให้ประชาชนชาระตัวให้บริสุทธิ์ในวันนี้
และพรุ่งนี้ ให้เขาซักเสื้อผ้าเสียให้สะอาด 11 เตรียมตัวไว้ให้พร้อม
ในวันทีส่ าม เพราะในวันทีส่ ามนัน้ พระเจ้าจะเสด็จลงมาบนภูเขาซี
นายต่อหน้าประชาชนทั้งปวง 12 จงกาหนดเขตให้ประชาชนอยู่
รอบภูเขา แล้วกาชับเขาว่า ‘เจ้าทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี อย่า
ล่วงล้าเขตขึ้นไปหรือถูกต้องเชิงภูเขานั้น ผู้ใดถูกภูเขาต้องมีโทษ
ถึงตาย 13 อย่าใช้มือฆ่าผู้นั้นเลย ให้เอาหินขว้างหรือยิงเสีย จะ
เป็นสัตว์ก็ดีหรือเป็นมนุษย์ก็ดีอย่าไว้ชีวิต’ เมื่อได้ยินเสียงแตรเป่า
ยาว ให้เขาทั้งหลายมายังภูเขานั้น‛ 14 โมเสสลงจากภูเขามายัง
ประชาชน แล้วสั่งให้เขาชาระตัวให้บริสุทธิ์ และซักเสื้อผ้าให้
สะอาด 15 แล้วท่านกล่าวแก่ประชาชนว่า ‚ท่านทั้งหลายจงเตรียม
ตัวไว้ให้พร้อมในวันทีส่ าม อย่าเข้าใกล้ผู้หญิงเลย‛ 16 อยู่มาพอถึง
รุ่งเช้าวันที่สาม ก็บังเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบ มีเมฆอันหนาทึบปกคลุม
ภูเขานั้นไว้กับมีเสียงแตรดังสนั่น จนคนทั้งปวงที่อยู่ในค่ายต่างก็
พากันกลัวจนตัวสั่น 17 โมเสสก็นาประชาชนออกจากค่ายไปเฝ้า
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พระเจ้า พวกเขามายืนอยู่ที่เชิงภูเขา 18 ภูเขาซีนายมีควันกลุ้ม
หุ้มอยู่ทั่วไป เพราะพระเจ้าเสด็จลงมาบนภูเขานั้นโดยอาศัยเพลิง
ควันไฟพลุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาใหญ่ ภูเขาก็สะท้านหวั่นไหว
ไปหมด 19 เมื่อเสียงแตรยิ่งดังขึ้น โมเสสก็กราบทูล พระเจ้าก็ตรัส
ตอบเป็นเสียงฟ้าร้อง 20 พระเจ้าเสด็จลงมาบนยอดภูเขาซีนาย
พระเจ้าทรงเรียกโมเสสให้ขึ้นไปบนยอดเขา โมเสสก็ขึ้นไป 21
พระเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่า ‚เจ้าจงลงไปกาชับประชาชน เกรงว่าเขา
จะล่วงล้าเข้ามาถึงพระเจ้า เพราะอยากเห็น แล้วเขาจะพินาศเสีย
เป็นจานวนมาก 22 อีกประการหนึ่ง พวกปุโรหิต ที่เข้ามาเฝ้าพระ
เจ้านั้นให้เขาชาระตัวให้บริสุทธิ์ ด้วยเกรงว่าพระเจ้าจะทรงพระ
พิโรธลงโทษเขา‛ 23 ฝ่ายโมเสสกราบทูลพระเจ้าว่า ‚ประชาชน
ขึ้นมาบนภูเขาซีนายไม่ได้ เพราะพระองค์ทรงสั่งข้าพระองค์ทั้ง
หลายว่า ‘จงกั้นเขตรอบภูเขานั้น ชาระให้เป็นที่บริสุทธิ์’‛ 24 พระ
เจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า ‚ลงไปเถิด แล้วกลับขึ้นมาอีกพาอาโรนขึ้น
