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คํานํา
จุดมุงหมายของการจัดพิมพหนังสือคูมือครูรวีวารศึกษาเลมนี้ขึ้น ก็เพื่อใหผูเรียนรวีวารศึกษา
และคริสเตียนทั่วไปไดเรียนรูถึงชีวิตของบุคคลที่มีชื่อเสียงในพระคัมภีรเ ดิมบางคน ที่ไดยนื หยัดอยาง
เด็ดเดี่ยวมั่นคงเพื่อพระเจา โดยไมคํานึงถึงความสุขสวนตัว นอกจากนัน้ แลวหลักสูตรเลมนี้ยังจะเปนขอ
สอนใจ เปนแนวปฏิบัติแกผูศึกษาใหรูจักสิง่ ตาง ๆ ที่บุคคลเหลานั้นประสบในชีวิต และใหรูจกั นําเคล็ด
ลับในชีวิตของบุคคลเหลานั้นมาเปนขอสังวรณในชีวิต ประยุกตเขากับสังคมปจจุบัน
การที่จะหาบทเรียนสําหรับชีวิตนั้น
พระคริสตธรรมคัมภีรคําสอนทุกอยางที่ผูเรียนใครจะ
เรียนรู ดังนัน้ เราหวังวาหลักสูตรเลมนี้ คงจะเปนพลังสวนหนึ่ง ที่จะชวยใหผูเรียนพบกับความรักที่
แทจริงของพระเจา ในพระคริสตธรรมคัมภีร
กองคริสเตียนบรรณศาสตร
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม

บทเรียนที่ 1

บทเรียนที่ 1 ความสําคัญของพระคัมภีรเดิม
ขอพระธรรมประจําบทเรียน พระบัญญัติ 6:1-25
เปาหมายของบทเรียน เพื่อหนุนใจใหผูเรียนศึกษาพระคัมภีรเดิม เพราะวาในพระคัมภีรเดิมนัน้
พระเจาไดทรงเปดเผยความจริงอันยิ่งใหญบางประการของพระองค และเพื่อสําแดงถึงสัมพันธภาพอัน
ใกลชิดของความจริงนี้ กับพระคริสตธรรมใหม

ขอไตรตรองของครู
ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวัน
วันอาทิตย
วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร

พระบัญชาของพระเจาเกี่ยวกับพระวจนะของพระองค
ฤทธานุภาพและพระสติปญญาของพระเจา
พระสัญญาของพระเจาทีว่ าพระองคจะสถิตอยูดว ย
พระเมตตากรุณาและความรักของพระเจา
การทํานายถึงการเสด็จมาของพระผูชวยใหรอด
พระคริสตผูทรงเปนปสกาของเรา

วันเสาร

พระคริสต มหาปุโรหิตผูยิ่งใหญ

เฉลยธรรมบัญญัติ 6:1-25
โยบ 38:1-41
สดุดี 139:1-24
สดุดี 103:1-22
อิสยาห 53:1-12
อพยพ 12:1-51,
1 โครินธ 5:7
ปฐมกาล 14:17-24,
ฮีบรู 7:1-28

บทเรียน
บทนํา
ทานเคยอานพระคัมภีรเดิมโดยตลอดแลวหรือยัง? อาจจะมีหลายอยางในพระคัมภีรเ ดิมซึ่งทาน
ไมเขาใจ แตมีความจริงอยูป ระการหนึ่ง คือเราจะไมสามารถรูจักความหมายอันลึกซึ้งของพระคริสต
ธรรมใหมไดเลย หากเราไมรูจักแผนการของพระเจา ตั้งแตปฐมกาล ตามที่พระเจาทรงเปดเผยในพระ
คัมภีรเดิมนัน้
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การขยายบทเรียน

เขียนขึ้นเพื่อใหเราเรียนรู
อัครสาวกเปาโลไดบอกชาวโรมันวา “เพราะวาสิ่งที่เขียนไวในสมัยกอนนั้นก็เขียนไวเพื่อสั่ง
สอนเรา” (โรม 15:4) มีความจริงอะไรบางในพระคัมภีรเดิมที่เราควรจะเรียนรู? (ถาเปนไปไดขอให
บันทึกความคิดเห็นของนักเรียนไวบนกระดานดํา)
1. การเนรมิตสราง
พระเจาทรงเนรมิตสรางมนุษยขึ้นเพราะเหตุใด? พระเจาทรงสรางมนุษยตามพระฉายาของ
พระองค เพื่อวามนุษยจะสามารถมีสามัคคีธรรมกับพระองคได (ปฐมกาล 1:26,27) พระเจาทรงสราง
ทานเพื่อจะใหทานถวายพระเกียรติแดพระองค (1 พงศาวดาร 16:29) พระเจาทรงสรางรางกายของ
มนุษยจากผงคลีดิน (ปฐมกาล 2:7) แลวพระองคทรงระบายลมปราณเขาทางจมูก มนุษยจึงเปนผูมชี ีวิต
อยู มนุษยมีชวี ิตอยูไดก็เพราะพระเจาทรงสรางขึ้นมา ฉะนั้นมนุษยจงึ เปนผลิตผลจากพระหัตถอันทรง
ฤทธิ์ของพระเจาโดยตรง
นอกจากนั้นพระคัมภีรเดิมยังตอบปญหาที่วา “ความผิดบาปเกิดขึ้นไดอยางไร?” อาดัมไดขัด
ขืนคําสั่งของพระเจาและไมเชื่อฟง พระองคไดทรงเตือนอาดัมไววา ถาอาดัมไมเชื่อฟงพระองค อาดัม
จะตองไดรับความตายเปนผลลัพธ (ปฐมกาล 2:17) อาดัมไมเชื่อฟง เขาจึงไดรับโทษตามคําตรัสของ
พระองค
ตลอดพระคัมภีรเดิมทั้งเลมไดเปดเผยถึงพระสัญญาของพระเจาวาพระองคจะทรงสงพระผูชวย
ใหรอดลงมายังโลก เพื่อชวยใหปวงมนุษยรอดพนจากบาป ใหเราอานพระธรรมอิสยาห บทที่ 53 ดู จะ
เห็นไดวา เนื้อความในบทนีก้ ลาวถึงพระผูช วยใหรอดที่จะเสด็จลงมานัน้ วาจะตองทนทุกขทรมาน
การที่พระธรรมอิสยาหบทที่ 53 สอนไวอยางนั้น ยังความแปลกใจแกชนชาติยวิ อยางยิ่ง ดังนั้น
อิสยาหจึงประกาศวา “ใครเลาจะเชื่อสิ่งที่เราทั้งหลายไดยนิ พระกรของพระเจาไดทรงสําแดงแกผูใด”
แลวอิสยาหยังไดเลาตอไปถึงการที่พระผูชว ยใหรอดจะทรงถวายพระองคเอง และเหตุผลที่พระองค
จะตองสิ้นพระชนม (อานอิสยาห 53:3-6)
2. การทํานายถึงเหตุการณทจี่ ะเกิดขึ้น
จดหมายฝากในพระคริสตธรรมใหมนั้น เต็มไปดวยขอความที่เราจะสามารถเขาใจไดก็ตอเมื่อ
เราไดอานพระคัมภีรเดิมเทานั้น อาจารยเปาโลไดอางวา พระคริสตเปน “ปสกาของเรา” (1 โครินธ 5:7)
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ทั้งนี้เราอาจจะไมเขาใจความหมายได นอกจากเราจะรูถ ึงวิธีการที่พระเจาทรงนําชนชาติอิสราเอลออก
จากประเทศอียิปต (ทบทวนเรื่องนี้จากอพยพบทที่ 12)
ในพระธรรม 1 โครินธ 10:4 อาจารยเปาโลไดกลาวถึงชนชาติอิสราเอลวา “.....เขาไดดื่มน้ํา ซึ่ง
ไหลออกมาจากพระศิลาที่ตดิ ตามเขามา พระศิลานั้น คือพระคริสต” สําหรับชาวยิวทีไ่ มรูวาพระเจาทรง
จัดสรรน้ําไวใหในถิ่นทุรกันดารนั้น (อพยพ 17:6) ขอความที่กลาวนี้ ยังคงแปลกใจแกพวกเขามาก
พระธรรมฮีบรูสอนเราครั้งแลวครั้งเลา เกี่ยวกับการถวายสักการบูชาในพระคัมภีรเดิม และการ
ที่พระเยซูคริสตทรงสิ้นพระชนมถวายพระองคเอง ทั้งไดอธิบายถึงมหาปุโรหิตในพระคัมภีรเดิม และ
ในพระธรรมฮีบรูยังเลาถึงมหาปุโรหิตผูยิ่งใหญอีกดวยคือพระเยซูคริสตเจา การเปรียบเทียบทีก่ ลาวไว
ในพระธรรมฮีบรู จะไมมีความหมายสําหรับเราเลย นอกจากเราจะไดอา นพระธรรมเลวีนิติเสียกอน
เหลานักปราชญตางมุงหนาสูกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเปนสถานที่ที่เหมาะสม มีพระราชวังของกษัตริย
เฮโรดตั้งอยู แตในพระธรรมมีคาห 5:2 ไดทํานายวาพระเมสสิยาหจะประสูติที่หมูบานเบธเลเฮม
พระเยซูคริสตเองไดทรงอางจากพระคัมภีรเ ดิมโดยตรงถึง 14 เลม พระองคตรัสถามนิโคเดมัส
(ยอหน 3:14) ถึงเรื่องของโมเสสและงูทองเหลือง (กันดารวิถี 21:5-9) พระองคไดตรัสถึงมานาที่พระเจา
ประทานและไดบอกแกชนชาติยิววา พระองคเปนทิพยอาหารที่มาจากสวรรค (อพยพ 16:1-22 และยอห
นบทที่ 6) พระองคทรงประทับในธรรมศาลาเมืองนาซาเร็ธ และอานจากพระธรรมอิสยาห (อิสยาห
61:1-2) เมื่อทรงอานจบแลว พระองคทรงประกาศวา “พระคัมภีรตอนนี้ที่ทานไดยนิ กับหูของทาน ก็
สําเร็จลงแลว” (ลูกา 4:21) แตยังมีคําทํานายบางประการ จะสําเร็จในวันที่พระเยซูคริสตเสด็จมาครั้งที่
สอง

เขียนขึ้นเพื่อเตือนสติเรา
พระคัมภีรเดิมไมเพียงแตสั่งสอนเราเทานัน้ หากยังตักเตือนเราดวย (1 โครินธ 10:11)
จุดประสงคทสี่ ําคัญที่สุดของพระบัญญัติหาเลมแรกนัน้ ก็เพื่อใหพลไพรของพระเจาเกิดความประทับใจ
ในความบริสทุ ธิ์และความชอบธรรมของพระองค เมื่อโมเสสเห็นพระเจาทรงเปดหนทางใหชนชาติ
อิสราเอลขามทะเลแดงไดนนั้ โมเสสไดสรรเสริญพระเจาวา “ขาแตพระเจา ในบรรดาพระทั้งปวง องค
ไหนจะเหมือนพระองคผูทรงประกอบดวยความบริสุทธิ์และนาเกรงขาม
เนื่องดวยพระราชกิจอัน
รุงเรืองและอัศจรรยที่พระองคทรงกระทํา” (อพยพ 15:11)
ในพระธรรมอพยพ 3:5 พระเจาตรัสสั่งใหโมเสสถอดรองเทาออก เพราะแมแตพื้นดินก็บริสุทธิ์
เมื่อพระเจาประทับอยู ประชาชนชาวยิวไมกลาที่จะเขาไปใกลภเู ขาซีนาย เมื่อพระเจาไดประทานพระ
บัญญัติ (พระบัญญัติ 5:5,24,25) ยิ่งเรารูถึงความบริสุทธิ์ของพระเจามากเทาใด เราก็ยงิ่ รูถึงความผิดบาป
ของเรามากขึ้นเทานั้น
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การพิพากษาลงโทษบาป
ในพระคัมภีรเดิมไดบอกถึงความรายกาจของความผิดบาป ประชาชนสามารถจะเขาใกลพระ
เจา และขอใหพระองคทรงอภัยโทษ โดยการนําเครื่องสักการบูชาถวายแดพระองคเทานั้น การนําเครื่อง
สักการบูชาถวายแดพระเจาดังกลาวนั้น เปนภาพที่ไมนาดู กลิ่นเหม็นคลุง และบาปก็ยิ่งเลวราย แตเพราะ
พระเจากําลังเริ่มทําใหเขารูวา พระองคกําลังเตรียมพวกเขาไว เพื่อใหไดรับการอภัยโทษโดยทางพระเยซู
คริสตองคพระผูเปนเจา ผูทรงถวายพระองคเองเพื่อเรา
ในพระคัมภีรเดิมเมื่อพลไพรของพระเจาไมเชื่อฟงพระเจา
เขาก็ขาดการมีสามัคคีธรรมกับ
พระองค เราเองจะรูสึกไมสบายใจเลย จนกวาเราจะกลับมาหาพระองคและสารภาพความผิบาปของเรา
แลวพระองคจะทรงชําระเราใหพนจากอธรรม (1 ยอหน 1:9) เราตองใครครวญและจะตองรูสึกเสียใจที่
ไดกระทําบาปลงไป เราไมตอ งการทําบาปนั้นอีก เพราะวาการทําเชนนั้นทําใหเราถูกตัดขาดจากการเปน
มิตรกับพระเจา
ในการศึกษาพระคัมภีรเดิม เราจะไดรับบทเรียนหลายอยางจากการศึกษาชีวติ ของบุคคล เรา
ควรจะนําขอผิดพลาดของคนเหลานั้น มาเปนขอสังวรณเปนขอเตือนสติในการดําเนินชีวิตของเรา

เขียนขึ้นเพื่อการศึกษาของเรา
เหตุผลประการหนึ่งที่เราควรจะศึกษาพระคัมภีรเดิมก็คือ เปนพระประสงคของพระเจา ที่จะให
เราศึกษาพระวจนะของพระองค (อาน พระบัญญัติ 6:1,6,17) เราจะตองเชื่อฟงคําสั่งของพระเจาในทุก
สิ่ง เราศึกษาพระคัมภีรเดิม เพื่อเราจะไดมชี ีวิตเปนที่ชอบพระทัย ขอ 24 สอนวาการเชื่อฟงนั้น “เปนผลดี
แกเราเสมอ”
พระธรรม ขอ 6-9 ในบทนี้สอนเราวา เราควรจะเรียนรู สั่งสอน และคุยกับคนอืน่ เรื่องพระ
บัญชาของพระเจา ภาวะนี้ควรจะเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันโดยตรง แตทั้งนี้ก็ตอ งอาศัยความมานะ
อุตสาหะ พระธรรมอิสยาห 34:16 สอนวา “จงแสวงหาและอานจากหนังสือของพระเจา”
ในการที่จะทําเชนนี้
ทานจะตองจัดเวลาไวศึกษาพระวจนะของพระเจาอยางเปนกิจวัตร
ประจําวัน และเดีย๋ วนี้เปนโอกาสดีที่จะสํารวจดูตวั ของทานเองวา ทานรูจักพระวจนะของพระเจาไหม?
ความคิด คําพูด และการกระทําของทานอยูภายใตการควบคุมของคําสอนของพระเจาหรือไม? กษัตริย
ดาวิดตรัสวา ผูที่มีความปติยนิ ดียอม “ภาวนาพระธรรมของพระเจาทั้งกลางวันและกลางคืน” (สดุดี 1:2)

บทเรียนสําหรับชีวิต
ขอใหคิดถึงพระสัญญาอันประเสริฐสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันของเรา
ประทานไวในพระคัมภีร (โยชูวา 1:9,เยเรมีย 33:3,ฯลฯ)

ที่พระเจาได
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พระวจนะของพระเจา ทั้งพระคริสตธรรมใหม และพระคัมภีรเดิมนัน้ เปดเผยถึงแผนการของ
พระเจาอยางครบบริบูรณ จากพระวจนะของพระเจา เราจึงไดเรียนรูวาประสบการณทุกอยางในชีวิต
ของเรานั้น มีความสําคัญตอพระเจา เราจําเปนจะตองใชพระคริสตธรรมคัมภีรทั้งหมดในการสอน ใน
การตักเตือนวากลาว และฝกฝนตามที่พระเจาทรงมีพระประสงค (2 ทิโมธี 3:16)
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชวยใหเราเขาใจ ถึงความจริงแหงพระคริสตธรรมคัมภีร พระองคทรง
ใชพระวจนะของพระองคเพือ่ นําเราใหสามารถเผชิญกับความออนแอ ความผิดบาป และวิถีทางที่เรา
จะตองไดรับการเปลี่ยนแปลง
จงใชเวลาทุกวันในการศึกษาไตรตรองถึงพระวจนะของพระเจา
อธิษฐานทูลขอใหพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงใหความเขาใจบทเรียนที่ทานจะศึกษา เมื่อทานปฏิบัติกิจวัตรประจําวันนั้น อยาได
ละทิ้งพระวจนะของพระเจา
ใหพระวจนะของพระองคมีสวนในความคิดและในการปฏิบัติภารกิจ
ตลอดวัน
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม

บทเรียนที่ 2

บทเรียนที่ 2 ความเชื่อของอับราฮัม
ขอพระธรรมประจําบทเรียน ปฐมกาล บทที่ 12,15, และ 22
เปาหมายของบทเรียน เพื่อสอนใหผูเรียนรูวา การสําแดงความเชื่อของอับราฮัมนั้นเปนแบบ
แผนในการดําเนินชีวิตโดยความเชื่อของพวกเขา

ขอไตรตรองของครู
ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวัน
วันอาทิตย การทรงเรียกอับราม ปฐมกาล 12:1-20
วันจันทร พระเจาทรงทําพระสัญญากับอับราม ปฐมกาล 15:1-21
วันอังคาร พระสัญญาที่จะประทานบุตรแกอับราม ปฐมกาล 17:1-27
วันพุธ พระเจาทรงเยี่ยมอับราฮัม ปฐมกาล 18:1-33
วันพฤหัสบดี การทดลองความเชื่อ ปฐมกาล 22:1-23
วันศุกร อับราฮัมบิดาแหงความเชื่อ ฮีบรู 11:8-19
วันเสาร อุทาหรณเกีย่ วกับความเชื่อ โรม 4:1-23
เราสามารถนํามา
หากเราจะดูสิ่งแวดลอมในชีวิตของบุคคลที่ปรากฏในพระคัมภีรเดิมแลว
เปรียบเทียบกับชีวิตของเราเองวา แตกตาง หรือเหมือนกันอยางไรบางในการสอนของครู โปรดชวย
ผูเรียนของทานใหรวู าหญิงและชายในพระคัมภีรเดิมทีก่ าํ ลังศึกษาอยูนี้
เปนวีรชนเพื่อพระเจาอยาง
แทจริง ฉะนัน้ ในการสอนก็ใหผูเรียนไดรูและคิดเสมอวาบุคคลเหลานั้น ขณะที่มีชวี ิตอยู ก็มีปญหาตาง
ๆ เหมือนบุคคลทั่วไป แตพวกเราก็จะไดรับบทเรียนจากความพายแพและชัยชนะในปญหาชีวิตของ
พวกเขา
ขณะที่ทานกําลังศึกษาเรื่องความเชื่อของอับราฮัมอยูนี้ จงคิดถึงเหตุการณทกี่ ําลังเกิดในชีวิต
ของทานเองวา ในชวงสัปดาหนี้มีสิ่งใดบางที่พอจะเปนเครื่องสําแดงความเชื่อของทานที่มีตอพระเจา
และจงใชสิ่งนัน้ เปนแบบอยางในการสอนบทเรียน
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บทเรียน
ตลอดพระคริสตธรรมใหมทั้งเลม มีคําคําหนึ่งที่ปรากฏเสมอ คือ “เชื่อ” หรือ “ความเชื่อ” แต
ความเชื่อคืออะไร? บางคนบอกวา “ความเชื่อ คือการเชื่อในสิ่งที่เปนไปไมได” แตพระเจามิไดทรงสอน
อยางนั้น
พระคริสตธรรมคัมภีร อธิบายเรื่องความเชือ่ ไวในพระธรรมฮีบรู 11:1 ขอใหอานดู ความเชื่อใน
ที่นี้หมายถึง “ความมั่นใจอันเต็มเปยมในสิ่งที่เราหวังวาจะไดรับ” “เปนสิ่งที่เราแนใจวาสิ่งที่มองไมเห็น
นั้นมีจริง” ความเชื่อคือ “การรูถึงความจริงในสิ่งที่เราไมสามารถประสบดวยประสาทสัมผัสทั้งหาของ
เรา”
เหตุฉะนั้นความเชื่อในที่นจี้ ึงหมายถึงการทีจ่ ะเชื่อพระวจนะของพระเจา และไววางใจในพระ
สัญญาของพระองความีจริง แมวาทานจะมองไมเห็นดวยตา
การขยายบทเรียน

ความเชื่อในการทําตามการเรียกรองของพระเจา
ความเชื่อมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของเราอยางไร? ใหเรามารวมใจกันศึกษาและพิจารณาดู
ชีวิตของบุคคลหนึ่ง ผูซึ่งไดเรียนรูเคล็ดลับแหงความเชือ่ พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกเรื่องราวชีวิต
ของอับราฮัมตั้งแตทานอาศัยอยูในเมืองอุระ ซึ่งเปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองเมื่อ 2100 ปกอนคริสต
ศักราช อับราฮัมไดอาศัยอยูท ี่นั่นกับครอบครัวและญาติพี่นองของทาน ในพระธรรมโยชูวา 24:2 เรา
อานพบวา “แลวโยชูวากลาวกับประชาชนทั้งสิ้นวา พระเยโฮวาหเจาของอิสราเอลตรัสดังนี้วาบิดาของ
อับราฮัม.....ปรนนิบัติพระอืน่ ” พระสําคัญที่ชาวอุระนับถือคือพระจันทรบางทีอาจจะเปนไดวา วิหาร
ใหญที่สําคัญที่สุดในเมืองนัน้ คงจะสรางขึน้ เพื่อใชสําหรับนมัสการดวงจันทร
นักโบราณคดีพบวา อับราฮัมมาจากเมืองที่มีวัฒนธรรมอันสูงสง และมีความเจริญกาวหนา
บานเรือนสรางอยางใหญโต และมั่นคงแข็งแรง ชาวเมืองมีชีวิตอยูอยางฟุมเฟอย
แตอับราฮัมละทิ้งการดําเนินชีวิตอันสุขสบายนี้เสีย เมื่อทานนํานางซาราซึ่งเปนภรรยาของทาน
โลตผูเปนหลานชาย และทีราห บิดาของทาน ออกเดินทางสูสถานที่แหงหนึ่งคือเมืองฮาราน พวกเขาพา
กันอยูทนี่ ั่นจวบจนกระทัง่ บิดาของอับราฮัมสิ้นชีวิตลง
หลังจากบิดาของอับราฮัมไดสิ้นชีวิตลงแลว พระเจาไดสั่งใหอับราฮัมออกเดินทางสูแผนดิน
ใหม ดังนั้นทานและครอบครัวจึงออกเดินทางไปยังเมืองซิกเค็ม ในแผนดินคานาอัน ระยะทางจากเมือง
อุระถึงเมืองฮารานประมาณ 1000 กิโลเมตร จากฮารานถึงซิกเค็มประมาณ 720 กิโลเมตร ซึ่งตองใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 เดือนจึงจะถึงเมืองฮาราน และจะตองใชเวลาอีกสองเดือนในการเดินทางจากเมืองฮา
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รานถึงแผนดินคานาอันขอใหเราคิดดูวาการเดินทางอันแสนไกล โดยไมรูจดุ หมายปลายทางเชนนี้จะ
เปนอยางไร พระเจาไดทรงสัญญาวาจะประทานแผนดินใหมแกอับราฮัม อับราฮัมเชื่อและปฏิบัติตาม
คําสั่งของพระองค (อานปฐมกาล 12:1-5)
เมื่ออับราฮัมเดินทางถึงแผนดินคานาอันแลว พระเจาไดตรัสบอกวา นี่แหละคือแผนดินแหง
พระสัญญา (ปฐมกาล 12:7) ณ ที่นั่น อับราฮัมไดสรางแทนบูชาและนมัสการพระเจา ใหเราสังเกตดู
ลําดับเหตุการณตอไปนี้ 1) พระเจาตรัสสั่ง 2) อับราฮัมฟงและปฏิบัตติ าม 3) อับราฮัมนมัสการพระองค
สิ่งเหลานี้คือแบบแผนที่ทุกคนควรจะนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของตน

ความเชื่อในการยอมรับเอาพระสัญญา
พระเจาไดทรงสัญญาอะไรบางแกอับราฮัม? (ขอใหเขียนบนกระดาน) พระเจาทรงสัญญาจะ
ประทานอํานาจ “เราจะใหเจาเปนชนชาติใหญ” พระองคทรงสัญญาวา อับราฮัมจะเปนประโยชนตอ คน
อื่น “เจาจะเปนที่ใหเขาเจริญขึ้น” พระองคทรงสัญญาวาจะดูแลและปองกันรักษา “เราจะอํานวยพรแก
คนที่อวยพรเจาเราจะสาปคนที่แชงเจา” พระองคทรงสัญญาวา อับราฮัมจะเปนแหลงกําเนิดแหงการอวย
พรฝายวิญญาณจิต “บรรดาเผาพันธุทั่วโลกจะไดพรเพราะเจา” พระองคทรงสัญญาวา อับราฮัมจะไดรับ
แผนดินเปนมรดก “แผนดินนี้ที่มองเห็น เราจะยกใหเจา” พระองคทรงสัญญาจะประทานบุตรชายแกอับ
ราฮัม (ปฐมกาล 15:5) พระเจาทรงรักษาพระสัญญาของพระองคเสมอ (ดูพระสัญญาแตละประการที่
กลาวมาแลวขางบน จะเห็นไดแตละขอนัน้ ไดสําเร็จแลวทุกประการ)
องคพระผูเปนเจาไดใหอับราฮัมมีความแนใจยิ่งขึ้น โดยประทานคําสัญญาอีกประการหนึ่งแก
ทาน (ปฐมกาล 15:5) ในแงของมนุษยแลว การที่พระสัญญาใหมนี้จะสําเร็จลงนั้นเปนไปไมไดเลย
เพราะทั้งอับราม และนางซาราตางก็อยูในวัยชรา เขาไมเคยมีบุตรเลยและอายุปูนนีแ้ ลว ตามธรรมชาติ
ยอมมีบุตรไมได อับราฮัมรูเรื่องนี้ดีแตกระนั้นพระคริสตธรรมคัมภีรยังไดบันทึกไววา “อับราฮัมไดเชื่อ
พระเจา” ในปฐมกาล 15:6 ไดสรุปเรื่องราวชีวิตอับราฮัมไว แตละขอทีก่ ลาวมานั้นเปนจริงในชีวิตของ
เราดวยหรือเปลา?
อับราฮัมไมไดทอถอยเมื่อพระสัญญาของพระเจาไมไดปรากฏแกทานเปนเวลาอันยาวนาน แต
วาทานเขมแข็งในความเชื่อยิ่งนัก (โรม 4:20,21) ทานเองไดตอบสนองพระสัญญาของพระเจาอยางไร?
ทานแนใจไหมวาพระเจาทรงรักษาพระสัญญาของพระองค ถาทานแนใจก็ไมควรสงสัยหรือลังเลใจที่
จะเชื่อฟงพระองค
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ความเชื่อในการทนตอการทดลอง
อับราฮัมไดคอยเปนเวลานานกวาจะเห็นไดวาพระเจาทรงทําตามพระสัญญาของพระองค อับ
ราฮัมมีอายุ 85 ป เมื่อพระเจาทรงใหสัญญาครั้งแรกวาจะใหทานมีบุตรชาย ในที่สดุ เมื่ออับราฮัมอายุ 99
ป พระเจาใหคาํ สัญญาแกทานประการหนึง่ (ปฐมกาล 17:5,6) คราวนีพ้ ระเจาทรงเปลี่ยนชื่อของทานซึ่ง
เดิมเปนอับรามมาเปนอับราฮัม อับราฮัมหมายถึง “บิดาของคนเปนอันมาก” ลองนึกภาพความเชือ่ ของ
อับราฮัมนั้นวาไดรับการทดลองอยางไร เมือ่ มีใครถามถึงชื่อของทาน? ทานจะตอบวา “ขาพเจาชื่ออับรา
ฮัม” ผูถามอาจยอนถามตออยางประหลาดใจวา “ชื่อของทานแปลวาบิดาของคนเปนอันมาก เชนนั้น
หรือ วิเศษจริง ทานมีบุตรกี่คนแลว?” อับราฮัมคงตองบังคับใจตนเองและตอบวา “ไมมี” แตอยางไรก็
ตามอับราฮัมก็เชื่อพระเจาอยางมั่นคง
ในที่สุดเมื่ออับราฮัมอายุ 100 ป และนางซาราอายุ 90 ป อิสอัคก็เกิด อับราฮัมรูสึกตื่นเตนดีใจที่
พระเจาทรงกระทําตามพระสัญญาของพระองค หลังจากนั้นไมนานความเชื่อของอับราฮัมก็เผชิญกับ
การทดลองที่ยงิ่ ใหญที่สุด (ปฐมกาล 22:1-2) เพราะวาพระเจาไดทรงสั่งใหทานฆาบุตรที่ทานรอคอยมา
นานแลวนั้น ถวายสักการบูชาแดพระองค
คนสวนมากอาจจะโตเถียง ตอตานกับพระเจา หรืออาจจะหนวงเหนีย่ วเวลาใหชาลง เขาอาจจะ
กลาววา “จะเปนบิดาของคนเปนอันมากไดอยางไร หากวาบุตรคนเดียวนัน้ ตายลง” แตอับราฮัมมิไดรอ
ชา หรือแมแตจะถามเหตุผลตอพระเจาเลยอับราฮัมไดเชือ่ ฟงโดยงาย (อานปฐมกาล 22:3) ในตอนเชาตรู
ทานไดออกเดินทางตรงไปยังภูเขาที่พระเจาทรงสั่งใหไป
สามวันตอมา อับราฮัมก็ถึงสถานที่นั้น ทานไดละคนใชไวและเดินทางกับอิสอัคตอไป (ขอให
อานปฐมกาล 22:3) ในตอนเชาตรู ทานไดออกเดินทางตรงไปยังภูเขาทีพ่ ระเจาทรงสั่งใหไป
สามวันตอมา อับราฮัมก็ถึงสถานที่นั้น ทานไดละคนใชไวและเดินทางกับอิสอัคตอไป (ขอให
อานปฐมกาล 22:5 และฮีบรู 11:19) อับราฮัมแนใจวาทานและอิสอัคจะไดกลับมาดวยกัน และอิสอัคก็
ไดกลับมาจริง ๆ เพราะเมื่ออับราฮัมพรอมที่จะมอบถวายบุตรชายเปนเครื่องสักการบูชานั้น พระเจาทรง
สั่งใหทานงดเวนเสียพระองคไดประทานแกะตัวผูเปนเครื่องสักการบูชาแทนอิสอัค
แมจะมีเหตุการณหลายอยางเกิดขึ้นก็ตาม อับราฮัมก็ยงั เชื่อพระเจาอยางมั่นคงในทีส่ ุด พระ
คริสตธรรมคัมภีร ไดเรียนอับราฮัมวา “สหายของพระเจา” (ยากอบ 2:23)

14

บทเรียนสําหรับชีวิต
เมื่อความเชื่อของทานถูกทดลองความเชื่อของทานยังมัน่ คงอยูหรือเปลา ถาพระเจาทรงสั่งทาน
ใหละทิ้ง ญาติ พี่นอง เพื่อนฝูงและความสุขสบายทุกอยางในบานเพื่อออกไป เผยแพรพระกิตติคณ
ุ ของ
พระองค ทานเชื่อฟงพระองคไหม
เมื่อสิ่งที่ทานคิดวาเปนน้ําพระทัยของพระเจานั้น แตทา นไมไดรับในทันทีทันใดและมีปญหา
หลายอยางเกิดขึ้น เชนการเจ็บปวย ความยากจน หรือการไมสามารถตอบสนองความตองการของตัวเอง
ได ทานจะยังยอมเชื่อพระเจาดวยใจมัน่ คง และปฏิบัติพระองคดวยความเชื่อหรือไม
หากทานเชื่อพระเจาในเรื่องเล็กนอยในชีวติ ของทานแลว เมื่อมีการทดลองใหญเกิดขึน้ ทานก็
จะสามารถเชื่อและพึ่งพระองคไดอยางมัน่ ใจ ขอใหทา นจดจําขอทองจําในบทเรียนนี้ใหมั่นคง (ปฐม
กาล 15:6)
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม

บทเรียนที่ 3

บทเรียนที่ 3 ความไววางใจของโยเซฟ
ขอพระธรรมประจําบทเรียน ปฐมกาล บทที่ 37,39,40,41,45
เปาหมายของบทเรียน เพื่อสอนใหรูวา เมื่อเราไววางใจในพระเจาเราจะพบวาพระเจาทรง
ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค โดยใชเเหตุการณทุกอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา

ขอไตรตรองของครู
ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวัน
วันอาทิตย ความฝนของโยเซฟ ปฐมกาล 37:1-11
วันจันทร โยเซฟเผชิญกับความอิจฉาริษยา ปฐมกาล 37:12-36
วันอังคาร โยเซฟเผชิญกับความโกรธแคน ปฐมกาล 39:1-23
วันพุธ โยเซฟเผชิญกับการถูกละเลย ปฐมกาล 40:1-23
วันพฤหัส พนักงานน้ําองุนรําลึกถึงความกรุณาของโยเซฟ ปฐมกาล 41:1-3
วันศุกร ความไววางใจของโยเซฟบังเกิดผล ปฐมกาล 41:14-44
วันเสาร โยเซฟลืมความขมขื่น ปฐมกาล 45:1-15
ความไววางใจในพระเจานัน้ เกิดขึ้นเนื่องจากความเชื่อในพระองค
เมื่อเหตุการณทุกอยาง
ดําเนินไปดวยดี เราอาจคิดวา เรากําลังไววางใจในพระเจา แตถาหากเราสงสัยพระองคในเวลาที่เรากําลัง
ประสบปญหาตาง ๆ เราก็ไมมีความไววางใจในพระเจาจริง
ในชั้นเรียนของทาน
อาจจะมีนักเรียนบางคนซึ่งดูทีทาวาชีวิตของเขากําลังดําเนินไปอยาง
ราบรื่น ไมเปนการยากเลยที่จะเชื่อขอความในพระธรรมโรม 8:28 แตสําหรับผูที่กําลังมีความทุกขยาก
ในชีวติ นั้น ทานเชื่อวาพระเจาทรงกําลังกระทําทุกอยางเพื่อใหเกิดผลดีในชีวติ ของเขาหรือเปลา ทาน
สามารถจะสอนผูนั้นใหไววางใจในพระเจาไดหรือไม เพื่อวาเขาจะไดเชื่อในพระองคดวยเชนกัน ขอให
ใชตัวอยางจากชีวิตของโยเซฟ เพื่อใหผูเรียนในชั้นของทานมีความไววางใจที่มนั่ คงในพระเจาอยาง
แทจริง
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บทเรียน
บทนํา
(ใหนักเรียนบางคนอานขอพระธรรม สดุดี 27:3,118:8,9, สุภาษิต 3:26,14:26,1 ยอหน 5:4)
ความเชื่อที่สําแดงในชีวิตของอับราฮัม
ที่เราเรียนในสัปดาหที่แลวกับความไววางใจในบทเรียนนี้
แตกตางกันอยางไร? ความไววางใจคือความเชื่อที่คงทนอยู และกลายมาเปนวิถีชีวติ การอธิษฐานดวย
ความเชื่อ และดวยความไววางใจนั้นพระเจาจะทรงกระทําใหทานมีความอดทนในการรอคอยพระองค
เพื่อพระประสงคของพระองคจะสําเร็จผลในชีวิตของทาน
บุคคลตาง ๆ หลายคนในพระคริสตธรรมคัมภีรที่ไดไววางใจในพระเจา เชนอับราฮัมผูซึ่งรอ
คอยบุตรชายทีพ่ ระเจาทรงสัญญาวาจะประทานให โยบผูซึ่งสําแดงความไววางใจของทานทามกลาง
ความทุกขนานัปการ (โยบ 13:15) ดาเนียลกับมิตรสหายของทาน (ดาเนียล 3:17,18,6:10) ในบทเรียน
วันนี้ เราจะศึกษาดูวาโยเซฟไดสําแดงความไววางใจของทานที่มีตอพระเจา และพระองคผูทรงรอบรูได
ทํางานในชีวิตของทานอยางไร
การขยายบทเรียน

การเผชิญกับความริษยา
หากวาชีวิตของโยเซฟเปนชีวิตที่ราบรื่นแลว ทานคงคิดวา ความไววางใจที่โยเซฟมีตอพระเจา
นั้นคงมาจากประสบการณธรรมดา ๆ ที่ผานมาในชีวิตของเราทุกคนแตชีวิตของโยเซฟถูกผูอื่นเขาใจผิด
และไดรับการตอบแทนที่ไมดีเสมอมา กระนั้นก็ตามโยเซฟก็มีความไววางใจในพระเจาอยางมั่นคง
บิดาของโยเซฟรักโยเซฟเปนอยางยิ่ง
ทานไดทําเสื้อคลุมมอบเปนของขวัญพิเศษแกโยเซฟ
บุตรชายที่รักของทาน การกระทําเชนนี้ทําใหพวกพี่ ๆ พากันอิจฉาโยเซฟมาก
มิใชเพียงแตเทานั้น โยเซฟยังไดฝนถึงสองครั้งวา ทานจะไดรับเกียรติจากพวกพี่ของทาน และ
แมแตบิดามารดาก็จะใหเกียรติทานดวย เมือ่ พวกพี่ชายทราบพวกเขาพากันเกลียดโยเซฟมากยิ่งขึ้น (ให
ผูเรียนคนหนึ่งอานจากปฐมกาล 37:4,5,8,11)
ในที่สุดความไมพอใจของพวกเขาไดกําเริบขึ้น จนถึงกับวางแผนที่จะฆาโยเซฟเสีย (ปฐมกาล
37:18) แตรูเบนพี่ชายคนโตไดคัดคานเสียกอน ผลสุดทายพวกพี่ชายทีเ่ ต็มไปดวยความอิจฉานั้น ไดตก
ลงจะขายโยเซฟใหไปเปนทาสเสีย พวกเขาจึงพากันถอดเสื้อคลุมออกจากโยเซฟ และขายโยเซฟใหแก
กองคาราวานพอคา ที่กําลังลังเดินทางไปยังอียิปตเปนเงิน 20 เชเคล
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ทานคิดวาโยเซฟจะมีความรูส ึกอยางไรในเวลาแหงความทุกขยากเชนนี?้ ความรักของบิดาที่มี
ตอโยเซฟ
เสื้อคลุมพิเศษที่บิดามอบใหและความฝนของโยเซฟสิ่งทั้งหมดนี้ดูเหมือนไรประโยชน
สําหรับโยเซฟในเวลาเชนนี้ แตกระนัน้ พระคริสตธรรมคัมภีรก็มิไดบนั ทึกไวเลยวา โยเซฟไดบนตอวา
พระเจา ความมั่นใจและความไววางใจในพระเจาของเขากลับมีมากยิ่งขึ้น

การเผชิญกับความโกรธแคน
เมื่อโยเซฟไปถึงประเทศอียปิ ตแลว เราอานพบวา “และพระเจาสถิตอยูกับโยเซฟ” (ปฐมกาล
39:2 และดูขอ 3,21 และ 23 ดวย) ไมวาโยเซฟจะอยูที่ใดพระเจาก็สถิตอยูที่นั่นดวย ถาทานเปนคนของ
พระคริสต สิ่งนี้ก็จะเปนความจริงในชีวิตของทานเชนกัน ทานอยูทไี่ หนพระคริสตก็จะสถิตอยูก บั ทาน
ดวย ทานไมตอ งแบกภาระดวยตัวของทานเอง เพราะพระคริสตสถิตอยูกับทาน (มัทธิว 28:20)
โยเซฟถูกขายไปเปนทาสแกโปทิฟาร
ผูบัญชาการทหารรักษาพระองคของกษัตริยฟ าโรห
(ปฐมกาล 39:1) การที่จะยังคงเปนคนเชื่อมั่นในพระเจา ในบานของบุคคลที่นมัสการรูปเคารพนั้น
ไมใชสิ่งที่งายนัก แตโยเซฟก็ยังคงสัตยซื่อ ยังมีชวี ิตที่มนั่ คงในสายพระเนตรของพระเจา ในที่สุดทานก็
ไดรับการเลื่อนขึ้นสูตําแหนงงานที่ตองรับผิดชอบมาก และทานไดทํางานดวยความขยันขันแข็ง (ปฐม
กาล 39:3) ขณะที่ชีวิตกําลังดําเนินไปดวยดีอยูนั้น การทดลองและความทุกขยากตาง ๆ ก็กล้ํากลายเขาสู
ทานเพราะภรรยาของโปทิฟารพยายามทีจ่ ะทําใหโยเซฟทําความผิดบาปอยูเสมอ เมื่อโยเซฟปฏิเสธ นาง
ก็โกรธแคน นางไดกลาวเท็จเกีย่ วกับตัวของโยเซฟใหสามีของนางฟงดังนั้นโปทิฟารจึงสั่งใหนําโยเซฟ
ไปกักขังไวเสีย
โยเซฟตองทนทุกขทรมาน อยางไรความยุติธรรมอีกครั้งหนึ่ง แมวาตัวทานเองจะบริสุทธิ์ แต
กระนั้นพระเจาไมไดลืมโยเซฟ (ปฐมกาล 39:19,21) พระองคทรงมีจุดมุงหมายสําหรับชีวิตของโยเซฟ
พระองคทรงกําลังเตรียมโยเซฟ พระองคทรงกําลังเตรียมโยเซฟไวใหพบกับงานทีย่ งิ่ ใหญกวานี้อกี โย
เซฟไมทราบเรื่องนี้ และก็ไมไดคดิ จะขัดขืนตอพระเจาแตอยางใดเพราะความกระหายที่จะมีชวี ิตเพื่อ
พระเจา และบุคลิกลักษณะที่มั่นคงของโยเซฟนี้เองทานจึงไดรับหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญอีก
ครั้งหนึ่ง (อานปฐมกาล 39:21-23)

การเผชิญกับการถูกละเลย
เวลาแตละปผา นไปอยางเชือ่ งชา เปนเวลาราว 11 ป ทีโ่ ยเซฟไดจากบานเมืองของทานมา เวลา
สวนใหญที่ผานมานั้น โยเซฟใชชวี ิตอยูในเรือนจําเสียเปนสวนมากแตพระเจาก็ยังสถิตอยูกับโยเซฟ
เสมอ (อานปฐมกาล 40:9-13,16-19 ขอพระธรรมเหลานี้เกีย่ วกับการทํานายฝนที่โยเซฟไดทํานายใหแก
พนักงานน้ําองุน ของกษัตริยฟ าโรห)
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โยเซฟขอรองพนักงานน้ําองุน ใหนําเรื่องของทานทูลตอกษัตริยฟ าโรหเมื่อกลับไปปฏิบัติ
หนาที่ แตพนักงานผูนี้ลืมเสียสนิท (อานปฐมกาล 40:14,15,23) โยเซฟจึงตองอยูในคุกอีกถึง 2 ป
การที่จะเชื่อพระเจาในขณะที่ทุกสิ่งกําลังดําเนินไปอยางราบรื่นนั้น เปนการงาย แตอะไรเกิดขึ้น
เมื่อตองเผชิญกับความทุกขยาก ชวงเวลานั้นจะเปนการงายหรือไมที่จะเชื่อวา ทางของพระเจาสําหรับ
เรานั้นดีรอบคอบ และพระองคกําลังกระทําตามพระประสงคที่พระองคทรงกําหนดไวเพื่อเรา
สองปตอมา กษัตริยฟาโรหทรงมีพระสุบินที่รบกวนพระองคอยู 2 ประการ (ปฐมกาล 41:1-7)
โหรและนักปราชญทั้งปวงทั่วแผนดินอียปิ ต ไมสามารถแกพระสุบินของกษัตริยฟาโรหไดเลย และแลว
ในที่สุดนักงานน้ําองุนจําไดวาเขาไดละเลยตอคําขอรองของโยเซฟ (ขอ 9) พนักงานน้ําองุนผูนั้นไดทูล
กษัตริยฟ าโรหใหทราบถึงเรื่องราวของโยเซฟ โยเซฟถูกนําไปพบกษัตริยฟ าโรหผูมีอํานาจสูงสุดใน
แผนดินอียิปตโยเซฟสามารถแกพระสุบินของกษัตริยฟาโรหได (ขอ 25-32) และแมในกรณีที่ยิ่งใหญ
เชนนี้ ขณะยืนอยูตอพระพักตรของกษัตริยผูไมเชื่อในพระเจา โยเซฟก็ยังไดอางถึงความเชื่อที่ทานมีอยู
ในพระเจาผูเทีย่ งแท (ใหนักเรียนอานขอ 16,25,28, และ 32)
กษัตริยฟ าโรหและบรรดาขาราชการของพระองคตางประทับใจในสติปญญาของโยเซฟ และ
ยอมรับวาฤทธิ์อํานาจของพระเจาอยูกับทาน (อานปฐมกาล 41:38) ความฝนในวัยเด็กของโยเซฟกลาย
มาเปนความจริง (ปฐมกาล 42:9) กษัตริยฟ าโรห ทรงตั้งใหโยเซฟเปนผูมีอํานาจในการปกครองแผนดิน
รองจากพระองค (41:41-44) เมื่อเกิดการกันดารอาหาร พวกพี่ชายของโยเซฟตองมากมคารวะตอโยเซฟ
ซึ่งเปนไปตามความฝนที่ทานเคยฝนมาแลว (ปฐมกาล 42:6,43:26,28,44:14)
ถึงแมโยเซฟจะมีอํานาจมาก แตก็ไมเคยคิดแกแคนพวกพี่ชายของทานเลยตรงกันขามทานรัก
พวกเขาเสมอ (ใหนกั เรียนคนหนึ่งอานปฐมกาล 42:24,43:30,45:1-3,50,15,19,21) บุคลิกลักษณะที่
แทจริงของโยเซฟปรากฏอยูในความไววางใจอันไมสั่นคลอน และความรักของทานที่มีตอพระเจา ทาน
เขาใจดีวาพระเจาทรงกําลังทํางานในชีวิตจิตใจของทาน โดยผานทางความทุกขทั้งปวงที่ทานไดรับอยู
(อานปฐมกาล 45:5-8,50:20)

บทเรียนสําหรับชีวิต
“เราทราบแลววาถาเรารักพระเจา พระองคก็จะเปนผูบันดาลใหเหตุการณทุกอยางทีเ่ กิดขึ้นแก
เรา กลับเปนผลดีแกเรา” (โรม 8:28 ฉบับประชานิยม)
ในชีวิตของทานนั้นเหตุการณทุกอยางเกิดเปนผลดีหรือเปลา? “เหตุการณทุกอยางนี้” ไม
หมายถึงเฉพาะสิ่งที่ดีเทานัน้ แตยงั หมายถึงสิ่งที่ยากและสิ่งที่เราไมชอบใจ เราอาจจะไมเขาใจวาใน
ทามกลางความทุกขยากนั้น เหตุการณทุกอยางจะบังเกิดผลดีแกชีวิตไดอยางไรแตกระนั้น เราก็ยังมั่นใจ
ไดวาขอนีเ้ ปนความจริง
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โยเซฟไดเผชิญกับความอิจฉาริษยา ความโกรธแคน ความเกลียดชังและการถูกละเลย แต
กระนั้นก็ดีทานยังไววางใจในพระเจา สวนตัวทานเอง ทานรักผูซึ่งอิจฉาริษยา และเกลียดชังทาน
หรือไม? ทานทนตอความโกรธแคนของผูซึ่งดูถูกเยาะเยยทานเพราะวาทานไดยนื หยัดเพื่อสิ่งที่ถูกตอง
หรือไม ทานรูส ึกอยางไรเมือ่ ผูอื่นลืมทาน และดูเหมือนวาพระเจาก็ลืมทานเหมือนกัน?
คําพยานของโยเซฟเกีย่ วกับความสัตยซื่อของพระเจานัน้ ปรากฏอยูในขอทองจําของเรา ดังนั้น
แมวาในชัว่ โมงที่มืดมิดที่สุดในชีวิต จงมอบความไววางใจของทานไวกับพระเจา พระองคจะไมใหทาน
พายแพและคําพยานของทานจะสําเร็จผล ดังที่โยเซฟกลาวกับพวกพี่ของทานวา “ฝายพระเจาทรงดําริ
ใหเกิดผลดีอยางที่บังเกิดขึ้นนี้แลว”
ขอใหครูและผูเ รียนจงพิจารณาและไตรตรองขอคําถามในหนา 3 ของสายชลธาร และอภิปราย
กันถึงขอสอนใจในสายชลธารนั้นดวย
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม

บทเรียนที่ 4

บทเรียนที่ 4 ความเปนผูนาํ ของโมเสส
ขอพระธรรมประจําบทเรียน อพยพบทที่ 3,4 และ 14
เพื่อชี้ใหผูเรียนทราบวาการออนนอมตอพระเจานัน้ เปนสิ่งที่ทําให
เปาหมายของบทเรียน
โมเสสเปนผูนําที่ยิ่งใหญ และเพื่อสอนใหผูเรียนไดรวู า พระเจาทรงสามารถใชทุกคนที่ยอมออนนอมตอ
พระองค ในการปฏิบัติรับใชพระองคได

ขอไตรตรองของครู
ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวัน
วันอาทิตย พระเจาตรัสกับโมเสส อพยพ 3:1-22
วันจันทร พระเจาทรงเรียกโมเสส อพยพ 4:1-31
วันอังคาร โมเสสสงสัยการทรงเรียก อพยพ 5:1-16,6:1-9
วันพุธ โมเสสเริ่มนําพลไพรของพระเจา อพยพ 14:1-31
วันพฤหัส โมเสสพบพระเจา อพยพ 19:1-25
วันศุกร การอธิษฐานของโมเสส อพยพ 32:7-11 26-35
วันเสาร โมเสส ผูนํา อพยพ 33:12-23,34:29-35
ความจริงแลวโมเสสไมไดมีคุณลักษณะ และความสามารถของการเปนผูนํามากนัก แตกระนั้น
โมเสสก็เปนผูนําที่ยิ่งใหญทสี่ ุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร เพราะวาโมเสสยอมออนนอม ยอมอยูใต
บังคับบัญชาของพระเจา
มิใชผูที่มีความสามารถมากที่สุดเทานั้น ที่จะเปนผูน ําอยางมีประสิทธิภาพแตเปนผูท ี่ยอมออน
นอมตอพระเจาอยางสิ้นเชิง

บทเรียน
บทนํา
อะไรที่ทําใหคนหนึ่งคนใดเปนผูนําได คําตอบที่งายที่สุดก็คือ ความสามารถหาผูติดตามได แต
เราจะทําใหผูคนติดตามเราไดอยางไร (ใหผูเรียนอภิปรายกันถึงเรื่องนี้ และบันทึกคุณสมบัติของผูนําที่
ไดอภิปรายกันนั้นเอาไว)
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บัดนี้เราไดบนั ทึกคุณสมบัตขิ องผูนําไวแลว ขอใหเราพิจารณาดูวา การที่จะเปนผูน ําในสายพระ
เนตรพระเจานัน้ ตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง พระเจามีขอเรียกรองอันใดบาง ในการที่จะใหเราเปนผูนํา
เพื่อพระองค
การขยายบทเรียน

พระเจาทรงเรียกโมเสส
ในพระคริสตธรรมคัมภีร
บันทึกถึงเรื่องราวของบุคคลหลายคนที่พระเจาทรงใชเปนพิเศษ
โมเสสเปนผูหนึ่งที่พระเจาทรงเรียกใหเปนผูรับใชของพระองค พระเจาทรงใชโมเสสใหเปนผูนําเพื่อ
พระองคเพราะเหตุใด
โมเสสเกิดในบานที่มีอิทธิพล และมีความมั่งคั่งกระนั้นหรือ เปลาเลย โมเสสเกิดในฐานะเปน
ทาสคนหนึ่ง และในเวลาที่ทานเกิดนัน้ ไดมีคําบัญชาจากกษัตริยฟาโรหใหฆาบุตรชายที่เกิดใหมของ
ชาวยิวทุกคน (อพยพ 1:22) เปนเพราะอุปนิสัยหรือความสามารถของโมเสสเชนนั้นหรือที่ทําใหพระเจา
ทรงเลือกทาน ไมใช โมเสสเปนคนฉุนเฉียวอารมณรอน และเปนคนทีไ่ มรอบคอบนัก เคล็ดลับที่โมเสส
ประสบผลสําเร็จในการเปนผูนําก็คือ ทานไดออนนอมตอน้ําพระทัยของพระเจา
โมเสสไดอาศัยอยูในพระราชวังในประเทศอียิปตอยางราบรื่นในฐานะบุตรบุญธรรมของธิดา
กษัตริยฟ าโรหตั้งแตวยั เด็กจนอายุ 40 ป ทานไมเคยลืมความเปนทาสของชนชาติอิสราเอลเลย วันหนึ่ง
โมเสสออกไปเดินเลนนอกพระราชวังทานไดชวยชีวิตชาวอิสราเอลคนหนึ่งซึ่งถูกชาวอียิปตทําราย เพื่อ
รักษาชีวิตของทานโมเสสไดฆาชาวอียิปตคนนั้นทานจึงตองหนีไปอาศัยในดินแดนทุรกันดาร ตั้งแตนั้น
มาโมเสสเปนเพียงเปนคนเลี้ยงแกะธรรมดาเทานั้น

