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1 ตอมาภายหลังโมเสสกับอาโรนพากันเขาเฝาฟาโรห ทูลวา
“พระเจาของอิสราเอลตรัสดังนี้วา ‘จงปลอยประชากรของเราไป
เพื่อเขาจะไดทําการเลี้ยงนมัสการเราในถิ่นทุรกันดาร’” 2 ฟาโรห
จึงตรัสวา “พระเจานั้นเปนผูใดเลาเราจึงจะตองฟงคําของพระ
องคและปลอยคนอิสราเอลไป เราไมรูจักพระเจา และยิ่งกวานั้น
เราจะไมยอมปลอยคนอิสราเอลไปเปนอันขาด” 3 เขาทั้งสองจึง
ทูลวา “พระเจาของคนฮีบรูทรงปรากฏแกขาพระบาท ดังนั้นขอ
โปรดใหขาพระบาททั้งหลายเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารสักสาม
วัน เพื่อจะไดทําพิธีถวายสัตวบูชาแดพระเจาของขาพระบาท หา
ไมพระองคจะทรงลงโทษพวกขาพระบาทดวยโรคภัย หรือดวย
ดาบ” 4 กษัตริยแหงอียิปตตรัสกับเขาวา “เจาโมเสสกับอาโรน
เจาจะใหประชาชนละทิ้งการงานของเขาเสียทําไม เจาจงกลับไป
รับภาระตามหนาที่ของเจา” 5 ฟาโรหตรัสตอไปวา “ดูเถิด
เดี๋ยวนีพ้ วกไพรในประเทศนี้มีมาก และเจาทั้งสองทําใหเขาตอง
หยุดงานของเขาเสีย” 6 ในวันนั้นเองฟาโรหมีพระบัญชาสั่งนาย
งานและนายกองของประชาชนวา 7 “ตั้งแตวันนี้ไป อยาใหฟาง
แกพวกไพรสําหรับใชทําอิฐเหมือนแตกอน แตใหเขาไปเที่ยวหา
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ฟางเอาเอง 8 สวนจํานวนอิฐซึ่งแตกอนเกณฑใหทําเทาไร ก็จง
เกณฑใหทําเทานั้น อยาไดลดหยอนลง เพราะวาเขาเกียจคราน
เหตุฉะนีเ้ ขาจึงพากันรองวา ‘ขอใหพวกขาพระบาทไปถวายสัตว
บูชาแดพระเจาของพวกขาพระบาท’ 9 จงจัดหางานใหเขาทํา
หนักกวาแตกอน เพื่อเขาจะไดไมมีเวลาไปฟงคําพูดเหลวไหล”
10 ฝายนายงานและนายกองของประชาชนก็ออกไปบอกวา
“ฟาโรหรับสั่งดังนี้วา ‘เราจะไมยอมใหฟางแกพวกเจาเลย 11
เจาจงไปหาฟางมาเอง ตามแตจะหามาไดเถิด แตงานที่เกณฑ
นั้นก็ไมลดหยอนใหเลย’” 12 ประชาชนเหลานั้น จึงแยกยายกัน
ไปทั่วแผนดินอียิปตเก็บตอฟางมาแทนฟาง 13 นายงานก็เรงรัด
วา “จงทํางานประจําวันของเจาใหเสร็จครบเหมือนเมื่อยังมีฟาง
อยู” 14 นายกองของชนชาติอิสราเอล ซึ่งนายงานของฟาโรหตั้ง
ใหเปนผูบ ังคับเขานั้น ก็ถูกตีและถูกถามวา “ทําไมหมูนี้จึงไมได
อิฐที่เกณฑไวเต็มจํานวนเหมือนแตกอน” 15 นายกองของชน
