
 ทีละระยะ 

กันดารวิถี 33:1-3 

วันระลึกและการเฉลิมฉลองครบ 80 ปีบีไอที 

 

มีคำกล่าวว่า 

การเดินทางชีวิตท่ีแท้จริงไม่ได้อยู่ท่ี “จุดหมายปลายทาง” 

แต่อยู่ท่ี “ระหว่างทางท่ีเดิน” ต่างหาก 

แผ่นดินแห่งคำสัญญาคือ “จุดหมายปลายทาง”ของคนอสิราเอล  และ“ระหว่างทางที่เดิน”สูเ่ป้าหมายน้ัน

ต้องใช้เวลาถึง 40ปี พระธรรมกันดารวิถีบทที่ 33 เป็นการนบัเส้นทางและอยูใ่นระหว่างทางทีเ่ดินสูจุ่ดหมาย 

ตลอดการเดินทาง“ทลีะระยะ”นั้น พระวจนะของพระเจ้ากำลังตรสัอะไรกับเราผ่าน “ระหว่างทางเดิน”ของคน

อิสราเอล ในการเดินตามพระเจ้าและการรบัใช้ในพันธกิจทีพ่ระองค์ทรงมอบหมายให้เรากระทำ 

ประการท่ี 1. ทีละระยะภายใต้การนำของโมเสสและอาโรน 

พระเจ้าเห็นความทุกข์ของอิสราเอลทีอ่ยู่ในประเทศอียปิต์ ได้ยินเสียงร้องถึงความทุกข์รอ้นต่างๆ

เนื่องจากการกดข่ีของพวกนายงาน พระองค์ต้องการช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์ และนำเขาออกจาก

ประเทศน้ันไปยังแผ่นดินที่อุดมกว้างขวาง ที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบรูณ์ และพระเจ้าทรงเรียก “โมเสส” ให้

นำระหว่างทางทีเ่ดินและอาโรนเป็นผู้ช่วย ตั้งแต่การออกจากการเป็นทาสในประเทศอียิปตจ์นเกอืบถึงสถานที่

เป้าหมาย (อพยพ3:1-8) หากระหว่างทางที่เดินสำคัญ ผู้นำที่นำระหว่างทางที่เดินกส็ำคัญยิ่ง 

พระเจ้าทรงเรียกโมเสสในขณะที่กำลัง“เลี้ยงฝงูแพะแกะของเยโธรพ่อตาผู้เป็นปุโรหิตของคนมีเดียน”  

- เป็นคนเลี้ยงสัตว์ที่ยากจน - ไม่ใช่เจ้าชายแห่งอียิปต์ทีม่ั่งค่ัง  

- มีหน้าที่และความรบัผิดชอบ - ไม่มีตำแหน่งที่มีอำนาจสัง่การ 

- เป็นฆาตรกรทีห่นีการลงโทษ ที่ฟาโรหพ์ร้อมจะเอาชีวิต – ไม่ใช่ฐานะของผู้ต่อรองที่จะพาแรงงานฟรีที่

สร้างประโยชน์ให้คนอียิปตอ์อกไป 

- มีอายุ 80 ปทีี่ควรจะพักผ่อนและใช้วิตลงหลกัปักฐาน - ไม่ใช่อายุ 40 ปีที่มีกำลังวังชา ที่พรอ้มผจญภัยใน

ต่างแดน 

ยิ่งกว่าน้ันการกลับไปยังประเทศอียปิต์แม้จะเป็นที่สถานที่ๆ เกิดและเตบิโตจนถึงอายุ 40 ป ีก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย 

อียิปตวั์นน้ีไม่เหมือนเดมิ ผู้นำประเทศไม่ใช่คนเดิม และแม้แต่คนชนชาติเดียวกันก็ไม่เหมือนเดิม ด้วยข้อจำกัด



ต่างๆเหล่าน้ี โมเสสจึงมเีหตผุลเพียงพอทีจ่ะปฏิเสธและมีข้ออ้างกับพระเจ้า “ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่า จึงจะไป

เฝ้าฟาโรห์และนำคนอสิราเอลออกจากอียปิต์” (อพยพ 3:11) 

ในที่สุด คนอิสราเอลออกมาอยา่งอาจหาญต่อหนา้ต่อตาชาวอียิปต์ท้ังหมด โมเสสยอมรบัการเป็น