พระเจาทรงปรากฏแกโมเสส
โมเสสมีอายุถึง 80 ปแลว เมื่อพระเจาทรงเรียกทานใหกระทําพระราชกิจของพระองค ตามที่
พระองคทรงมอบหมายให จากอดีตจนถึงระยะทีท่ านมีอายุปูนนี้ พระเจาไดอบรมฝกฝนโมเสสโดย
ประสบการณทั้งหมด ที่ทา นไดรับขณะที่เปนเจาชายในพระราชวังและในขณะที่ทา นเปนคนเลีย้ งแกะ
เพื่อปฏิบัติภารกิจของทานในอนาคต
วันหนึ่งโมเสสไดเห็นสิ่งแปลกประหลาด คือเห็นพุม ไมมีไฟลุกโชนอยู แตไมไดถูกไหมไป
(อพยพ 3:2-6) พระเจาทรงเรียกโมเสสตามชื่อของทานและเตือนไมใหเขาใกลพระองค ทําไมหรือ
เพราะวาสถานที่นั้นเปนที่สถิตของพระเจา โมเสสมีความกลัวและปดหนาเสีย
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พระเจาก็ทรงเรียกโมเสสใหกระทําภารกิจที่ยิ่งใหญ (อานอพยพ 3:8,10) ใครจะเปนผูชวยชน
ชาติอิสราเอลใหรอดพนจากการเปนทาส ไมใชโมเสส แตเปนพระเจาตางหาก พระเจาจะทรงกระทํา
พระราชกิจนัน้ และโมเสสคือเครื่องมือของพระองค

คําถามของโมเสส
โมเสสไดถามพระเจา 2 ประการ คือ “ขาพระองคเปนผูใดเลา” (ขอ 11) และ “พระองคทรงพระ
นามวากระไร” (ขอ 13) ในการปฏิบัติรับใชพระเจาของเราเราอาจจะตั้งคําถามเชนเดียวกันนี้ แมวาเรา
“มิใชผูใด” พระเจาก็ยังทรงตอบวา “เราจะอยูกับเจา เราใชใหเจาไป” (ขอ 12) การที่เราเปนผูมีเกียรติ
หรือไมมีเกียรติ มีความมั่งคัง่ หรือยากจน หรือมีความสามารถนั้น ไมเปนสิ่งสําคัญเลย แตพระเจาผูทรง
เรียกเราตางหากที่ทรงเปนทุกสิ่งทุกอยาง
คําตอบของพระเจาตอคําถามที่สองของโมเสสนั้น ชี้ใหเรารูวาเพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น (อาน
ขอ 14) พระเจาทรงเปนอยูตงั้ แตอดีตกาล ทรงเปนอยูในปจจุบันและจะทรงเปนอยูต ลอดไป เมื่อพระเจา
องคนิรันดรนที้ รงกระทําการในจิตใจของมนุษยคนใด
มนุษยคนนั้นก็ไดรับพลังอํานาจยิ่งกวา
ความสามารถตามธรรมชาติที่เขามีอยู

พระเจาทรงบัญชาโมเสส
เมื่อโมเสสรูวาพระเจาทรงกําลังบัญชาใหทานทําภารกิจนัน้ โมเสสเริ่มปฏิเสธ
ประการแรก ทานบนถึงพลไพรของพระเจาวา “เขาจะไมเชื่อขาพระองคหรือฟงเสียงของขา
พระองค เพราะเขาจะวา พระเจามิไดทรงปรากฏแกทานเลย” (อพยพ 4:1) แตพระเจาทรงใหหมายสําคัญ
แกโมเสสถึง 3 อยาง ที่จะพิสูจนวาพระเจาทรงใชโมเสสไปปฏิบัติพระราชกิจของพระองคอยางแทจริง
คือ 1. ไมเทา 2. มือที่เปนโรคเรื้อน 3. น้ําที่กลายเปนเลือด (อพยพ 4:2-9)
ประการที่สอง โมเสสบนถึงความไมเหมาะสมของตัวเองวา “ขาพระองคมิใชคนชางพูด ขา
พระองคเปนคนพูดชา” (อพยพ 4:10) แตพระเจาตรัสวาการที่โมเสสขาดความสามารถนั้นไมสําคัญ
เพราะพระองคจะตรัสผานทางโมเสส พระองคจะทรงทําใหทานมีพลังอํานาจเอง (อพยพ 4:11-12) แต
โมเสสยังลังเลใจอยูก ลาววา “.....ขอทรงโปรดใชผูอื่นเถิดพระเจาขา” (ขอ 13) แตพระเจาไดทรงเลือกให
โมเสสทําหนาที่นี้โดยเฉพาะ และทรงสัญญาวาพี่ชายของโมเสสคือ อาโรน จะเปนผูพูดแทนโมเสสเอง
(ขอ 14) แลวพระเจาทรงบัญชาใหโมเสสกระทําพระราชกิจของพระองค และสงโมเสสไป (อานขอ 1518)
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พระราชกิจของพระเจาสําเร็จผล
โมเสสตองอดทนตอการทดลองและทนทุกขหลายอยางในการปฏิบัตพิ ระราชกิจของพระเจา
ในครั้งนี้ ไมเพียงแตกษัตริยฟาโรหจะไมยอมทรงฟงโมเสสเทานั้น แตยังทําใหชนชาติอิสราเอลตอง
รับภาระหนักยิ่งกวาเดิมอีก (อพยพ 5:2,5-9) ชนชาติอิสราเอลโกรธแคนโมเสสกับอาโรนมาก ที่นําความ
ทุกขยากเพิ่มเติมมาสูพวกเขา (อพยพ 5:21) โมเสสวิตกกังวลและทอถอย บนตอวาพระเจา วาพระองค
ไมไดกระทําตามพระสัญญาที่จะชวยชนชาติอิสราเอลใหรอดพนจากการเปนทาส (อพยพ 5:22,23) พระ
เจาตรัสสั่งโมเสสอีกครั้งหนึ่ง (อพยพ 6:1) และตรัสย้ํากับโมเสสวา พระองคเปนพระเจาสูงสุด (อพยพ
6:2-7) เมื่อโมเสสนําความนีไ้ ปบอกแกชนชาติอิสราเอล พวกเขาไมยอมเชื่อ (6:9) พระเจากําลังทรงสอน
โมเสสและพลไพรของพระองคใหมีความอดทน และไววางใจพระองค ในชวงเวลาของความ
ยากลําบากในครั้งนี้
บัดนี้พระเจาเริม่ ตนสําแดงวา พระองคตรัสกับโมเสสอยางไรพระองคจะทรงกระทําอยางนั้น
ภัยพิบัตติ าง ๆ ไดกระหน่ําซ้าํ เติมชนชาติอยี ิปตครั้งแลวครั้งเลา แตไมมภี ัยพิบัตใิ ด ๆ กล้ํากลายมาสูชน
ชาติอิสราเอลเลย กษัตริยฟ าโรหไดทรงสัญญาวาจะปลดปลอยชนชาติอิสราเอลไปหลายครั้ง แตทรง
เปลี่ยนพระทัยทันทีทันใดทีภ่ ัยพิบัติผานพนไปแลว ในที่สุดเมื่อบุตรชายหัวปในบานของชาวอียิปตตอง
เสียชีวิตทุกบาน กษัตริยฟาโรหจึงปลอยชนชาติอิสราเอลไป พระองคทรงตื่นจากบรรทมในเวลาเที่ยง
คืน และไลชนชาติอิสราเอลออกจากอียปิ ตทันที (อพยพ 12:29-33)
เมื่อชนชาติอิสราเอลพากันออกจากอียิปตนั้น มีจํานวนรวม 2,500,000 คน บัดนี้โมเสสกําลัง
เผชิญกับการทดสอบในการเปนผูนําชนชาติอิสราเอลอยางแทจริง ผูคนจํานวนมากมายนี้รูแตความเปน
ทาสเทานั้น ไมรูระเบียบวินยั แตโมเสสไดจูงใจชนชาติอิสราเอลเหลานั้น พวกเขาจึงพากันปฏิบัตติ าม
โมเสส (อพยพ 12:50) แตการทดลองยังหาไดหมดไปไม กษัตริยฟาโรหทรงมีพระทัยแข็งกระดาง และ
สั่งใหกองทัพไลติดตามชนชาติอิสราเอลไป (อพยพ 14:8,9) ชนชาติอิสราเอลซึ่งตระหนกตกใจกลัวตอ
เหตุการณที่เกิดขึ้นเริ่มบนตอวาโมเสสอีกครั้งหนึ่ง (อพยพ 14:10-12) แตโมเสสก็ยงั มีใจมั่นคงอยู (อาน
อพยพ 14:13-14) เรื่องราวที่พระเจาทรงเปดทะเลแดงใหแกชนชาติอิสราเอลและใหน้ําพัดพากองทัพ
อียิปตไปนัน้ เปนเรื่องที่รูจักกันดีอยูแลว (อพยพ 14:19-29) ชาวอิสราเอลทั้งปวงไดเห็นเหตุการณที่พระ
เจาทรงกระทํานั้นดวยตาของเขาเอง พวกเขาเชื่อพระเจาและยอมรับโมเสสเปนผูนําดวยดี (อพยพ 14:31)
ขอทองจําของเราในบทเรียนนี้ ชี้ใหเราเห็นเคล็ดลับแหงความสําเร็จอันยิ่งใหญของโมเสส ความ
ตองการอันสูงสุดของทาน คือความกระหายที่จะรูจักพระเจา และทําตามพระประสงคของพระองค
(อาน อพยพ 33:13-14)
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บทเรียนสําหรับชีวิต
ในทุกวันนีพ้ ระเจาทรงตองการคริสเตียนที่กลาหาญ เพื่อจะกระทําพระราชกิจของพระองค
หายเราอยากมีคุณสมบัติดังนัน้ แลว เราตองใหพระเจาเปนผูทรงนําชีวติ ของเรา และชวยใหเราผานพน
ความทอถอย การทดลองและความทุกขยากตาง ๆ ซึ่งในที่สุดจะทําใหเราเปนผูประสบผลสําเร็จในการ
ปฏิบัติพระราชกิจของพระเจา มีใครบางในพวกเราทุกวันนี้ที่พรอมจะทํากิจการทีย่ ากยิง่ ดังเชนโมเสส
ไดกระทํามาแลว
ในพระธรรมฮีบรู 11:23-29 เราพบวาเหตุทโี่ มเสสเปนผูนําเพื่อพระเจาไดนั้น ก็เพราะ
1. ทานปฏิเสธที่จะมีสวนรวมกับฝายโลก
2. ทานเลือกในการมีสวนรวมกับพระเจา
3. ทานเลือกเอาพระราชกิจทีย่ ากยิง่ ของพระเจามากกวาความสุขสบายสวนตัว
4. ทานรักษาพระบัญชาของพระเจา
พระประสงคของพระเจาในทุกวันนี้กย็ ังคงเชนเดิม ขั้นแรกพระองคทรงเรียกเรา (มาระโก
1:17) แลวทรงบัญชาเรา (ยอหน 20:21) และสุดทายใหพลังอํานาจเราสําหรับภารกิจที่เราตองกระทํา
(กิจการ 1:8)
หากทานเต็มใจที่จะปฏิบัตภิ ารกิจตาง ๆ เพื่อพระเจาในเมื่อพระองคทรงตองการ พระองคทรง
เต็มพระทัยจะใชทานเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค การตัดสินใจนัน้ เปนของทานเอง คือเชื่อฟงเมื่อ
พระองคทรงเรียกทาน
ขอใหครูและผูเ รียนจงพิจารณาและไตรตรองคําถามในหนา 3 ของสายชลธาร และอภิปรายกัน
ถึงขอสอนใจในสายชลธารนั้นดวย
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม

บทเรียนที่ 5

บทเรียนที่ 5 ความกลาหาญของโยชูวา
ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา บทที่ 1,3,6 และ 24
เปาหมายของบทเรียน
พระองค เชนเดียวกับโยชูวา

เพื่อหนุนใจใหผูเรียนมีความกลาหาญเพื่อพระเจาและยืนหยัดเพื่อ

ขอไตรตรองของครู
ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวัน
วันอาทิตย โยชูวาเริ่มบังคับบัญชา โยชูวา 1:1-18
วันจันทร ความกลาหาญในการเผชิญกับสถานการณ โยชูวา 3:1-17
วันอังคาร ความกลาหาญในการเผชิญกับศัตรู โยชูวา 6:1-27
วันพุธ ความกลาหาญในการเผชิญกับบาป โยชูวา 7:1-26
วันพฤหัส อันตรายของการหลงเชื่อเลหลวงของชาวกิเบโอน โยชูวา 9:1-27
วันศุกร ความกลาหาญในการรักษาคํามั่นสัญญา โยชูวา 10:1-27
วันเสาร ความกลาในการเผชิญกับชีวิต โยชูวา 24:1-33
ใหผูเรียนในชัน้ ของทานเปรียบเหมือนชนชาติอิสราเอล พวกเขาจําเปนจะตองไดรับความมั่นใจ
จากพระวจนะของพระเจา ซึ่งทานสามารถใหแกพวกเขาได พระเจาทรงสามารถทําใหทานเปน “โยชู
วา” ได และใชทานในชัน้ เรียนอยางมากมาย เชนเดียวกับพระองคทรงใชโยชูวาทามกลางชนชาติ
อิสราเอลนานมาแลว

บทเรียน
บทนํา
ทานจะพูดกับบุคคลชนิดใดวา “จงกลาหาญ อยากลัวเลย” พระเจาไดตรัสถอยคําเหลานี้แกโยชู
วาหลายครั้ง เรารูวาโยชูวาเปนบุรุษที่กลาหาญ เพราะเราอานพบเรื่องราวความกลาหาญของทานในพระ
ธรรมอพยพ 17:8-14,กันดารวิถี 13:28,32,33 และ 14:6-9 (ใหผูเรียน 2-3 คน อานขอพระธรรมเหลานี้)
เมื่อนักสืบ 12 คน ถูกสงเขาไปสอดแนมในแผนดินคานาอันนั้น จํานวนสิบคนไดเห็นเพียงแตกองกําลัง
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อันแข็งแกรงของฝายศัตรู แตคาเล็บและโยชูวาไดเห็นฤทธิ์อํานาจของพระเจา ขอนีแ้ หละคือกุญแจไข
ใหเรารูถึงความกลาหาญของโยชูวา
การขยายบทเรียน

กลาที่จะเชื่อ
แมวาชนชาติอสิ ราเอลจะปฏิเสธ ไมทําตามคําแนะนําของโยชูวาและคาเล็บในครั้งนั้น ผล
สุดทายพวกเขาตองพากันรอนแรมไปในปาทุรกันดารเปนเวลาถึง 40 ป แตกระนั้นความกลาหาญของโย
ชูวาหาลดนอยลงไปไม ในตอนปลายของการเดินทางรอนแรมไปในปาทุรกันดาร 40 ปนั้น โมเสสก็
สิ้นชีพลง และโยชูวาไดรับคําสั่งใหเปนผูนาํ ชนชาติอิสราเอลเดินทางเขาไปในแผนดินคานาอันแทน
1. เริ่มบังคับบัญชา
ทานนึกมโนภาพไดไหมวา มีภาระหนาที่อะไรที่จะยากยิ่งไปกวาที่โยชูวารับอยู โยชูวาตอง
รับผิดชอบแทนโมเสสผูมีประสบการณและไดรับความนับถืออยางสูงจากชนชาติอิสราเอลนานมาแลว
ทานจะตองนําพลไพรของพระเจาเขาไปในแผนดินพระสัญญา แตประการแรก พวกเขาจะตองขับไล
และปราบศัตรูใหออกไปจากแผนดินคานาอันนั้นเสียกอน โยชูวาจะรูสึกสึกหนักใจสักเพียงใดในการ
รับหนาที่อันยากยิ่งเชนนี้
ไมเปนการแปลกเลย ที่พระเจาตรัสั่งผูนําคนใหมไวในพระธรรมโยชูวา บทที่ 1 ถึง 3 ครั้งวา
“จงเขมแข็งและกลาหาญเถิด” (ขอ 6,7,9) ชนชาติอิสราเอลสัญญาวาจะติดตามโยชูวาเชนเดียวกับที่เคย
ติดตามโมเสส และยังหนุนใจใหโยชูวามีความกลาหาญดวย (โยชูวา 1:16-18)
2.ขามแมน้ําจอรแดน (โยชูวา บทที่ 3)
โยชูวาไดอยูกบั โมเสสที่ทะเลแดง เมื่อครั้งที่โมเสสไดยกมือขึ้นและน้าํ ก็แหวกออกเปนทางเดิน
แตที่แมน้ําจอรแดน พระเจาทรงสั่งใหปุโรหิต หามหีบพันธสัญญาเดินลงไปในน้ํา
พระเจาทรงสั่งใหปุโรหิต เดินลงไปในน้ํา แลวพระเจาก็ทรงแยกน้ําออกจากกัน และแผนดิน
แหงก็ปรากฏขึ้น ขอใหเราจําไววา หีบพันธสัญญานั้นมีน้ําหนักมาก ทําดวยไมยาว 45 นิ้ว กวาง 27 นิ้ว
และสูง 27 นิว้ (อพยพ 25:10) บนหีบพันธสัญญามีพระที่นั่งกรุณาทองคําบริสุทธิ์ตั้งอยู (อพยพ 25:21)
ภายในหีบมีแผนศิลาจารึกพระบัญญัติ 10 ประการ รวมอยูกับสิ่งอื่นดวย (พระบัญญัติ 10:1) หีบพันธ
สัญญาอันหนักอึ้งนี้ ปุโรหิตตองพากันหามขามแมน้ําจอรแดน ขณะทีน่ ้ํากําลังเออทวมตลิ่ง
การที่ประชาชนเหลานั้นสัญญาจะติดตามโยชูวานั้นไมใชเปนสิ่งที่ยาก แตในขณะนี้พวกเขา
จะตองปฏิบัตติ ามที่ไดสัญญาไว มิใชเปนสิ่งที่งายนัก ชนชาติอิสราเอลเชื่อฟงถอยคําของโยชูวา และเดิน
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ลงไปในแมน้ําจอรแดนทีก่ ําลังเออทวมอยู น้ํา สวนหนึ่งไดรวมตัวกันขึ้นสูงไปทางทิศเหนือ อีกสวน
หนึ่งไหลลงไปทางทิศใต จนเกิดมีทางแหงปรากฏขึ้นกลางลําน้ํา ประชาชนชาวอิสราเอลจึงเดินขาม
แมน้ําจอรแดนไปในพระธรรมโยชูวา 3:16 กลาววาแมนา้ํ จอรแดนไดนูนขึ้นเปนกองไกลถึง 24
กิโลเมตร โยชูวามีความกลาที่จะเชื่อฟงพระเจา และชนชาติอิสราเอลจึงเดินทางเขาแมน้ําจอรแดนได
อยางปลอดภัย

กลาที่จะปฏิบัติ
1. เมืองเยรีโค (โยชูวา บทที่ 6)
ตรงหนาของชนชาติอิสราเอลคือเมืองเยรีโคที่มีกําแพงลอมรอบ อันเปนทางเขาไปสูแผนดินคา
นาอัน ดานทิศตะวันออก เมืองเยรีโคเนื้อที่ 15 ไร มีกําแพงปองกัน 2 ชั้น ชั้นนอกหนา 6 ฟุต ชั้นในหนา
12 ฟุต ระหวางกําแพงทั้งสองหางกัน 12 ฟุต และแตละกําแพงสูง 30 ฟุต
ไมตองสงสัยเลยวา โยชูวา และชนชาติอิสราเอลจะตกใจกลัวสักเพียงใด เมื่อมองเห็นความ
แข็งแรงของกําแพงเมืองเยรีโค แตพระเจาไดทรงสงทูตของพระองคลงมาเพื่อใหโยชูวามีความกลาที่จะ
เชื่อฟงพระองค (อานโยชูวา 5:13-15) แลวพระเจาไดทรงบอกโยชูวาถึงวิธีที่จะทําใหเมืองเยรีโคพายแพ
(6:2-5) การที่จะเชื่อฟงคําสัง่ ของพระเจา ซึ่งขัดกับหลักการในการทําสงครามเชนนี้นั้น จะตองใชความ
กลาหาญอยางมาก ในการปฏิบัติตาม
ทุก ๆ วันเปนเวลาหกวัน ทหารของชนชาติอิสราเอลและปุโรหิตไดหามหีบออกจากคายพัก
แลวเดินขบวนรอบเมือง 1 รอบ โดยมีปุโรหิตเปาแตรนําหนา ทุกครั้งที่ทหารอิสราเอลเดินขบวน
ประชาชนชาวเยรีโคจะเตรียมพรอมในการตอสูเสมอ แตก็ไมมีการสูรบเกิดขึ้น ชนชาติอิสราเอลจะตอง
ใจกลาในการเดินขบวนรอบเมืองถึง 6 วัน โดยที่ศัตรูสามารถมองเห็นพวกเขาไดอยางชัดเจน
ในที่สุดวันที่ 7 ตามที่พระเจาทรงสั่ง ทหารอิสราเอลและปุโรหิตไดเดินขบวนรอบเมือง 7 รอบ
เหมือนกับทีไ่ ดเคยปฏิบัติมาแลว แตในการเดินรอบที่เจ็ด เมื่อปุโรหิตเปาแตรเปนเสียงยาว โยชูวาได
ออกคําสั่งแกประชาชนวา “จงโหรองขึ้นเถิดเพราะพระเจาทรงมอบเมืองใหแกทานแลว” (6:16) ชนชาติ
อิสราเอลไดโหรองขึ้นพรอม ๆ กัน และกําแพงก็พังทลายราบลง (ขอ 20) ทุกคนตางตรงไปขางหนาที่
ตนยืนอยู และเขายึดเมืองไวได
พระเจาทงประสบชัยชนะในการสงครามที่แปลกประหลาด การเขายืดเมืองนั้นอาจใชกําลังกอง
หทารเขาโจมตีก็ได แตพระเจาไมทรงทํา พระองคตองการสอนใหโยชูวามีความกลาที่จะเชื่อฟง
พระองค
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2. อาคาน (โยชูวา บทที่ 7)
อยูมาไมนานโยชูวาตองเผชิญกับปญหาทีย่ ากยิง่ ในการแกไขอีกประการหนึ่ง คือมีเหตุการณ
อยางหนึ่งเกิดขึ้นในคายพักของชนชาติอิสราเอล จนพระเจาไมสามารถอวยพระพรตอไปได กองทัพ
อิสราเอลไดประสบความพายแพแกกองทหารของเมืองเล็ก ๆ ชื่อเมืองอัย (ขอ 4-5) โยชูวาไมทราบวา
เปนเพราะเหตุใด ทานจึงเขาเฝาพระเจา (ขอ 6-9) พระเจาทรงตอบโยชูวา (ขอ 11-12) วามีคนหนึ่งใน
คายพักของชนชาติอิสราเอล ไมเชื่อฟงพระเจาโดยทําบาป ที่ใดมีการทําบาป พระเจายอมทรงอวยพร
ไมได
โยชูวามีความกลาที่จะเผชิญหนากับประชาชนและตําหนิถึงความผิดบาปที่อาคานไดทําไป ผล
สุดทายประชาชนจึงเอากอนหินขวางอาคานถึงแกความตาย

กลาที่จะบังคับบัญชา
(อานโยชูวา 10:5-15,24:14-25)
ครั้งหนึ่งโยชูวาละเลยในการขอการนําจากพระเจา (โยชูวา 9:14-15) ผลก็คือ แทนที่จะได
ทําลายชนชาติกิเบโอน โยชูวากลับทําใหพวกเขาเปนทาสรับใชชนชาติอิสราเอล (9:27)
ภายหลังตอมากษัตริยห าพระองคจากตระกูลอะโมรี
ไดรวมกําลังกันตอสูก ับเมืองกิเบโอน
(10:5) โยชูวาไดนําหนา กองทัพจากกิลกาล เขาตอสูกับตระกูลอะโมรีโดยมั่นใจวาพระเจาทรงอยูกับ
ทาน (10:8) พระเจาไดทรงตอสูเพื่อชนชาติอิสราเอลในวันนั้น ผลที่สุดก็ประสบชัยชนะอยางใหญหลวง
(ขอ 10,14) พระองคทรงใหมีลูกเห็บตกลงมาทําลายศัตรู ทหารของอะโมรีไดตายเปนจํานวนมาก (ขอ
11)
ชนชาติอิสราเอลตองการความชวยเหลือมากขึ้นอีกในวันนั้น ระยะทางจากกิเบโอนถึงมิคเค
ดาห ราว 54 กิโลกเมตร ซึ่งเปนหนทางทีไ่ กลเกินไปสําหรับกองทหารที่เหนื่อยออนจะเดินใหถึงภายใน
บายวันเดียว ดังนั้นโยชูวาจึงสั่งใหดวงอาทิตยหยุดนิ่งและ “ดวงอาทิตยกห็ ยุดนิ่งอยูกลางทองฟา หาได
รีบตกไปตามเวลาประมาณวันหนึ่งไม” (ขอ 13) เหตุการณที่พระเจาทรงชวยเชนนี้ ทําใหชนชาติ
อิสราเอลสามารถไลทันกองทหารอะโมรี และปราบลงไดอยางสิ้นเชิง
โยชูวาตองมีใจกลาอยางมากในการตอสูกบั กองทหารของกษัตริยทั้งหาองค และในการสั่งให
ดวงอาทิตยหยุดนิ่ง และโยชูวาไดกระทําสิง่ เหลานั้นโดยใชฤทธิ์อํานาจจากพระเจา จนประสพผลสําเร็จ
เมื่อโยชูวาเขาสูวัยชรา และภารกิจของทานจวนจะเสร็จเรียบรอยนัน้
ทานไดเรียกชนชาติ
อิสราเอลทั้งหมดมารวมกัน ทานไดทบทวนถึงสิ่งตาง ๆ ที่พระเจาทรงกระทําเพื่อพวกเขา และมีคําสั่ง
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ใหประชาชนตัดสินใจใหแนวแนวาจะเลือกดําเนินชีวิตอยางไร (24:13-15,19,20,22) โยชูวารูวา ทาน
จะตองมีความกลาในการยืนหยัดเพื่อพระเจาและมีความกลาที่จะใหชนชาติอิสราเอลรูถึงขอนี้ดวย

