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คํานํา 
จุดมุงหมายของการจัดพิมพหนังสือคูมือครูรวีวารศึกษาเลมนี้ข้ึน ก็เพื่อใหผูเรียนรวีวารศึกษา 

และคริสเตียนท่ัวไปไดเรียนรูถึงชีวิตของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในพระคัมภีรเดิมบางคน ท่ีไดยนืหยัดอยาง
เด็ดเดี่ยวม่ันคงเพื่อพระเจา โดยไมคํานึงถึงความสุขสวนตัว นอกจากนัน้แลวหลักสูตรเลมนี้ยังจะเปนขอ
สอนใจ เปนแนวปฏิบัติแกผูศึกษาใหรูจักส่ิงตาง ๆ ท่ีบุคคลเหลานั้นประสบในชีวิต และใหรูจกันําเคล็ด
ลับในชีวิตของบุคคลเหลานั้นมาเปนขอสังวรณในชีวิต ประยุกตเขากับสังคมปจจุบัน 

การท่ีจะหาบทเรียนสําหรับชีวิตนั้น พระคริสตธรรมคัมภีรคําสอนทุกอยางท่ีผูเรียนใครจะ
เรียนรู ดังนัน้เราหวังวาหลักสูตรเลมนี้ คงจะเปนพลังสวนหนึ่ง ท่ีจะชวยใหผูเรียนพบกับความรักท่ี
แทจริงของพระเจา ในพระคริสตธรรมคัมภีร 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร 
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม        บทเรียนท่ี 1 

บทเรียนที่ 1 ความสําคัญของพระคมัภีรเดิม 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน พระบัญญัติ 6:1-25 
เปาหมายของบทเรียน เพื่อหนุนใจใหผูเรียนศึกษาพระคัมภีรเดิม เพราะวาในพระคัมภีรเดิมนัน้ 

พระเจาไดทรงเปดเผยความจริงอันยิ่งใหญบางประการของพระองค และเพื่อสําแดงถึงสัมพันธภาพอัน
ใกลชิดของความจริงนี้ กับพระคริสตธรรมใหม 

ขอไตรตรองของครู 

ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวัน 

วันอาทิตย พระบัญชาของพระเจาเกี่ยวกับพระวจนะของพระองค เฉลยธรรมบัญญัติ 6:1-25 
วันจนัทร ฤทธานุภาพและพระสติปญญาของพระเจา   โยบ 38:1-41 
วันอังคาร พระสัญญาของพระเจาท่ีวาพระองคจะสถิตอยูดวย  สดุดี 139:1-24 
วันพุธ  พระเมตตากรุณาและความรักของพระเจา   สดุดี 103:1-22 
วันพฤหัสบด ี การทํานายถึงการเสด็จมาของพระผูชวยใหรอด  อิสยาห 53:1-12 
วันศุกร  พระคริสตผูทรงเปนปสกาของเรา    อพยพ 12:1-51, 

1 โครินธ 5:7 
วันเสาร  พระคริสต มหาปุโรหิตผูยิ่งใหญ    ปฐมกาล 14:17-24, 

ฮีบรู 7:1-28 

บทเรียน 

บทนํา 

ทานเคยอานพระคัมภีรเดิมโดยตลอดแลวหรือยัง? อาจจะมีหลายอยางในพระคัมภีรเดิมซ่ึงทาน
ไมเขาใจ แตมีความจริงอยูประการหน่ึง คือเราจะไมสามารถรูจักความหมายอันลึกซ้ึงของพระคริสต
ธรรมใหมไดเลย หากเราไมรูจักแผนการของพระเจา ตั้งแตปฐมกาล ตามท่ีพระเจาทรงเปดเผยในพระ
คัมภีรเดิมนัน้ 
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การขยายบทเรียน 

เขียนขึ้นเพ่ือใหเราเรียนรู 

อัครสาวกเปาโลไดบอกชาวโรมันวา “เพราะวาส่ิงท่ีเขียนไวในสมยักอนนั้นกเ็ขียนไวเพื่อส่ัง
สอนเรา” (โรม 15:4) มีความจริงอะไรบางในพระคัมภีรเดิมท่ีเราควรจะเรียนรู? (ถาเปนไปไดขอให
บันทึกความคิดเห็นของนักเรียนไวบนกระดานดํา) 

1. การเนรมิตสราง 

พระเจาทรงเนรมิตสรางมนุษยข้ึนเพราะเหตุใด? พระเจาทรงสรางมนุษยตามพระฉายาของ
พระองค เพื่อวามนุษยจะสามารถมีสามัคคีธรรมกับพระองคได (ปฐมกาล 1:26,27) พระเจาทรงสราง
ทานเพื่อจะใหทานถวายพระเกียรติแดพระองค (1 พงศาวดาร 16:29) พระเจาทรงสรางรางกายของ
มนุษยจากผงคลีดิน (ปฐมกาล 2:7) แลวพระองคทรงระบายลมปราณเขาทางจมูก มนุษยจึงเปนผูมีชีวิต
อยู มนษุยมีชีวิตอยูไดก็เพราะพระเจาทรงสรางข้ึนมา ฉะนั้นมนุษยจงึเปนผลิตผลจากพระหตัถอันทรง
ฤทธ์ิของพระเจาโดยตรง 

