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18 โมเสสจึงกลับไปหาเยโธรพอตาของตน บอกวา “ขอลา
กลับไปหาพี่นองซึ่งอยูในอียิปต เพื่อจะไดดูวาเขายังมีชีวิตอยู
หรือไม” ฝายเยโธรตอบโมเสสวา “ไปโดยสวัสดิภาพเถิด” 19
พระเจาตรัสกับโมเสสในเมืองมีเดียนวา “กลับไปอียิปต เพราะ
คนทั้งหลายทีห่ าชองประหารชีวิตเจานั้นตายแลว” 20 โมเสสจึง
ให ภ รรยาและบุ ต รชายของตนขี่ ล ากลั บไปยั ง แผ น ดิ น อี ยิ ป ต
สวนโมเสสก็ถือไมเทาของพระเจาไปดวย 21 พระเจาตรัสกับ
โมเสสวา “เมื่อเจากลับไปถึงอียิปต จงกระทําอัศจรรยตางๆ ซึ่ง
เรามอบไวในอํานาจของเจาแลวนั้นตอหนาฟาโรห แตเราจะทํา
ใหใจของฟาโรหแข็งกระดาง ไมยอมใหประชากรไป 22 เจาจง
ทูลฟาโรหวา ‘พระเจาตรัสดังนี้วา คนอิสราเอลเปนบุตรหัวป
ของเรา 23 เราบอกแกเจาวา “จงปลอยบุตรของเราใหไป
นมัสการเรา” ถาเจาไมยอมใหเขาไป เราจะประหารชีวิตบุตร
หัวปของเจาเสีย’” 24 ณ ทีพ่ ักระหวางทาง พระเจาเสด็จมาพบ
โมเสส และจะทรงประหารชีวิตของทานเสีย 25 นางศิปโปราห
จึงเอาหินคมตัดหนังที่ปลายองคชาตบุตรชายของตน แลวเอา
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ไปแตะเทาของโมเสสกลาววา “จริงนะ ทานเปนเจาบาวแหง
โลหิตแกฉัน” 26 พระเจาจึงทรงละทานไป นางจึงกลาววา “ทาน
เปนเจาบาวแหงโลหิต” เนื่องจากพิธีเขาสุหนัต 27 พระเจาตรัส
กับอาโรนวา “จงไปพบกับโมเสสในถิ่นทุรกันดาร” เขาก็ไปพบ
กับทานที่ภูเขาของพระเจาและสวมกอดทาน 28 โมเสสจึงเลา
ใหอาโรนฟงถึงพระดํารัส ซึ่งพระเจาตรัสเมื่อทรงใชตน และถึง
หมายสําคัญทั้งปวงซึ่งพระองคทรงกําชับใหกระทํา 29 โมเสส
กับอาโรนเรียกประชุมบรรดาผูใหญของชนชาติอิสราเอลพรอม
กัน 30 แลวอาโรนจึงกลาวถึงพระดํารัสทั้งหมดซึ่งพระเจาตรัส
แกโมเสส และทําหมายสําคัญตางๆ นั้นตอหนาประชาชน 31
ฝายประชาชน เมื่อไดยินวาพระเจาเสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติ
อิสราเอล และทอดพระเนตรเห็นความทุกขยากของเขาแลวก็
เชื่อ เขากราบลงนมัสการ
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คํานํา








เด็กชายกบ อายุ 9 ขวบ ไดขโมยโลลิปอปกับชอกโกแลต
จากรานสะดวกซื้อแหงหนึ่ง เมื่อคุณแมของเขารู จึงพาเขาไป
สารภาพกับเจาของราน คุณแมและเจาของรานตกลงกันจน
ไดขอสรุปวา กบตองทํางานใหกับเจาของรานเพื่อ เจาของ
รานจะไมแจงตํารวจ
เหตุการณนี้ทําใหกบ ไดเรียนรูวา 1. คนขายของตองทํางาน
หนักเพื่อความอยูรอด การขโมยของเขาทําใหเจาของราน
ลําบาก 2. ทุกความผิดตองมีการจายราคา เมื่อเขาขโมย ก็
ตองรับผล
วัน นี้ กบโตแล ว เขารู ซึ้ง วา การทํ างานนั้น ตองต อสู ขนาด
ไหน และการขโมยบั่นทอนผูอื่นและตัวเองอยางไร...เขาดีใจ
ที่เขาไดเรียนรู วันนี้ เขาไมไดเปนขโมยอีกตอไป...