ผู้นำระหว่างทางที่เดิน พระเจ้ากระทำการยิ่งใหญ่ผา่นมือของโมเสส  คนอีอิปตโ์ปรดปรานใหท้รัพยส์ินแก่คน

อิสราเอล จึงทำให้มีทรัพยากรเพียงพอสำหรบัการเดินทาง (อพยพ 3:21-22) อาโรนเป็นผู้สนบัสนุนและอยู่

เบื้องหลัง เป็นผูจ้ัดระเบียบชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณตลอดการเดนิทาง โมเสสรบัรู้ถึงความทกุข์ยากของคนทัง้ชน

ชาติขณะเป็นทาส สำหรบัโมเสสการออกจากอียปิต์แม้ยาก แต่ที่ยากยิ่งกว่าคือการนำคนอสิราเอลระหว่างการ

เดินทางสู่แผ่นดินแห่งคำสญัญา คำบ่น..การต่อว่า..การปฎิเสธ..ความกดดัน .. “ข้าพเจ้าต้ังครรภ์คนเหล่าน้ีมา

หรือ” (กดว.11:12)  เป็นคำถามที่อาจไม่ต้องการคำตอบ แตจ่ากประสบการณ์การเป็นผู้เลี้ยงแพะแกะในถ่ิน

ทุรกันดารถึง 40 ปี ทำใหโ้มเสสมีความเข้าใจ จึงทำหน้าที่ของตนไดอ้ย่างสมบรูณ์  

การนำระหว่างการเดินทางนั้นสำคัญ พระเจ้าทรงใช้ผู้นำที่ดเูหมอืนไม่มีความพรอ้ม และไมอ่ยู่ใน

จังหวะที่เหมาะสม บีไอทเีริม่ต้นจากนักเทศน์จากประเทศจนีที่มาเทศนาฟื้นฟูในประเทศไทยและไมส่ามารถ

กลับประเทศของตนได้เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 (สงครามเอเชียบูรพา) คณะธรรมกจิครสิตจกัรภาค 7 ได้

เชิญท่านเปิด “ศูนย์อบรมพระคัมภีรเ์ล่ากวง” เพื่อสร้างอนุชนให้เป็นผูร้ับใช้พระเจ้า จากจุดเริม่ต้นเล็กๆวันน้ัน 

จนกระทั่งถึงวันน้ี ระยะการเดินของบีไอที 80 ป ีมผีู้ทีพ่ระเจา้เรียกอย่างอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้น ผูท้ำ

พันธกิจ ผู้ร่วมนมิิต ผูส้นับสนุน ผู้บริหารและทีมทำงาน ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานการสร้างผู้รบัใช้พระเจ้า 

ท่านอาจเป็นคนหนึง่ที่พระเจ้าเรียกเพื่อพันธกจิ ไม่จำเป็นต้องพร้อมทุกด้านหรือมหีลักประกันที่มั่นคงถึง

สามารถรับใช้พระเจ้าได้  บีไอทีมาถึงวันน้ีได้เพราะมีกลุ่มคนที่เป็นทั้งโมเสสและอาโรน และในพันธกจิของพระ

เจ้าด้านอื่นๆก็เช่นกัน พระเจ้าทรงเรียกผู้คนอย่างอัศจรรย์เสมอให้เป็นผู้นำระหว่างทางที่เดินไปสู่เป้าหมายนั้นๆ 

 

ประการท่ี 2. ทีละระยะตามเส้นทางท่ีพระเจา้นำ  

การเดินทางในปจัจบุันเราใช้ Google map และมสีิรบิอกตลอดเส้นทาง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หรือตรง

ไป ซึ่งเราสามารถเลือกเส้นทางลัด กำหนดเส้นทางและระยะเวลาก่อนการเดินทาง แตส่ำหรบัการเดินทางครั้ง

นี ้คนอิสราเอลและแม้แต่โมเสสผูน้ำ ก็ไม่รู้จกัเส้นทาง มพีระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้นำทาง (จพีีเอส: Global 

Positioning System) จากเส้นทางลัดเป็นการเดินทางอ้อมท่ีใช้เวลาท่ียาวนาน (อพยพ 13:17-18) บน

เส้นทางใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ความกลัว และความกงัวลเกิดข้ึนตลอดเส้นทางการเดินทาง เพราะถ่ินทรุกันดารไม่ใช่

อุทยาน แต“่พวกเขาออกเดินทางทีละระยะ ตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์” ซึง่แต่ละระยะมีวัตถุประสงค์