นอกจากนั้นพระคัมภีรเดิมยงัตอบปญหาท่ีวา “ความผิดบาปเกิดข้ึนไดอยางไร?” อาดัมไดขัด
ขืนคําส่ังของพระเจาและไมเช่ือฟง พระองคไดทรงเตือนอาดัมไววา ถาอาดัมไมเช่ือฟงพระองค อาดัม
จะตองไดรับความตายเปนผลลัพธ (ปฐมกาล 2:17) อาดัมไมเช่ือฟง เขาจึงไดรับโทษตามคําตรัสของ
พระองค 

ตลอดพระคัมภีรเดิมท้ังเลมไดเปดเผยถึงพระสัญญาของพระเจาวาพระองคจะทรงสงพระผูชวย
ใหรอดลงมายงัโลก เพื่อชวยใหปวงมนุษยรอดพนจากบาป ใหเราอานพระธรรมอิสยาห บทท่ี 53 ดู จะ
เห็นไดวา เนื้อความในบทนีก้ลาวถึงพระผูชวยใหรอดท่ีจะเสด็จลงมานัน้ วาจะตองทนทุกขทรมาน 

การท่ีพระธรรมอิสยาหบทท่ี 53 สอนไวอยางนั้น ยังความแปลกใจแกชนชาติยวิอยางยิ่ง ดังนั้น
อิสยาหจึงประกาศวา “ใครเลาจะเช่ือส่ิงท่ีเราท้ังหลายไดยนิพระกรของพระเจาไดทรงสําแดงแกผูใด” 
แลวอิสยาหยังไดเลาตอไปถึงการท่ีพระผูชวยใหรอดจะทรงถวายพระองคเอง และเหตุผลท่ีพระองค
จะตองส้ินพระชนม (อานอิสยาห 53:3-6) 

2. การทํานายถึงเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้น 

จดหมายฝากในพระคริสตธรรมใหมนั้น เต็มไปดวยขอความท่ีเราจะสามารถเขาใจไดก็ตอเม่ือ
เราไดอานพระคัมภีรเดิมเทานั้น อาจารยเปาโลไดอางวา พระคริสตเปน “ปสกาของเรา” (1 โครินธ 5:7) 
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ท้ังนี้เราอาจจะไมเขาใจความหมายได นอกจากเราจะรูถึงวิธีการท่ีพระเจาทรงนําชนชาติอิสราเอลออก
จากประเทศอียิปต (ทบทวนเร่ืองนี้จากอพยพบทท่ี 12) 

ในพระธรรม 1 โครินธ 10:4 อาจารยเปาโลไดกลาวถึงชนชาติอิสราเอลวา “.....เขาไดดื่มน้ํา ซ่ึง
ไหลออกมาจากพระศิลาท่ีตดิตามเขามา พระศิลานั้น คือพระคริสต” สําหรับชาวยวิท่ีไมรูวาพระเจาทรง
จัดสรรน้ําไวใหในถ่ินทุรกนัดารนั้น (อพยพ 17:6) ขอความท่ีกลาวนี้ ยงัคงแปลกใจแกพวกเขามาก 

พระธรรมฮีบรูสอนเราคร้ังแลวคร้ังเลา เกี่ยวกับการถวายสักการบูชาในพระคัมภีรเดมิ และการ
ท่ีพระเยซูคริสตทรงส้ินพระชนมถวายพระองคเอง ท้ังไดอธิบายถึงมหาปุโรหิตในพระคัมภีรเดิม และ
ในพระธรรมฮีบรูยังเลาถึงมหาปุโรหิตผูยิ่งใหญอีกดวยคือพระเยซูคริสตเจา การเปรียบเทียบท่ีกลาวไว
ในพระธรรมฮีบรู จะไมมีความหมายสําหรับเราเลย นอกจากเราจะไดอานพระธรรมเลวีนิติเสียกอน 

เหลานักปราชญตางมุงหนาสูกรุงเยรูซาเล็ม ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีพระราชวงัของกษัตริย
เฮโรดต้ังอยู แตในพระธรรมมีคาห 5:2 ไดทํานายวาพระเมสสิยาหจะประสูติท่ีหมูบานเบธเลเฮม 