พระธรรมอพยพ ไดบันทึกเรื่องราวของชนชาติอิสราเอล คน
ของพระเจา จากพระธรรมเลมนี้ เราเห็นการที่พระเจาทรงอยู
กับเขา ปกปองพวกเขา และนําเขาไปดวยพระหัตถอันทรง
ฤทธิ์ของพระองค
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ในบทที่ 1-18 เราเห็นการเดินทางออกจากอียิปตภายใตการ
นําของโมเสส และในบทที่ 19-40 เราเห็นการที่พระเจาทรง
สถาปนาพันธสัญญากับพวกเขาที่ภูเขาซีนาย
พระเจาทรงสถิตอยูกับประชากรของพระองคเสมอ ...
(Apply) หากทา นกําลังเผชิญ กับบางปญหาในชีวิต รูสึ ก
หนักอึ้งในจิตใจ และตองการออกจากสถานการณเหลานั้น
แตไมรูวาจะทําอยางไร ...พระเจาเปนผูนั้น ที่จะทรงนําทาน
ออกจากทุกปญหาได ปลดปลอยทานจากพันธนาการและนํา
ทานสูเสรีภาพได เชนเดียวกับที่พระองคนํ าอิสราเอลออก
จากการเปนทาสในประเทศอียิปต
เราเดินทางมากับโมเสส จากอียิปต ไปมีเดียน จนพระเจา
ทรงเรียกโมเสสผ านพุ มไม ไฟลุ กแต ไมไหม เราได ยินว า
พระเจาตรัสกับโมเสสวาอยางไรไปแลว ...
วันนี้เปนวันที่โมเสสจะออกเดินทางไดแลว...
(Apply) เหตุการณที่เราไดอานกันไปในเชานี้ โมเสสทําใหเรา
ตระหนักวา ทุกคนเคยมีเรื่องที่เรารูวา ดีแตไมไดทํา รูวาไมดี
แตทํา กันทุกคน อยูที่วา เราจะเรียนรูความผิดพลาดและหัน
กลับมาทําในสิ่งที่ถูกตองไดเหมือนนองกบ เหมือนโมเสส
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โมเสสกําลังกลับมา เพื่อเริ่มตนใหม สิ่งที่เขาตองผานสิ่งแรก
คือ ความกลัว การลมเหลวเหมือนที่เขาเคยลมเหลว ความ
กลั ว การถู ก ปฏิ เ สธจากพี่ น อ งของเขา ความกลั ว การถู ก
ลงโทษ จากความผิดที่เขาทํา...
พี่นองครับ ไมวาเราเคยลมเหลว เคยถูกปฏิเสธ และสมควร
ไดรับการลงโทษมากขนาดไหน พระเจารับรูครับ พระองค
ทรงชวยเรา ดวยการรับโทษแทนเราไปแลวที่กางเขน และ
แมอาจมีคนที่ปฏิเสธเรา พระเจาไมเคยปฏิเสธเรา
ความลมเหลวในอดีต จะไมไรคาอีกตอไป เมื่อเราเรียนรูและ
พึ่งพาพระเจา โมเสส อยากชวยพี่นองยิว ออกจากการเปน
ทาส และดวยกําลังของตัวเอง เขาทําผิดมหันต แตครั้งนี้ เขา
ไปดวยรมฤทธิ์ของพระเจา เขาชวยยิว เกือบ 2 ลานคน ออก
จากการเปนทาสในแผนดินอียิปต ฮาเลลูยา...
พี่นองที่รัก ผมอยากทาทายทาน ไมมีคําวาสายสําหรับการ
เริ่มตนใหม สงครามยังไมจบ อยาเพิ่งนับศพทหาร พระเยซู
ยังไมกลับ อยาเพิ่งนับวาเราเปนศพฝายวิญญาณ เอเมนไหม
ครับ!