เพื่อการเตรียมชีวิตให้คู่ควรกับการเป็นประชากรของพระเจา้และผู้ครอบครองแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่อุดม

สมบรูณ์ 

ระะยะแรก: จากราเมเสสมุ่งสู่ภูเขาซีนาย เป็นการ“ออกจาก” สถานะความเป็นทาสสู่การรับรองเป็น

ชนชาติของพระเจ้า เส้นทางระยะนีพ้ระเจ้าให้คนอสิราเอลเรียนรู้ความไว้วางใจพระเจ้าเรื่องความต้องการด้าน

ร่างกาย ความสำคัญและความปลอดภัย ออกจากอียิปต์อย่างมีชัย ข้ามทะเลแดงเหมือนเดินบนพื้นดินแห้ง 

เดินทางสะดวกด้วยเสาไฟที่ส่องยามค่ำคืนที่มืดมิด ร่มเงาจากเสาเมฆในกลางวันทีร่้อนระอุ น้ำพุเย็นช่ำที่เอลิม 

อาหารเลิศรสด้วยมานาในถ่ินทรุกันดารสีน น้ำดื่มจากก้อนหนิที่เรฟีดิม และทีส่ำคัญที่สุดคือการเป็นชนชาติ

กรรมสทิธิของพระเจ้า ช่างเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้น จากคำ“บ่นว่า” เป็น “การขอบคุณและวางใจ”ในการ

จัดเตรียม ทรงนำและการยกชูของพระเจ้า (อพยพ 19:4) 

ระยะท่ีสอง: จากซีนายสูท่ี่ราบโมอบั เป็นการเดินทาง“ระหว่าง” ทางในถ่ินทุรกันดารที่ยาวนาน 

ความมั่นคงด้านจิตใจถูกทดสอบ คนอิสราเอลอยู่ระหว่างการตัดสินใจจะไปตอ่ไปหรือพอแค่นี้ จะเป็นชนชาติ

ใหญ่ทีเ่ป็นพรหรือกลับไปเป็นทาสดังเดมิที่รบัใช้เจ้านายแห่งอียิปต์ โมเสสส่งคนสอดแนมไปสำรวจดินแดน

เป้าหมาย คนส่วนใหญ่อยากกลบัไปในที่ๆ คุ้นเคย “รอ้งลั่นและรอ้งไห”้ (กดว.14:1)  บอกถึงสภาพใจทีท่้อแท้

และหดหู่ หากจะเป็นชนชาติคงไม่สามารถคิดแบบทาส ทัศนคติและมุมมองต้องปรับเปลี่ยน การยกใจและการ

ยืนหยัดอย่างมั่นคงสำคัญมาก ที่พร้อมจะไปต่อและรบัสทิธิพิเศษในดินแดนแห่งคำสัญญา  

ระยะท่ีสาม: ณ ที่ราบโมอบั เป็นการเตรียม“เขา้สู”่ ดินแดนแห่งคำสญัญา เป็นเตรียมความพร้อม

ด้านจิตวิญญานในความสัมพันธ์กับพระเจ้า โมเสสทบทวนพนัธสัญญาและเตรียมชีวิตคนรุ่นใหม่ กำชับให้เช่ือ

ฟังพระเจ้า เพื่อชีวิตแห่งพระพร “จงดูเถิด ในวันน้ีข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดี ความตายและสิง่ร้ายไว้ต่อหน้า

ท่าน คือในการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันน้ี ให้รกัพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้ดำเนินในพระมรรคา

ทั้งหลายของ พระองค์และใหร้ักษาพระบญัญัติ และกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่

และทวีมากขึ้น และพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน จะอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครอง

นั้น” (ฉธบ.30:15-16) คนรุ่นเก่าที่ดื้อรั้นและลองดกีับพระเจา้เสียชีวิตในถ่ินทุรกันดารไม่มสีิทธ์ิเข้าสู่ดินแดนแห่ง

คำสัญญา มเีพียงคนรุ่นใหม่ โยชูวาและคาเลบ (กดว.14:29-30)   

การฝกึฝนตลอด 40 ปีในการเดินทาง ชนชาติอิสราเอลตอ้งเดินผ่านเส้นทางยากๆ แต่ในเวลาเดียวกัน

พวกเขาก็มีประสบการณ์ที่ยิง่ใหญก่ับพระเจ้าและเป็นความทรงจำที่ไมม่ีวันลืม หลายครัง้ที่พวกเขามองเห็น 

"ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด" แต่พระเจ้าก็ทรงทำให้เห็น " ทางออก ความเป็นไปได้ และการจัดเตรียมที่

อัศจรรย์"  



ก้าวต่อไปของการทำพันธกิจและชีวิตบนเส้นทางในการติดตามพระเจ้า คงไม่แตกต่างจากเส้นทางเดิน

ของคนอิสราเอล ความไม่คุ้นชินบนเส้นทางใหม่ที่มมีีการปรบัตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิกฤตโควิด-19 ที่สง่ผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางด้านเศรษฐกจิ การศึกษา รูปแบบ

การใช้ชีวิต ความเช่ือ และวิถีชีวิตในคริสตจักร โลกวันน้ีมีฉายาว่า “โลกแห่งความผันผวน” หรือ โลกยุควูก้า 

(VUCA World) ซึง่เป็นคำย่อจาก V (Volatility) คือ ความผันผวน และการเปลี่ยนแปลงทีร่วดเร็ว U 

(Uncertainly) คือ ความไม่แน่นอน ยากต่อการตัดสินใจ C (Complexity) คือ ความซับซ้อนในเชิงระบบและ

โครงสร้าง และ A (Ambiguity) คือ ความคลุมเครือไม่ชัดเจน และไม่สามารถคาดเดาผลได้ เมื่อไมส่ามารถ

กำหนดและวางแผนได ้อาจทำให้เราหวาดหว่ัน และหวาดกลัวต่ออนาคตที่ไม่แน่นอนแตม่ีพระเจ้าผู้นำทางใน

เส้นทางนี้ ยอมรบัการนำทุกระยะการเดิน เพื่อการมีประสบการณ์ใหม่ๆ กับพระเจ้า 

 

ประการท่ี 3. บันทึกทุกระยะตามคำบญัชาของพระเจา้   

พระธรรมกันดารวิถี 33 เกือบทั้งบทเป็นช่ือ 40 สถานที่ตลอดระยะการเดินทางของคนอสิราเอลตั้งแต่ราเม

เสสจนถึงที่ราบโมอบั ในที่สุดมาถึงที่พกัข้างแม่น้ำจอร์แดน ตรงกันข้ามเมืองเยรีโค เพื่อเตรียมเข้าสู่ดินแดนแหง่

พันธสัญญา โดยผิวเผินดเูหมือนไม่มีอะไรน่าสนใจ..เป็นแค่ช่ือสถานที่ๆอ่านยากและไม่คุ้นเคย เป็นเส้นทางการ

เดินวนเวียนไปมาในถ่ินทุรกันดาร 40 ป ี“แตพ่ระเจา้ตรัสสัง่ให้โมเสสบนัทึกชื่อสถานท่ีตามระยะการเดินทาง

ท่ีผ่านมา” อะไรคือเหตผุลที่พระเจ้าให้โมเสสบันทกึ?  และคงไม่ง่ายสำหรบัโมเสสทีจ่ะย้อนความทรงจำกลับไป

ยังวันแรกๆซึ่งผ่านมาเนิ่นนาน ไม่มจีุดเชคอิน ไม่มีบันทึกภาพความทรงจำ และไม่มกีารรีเฟชข้ึนหน้าฟีดเฟสบุ๊ค 

แต่การนั่งลงบันทึก ไดใ้ช้เวลาคิดทบทวนเหตกุารณ์และเวลาที่ผ่านมาทำให้... 

โมเสสเห็นตนเอง เมื่อโมเสสบันทึกทำให้ย้อนรำลึกถงึเหตุการณ์ต่างๆ น่าช่ืนใจไม่น้อยสำหรับโมเสส

กับการเดินอย่างใกล้ชิดกบัพระเจ้าก้าวต่อก้าว มีความทรงจำดีๆเกิดข้ึนในทุกสถานที่ ภัยพิบัติสบิประการใน

ประเทศอียปิต์ การข้ามทะเลแดงทีป่ีหะหิโรท น้ำขมดื่มไดท้ีม่าราห์ มานาที่ถกูจัดเตรียมในถ่ินทรุกันดารสีน ชัย

ชนะในการทำสงครามที่เรฟีดีม รบับญัญัตสิิบประการที่ภูเขาซีนาย นกคุ่มที่ขิบโรทหัทธาอาวาห์ และอื่นๆ จาก