มาด้วย แต่อย่าให้พวกปุโรหิตและประชาชนล่วงล้าขึ้นมาถึงพระ
เจ้า เกรงว่าพระองค์จะลงโทษเขา‛ 25 โมเสสก็ลงไปบอก
ประชาชนตามนั้น
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คานา








เราสนุกสนานกันมาก เมื่อเราได้ศึกษาชีวิตของโมเสส ที่เป็น
มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง แต่เมื่อมีประสบการณ์พบกับพระเจ้า
แล้ว การดาเนินชีวิตของเขากลับเต็มไปด้วยความท้าทาย
และการอัศจรรย์ ที่พระเจ้าทรงทาผ่านชีวิตของเขา
เริ่มตั้งแต่อิสราเอลเป็นทาสในอียิปต์ถึง 400 ปี พระเจ้าจึง
เรียกโมเสสให้ไปพบกับฟาโรห์เพื่อที่จะปลดปล่อยชนชาติ
ของพระเจ้ าให้เ ป็น อิส ระ พระเจ้ าทรงส่ง ภัย พิบั ติม ากมาย
เพื่ อให้ ฟาโรห์ ย อมจ านน จนถึ ง วัน ที่ พ ระเจ้ า ทรงสถาปนา
พิ ธี ปั ส กา ชนชาติ อิ ส ราเอลก็ ไ ด้ รั บ การปลดปล่ อ ยจาก
ประเทศอียิปต์
แต่ฟาโรห์ก็ไม่ลดละ นากองทัพไล่ตามจนมาพบกันที่ทะเล
แดง พระเจ้าทรงสาแดงการอัศจรรย์แยกน้าออกจากกันเพื่อ
ช่วยเหลือชนชาติอิสราเอลให้รอดพ้นกองทัพอียิปต์
จากนั้นโมเสสพร้อมประชากรกว่า 2 ล้านคนได้เดินทางผ่าน
ถิ่นทุ รกั นดาร จนมาถึง ภูเ ขาซีนาย ภูเ ขาของพระเจ้า ที่ ๆ
โมเสสมีประสบการณ์พุ่มไม้ไฟลุกแต่ไม่ไหม้ ที่ที่โมเสสได้รับ
การทรงเรียก
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เมื่ อ ค านวณเวลา นั บ ตั้ ง แต่ เ ทศกาลปั ส กา มาจนถึ ง วั น ที่
โมเสสรับพระบัญญัติ 10 ประการ ก็รวมได้ประมาณ 50 วัน
และในวันที่ 50 ก็มีการเฉลิมฉลองที่เรารู้จักกันดี คือการ
เฉลิมฉลองเทศกาลเพ็นเทคศเต
บางคนอ่านบทที่ 19 แล้ว มโนภาพการพบปะระหว่างพระ
เจ้ า กั บ ชนชาติ อิ ส ราเอล เป็ น ภาพของการพบกั น ระหว่ า ง
นักเรียน กับครูเจ้าระเบียบ ที่กาลังเรียกร้องให้พวกเขารักษา
กฏเกณฑ์แห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์
ในความเป็นจริงแล้ว ภาพน่าจะเป็นเหมือน พระเจ้าที่มาใน
ชุดสูท เดินมาเพื่อขอมือเจ้าสาวของพระองค์มากกว่า
ตลอดพระธรรมอพยพในบทที่ 19 นี้ เล็งถึงกระบวนการ
นาไปสู่การเฉลิมฉลองการแต่งงาน
พระวจนะในตอนนี้ แท้จริงแล้ว เป็นการที่พระเจ้าเชื้อเชิญคน
ของพระองค์ให้เขามาเฝ้าพระองค์ต่างหาก
ผมจึงอยากให้หัวข้อคาเทศนาในเช้าวันนี้ว่า เชื้อเชิญให้เข้า
เฝ้าพระเจ้า
มีมุมมองเกี่ยวกับที่มาของการเชื้อเชิญนี้ 4 ประการด้วยกัน
มุมมองแรก การเชื้อเชิญให้เข้าเฝ้า ...