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เมื่อโมเสส เขาสูการทรงเรียก ความทาทายใหมๆ กําลังรอ
ใหเขาผานและควาชัย...ความทาทายใหมๆ กําลังรอทานอยู
เราจะเดินไปดวยกัน..
ผมจึงอยากใหหัวขอคําเทศนาในเชาวันนี้วา เริ่มตนใหถูก
เริ่มตนไดดีก็มีชัยไปกวาครึ่ง การจะเริ่มตนใหม ก็ตองมีการ
ปรับปรุงบางอยาง...อะไรบางที่เราตองหันกลับมาทํามันให
ถูกตอง...ประการที่ 1
1. เวลาที่ถูกตอง (19-20)







พระเจ าตรัส กับ โมเสสในเมืองมี เดี ยนวา “กลั บไปอี ยิป ต
เพราะคนทั้งหลายทีห่ าชองประหารชีวิตเจานั้นตายแลว”
หากเรายังจํากันได โมเสสหนีออกจากอียิปต เพราะทําสิ่งที่
ผิดพลาดไป จึงมีคนหมายเอาชีวิตโมเสส แตตอนนี้คนนั้นได
จากไปแลว โมเสสมีโอกาสเริ่มตนชีวิตที่ถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
40 ปในอียิปต โมเสสไดรับการฝกทักษะ ความสามารถนั้น
ยังฝงอยูในตัวของเขา, 40 ปในมีเดียน โมเสสไดรับการสราง
ลักษณะชีวิต จนความถอมใจกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิต
และนี่เปนชวงเวลาที่โมเสสพรอมที่จะเริ่มตนในพระราชกิจ
ของพระองค พระเจาทรงทราบ...
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ผมเชื่อวาเราทุกคนมีความใฝฝน เมื่อเรามารูจักกับพระเจา
เรามีประสบการณ และเริ่มเรียนรูเรื่องการทรงสราง เราเริ่ม
เขาใจถึงพระประสงคของพระเจาในชีวิ ต การไดใครครวญ
ประสบการณในอดีตอยางจริงจัง ไมวาสิ่งนั้นจะดีหรือรายก็
ตาม ทําใหเรารูวา พระเจาสรางเรามาเพื่อสิ่งใด
และนั่นคือคุณคาในชีวิตของเรา คุณคาที่ไดรับรูวา เราเปนผู
ที่พระเจาสรางขึ้น อยางมีพระประสงคที่เจาะจง และเราเปน
ของพระองค...(ติดตามจากเทป LT#3)
อยาใหเวลานี้ผานเลยไป เอเมนไหมครับ เวลาที่เราทุกคนจะ
ไดเริ่มตนใหม กลับเขามาสูน้ําพระทัยพระเจา และทําในสิ่งที่
พระเจาเรียกใหเราทํา...อยางเจาะจง
พี่นองครับ เราไมมีทางมีความสุข ความรูสึกที่ไดรับการเติม
เต็ม ไมไดมาจากการประสบความสําเร็จในชีวิต ความรูสึก
เติ ม เต็ ม ไม ไ ด ม าจากคุ ณ มี บ า นหลายหลั ง เป น อาจารย
มหาวิทยาลัย มีธุรกิจเปนของตัวเอง แนนอน..คุณอาจรูสึกดี
กับความสํ าเร็จ ในชว งแรก แตนั่ นไมไดทําใหชี วิต ของคุ ณ
ไดรับการเติมเต็ม
พระเจาเปนผูออกแบบเราแตละคน เวลาที่พระองคออกแบบ
พระองคใสพระประสงคลงไปในเราแตละคนดวย หากสิ่งที่
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ถูกกําหนดไว ยังไมไดทําจนเสร็จ เราไมมีวันรูสึกถึงการเติม
เต็ม นี้ พี่ นองครั บ เรามีโอกาสกอนที่ ดิ นจะกลบหน า เรามี
เวลาเริ่มตนใหมเสมอครับ
ผมประทับใจโมเสส ไมเทาเดิมเปนของเขา บัดนี้ กลายเปน
ไมเทาของพระเจาไปแลว
โมเสสจึงพาภรรยาและบุตรชายขี่ลากลับไปยังอียิปต และเอา
ไมเทาของพระเจาไปดวย
อะไรที่ เ คยเป น ของเรา ไม ว า จะเป น ความสามารถ หรื อ
ตะลันทที่เรามี มันคือความธรรมดา แตหากเรายอมใหสิ่ง
เหลานั้นกับพระเจา สิ่งเหลานั้น ก็จะกลายเปนของพระเจา...