บทเรียนสําหรับชีวิต
โยชูวาไดเชื่อฟงในสิ่งที่ดูเหมือนวาเปนสิ่งที่โงเขลา ทานเชื่อแมวาสิ่งนั้นจะยากยิ่งสักปานใด
ทานเชื่อในพระเจา แมดเู หมือนวาความสําเร็จแทบจะเปนไปไมไดขอใหเราจดจําบทเรียนจากเมืองเยรี
โค และจากชีวิตของอาคาน โยชูวามีความกลาที่จะเลือกและเผชิญกับชนชาติอิสราเอล ใหพวกเขา
ตัดสินใจวา จะเลือกดําเนินชีวิตในทางใด
“ทานทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนีว้ าทานจะปรนนิบัติผูใด”
สิ่งนี้มีความสําคัญและจําเปน
สําหรับเราในทุกวันนี้ เชนเดียวกับทีม่ คี วามสําคัญตอประชาชนในสมัยโยชูวา เราตองตัดสินใจที่จะ
ติดตามพระเยซูคริสตเจาและยืนหยัดเพื่อพระองค และกลาที่จะเผชิญกับผูที่ตอตานเรา ความกลาเชนนี้
เราไมตองพึ่งความสามารถของตนเองแตใหเราขอจากพระเจา พระสัญญาที่พระเจาทรงมอบใหแกโยชู
วาดังปรากฏในขอทองจํานัน้ ก็ทรงมอบใหเราในทุกวันนี้เชนกัน
ขอใหครูและนักเรียนจงพิจารณาและไตรตรองขอคําถามในหนา 3 ของสายชลธาร และ
อภิปรายกันถึงขอสอนใจใน สายชลธาร นั้นดวย
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม

บทเรียนที่ 6

บทเรียนที่ 6 ดาวิด-บุรุษทีพ่ ระเจาพอพระทัย
ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 ซามูเอล บทที่ 26,2 ซามูเอล บทที่ 7:9,18
เปาหมายของบทเรียน เพื่อสอนใหผูเรียนรูวา การที่กษัตริยดาวิดทรงปรารถนาอยางแรงกลาใน
การทําตามพระประสงคของพระเจานั้น ทําใหพระองคทรงเปนวีรบุรษุ ที่ยิ่งใหญ และเพื่อหนุนใจให
ผูเรียนแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจาในทุกสิ่งทุกอยาง

ขอไตรตรองของครู
ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวัน
วันอาทิตย ดาวิดเผชิญหนากับศัตรู 1 ซามูเอล 26:1-12
วันจันทร เมื่อศัตรูสิ้นชีพ 2 ซามูเอล 1:1-17
วันอังคาร บิดาของบุตรที่ชั่ว 2 ซามูเอล 18:1-14
วันพุธ ดาวิดทรงรักษาคําสัญญา 2 ซามูเอล 9:1-13
วันพฤหัส วีรบุรุษผูยิ่งใหญแสวงหาการอภัยโทษ 2 ซามูเอล 12:1-23
วันศุกร วีรบุรุษผูยิ่งใหญตอพระพักตรพระเจา 2 ซามูเอล 24:10-25
วันเสาร กษัตริยดาวิดทรงแสวงหาการทรงนําจากพระเจา 2 ซามูเอล 7:18-25
ภาพเกีย่ วกับกษัตริยดาวิดทีว่ า พระองคทรงเปน “บุรุษที่พระเจาพอพระทัย” นั้น ตรงกับชีวิต
ของทานเองอยางไร? ทานทําตามน้ําพระทัยของพระเจาในชีวิตประจําวันหรือเปลา ทานตองการให
พระองคสถิตอยูกับทานและทรงนําวิถีชวี ติ ของทานยิ่งกวาสิ่งใดหรือไม ทานอธิษฐานทูลขอใหพระเจา
ทรงเปนผูนําการเรียนในชัน้ เรียนของทานหรือเปลา ทานยอมรับไหมวา ทานตองการพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เปนผูชวยในการสอนพระวจนะของพระเจา ผูเ รียนในชั้นเรียนของทานรูวา ทานทําอยางนั้น
หรือไมการสอนของทานในชั้นเรียนเปนขอพิสูจนวา ทานแสวงหาและสําแดงน้ําพระทัยของพระเจา
หรือเปลา
หากทานตอบวา “ใช” ตอคําถามทั้งหมดขางตน ทานก็ไดชื่อวา เปน “บุรุษที่พระเจาพอพระทัย”
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บทเรียน
บทนํา
กษัตริยด าวิดไมไดทรงเริ่มตนชีวิตเหมือนกับโยเซฟ ดาวิดไมใช “บุตรที่บิดารักมากที่สุด”
ความจริง เมื่อซามูเอลมาแสวงหาผูที่พระเจาจะทรงใหทา นเจิมไว เปนกษัตริย ของชนชาติอิสราเอลนั้น
บิดาของดาวิด ไมไดใหความสนใจตอดาวิด ทีก่ ําลังเลี้ยงแกะอยูเ ลยแมวาดาวิดไมใชบุคคลที่บิดาจะ
เลือก แตดาวิดเปนบุคคลที่พระเจาทรงเลือกสรรไวดังนัน้ ซามูเอลจึงชโลมดาวิดไว เพื่อเปนกษัตริยของ
อิสราเอล
การขยายบทเรียน

ใหอภัยและแสดงความเมตตา
กษัตริยด าวิดทรงเปนบุคคลที่พระคริสตธรรมคัมภีรเรียกเปนพิเศษวา
“บุรุษที่พระเจาพอ
พระทัย” (กิจการ 13:22) หากทานพิจารณาอยางละเอียดแลว จะเห็นไดวา การที่พระเจาทรงเรียกดาวิด
เชนนี้ ก็เพราะวาดาวิดทรงมีความกระตือรือรนและตองการใหพระประสงคของพระเจาบรรลุผลสําเร็จ
กษัตริยด าวิดไมใชเปนบุคคลที่ดีไปทุกอยาง
พระองคไดทรงทําความผิดอันมหันตหลาย
ประการ พระองคทรงมีหนาที่รับผิดชอบมาก แตก็ทรงตองการทําตามพระประสงคของพระเจา
พระองคไดทรงสารภาพบาปและความผิดพลาดที่ไดกระทําลงไปหากเราจะพิจารณาถึงการตัดสินใจใน
ชีวิตดาวิด เราก็จะรูถึงคุณคาที่แทจริงของพระองค
ความอิจฉาริษยาของซาอูล
พระเจาทรงชโลมดาวิดไวเปนกษัตริยของชาติอิสราเอล แตดาวิดตองรอเปนเวลากวา 10 ปจึง
จะไดครองราชย ในชวงระยะ 10 ปนี้ เปนระยะทีไ่ มราบรื่นนักสําหรับดาวิด เพราะซาอูลทรงอิจฉาริษยา
ดาวิด เมื่อดาวิดมีชัยชนะตอโกลิอัททหารเอกของชาวฟลสิ เตีย ซาอูลทรงมีความอิจฉาริษยาดาวิดมาก ที่
ประชาชนสดุดีดาวิดมากกวาพระองค (1 ซามูเอล 18:7,8) ซาอูลจึงพยายามจะฆาดาวิดเสีย แตเพราะ
ความชวยเหลือของมีคาลภรรยา ดาวิดจึงรอดชีวิต (1 ซามูเอล 19:12)
ดาวิดมีสาเหตุหลายประการที่จะเกลียดชังและแกแคนซาอูล แตดาวิดก็ไมไดเกลียดชังหรือดู
หมิ่นซาอูลเลย ดาวิดไดหนีไปซอนตัวลี้ภัยในถ้ํา ในถิ่นทุรกันดาร ไมนานนักซาอูลไดออกติดตาม และ
ทรงเขาไปในถ้ํานั้นเพื่อหยุดพักผอน ผูติดตามดาวิดไดชกั ชวนใหดาวิดฆาศัตรูเสีย แตดาวิดปฏิเสธ (1
ซามูเอล 24:7)
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ภายหลังตอมาอีกไมนาน ซาอูลก็ไดทรงเขามาใกลสถานที่ที่ดาวิดซอนตัวอีกผูตดิ ตามไดบอก
ดาวิดอีกครั้งหนึ่งวา พระเจาไดทรงมอบซาอูลไวในมือของดาวิดแลว (1 ซามูเอล 26:8) แตดาวิดก็
ปฏิเสธอีกครั้งหนึ่ง และใหเหตุผลวาเปนเพราะเหตุใด (1 ซามูเอล 26:11) ดาวิดไมยอมแกแคน ทาน
ตองการทําตามพระประสงคของพระเจาไมตองการทําตามความพอใจ หรือความตองการของตนเองเลย
การทรยศของอับซาโลม
เมื่อซาอูลสิ้นพระชนม ดาวิดไดขึ้นครองราชยแทน ปญหาตาง ๆ ของดาวิดหาไดหยุดลงแคนั้น
ไม เพราะไมชาตอมา ราชโอรสของพระองคเองก็เริ่มมีแผนการที่จะทําลายอาณาจักรของพระองค อับ
ซาโลมไดทรงนําการขบถที่รุนแรงที่สุดมาสูราชบัลลังกของดาวิด
อับซาโลมวางแผนการอันฉลาด
ใสรายผูเปนพระราชบิดาของตนเองและไดทรงสัญญาแก
ประชาชนวาจะกระทําทุกสิ่งทุกอยาง เพื่อจะใหประชาชนมีความนิยมอับซาโลมมากขึ้น ในที่สุด
หลังจากที่ไดวางแผนการมาเปนเวลาหลายเดือน อับซาโลมก็พรอมที่จะตอสูกับพระราชบิดาและยึด
ครองราชบัลลังก
ดาวิดไดทรงสงทหารของพระองคไปตอสู แตทรงขอรองทหารประการหนึ่ง (ใน 2 ซามูเอล
18:5) วา “ขอไวชีวติ อับซาโลม” อับซาโลมไดกระทําทุกวิถีทางที่จะตอสูกับพระราชบิดา แตกระนั้นดา
วิดก็ทรงมีความคิดเพียงอยางเดียววา ขอไวชีวิตแกพระราชบุตรของพระองค เมื่อโยอาบขัดขืนคําสั่งของ
ดาวิด และฆาอับซาโลมดาวิดทรงโทมนัสและไวทุกขแกพระราชบุตรของพระองค (2 ซามูเอล 18:33)
อับซาโลมไดกระทําผิดตอพระราชบิดา แตดาวิดก็ทรงปฏิเสธที่จะแกแคน คุณลักษณะเชนนีแ้ หละที่ทํา
ใหดาวิดทรงเปน “บุรุษที่พระเจาพอพระทัย”

พระกรุณาและความเห็นอกเห็นใจ
ในวัยหนุมของดาวิดนั้น ดาวิดไดใหคํามั่นสัญญากับโยนาธานโอรสของซาอูลไวประการหนึ่ง
(1 ซามูเอล 20:14-15) เมื่อไดเปนกษัตริย ดาวิดทรงระลึกถึงคํามั่นสัญญานั้นที่ไดใหไวกับโยนาธาน (2
ซามูเอล 9:1) ในวงศตระกูลของโยนาธานมีเพียงคนเดียวที่เหลืออยู คือมาพีโบเซ็ธ ราชบุตรของโย
นาธานเอง ดาวิดทรงตามหามาพีโบเซ็ธ และเมื่อพบแลวไดใหความอุปถัมภและใหรวมโตะเสวยกับ
พระองคเสมอ (ขอ 13)
อีกเรื่องหนึ่งในชีวิตของดาวิดที่แสดงถึงลักษณะของพระองคที่มีตอผูมีพระคุณคือ ครั้งหนึ่งเมื่อ
ดาวิดไดลี้ภยั เขาไปในปาทุรกันดาร และปรารถนาจะดืม่ น้ําจากบอในหมูบานเบธเลเฮมเปนอยางยิง่ ดา
วิดเปนบุคคลที่ทหารเคารพนับถือมาก ดังนั้นจึงมีทหารสามคนไดเสี่ยงชีวิตเขาไปเอาน้ํานั้นมาใหดาวิด
โดยบุกฝาคายทหารของพวกฟลิสเตียเขาไปในหมูบานเบธเลเฮม และนําน้ําออกมาไดโดยปลอดภัย
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ดาวิดไดเห็นความรัก ของทหารที่มีตอพระองค และรูวาพวกเขาตองเสี่ยงอันตรายมากนัก ดาวิด
จึงปฏิเสธที่จะดื่มน้ํานั้น และไดเทลงเปนการถวายแดพระเจา (2 ซามูเอล 23:17)
ไมใชเปนการงายนัก ที่จะยอมสละในสิ่งที่ตนตองการอยางยิ่งยวด บางครั้งเราสละสิ่งที่เราไม
ตองการ หรือบางครั้งเราใหเพราะเรามีอยางเหลือเฟอ ดาวิดไดสละสิ่งที่ตองการมากที่สุด เพราะวาดาวิด
รูวาคุณคาของการเสียสละทีพ่ วกทหารมีตอ พระองคนั้นใหญยิ่งนัก ขอใหเราเปนคนที่มีความกรุณา และ
เห็นอกเห็นใจผูอื่นดังกษัตริยดาวิดและจงถวายสิ่งที่ดีทสี่ ุดที่ทานมีอยูแ ดพระเจา

ใจบริสุทธิ์และถอมตน
เมื่อดาวิดไดทรงทราบจากศาสดาพยากรณนาธานวา พระเจาจะทรงทําการใหญหลวง ดาวิดได
แสวงหาน้ําพระทัยและพระสติปญญาจากพระเจาทันที (2 ซามูเอล บทที่ 7) ขอใหดูเปนพิเศษถึงคํา
สัญญาของพระเจา (ขอ 2-16) และคําตอบของดาวิด (ขอ 18-29) ตลอดพระธรรมสดุดี เราจะพบวาดาวิด
ไดทรงอธิษฐานเสมอในการขอความชวยเหลือจากพระเจา (สดุดี 25:4,31:3,86:11,62:5) สวนทานเองได
ติดตามตัวอยางจากชีวิตของกษัตริยด าวิดหรือไม
ครั้งหนึ่งกษัตริยดาวิดทรงทําบาปใหญหลวงนัก พระองคทรงเปนสาเหตุใหชายผูหนึ่งถึงแก
ชีวิต เพื่อจะเอาภรรยาของชายผูนั้นมาเปนมเหสีของพระองค พระเจาทรงสงศาสดาพยากรณนาธานมา
หาพระองคอีกครั้งหนึ่ง ศาสดาพยากรณนาธานไดชใี้ หดาวิดเห็นถึงการไรความยุตธิ รรม และความชั่ว
ชาของพระองค ดาวิดทรงรูสึกเศราพระทัยอยางยิ่ง และทรงกรรแสงตรัสวา “เรากระทําบาปตอพระเจา
แลว” (2 ซามูเอล 12:13) ดาวิดไดทรงแสวงหาการอภัยโทษบาปจากพระเจา และในตอนนี้เองที่พระองค
ไดพระราชนิพนธ พระธรรมสดุดี บทที่ 51 ขึ้น แสดงถึงความโทมนัสเศราพระทัย ที่พระองคไดทรง
กระทําบาปลงไป (ขอใหอานสดุดี บทที่ 51) พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานและอภัยโทษให แตกระนั้นก็
ตามพระราชบุตรของดาวิดก็สิ้นพระชนม ดาวิดทรงยอมรับวา นั่นคือการลงโทษของพระเจา ดาวิดมิได
ทรงสงสัยหรือติเตียนพระเจาแตประการใด (2 ซามูเอล 12:22-23)
ในบั้นปลายชีวิตของดาวิด พระองคไดทรงทําบาปใหญหลวงอีกครั้งหนึ่งนัน่ คือ ทรงสั่งสํารวจ
สํามะโนครัวของประชาชน ซึ่งเปนการผิดพระประสงคของพระเจา ดาวิดทรงรูว าไดกระทําผิดลงไป
แลว (2 ซามูเอล 24:10) จึงทรงเขาเฝาพระเจาขอประทานอภัยโทษบาปอีกครั้งหนึ่ง
มีบุคลิกลักษณะอยางหนึ่ง ที่ดาวิดไดทรงสําแดงในกิจการทุกอยางที่พระองคทรงกระทํา คือ
ทันทีที่รูวาไดกระทําผิดตอพระเจา พระองคก็ทรงทูลขอการอภัยโทษจากพระเจา เปนเพราะเหตุนี้เองที่
พระเจาตรัสวา ดาวิดเปน “บุรุษที่พระเจาทรงพอพระทัย”
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บทเรียนสําหรับชีวิต
อานพระธรรมปฐมกาลบทที่ 12 (โดยเฉพาะอยางยิ่งขอ 3,9-21 เมื่ออานจบแลวไตรตรองดูวา
ขอพระธรรมเหลานี้เหมาะสมกับดาวิดอยางไรบาง) หากเราสังเกตเราจะรูไดวาดาวิดทรงมีความสัตยซื่อ
และยอมรับในสภาพที่แทจริงของตนเองขอใหเปรียบเทียบกันตัวทานเอง ทานเปนคนเชนนัน้ หรือเปลา
ความรักของดาวิดที่มีตอผูอนื่ นั้นพระองคแสดงออกจากใจจริง (กับซาอูลและอับซาโลม) ความรักของ
ทานเปนเชนนีห้ รือไม ดาวิดทรงยกยองและใหเกียรติผูที่สมควรไดรับเกียรตินนั้ (เชนโอรสของโย
นาธาน และทหารผูกลาหาญ 3 คน ที่เสี่ยงชีวิตเขาไปเอาน้าํ จากบอที่หมูบ านเบธเลเฮมมาใหพระองค)
ทานไดใชเวลารําลึกถึงผูที่ชวยเหลือทาน และขอบคุณคนเหลานัน้ บางไหมดาวิดทรงมีพระ
ประสงคอันสม่ําเสมอและแรงกลา ในการปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระเจา พระองคทรงรับใชพระเจา
อยางดีที่สุดโดยไมคิดเสียดายสิ่งใดเลย ขอใหพิจารณาพระธรรมโรม บทที่ 12 และชีวิตของกษัตริยดา
วิด แลวนํามาเปรียบวาชีวิตของทานเองเปนอยางไรบาง ทานเปนบุคคลที่ “พระเจาทรงพอพระทัย”
หรือไม
ขอใหครูและผูเ รียนจงพิจารณา และไตรตรองขอคําถามในหนา 3 ของสายชลธาร และอภิปราย
กันถึงขอสอนใจใน สายชลธาร นั้นดวย
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม

บทเรียนที่ 7

บทเรียนที่ 7 พระสติปญญาของซาโลมอน
ขอพระธรรมประจําบทเรียน พงศกษัตริย บทที่ 3,8,10 และ 11 ปญญาจารย 2:5-11
เปาหมายของบทเรียน เพื่อสอนใหผูเรียนรูวา สติปญญาที่แทจริงนั้น มาจากพระเจาและควรจะ
ใชเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค

ขอไตรตรองของครู
ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวัน
วันอาทิตย ขอเรียกรองของกษัตริยซาโลมอน 1 พงศกษัตริย 3:5-15
วันจันทร การปฏิบัติตามสติปญญา 1 พงศกษัตริย 3:16-28,4:28-34
วันอังคาร เมื่อผูมีสติปญญาเทศนา 1 พงศกษัตริย 8:1-21
วันพุธ ผูมีสติปญญาอธิษฐาน 1 พงศกษัตริย 8:22-53
วันพฤหัส ความมีชื่อเสียงและอิทธิพล 1 พงศกษัตริย 10:1-13
วันศุกร คําเขียนของผูมีสติปญญา สุภาษิต 1:1-33
วันเสาร ผูมีสติปญญาทําผิดพลาด 1 พงศกษัตริย 11:4-13, ปญญาจารย 2:4-11
สติปญญาและการเรียนรูเปนสิ่งเดียวกันใชหรือไม เพราะเหตุใดคนหนุมสาวจึงตองไปเรียน
หนังสือ? หลายคนคิดวา การศึกษาก็เพือ่ รับความรูเทานั้น ไมเคยคิดวาการศึกษาคือการเตรียมตัวเพื่อ
เผชิญกับชีวิตในอนาคต การเรียนรูความจริงและรวบรวมความรูเหลานัน้ ไมใชประเด็นที่สําคัญ แตเปน
วิถีทางที่จะนําไปสูความเขาใจ ซึ่งจะทําใหผูเรียนพรอมทีจ่ ะมีชวี ิตอยูอยางมีคุณคาตางหาก
การเรียนรูเพื่อความเขาใจในการดําเนินชีวติ นั้น ก็คือกระบวนการของการศึกษา เปนไปไดไหม
ที่การศึกษาเชนนี้จะเปนวิถีทางในการเพิม่ พูนปญญาขึ้นดวย
การศึกษาเรื่องราวชีวิตของกษัตริยซา
โลมอน จะชวยใหทานตอบคําถามขอนี้ได
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บทเรียน
บทนํา
โยชูวามีภาระหนาที่อันยากยิ่งที่ตองปฏิบัติ ทานตองเปนผูนําเมื่อโมเสสสิ้นชีพลง กษัตริยซา
โลมอนก็เชนเดียวกัน หลังจากกษัตริยดาวิดผูเกรียงไกรสิ้นพระชนมแลว พระองคไดรับการแตงตัง้ ให
เปนกษัตริยปกครองแผนดิน ภายใตการปกครองของดาวิดอาณาจักรอิสราเอลไดเจริญรุงเรืองขึ้นมาก
ในทันทีที่ซาโลมอนขึ้นครองราชยหลังจากพระราชบิดาสิ้นพระชนม
พระองคก็ไดรับการ
ตอตาน โดยมีคนอื่นมาอางสิทธิในการปกครองแผนดิน กลาวคือพระเชษฐาของพระองคทรงขออภิเษก
สมรสกับมเหสีองคหนึ่งของพระราชบิดา ซาโลมอนเขาใจดีวาการที่พระเชษฐาของพระองคอางสิทธิ
เชนนั้น ก็คืออางสิทธิในการเปนกษัตริยนนั่ เองซาโลมอนทรงปฏิเสธคําขอรองของอะโดนียาห และสั่ง
ใหประหารชีวติ เสีย ( 1 พงศกษัตริย บทที่ 3) จากขอเรียกรองของอะโดนียาหนี้เอง เราจึงรูวาซาโลมอน
จะตองไดรับการชวยเหลือและสติปญญาจากพระเจา
การขยายบทเรียน

การประทานสติปญญา
พระธรรม 1 พงศกษัตริย 3:4-5 บอกใหเรารูวา ซาโลมอนเสด็จไปยังเมืองกิเบโอนสถานที่ซึ่ง
เปนที่ตั้งของพลับพลา พระองคไดถวายสักการบูชาแดพระเจาทีน่ ั่น และพระเจาไดทรงปรากฏพระองค
ทางพระสุบินแกซาโลมอน และตรัสวา “เจาอยากใหเราใหอะไรเจาก็จงขอเถิด”
สมมุติวาทานเปนกษัตริยซาโลมอน และพระเจาตรัสถามเชนนี้ ทานจะปรารถนาสิ่งใด (ให
ผูเรียนแสดงความคิดเห็น)
ความตองการของซาโลมอนไมใชสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับพระองค สิ่งที่สําคัญในสายพระเนตร
ของซาโลมอนก็คือ ทรงประสงคจะปฏิบัติหนาที่ทพี่ ระเจาทรงมอบหมายใหอยางดีที่สุด ขอใหเรา
สังเกตดูคําขอสองอยาง ที่ซาโลมอนทรงทูลขอจากพระเจา (1 พงศกษัตริย 3:6-9)
ประการแรก พระองคทรงตองการ “พระทัยแหงความเขาใจ” ซาโลมอนทรงมีความตองการที่
จะเขาใจพลเมืองของพระองค และเขาใจถึงปญหาตาง ๆ ของพวกเขา พระองคทรงตองการที่จะเห็นอก
เห็นใจพลเมืองของพระองค เมื่อพวกเขามีความเดือดรอนตาง ๆ
ประการที่สอง พระองคทรงตองการความสามารถในการวินิจฉัยวาสิ่งใดดีสิ่งใดชั่ว ซาโลมอน
ไมทรงตองการความรูอันผิวเผินเทานั้น แตทรงตองการที่จะใชความรูใ นการวินิจฉัย และตัดสินปญหา
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อยางยุติธรรม เพื่อประชาชนของพระองค แตสิ่งที่สําคัญยิ่งในการทูลขอของซาโลมอนก็คือ พระองค
ทรงมีความรักตอพระเจา (1 พงศกษัตริย 3พงศกษัตริย 3:3)
พระเจาทรงพอพระทัยคําทูลขอของซาโลมอน และประทานใหตามที่ซาโลมอนทรงปรารถนา
(1 พงศกษัตริย 3:11-14)