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1. ริเริ่มโดยพระเจ้า (3-4)













..เราเทิดชูเจ้าขึ้น ดุจดังด้วยปีกนกอินทรี เพื่อนาเจ้ามาถึงเรา
ที่ภู เ ขาซี นาย พระเจ้ า ได้ ท รงเตื อ นใจให้ อิส ราเอลระลึ ก ว่ า
พระเจ้าคือผู้ที่ช่วยกู้เขาออกจากประเทศอียิปต์ จากความ
เป็นทาส จากความตาย
พระเจ้าทรงโอบอุ้มเขาและน าเขาบินออกมาอย่างรวดเร็ ว
จากประเทศอียิปต์ เหมือนดังปีกนกอินทรีย์ (ภาพของความ
รวดเร็วและแข็งแกร่ง)
และด้วยเสาเมฆที่ปกป้องเขาจากความร้อนของดวงอาทิตย์
ในเวลากลางวัน และดูแลเขา ด้วยเสาเพลิง ที่ให้ความสว่าง
ในเวลากลางคืน
เป็ น พระเจ้ า ผู้ เ ดี ย วที่ ท รงแหวกทะเลแดง เพื่ อให้ พ วกเขา
ปลอดภัยจากการไล่ลาของกองทัพอียิปต์
อิสราเอลสามารถเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารได้อย่างฉลุย ไม่
ติดขัดเลย
พระเจ้าทาเช่นนี้ทาไม ในข้อที่ 4 พระองค์ทรงเทิดชูเขาทาไม
นั่นเพราะพระองค์ได้เชื้อเชิญเขา และนาเขา ให้เข้ามายังที่ๆ
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เขาจะเข้ าเฝ้ า พระเจ้ า ได้ มี ค วามสั มพั น ธ์กั บ พระเจ้ าได้ ใ น
ฐานะประชากรของพระเจ้า
 พระเจ้าทรงมาหาประชากรของพระองค์ เพื่อเชื้อเชิญให้พวก
เรา เข้าสู่พันธสัญญา ในความสัมพันธ์กับพระองค์ ด้วยความ
รัก ด้วยพระคุณและด้วยพระเมตตา
 เป็ น เสมื อ นภาพของนั ก รบ ขี่ ม้ า ขาวที่ เ ข้ า ไปช่ ว ยหญิ ง สาว
และเชื้อเชิญเธอให้เข้าสู่พันธสัญญาในความผูกพันชิดใกล้
 และภาพเปรี ย บเที ย บที่ ใ กล้ เ คี ย งที่สุ ด เพื่ อ ที่จ ะท าให้ เราได้
เข้าใจถึงพันธสัญญาในความผูกพันใกล้ชิดนี้ ก็คือภาพของ
การแต่งงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
พระเจ้ากับประชากรของพระองค์เป็นสามีภรรยากันจริงๆ
แต่เป็นภาพ เพื่อที่จะทาให้เราได้เข้าใจถึงความลึกซึ้งของ
พันธสัญญาในความผูกพันใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระเจ้า
กับประชากรของพระองค์มากกว่า
 อสค. 16:4-5 พูดถึงกาเนิดของเจ้า ในวันที่เจ้าเกิดมานั้นเขา
มิได้ตัดสายสะดือ และเขาก็มิได้ล้างชาระเจ้า มิได้เอาเกลือถู
มิได้เอาผ้าพันเจ้าไว้ 5 ไม่มีตาสักดวงหนึ่งสงสารเจ้า ที่จะ
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เมตตาเจ้าและกระทาสิ่งเหล่านี้ให้เจ้า เจ้าถูกทอดทิ้งในพื้นทุ่ง
เพราะในวันที่เจ้าเกิดนั้นเจ้าเป็นทีร่ ังเกียจ
 เมื่อย้อนดูประวัติศาสตร์ของอิสราเอล เขาไม่มีอะไร และเป็น
ชนชาติที่ถูกปฏิเสธ
 อสค. 16:6-8 และเมื่อเราผ่านเจ้าไป เห็น เจ้าดิ้น กระแด่วๆ