และทําใหเกิดการอัศจรรยขึ้นมาได เชนเดียวกับไมเทาของ
โมเสส
บางคนมองวา มันจะเปนไปไดอยางไร บางคนคิดวา เคยฟง
แบบนี้มาบอยแลว...พี่นองที่รัก นี่เปนหลักการนิรันดร เราถูก
สรางมา และทุกสิ่งที่พระเจาประทานให จะกลายเปนความ
อัศจรรย เมื่อเราไดใชภายใตการทรงนําของพระองค
การฟงไมไดทําใหเกิดการอัศจรรยครับ ความเชื่อตางหาก พี่
นองเชื่อไหมครับ เชื่อจริงๆ ไหมครับ ถาเชื่อมอบไมเทาใน
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มือของเราใหพระเจา เพื่อใชในพระราชกิจของพระองค ..เอ
เมนไหมครับ?
 ผมอยากหนุน ใจ ให ทุก ทา นไดอธิ ษฐานเป นการส ว นตัว ให
เราไดอยูในเวลาของพระเจา เพื่อเราจะไมพลาดเวลาที่ดีที่สุด
ในการเริ่มตนพระราชกิจของพระองคในชีวิตของเรา เอเมน?
 อฟ. 5:16 จงฉวยโอกาส เพราะวาทุกวันนี้เปนกาลที่ชั่ว
 ยน. 9:4 เราตองกระทําพระราชกิจของพระองคผูทรงใชเ รา
มา เมื่อยังวันอยู เมื่อถึงกลางคืน ไมมีผูใดทํางานได
 เริ่มตนใหถูกประการแรก ในเวลาที่ถูกตอง ขอพระเจาเมตตา
ที่เราจะไมพลาดเวลาของพระองค
 ประการที่สอง …
2. แผนการที่ถูกตอง (21-23)
พระเจาตรัสกับโมเสสวา “เมื่อเจากลับไปถึงอียิปต จงกระทํา
อัศจรรยตางๆ ซึ่งเรามอบไวในอํานาจของเจาแลวนั้น ตอ
หนาฟาโรห แตเราจะทําใหใจของฟาโรหแข็งกระดาง ไมยอม
ใหประชากรไป 22 เจาจงทูลฟาโรหวา ‘พระเจาตรัสดังนี้วา
คนอิสราเอลเปนบุตรหัวปของเรา 23 เราบอกแกเจาวา “จง
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ปลอยบุตรของเราใหไปนมัสการเรา” ถาเจาไมยอมใหเขาไป
เราจะประหารชีวิตบุตรหัวปของเจาเสีย’”
ขอนี้ทําใหผมขอบคุณพระเจาอยางมาก พระเจาเปนพระเจา
ที่ สื่ อสารเสมอ ขอเพี ย งคนของพระเจ า จะมี เ วลาฟ ง เสี ย ง
พระองค
ในตอนนี้พ ระองค สื่ อสารทุ กสิ่ งที่ จ ะเกิ ดขึ้ น ซ้ํ า อีก ครั้ ง เพื่ อ
โมเสสจะจํ า ได พี่ น อ งครั บ โมเสส รู อนาคต รู ทุ ก สิ่ ง ที่ จ ะ
เกิ ด ขึ้ น ก อนไปอี ยิ ป ต เ สี ย อี ก รู ว า ฟาโรห จ ะปฏิ เ สธ รู ว า