ชาติอิสราเอลจึงมารองทูลตอฟาโรหวา “เหตุไฉนฝาพระบาทจึง
ทรงกระทําดังนีแ้ กพวกทาส 16 เขามิไดใหฟางแกพวกทาสของ
ฝาพระบาทเลย แตเขาสั่งวา ‘ทําอิฐซิ’ ดูเถิด ขาแตฝาพระบาท
เขาโบยตีพวกทาส แตขาราชการของฝาพระบาทเองเปนฝาย
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ผิด” 17 ฟาโรหตรัสวา “พวกเจาเกียจคราน เกียจครานจริงๆ
พวกเจาจึงมารองวา ‘ขอใหขาพระบาทไปถวายสัตวบูชาแดพระ
เจา’ 18 เหตุฉะนั้นเจาจงไปทํางานเดี๋ยวนี้ ฟางนั้นเขาจะไมให
พวกเจาเลย แตจํานวนอิฐทีเ่ กณฑไวนั้น พวกเจาจะตองทํามาให
ครบจํานวน” 19 นายกองชนชาติอิสราเอลเมื่อถูกสั่งวา “ไมให
ลดหยอนจํานวนอิฐทีถ่ ูกเกณฑใหทําทุกๆ วันลง” ก็เห็นวาตนถูก
แกลงแลว 20 ครั้นออกมาจากเฝาฟาโรห เขาพบโมเสสกับอา
โรนยืนคอยเขาอยู 21 จึงกลาวแกเขาทั้งสองวา “ขอพระเจาทรง
พิจารณา และพิพากษาลงโทษทานทั้งสอง เพราะทานกระทําให
พวกขาพเจาเปนทีเ่ กลียดชังตอฟาโรห และตอขาราชการทั้งปวง
ของพระองค เหมือนหนึ่งเอาดาบใสมือเขาใหฆาพวกขาพเจา
เสีย” 22 โมเสสจึงกลับไปทูลพระเจาวา “ขาแตพระเจา เหตุไฉน
พระองคทรงทํารุนแรงแกชนชาตินี้ เหตุไฉนพระองคจึงทรงใชขา
พระองคมา 23 ตั้งแตขาพระองคไปเฝาฟาโรห และทูลในพระ
นามของพระองคแลว ฟาโรหก็ทําทารุณแกชนชาตินี้ สวนพระ
องคก็มิไดทรงชวยประชากรของพระองคใหพนความทุกขเลย”
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คํานํา










เรากําลังอยูในโลกที่มีความสะดวกสบาย ทุกอยางงายขึ้ น
แตเดิม หากตองการรับประทานลาบเมือง ก็ตองเริ่มจากการ
โขลกพริก กับบรรดาสมุนไพรพื้นบาน ที่ตองไปซื้อหาจนทั่ว
ตลาด เอามาล า ง แกะเปลื อก แล ว ค อ ยเอามาหั่ น และตํ า
กวาจะไดลาบมารับประทาน
แต ส มั ย นี้ เรามี พ ริ กลาบสํ า เร็จ รู ป ยิ่ งกว า นั้ น เรามี บ ะหมี่
สําเร็จรูป โจกสําเร็จรูป สมตําสําเร็จรูป ผัดไทยสําเร็จรูป พี่
นองที่รัก งานครัว ไมตองทําจนหัวฟูอีกตอไป เพียงเติมน้ํา
ลงไป 1 นาที จากนั้นฉีกซองเครื่องปรุง ใสลงไป เทานั้น
เรามีโ ปรแกรมสํา เร็ จรู ป เว็ บ สํา เร็ จรู ป บทเรี ยนสํ า เร็ จ รู ป
บ า นสํ า เร็ จ รู ป บ า นสุ นั ข สํ า เร็ จ รู ป แม ก ระทั่ ง ....เล็ บ
สําเร็จรูป!!!