อยู่ในกองโลหิตของเจ้า เราก็พูดกับเจ้าในกองโลหิตของเจ้า
ว่า ‘จงมีชีวิตอยู่ 7 และเติบโตขึ้น เราจะกระทาให้เจ้าเหมือน
อย่างพืชในท้องนา’ เจ้าก็เติบโตและสูงขึ้นจนเป็นสาวเต็มตัว
ถันของเจ้าก็ก่อรูปขึ้นมา และขนของเจ้าก็งอก แต่เจ้าเปลือย
เปล่าและล่อนจ้อน 8 ‚และเมื่อเราผ่านเจ้าไปอีกครั้งหนึ่งและ
มองดูเจ้า ดูเถิด เจ้ามีอายุรู้จักรักแล้ว เราก็ขยายร่มปีกคลุม
เจ้าและปกคลุมความเปลือยเปล่าของเจ้าไว้ พระเจ้าตรัสว่า
เออ เราก็ปฏิญาณและกระทาพันธสัญญากับเจ้า และเจ้าก็
เป็นของเรา
 อิสราเอลมาตัวเปล่า แต่พระเจ้าทรงปกป้องเขา และประทาน
ความหวังใจและชีวิ ตใหม่แก่เขา จนเขาเริ่มเติบโตจนเป็ น
ชาติที่ใหญ่โต ในอียิปต์ (อสค.16:8)
10
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ภาพของการขยายร่ ม ปี ก ปกคลุ ม ให้ ค วามหมายของการ
ปกป้องไว้ ที่ภูเขาซีนาย พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ กลับเชื้อเชิญ
ให้ชนชาติที่มักกบฏ ใจแข็งกระด้างและล่วงประเวณีเข้าสู่
พันธสัญญาอันบริสุทธิ์
ในทานองเดียวกัน พระเจ้าเข้ามาหาเรา เพื่อสาแดงความรัก
ของพระองค์ต่อเราในขณะที่เราเป็นคนบาป พระคริสต์ทรง
สิ้นพระชนม์เพื่อเรา (รม.5:8)
คุณพ่อท่านหนึ่งคิดว่า ลูกของเขาคงจะมีอายุไม่เกินวัยทีน
เป็นแน่ ลูกของเขาดื่มเหล้าจริงๆ จังๆ ตั้งแต่อายุ 11 ขวบ
พออายุ 17 เขาก็เริ่มติดยาและติดเหล้า ถูกไล่ออกจาก
โรงเรี ย นเนื่ อ งจากชอบใช้ ค วามรุ น แรง ต้ อ งติ ด คุ ก อยู่ 14
เดือน เขาเกือบตายจากการเสพยาเกินขนาด เขาติดอยู่ใน
วงจรที่เลวร้าย และดาดิ่งลงไปเรื่อยๆ
แต่พระเจ้าไม่เคยหยุดที่จะตามเด็กคนนี้กลับมา พระเจ้าได้
พาให้ผู้ที่เคยติดยาได้เป็นพยานกับเขา และเขาก็ได้ตัดสินใจ
กลั บ ใจมาหาพระเจ้ า และทั น ใดนั้ น เขาก็ ห ายจากอาการ
อยากยา อยากเหล้าได้ พระเจ้าเริ่มใช้เด็กหนุ่มท่านนี้ในการ
แบ่งปันข่าวประเสริฐและการเทศนาที่มีพลัง
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ชื่ อ ของเขาคื อ ท๊ อ ด เบนท์ ลี่ ปั จ จุ บั น เขาคื อ นั ก เทศนา
ประกาศที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้วยวัยเพียง 30 กว่าปีเท่านั้น
พระเจ้าเสาะหาหนทางที่จะเข้าใกล้เรา และรู้จักเรา พระเจ้า
เสนอพระองค์เองให้กับเรา
บางคนรู้ว่าผมกาลังพูดถึงอะไร เพราะเขามีประสบการณ์ที่
พระเจ้าเชื้อเชิญเขา ด้วยความรัก
พระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มการเชื้อเชิญให้เราได้เข้าเฝ้าพระองค์
มุมมองประการที่สอง การเชื้อเชิญให้เข้าเฝ้าพระเจ้า...