จะตองมีการตอรองหลายครั้ง และการจะทําใหพระราชกิจ
ลุลวงไดนั้น ตองอาศัยการอัศจรรยจากพระเจา และหนึ่งใน
นั้นคือ การสูญเสียบุตรหัวปในแผนดินอียิปต
พี่ น อ งครั บ ผมเชื่ อว า คนจํ า นวนหนึ่ ง ชอบวางแผนอย า ง
ละเอียดกอนจะลงมือทําอะไร และทําดวยความระมัดระวัง
แตก็มีคนอีกประเภทหนึ่งที่ไมชอบวางแผน บางทีก็วางไว
แบบหลวมๆ พอมีเคาโครง เพราะชอบไปแกปญหาเฉพาะ
หนามากกวา
แตพระเจาของเราทรงรูทุกสิ่งลวงหนา พระองคจะสื่อสารใน
สิ่งที่จําเปนตอตัวเรา พระองคทรงทราบดีวา ขอมูลใดจําเปน
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สําหรับชีวิตของเรา พระองคไมปลอยใหเราตองเดินทางแบบ
ไมรูอะไรเลย
ผมเชื่อวา ผูรับใชทุกคน รูวา พระเจาทรงเรียกเขาทําอะไร
พระองคไม เพียงบอกวาจะใหเขาทําอะไร พระองคยั งทรง
บอกรายละเอี ย ดบางอย า ง เพื่ อ ช ว ยเขาด ว ย มี ใ ครมี
ประสบการณแบบนี้แลวบางครับ (ยกมือ: พระเจาเตรียมดวย
การใหเ ห็ น นิมิ ต ใหมี ภ าระใจ หรื อบางคนไดยิ น เปน เสี ย ง
เรียก...)
การสื่อสารสิ่งที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่ผูรับใช ตองทํา ไมเพียงเปน
การชวยเตรียมแผนการใหเรา แตพระองคยังเตรียมใจผูรับใช
ของพระองคดวย
งานรับใช เปนงานที่ยิ่งใหญเสมอ พระองคมักใชคนเล็กนอย
ที่มีหัวใจเพื่อพระเจา ทําในสิ่งที่เกินกวามนุษยที่มีกําลังมาก
จะกระทําได
ในเหตุการณนี้ ฟาโรหจะไมยอมจนกวา จะมีการสูญเสียบุตร
หัวป และก็เปนเชนนั้นจริงๆ มีการตอรองหลายครั้งหลาย
ครา เกิ ดภัย พิบัติ มากมาย ฟาโรหก็ยั งไมยอม จนถึง ขั้น ที่
ตองสูญเสียบุตรหัวปจริงๆ ถึงจะยอม
13

การใหขอมูลบางสวนไว ก็เพื่อเตรียมใจผูรับใชพระเจา ไมให
หวั่นวิตกไป เพราะเมื่อสิ่งเหลานั้นเกิดขึ้นตามที่พระเจาได
บอกไวกอนแลว ก็ยิ่งทําใหเขาจะมั่นใจมากขึ้น
 อ.เปาโล ผูรับใชอีกทานหนึ่ง แตกตางจากโมเสสอยางสิ้นเชิง
ทานไมอิดออด ทันทีที่ไดรับการทรงเรียก จากคนที่ขมเหง
คนอื่น กลายเปนคนทีย่ อมรับการขมเหงเพื่อเห็นแกพระนาม
พระคริสต การทรงเรียกของอ.เปาโล...