เราทุก คนกํ า ลั งวิ่ ง อยู บ นสายพานที่ ถูก รายล อมไปดว ยสิ่ ง
อํ า นวยความสะดวก จนทํ า ให เ ราต อ งการความสุ ข แบบ
สําเร็จรูป ชื่อเสียงแบบสําเร็จรูป (คือการไดสิ่งเหลานี้มาอยาง
ง า ยๆ) และทั ศ นคติ เ ช น นี้ ก็ แ ทรกซึ ม เข า มาในแวดวง
คริสเตียนดวย คริสเตียนตองการ พันธกิจสําเร็จรูป
ศิษยาภิบาลทานหนึ่ง กําลังทาทายสมาชิกเพื่อไปทําพันธกิจ
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“อาจารยครับ ผมสนใจครับ เราตองทํายังไงถึงจะเสร็จครับ
พระเยซูจะไดเสด็จมาเสียที”
“พันธกิจคือการออกไป ประกาศและสรางสาวก ตองใชเวลา
ที่สําคัญตองจายรา...” พูดยังไมทันจบ
“มีสูตรสําเร็จไหมครับ เอาแบบงายๆ เปดเลย อะครับ”
“เอิ่ม..สูตรสําเร็จนะมี เรามีพระเจาผูทรงฤทธานุภาพ แตไม
วาอยางไร เราก็ตองออกไป ลงพื้นที่ แล...” พูดยังไมทันจบ
“อาจารย เอางายๆ เลยครับ เอางี้ อาจารยออกไปละกันครับ
เหมาะ เพราะอาจารยรูทุกอยางดี ทําได มีประสิทธิภาพ ที่
สํ า คั ญ พระเจ า อยู กั บ อาจารย ” ส ว นผม จะอธิ ษ ฐานเผื่ อ
อาจารยนะครับ ผมอธิษฐาน 3 เวลากอนอาหารอยูแลว โอ
นะครัช โอว วาว พันธกิจ สําเร็จแลว!!!” อาจารย...อึ้ง
พี่นองครับ เราเห็นคริสเตียนจํานวนมาก อธิษฐานสําเร็จรูป
(พูดเหมือนกันทุกวัน) นมัสการสําเร็จรูป (เปดเทปรองตาม)
มีความเชื่ อสําเร็จรู ป (เชื่อสิ พระเจา จะดูแล แตกลับไมทํา
อะไรเลย) เรากําลังลืมไปวา ความสัมพันธไมใชวัตถุ มันไร
รูปราง จึงไมสามารถสําเร็จเปนรูป ไดครับ
การเติ บ โตกั บ พระเจ า เป น เรื่ องของความสั ม พั น ธ ไม ใ ช
จํานวนป ไมมีเลื่อนขั้นแบบขาราชการ ไมมีสําเร็จรูป ความ
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เชื่อของเราจะถูกพัฒนามากขึ้น เมื่อเราผานความทาทายที่
หลากหลาย ดวยความเขาใจและดวยการแสวงหาพระเจา
เทานั้น
พระวจนะในเชาวันนี้ โมเสสและอาโรนไดเขาเฝาฟาโรห เพื่อ
ทําตามการทรงเรียกของพระเจา คือขอใหป ลดปลอยทาส
ชาวยิ ว สิ่ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กลั บ ให ผลตรงข าม ทุ ก อย างเลวร า ย
กวาเดิม เขากําลังเจอทางตัน
ผมอยากใหหัวขอคําเทศนาในเชาวันนี้วา “เมื่อความเชื่อ
เจอทางตัน”
เมื่อเรากําลังทําตามการทรงเรียก แตสิ่งที่เราเจอคือ กําแพง
ที่มองไมเห็น ทําใหเราไมสามารถไปถึงเสนชัยที่พระเจาเรียก
เราได เราจะทําอยางไร..ประการที่ 1
1. พัฒนาความเชื่อที่มั่นคงเหนือความเชื่อตาม
สถานการณ (1-4)



ทุกวันนี้ คริสเตียนกลายเปนคนที่รักความสบาย เรามาโบสถ
มีแอร เราไมมาอธิษฐานเชา (เดี๋ยวนี้ซอมนมัสการยังซอม
ตอนเชากอนเริ่มรอบเลย!) เราแสวงหาพระเจาเฉพาะตอนที่
เราตองการบางอยาง เรางอนพระเจาไมมาโบสถ ถาพระเจา
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ไมต อบ และลืมพระเจาทั นทีเ มื่อพระองคต อบคํ าอธิ ษฐาน
(ทํ า อย า งกั บ พระเจ า เป น สายด ว นที่ ใ ห บ ริ ก ารลู ก ค า 24
ชั่วโมง) ผลคือ เรามีคริสเตียนที่รักสบาย มากกวาคริสเตียน
ที่มีความเชื่อ
 เมื่อความเชื่อของเราเขาสูทางตัน เราเลือกที่จะพัฒนาความ