การใชสติปญญา
1. การตัดสินปญหา
ตอมาไมนานซาโลมอนทรงมีโอกาสตัดสินปญหา ๆ หนึ่ง คือเมื่อเด็กคนหนึ่งตายมีสตรีสองคน
มาหาพระองค และตางอางวา เด็กที่ตายนัน้ เปนของอีกคนหนึ่ง แตเด็กที่มีชีวิตอยูเปนของเธอเอง เด็กทั้ง
สองนั้นเกิดหางกันเพียงสามวัน และไมมีประจักษพยานที่จะใหขอพิสูจนในเรื่องนี้ไดเลย ดูเหมือน
ปญหานี้จะนําความยุงยากมาใหซาโลมอนจนแทบจะตัดสินไมได แตอยาลืม คําทูลขอที่ซาโลมอนทรง
ทูลขอตอพระเจา ซาโลมอนทรงรูวา มารดานั้นมีความรักตอบุตรของตนเพียงไร พระองคจึงทรงใชขอนี้
พิสูจนวาสตรีคนไหนจะพูดความจริง พระองคจึงสั่งใหนําเด็กที่มีชวี ิตไปประหารเสียเพื่อสตรีทั้งสองจะ
ไมตองแกงแยงกันอีกตอไป สตรีผูหนึ่งยินยอม แตอีกคนหนึ่งไดขอรองไหพระองคไวชีวิตเด็กนั้น
ดังนั้นซาโลมอนจึงทรงรูวา สตรีคนไหนคือมารดาที่แทจริงของเด็กคนนั้น (1 พงศกษัตริย 3:16-28)
2. การสรางพระวิหาร
ในปที่ 4 แหงรัชกาลของซาโลมอน พระองคไดทรงเริ่มสรางพระวิหารบนภูเขาโมรียาห ในกรุง
เยรูซาเล็ม สถานที่แหงนีเ้ ปนที่สําคัญตอชนชาติยวิ เพราะวาเปนที่ที่อบั ราฮัมพรอมที่จะถวายบุตรของ
ทานคือ อิสอัค เพื่อเปนเครื่องบูชาแดพระผูเปนเจาและที่แหงนีเ้ องที่กษัตริยดาวิดทรงถวายสักการบูชา
แดพระเจา เมือ่ พระเจาทรงบันดาลใหโรคระบาดหยุดลง วิหารบนภูเขาโมรียาหใชเวลาสราง 7 ป ใช
คนงาน 160,000 คนจนสําเร็จ ตัววิหารสรางดวยหิน ไมสนซีดาร และสนเฟอรภายใน ทั้งเพดาน พื้น
และฝา หุมดวยทองคําเหลืองอราม สิ่งประดับทุกอยางตางหุมดวยทองคําทั้งสิ้น (ดูรายละเอียดใน 2
พงศาวดาร บทที่ 3 และ 4) ลองนึกภาพดูเมื่อจุดเทียนบนเชิงเทียนทั้ง 10 คัน แลวแสงสวางในพระวิหาร
จะสวางไสวสักเพียงใด
เมื่อสรางพระวิหารเสร็จ และไดนําหีบพันธสัญญาเขาไปวางไวในพระวิหารแลว รัศมีภาพของ
พระเจาไดครอบคลุมไปทั่วบริเวณพระวิหารนั้น (1 พงศกษัตริย 8 :10,11)
กษัตริยซาโลมอนทรงถวายพระวิหารแดพระเจา โดยการเทศนาสั่งสอนและอธิษฐาน (ใหคน
หนึ่งอาน 1 พงศกษัตริย 8 :24,27-30,40,61) ซาโลมอนทรงมีพระประสงคอยางยิง่ ที่จะเห็นประชาชน
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ของพระองคมีความซื่อสัตยตอพระเจา ดังนั้นพระองคจึงทรงถวายการสักการบูชาแดพระเจา ทั้งนี้ยัง
ความปลาบปลื้มยินดีแกประชาชนของพระองคเปนอันมาก
3. การสรางอาณาจักร
ความรุงเรืองและอํานาจของซาโลมอนแผขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซาโลมอนทรงสรางกองเรือ
กําปนอันเกรียงไกรกองหนึ่ง (1 พงศกษัตริย 9 :26-27) ทรงควบคุมเสนทางเดินเรือสินคาแทบทุกแหงใน
สมัยนั้น เรือสินคาแทบทุกชนิดจะตองแลนผานทาเรือของพระองค
พระราชินีแหงชีบา ไดเสด็จพระราชดําเนินเปนระยะทางเกือบ 2,000 กิโลเมตร เพือ่ ทําสัญญา
ตกลงเกี่ยวกับการคาขายกับซาโลมอน พระนางทรงปรารถนาที่จะเห็นดวยพระเนตรของพระนางเองวา
อาณาจักรของผูมชี ื่อเสียงนั้นเปนอยางไร
ในแตละปซาโลมอนไดรับทองคํา มีน้ําหนักกวา 666 ตะลันต (ตะลันตละ 20,000 บาท) จาก
ภาษีอากร และจากเครื่องบรรณาการ (1 พงศกษัตริย 10:14-15)
ใหเรามาสังเกตดูพระสติปญญาอันยิ่งใหญของซาโลมอน กษัตริยซาโลมอนทรงนิพนธสุภาษิต
ถึง 3,000 สุภาษิต บทเพลง 1,005 บท พระองคทรงรอบรูในวิชาพฤกษศาสตร และสามารถพูดคุย
เกี่ยวกับพืชพันธุตาง ๆ ได ตั้งแตตนสนซีดารอันมหึมาในเลบานอน จนถึงตนหุสบเล็ก ๆ ที่งอกออกจาก
กําแพง พระองคทรงรูในวิชาสัตววิทยา สามารถพูดคุยเกีย่ วกับเรือ่ งสัตวตาง ๆ เชน สัตวปก
สัตวเลื้อยคลานหรือปลาไดเปนอยางดี พระสติปญญาอันล้ําเลิศของพระองคเลื่องลือ เปนที่รูจักกันทั่ว
โลกในสมัยนัน้ (1 พงศกษัตริย 4:32-34) “พระองคทรงมีสติปญญาฉลาดกวาคนอืน่ ทุกคน” (1 พงศ
กษัตริย 4:31) และสิ่งทั้งหมดนี้ก็คือ ของประทานจากพระเจา (4:29)

การละทิ้งสติปญญา
นาเสียดายที่การปกครองแผนดินของกษัตริยซาโลมอนมิไดจบลงดวยดีที่สุด ดังเมื่อตอนเริ่มตน
พระคัมภีรไดบอกใหเรารูว าซาโลมอนทรงมีมเหสีถึง 700 คน และนางหามอีก 300 คน ซึ่งลวนแตมา
จากดินแดนของชาติตาง ๆ ที่พระเจาทรงหามชนชาติอสิ ราเอล มิใหแตงงานดวยทัง้ สิ้น (1 พงศกษัตริย
11:1-3) บรรดามเหสีของพระองคตางนมัสการพระอื่นไมนานนักกษัตริยซาโลมอนก็ทรงหันพระทัยไป
เสียจากพระเจา และเริ่มกราบไหวพระอื่นตามมเหสีของพระองค (ขอ 3-6)
ซาโลมอนผูมีสติปญญา เดี๋ยวนี้ไดลืมคําแนะนําของพระเจาเสียแลว (สุภาษิต 2:6) พระเจาทรง
ปรากฏพระองคแกซาโลมอน ถึง 2 ครั้ง 2 ครา แตซาโลมอนทรงละเลยคําสั่งของพระเจา และปฏิบัติ
ตามที่พระองคเองพอพระทัย (1 พงศกษัตริย 11:9-10)
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แตพระเจายังทรงมีพระเมตตาตอซาโลมอนเสมอ พระเจาไดตรัสบอกซาโลมอนวา การลงโทษ
ที่จะมาถึงซาโลมอนนั้น พระเจาจะทรงลงโทษนอยกวาที่ควรจะเปน เพราะเห็นแกกษัตริยดาวิดพระราช
บิดาของซาโลมอน (ขอ 11-12)
เมื่อกษัตริยด าวิดทรงทําบาปและพระเจาทรงชี้ใหเห็นแลว ดาวิดไดทรงยอมสารภาพความผิด
บาปของพระองค และกลับใจใหม (2 ซามูเอล 12:13) แตซาโลมอนมิไดทรงทําเชนนั้น พระองคกลับ
ทรงพยายามจะฆาเยโรโบอัม ผูที่พระเจาทรงเลือกไวใหเปนกษัตริยข องอิสราเอลเสีย (1 พงศกษัตริย
11:29-31)
กษัตริยดาวิดทรงเศราพระทัยเมื่อรูว า
ขอใหดูความแตกตางระหวางราชบิดากับราชบุตร
พระองคไดกระทําผิดไป แตซาโลมอนทรงพยายามทีจ่ ะหลีกเลี่ยงการพิพากษาของพระเจา โดยการ
กระทําของพระองคเอง
ในพระธรรมปญญาจารย 2:4-11 เปนเรื่องราวประวัติชีวิตของบุรุษหนึ่งซึ่งมีสติปญญาล้ําเลิศ
ที่สุดในโลกสมัยนั้น แตบุรษุ นั้นไดหนั หนีไปจากพระเจาเสีย เมื่อกษัตริยซาโลมอนทรงหันพระทัยไป
เสียจากผูประทานสติปญญานั้น ของประทานจากพระเจาคือสติปญญาไดสูญเสียไปดวย และชีวติ ก็ดู
เสมือนสิ่งที่ไรคาสําหรับพระองค (ขอ 11)

บทเรียนสําหรับชีวิต
แมวาทานจะไดรับการศึกษาสูงก็ตาม แตวาการศึกษานัน้ อาจจะไมทําใหทานเปนผูม ีปญญาได
เพราะวาทานอาจใชความรูท ี่ไดศึกษานั้น ไปในทางทีผ่ ิดที่โงเขลาก็ได หากรากฐานชีวิตของเราติดมั่น
อยูกับน้ําพระทัยของพระเจาแลว ชีวิตของเราจะแตกตางมากกวานีส้ ักเทาใด ชีวิตในบัน้ ปลายของ
กษัตริยซาโลมอนจะแตกตางมากกวานี้สักเพียงใด หากวาพระองคทรงดําเนินชีวิตบนรากฐานแหงน้ํา
พระทัยของพระเจา
ใหเรารักษาตัวของเราเองใหพนเสียจากขอผิดพลาดตาง ๆ ของซาโลมอน คือ
1. ซาโลมอนทรงละเลยที่จะใชสติปญญาของพระองคถวายพระเกียรติแดพระเจา ขอใหจําไววา
ความสามารถที่พระเจาไดประทานใหแกทานนั้น ทานยอมจะตองใชเพื่อถวายพระเกียรติแดพระเจา
2. ซาโลมอนไมทรงเชื่อฟงพระเจา การเชื่อฟงพระเจานั้นเปนรากฐานแหงสติปญญา
3.มเหสีของซาโลมอนไดหันเหพระทัยของพระองคเสีย จากพระเจาผูท รงพระชนมอยูไปกราบ
ไหวพระอื่น สิ่งสําคัญที่สุดที่ทานควรจะปฏิบัติก็คือ ใหพระเจาทรงเปนใหญในชีวติ ของทานแตเพียงผู
เดียว
ใหเราแสวงหาและติดตามสติปญญาที่มาจากพระเจา (ใหผูเรียนบางคนอานขอพระธรรมจาก
พระธรรม ยากอบ 1:5,3:17,1 โครินธ 12:8,โคโลสี 2:3) ขอทองจําของเราในบทเรียนนี้ ก็ใหคําสอน
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เหมือนกับขอพระธรรมที่อางไวในวงเล็บของประทานจากพระเจาไมใชมีเฉพาะสติปญ
 ญา “ที่จะรูจัก”
เทานั้น แตยังรวมถึงความเขาใจในน้ําพระทัยของพระองคอีกดวย การทีเ่ ราจะนําความรูนี้ไปปฏิบัติอยาง
ถูกตองในชีวติ ประจําวันนั้น มีความสําคัญกวาการทีจ่ ะรูแ ตเพียงอยางเดียว แตไมนําไปปฏิบัติตาม
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม

บทเรียนที่ 8

บทเรียนที่ 8 การอธิษฐานของเฮเซคียาห
ขอพระธรรมประจําบทบทเรียน 2 พงศกษัตริย บทที่ 18-20
เพื่อสอนใหคริสเตียนรูจักรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองในการ
เปาหมายของบทเรียน
อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสตเจา ทั้งเพื่อตนเอง เพื่อผูอื่นและเพื่อประเทศชาติอันเปนที่รัก

ขอไตรตรองของครู
ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวัน
วันอาทิตย การเชื่อฟงมาเปนอันดับแรก 2 พงศาวดาร 29:3-36
วันจันทร เฮเซคียาห ทรงอธิษฐานเพื่อผูอื่น 2 พงศาวดาร 30:1-27
วันอังคาร อาณาจักรยูดาหในระยะอันตราย 2 พงศกษัตริย 18:13-37
วันพุธ เฮเซคียาห ทรงอธิษฐานเพื่อประเทศชาติ 2 พงศกษัตริย 19:1-19
วันพฤหัส พระเจาประทานชัยชนะ 2 พงศกษัตริย 19:20-36
วันศุกร เฮเซคียาหทรงอธิษฐานเพื่อพระองคเอง 2 พงศกษัตริย 20:1-11
วันเสาร อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต ยอหน 14:3-15,15:15-17,16:23-33
บทเรียนเกี่ยวกับการอธิษฐานบทนี้ จะหนุนใจครูทกุ คนที่สอนบทเรียนดวยความจริงใจ การ
อธิษฐานคือสายธารแหงชีวติ สําหรับผูเชื่อทุกคน การอธิษฐานเปนวิถีทางของพระเจาที่จะใหเราติดตอ
กับพระองค และทูลพระองคถึงความรักและความตองการของเรา ขอใหไตรตรองชีวิตของทานกับการ
อธิษฐานดูวาเปนอยางไร ทานไดใชเวลาแตละสัปดาหอธิษฐานเพื่อคริสตจักร เพื่อประเทศชาติ และเพื่อ
ตัวทานเองหรือไม? การอธิษฐานดังกลาวแลวนั้น จะยังผลใหชีวิตฝายจิตวิญญาณของทานเขมแข็งขึ้น

บทเรียน
บทนํา
การอธิษฐานคืออะไร?
โดยการอธิษฐานทานสามารถที่จะเปนผูรวมงามกับพระเจาในการ
ปฏิบัติราชกิจของพระองคในโลกนี้ เปนผูรวมงานกับพระองคผูทรงสรางสากลจักรวาล ทานอาจรูสึก
เปนเกียรติที่ไดรวมงานกับบุคคลที่มีชื่อเสียง เชนรวมงามกับนายกรัฐมนตรี หรือ ดร.บิลลี่ เกรแฮม เปน
ตน แตทานมีเกียรติยิ่งกวานี้อีก เมื่อทานมีสวนในราชกิจของพระบิดาแหงสวรรค ที่พระองคจะทรง
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กระทําในโลกนี้ โดยรวมมือในการอธิษฐาน ในพระคริสตธรรมคัมภีรทั้งภาคพันธสัญญาเดิม และพันธ
สัญญาใหมก็ไดสอนถึงเรื่องนี้ไว (ดูยอหน 14:13,14, เยเรมีย 33:3) การอธิษฐานคือพลังอํานาจที่ยงิ่ ใหญ
ที่สุดในจักรวาล
การขยายบทเรียน
เมื่อกษัตริยซาโลมอนสิ้นพระชนมลงได 200 กวาปตอมา อาณาจักรอิสราเอลไดถูกแบงแยก
ออกเปน 2 สวน คือ สวนทางเหนือเปนอาณาจักรอิสราเอล และสวนทางใตเปนอาณาจักรยูดาห ซึ่งมี
อาณาเขตเล็กกวา
ตลอดระยะเวลา 200 ปนี้ ชนชาติอิสราเอลไดละเลยตอพระวิหารของพระเจา (2 พงศาวดาร
29:7) สมบัติตาง ๆ ในพระวิหารไดถูกนําไปถวายเปนบรรณาการ แดกษัตริยของอัสซีเรีย (2 พงศาวดาร
28:21) กษัตริยอาหัส และราชบิดาของเฮเซคียาหไดทรงละทิ้งพระเจาผูทรงพระชนมไปเสีย อาหัสทรง
นําเครื่องใชตาง ๆ ในพระวิหารของพระเจาไป และตัดออกเปนชิ้น ๆ ทรงปดประตูพระวิหารเสีย เพื่อ
ไมใหประชาชนเขาไปนมัสการพระเจาได กษัตริยอาหัสไดสรางแทนบูชาในทุกมุมเมืองของอาณาจักร
ของพระองค เพื่อถวายสักการบูชาแกพระอื่น (2 พงศาวดาร 28:24-25) การกระทําของกษัตริยอาหัส
เชนนี้ ยังความไมพอพระทัยแกพระเจาเปนอยางยิ่ง

การอธิษฐานเพื่อผูอื่น
เมื่ออาหัสสิ้นพระชนมลง เฮเซคียาหพระราชบุตรไดขึ้นครองราชยเปนกษัตริยองคที่ 12 แหงอา
ราจักรยูดาหตอ มา เฮเซคียาหทรงมีความแตกตางจากกษัตริยผูหลงผิดกอน ๆ นั้นมากมาย (อาน 2
พงศาวดาร 29:2) ในปแรกแหงรัชสมัยของกษัตริยเฮเซคียาห พระองคทรงเริ่มตนเปลี่ยนการนมัสการ
เทวรูปของประชาชนซึ่งไดกลายเปนแบบแผนในแผนดินยูดาหแลวนัน้ ใหหนั กลับมาหาพระเจาดังเดิม
(2 พงศาวดาร 29:10)
ประการแรก พระองคทรงมีบัญชาใหทาํ ความสะอาดพระวิหารและซอมแซมสวนที่ชํารุดทรุด
โทรม พวกปุโรหิตไดใชเวลา 16 วันในการทําความสะอาดระเบียงพระวิหารและภาชนะเครื่องใชตาง ๆ
ที่ใชในการสักการบูชาแดพระผูเปนเจา
ครั้นแลวเฮเซคียาหกท็ รงเรียกพลเมืองของพระองคมารวม
ประชุมกัน พวกเขาไดกมลงกราบนมัสการและสรรเสริญพระเจาดวยความยินดี (2 พงศาวดาร 29:2930)
เฮเซคียาหทรงใหมีการฟน ฟูการฉลองเทศกาลปสกาอีกครั้งหนึ่ง ประชาชนไดเตรียมตัวฉลอง
เทศกาลปสกา โดยการทําลายแทนบูชาทีก่ ษัตริยอาหัสทรงสรางไวสําหรับนมัสการพระอื่นเสียสิน้ (2
พงศาวดาร 30:14)
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คุณลักษณะที่เดนในชีวิตของเฮเซคียาหก็คอื
“พระองคทรงอธิษฐานเพื่อประชาชน” (2
พงศาวดาร 30:18) เฮเซคียาหทรงอธิษฐานเพื่อพลเมืองที่อยูภายใตการปกครองของพระองค เชนนี้
แหละทําให “พระเจาทรงฟงเฮเซคียาหและทรงรักษาประชาชน” (2 พงศาวดาร 30:20)
เฮเซคียาห ผูรับใชของพระเจาทรงอธิษฐานเพื่อผูอื่นเฉพาะพระพักตรพระเจา พระองคไดตรัส
กับประชาชนถึงเรื่องราวของพระเจาเนือง ๆ และเชนเดียวกันก็ตรัสกับพระเจาถึงเรื่องราวของ
ประชาชน การทําเชนนี้เปนสิ่งที่เราควรนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราดวย ทานเคยรูสึกถึงความ
ยินดีที่เปนผลมาจากการอธิษฐานเพื่อเพื่อนของทานหรือเปลา จงเขาเฝาพระเจาทูลถึงปญหาของมิตร
สหายของทาน และทูลขอใหพระองคทรงทํางานในชีวิตของเขาเหลานั้น

การอธิษฐานเพื่อประเทศชาติ
ในขณะที่เฮเซคียาหกําลังหมกมุนอยูก ับการนําประชาชนของพระองค ใหหนั กลับมาหาพระเจา
นั้น ซันแฮริบกษัตริยแ หงอัสซีเรีย ทรงวางแผนการที่จะเขาบุกรุกแผนดินยูดาหของเฮเซคียาห โดยมีพระ
ประสงคที่จะยึดครองแผนดินอันอุดมสมบูรณและเมืองตาง ๆ ที่เจริญรุงเรืองของแผนดินยูดาหเสีย
ในชวงนี้ของประวัติศาสตร ชนชาติอัสซีเรีย ไดเขาโจมตียึดเมืองตาง ๆ ที่มีการปองกันอยาง
เขมแข็งถึง 40 เมือง และนําเชลยไปเปนจํานวนมาก
ชนชาติอัสซีเรียไดรวบรวมทรัพยสินตาง ๆ ที่รบมาไดเปนจํานวนมาก และยึดเอาเมืองหลาย
เมืองมารวมเขาเปนอาณาจักรอัสซีเรียดวย
ตอมาไมนานกองทัพอันเกรียงไกร ก็เคลื่อนทัพมุงหนาเขาโจมตีกรุงเยรูซาเล็มกษัตริยซันแฮริบ
ทรงเรียกรองใหถวายเครื่องบรรณาการแกพระองค เฮเซคียาหจําตองถวายเงินและทองคําจํานวนมากแก
กษัตริยซันแฮริบ
นอกจากนั้นเฮเซคียาหยังไดทรงถวายเงินทั้งหมดในพระวิหารและในคลังสํานัก
พระราชวัง ตามขอเรียกรองของซันแฮริบดวย แมแตทองคําที่หุมประตู หุมเสาประตูของพระวิหารก็
ตองลอกออกถวายเปนบรรณาการแกซันแฮริบไป (2 พงศกษัตริย 18:14-16) แมกระนั้นซันแฮริบก็ยังไม
พอพระทัย พระองคทรงตองการจะยึดเมืองไวใหได ดังนั้นจึงสงแมทพั เขาสูกรุงเยรูซาเล็มใหยอมจํานน
เสีย ในระยะคับขันเชนนี้ เฮเซคียาหไดรีบเขาไปในพระวิหารทูลขอความชวยเหลือจากพระเจา พระเจา
ทรงตอบคําอธิษฐานผานผูพยากรณอิสยาหวาพระองคจะทรงทําใหกองทัพแหงอัสซีเรียประสบความ
พายแพ (2 พงศกษัตริย 19:6,7)
ซันแฮริบไดสง พระราชสารมาขูเข็ญ และขมขวัญเฮเซคียาห (2 พงศกษัตริย 19:10) เฮเซคียาห
ทรงนําพระราชสารนั้นเขาไปในพระวิหาร และคลี่ออกตอเบื้องพระพักตรพระเจา (19:14) แลวพระองค
ก็ไดอธิษฐานดวยสุดพระทัย เพื่อประเทศชาติของพระองค (19:17-19)
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กอนหนานี้นานมาแลว พระเจาไดทรงใหคําสัญญาแกซาโลมอนประการหนึ่ง (2 พงศาวดาร
7:14) เรื่องราวของเฮเซคียาหในบทเรียนนี้ เขากับเงื่อนไขในพระสัญญาของพระเจาอยางไรบาง?
1. เฮเซคียาห ทรงเปนคนของพระเจา
2. ทรงถอมพระองคและอธิษฐาน
3. ทรงแสวงหาพระเจา
4.เฮเซคียาห ไดทรงทําใหประชาชนของพระองคหันเหเสียจากความชั่ว (2 พงศกษัตริย 18:4-6)
พระเจาตรัสวาพระองคจะทรงกระทําอะไร
เมื่อมนุษยยอมทําตามเงื่อนไขของพระองค
พระองคทรงสัญญาวา จะสดับฟง จะอภัยโทษ และจะรักษาแผนดินไวพระองคทรงกระทําตามที่สัญญา
ไวนแี้ กเฮเซคียาห โดยไดตรัสผานผูพยากรณอิสยาห (อาน 2 พงศกษัตริย 19:32-34)
ในคืนวันนัน้ เอง พระเจาก็ทรงกระทําใหพระสัญญาของพระองคสัมฤทธิ์ผลพระองคไดทําลาย
ทหารอัสซีเรียเปนจํานวนมากมาย ซึ่งอาจจะเปนดวยโรคระบาดรายแรงก็ได มีทหารอัสซีเรียกวา
185,000 คน เสียชีวิต ตัวกษัตริยซันแฮริบเองไดรีบกลับไปยังเมืองนีนะเวหของพระองค ที่นั่นพระองค
ถูกประหาร โดยราชโอรสของพระองคเองขณะทีก่ ําลังกราบไหวบูชาอยูในพระวิหารเทวรูป (19:35-37)

การอธิษฐานเพื่อตนเอง
ตลอดพระชนมชีพของเฮเซคียาห พระองคทรงเรียนรูถึงการไววางใจในพระเจา ทรงเรียนรูถึง
พลังอํานาจของการอธิษฐาน ตอมาเฮเซคียาหประชวรหนัก และทรงตองการความชวยเหลือจากพระเจา
สําหรับพระองคเอง อิสยาหทูลพระองควา พระองคจะสิ้นพระชนม (2 พงศกษัตริย 20:1) เฮเซคียาห
“ทรงหันพระพักตรเขาขางฝา และอธิษฐานตอพระเจา” (20:2)
พระเจาไดทรงสดับฟงคําอธิษฐานของเฮเซคียาหอีกครั้งหนึ่ง และทรงเพิม่ ชีวิตอีก 15 ปใหแกเฮ
เซคียาห กษัตริยเฮเซคียาหทรงขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจาที่ไดทรงเมตตาพระองค (อิสยาห
38:19,20)
ไมแปลกเลยทีข่ อความในพระธรรม 2 พงศาวดาร 32:33 ไดบันทึกถึงการสิ้นพระชนมของเฮ
เซคียาหไวเชนนั้น
บทเรียนสําหรับชีวิต

ชีวิตแหงการอธิษฐานของขาพเจา
หากวามีผูหนึง่ กําลังบันทึกประวัติชวี ิตของทาน เขาจะสามารถบันทึกลงไปไดไหมวา ทานได
อธิษฐานทูลขอตอพระเจาในทุกสถานการณที่ทานไดประสบมา
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ขอใหเราเปดพระวจนะของพระเจา
และดูวาพระเจาทรงสั่งใหเราทําอะไรบางเกี่ยวกับการ
อธิษฐาน
1. เราควรจะอธิษฐานบอยครั้งเพียงใด? 1 เธสะโลนิกา 5:17 อธิษฐานเสมอไมเวน
2. เราควรจะอธิษฐานเกีย่ วกับเรื่องใด? ฟลปิ ป 4:6 เพื่อทุกสิ่งทุกอยาง
3. เราควรจะอธิษฐานในสถานที่ใด? 1 ทิโมธี 2:8 อธิษฐานในทุกสถานที่
4. เราควรจะอธิษฐานอยางไร? ยอหน 14:14 ในพระนามของพระเยซูคริสต ยากอบ 1:6 โดย
ความเชื่อ โคโลสี 4:2 โดยขอบพระคุณ 1 ยอหน 5:14 โดยความมัน่ ใจและตามน้ําพระทัยของพระเจา
ใหวดั คุณคาชีวิตของทานกับคําสั่งของพระเจาเหลานี้ดวู า เปนอยาไร ชีวิตแหงการอธิษฐานของ
ทานตองการความชวยเหลือหรือเปลา หากตองการ ขอใหทานอธิษฐานเชนเดียวกับอัครสาวกที่ทูลขอวา
“พระองคเจาขา ขอใหพระองคทรงสอนใหขาพระองคอธิษฐาน”
เมื่อใดเราอธิษฐาน เมื่อนัน้ พระเจาก็ทรงตอบเรา หากเราละเลยตอการอธิษฐานเมือ่ ใด เราก็
ขัดขวางการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อนั้น ในขณะทีเ่ ราอธิษฐานทูลขอนัน้ จงขอพระเจาทรง
ชวยเราใหยอมรับคําตอบของพระองคโดยปราศจากขอสงสัยใด ๆ