 กจ. 9:15-16 “จงไปเถิด เพราะวาคนนั้นเปนภาชนะที่เ ราได
เลื อ กสรรไว สํ า หรั บ จะนํ า นามของเราไปยั ง ประชาชาติ
กษัตริยและพวกอิสราเอล เพราะวาเราจะสําแดงใหเขาเห็น
วา เขาจะตองทนทุกขลําบากมากเทาใดเพราะนามของเรา”
 พี่นองที่รักครับ พระเจาเตรียมการทุกสิ่ง และสื่อสารกับ ผูรับ
ใช ของพระองคเ สมอ แม แ ตอานาเนี ย และอาจารย เ ปาโล
พระองคบอกถึงพระราชกิจที่มีในชีวิของเขาอยางชัดเจน
 ในที่ นี้ มี ใ ครยั ง ไม รู บ า งครั บ ว า พระเจ า มี แ ผนการอะไร
สํ า หรั บ ชี วิ ต ของท า น ผมอยากหนุ น น้ํ า ใจให แ สวงหาน้ํ า
พระทัย ผมเชื่อวา บางทานรูแลว รูนานแลว แตละเลย ลืม
บางไรบาง บางทานสัมผัสไดลึกๆ แตเพราะกลัวที่จะตองจาย
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ราคา จึงรั้งตัวไว นอกนั้น ที่ยังไมรู ก็นาจะเปนเพราะยังไม
เคยถวายตัว จริงๆจังๆ จึงยังไมไดยินเสียงของพระเจา
แผนการพระเจาในชีวิตของทาน เปนพิมพเขียวที่ทําใหทาน
ไดมีชีวิต เปนชีวิตที่ไมเหมือนใคร เปนสวนผสมในชีวิตของ
เรา หลอมรวมเปนเลือดเปนเนื้อ เปนชีวิต ที่ไดเกิดมา เรา
เกิดมาเพื่อทําพระราชกิจของพระเจาใหสําเร็จ...
เราอยูในโลกเพื่อทํางานใหสําเร็จ ไมใชทํางานเพื่อจะไดอยู
ในโลกนี้ไดสําเร็จ เอเมนไหมครับ เรากินเพื่อมีชีวิตอยูและทํา
พระราชกิจใหสําเร็จ ไมใชมีชีวิตอยูเพื่อที่จะกินทุกเมนูที่บัง
เกิดขึ้นในโลกใบนี้ ชีวิตเรามีคามากกวานั้น เอเมนไหมครับ
ผมไม ส ามารถบอกทุ ก ท า นได ห มดว า พระเจ า มี แ ผนการ
สํ า หรั บ ชี วิ ต ของท า นอย า งเจาะจงอย า งไร ผมอยากหนุ น
น้ําใจใหทานอธิษฐานอยางนอย ครึ่งชั่วโมง และรอคอยเสียง
ที่มาจากพระเจาครับ เพื่อจะไดรูวาเราจะตองทําอะไรบาง จะ
ไดไมตองระหกระเหิน วิ่งไปทําโนน วนมาทํานี่ วิ่งกลับไปทํา
โนน วนเวียนในวัฏจักรที่นาสงสารไรทางออกอีกตอไป
หากจะเริ่ม ตองเริ่มตนใหถูกแผน ไมใชแผนของเรา แตแผน
ของพระเจาที่อยูในตัวเรา เอเมนไหมครับ
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ผมไดมีโอกาสไดพูดคุยกับ อ.เจมส ทานเปนผูที่มีปญญาจาก
พระเจา ทุกครั้งที่ทานมา ผมพยายามใชทุกเวลาที่จะไดคุย
กับทานใหมากที่สุด เทาที่จะมากได
ทานชอบพูดสั้นๆ และครั้งนี้ก็มีประโยคเด็ด ทานพูดวา “เรา
ทุก คนเป นเจ าสาวของพระคริส ต แตไมใ ชทุก คนที่ไดเ ป น
เจาสาวของพระคริสต”...
“ลึกซึ้งจริงๆ” (กวาจะคิดไดวามาจากพระคัมภีรตอน: หญิง
พรหมจารีกับตะเกียงน้ํามัน)
ผมหวังวา ทุกคนจะเปนเจาสาวของพระคริสต ผมจึงเทศนา
ไมหยุด พยายามที่จะสื่อสารความจริงแมหลายครั้งจะเหนื่อย
ไมสบายก็ไมยอมหยุดพัก แตผมก็ตองยอมรับความจริงวา
ไมใชทุกคน ที่ไดเปนเจาสาวของพระคริสต
ขอใหทุกทานกลับไปบานวันนี้ ทําสิ่งหนึ่งคือ อธิษฐานครึ่ง
ชั่วโมง ฟงเสียงพระเจา ฟงแผนของพระองค ในชีวิตของ
ทาน
ถาไมไดยิน ก็ตองเริ่มที่จะอธิษฐานถวายตัวทานกับพระเจา
กอน ถายังไมไดยินอีก ก็อธิษฐานทิ้งรูปเคารพ และขอหัวใจ
รักพระเจาสุดใจกอน แลวทานจะไดยินเปนแน...