เชื่อของเราบนความเชื่อมั่น หรือบนความสะดวกสบาย
 ความเชื่อบนความเชื่อมั่น คือความเชื่อที่ไมสั่นคลอนในบาง
คน หรือในบางสิ่ง
 การใชชีวิตของเรา เราจําเปนตองมีการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น
ทามกลางความซับซอนของโลกที่เพิ่มมากขึ้น เราจําเปนตอง
พัฒนาความเชื่อมั่นในพระเจา ในการดําเนินชีวิต
 ในขณะที่เรากําลังกอรางสรางตัวในโลก พระเจากําลังกอราง
สรางชีวิตฝายวิญญาณในเรา
 พี่ น อ งที่ รั ก ความเชื่ อ มั่ น ของเรา วางอยู บ น คุ ณ ค า ที่ มี ใ น
พระเจาหรือเปลา
 ฟป. 3:7-8 “แต วาสิ่ งใดที่เ คยเปน คุณ ประโยชนแ กขา พเจ า
ขาพเจาถือวา สิ่งนั้นไรประโยชนแลว เพื่อเห็นแกพระคริสต
ที่จ ริง ขา พเจ าถื อวา สิ่ งสารพั ดไร ประโยชน เพราะเห็น แก
ความประเสริฐแหงความรูถึงพระเยซูคริสต องคพระผูเปน
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เจาของขาพเจา เพราะเหตุพระองค ขาพเจาจึงไดยอมสละสิ่ง
สารพั ด และถื อ ว า สิ่ ง เหล า นั้ น เป น เหมื อ นหยากเยื่ อ เพื่ อ
ขาพเจาจะไดพระคริสต”
การทรงเรียกเปนสิ่งที่ล้ําคา เรามีชีวิตในโลกเพื่อทําการทรง
เรียกใหสําเร็จ แมสถานการณจะดูเหมือนไมมีทางออก แต
ขอเพียงคนของพระเจามีความเชื่อทีม่ ั่นคงในพระองค ความ
เชื่อทีม่ ั่นคงในการทรงเรียกของพระเจา
ความเชื่อที่มั่นคง จะไมถูกสั่นคลอนตามสถานการณ แมวา
สถานการณจะออกมาตรงขามกับสิ่งที่พระเจาเรียกใหเราทํา
เราก็ยังเชื่อวา สิ่งที่พระเจาเรียกใหเราทํา จะสําเร็จแน
ในสถานการณ ฟาโรห ไมเพียงไมยอม แตกลับเพิ่มความ
ยากลําบากใหกับทาสชาวยิวมากขึ้นไปอีก ในขณะที่โมเสส
และอาโรน มี เพี ย งพระสัญ ญาพระเจ า เปน เสีย งสนับ สนุ น
เพียงเสียงเดียว
พี่ น องที่ รั ก หากเราต องการพั ฒ นาความเชื่ อที่ มั่ น คง เรา
จําเปนตองพัฒนาความเชื่อที่มั่นคง ในเสนทางการทรงเรียก
ที่ดูขัดแยงกับความจริง
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เราอาจเปนคนธรรมดา ลมเหลวบอย ขี้ลืม แตการทรงเรียก
ที่มาถึงเรา ดูยิ่งใหญมาก ดูเหมือนเปนไปไมได ก็ใหเรายึด
การทรงเรียก ออกไปประกาศ อภิบาล ทําตามของประทาน
ที่พระเจาให กาวไปทีละกาว พระเจาจะนําเราเอง
 ยุคสุดทาย คนจะเปลี่ยนไป
 มธ. 24:12-13
ความรั ก ของคนส ว นมากจะเยื อกเย็ น ลง
เพราะความอธรรมแผกวางออกไป แตผูใดทนได จนถึงที่สุด
ผูนั้นจะรอด
 พี่นองครับ ยุคสุดทาย ใจคนจะเยือกเย็น ความรักจะถดถอย
... มีเพียงการเดินตามการทรงเรียก ดวยความเชื่อที่มั่นคง
เทานั้น ที่จะชวยปกปองเราไมใหหลงเจิ่นไป
 เราจะพัฒนาความเชื่อที่มั่นคง ตลอดเสนทางการทรงเรียกได
อยางไร
 พี่นองลองสังเกตดูสิครับวา คนในโลกนี้ เขาพัฒนาความเชื่อ
ที่มั่นคง ในการแสวงหาสิ่งอนิ จจังในโลกนี้อยา งไร เขาฟ ง
เพลง เขาดูหนัง เขาอานหนังสือ เขาพยายามเขาถึงสิ่งตางๆ
ที่ทําใหความเชื่อของเขามั่นคงขึ้นวา เงิน ชื่อเสียง และความ
ลุมหลงเหลานั้นใหความสุขและความเพียงพอกับเขาได
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หากเราจะพัฒนาความเชื่ อที่มั่นคง ตลอดเสนทางการทรง
เรียก...