พระเยซูคริสตเองไดทรงอางจากพระคัมภีรเดิมโดยตรงถึง 14 เลม พระองคตรัสถามนิโคเดมัส 
(ยอหน 3:14) ถึงเร่ืองของโมเสสและงูทองเหลือง (กันดารวิถี 21:5-9) พระองคไดตรัสถึงมานาท่ีพระเจา
ประทานและไดบอกแกชนชาติยิววา พระองคเปนทิพยอาหารท่ีมาจากสวรรค (อพยพ 16:1-22 และยอห
นบทท่ี 6) พระองคทรงประทับในธรรมศาลาเมืองนาซาเร็ธ และอานจากพระธรรมอิสยาห (อิสยาห 
61:1-2) เม่ือทรงอานจบแลว พระองคทรงประกาศวา “พระคัมภีรตอนน้ีท่ีทานไดยนิกับหูของทาน ก็
สําเร็จลงแลว” (ลูกา 4:21) แตยังมีคําทํานายบางประการ จะสําเร็จในวันท่ีพระเยซูคริสตเสด็จมาคร้ังท่ี
สอง 

เขียนขึ้นเพ่ือเตือนสติเรา 

พระคัมภีรเดิมไมเพียงแตส่ังสอนเราเทานัน้ หากยังตักเตือนเราดวย (1 โครินธ 10:11) 
จุดประสงคท่ีสําคัญท่ีสุดของพระบัญญัติหาเลมแรกนัน้ ก็เพื่อใหพลไพรของพระเจาเกิดความประทับใจ
ในความบริสุทธ์ิและความชอบธรรมของพระองค เม่ือโมเสสเห็นพระเจาทรงเปดหนทางใหชนชาติ
อิสราเอลขามทะเลแดงไดนัน้ โมเสสไดสรรเสริญพระเจาวา “ขาแตพระเจา ในบรรดาพระท้ังปวง องค
ไหนจะเหมือนพระองคผูทรงประกอบดวยความบริสุทธ์ิและนาเกรงขาม เนื่องดวยพระราชกิจอัน
รุงเรืองและอัศจรรยท่ีพระองคทรงกระทํา” (อพยพ 15:11) 

ในพระธรรมอพยพ 3:5 พระเจาตรัสส่ังใหโมเสสถอดรองเทาออก เพราะแมแตพื้นดินก็บริสุทธ์ิ 
เม่ือพระเจาประทับอยู ประชาชนชาวยิวไมกลาท่ีจะเขาไปใกลภเูขาซีนาย เม่ือพระเจาไดประทานพระ
บัญญัติ (พระบัญญัติ 5:5,24,25) ยิ่งเรารูถึงความบริสุทธ์ิของพระเจามากเทาใด เรากย็ิง่รูถึงความผิดบาป
ของเรามากข้ึนเทานั้น 
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การพิพากษาลงโทษบาป 

ในพระคัมภีรเดิมไดบอกถึงความรายกาจของความผิดบาป ประชาชนสามารถจะเขาใกลพระ
เจา และขอใหพระองคทรงอภัยโทษ โดยการนําเคร่ืองสักการบูชาถวายแดพระองคเทานั้น การนําเครื่อง
สักการบูชาถวายแดพระเจาดงักลาวนั้น เปนภาพท่ีไมนาดู กล่ินเหม็นคลุง และบาปกย็ิ่งเลวราย แตเพราะ
พระเจากําลังเร่ิมทําใหเขารูวาพระองคกําลังเตรียมพวกเขาไว เพื่อใหไดรับการอภัยโทษโดยทางพระเยซู
คริสตองคพระผูเปนเจา ผูทรงถวายพระองคเองเพื่อเรา 

ในพระคัมภีรเดิมเม่ือพลไพรของพระเจาไมเช่ือฟงพระเจา เขากข็าดการมีสามัคคีธรรมกับ
พระองค เราเองจะรูสึกไมสบายใจเลย จนกวาเราจะกลับมาหาพระองคและสารภาพความผิบาปของเรา  
แลวพระองคจะทรงชําระเราใหพนจากอธรรม (1 ยอหน 1:9) เราตองใครครวญและจะตองรูสึกเสียใจท่ี
ไดกระทําบาปลงไป เราไมตองการทําบาปนั้นอีก เพราะวาการทําเชนนั้นทําใหเราถูกตัดขาดจากการเปน
มิตรกับพระเจา 

ในการศึกษาพระคัมภีรเดิม เราจะไดรับบทเรียนหลายอยางจากการศึกษาชีวติของบุคคล เรา
ควรจะนําขอผิดพลาดของคนเหลานั้น มาเปนขอสังวรณเปนขอเตือนสติในการดําเนนิชีวิตของเรา 

เขียนขึ้นเพ่ือการศึกษาของเรา 

เหตุผลประการหน่ึงท่ีเราควรจะศึกษาพระคัมภีรเดิมก็คือ เปนพระประสงคของพระเจา ท่ีจะให
เราศึกษาพระวจนะของพระองค (อาน พระบัญญัติ 6:1,6,17) เราจะตองเช่ือฟงคําส่ังของพระเจาในทุก
ส่ิง เราศึกษาพระคัมภีรเดิม เพื่อเราจะไดมีชีวิตเปนท่ีชอบพระทัย ขอ 24 สอนวาการเช่ือฟงนั้น “เปนผลดี
แกเราเสมอ” 