46

วีรชนในพระคัมภีรเดิม

บทเรียนที่ 9

บทเรียนที่ 9 การปฏิบัติรับใชของเอสรา
ขอพระธรรมประจําบทเรียน เอสรา บทที่ 9,10 เนหะมีย บทที่ 8
เปาหมายของบทเรียน เพื่อสอนใหผูเรียนรูวา พระเจาทรงตองการจะใชพวกเขา และทรงกําลัง
เตรียมพวกเขา ใหพรอมเพื่อจะปฏิบัติรับใชพระองค

ขอไตรตรองของครู
ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวัน
วันอาทิตย การเตรียมตัวของเอสรา เอสรา 7:1-28
วันจันทร การเตรียมตัวประชาชนใหพรอม เอสรา 8:21-23,31-36
วันอังคาร การอธิษฐานทูลขอการอภัยโทษ เอสรา 9:1-15
วันพุธ การแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจา เอสรา 10:1-12
วันพฤหัส การสอนพระวจนะของพระเจา เนหะมีย 8:1-18
วันศุกร การสารภาพบาปของประชาชน เนหะมีย 9:1-27
วันเสาร ผลแหงการสอนพระวจนะของพระเจา เนหะมีย 9:28-38
การที่เราไดรับความรอดนั้น ก็เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจาโดยทางดําเนินชีวิตของเรา ทางหนึ่งที่
เราจะถวายพระเกียรติยศแดพระเจาได ก็คือการปฏิบัติรับใชพระองค หากเราตองการถวายเกียรติยศแด
พระเจาอยางไดผลแลว เราจะตองรูสิ่งตอไปนี้คือ รูวา 1. ขอเรียกรองของพระเจาในการปฏิบัติรับใชนั้น
คืออะไร
2. ความจําเปนที่ตองเตรียมตัว เพื่อการปฏิบัติรับใช
3. วิถีทางที่จะใชในการปฏิบัติ
ในขณะที่ทานกําลังศึกษาเรื่องราวการปฏิบัติรับใชของเอสรา ขอใหสังเกตดูวา เอสราไดเตรียม
ตัวอยางรอบคอบเพียงใด
และดูวาเอสราไดปฏิบัติรับใชพระเจาในภารกิจที่ทานแนใจวาเปนพระ
ประสงคของพระองค การสอนบทเรียนของทานจะประสบผลสําเร็จ หากวาทานไดรับประสบการณ
แหงความจริงของบทเรียนนีใ้ นชีวิตของทานเอง
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บทเรียน
บทนํา
ชายหนุมผูห นึง่ เดินเขาไปในสํานักงานของบริษัทแหงหนึง่ ขอสมัครทํางาน ผูสัมภาษณถามเขา
วา “คุณสามารถทํางานอะไรบาง” ชายหนุมคิดครูหนึง่ แลวตอบวา “งานอะไรก็ไดครับ” หัวหนา
สํานักงานมองดูเขาครูหนึ่ง แลวตอบเชิงแนะนําวาเมือ่ ใดที่คุณรูว าสามรรถทํางานอยางหนึ่งอยางใดได
แลว คอยมาหาเราภายหลัง”
การที่จะทําตามพระประสงคของพระเจาในโลกนี้นั้น พระเจาเองไดทรงเตรียมตัวทั้งหญิงและ
ชายทุกคนไวแลว เพื่อใหมีความสามารถในการปฏิบัติรับใชพระองคในตอนนีพ้ ระเจาทรงมีงานอยาง
หนึ่งในแผนดินยูดาห ที่จะตองทําใหสําเร็จ ดังนั้นพระองคจึงทรงเลือกเอสราสําหรับภารกิจนี้
การขยายบทเรียน
ประมาณ 100 ปตอมา หลังจากกษัตริยเฮเซคียาหไดสิ้นพระชนม แผนดินยูดาหไดเสื่อมลงและ
ตกอยูภ ายใตการปกครองของอาณาจักรบาบิโลน ประชาชนชาวเยรูซาเล็มจํานวนมาก ถูกกวาดตอนไป
เปนเชลยยังบาบิโลน พระวิหารของพระเจาและกําแพงเมืองถูกทําลายลงสิ้น แผนดินอันรุงเรืองของ
กษัตริยซาโลมอน ไดสิ้นสุดลง
หลังจากตกเปนเชลยไดราว 70 ป กษัตริยอ งคหนึ่งคือ ไซรัส ไดใหพระดํารัสชักชวนชนชาติยวิ
ใหเดินทางกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อสรางพระวิหารขึ้นใหม (เอสรา 1:2-3) มีชนชาติยิวจํานวนหลาย
พันคนไดเดินทางอันแสนไกลถึงมุงสูกรุงเยรูซาเล็ม (เอสรา 2:64-65) การเดินทางในครั้งนี้กนิ เวลา 4
เดือนเต็ม โดยเดินสูทิศเหนือเลียบฝงแมน้ํายูเฟรติส แลวเลี้ยวไปทางใต สูแมน้ําฮาราน (ชี้ใหผูเรียนดูใน
แผนที่ถามี)
เวลาผานไปหลายปหลังจากชนชาติยวิ ไดกลับสูกรุงเยรูซาเล็ม แตการสรางพระวิหารและการ
สรางเมืองดําเนินไปอยางเชือ่ งชา ครั้งหนึง่ เนื่องจากการตอตานของศัตรู การสรางจึงหยุดชงักลงถึง 16
ปเต็ม (เอสรา 4:23,24)

ศึกษาพระวจนะของพระเจา
ในที่สุดในป 458 กอนคริสตศักราช พระเจาก็ทรงเลือกเอสรา ซึ่งเปนอาลักษณหลวงใหเปน
ผูนําชนชาติยวิ เพราะ “เอสราไดตั้งใจของทานที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระเจา” (เอสรา 7:10) ผูที่
เตรียมตัวเตรียมใจพรอมแลว ก็คือผูที่พระเจาจะทรงใชในการปฏิบัติรับใชพระองค
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เอสราไดเตรียมตัวของทานเอง โดยการศึกษาพระธรรมบัญญัติของพระเจา (ขอ 10) เอสรารัก
พระวจนะของพระเจาและศึกษาไตรตรอง พระคัมภีรที่เอสรามี คือ พระบัญญัติ 5 เลม ที่โมเสสเขียนขึ้น
เทานั้น เอสรามีความรูเกีย่ วกับหนังสือพระบัญญัติของโมเสสอยางดียงิ่ (เอสรา 7:6) ทานไดใชความรู
จากพระวจนะของพระเจาในการปฏิบัติรับใช ขณะที่ทานกําลังนํากลุมชนชาติยวิ กลับสูกรุงเยรูซาเล็ม
นั้น ในระหวางทางทานไดเรียกชนชาติยวิ ใหมารวมกัน เพื่อทูลขอการนํา และความคุมครองจากพระเจา
(เอสรา 8:21) เพราะบนเสนทางขางหนาพวกเขานั้น อาจมีศัตรูคอยซุมโจมตีอยู แตเอสรารูวาพระเจา
ทรงสัญญาในพระวจนะของพระองคไววา จะรักษาผูซึ่งไดแสวงหาพระองคใหพนจากอันตราย ดังนั้น
เอสราจึงตองการที่จะสําแดงใหชนชาติยิวรูว า พระวจนะของพระเจาจะตองเปนจริง (เอสรา 8:22,23)
เหตุนี้เองที่ทานไมทูลขอกองทหารจากกษัตริยไซรัสใหคอยคุมกันในการเดินทาง พระเจาไดรักษาพระ
สัญญาของพระองคเอสราและพลไพรของทานไดเดินทางสูจุดหมายโดยปลอดภัย (เอสรา 8:31,32)
กอนที่พระเจาจะทรงใชผูใดในการปฏิบัตริ ับใชพระองคนั้น ผูนั้นก็จะตองศึกษาและรูจักพระ
วจนะของพระองค เชนเดียวกับเอสราที่ไดเตรียมตัวพรอมที่จะทํางานในอนาคต

เชื่อฟงพระวจนะของพระเจา
เมื่อเอสราศึกษาพระบัญญัติของพระเจาแลว ทานก็ไดปฏิบัติตาม หลังจากที่ชนชาติยวิ เดินทาง
ถึงกรุงเยรูซาเล็มไดไมนาน พวกเขาก็ลืมสิ่งทั้งหมดที่พระเจาไดทรงกระทําเพื่อพวกเขา และไดพากันไป
แตงงานกับหญิงที่นมัสการพระอื่นที่พระเจาทรงหามไว แมแตผูนําบางคนก็ไดแตงงานกับหญิงที่ไมเชื่อ
พระเจา พวกเขาไดละเลยคําสั่งของพระเจา (เอสรา 9:10-12) ตรงกันขามเอสราไดเชือ่ ฟงพระเจา ทาน
ตกตลึงเมื่อรูถึงความผิดบาปของประชาชน และทูลขอตอพระเจาดวยความทุกขใจเพื่อพวกเขาเหลานั้น
(เอสรา 9:3-6) มีประชาชนกลุมใหญไดรวมอธิษฐานกับเอสรา และรูสึกเสียใจตอบาปของพวกเขาที่
กระทําตอพระเจา (เอสรา 9:4,10:1) พวกเขาสารภาพวาไดทรยศตอคําสั่งของพระเจา (10:2)
มีผูนําบางคนเห็นพองกับเอสรา และตัดสินใจจะกลับใจปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจา ผูนํา
เหลานั้นไดเรียกบรรดาชายทัง้ หมดจากตระกูลยูดาหและเบนจามิน ใหมายังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อสารภาพ
บาปของพวกเขา (10:7) บรรดาชายเหลานั้นไดมารวมกันและยอมรับผิด พวกเขาตกลงใจที่จะแยกกับ
ภรรยาเหลานัน้ ที่กราบไหวรูปเคารพ (10:9-12,14)
การปฏิบัติรับใชพระเจานั้นไมเพียงแตเราจะตองศึกษา และรูจกั พระวจนะของพระองคเทานั้น
แตเราจะตองเชื่อฟงทั้งหมดเชนเดียวกับเอสรา เมื่อเราหลงทําบาปเราตองเชื่อฟงคําสั่งของพระเจา โดย
การรูสึกเสียใจในความผิดบาป ถอมใจลงสารภาพและละทิ้งความผิดบาปนั้นเสีย
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สอนพระวจนะของพระเจา
บรรดาประชาชนทั้งปวงทั้งหญิงและชาย ไดมารวมกันอีกครั้งหนึ่งที่ลานหนาประตูน้ําในกรุง
เยรูซาเล็ม เพื่อฟงพระวจนะของพระเจา (เนหะมีย 8) เอสรายืนอยูบนแทนไม ที่สรางไวในการนี้
โดยเฉพาะ เมือ่ ทานเปดหนังสือพระบัญญัติ (หนังสือ 5 เลมแรกของพระคัมภีรเดิม) ประชาชนทัง้ ปวง
ไดยนื ขึ้นถวายเกียรติแดพระวจนะของพระเจา (เนหะมีย 8:5) เนื่องจากระบบการถายทอดเสียงในสมัย
นั้นยังไมมี จึงมีผูชายจํานวนหนึ่งแทรกอยูทามกลางประชาชนเหลานัน้ อานไปพรอมกับเอสราเพื่อให
ทุกคนไดยินโดยทัว่ ถึง พวกเขาไดอธิบายขอความใหประชาชนฟง เพื่อประชาชนจะเขาใจพระวจนะ
ของพระเจาได (เนหะมีย 8:7-8) ประชาชนยืนอยูแ ละฟงพระวจนะของพระเจาตลอดเชาจรดเที่ยง (เนหะ
มีย 8:3) แลวก็แยกยายกันกลับไป และจัดการเลี้ยงฉลองขึ้น “เพราะเขาทั้งหลายเขาใจถอยคําซึ่งประกาศ
ใหเขาฟงนั้น” (เนหะมีย 8:12) ประชาชนทุกคนตางมีความยินดีเปนอันมาก
ทานเองไดสนองตอบตอพระเจาอยางไร เมื่อฟงพระวจนะของพระองค มีหลายคนปดหูปดตา
ของเขาเสีย ไมสนใจฟง ดังนั้นแหละขาวประสริฐของพระเจาจึงมีผลตอชีวิตของเขานอยมาก ประชาชน
ในวันนั้นมีความยินดี เพราะรูวาพระเจาไดตรัสอะไรแกพวกเขา เปนเวลานานเทาใด ตั้งแตทานได
ขอบพระคุณพระเจาอยางจริงใจสําหรับสิทธิพิเศษ
ที่ทานมีตอการสดับฟงและเขาใจพระวจนะของ
พระองค
เอสราไดสอนพระวจนะของพระเจาแกประชาชนเปนเวลา 7 วัน ทานไดปฏิบัติรับใชพระเจา
ในทางที่ทานรอบรูที่สุด นั่นคือโดยการสอนพระวจนะของพระองค
เอสราไดรับพระพรจากพระเจา เพราะวาทานไดรับใชพระเจาอยางสุดใจของทาน เชนกัน พระ
เจาจะทรงอวยพระพรแกทุกคนที่ทําตามดังเอสราไดทํามาแลว คือ
1. ทานเตรียมตัวเองใหพรอม
2. ทานศึกษาพระบัญญัติของพระเจา
3. ทานทูลขอการนําจากพระเจา
4. ทานทูลขอใหพระเจาทรงปกปองรักษา
5. เมื่อทานรูพระบัญญัติของพระเจาแลว ทานเชื่อฟง การเชื่อฟงคือสิ่งที่ตองเปนอันดับแรกใน
การปฏิบัติรับใชพระเจา
6. ทานสั่งสอนประชาชน
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บทเรียนสําหรับชีวิต

การปฏิบัติรบั ใชของขาพเจา
บางครั้งทานเคยสงสัยไหมวา ทําไมดูเหมือนวาพระเจาไมทรงใชชวี ิตของทานบางทีอาจเปน
เพราะทานไมไดเชื่อฟงขอความตอนแรกของพระธรรมเอสรา บทที่ 7 ขอ 10 ก็ได เมื่อใดที่ทานพรอม
เมื่อนั้นพระเจาจะทรงใชทาน
พระเจาทรงมีงานสําหรับทุกคน พระองคทรงเรียกโมเสสใหชวยชนชาติยิวใหรอดพนจากการ
เปนทาส พระองคทรงเรียกโยชูวาใหเปนทหารที่กลาหาญเด็กเดีย่ วทรงดลใจใหกษัตริยดาวิด พระราช
นิพนธพระธรรมสดุดี ทรงเรียกเนหะมียใหเปนผูสรางกําแพงกรุงเยรูซาเล็ม และทรงเรียกเฮเซคียาหให
อธิษฐานทูลขอตอพระองค มีเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่งทีพ่ ระเจาทรงเลือกใหเปนผูบอกภรรยาของนามาน
วา พระเจาทรงสามารถรักษาโรคของนามานใหหายได (ดู 2 พงศาวดารบทที่ 5) การปฏิบัติรับใชของแต
ละคนแตกตางกัน เพราะวาความสามารถของแตละคนไมเหมือนกัน แตบุคคลเหลานั้นทุกคนก็มี
จุดประสงคอยางเดียวกันคือ เปนพยานเพื่อพระเจา ไมวาโดยวิถีทางใดที่พวกเขาสามารถปฏิบัติรับใช
พระเจาได
พระเจามิไดทรงเรียกเราแตละคนใหปฏิบตั ิรับใชในทางหรือเวลาเดียวกัน แตทรงเรียกเราให
ปฏิบัติรับใชพระองค พระองคประทานความสามารถหรือพรสวรรคใดใหแกทาน ทานก็ควรถวาย
ความสามารถหรือพรสวรรคนั้นแดพระองค ในการปฏิบัติรับใช ไมวา ทานจะอยู ณ ที่ใดก็ใหปฏิบัติรับ
ใชพระองค ณ ที่นั้นดวย พระองคตรัสวา “ทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเรา” (กิจการ 1:8) ในทุกสิง่ ทุก
อยางที่ทานทํานั้น จงรําลึกเสมอวาทําเพื่อเปนการปฏิบัติรับใชพระเจา เชนนี้แหละการงานที่ทานทําได
อยางดีนนั้ จะเปนพยานเพื่อพระองคเอง ไมวาทานจะอยูท ี่โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยในโรงเรียน ใน
สํานักงาน หรือในสวนไรนาก็ตาม ขอใหเทิดพระเกียรติพระเจาทั้งโดยทางชีวิตของทานและโดยการ
ปฏิบัติรับใชพระองคอยางซื่อสัตยตลอดไป
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม

บทเรียนที่ 10

บทเรียนที่ 10 การอุทิศตัวของเอสเธอร
ขอพระธรรมประจําบทเรียน พระธรรมเอสเธอร
เปาหมายของบทเรียน เพื่อหนุนใจคนหนุมสาว และผูเรียนใหยึดถือตัวอยางการอุทิศตัวของ
เอสเธอร ในการทําตามพระประสงคของพระเจา ถึงแมจะตองเสียสละเทาใดก็ตาม

ขอไตรตรองของครู
ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวัน
วันอาทิตย การเลี้ยงใหญในเปอรเซีย เอสเธอร 1:1-22
วันจันทร การสถาปนาพระราชินีองคใหม เอสเธอร 2:1-23
วันอังคาร คําสั่งใหทําลายลางชาวยิว เอสเธอร 3:1-15
วันพุธ การตัดสินใจอันยิ่งใหญ เอสเธอร 4:1-5,14
วันพฤหัส บําเหน็จจากการแสดงความเมตตา เอสเธอร 6:1-14
วันศุกร แผนการรายจบสิ้นลง เอสเธอร 7:1-8:17
วันเสาร ความสุขในที่สุด เอสเธอร 9:1-10:3
ทานเต็มใจที่จะอุทิศชีวิตในการรับใชพระเยซูคริสตหรือไม ผูเรียนในชั้นของทานไดรับการ
ปฏิบัติรับใชดวยการเสียสละ และดวยความรัก จากทานหรือเปลาทานไดใชเวลาและความคิดในการ
เตรียมตัวสอนบทเรียนไหม ทานเปนครูที่อุทิศตัวเพื่อการสอนอยางจริงจังหรือไม จงคิดถึงความรักที่
ทานมีตอผูเรียนในชั้น และความรักที่เอสเธอรมีตอประชาชนของพระนาง และเปรียบเทียบกันดูวาเปน
อยางไร จงใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสแกทาน ใหทา นยอมออนนอมตอพระเจาอยางสุดใจเพือ่ ปฏิบัติ
ตามน้ําพระทัยของพระองค ขอพระทัยทรงดลใจทานใหเราใจผูเรียนในชั้น เพื่อเขาจะอุทิศชีวิตในการ
ปฏิบัติรับใชพระองค

บทเรียน
บทนํา
ขณะที่ชายผูหนึ่งกําลังเดินตามทางรถไฟในชองเขา เขาไดยนิ เสียงรถดวน กําลังแลนมาทาง
เบื้องหลังในระยะไกล พอเขาเดินผานทางโคง ก็พบกอนหินใหญตกขวางทางรถไฟอยู เขาไมยอม
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เสียเวลาแตไดรีบหันหลังวิ่งกลับไปทางเดิม โบกมือและตะโกนสุดเสียงไปยังรถดวนที่กําลังแลนมา
อยางรวดเร็ว เขาไมไดคิดถึงชีวิตของตนเองแมแตนอย แตเขาคิดถึงชีวติ ผูโดยสารบนรถดวนนับรอยคน
ที่จะตองตายอยางแนนอนหากชนกอนหินนั้น คนขับรถดวนนึกวาเขาเปนคนบา แตก็หยุดรถไดทนั
ความกลาหาญและการอุทิศตัวของชายผูนี้ตอ ภารกิจทามกลางวิกฤตกาลในครั้งนั้น ทําใหคนนับรอยบน
รถดวนสายนัน้ รอดพนจากความตาย
การขยายบทเรียน
ในพระคัมภีรเดิมมีเรื่องราวของพระราชินีองคหนึ่ง ที่อุทิศตัวของพระนางแกประชาชนอยาง
มากมาย พระนางเต็มพระทัยจะสละแมชีวิตในระยะหนาสิ่วหนาขวานเพื่อใหประชาชนพนจากความ
ตาย

ถูกทดลองทามกลางสถานการณที่ยุงยาก
ชีวิตของเอสเธอรเริ่มตนจากสภาพที่ยากเข็ญ เอสเธอรเปนลูกกําพรา พอแมมาแตเล็ก ตาม
ธรรมดาเด็กกําพรามักจะถูกละทิ้งปราศจากความรัก ความอบอุน และการเอาใจใส โมรเดคัย ลุงของเอส
เธอร ซึ่งเปนคนสําคัญคนหนึ่งของแผนดินยูดาหผูอาศัยอยูในราชวังแหงซูซัร ไดใหเอสเธอรอยูดวย
กษัตริยผูปกครองแผนดินในสมัยนั้น คืออาหสุเอรัส (หรือที่หนังสือประวัตศิ าสตรสากล
เรียกวา เซอรซีส) อาหสุเอรัส ทรงครอบครองอาณาจักรอันยิ่งใหญกอปรดวย 127 มลฑล ตั้งแตประเทศ
อินเดียถึงประเทศเอธิโอเปย (1:1) อาหสุเอรัสเปนกษัตริยที่ทรงอํานาจมาก และทรงสถาปนาเอสเธอร
ใหเปนมเหสีของพระองค (อานรายละเอียดในบทที่ 1:2) ชีวิตใหมของเอสเธอร ทานอาจคิดวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงทีแ่ สนสุขเหลือเกิน แตขอใหคดิ ถึงสถานการณตาง ๆ ในขณะนั้น โมรเดคัย เปนชาวยิวที่ดี
ทานรักษาพระบัญญัติของพระเจา และไดเลี้ยงเอสเธอรจนเติบโตขึ้น เพื่อใหเชื่อฟงพระวจนะของพระ
เจาและพระบัญญัติของโมเสส และเพื่อใหปฏิบัติตาม แตเดีย๋ วนี้เอสเธอรไมไดอาศัยอยูในบานของผูที่
นมัสการพระเจาผูทรงพระชนมอยู ตรงกันขามกลับถูกนําเขาไปอยูใ นฮาเร็มของกษัตริยกับหญิงสาวอีก
เปนจํานวนมาก กษัตริยอาหสุเอรัสและพลเมืองของพระองคนมัสการรูปเคารพ แตชาวยิวไมทําเชนนั้น
อาหสุเอรัสทรงเลือกเอสเธอรจากจํานวนหญิงสาวทั้งหมด ใหเปนพระราชินี และนําเขาไปอยูใน
พระราชวังของพระองค (2:16)
ทานลองคิดดู เอสเธอรจะถามตัวเองบอยครั้งเพียงใดวา “ทําไมฉันจึงตองมาอยูที่น”ี่ “ทําไมสิ่ง
เหลานี้ตองเกิดขึ้นกับฉันดวย” เอสเธอรไมทราบวาทําไมจึงตองถูกนําเขาไปในพระราชวังของอาหสุ
เอรัส แตเธอก็ไววางใจพระเจาในทุกสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิต
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ถูกทดลองทามกลางวิกฤตกาล
หาปหลังจากเอสเธอรไดรับการสถาปนาขึ้นเปนพระราชินี ก็มีเหตุการณยุงยากเกิดขึน้ กษัตริย
อาหสุเอรัสทรงแตงตั้งฮามานใหเปนเสนาบดีใหญ ฮามานเกลียดชังชนชาติยวิ เปนอยางยิ่ง (3:10) และ
โดยเฉพาะโมรเดคัย ลุงของเอสเธอรเอง
ฮามานไดเขาเฝากษัตริยและทูลวา ชนชาติยิวนัน้ เปนอันตรายตอบานเมืองเพราะพวกเขาปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติ ที่แตกตางไปจากกฎหมายของอาณาจักร ฮามานไดกราบทูลถวายคําแนะนําแกกษัตริยวา
จะเปนผลดีตอการปกครองแผนดิน หากวาพระองคทรงออกกฤษฎีกาใหทําลายชนชาติยิวเสีย ฮามานยัง
กราบทูลอีกวาจะถวายเงินเปนจํานวนมาก (10,000 ตะลันต) แกพระคลังของกษัตริย หากพระองคออก
กฤษฎีกา กษัตริยอาหสุเอรัสทรงเห็นชอบกับคําแนะนํา และไดประทานธํามรงคตราของพระองคแกฮา
มาน อนุญาตใหออกกฤษฎีกาใชได หลังจากนั้นก็ไดมกี ารกําหนดวันที่จะทําลายลางชนชาติยวิ ซึ่งชน
ชาติยิวจะมีชวี ติ อยูไมถึงป (3:13)
โมรเดคัย มีความทุกขรอนใจเปนอันมากเมื่อรูขาวนี้ ทานจึงทูลแผนการรายนี้แกเอสเธอร และ
ทูลวาพระนางจะตองเขาเฝากษัตริย และกราบทูลออนวอนใหพระองคเห็นแกประชาชนของพระนาง
(4:8) ความจริงกษัตริยอาหสุเอรัส ไมทรงทราบวาเอสเธอรเปนชนชาติยิวผูหนึ่ง การกราบทูลเรื่องราว
นั้นดูเหมือนเปนสิ่งงาย ๆ แตมีปญหาที่สาํ คัญอยูประการหนึ่งก็คือ ไมมีใครกลาเขาเฝากษัตริย นอกจาก
วาพระองคทรงอนุญาตเทานัน้ ผูขัดขืนจะมีโทษถึงประหาร (4:11) และอาหสุเอรัสก็มิไดทรงเรียกเอส
เธอรใหเขาเฝาเปนเวลาถึง 30 วันแลว แตโมรเดคัยมิไดทอ ถอย ทานไดรบเราเอสเธอรครั้งแลวครั้งเลาวา
เปนหนาที่ของพระนางที่จะตองชวยชนชาติยิวไวจากเหตุการณครั้งนี้ และทูลวาพระเจาไดทรงนําพระ
นางใหเขามาอยูในพระราชวังก็เพื่อจุดหมายอันนี้เอง (4:13-14)