สิ่งแรกที่เราตองทํา คือ ใชเวลาสวนตัวกับพระเจา 2. เขาใจ
พระทัยพระเจา และ 3. นําหลักการของพระวจนะมาใชใน
ชีวิตของเรา
พี่นองครับ หากความเชื่อของเราถูกกําหนดโดยสถานการณ
เราจะถู ก โลกนี้ เปลี่ ย นเรา แต ห ากความเชื่ อของเราเป น
ความมั่นคงในพระเจา เราจะเปนคนที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้
วันนี้ หากทานกําลังเดินอยูในการทรงเรียก สถานการณไมมี
ทางออก ทานเจอทางตัน นั่นแสดงวา ถึงเวลาที่ทานจะตอง
เติบโตในความเชื่อที่มั่นคงแลว สิ่งที่เราตองทําประการที่ 2
2. กาวขามความทาทายที่เผชิญ (2, 4, 6-21)
จากพระวจนะ ดูเหมือนวา เหตุการณที่เกิดขึ้น จะอยูเหนือ
ความคาดหมายของทั้งโมเสส และอาโรน ทําใหเขาลืมไปวา
เขาอยูในพระหัตถอันทรงฤทธิ์ของพระเจา
เรามาดูดวยกันวา ความทาทายที่ทานทั้งสองเผชิญ คืออะไร
ความทาทายแรก...
12
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ก. การไมยอมรับวาพระเจามีอยูจริง (2)
 ขอ ที่ 2 ... พระเจานั้นเปนผูใ ดเลาเราจึงจะตอ งฟงคําของพระ
องคและปลอยคนอิสราเอลไป
 คําพูดเสีย ดสี และคําดูถูก คําพูดที่แสดงถึงการไมใหเ กีย รติ
พระเจา และดูถูกเรา ในขณะที่เราสําแดงการเปนคริสเตียน
ทามกลางเพื่อนที่ไมรูจักพระเจา: อธิษฐานกอนทานอาหาร
ก็โดนเพื่อนลอ มาโบสถวันอาทิตย ก็โดนเพื่อนตัดออกจาก
กลุม ไมกินเหลา ก็ถูกมองวา เปนลูกแหงไมรูจักโต
 เมื่อความเชื่อเจอทางตัน และเราเลือกที่จะพัฒนาความเชื่อที่
มั่ น คง ความท า ทายแรกที่ เ ราต อ งก า วข า มให ไ ด คื อ การ
ยืนยันความเชื่อในพระเจาที่ทรงพระชนมอยู
 สดด. 100:5 เพราะพระเจ า ประเสริ ฐ ความรั ก มั่ น คงของ
พระองค ดํ ารงเป น นิ ต ย และความสั ต ย สุ จ ริ ต ของพระองค
ดํารงอยูทุกชั่วชาติพันธุ
 พี่นองครับ เวลาแบบนี้ เปนโอกาสที่เราจะลึกลงในความรูจัก
พระเจา เพื่อเราจะมองเห็ น พระองค ชัด ขึ้น ในสถานการณ
ต า งๆ และรั บ รู ว า พระเจ า ช ว ยกู เ ราอย า งไรในแต ล ะ
สถานการณ
13

ความเชื่ อเมื่อพระเจาตอบเรา ไมใช ความเชื่อในพระเจา ที่
แทจริง ความเชื่อในพระเจา คือเชื่อแมคําตอบนั้นยังมาไมถึง
แตเชื่อวา พระเจาคือความรัก และพระองครักเรา!!!
 ฮบ. 13:8 พระเยซูค ริส ตยั งทรงเหมือ นเดิม ในวานนี้ วัน นี้
และสืบไปเปนนิจ
 คร. 4:17-18 เพราะวาการทุกขย ากเล็ก ๆ นอยๆ ของเรา ซึ่ง
เรารับอยูประเดี๋ยวเดียวนั้น จะทําใหเรามีศักดิ์ศรีถาวรมาก
หาที่เปรียบมิได 18 เพราะวาเราไมไดเห็นแกสิ่งของที่เรา
มองเห็นอยู แตเห็นแกสิ่งของที่มองไมเห็น เพราะวาสิ่งของ
ซึ่งมองเห็นอยูนั้นเปนของไมยั่งยืน แตสิ่งซึ่งมองไมเห็นนั้นก็
ถาวรนิรันดร
 อยา ยอมใหค นที่ไ มรู จัก พระเจา มาทํ าใหเ ราสงสัย ในตัว เอง
สงสัยในประสบการณที่เรามีกับพระเจา เอเมนไหมครับ
 ความทาทายที่ 2 …
ข. การไมเกิดผลตามการทรงเรียก (4-18)
 พระเจาใหภารกิจ แกโ มเสส ในการปลดปลอยอิส ราเอลจาก
การเปนทาส แตเมื่อโมเสสทํา ผลคือไมเพียงอิสราเอลไมได
รับการปลดปลอย แตตองทํางานหนักกวาเดิม
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(ตย. มีนองคนหนึ่ง กําลังถูกฝกใหมีสวนรับใชในแคร ดวย
การนํานมัสการ แตนมัสการตกคียตลอด แรกๆ หน.แคร ก็
พยายามหนุนน้ําใจ เพราะรูวา นองคนนี้ มีของประทานการ
อภิบาล นาจะเปนหัวหนาแครไดในอนาคต แตในที่สุด นองก็
ทอใจ ไมอยากนําแครแลว เพราะรองเพลงตกคีย ..)