พระธรรม ขอ 6-9 ในบทนี้สอนเราวา เราควรจะเรียนรู ส่ังสอน และคุยกับคนอ่ืนเร่ืองพระ
บัญชาของพระเจา ภาวะนี้ควรจะเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวนัโดยตรง แตท้ังนี้ก็ตองอาศัยความมานะ
อุตสาหะ พระธรรมอิสยาห 34:16 สอนวา “จงแสวงหาและอานจากหนังสือของพระเจา” 

ในการที่จะทําเชนนี ้ ทานจะตองจดัเวลาไวศึกษาพระวจนะของพระเจาอยางเปนกิจวัตร
ประจําวนั และเดีย๋วนี้เปนโอกาสดีท่ีจะสํารวจดูตวัของทานเองวา ทานรูจักพระวจนะของพระเจาไหม? 
ความคิด คําพดู และการกระทําของทานอยูภายใตการควบคุมของคําสอนของพระเจาหรือไม? กษัตริย
ดาวิดตรัสวา ผูท่ีมีความปติยนิดียอม “ภาวนาพระธรรมของพระเจาท้ังกลางวันและกลางคืน” (สดุด ี1:2) 

บทเรียนสําหรับชีวิต 

ขอใหคิดถึงพระสัญญาอันประเสริฐสําหรับการดําเนนิชีวิตประจําวันของเรา ท่ีพระเจาได
ประทานไวในพระคัมภีร (โยชูวา 1:9,เยเรมีย 33:3,ฯลฯ) 
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พระวจนะของพระเจา ท้ังพระคริสตธรรมใหม และพระคัมภีรเดิมนัน้เปดเผยถึงแผนการของ
พระเจาอยางครบบริบูรณ จากพระวจนะของพระเจา เราจึงไดเรียนรูวาประสบการณทุกอยางในชีวิต
ของเรานั้น มีความสําคัญตอพระเจา เราจําเปนจะตองใชพระคริสตธรรมคัมภีรท้ังหมดในการสอน ใน
การตักเตือนวากลาว และฝกฝนตามท่ีพระเจาทรงมีพระประสงค (2 ทิโมธี 3:16) 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงชวยใหเราเขาใจ ถึงความจริงแหงพระคริสตธรรมคัมภีร พระองคทรง
ใชพระวจนะของพระองคเพือ่นําเราใหสามารถเผชิญกับความออนแอ ความผิดบาป และวิถีทางท่ีเรา
จะตองไดรับการเปล่ียนแปลง 

จงใชเวลาทุกวนัในการศึกษาไตรตรองถึงพระวจนะของพระเจา อธิษฐานทูลขอใหพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิทรงใหความเขาใจบทเรียนท่ีทานจะศึกษา เม่ือทานปฏิบัติกิจวัตรประจําวนันั้น อยาได
ละท้ิงพระวจนะของพระเจา ใหพระวจนะของพระองคมีสวนในความคิดและในการปฏิบัติภารกิจ
ตลอดวัน 
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม        บทเรียนท่ี 2 

บทเรียนที่ 2 ความเช่ือของอับราฮัม 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ปฐมกาล บทท่ี 12,15, และ 22 

เปาหมายของบทเรียน เพื่อสอนใหผูเรียนรูวา การสําแดงความเช่ือของอับราฮัมนั้นเปนแบบ
แผนในการดําเนินชีวิตโดยความเช่ือของพวกเขา 

ขอไตรตรองของครู 

ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวนั 
วันอาทิตย การทรงเรียกอับราม ปฐมกาล 12:1-20 
วันจนัทร พระเจาทรงทําพระสัญญากับอับราม ปฐมกาล 15:1-21 
วันอังคาร พระสัญญาท่ีจะประทานบุตรแกอับราม ปฐมกาล 17:1-27 
วันพุธ พระเจาทรงเยี่ยมอับราฮัม ปฐมกาล 18:1-33 
วันพฤหัสบดี การทดลองความเช่ือ ปฐมกาล 22:1-23 
วันศุกร อับราฮัมบิดาแหงความเช่ือ ฮีบรู 11:8-19 
วันเสาร อุทาหรณเกีย่วกับความเช่ือ โรม 4:1-23 
หากเราจะดูส่ิงแวดลอมในชีวิตของบุคคลท่ีปรากฏในพระคัมภีรเดิมแลว เราสามารถนํามา

เปรียบเทียบกบัชีวิตของเราเองวา แตกตาง หรือเหมือนกันอยางไรบางในการสอนของครู โปรดชวย
ผูเรียนของทานใหรูวาหญิงและชายในพระคัมภีรเดิมท่ีกาํลังศึกษาอยูนี ้ เปนวีรชนเพื่อพระเจาอยาง
แทจริง ฉะนัน้ในการสอนก็ใหผูเรยีนไดรูและคิดเสมอวาบุคคลเหลานั้น ขณะท่ีมีชีวิตอยู ก็มีปญหาตาง 
ๆ เหมือนบุคคลท่ัวไป แตพวกเรากจ็ะไดรับบทเรียนจากความพายแพและชัยชนะในปญหาชีวิตของ
พวกเขา 