2. เพื่อการผูกพันตัวอย่างสมบูรณ์ (5-8)







ที่ภูเขาซีนาย พระเจ้าไม่ต้องการเสียเวลาอีก พระองค์ทรง
เชื้อเชิญ อิสราเอลให้เข้าร่วมในการผูกพันตัวกับพระเจ้า
พระเจ้า ทรงกระตื อ รือ ร้ น ที่ จะผู ก พัน ด้ ว ยพัน ธสั ญ ญา เป็ น
พันธสัญญาที่ทากับชนชาติอิสราเอล
พันธสัญญาที่วางบนพื้นฐาน ความพยายามที่เขาต้องทาใน
สิ่ง ที่ ถู ก ต้องจ าเพราะพระเจ้ า เป็ น กฏที่ เรารู้ จั ก กัน ดี โ ดยมี
บั ญ ญั ติ ข องโมเสส เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในกฏที่ มี ไ ว้ เ พื่ อ ชนชาติ
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อิสราเอลเท่านั้น กฏนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาที่พระเจ้า
ทรงประทานให้กับอิสราเอลที่ภูเขาซีนาย
พระเจ้ามิได้ทรงประทานพันธสัญญาในส่วนของบัญญัติ 10
ประการ ให้แก่คริสเตียน แต่เป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญา
ต่อยิวเท่านั้น
และนี่เป็นหลักการที่ยิ่งใหญ่มาก และส่งผลต่อความเข้าใจ
ของเราเกี่ยวกับ ความปรารถนาของพระเจ้าในชีวิตของเรา
คริสเตียนจานวนมาก ผสมผสานพระคุณของพระเจ้า ไปกับ
กฏเกณฑ์ธรรมบัญญัติของโมเสส โดยขาดความเข้าใจ
แต่ที่กล่าวเช่นนี้ ก็มิได้หมายความว่า เราจะละเลยต่อบัญญัติ
ของโมเสส หรือเพิกเฉยต่อกฏเกณฑ์และกฏจริยธรรมในโลก
ใบนี้
เพราะ...เบื้องหลักกฏเกณฑ์เหล่านี้ คือหลักการนิรันดร์ของ
พระเจ้ า และเป็ น เงาของความจริ ง ในฝ่ า ยวิ ญ ญาณ ที่ เ รา
สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบัน
เราจะได้ค้นคว้ากฏเกณฑ์เหล่านี้ตลอด 11 สัปดาห์ที่กาลังจะ
มาถึง เพื่อค้นหาความจริงอันอุดมที่ซ่อนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์
เหล่านี้
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แต่ในวันนี้ เราเรียนรู้เพียงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการผูกพันตัวก็
พอ สิ่งแรกคือ....การผูกพันตัวกับพระพร (5-6)
ข้อ 6...เหตุฉะนี้ถ้าเจ้าฟังเสียงเรา และรักษาพันธสัญญาของ
เราไว้
พระเจ้ า ปรารถนาความสั ม พั น ธ์ ที่ มั่ น คง ยั่ ง ยื น ดั ง นั้ น
พระองค์จึงกระทาพันธสัญญากับผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร
พั น ธสั ญ ญา คื อ ข้ อ ตกลงเพื่ อ การผู ก พั น ตั ว เมื่ อ เราเซ็ น
สัญญาในการซื้อรถ ซื้อบ้าน ก็คือลักษณะของสัญญาเช่นกัน
แท้จริงแล้ว พันธสัญญาการแต่งงานระหว่างชายหญิง เป็น
ภาพสะท้อนพันธสัญญาที่พระเจ้าปรารถนาที่จะทา
เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ เราพบว่าพระเจ้าทรงกระทาพันธ
สัญญากับอาดัมในสวนเอเดน กับโนอาห์ กับอับราฮัม และใน
เช้านี้ เราเห็นพระเจ้าทาพันธสัญญากับชนชาติอิสราเอล
พระเจ้าทรงสาแดงรากฐานแห่งการผูกพันที่จาเป็นระหว่าง
พระเจ้ากับชนชาติอิสราเอล เพราะพันธสัญญาของพระเจ้า
มาพร้อมกับความคาดหวัง ที่ว่า อิสราเอลจะต้องเชื่อฟังพระ
เจ้าสุดใจ แล้วพระองค์ก็จะให้เขาได้กรรมสิทธิ์ เป็นปุโรหิต
และเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ พระองค์จะปกป้องและดูแลเขา
14
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ในทานองเดียวกัน เมื่อเราได้วางใจในพระคริสต์ ผู้ทรงช่วย
เราให้พ้นจากความบาป เราได้เข้าสู่พันธสัญญากับพระเจ้า
 ฮบ.9:15 15 เพราะเหตุ นี้ พระองค์จึงทรงเป็นผู้กลางแห่ง
พันธสัญญาใหม่ เพื่อให้คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกมา
ได้รับมรดกนิรันดร์ตามพระสัญญา เพราะการพลีชีวิตนั้นไถ่
คนให้พ้นจากบาปอันเกิดใต้พันธสัญญา2 เดิมแล้ว
 พระเจ้ า ทรงสั ญ ญาไว้ ว่ า หากเราเชื่ อ ในพระคริ ส ต์ เราจะ
ได้รับชีวิตนิ รันดร์ และได้รับมรดกนิรันดร์ นี่คือผลของการ
ผูกพันตัวกับพระพรของพระเจ้า คืออัศจรรย์ที่พระเจ้าผู้หยิ่ง
ใหญ่ พระองค์ขอให้เราเข้ามาผูกพันกับพระองค์เพื่อจะอวย
พรเรา
 และที่ พ ระองค์ ท าเช่ น นี้ เพราะพระองค์ ท รงรั ก เราอย่ า ง
มากมาย
 การผูก พั น ตั ว นี้ เรามีสิ ทธิเลือ กที่จะเข้ า ร่ ว มหรื อไม่ก็ ได้ เรา
ตอบรับหรือปฏิเสธก็ได้
 สาหรับ ผู้ที่จะเข้าสู่การผูกพันนี้ จาเป็นต้องทาในส่วนของตน
นั่นคือ..