พี่นองเคยอยูในอาการนี้ไหมครับ แบบวา ยิ่งทํายิ่งแย แลวนี่
พระเจาเรียกเราทําจริงๆ หรือเปลานี่
พี่นองที่รัก เสนทางการทรงเรียก มีความทาทายรออยู กวา
ใครคนหนึ่งจะวางมือรักษาโรคหาย ตองเคยวางมือรักษาโรค
คนไมหายมากอน กวาใครคนหนึ่งจะสอนพระคัมภีรรูเรื่อง
ตองเคยสอนไปสั่นไปมากอน กวาใครคนหนึ่งจะประกาศพา
ดวงวิญญาณมารอด เขาตองฝกพูดหนากระจกเปนนานสอง
นาน...
เมื่อความเชื่อของทานเจอทางตัน ผลที่ควรเกิด กลับเกิดใน
ทิศทางที่ตรงกันขาม เมื่อนั้น ทานจะวิ่งหนี เหมือนเอลียาห
หรือสูตอเหมือนเนหะมีย
(1พกษ. 19:2-3 เอลียาห นึกวาพาคนใหเห็นการอัศจรรย
ของพระเจา คือความสําเร็จ แตกลับกลายเปนตนถูกไลลา
แทนที่จะสูตอกลับวิ่งหนี ขนาดสงไฟจากฟาได แตเมื่อความ
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เชื่อเจอทางตัน กาวไมถูกวิ่งหนีดีกวา , นหม. 4,6 สราง
กําแพง คนมีใจมาชวยสราง คนก็มาดูถูกวา อิฐมาจากกอง
ขยะมั่ง สุนัขขามก็พังแลว คนทอใจหมดวางจอบเสียม แตเน
หะมียกลับสูตอ ดวยความทาทายนี้ ทําให เนหะมีย มีความ
เชื่อที่มั่นคงมากขึ้น)
พี่นองที่รัก แมดูเหมื อนจะไม เปนไปตามการทรงเรียก แต
ขอใหเรา มีความเชื่อที่มั่นคง เดินหนาตอไป เอเมนไหมครับ
(ตย. ของผูเทศนา การทรงเรียก และการไมเกิดผลในอดีต
แตเมื่อสู ขามได...)
เมื่อความยากลําบากเกิดขึ้น ความอดทนก็เริ่มตนในทิศทาง
ของมัน จนกลายเปนคนที่ใชการไดในที่สุด
ความทาทายประการสุดทาย...
ค. การไมเปนไปตามความตั้งใจ(19-21)
พี่นองลองสํารวจดูวา มีใครที่เราเคยพยายามชวย แตสุดทาย
เขามองวาเราเปนตนเหตุของเรื่องทั้งหมดหรือไม
โมเสส และอาโรน คุยกับอิสราเอลและพวกผูใหญ พรอมทํา
การอัศจรรย จนทุกคนยอมรับ โมเสสและอาโรนกลายเปนฮี
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โร ผูที่จะกอบกูชนชาติเขาจากทาส พระธรรมผานไปไมถึง
บทเลย โมเสส อาโรนกลายเปนผูรายไปเสียแลว
 หากทานตองสวมรองเทาคูเ ดีย วกับ โมเสส และอาโรน ทาน
จะทําอยางไร...ทานจะคิดยังไง...