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เริ่มตนใหถูก นอกจากจะถูกเวลา ถูกแผนการแลว...
3. ชีวิตที่ถูกตอง (24-26)
ณ ที่พักระหวางทาง พระเจาเสด็จมาพบโมเสส และจะทรง
ประหารชีวิตของ
เกิดอะไรขึ้น...ทําไมจึงเปนเชนนี้
พี่นองทุกทานคงทราบดีวา พิธีเขาสุหนัตเปนพิธีที่พระเจา
ประทานให ตั้ งแตยุ คอั บราฮัม (ปฐก.17:9-12) เพื่อเป นการ
แสดงตนว า เป น คนของพระเจ า แต ใ นเหตุ ก ารณ ต อนนี้
โมเสสละเลยการทําพิธีสุหนัตใหกับลูกชายของเขา
บางทานมองวา พระเจาจริง จังมากเกิ นไปหรือเปลา แต พี่
น อ งที่ รั ก ครั บ พระเจ า คาดหวั ง ให เ ราเชื่ อ ฟ ง และทํ า ตาม
คําแนะนําของพระองคทุกเรื่อง แมวันนี้เราอาจไมเขาใจ แต
วัน หนึ่ ง เราจะเข า ใจแน แต ที่แ น ๆ พระเจ าทรงรู ว า อะไรดี
สําหรับเรา
ในตอนนี้ ถาเราเปนโมเสส แมวาพระเจาจะบอกวา โมเสสจะ
นําชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต โมเสสก็ยังวาดภาพไม
ออกเลยวา จะเปนอยางไร แตพระเจารูวา เขาจะเปนอะไร
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เขาจะกลายเปนผูนําที่ยิ่งใหญ และผูนําตองเปนแบบอยางที่
ดี นี่จึงเปนเหตุที่ทําใหพระเจาตองแกไขชีวิตของโมเสสกอน
แมหัวหนาในที่ทํางาน อาจารยในมหาวิทยาลัย อาจไมสนใจ
วา เราจะมีลัก ษณะชีวิ ตอยางไร แต พระเจ าแตกต างอยา ง
มาก พระองคสนใจที่ลักษณะชีวิตมากกวาสิ่งที่เราทําเสียอีก
อันที่จริงแลว แผนการที่เจาะจงในชีวิตของเราแตละคน มีไว
เพื่อเตรียมลักษณะชีวิตใหเปลี่ยนไปเหมือนพระองคมากขึ้น
พระราชกิจในชีวิตของเรา เปนเพียงเครื่องมือที่จะทําใหเรา
เติบโตขึ้นเทานั้น พูดใหชัดคือ เราทุกคนตองทําแผนการของ
พระเจาในชีวิตของเราใหสําเร็จ เพื่อเราจะเติบโตไปสูความ
ไพบูลยในพระองค เอเมน?
พี่นองที่รัก ชีวิตที่ชอบธรรม ไมใชชีวิตที่ลมเหลวไมได ไมใช
การไม ผิด พลาดเลย แต เ ป น การดํ า เนิ น ชี วิ ต ในความเชื่ อ
ความเชื่อที่ว า พระเจา จะทรงยกโทษและให โอกาสเสมอ
เชื่อวาพระเจาจะทรงอยูดวย และตัดสินใจทําตามน้ําพระทัย
พระเจาตอไปจนสําเร็จ...