เอสเธอรทรงตัดสินพระทัย
เอสเธอรทรงรูวาทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นแกพระนางนัน้ ก็เนื่องมาจากฝพระหัตถของพระเจา
พระเจาทรงมีภาระหนาที่ทจี่ ะใหพระนางรับผิดชอบ พระองคทรงนําพระนางขึ้นสูต ําแหนงราชินกี ็เพื่อ
แกไขเหตุการณในครั้งนี้ นีค่ ือระยะคับขันที่สุดในชีวิตของพระนาง พระนางอาจจะพบจุดจบแหงชีวิต
ในครั้งนี้ก็ได (4:16) พระนางทรงตองการจะทําใหพระประสงคของพระเจาสําเร็จ แมจะตองแลกดวย
ชีวิตก็ตาม ดังนั้นพระนางจึงทรงขอรองใหชนชาติยวิ ในทุกหัวเมืองไดอดอาหาร และอธิษฐานเผื่อดวย
พระนางและสาวใชของพระนางจะอดอาหารและอธิษฐานดวยเหมือนกัน หลังจากนั้นพระนางก็จะลง
มือทําการตามที่ไดวางแผนไว
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การอุทิศตัวไดรับผลสําเร็จ
เอสเธอรทรงพรอมที่จะสละชีวิต พระนางไดเขาเฝากษัตริยอาหสุเอรัส โดยมิไดรับการอนุญาต
กอน พระนางทรงยืนในลานชั้นในของราชสํานักตอหนาพระที่นั่งของกษัตริย และคอยดูวาอะไรจะ
เกิดขึ้นตอไป หากวากษัตริยมิไดทรงเชิญใหเขาเฝาแลวพระนางก็จะถูกนําไปประหารทันที แตหากวา
กษัตริยทรงยื่นพระคฑาแกพระนาง พระนางก็จะรอดชีวิต (5:2)
เมื่อกษัตริยทรงยอมรับพระนางเขาเฝาและตรัสถามวามีประสงคสิ่งใด พระนางทรงควบคุมสติ
และมิไดทราบทูลปญหาในทันทีทันใด พระนางทรงรูวามีความสําคัญมากที่จะตองกราบทูลเรื่องราวให
ถูกกาลเทศะ เพื่อคํากราบทูลจะไดรับผลสําเร็จ ดังนั้นพระนางจึงกราบทูลเชิญใหกษัตริยแ ละฮามานไป
ในงานเลีย้ งที่ พระนางไดเตรียมไวในตอนเย็น
งานเลี้ยง
ฮามานมีความยินดีมากที่ไดรับเกียรติเชนนั้น กษัตริยไดตรัสบอกเอสเธอรวาพระองคจะทรงทํา
ทุกอยางตามทีพ่ ระนางมีพระประสงค แตพระนางก็ทรงคอยจนกวาจะถึงเวลาอันเหมาะสม เมื่อทานตก
อยูในสถานการณที่หมิ่นเหมตออันตรายนัน้ การที่จะมีใจอดทนไมใชของงายนัก แตในบางครั้งเราก็
จําเปนตองอดทน
ในคืนที่สองการเลี้ยงผานไปดวยดี ฮามานคิดวาทานไดรบั เกียรติอยางสูงที่มาในงานเลี้ยงพรอม
กับกษัตริยและพระราชินใี นครั้งนี้ ในทีส่ ุดกษัตริยอาหสุเอรัสก็ตรัสถามถึงปญหาของเอสเธอร (7:2)
เอสเธอรไดคอยเปนเวลานานเพียงพอแลว และเดีย๋ วนี้เปนโอกาสดี ที่จะกราบทูลขอเรียกรองของพระ
นาง (7:3-4)
กษัตริยทรงตอบคําขอรองชวยชนชาติยิว ของเอสเธอรในทันทีทันใดเอสเธอรทรงเลือกเวลา
กราบทูลที่เหมาะสมที่สุด พระนางทรงเต็มพระทัยรอคอยดวยความอดทน เพื่อวากษัตริยจะไดทรง
พรอมที่จะประทานคําตอบได ตามที่พระนางขอรอง (7:5-7)
ความสําเร็จของฮามานในครั้งแรกไดสูญหายไปสิ้น บัดนี้ทานตองออนวอนขอไวชวี ิต แตหาได
สําเร็จไม ชีวิตของเอสเธอรและของชนชาติยิวทั้งปวง ไดรอดพนจากความตาย ก็เพราะการอุทิศตัวเพื่อ
พระเจาและประชาชนของพระนาง

บทเรียนสําหรับชีวิต-การอุทิศตัวของทาน
ทานละ ทานสามารถจะกระทํา อยางทีเ่ อสเธอรทําไดหรือเปลา ทานอาจจะมีโครงการชีวิตของ
ทานแลว ทานรูวาทานตองการจะทําอะไร การมีความทะเยอทะยานนั้น อาจเปนสิ่งทีด่ ีอยาไดละทิ้งเสีย
จงสรางเปาหมายชีวิตของทานไว ในทางที่ดีและบากบั่นมุงมั่นใหไปถึงจุดหมายนั้น แตจงมอบความ
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ทะเยอทะยานของทานไวกบั พระเจา และพระองคจะทรงกระทําใหชีวิตของทาน เปนประโยชนทั้งเพื่อ
ตนเองและเพือ่ ผูอื่น
โยฮัน บันยัน ตองการเปนนักเทศน เขาตองใชเวลาเกือบตลอดชีวิตในหองขัง เนือ่ งจากความ
เชื่อของเขา ในหองขังเขาไดเขียนหนังสือ “ปริศนาธรรม” ที่ทําใหคนจํานวนมากทั่วโลก ไดรับรู
เรื่องราวของพระเจา ทางแหงความรอด และการติดตามพระคริสตจากหนังสือเลมนี้
จงขอใหพระเจาทรงเปนผูนาํ ทาน ในการประกอบอาชีพที่พระองคไดทรงกําหนดไวใหทาน
แลวทานจะแนใจไดวาการมีชีวิตอยูตามที่พระเจาทรงกําหนดไวใหนั้น มีคณ
ุ คามากกวาสิ่งอื่นใด ที่ทาน
วางแผนการไวดว ยตนเอง
ทานอุทิศเวลาใหแกพระเจาหรือไม
ทานสามารถจะคอยทาเวลาที่พระเจาจะใหทานปฏิบัติ
ภารกิจ และคอยทาเวลาที่พระองคจะทรงสําแดงใหทา นรูวาจะทําสิ่งใดอยางอดทนไดหรือไม เคล็ดลับ
ในการที่จะสามารถอยูในสถานที่อันเหมาะสม และในวันเวลาอันถูกตองนั้นก็คือ “จงคอยทาพระเจา
(อิสยาห 40:31)
หากทานตองการใหพระเจาทรงใชทาน ทานก็อาจตองสูญเสียการงานอาชีพสูญเสียมิตรสหาย
หรือแมแตชวี ติ ของทานเอง จงมอบโครงการในอนาคตทั้งหมดไวในพระหัตถของพระเจา ไมวาทาน
จะตองสูญเสียสักเทาใด ก็ยังไมมากเกินไปที่จะสละเพื่อเห็นแกพระเยซูคริสต
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม

บทเรียนที่ 11

บทเรียนที่ 11 พระเจาทรงเรียกอิสยาห
ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห 6:1-13
เปาหมายของบทเรียน เพื่อหนุนใจใหผูเรียนสดับฟงการทรงเรียกของพระเจาและยอมออน
นอมตอพระองคเชนเดียวกับอิสยาห

ขอไตรตรองของครู
ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวัน
วันอาทิตย การทรงเรียกอิสยาห อิสยาห 6:1-13
วันจันทร พลังอํานาจของพระเจา อิสยาห 44:6-10,21-28
วันอังคาร อยามีพระอื่นเลย อิสยาห 46:1-13
วันพุธ พระเจาผูเดียวทีใ่ หความหวัง อิสยาห 45:5-25
วันพฤหัส คําเตือน อิสยาห 5:1-13
วันศุกร คําแหงความหวัง อิสยาห 40:6-31
วันเสาร คําสัญญา อิสยาห 9:1-7
จงพิจารณาชีวติ ของทานวา การที่ทานกําลังสอนอยูนี้เพราะเหตุใด ทานไดรับการทรงเรียกจาก
พระเจาใหสอนชั้นของทานโดยทางใด ทานสอนเพราะวาทานเชื่อวาพระเจาทรงมีพระประสงคใหทําใช
ไหม จงเตรียมตัวใหพรอมในการที่จะบอกผูเรียนในชั้นของทานวา พระเจาทรงทํางานในชีวิตของทาน
อยางไร จงสอนบทเรียนดวยการรูวาอิสยาหนั้นมีความรูส ึกอยางไร เมื่ออิสยาหไดรบั การทรงเรียกจาก
พระเจา

บทเรียน
บทนํา
เมื่อผูจัดการบริษัทตองการติดตอกับใคร
เขาจะเรียกคนใชหรือเลขานุการใหไปปฏิบัติตาม
คําสั่ง เมื่อทานไปถึงโรงเรียน พอถึงเวลาเขาชั้นเรียนกระดิง่ ก็จะดังขึ้นนัน่ แหละคือทานถูกเรียก
พระเจาทรงเรียกประชาชนของพระองคอยางไร (ใหผูเรียนอภิปรายกันถึงขอนี้) แตมีสิ่งหนึ่งที่
เรามั่นใจก็คือ พระเจามิไดทรงเรียกทุก ๆ คนในทางเดียวกันหมด เชน โมเสส ไดเห็นพุมไมที่ลุกโชนอยู
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โยชูวาไดรับการสัมผัสจากมือของโมเสสบนศีรษะของทาน ซามูเอลไดยินพระสุรเสียงของพระเจาใน
ตอนกลางคืน เอลีชารวมเสื้อคลุมของเอลียา เอสเธอรไดรับการบอกถึงความจําเปนและภารหนาที่ที่
จะตองทําอัครสาวกเปาโลไดรับการเยีย่ มเยียนจากบารนาบัส ธิโมทีไดรับเชิญจากเปาโลใหเดินทางไป
ประกาศกับทาน ทุกคนที่กลาวมามีประสบการณแตกตางกัน แตกระนั้นแตละคนก็ไดรับการทรงเรียก
ใหปฏิบัติรับใชพระเจาเหมือนกัน
การขยายบทเรียน

นิมิตเกี่ยวกับพระเจา
เมื่ออิสยาหยังเปนชายหนุมอยูคืออายุราว 20 ปนนั้ ทานมีหนาที่รับผิดชอบอันสําคัญใน
พระราชสํานักของกษัตริยอสุ ซียาหแหงแผนดินยูดาห
ทานเปนอาลักษณหลวงของกษัตริย
(2
พงศาวดาร 26:22) ในฐานะตําแหนงอาลักษณ ทานไดเรียนรูถึงชีวิตในพระราชสํานัก และรูถึงแผนการ
ในอนาคตที่จะมีตอแผนดินของชนชาติยิว
กษัตริยอุสซียาหทรงกลายเปนโรคเรื้อนและสิ้นพระชนมในป 739 กอนคริสตศักราช อิสยาหมี
ความทุกขใจตอการสิ้นพระชนมของอุสซียาห แตยิ่งกวานั้นทานมีความทุกขใจมาก ที่ชนชาติยดู าหได
ดําเนินไปในทางชั่วชาเลวทราม (อิสยาห 1:3-4)
ในวาระแหงความโศกเศราเชนนี้ พระเจาไดเปดเผยพระองคแกอิสยาหและทรงเรียกอิสยาหให
ปฏิบัติภารกิจของพระองค
ในชวงระยะเวลาวิกฤตนั้นเรามักจะไดรับบทเรียนอันสําคัญยิ่งฝายจิต
วิญญาณเสมอ ในสมัยของอิสยาหสถานการณบานเมือง ดูเหมือนจะเลวรายยิง่ แมวาโยธานราชโอรสซึ่ง
เสวยราชยแทนอุสซียาหจะยังคงซื่อสัตยตอพระเจาก็ตาม แตประชาชนก็ยังปฏิบตั ิในทางชัว่ อยู (2
พงศาวดาร 27:2,6) พวกเขาไดละทิ้งพระเจาผูทรงพระชนมอยู หันไปนมัสการกราบไหวรูปเคารพไมมี
ใครเลยที่จะเตือนพวกเขาถึงความเลวรายทีพ่ วกเขากําลังกระทําอยู และการพิพากษาที่จะมาถึงในภาย
หนา
แตอิสยาหไดเห็นพระเจา พระเจาทรงเบนสายตาของอิสยาหมาเสียจากมนุษยและสถานการณ
เลวรายตาง ๆ มาหาพระองค อิสยาหเห็นพระเจาประทับ ณ พระที่นงั่ (อิสยาห 6:1) ทานไดเห็นนิมิต
ความยิ่งใหญแหงฤทธานุภาพ ความบริสุทธิ์ และสงาราศีของพระเจา (1:4) ประชานอาจจะละทิง้ และ
ปฏิเสธพระผูเปนเจาได แตกระนั้นพระองคก็ยังทรงเปนผูปกครองพวกเขาทั้งหมด
เมื่อเพื่อนฝูงหรือคนอื่นทําใหทานผิดหวัง และชีวิตของทานเต็มไปดวยความทุกขใจตาง ๆ นั้น
ทานยังมีความมั่นใจไหมวา พระเจาทรงควบคุมสถานการณทุกอยางทีเ่ กิดขึ้นในชีวิตของทาน
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การทรงเรียกอิสยาหใหปฏิบัติภารกิจของพระเจานัน้ เริ่มตนดวยการที่อิสยาหไดนมิ ิตเห็นพระ
เจา เมื่ออิสยาหผินหนาไปเสียจากเหตุการณวุนวายตาง ๆ รอบตัวทานและเพงมองไปยังพระเจานั้น พระ
เจาไดทรงจัดเตรียมอิสยาหไว เพื่อปฏิบัติหนาที่พิเศษทีพ่ ระองคทรงกําหนดไวให

นิมิตเกี่ยวกับตนเอง
การรูสํานึกถึงความยิ่งใหญของพระเจา ทําใหอิสยาหไดรูถึงความออนแอของตนเอง (6:5)
ความบริสุทธิ์ของพระเจาทําใหอิสยาหไดสํานึกถึงความผิดบาปของทาน
แมบานผูหนึ่งกําลังทําความสะอาดบาน เมื่อไดยนิ เสียงเรียกเธอเปดประตู และเห็นเพื่อนคน
หนึ่งสวมชุดขาวอันสวยงามยืนอยู เพื่อนเธอทําผมอยางสวยหรู และถือชอดอกไมอยูในมือ แมบานเห็น
ความเรียบรอยของเพื่อนเธอเชนนั้นทําใหเธอนึกถึงชุดที่สกปรกและสภาพที่ไมนาดูของเธอ
เพื่อนของเธอไมพูดอะไรเลย แตความแตกตางที่เห็นไดชัดระหวางเขาทั้งสองทําใหแมบานรูสึก
อึดอัดและไมสบายใจกับสภาพตัวเอง เธอรีบเขาไปเปลี่ยนเสื้อผาและหวีผมใหเรียบรอย
เหตุการณจะเปนอยางนี้เชนกัน เมื่อเราพบพระเจา เมื่อเราเขาใจถึงความสวยงามและความ
บริสุทธิ์ของพระเจาอยางแทจริงแลว เราก็จะรูสึกประหวั่นพรั่นพรึงถึงความผิดบาปที่เราไดทําลงไป
หากวาเรื่องราวของอิสยาหจบลงแคนี้ ชีวิตของอิสยาหและของตัวทานเองก็คงจะมืดมิดขาด
ความหวัง แตพระเจามิไดทรงทิ้งเราไวในสภาพที่หมดหวัง อิสยาหไมสามารถจะทําอะไรดวยตัวเองเพื่อ
จะชําระตนใหพนจากบาป แตพระเจาทรงสามารถทําไดและพระองคกท็ รงกระทําเชนนั้น (6:7) เมือ่ อิส
ยาหรูสึกสํานึกถึงความตองการของทานและสารภาพตอพระเจา พระเจาไดทรงตอบ (6:7) พระองคได
ทรงสนองความตองการของอิสยาหและชําระทานใหพนจากบาป

นิมิตเกี่ยวกับภาระหนาที่
การที่อิสยาหไดเห็นนิมิตของพระเจา และเขาใจตัวของทานเองอยางลึกซึ้งนั้นบัดนี้ทา นพรอม
แลวที่จะสดับฟงการทรงเรียกของพระเจา ใหปฏิบัติภารกิจใหมทพี่ ระเจามอบหมายให อิสยาหมีความ
เปนหวงที่ไมมีใครเตือนประชาชนแหงยูดาหใหละเวนเสียจากทางชัว่ ของพวกเขา “บัดนี้พระเจาตรัสกับ
อิสยาหวา “เราจะใชผูใดไป.............” (6:8) อิสยาหรวู าทานเองเปนผูท ี่พระเจาทรงเรียก จึงตอบทันทีวา
“......ใชขาพระองคไปเถอะ” ดังนั้นอิสยาหจึงไดกลายเปนศาสดาพยากรณผูยิ่งใหญ ผูปราศจากความ
กลัวในการสอนชนชาติยวิ แหงยูดาห
พระเจาไดเปดเผยใหผูพยากรณอิสยาหหนุม ผูนี้รูวางานทีอ่ ิสยาหจะกระทํานั้นคืออะไร (6:9)
อิสยาหตองนําพระวจนะของพระเจาไปบอกแกประชาชนของทานและเตือนพวกเขาถึงการพิพากษาที่
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จะมาถึงวา ชนชาติยูดาหจะถูกทําลายและประชาชนจะถูกกวาดตอนไปเปนเชลย (6:9-12) นีเ่ ปนขาวที่
นาสยดสยองยิง่ นัก
แตอิสยาหไมใชผูพยากรณทสี่ อนแตเรื่องการลงโทษเทานั้น ยังเปนผูพ ยากรณที่กลาวถึงความ
เมตตากรุณาของพระเจาดวย ตลอดชีวิตของอิสยาห ทานไมเคยละเลยในการเลาโลมประชาชนของทาน
ทานเตือนพวกเขาใหรูวา พระเจาจะทรงอภัยโทษบาปของพวกเขา หากวาพวกเขาจะละทิ้งหนทางชั่ว
รายเสีย (40:1-2)

บทเรียนสําหรับชีวิต – การทรงเรียกขาพเจา
การที่พระเจาทรงเรียกอิสยาหใหปฏิบัตภิ ารกิจตลอดชีวติ ของทานนั้น เปนการทรงเรียกที่นา
ตื่นเตน อิสยาหไดเห็นพระที่นั่งและทูตสวรรคของพระเจา ทานไดยนิ พระสุรเสียงของพระเจาตรัสแก
ทาน พระเจาทรงตรัสเรียกมนุษยโดยทางนิมิตและพระสุรเสียงเทานัน้ หรือ? (ใหผูเรียนอภิปรายถึงขอนี้)
ไมมีใครสามารถบอกไดวาพระเจาจะทรงเปดเผยน้ําพระทัยของพระองคสําหรับเราในทางใด
บางครั้งเราพลาดในการที่จะรูถึงการทรงเรียกของพระเจา เพราะเรามัวแตคาดหวังวาพระเจาจะทรงสง
สายฟาแลบแปลบปลาบลงมา หรือเปดหนทางใหมใหแกเราในทันใด พระเจาไมคอยตรัสเรียกพลไพร
ของพระองคในทางนี้นกั
พระคัมภีรสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้วาอยางไร ขอใหอานสดุดี 119:33-35,105 พระเจาทรงสัญญาไว
วา จะทรงนําเราโดยทางพระวจนะของพระองค ทานจะรูน้ําพระทัยของพระเจาทางขอพระคัมภีรทที่ าน
อาน พระเจาจะไมทรงนําทานไปในทางทีข่ ัดกับคําสอนในพระคัมภีร สิ่งแรกและสิ่งที่สําคัญคือ จะตอง
ใหพระวจนะของพระเจาเปนใหญในชีวติ ของเรา
ขอใหทานอานสุภาษิต 3:5-6 และสดุดี 32:8 พระเจาทรงเรียกรองทานใหไววางใจและเชื่อฟง
พระองคอยางสุดชีวิตจิตใจ แลวพระองคทรงสัญญาวาจะสําแดงน้ําพระทัยของพระองคสําหรับชีวิตของ
ทาน บางทีพระองคไมสําแดงในทางอัศจรรยหรือในทางที่ผิดปกติธรรมดามากนัก เมื่อทานอุทิศชีวิต
ทั้งหมดของทานใหแกพระองคนั้นพระองคจะทางสอนทานโดยทางพระวจนะของพระองค พระเจาจะ
ทรงใสความคิดของพระองค ลงในหวงความคิดของทาน โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ แลวพระองคจะ
ทรงนําสถานการณตาง ๆ มาสูชีวิตของทาน ซึ่งจะทําใหทานรูว า นั่นคือการทรงเรียกของพระองค
พระองคจะทรงปดหนทางอืน่ หรือปดหนทางที่ทานไดเลือกไวแลวเสียพระองคจะทรงกระทําภารกิจ
โดยผานทางเพื่อนคริสเตียนของทาน โดย หนังสือที่ทา นอานโดยทางศิษยาภิบาล ครูรวีวารศึกษา หรือ
โดยทางเหตุการณธรรมดา ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของทาน เราไมแนใจวาอะไรจะเกิดขึ้นใน
อนาคต แตพระเจามีพระประสงคจะใหเราดําเนินชีวิตในแตละวันแตละกาวอยางมั่นคง เมื่อทานยึดมั่น
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ในพระเจา หรือปฏิบัติอยางอิสยาหแลว ทานจะไดรับสันติสุขและความมั่นใจวา “นี่เปนหนทาง จงเดิน
ในทางนี้.....” (อิสยาห 30:21)

61

วีรชนในพระคัมภีรเดิม

บทเรียนที่ 12

บทเรียนที่ 12 ดาเนียลผูไรความกลัว
ขอพระธรรมประจําบทเรียน ดาเนียลบทที่ 1,5,6
เปาหมายของบทเรียน เพื่อหนุนใจใหผูเรียนมีชวี ิตยืนหยัดเพื่อพระคริสตอยางกลาหาญไมเปน
คนสองฝกสองฝาย

ขอไตรตรองของครู
ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวัน
วันอาทิตย ดาเนียลยืนหยัดอยางมั่นคง ดาเนียล 1:1-21
วันจันทร ดาเนียลแสวงหาสติปญญา ดาเนียล 2:1-18
วันอังคาร พระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน ดาเนียล 2:19-35
วันพุธ ชื่อเสียงของดาเนียล ดาเนียล 5:1-16
วันพฤหัส ความกลาหาญของดาเนียล ดาเนียล 5:17-31
วันศุกร ความมั่นคงของดาเนียล ดาเนียล 6:1-15
วันเสาร ดาเนียลรอดพนความตาย ดาเนียล 6:16-28
คนหนุมสาวสวนมากสมัยนีม้ ักจะใหความสนใจตอผูมีความกลาหาญ เด็ดเดี่ยวคุณลักษณะ
เชนนี้ มีอยูอยางครบถวนในชีวิตของดาเนียล
สมมุติวาทานเปนดาเนียล ทานจะรูสึกอยางไรเมื่อการทดลองตาง ๆ ไดโหมกระหน่ําสูทาน?
การที่ดาเนียลไววางใจในพระเจาอยางมัน่ คงนั้น เปนผลจากการที่ทานอธิษฐานและพึ่งพระเจา ให
พระองคทรงเปนพระผูนํา ขอแนะใหผเู รียนในชั้นของทานไดเห็นถึงคุณลักษณะเหลานี้ และชีใ้ หเขา
เห็นถึงเหตุผลที่ดาเนียลไดไววางใจพระเจาดวย

บทเรียน
บทนํา
เมื่อไดนานมานี้ มีมิชชันนารีหนุม 5 คน ถูกชาวเผาออคกาที่ดุรายในอเมริกาใตฆาตาย ภายหลัง
ตอมาอาลิซาเบ็ธ เอลเลียด ภรรยาของมิชชันนารีผูตายคนหนึ่ง ไดนําบุตรสาวเล็ก ๆ ของเธอไปใชชีวิต
รวมกับชาวเผาที่ดุรายเผานัน้ เธอเรียนภาษาของเผา และบอกเรื่องราวความรักของพระเจาแกพวกเขา
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เดี๋ยวนี้มีชาวเผาออคกาหลายคนรวมทั้งบางคนที่ไดฆามิชชันนารี 5 คน ไดกลับใจรับเอาพระเยซูคริสต
เปนพระผูชวยใหรอดของเขา นางเอลเลียนชางมีความกลาหาญอะไรเชนนี้
เปนเพราะเหตุใดที่ทานและอีกหลาย ๆ คน จึงมีความอายในการเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสต
การศึกษาเรื่องราวของดาเนียลผูรับใชพระเจาอยางกลาหาญในบทนี้จะชวยใหเรายืนหยัดอยางมัน่ คง
เพื่อพระผูเปนเจาของเรา
การขยายบทเรียน