 รูงี้ ไมยุงดวยตั้งแตตนดีกวา อยูมีเดียนสบายใจเฉิบ แลวเดิน
กลับมีเดียน...หรือ ไปตอ
 ความทาทายเชนนี้ หลายคนเคยผานมาแลว และขยาดที่จะ
เขาไปทาทายคนอื่น เพราะตัวเองก็ไมผาน ถอยหลัง ไมกลา
เผชิญหนาตอไป แต...ความทาทายประเภทนี้ เปนเหมือน
เบาหลอม ที่ทําใหเราบริสุทธิ์ขึ้นในพระเจา
 มลค. 3:3
ทานจะนั่งลงอยางชางหลอมและชางถลุงเงิน
และทานจะชําระบุตรหลานของเลวีใหบริสุทธิ์ และถลุงเขา
อยางถลุงทองคําและถลุงเงิน จนกวาเขาจะนําเครื่องบูชาอัน
ถูกตองถวายแดพระเจา
 เมื่อความรัก ความปรารถนาดีของเรา ถูกมองวาเปนสิ่งที่ทํา
ร า ยเขา มั น อาจต อ งใช เ วลากอบกู ค วามรู สึ ก มั่ น คงในใจ
กลั บ มา แต ใ นอี ก ด า นหนึ่ ง มั น ก็ ทํ า ให เ ราได ก ลั บ มานั่ ง
ตรวจสอบหั ว ใจของเราว า ที่ เ ราทํ า เพราะต องการเป น ที่
ยอมรับ หรือเราทําเพราะพระเจาทรงเรียกใหเราทํากันแน...
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ความเชื่อที่ มั่ น คงจะถู ก พัฒ นาเมื่อเราเผชิ ญ ความท า ทาย
แลวเราตัดสินใจกาวเดินตอไปในเสนทางการทรงเรียก
วันนี้เสียงเรียกของพระเจา ที่เรียกทาน ยังดังกองอยูในหัวใจ
ของทานอยูหรือเปลา...อยาใหความทาทายเหลานี้กลายเปน
กับดัก แตจงกาวไปดวยความเชื่อมั่นคงในพระเจาที่ทานรูจัก
เอเมน?
สิ่งที่ เราตองทํา เมื่ อความเชื่ อของเราเจอทางตั น ประการ
สุดทาย
3. แสวงหาพระเจาตอเนื่อง (22-23)
โมเสส ไมหยุดที่จะเขาหาพระเจา เขาเขาไปถามพระเจาวา
เกิดอะไรขึ้น ...
พี่นองที่รักครับ ผมมีความสุขที่ไดเดินในการทรงเรียกของ
พระเจา
ไมมีอะไรใหมภายใตฟานี้ และทุกความทาทายรอเราอยู มัน
อยูที่วา เราอยากจะเปนกบที่ซอนตัวเองอยูในกะลา เพื่อไม
ตองรับ รูโลกกวา ง ไมต องเผชิ ญความทา ทาย หรือจะเป น
ดักแด ที่ยอมอดทน ผานทุกความทาทาย จนเปลี่ยนแปลง
ตัวเอง และบินไปเห็นโลกกวางได...!
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มากยิ่ ง กว า นั้ น เรามี พระเจ า ที่ อยู กับ เราทุก กระบวนการ
พระองค จ ะทรงฝ ก ปรื อมื อของเราจนโก ง ธนู ท องสั ม ฤทธิ์
ไมใชไม ไมใชอลูมิเนียม แตเปนทองสัมฤทธิ์
 ทุกความทาทาย อยาลืมเขาไปแสวงหาพระเจา เอเมน?
 อพย. 14;13 โมเสสจึง เตือนประชากรวา “อยา กลัว เลย มั่น
คงไว คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเจา ซึ่งพระองคจะ
ประทานใหแกทานทั้งหลายในวันนีด้ วยคนอียิปต ซึ่งทานทั้ง
หลายเห็นในวันนี้ แตนไี้ ปจะไมไดเห็นอีกเลย
 โมเสสหนุนกําลังประชากรของพระเจา ใหเ ขาเชื่อมั่นในพระ
เจาผูทรงฤทธานุภาพ
 ทานเชื่อหรือไมวา พระเจาทรงฤทธานุภาพ
[ บทสรุป ]
 นศ. สถาปตย ลาดกระบัง เพิ่งมาเชื่อพระเจาไดไมถึงป ตอง
ทํางานโปรเจคสงอาจารย นั่นคือ การออกแบบเกาอี้ และทํา
ของจริงออกมาใหนั่งไดด วย หลังจากสงแบบผานแลว ก็ถึง
กระบวนการส งโรงงานขึ้ นรู ป ออกมาเป นเก าอี้ ที่ต องการ
ปรากฏวา...