ขณะท่ีทานกําลังศึกษาเร่ืองความเช่ือของอับราฮัมอยูนี ้ จงคิดถึงเหตุการณท่ีกําลังเกิดในชีวิต
ของทานเองวา ในชวงสัปดาหนี้มีส่ิงใดบางท่ีพอจะเปนเคร่ืองสําแดงความเช่ือของทานท่ีมีตอพระเจา 
และจงใชส่ิงนัน้เปนแบบอยางในการสอนบทเรียน  
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บทเรียน 

ตลอดพระคริสตธรรมใหมท้ังเลม มีคําคําหนึ่งท่ีปรากฏเสมอ คือ “เช่ือ” หรือ “ความเช่ือ” แต
ความเช่ือคืออะไร? บางคนบอกวา “ความเช่ือ คือการเช่ือในส่ิงท่ีเปนไปไมได” แตพระเจามิไดทรงสอน
อยางนั้น 

พระคริสตธรรมคัมภีร อธิบายเร่ืองความเช่ือไวในพระธรรมฮีบรู 11:1 ขอใหอานดู ความเชื่อใน
ท่ีนี้หมายถึง “ความม่ันใจอันเต็มเปยมในส่ิงท่ีเราหวังวาจะไดรับ” “เปนส่ิงท่ีเราแนใจวาส่ิงท่ีมองไมเห็น
นั้นมีจริง” ความเช่ือคือ “การรูถึงความจริงในส่ิงท่ีเราไมสามารถประสบดวยประสาทสัมผัสท้ังหาของ
เรา” 

เหตุฉะนั้นความเช่ือในท่ีนีจ้ึงหมายถึงการท่ีจะเช่ือพระวจนะของพระเจา และไววางใจในพระ
สัญญาของพระองความีจริง แมวาทานจะมองไมเห็นดวยตา 

การขยายบทเรียน 

ความเชื่อในการทําตามการเรียกรองของพระเจา 

ความเช่ือมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของเราอยางไร? ใหเรามารวมใจกันศึกษาและพิจารณาดู
ชีวิตของบุคคลหน่ึง ผูซ่ึงไดเรียนรูเคล็ดลับแหงความเช่ือ พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกเร่ืองราวชีวิต
ของอับราฮัมต้ังแตทานอาศัยอยูในเมืองอุระ ซ่ึงเปนเมืองท่ีมีความเจริญรุงเรืองเม่ือ 2100 ปกอนคริสต
ศักราช อับราฮัมไดอาศัยอยูท่ีนั่นกับครอบครัวและญาตพิี่นองของทาน ในพระธรรมโยชูวา 24:2 เรา
อานพบวา “แลวโยชูวากลาวกับประชาชนท้ังส้ินวา พระเยโฮวาหเจาของอิสราเอลตรัสดังนี้วาบิดาของ
อับราฮัม.....ปรนนิบัติพระอ่ืน” พระสําคัญท่ีชาวอุระนบัถือคือพระจันทรบางทีอาจจะเปนไดวา วิหาร
ใหญท่ีสําคัญท่ีสุดในเมืองนัน้ คงจะสรางข้ึนเพื่อใชสําหรับนมัสการดวงจันทร  

นักโบราณคดพีบวา อับราฮัมมาจากเมืองที่มีวัฒนธรรมอันสูงสง และมีความเจริญกาวหนา 
บานเรือนสรางอยางใหญโต และม่ันคงแข็งแรง ชาวเมืองมีชีวิตอยูอยางฟุมเฟอย 

แตอับราฮัมละทิ้งการดําเนนิชีวิตอันสุขสบายน้ีเสีย เม่ือทานนํานางซาราซ่ึงเปนภรรยาของทาน 
โลตผูเปนหลานชาย และทีราห บิดาของทาน ออกเดินทางสูสถานท่ีแหงหนึ่งคือเมืองฮาราน พวกเขาพา
กันอยูท่ีนั่นจวบจนกระท่ังบิดาของอับราฮัมส้ินชีวิตลง 

หลังจากบิดาของอับราฮัมไดส้ินชีวิตลงแลว พระเจาไดส่ังใหอับราฮัมออกเดินทางสูแผนดิน
ใหม ดังนั้นทานและครอบครัวจึงออกเดินทางไปยังเมืองซิกเค็ม ในแผนดินคานาอัน ระยะทางจากเมือง
อุระถึงเมืองฮารานประมาณ 1000 กิโลเมตร จากฮารานถึงซิกเค็มประมาณ 720 กิโลเมตร ซ่ึงตองใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 เดือนจึงจะถึงเมืองฮาราน และจะตองใชเวลาอีกสองเดือนในการเดินทางจากเมืองฮา
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รานถึงแผนดนิคานาอันขอใหเราคิดดูวาการเดินทางอันแสนไกล โดยไมรูจดุหมายปลายทางเชนนี้จะ
เปนอยางไร พระเจาไดทรงสัญญาวาจะประทานแผนดนิใหมแกอับราฮัม อับราฮัมเชื่อและปฏิบัติตาม
คําส่ังของพระองค (อานปฐมกาล 12:1-5) 