กลาที่จะปฏิเสธ (ดาเนียลบทที่ 1)
ตามคําพยากรณของอิสยาห เนบูคัดเนสซาร กษัตริยแ หงอาณาจักรบาบิโลนไดยกกองทัพเขาตี
กรุงเยรูซาเล็มและกวาดตอนประชาชนไปเปนเชลยเปนจํานวนมาก เนบูคัดเนสซาร ไดเขาปลนพระ
วิหารของพระเจาและนําสมบัติตาง ๆ ไปเก็บไวในพระวิหารและวัดตาง ๆ ที่เปนสถานที่นมัสการ
เทวรูปของพระองค
ตามคําบัญชาของเนบูคัดเนสซารนั้น บรรดาชายหนุม ที่มีรูปรางสงางามกอปรดวยคุณสมบัติ
อยางดี ที่มเี ชื้อพระวงคและเชื้อขุนนางไดถูกนําจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองหลวงของอาณาจักรบาบิ
โลนจนหมด ในจํานวนชายหนุมเหลานี้ มีดาเนียลและสหายของทานรวมอยูดว ย ชายหนุมเหลานี้ไดรับ
การอบรมเปนเวลา 3 ปในการเรียนภาษาบาบิโลนและประเพณีตาง ๆ เพื่อปฏิบัติรับใชในพระราชสํานัก
ของพระมหากษัตริย
พวกเขาไดรับการเลี้ยงดูดว ยอาหารและเหลาองุน อยางดีจากหองเสวยของ
พระราชสํานักโดยตรง (1:3-6)
แตตามพระบัญชาที่พระเจาตรัสสั่งกับโมเสสนั้น
มีอาหารบางชนิดที่ชนชาติยวิ จะแตะตอง
ไมได (เลวีนิติ 11, 17:12-14,20:25-26) ดาเนียลรูวาการที่พระเจาไดทรงแยกชนชาติยวิ ออกจากชนชาติ
อื่นนั้น ก็เพื่อใหรูวาชนชาติยวิ เปนชนชาติของพระองค (เลวีนิติ 20:26) บัดนี้ดาเนียลกําลังตกอยูในภาวะ
ที่ยากแกการตัดสินใจ ทานควรจะเชื่อฟงพระเจา และเสี่ยงตอความไมพอใจของกษัตริยแ ละขาราช
บริพารของพระองคไหม หรือทานควรจะยอมรับเอาอาหารจากพระมหากษัตริยแ ละไมเชื่อฟงพระเจา
ถาเปนทาน ทานจะทําอยางไร เปนการงายที่ทานจะคิดวา “ขาพเจาอยูหางไกลจากบานญาติพี่
นอง อยูในสภาพเชลยศึกทีไ่ รความหวัง ชีวิตอยูใ นกํามือของเหลาศัตรู ถาขาพเจาไมเชื่อฟงพระบัญชา
ของพระเจาและอธิษฐานใหพระองคอภัยโทษให พระองคก็จะทรงอภัยโทษใหขาพเจาอยางแนนอน”
แตดาเนียลมีความกลาที่จะ “ไมยอมทํา” (ดาเนียล 1:8) ทานไมยอมเปนคนใจสองฝกสองฝาย
แตตองการยืนหยัดอยางมั่นคงเพื่อพระเจา ดาเนียลขอรองใหหวั หนาเครื่องเสวยของพระมหากษัตริย สง
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อาหารใหทานและเพื่อนเปนเวลา 10 วัน เฉพาะอาหารที่พระเจาทรงอนุญาตใหแกชนชาติยวิ เทานัน้
(1:9-14)
เมื่อ 10 วันผานไปปรากฏวาชายหนุมชาวยิวเหลานัน้ มีสขุ ภาพอนามัยดีกวาชายหนุมอื่น ๆ ที่
รับอาหารของพระมหากษัตริย (1:15) พระเจาทรงใหเกียรติแกผูที่ยนื หยัดเพื่อพระองค ตั้งแตนนั้ ตอมา
ดาเนียลและเพือ่ นของทานก็ไดรับอาหารตามที่พวกเขาสั่งไปทุกอยาง (ขอ 16)
เมื่อเราไววางใจในพระเจาและยอมออนนอมตอพระองค พระองคจะประทานใหเรามากกวาที่
เราทูลขอหรือคิดไวเสียอีก (อานเอเฟซัส 3:20)

กลาที่จะพูด (ดาเนียลบทที่ 5)
เมื่อเนบูคัดเนสซาร สิ้นพระชนมลง เบลชัสซาร ไดขึ้นเสวยราชยแทนในระยะนี้อํานาจของ
อาณาจักรบาบิโลนเริ่มเสื่อมลง แตตรงกันขามชนชาติมีเดีย และเปอรเซียเริ่มมีอํานาจขึ้นเรื่อย ๆ ทหาร
เปอรเซียไดยาตราทัพสูกรุงบาบิโลน และตั้งคายรอบกําแพงเมือง
แมกระทั่งในเวลาอันคับขันเชนนี้ กษัตริยเบลชัสซาร ก็ยังทรงจัดงานเลีย้ งเจานายจํานวนพันคน
อยางใหญโต ทรงมีบัญชาใหนําภาชนะตาง ๆ ที่นํามาจากพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มสําหรับใสเหลา
องุน เบลชัสซารไดดูหมิ่นพระเจาผูทรงพระชนมอยูไ มเพียงเทานั้นพระองคและแขกเหรื่อทั้งปวงยังได
ดื่มเหลาองุน เพื่อเปนการสรรเสริญเทวรูปของพวกเขาอีกดวย
ในทันใดนัน้ มีมือลึกลับปรากฏขึ้นและเขียนขอความบางประการลงบนฝาผนังเบลชัสซารตก
พระทัยมากในเหตุการณครั้งนี้ (5:5,6,9) ไมมีใครแปลขอความนั้นไดแมแตเหลานักปราชญ หรือหมอดู
ของกษัตริยเองก็ใหความหมายไมได ครัน้ แลวพระราชินีของเบลชัสซาร ไดเสด็จเขาสูทองพระโรงที่
กําลังมีการเลี้ยงและกราบทูลถึงสติปญญาและความสามารถของดาเนียล (5:11,12)
เบลชัสซาร ทรงรับสั่งใหดาเนียลเขาเฝาทันที ดาเนียลรูว าขอความในฝาผนังนั้นก็คือคํา
พิพากษาวาพระเจาจะลงโทษเบลชัสซารนั่นเอง ไมใชงา ยนักทีจ่ ะบอกเรื่องนี้แกผูที่มีอํานาจในแผนดิน
เชน เบลชัสซาร แตพระเจาไดประทานความกลาหาญใหดาเนียล ที่จะยกขอความนีแ้ กเบลชัสซาร โดย
ปราศจากความกลัวใด ๆ ทัง้ สิ้น ดาเนียลประกาศวา พระเจาทรงเปนพระเจาสูงสุดเหนือกษัตริยและชน
ชาติทั้งมวล ทานไดชี้ใหกษัตริยเบลชัสซาร เห็นถึงบาปของพระองค (ขอ 22,23) และกราบทูลใหเบลชัส
ซารทรงรูวา อาณาจักรของพระองคกําลังจะถึงความสิ้นสุด (ขอ 25-28)
ในคืนวันนัน้ เองขอความบนฝาผนังก็กลายเปนความจริง กองทหารเปอรเซียไดเขาลอมเมือง
บาบิโลนและบุกยึดไดดว ยกลยุทธอันเฉียบแหลม โดยไมมีใครตอสูใด ๆ เลย เบลชัสซารถูกประหาร
ชีวิต ดาริอัส คนชาติมีเดีย ก็ไดขึ้นเสวยราชยเปนกษัตริยองคตอมาแทน
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กลาที่จะยอมรับ (ดาเนียลบทที่ 6)
ภายใตการปกครองของดาริอัส อาเนียลไดรับการแตงตั้งใหเปนอภิรัฐมนตรีหนึ่งในสามของ
ราชอาณาจักร กิจการงานของดาเนียลดีเลิศ จนกษัตริยด าริอัสทรงดําริจะตั้งใหทานเปนหัวหนาคนอื่น
ทั้งหมด (6:2,3) อุปราชและอภิรัฐมนตรีคนอื่น ๆ มีความอิจฉาริษยาดาเนียลและพยายามหาทางใสราย
ดาเนียลเสมอ แตก็หาความผิดไมได (ขอ 4) ดาเนียลไดตั้งเปาหมายวาจะทําตามพระทัยของพระเจาเสมอ
ดังนั้นทานจึงทํางานทุกอยางดวยความขยันขันแข็ง
เราเองก็ควรจะยืดเอาตัวอยางของดาเนียลมา
ประพฤติปฏิบัติในชีวติ ของเราดวย
ในที่สุดศัตรูของดาเนียลก็พบวาทางเดียวที่จะจับผิดดาเนียล ก็คอื ออกกฎหมายขัดขวางการ
นมัสการพระเจาของดาเนียล (ขอ 5) ดังนั้นพวกเขาจึงกราบทูลใหดาริอัสตรากฎหมายไมใหผูใด
นมัสการพระเจาใด ๆ เวนแตกษัตริยเ ปนเวลา 30 วัน ตามกฎขอบังคับของชาวมีเดียและเปอรเซีย เมื่อ
พระมหากษัตริยทรงตรากฎหมายออกใชนั้นไมมีผูใดจะฝาฝนได กษัตริยดาริอัสไมทรงรูวา กฎหมาย
นั้นเปนแผนการของศัตรูที่จะกําจัดดาเนียล พระองคจึงทรงลงพระนามในกฎหมายนั้น (ขอ 7-9)
แตดาเนียลยังยืนหยัดอยางมัน่ คงและสัตยจริงตอพระเจา ทานมีความกลาที่จะยอมตามพระเจา
แมวามนุษยจะทําอะไรทานก็ตาม ทานก็ยังอธิษฐานวันละ 3 ครั้งโดยเปดหนาตางชัน้ บนที่ตรงกับกรุง
เยรูซาเล็มดังทีเ่ คยกระทํามาแตกอน (ขอ 10) ทานไมไดอธิษฐานในทีซ่ อนเรน หรือปดบังการอธิษฐาน
เงียบ ๆ ในขณะที่ทํางานเหมือนกับที่เราอาจเคยทํามาแลว ทานไมไดเปนคนใจสองฝกสองฝาย
ทันที ที่ศัตรูของดาเนียลเห็นวา ทานอธิษฐานเหมือนแตกอน (ขอ 11) พวกเขาก็รีบเขาไปกราบ
ทูลใหดาริอัสลงโทษดาเนียลตามกฎหมาย (ขอ 12,13) กษัตริยด าริอัสทรงโทมนัสยิ่งนักและพยายามจะ
หาทางใหดาเนียลพนผิดแตไมบังเกิดผล (ขอ 14) เมื่อดาเนียลถูกโยนเขาไปในถ้ําสิงโต กษัตริยด าริอัส
ไดหนุนใจใหดาเนียลไววางใจในพระเจาของทาน (ขอ 16)
นี่คือคําพยานอันยิ่งใหญของดาเนียล แมกษัตริยด าริอัส ผูไมเชื่อพระเจาก็ยังทรงรูว ามีพระเจาผู
ทรงพระชนมอยู ความเปนหวงของกษัตริยดาริอัส ที่มีตอดาเนียลนัน้ บงไวอยางชัดแจงในขอ 18-20
เรื่องราวที่พระเจาทรงชวยใหดาเนียลรอดพนจากความตายในถ้ําสิงโต เปนเรื่องที่เรารูจักกันดี
(ขอ 21-23) การรอดจากความตายของดาเนียลมีผลตอดาริอัสอยางมหัศจรรย พระองคทรงประกาศทั่ว
ราชอาณาจักร พระเจาของดาเนียลเปนพระเจาที่เทีย่ งแทและเปนพระเจาองคนิรนั ดร ที่ทุกคนใน
ราชอาณาจักรควรออนนอมนมัสการ (ขอ 25-28)
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บทเรียนสําหรับชีวิต
พระเจาประทานความกลาหาญแกทุกคน ที่ตองการปฏิบัติรับใชพระองค พระองคจะทรงใหเขา
เหลานั้นปราศจากความกลัวตอมนุษย
ทานจะปฏิบัตอิ ยางไร เมื่อทานถูกตอตาน เมื่อเพื่อนฝูงเยาะหยันและดูถูกทาน ในการที่ทาน
เปนคริสเตียน ทานไดโตตอบเขาอยางไร ทานเยาะเยยตอบหรือหันหนาหนีเสีย หรือทานโตตอบอยาง
สุภาพและเปนพยานอยางหนักแนนถึงความรักของพระเยซูคริสต ทานจะทําอยางไร เมื่อมีคนหนึ่งเลา
เรื่องหยาบคายใหฟง ทานจะหัวเราะไปดวยกับเขาหรือตอตานคําพูดของเขา ทานพรอมที่จะยืนหยัดโดย
ปราศจากความกลัว เพื่อความชอบธรรมหรือไม
การที่จะยืนหยัดเพื่อพระคริสตนั้น จะตองเชื่อฟงพระบัญชาของพระเจาทั้งหมด (ลูกา 6:46)
พระเจาประทานความตองการและความกลาแกเรา เพื่อใหเรามีชีวิตอยูเพื่อพระองค
ดาเนียลไดยนื หยัดอยางมั่นคง ตอตานการทดลองที่จะทําใหใจทานไขวเขวทานไมยอมปฏิบัติ
ตามการลอลวง
ทานไดกราบทูลกษัตริยอยางกลาหาญถึงการพิพากษาของพระเจาที่จะมาถึงเพราะ
ความผิดบาปของพระองค ดาเนียลกลาที่จะนมัสการพระเจาแมวา จะถูกลงโทษถึงตาย
ทานเปนพยานเพื่อพระคริสตโดยทางคําพูด และทางชีวติ ของทานอยางปราศจากความกลัวใด
ๆ หรือไม แมวาผูอื่นจะดูหมิ่นเยาะเยยทาน ทานก็สามารถจะพึ่งพิงพระเจาไดพระองคจะทรงกระทําให
ทานเปนคนกลาหาญ ปราศจากความกลัวใด ๆ (อานอิสยาห 51:12-13)

66

วีรชนในพระคัมภีรเดิม

บทเรียนที่ 13

บทเรียนที่ 13 ความรับผิดชอบของมาลาคี
ขอพระธรรมประจําบทเรียน พระธรรมมาลาคี
เปาหมายของบทเรียน เพื่อสอนใหผูเรียนรูวาทุก ๆ สิ่งที่เราเปนเจาของนั้นแทจริงเปนของพระ
เจา และสอนใหเรารับผิดชอบตอของประทานจากพระเจา โดยสอนใหรูวิธีใชของประทานสิ่งนั้น

ขอไตรตรองของครู
ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวัน
วันอาทิตย ความรับผิดชอบของมาลาคีมาถึง เนหะมีย 13:7-18
วันจันทร ประชาชนหลูพระเกียรติพระเจา มาลาคี 1:1-17
วันอังคาร ประชาชนไมเชื่อฟงพระเจา มาลาคี 2:1-17
วันพุธ ประชาชนฉอโกงพระเจา มาลาคี 3:1-18
วันพฤหัส วันแหงองคพระผูเ ปนเจา มาลาคี 4:1-6
วันศุกร พระเยซูคริสตกลาวตอตานความหนาซื่อใจคด มัทธิว 23:23-33
วันเสาร คําแนะนําในการถวาย 2 โครินธ 9:1-15
ขอใหยอนไปดูหัวขอตาง ๆ ของบทเรียนในหนังสือเลมนี้ และสํารวจดูชีวิตของทานอยางสัตย
จริงวา คุณลักษณะตาง ๆ ในแตละบทเรียนที่ผานมานั้นมีอยูในชีวิตของทานหรือไม ความเชื่อของทาน
เขมแข็งขึ้นหรือเปลา ความกลาหาญ ความเปนผูนําและการอธิษฐานของทาน เขมแข็งขึ้นหรือไม ทาน
ไดยนิ การทรงเรียกของพระเยซูคริสตและตอบการทรงเรียกนั้นดวยการปฏิบัติรับใชอยางเขมแข็งขึน้
หรือยัง และทานไดอุทิศตัวอยางสุดจิตสุดใจตอพระเยซูคริสตหรือไม
สัปดาหนี้เราจะศึกษาถึงเรื่องความรับผิดชอบ วามีความหมายตอเราในฐานะที่เปนบุตรของ
พระเจาอยางไร จงทูลขอพระเจาใหพระองคทรงทําใหทานเปนผูรับผิดชอบที่ดี ทั้งในดานชีวิตสวนตัว
เวลา และทรัพยสินตาง ๆ ที่ทานมีอยู
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บทเรียน
บทนํา
คนตนเรือนคืออะไร คนตนเรือนคือ ผูจัดการงานตาง ๆ ในสมัยโบราณคนตนเรือนคือผูควบคุม
กิจการงานตาง ๆ ทั้งหมดของผูเปนนาย เปนผูระงับขอโตแยงตรวจบัญชี ตีราคาที่ดิน และยังจัดการ
กิจการภายในบานของผูเปนนายดวย
พระเยซูคริสตเจาทรงกําหนดเราใหเปนคนตนเรือน เปนผูรับผิดชอบตอทรัพยสินตาง ๆ “ของ
เรา” แตแททจี่ ริงสิ่งเหลานัน้ เปนของพระเจา เราควรจัดการงานรับผิดชอบของเราในทางที่จะเปนไป
ตามพระประสงคของพระเจา
การขยายบทเรียน

ความรับผิดชอบในการนมัสการ (มาลาคี บทที่1)
มาลาคีเปนผูพยากรณคนสุดทายแหงแผนดินยูดาห กอนที่พระเยซูจะมาบังเกิดในโลกนี้ มาลาคี
มีชีวิตอยูราว 400 ปกอนคริสตศักราช งานรับผิดชอบของทานก็คือดูแลผูถูกเนรเทศที่ไดกลับคืนมายัง
กรุงเยรูซาเล็ม ในสมัยของทาน ประชาชนจะจัดพิธีและการฉลองตาง ๆ ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม
แตทวาจิตใจอันแทจริงของพวกเขานั้นหางไกลจากพระเจานัก
มาลาคีไดรับคําบัญชาจากพระเจาใหบอกประชาชนรูวา พวกเขาไดหางเหินจากพระเจาผูทรง
พระชนมอยู พระธรรมมาลาคีที่มาลาคีเขียนนั้น เปนคําสนทนาระหวางพระเจาและพลไพรของพระองค
ขั้นแรก มาลาคีใหประชาชนเห็นถึงความผิดบาปของพวกเขา ขั้นสอง มาลาคีไดบันทึกคําถามของ
ประชาชน ทีก่ ลาวตอตานขอกลาวหาของทาน ขั้นสุดทาย มาลาคีไดนําพระวจนะของพระเจา พิสูจน
ขออางของทานวาเปนความจริง ทานจะพบคําวา “เจากลาววา” หรือ “เจาไดกลาววา” ในพระธรรม
มาลาคีกี่คั้ง (ขอใหครูอานดูและทําเครื่องหมายไวกอนจะเขาชั้นสอน จะพบอยางนอย 14 ครั้ง) และทาน
จะพบคําวา “พระเจาตรัสวา” หรือ “พระเจาจอมโยธาตรัสวา” กี่ครั้งในพระธรรมเลมเดียวกัน (อยางนอย
20 ครั้ง)
1. รักพระเจา
ขอกลาวหาขอแรกของพระเจาตอชนชาติยวิ คือ ไดตรัสบอกวาพระองครักพวกเขา แต
ประชาชนกลับมีความสงสัยในขอนี้ พระเจาไดทรงเตือนพวกเขาวาพระองคไดประทาน ความรักของ
พระองคไดโดยการทรงเลือกยาโคบ และเพราะยาโคบบรรพบุรุษของเขานี่เองพระองคจะทรงใหชน
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ชาติของเขายิ่งใหญ (1:2) เชนเดียวกันถาเราจะรับผิดชอบในการนมัสการเราจะตองถวายความรักของ
เราแดพระเจาจนหมดสิ้น พระเจาทรงตองการความรักจากชีวิตจิตใจของเรามากกวาสิ่งใด ๆ (สดุดี
51:16-17)
2. ถวายเกียรติพระเจา
ขอกลาวหาขอที่สองของพระเจาก็คือ ประชาชนของพระองคมิไดถวายเกียรติหรือเกรงกลัว
พระองคเลย (มาลาคี 1:6) ความจริงพวกปุโรหิตนั่นเองที่ไดดูถูกดูหมิ่นพระเจา เมื่อมาลาคีกลาวหา
มาลาคีก็ชี้ใหพวกปุโรหิตรูว า พวกเขาเองทําผิดเพราะรับเอาของถวายอันไรคาจากประชาชน มาเปน
เครื่องสักการบูชาแดพระเจา มีทั้งสัตวที่ตาบอด ขาเสีย เปนโรค หรือมีบาดแผลตาง ๆ ซึ่งเปนการขัดกับ
บทบัญญัติของโมเสสอยางชัดแจง (1:7-8) แมแตเจาเมืองก็จะรูสึกวา ถูกดูหมิน่ อยางมากหากไดรับของ
กํานัลเชนนัน้
พระเจาทรงตองการใหเราเทิดพระเกียรติพระองค โดยการเชื่อฟงและถวายสิ่งที่ดที ี่สุดของเรา
ใหแดพระองค เปนการงายนักที่จะถวายเงินปลอมหรือเงินเกา ๆ ที่เขาใชไมได หรือเวลาเก็บเกี่ยวพืชผล
ก็นําพืชผลที่เลวที่สุด หรือสัตวที่ใกลจะตายมาถวายแดพระเจา การถวายเชนนัน้ เปนการดูถูกดูหมิ่นพระ
เจาอยางมาก และแสดงถึงการฉอโกงพระเจา (ขอ 13-14)

ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติ (มาลาคี บทที่ 2)
ทั้งประชาชนและปุโรหิตไดประพฤติปฏิบัติในทางที่ขดั กับน้ําพระทัยของพระเจา
ปุโรหิต
ไมไดเอาใจใสตอการสั่งสอน ใหประชาชนหันกลับมาเสียจากทางชัว่ เขาไมไดสอนพระวจนะของพระ
เจาแกประชาชน จึงเปนเหตุใหประชาชนไมนับถือพวกเขาอีกตอไป
ประชาชนกลายเปนคนหลอกลวงทรยศกันเอง หันไปแตงงานกับหญิงที่นมัสการพระอื่น ซึ่ง
เปนการตอตานความบริสุทธิ์ของพระเจาอยางเอกอุ ทั้งไมเอาใจใสตอความบริสุทธิ์แหงชีวิตสมรส กลับ
หยารางกันและนําเอาหญิงอื่นมาเปนภรรยาแทน
ความผิดบาปของปุโรหิตและประชาชน มีสรุปไวอยางครบบริบูรณในพระธรรมมาลาคี 2:17
และ 3:5 พวกเขากลายเปนเปนคนหลอกลวงจนพากันเห็นสิ่ง “ชั่ว” เปนสิ่ง “ดี” หรือพากันละเลยตอการ
พิพากษาของพระเจา ทีจ่ ะตกแกพวกเขาอยางแนนอน
เชนเดียวกันในการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอยาง เราจะหลอกลวงหรือขาดความซื่อสัตยไมไดเลย ขอให
เราเปนคนรับผิดชอบที่มีใจสัตยซื่อและเชือ่ ฟงตลอดชั่วอายุขัยของชีวติ ที่พระเจาประทานใหเรา
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ความรับผิดชอบตอทรัพยสิน (มาลาคีบทที่ 3)
หลังจากที่พระเจาไดตรัสบอกถึงบาปของประชาชนและของปุโรหิตแลว พระองคทรงใหคํา
สัญญาแกพวกเขาดวยความรักประการหนึ่ง (ขอ 1-4) และชักชวนใหพวกเขาหันกลับมาหาพระองค (ขอ
7) แมกระนัน้ ประชาชนยังปฏิเสธวา พวกเขามิไดอยูหา งไกลหรือขัดขืนพระเจาเลย คําถามของเขาในขอ
ที่ 7 อางวา เขาไมมีมลทินใด ๆ เลย
1. ถวายตามสวน
ขอกลาวหาขอตอไปของพระเจาก็คือ “มนุษยจะฉอโกงพระเจาหรือ” (ขอ 8) ประชาชนได
ตอตานอางความบริสุทธิ์ของเขาวา “เราทั้งหลายฉอโกงพระเจาอยางไร” แตมาลาคีไดตอบคําถามขอนี้
เรียบรอยแลว พวกเขาไดฉอโกงพระเจาโดยการไมนําพาตอความรักของพระเจา (1:2) โดยไมยอมรับ
นับถือพระนามของพระเจา (1:6) โดยถวายเครื่องบูชาที่ไรคา (1:7) โดยขาดความเชื่อในพระวจนะของ
พระเจา (2:8) โดยการทําบาปอันนาสยดสยอง (3:5)
ขอกลาวหาขอสุดทายของพระเจาคือ พวกเขาไมไดถวายทศางคและเครื่องสักการบูชา (3:8)
ทศางคก็คือการถวายสิบลดแดพระเจา ตั้งแตสมัยของอับราฮัมมามีกฎอยูวา ประชาชนจะตองถวายสิบ
ลด (ทศางค) แดพระเจา (ปฐมกาล 14:20,28:22,เลวีนิติ 27:30-32)
ประชาชนไมไดถวายทศางคและเครื่องสักการบูชาแดพระเจาในพระวิหาร ไมไดเลี้ยงดูปุโรหิต
และไมไดนมัสการพระเจาในพระวิหารของพระองค พระเจาทรงเราใจใหประชาชนถวายดวยใจยินดี
และเราใจใหพวกเขาเห็นถึงพระพรอันมหัศจรรย ที่พระองคจะประทานให (3:10-12)
เราผูเปนคริสเตียนในทุกวันนี้ตองรูวา เปนสิ่งสําคัญที่เราจะตองเรียนรูใ นการเปนผูรับผิดชอบที่
ดีตอทรัพยสินที่มีอยูวา พระเยซูคริสตไดตรัสเรื่องทรัพยสินฝายโลกมากกวาทีพ่ ระองคตรัสเกี่ยวกับสิ่ง
อื่นถึงหาเทา การถวายของเราควรเปนไปตามพระธรรม 1 โครินธ 16:2 เราควรถวายเปนประจํา ควร
ถวายเปนสวนตัว และควรถวายสวนที่พระเจาประทานให
2. ถวายโดยเต็มใจ
พระเจาไมทรงรับของถวายอันไรคาของชาวยิวฉันใด พระองคก็ไมทรงรับของถวายที่เราถวาย
ดวยความไมเต็มใจฉันนัน้ พระองคทรงตองการใหเราถวายโดยใจกวาง และดวยใจที่ขอบพระคุณและ
สรรเสริญพระองค ขอใหเราคิดดูที่เราถวายกลับคืนแดพระเจานัน้ เปนแตเพียงนอยนิด ในบรรดาสิ่งที่
พระองคไดประทานใหแกเรา (อาน 2 โครินธ 9:7) การถวายของเราไมควรเห็นแกผลได แตจงถวาย
เพราะความรักที่มีตอพระเจา เมื่อนั้นแหละเราจะเปนคนรับผิดชอบตอทรัพยสินของเราอยางแทจริ

70

บทเรียนสําหรับชีวิต
เหตุใดสมาชิกคริสตจักรในสมัยนี้ จึงถวายไมถึงทศางคแดพระเจา ทานถวายทศางคแดพระเจา
หรือเปลา บางครั้งเราอาจแกตัววาเพราะความยากจน เพราะฐานะทางครอบครัว จึงทําใหถวายทศางค
ไมได แตวาพระเจาจะประทานใหมากกวาที่เราถวาย มากกวาทีเ่ ราคิดเสียอีก ถาเราสังเกตใหดีจะเห็นวา
มีบางคนที่บนวาขัดสนยังใชจายฟุมเฟอยในการเดินตามวิถีทางของโลก เขายังใชเงินในทางที่ผิด ๆ อยู
หากเรารักพระเจาอยางแทจริงแลว เราก็ตอ งถวายสวนทีเ่ ปนของพระเจากอนอื่นใด
ทุกสิ่งทุกอยางที่เรามีอยูมาจากพระเจา (สดุดี 24:1, ฮักกัย 2:8, สดุดี 50:10-12,1โครินธ 3:21-23)
ทั้งสากลจักรวาลและแผนดินโลกทั้งหมดเปนของพระเจา ทุกสวนในรางกาย เวลา ความสามารถ
ทรัพยสิน เงินทองของทานทั้งหมดนัน้ พระเจาประทานให.
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