 ได รั บ ของก อ นวั น ส ง งาน 1 วั น ขอบคุ ณ พระเจ า แต ด ว ย
ความออนเพลียจากการรับใช ทําใหเขาเขานอนทันที (นศ.
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ทานนี้ เพิ่งตัดสินใจรับใชพระเจา หลังจากที่นั่งนิ่งๆ ในโบสถ
มาเปนเวลา 2 ป)
ตอนเช า เมื่ อ เขาพยายามประกอบเก า อี้ ปรากฏว า น อ ต
หลวมทุกตัว เอากระดาษยัดก็แลว พยายามหากาวมาอัดก็
แลว...ในขณะที่กํา ลังพยายามอยูนั่นเอง อาจารยรางใหญ
(รุน super heavy weight) หนักราวรอยกวาโล ก็เริ่มตรวจ
เก าอี้ ของนศ.คนแรก ท านนั่ง ลงเขยา ๆ โยกๆ เขยา ๆ อยู
นานมาก
นศ.ท า นนั้ น คอตก ยกเลิ ก ความคิ ด ที่ จ ะเอาอะไรไปอุ ด
ใหนอตแนนอีกตอไป เขาหลับตา สิ่งเดียวที่เขาคิดถึง... “พระ
เจา ชวยผมดวย”
เขาใส น อ ตทั้ ง สี่ เ ข า ไป พยายามจะไม แ ตะเก า อี้ อี ก และ
ภาวนาในใจไมใหอาจารยนั่ง
แตอาจารยก็นั่งจนได เคาหลับตา เตรียมรับความพายแพ ...
แต เ อ ะ ทํ า ไม ไม มี เ สี ย งก น อาจารย ก ระแทกพื้ น สั ก ที เขา
คอยๆ ลืมตา มองอาจารยโยกเกาอี้เขาไปมาจนหนําใจ ลุก
ขึ้นให บีบวก แลวก็เดินจากไป...
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อพย. 5:1-21

เขาแทบไมเชื่อสายตาตัวเอง เขากลับไปมอง เอามือไปแตะ
เกาอี้ดู พี่นองที่รัก ทุกชิ้นสวนลงไปกองที่พื้น แคแตะ...มีแต
เขาคนเดียวที่รูวา พระเจาอัศจรรยมากเพียงใด
เขารูวา เมื่อเขาเดินในเสนทางการทรงเรียกของพระเจา พระ
เจาจะรับรองเขา...และชวยเขาในทุกความทาทาย เหตุการณ
ในครั้งนั้น ทําใหความเชื่อของเขามั่นคงมากขึ้น
พี่นองที่รัก ไมวาเราจะเปนอาจารย เปนนักเรียน เปนเศรษฐี
เปนนักธุรกิจ เปนชนเผาหรือ คนเมือง เราตองเจอกับความ
ทาทายในชีวิตอยูเสมอ แมเราคิดวาเราไววางใจในพระเจา
แลวก็ตาม
โมเสส เจอ “งานเขา” ตั้งแตกาวแรกที่เขาสูพันธกิจของพระ
เจา สิ่งนีอ้ าจเกิดขึ้นในเสนทางการรับใชของเราเชนกัน
หลั ง จากนี้ โมเสสได เ ผชิ ญ การท า ทายหลายรู ป แบบ ใน
เส นทางแห งการทรงเรีย กของเขา จนทํา ให เขากลายเป น
บุรุษผูทําการอัศจรรยยิ่งใหญที่สุด ที่ไมมีใครเคยทําไดอยาง
เขา ทั้ง ในอดีต และอนาคต (นอกจากพระเยซู) นั่ นเพราะ
เขาติดสนิท และวางใจในพระเจาของเขาเสมอ...
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พี่นองที่รั ก เมื่อความเชื่อของเราเขา สูทางตัน เงยหน าหา
พระเจา จงไวว างใจและท านจะได มีป ระสบการณ ที่พิ เศษ
ที่สุดในชีวิตของทาน
อยาเปนอยางกบที่ยอมใหกะลาครอบ แตจงยอมอดทน เปน
ดักแดที่เปลี่ยนแปลงจนเปนผีเสื้อบินผงาดเหนือพื้นพิภพ
ใหเรารวมใจกันอธิษฐาน
________________________________________________
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