เม่ืออับราฮัมเดนิทางถึงแผนดินคานาอันแลว พระเจาไดตรัสบอกวา นี่แหละคือแผนดินแหง
พระสัญญา (ปฐมกาล 12:7) ณ ท่ีนั่น อับราฮัมไดสรางแทนบูชาและนมัสการพระเจา ใหเราสังเกตดู
ลําดับเหตุการณตอไปนี้ 1) พระเจาตรัสส่ัง 2) อับราฮัมฟงและปฏิบัตติาม 3) อับราฮัมนมัสการพระองค 
ส่ิงเหลานี้คือแบบแผนท่ีทุกคนควรจะนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของตน 

ความเชื่อในการยอมรับเอาพระสัญญา 

พระเจาไดทรงสัญญาอะไรบางแกอับราฮัม? (ขอใหเขียนบนกระดาน) พระเจาทรงสัญญาจะ
ประทานอํานาจ “เราจะใหเจาเปนชนชาติใหญ” พระองคทรงสัญญาวา อับราฮัมจะเปนประโยชนตอคน
อ่ืน “เจาจะเปนท่ีใหเขาเจริญขึ้น” พระองคทรงสัญญาวาจะดูแลและปองกันรักษา “เราจะอํานวยพรแก
คนท่ีอวยพรเจาเราจะสาปคนที่แชงเจา” พระองคทรงสัญญาวา อับราฮัมจะเปนแหลงกําเนิดแหงการอวย
พรฝายวิญญาณจิต “บรรดาเผาพนัธุท่ัวโลกจะไดพรเพราะเจา” พระองคทรงสัญญาวา อับราฮัมจะไดรับ
แผนดินเปนมรดก “แผนดินนี้ท่ีมองเห็น เราจะยกใหเจา” พระองคทรงสัญญาจะประทานบุตรชายแกอับ
ราฮัม (ปฐมกาล 15:5) พระเจาทรงรักษาพระสัญญาของพระองคเสมอ (ดูพระสัญญาแตละประการท่ี
กลาวมาแลวขางบน จะเห็นไดแตละขอนัน้ไดสําเร็จแลวทุกประการ) 

องคพระผูเปนเจาไดใหอับราฮัมมีความแนใจยิ่งข้ึน โดยประทานคําสัญญาอีกประการหนึ่งแก
ทาน (ปฐมกาล 15:5) ในแงของมนุษยแลว การท่ีพระสัญญาใหมนี้จะสําเร็จลงนั้นเปนไปไมไดเลย 
เพราะท้ังอับราม และนางซาราตางก็อยูในวัยชรา เขาไมเคยมีบุตรเลยและอายุปูนนีแ้ลว ตามธรรมชาติ 
ยอมมีบุตรไมได อับราฮัมรูเร่ืองนี้ดีแตกระน้ันพระคริสตธรรมคัมภีรยังไดบันทึกไววา “อับราฮัมไดเชื่อ
พระเจา” ในปฐมกาล 15:6 ไดสรุปเร่ืองราวชีวิตอับราฮัมไว แตละขอท่ีกลาวมานั้นเปนจริงในชีวิตของ
เราดวยหรือเปลา? 

อับราฮัมไมไดทอถอยเม่ือพระสัญญาของพระเจาไมไดปรากฏแกทานเปนเวลาอันยาวนาน แต
วาทานเขมแข็งในความเช่ือยิ่งนัก (โรม 4:20,21) ทานเองไดตอบสนองพระสัญญาของพระเจาอยางไร? 
ทานแนใจไหมวาพระเจาทรงรักษาพระสัญญาของพระองค ถาทานแนใจก็ไมควรสงสัยหรือลังเลใจท่ี
จะเช่ือฟงพระองค 
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ความเชื่อในการทนตอการทดลอง 

อับราฮัมไดคอยเปนเวลานานกวาจะเห็นไดวาพระเจาทรงทําตามพระสัญญาของพระองค อับ
ราฮัมมีอายุ 85 ป เม่ือพระเจาทรงใหสัญญาคร้ังแรกวาจะใหทานมีบุตรชาย ในท่ีสุดเม่ืออับราฮัมอายุ 99 
ป พระเจาใหคําสัญญาแกทานประการหนึง่ (ปฐมกาล 17:5,6) คราวนีพ้ระเจาทรงเปล่ียนช่ือของทานซ่ึง
เดิมเปนอับรามมาเปนอับราฮัม อับราฮัมหมายถึง “บิดาของคนเปนอันมาก” ลองนึกภาพความเช่ือของ
อับราฮัมนั้นวาไดรับการทดลองอยางไร เม่ือมีใครถามถึงช่ือของทาน? ทานจะตอบวา “ขาพเจาช่ืออับรา
ฮัม” ผูถามอาจยอนถามตออยางประหลาดใจวา “ช่ือของทานแปลวาบิดาของคนเปนอันมาก เชนนั้น
หรือ วิเศษจริง ทานมีบุตรกี่คนแลว?” อับราฮัมคงตองบังคับใจตนเองและตอบวา “ไมมี” แตอยางไรก็
ตามอับราฮัมก็เช่ือพระเจาอยางม่ันคง 