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ข้อที่ 8 ประชาชนก็ตอบพร้อมกันว่า ‚สิ่งทั้งปวงที่พระเจ้า
ตรัสนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทาตาม
 เราเลือกได้ ว่าจะเดินไปด้วยใจเชื่ อฟัง เพื่ อที่จะได้รับรางวั ล
สาหรับความสัตย์ซื่อของเรา หรือปฏิเสธสิทธินี้
 วว.22:12 ดูเถิด เราจะมาในเร็วๆ นี้ และจะนาบาเหน็จของ
เรามาด้วย เพื่อตอบแทนการกระทาของทุกคน
 มุมมองประการที่สาม การเชื้อเชิญให้เข้าเฝ้าพระเจ้า...


3. เพื่อการชาระชีวิต (9-15)








มันคือวาระที่ต้องจริงจัง ประชาชนจาเป็นต้องรับการชาระ
ก่อนที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้า พวกเขามีเวลาเตรียมตัว 3 วัน
เขาจาเป็นต้องชาระตัว และเสื้อผ้าของเขา อย่าลืมว่า เขา
เดินทางในทะเลทราย หลายสัปดาห์ทั้งร้อนและสกปรก
แต่แม้ว่าพวกเขาจะชาระตัวแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอที่อิสราเอล
จะเข้าพบพระเจ้าหน้าต่อหน้าได้ เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้น
ไปบนภูเขา
หลักการนี้นาไปใช้ในเรื่องของ การเตรียมตัวก่อนที่เราจะเข้า
พบพระเจ้า เราจาเป็นต้องบริสุทธิ์ก่อน
16
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เราไม่สามารถเข้าพบพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และหมดจดได้
หากเรายังมีบาปและความไม่ชอบธรรมซ่อนในจิตใจของเรา
เราต้องรับการชาระให้บริสุทธิ์ก่อน
 การยอมรับพระคริสต์ว่าเป็นพระผู้ไถ่ ไม่เพียงส่งผลต่อความ
บาปที่เราเคยทาได้รับการอภัยเท่านั้น แต่เรายังได้รับการ
ชาระให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระคริสต์ ทาให้พระเจ้า
ยอมรับเราในฐานะผู้ชอบธรรมโดยพระเยซูคริสต์
 1 ยน. 1:7 แต่ถ้าเราดาเนินอยู่ ในความสว่าง เหมือนอย่าง
พระองค์ทรงสถิตในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกัน
และกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระ
องค์ก็ชาระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น
 พระเจ้าต้องการให้เราได้รับการชาระชีวิตให้บริสุทธิ์วันต่อวัน
เพื่อจะพร้อมในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา
 ดังนั้น หากเราทาสิ่งใดที่ทาให้จิตสานึกทางาน หรือเราทาใน
สิ่งที่ขัดจากน้าพระทัยพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ เรา
จาเป็นต้องกลับใจใหม่อย่างแท้จริง สารภาพสิ่งที่ได้ทาผิดต่อ
พระเจ้ า เพื่ อจะเข้าสู่ข บวนการ รั บการชาระให้บริ สุทธิ์ใ น
ทุกๆ วัน
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1ยน. 1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ
และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรง
ชาระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น
และมุมมองประการสุดท้าย การเชื้อเชิญให้เข้าเฝ้าพระเจ้า...