วันที่ไม่พร้อม แต่มาถึงวันน้ีได้อย่างไร ด้วยคำสัญญาของพระเจ้าทีบ่อกกับโมเสสว่า “เราอยู่กับเจ้าแน่” 

(อพยพ 3:12) จึงทำให้ท่านสามารถกระทำการที่ยิ่งใหญ่นี้ได ้

โมเสสเห็นผู้คน ผู้ที่อยูเ่คียงข้างในทกุสถานการณ์ตลอดการเดินทาง อาโรนผู้อยูเ่บื้องหลังสนับสนุนจน

วาระสุดท้ายของชีวิต เยโธรพ่อตาที่ปรึกษาด้านการจัดระเบยีบบรหิาร อาโรนและเฮอร์คนเปน็ผู้ยกแขนทัง้สอง

ข้างในยามหมดแรงขณะทำสงคราม โยชูวาและคาเลบผูส้อดแนมที่นำความหวังอันน่าช่ืนใจ และโยชูวาผู้นำที่



พร้อมจะทำภาระกิจที่สำคัญต่อไปโดยการนำคนรุ่นใหม่เข้าครอบครองดินแดนแหง่พันธสญัญา โมเสสมผีู้คน

ร่วมเดินและสนบัสนุนในทุกระยะการเดินทาง 

โมเสสเห็นพระเจ้า “เราเป็นผู้ซึง่เราเป็น” เป็นพระนามพระเจ้าทีส่ำแดงแก่โมเสส พระเจ้าสนใจและ

ห่วงใยทุกๆที่ที่พระองค์นำ เพราะแตล่ะสถานที่ตลอดเสน้ทางไม่ใช่ความบังเอญิ แตคื่อการยืนยันถึงความสัตย์

ซื่อ ความรัก การทรงนำ การจัดเตรียม และการดูแลของพระเจ้า “เราได้นำพวกเจ้าอยู่ในถ่ินทุรกันดารสี่สบิปี 

เสื้อผ้าของเจ้าไม่ได้ขาดว่ินไปจากเจ้า และรองเท้าไม่ได้ขาดหลุดไปจากเท้าของเจ้า” (ฉธบ. 29:5) 

เมื่อมองย้อนกลบัไปในอดีต โมเสสเห็นการกระทำของพระเจ้าผ่านมอืของท่านเพื่อคนอสิราเอล“ตั้งแต่

วันน้ันมาก็ไม่มีผูเ้ผยพระวจนะคนใดเกิดข้ึนในอิสราเอล เสมอโมเสส ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรูจ้ักหน้าตอ่หน้า ไม่มผีู้ใด

เสมอเหมือนท่านในเรือ่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ ซึ่งพระเจ้าทรงใช้ท่านให้กระทำในแผ่นดินอียปิต์ ต่อ

ฟาโรห์และต่อบรรดาข้าราชบริพารของฟาโรห์ และต่อแผ่นดินของท่านทั้งสิ้น และในเรื่องอำนาจยิง่ใหญ่ และ

กิจการอันน่าเกรงกลัวและใหญโ่ตซึ่งโมเสสกระทำ ในสายตาของคนอิสราเอลทัง้ปวง” (ฉธบ. 34:10-12) เป็น

ความจำเป็นที่จะจดจำเมื่อวานนี้ เพื่อเป็นคำตอบและคำอธิบายของวันน้ี และเป็นความหวังสำหรับการก้าวไป

ในวันพรุ่งนี้  

 ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ 80ปีบีไอที ที่พระองค์ทรงนำจากจุดเริ่มต้นเล็กๆจนถึงปจัจบุันที่มกีาร

พัฒนาและขยายเป็นสถาบันศาสนศาสตร์ทีเ่ข้มแข็ง สร้างและผลิตผู้ใช้พระเจ้าที่มหีัวใจแห่งการอภิบาลทั่ว

ประเทศ เป็นมิชชันนารีในหลายประเทศ รวมทั้งนักวิชาการพระคัมภีร์และนักศาสนศาสตร์อีกเป็นจำนวนมาก

เชิญชวนทุกท่านร่วมก้าว“ระยะตอ่ไป”กบับีไอที เพื่อบรรลเุป้าหมายของการ“เป็นสถาบันคริสตศาสนศาสตร์ที่

ผลิตและ สร้างเสริมผูร้ับใช้พระเจ้าใหม้ีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ 

โดยการรบัใช้คริสตจักร องค์กร และชุมชนด้วยความมั่นคงและยั่งยืน” 

   

 

 