ในท่ีสุดเม่ืออับราฮัมอายุ 100 ป และนางซาราอายุ 90 ป อิสอัคก็เกิด อับราฮัมรูสึกตื่นเตนดใีจท่ี
พระเจาทรงกระทําตามพระสัญญาของพระองค หลังจากนั้นไมนานความเช่ือของอับราฮัมก็เผชิญกับ
การทดลองท่ียิง่ใหญท่ีสุด (ปฐมกาล 22:1-2) เพราะวาพระเจาไดทรงส่ังใหทานฆาบุตรท่ีทานรอคอยมา
นานแลวนั้น ถวายสักการบูชาแดพระองค 

คนสวนมากอาจจะโตเถียง ตอตานกับพระเจา หรืออาจจะหนวงเหน่ียวเวลาใหชาลง เขาอาจจะ
กลาววา “จะเปนบิดาของคนเปนอันมากไดอยางไร หากวาบุตรคนเดยีวนัน้ตายลง” แตอับราฮัมมิไดรอ
ชา หรือแมแตจะถามเหตุผลตอพระเจาเลยอับราฮัมไดเช่ือฟงโดยงาย (อานปฐมกาล 22:3) ในตอนเชาตรู
ทานไดออกเดนิทางตรงไปยงัภูเขาท่ีพระเจาทรงส่ังใหไป 

สามวันตอมา อับราฮัมก็ถึงสถานท่ีนั้น ทานไดละคนใชไวและเดนิทางกับอิสอัคตอไป (ขอให
อานปฐมกาล 22:3) ในตอนเชาตรู ทานไดออกเดินทางตรงไปยังภูเขาท่ีพระเจาทรงส่ังใหไป 

สามวันตอมา อับราฮัมก็ถึงสถานท่ีนั้น ทานไดละคนใชไวและเดนิทางกับอิสอัคตอไป (ขอให
อานปฐมกาล 22:5 และฮีบรู 11:19) อับราฮัมแนใจวาทานและอิสอัคจะไดกลับมาดวยกัน และอิสอัคก็
ไดกลับมาจริง ๆ เพราะเม่ืออับราฮัมพรอมท่ีจะมอบถวายบุตรชายเปนเคร่ืองสักการบูชานั้น พระเจาทรง
ส่ังใหทานงดเวนเสียพระองคไดประทานแกะตัวผูเปนเคร่ืองสักการบูชาแทนอิสอัค 

แมจะมีเหตกุารณหลายอยางเกิดข้ึนก็ตาม อับราฮัมก็ยงัเช่ือพระเจาอยางม่ันคงในท่ีสุด พระ
คริสตธรรมคัมภีร ไดเรียนอับราฮัมวา “สหายของพระเจา” (ยากอบ 2:23) 
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บทเรียนสําหรับชีวิต 

เม่ือความเช่ือของทานถูกทดลองความเช่ือของทานยังม่ันคงอยูหรือเปลา ถาพระเจาทรงส่ังทาน
ใหละท้ิง ญาติ พี่นอง เพื่อนฝูงและความสุขสบายทุกอยางในบานเพื่อออกไป เผยแพรพระกิตติคุณของ
พระองค ทานเชื่อฟงพระองคไหม 

เม่ือส่ิงท่ีทานคิดวาเปนน้ําพระทัยของพระเจานั้น แตทานไมไดรับในทันทีทันใดและมีปญหา
หลายอยางเกิดข้ึน เชนการเจบ็ปวย ความยากจน หรือการไมสามารถตอบสนองความตองการของตัวเอง
ได ทานจะยังยอมเช่ือพระเจาดวยใจม่ันคง และปฏิบัติพระองคดวยความเช่ือหรือไม 

หากทานเช่ือพระเจาในเร่ืองเล็กนอยในชีวติของทานแลว เม่ือมีการทดลองใหญเกิดข้ึน ทานก็
จะสามารถเช่ือและพึ่งพระองคไดอยางม่ันใจ ขอใหทานจดจําขอทองจําในบทเรียนนี้ใหม่ันคง (ปฐม
กาล 15:6) 
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม        บทเรียนท่ี 3 

บทเรียนที่ 3 ความไววางใจของโยเซฟ 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ปฐมกาล บทท่ี 37,39,40,41,45 