การกลับใจใหม เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอในชีวิตคริสเตียน หาก
เรายังเดินในน้ําพระทัยเจา นั่นจึงเปนเหตุที่ทําใหเราตองการ
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พระคุณพระเจาทุกเวลา ทั้งพระคุณแหงการใหอภัย และการ
ใหโอกาส
สํารวจชีวิต รับการอภัย เดินไปในพระคุณ เอเมนไหมครับ
เริ่มตนครั้งนี้ จะไมหยุดเพียงเพราะเราผิดพลาดลมเหลว แต
เราจะพึ่งพระคุณพระเจา และเดินจนกวาแผนการที่พระองค
ทรงมอบไวนั้น สําเร็จ พระเจามีพระคุณเพียงพอ พี่นองเชื่อ
เชนนั้นไหมครับ
วันนี้ หากพระเจาเคาะใจทาน หากทานรูวา มันคือเวลา เรารู
แผนการ และตรวจสอบลักษณะชีวิตแลว ประการสุดทายที่
ตองทําคือ...
4. การสื่อสารที่ถูกตอง (27-31)
ในขอนี้ เราเห็นพระเจาเรียกอาโรน ใหไปพบโมเสส จากนั้น
โมเสสก็ สื่ อ สารทุ ก อย า งที่ เ ขาทั้ ง สองต อ งทํ า ร ว มกั น ทุ ก
รายละเอียด
พี่น องที่ รั ก ตอนที่ โ มเสสไปลาพ อตา ไม พู ด อะไรมากเลย
บอกเพียงวาจะกลับไปเยี่ยมพี่นองในแผนดินอียิปต แคนั้น
แต ต อนนี้ โมเสสกํ า ลั ง สื่ อสารกั บ ที ม คนที่ จ ะต องทํ า งาน
รว มกัน ก็ต องสื่ อสารอยา งครบถว น ทั้ง เรื่องที่ต องพู ด กั บ
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ฟาโรห และสิ่งที่ตองทํา เพื่อใหฟาโรหยอมปลอยอิสราเอล
ออกจากการเปนทาสในแผนดินอียิปต
 สําหรับพอตา โมเสสเลือกที่จะสื่อสารเพียงเพื่อไมใหทานตอง
เป น ห ว งกั ง วลเท า นั้ น แต ถ า ต อ งสื่ อ สารกั บ ที ม เราต อ ง
อธิษฐานจนรูแผนการของพระเจา แลวจึงสื่อสารกับทีม ในสิ่ง
ที่เรารับรูมา เพื่อเราจะเดินไปดวยกัน...เปนทีมเดียวกัน
 อมส. 3:3 สองคนจะเดินไปดว ยกันไดหรือ นอกจากทั้งสอง
จะไดตกลงกันไวกอน
 กอนเริ่มการใด ตอ งมั่น ใจวา “ที ม” ไดเ ข าใจในสิ่ง ที่กํา ลังจะ
ทํา และทางที่กําลังจะเดินไปแลวจริงๆ เอเมน?
 พี่ น อ งที่ รั ก ไม ใ ช ทุ ก คนเหมื อ นอาโรน พอเราสื่ อ สารเขาก็
ยินดีมา บางคนเขาก็ไมไปกับเรา ไมเปนไรครับ อยาทอใจ
แตจงอธิษฐานขอ เพราะ อาโรน ก็เปนพระเจาที่ทรงเลือกให
โมเสส
 ใหพระเจาเลือกทีมใหทาน สวนของทาน สื่อสารสิ่งที่พ ระเจา
บอกกับทานไวอยางครบถวน ..
 ผมขอจบดวยคําหนุนน้ําใจจากพระวจนะ...ฮาบากุก สําหรับ
ทุกทาน ที่พระเจาทรงเรียกตามน้ําพระทัยของพระองค...
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The Lord who works mightily /Ps Prakich


อพย. 4:18-31

ฮบก.2:2 และพระเจาตรัสตอบขาพเจาวา “จงเขียนนิมิตนั้น
ลงไป จงเขียนไวบนแผนปายใหกระจาง เพื่อใหคนที่วิ่งอาน
ไดคลอง เพราะนิมิตนั้น ยังรอเวลาของมันอยู มันกําลังรีบไป
ใหถึงความสําเร็จ มันไมมุสา ถาดูชาไปก็จงคอยสักหนอย
มันจะบังเกิดขึ้นเปนแน คงไมลาชานัก...
--------------------Praise God-----------------------
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