4. เพื่อการมีประสบการณ์กับพระเจ้า (16-25)







และแล้วก็มาถึงวันที่อิสราเอลจะได้เห็นถึงแสนยานุภาพของ
พระเจ้า และความบริสุทธิ์ของพระองค์ เขาได้เห็นฟ้าแลป
และได้ยินเสียงฟ้าร้องมาจากเมฆที่หนาทึบ ที่ปกคลุมยอด
ภู เ ขา เป็ น เหมื อ นกั บ ภู เ ขาไฟลุ ก โชนทั้ ง ลู ก เพี ย งแต่ ไ ม่ มี
ลาวาไฟไหลออกมาเท่านั้น
ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า สูงส่งมากจนกระทั่งไม่มีผู้ใดจะเข้า
ไปใกล้ภูเขาของพระเจ้าได้ มิฉะนั้นเขาจะตายแน่ พระเจ้า
เป็นห่วงและต้องการปกป้องประชากรของพระองค์ จึงทรง
ย้าโมเสสให้เตือนประชาชนหลายครั้ง
มีเพียงโมเสสสามารถเข้าไปเฝ้าพระเจ้าอย่างปลอดภัย
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ที่พระเจ้าสาแดงความบริสุทธิ์ของพระองค์ในวันนั้น เพื่อให้
ชนชาติอิสราเอลเรียนรู้ที่จะให้ความเคารพนับถือพระเจ้า
อย่างสมควร..
 เพราะอิสราเอลเป็นชนชาติที่ ดื้อดึง เขาจาเป็นต้องรู้ว่า พระ
เจ้าที่เขานาเขาอยู่คือผู้ใด
 พี่ น้ อ งที่ รั ก พระเจ้ า ไม่ เ พี ย งเชื้ อ เชิ ญ ชนชาติ อิ ส ราเอล แต่
พระองค์ทรงเชื้อเชิญเราให้เขาสู่ประสบการณ์ในการรู้จักกับ
พระเจ้าด้วยเช่นกัน
 พระองค์ ไม่ใ ช่พ ระเจ้าที่ห่ างไกล พระองค์ ต้ องการติ ดต่ อกั บ
เรา
 ไม่มีค วามสั มพัน ธ์ใดที่จะสมบูรณ์ หากปราศจากการใช้ เวลา
ร่วมกัน การมีประสบการณ์ร่วมกัน และนี่คือเหตุผลที่พระ
เจ้ า เชื้ อ เชิ ญ เราให้ เ ข้ า สู่ เ ส้ น ทางที่ เ ราจะสามารถมี
ประสบการณ์กับพระองค์ด้วยการเดินทางไปกับพระองค์บน
เส้นทางแห่งความเชื่อ
 พระองค์ต้องการให้เราเรียนรู้ที่จะฟังเสียงพระเจ้า
 ยน. 10:14-16 เราเป็น ผู้เลี้ยงที่ดี เรารู้จักแกะของเราและ
แกะของเราก็รู้จักเรา 15 ดังที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรา
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รู้จักพระบิดา และชีวิตของเรา เราสละเพื่อแกะ 16 แกะอื่นซึ่ง
มิได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่ แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามา
ด้วย และแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเรา แล้วจะรวมเป็นฝูง
เดียว และมีผเู้ ลี้ยงเพียงผูเ้ ดียว
 ประสบการณ์ในสันติสุขและความชื่นบาน เมื่อพระเจ้าพาเรา
เดินให้พ้นอันตราย
 ยน. 10:27 แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู้จักแกะ
เหล่านั้น และแกะนั้นตามเรา
 ประสบการณ์ในฤทธานุภาพ เมื่อเราเผชิญปัญหา
 อฟ.3:16
ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกาลังเรี่ยวแรง
มากฝ่ายจิตใจแก่ท่าน โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์
ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์
 ประสบการณ์ ใ นการอวยพระพรในทุ ก วั น ที่ เ ราติ ด ตาม
พระองค์
 อฟ. 1:3 3 สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต
เจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรา
นานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์
20
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[ บทสรุป ]
พระเจ้ าทรงเชื้ อเชิ ญ ให้ เราได้ เ ข้า ไปใกล้ เพื่ อที่ จะรู้ จั ก กั บ
พระองค์..
 วว. 3:20 นี่แน่ะ เรายืน เคาะอยู่ ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยิน เสียง
ของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผูน้ ั้นและจะรับประทาน
อาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา
 อยากรู้จักพระองค์มากขึ้นไหมครับ....
 (ท้าทาย อฐ.)
--------------------------------------
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