เปาหมายของบทเรียน เพื่อสอนใหรูวา เม่ือเราไววางใจในพระเจาเราจะพบวาพระเจาทรง
ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค โดยใชเเหตุการณทุกอยางท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของเรา 

ขอไตรตรองของครู 

ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวนั  
วันอาทิตย ความฝนของโยเซฟ ปฐมกาล 37:1-11 
วันจนัทร โยเซฟเผชิญกับความอิจฉาริษยา ปฐมกาล 37:12-36 
วันอังคาร โยเซฟเผชิญกับความโกรธแคน ปฐมกาล 39:1-23 
วันพุธ โยเซฟเผชิญกับการถูกละเลย ปฐมกาล 40:1-23 
วันพฤหัส พนกังานน้ําองุนรําลึกถึงความกรุณาของโยเซฟ  ปฐมกาล 41:1-3 
วันศุกร ความไววางใจของโยเซฟบังเกดิผล ปฐมกาล 41:14-44 
วันเสาร โยเซฟลืมความขมข่ืน ปฐมกาล 45:1-15  
ความไววางใจในพระเจานัน้เกิดข้ึนเนื่องจากความเช่ือในพระองค เม่ือเหตุการณทุกอยาง

ดําเนินไปดวยดี เราอาจคิดวา เรากําลังไววางใจในพระเจา แตถาหากเราสงสัยพระองคในเวลาท่ีเรากําลัง
ประสบปญหาตาง ๆ เราก็ไมมีความไววางใจในพระเจาจริง 

ในช้ันเรียนของทาน อาจจะมีนักเรียนบางคนซ่ึงดทีูทาวาชีวิตของเขากําลังดําเนินไปอยาง
ราบร่ืน ไมเปนการยากเลยท่ีจะเช่ือขอความในพระธรรมโรม 8:28  แตสําหรับผูท่ีกําลังมีความทุกขยาก
ในชีวตินั้น ทานเช่ือวาพระเจาทรงกําลังกระทําทุกอยางเพ่ือใหเกิดผลดีในชีวติของเขาหรือเปลา ทาน
สามารถจะสอนผูนั้นใหไววางใจในพระเจาไดหรือไม เพื่อวาเขาจะไดเช่ือในพระองคดวยเชนกนั ขอให
ใชตัวอยางจากชีวิตของโยเซฟ เพื่อใหผูเรียนในช้ันของทานมีความไววางใจท่ีม่ันคงในพระเจาอยาง
แทจริง 
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บทเรียน 

บทนํา 

(ใหนักเรียนบางคนอานขอพระธรรม สดุดี 27:3,118:8,9, สุภาษิต 3:26,14:26,1 ยอหน 5:4) 
ความเช่ือท่ีสําแดงในชีวิตของอับราฮัม ท่ีเราเรียนในสัปดาหท่ีแลวกับความไววางใจในบทเรียนนี้
แตกตางกันอยางไร? ความไววางใจคือความเช่ือท่ีคงทนอยู และกลายมาเปนวิถีชีวติ การอธิษฐานดวย
ความเช่ือ และดวยความไววางใจนั้นพระเจาจะทรงกระทําใหทานมีความอดทนในการรอคอยพระองค 
เพื่อพระประสงคของพระองคจะสําเร็จผลในชีวิตของทาน 

บุคคลตาง ๆ หลายคนในพระคริสตธรรมคัมภีรท่ีไดไววางใจในพระเจา เชนอับราฮัมผูซ่ึงรอ
คอยบุตรชายท่ีพระเจาทรงสัญญาวาจะประทานให โยบผูซ่ึงสําแดงความไววางใจของทานทามกลาง
ความทุกขนานัปการ (โยบ 13:15) ดาเนยีลกับมิตรสหายของทาน (ดาเนียล 3:17,18,6:10) ในบทเรียน
วันนี้ เราจะศึกษาดูวาโยเซฟไดสําแดงความไววางใจของทานท่ีมีตอพระเจา และพระองคผูทรงรอบรูได
ทํางานในชีวิตของทานอยางไร 

การขยายบทเรียน 

การเผชิญกับความริษยา 

หากวาชีวิตของโยเซฟเปนชีวิตท่ีราบร่ืนแลว ทานคงคิดวา ความไววางใจท่ีโยเซฟมีตอพระเจา
นั้นคงมาจากประสบการณธรรมดา ๆ ท่ีผานมาในชีวิตของเราทุกคนแตชีวิตของโยเซฟถูกผูอ่ืนเขาใจผิด 
และไดรับการตอบแทนท่ีไมดีเสมอมา กระนั้นก็ตามโยเซฟก็มีความไววางใจในพระเจาอยางม่ันคง 

บิดาของโยเซฟรักโยเซฟเปนอยางยิ่ง ทานไดทําเส้ือคลุมมอบเปนของขวญัพิเศษแกโยเซฟ
บุตรชายท่ีรักของทาน การกระทําเชนนี้ทําใหพวกพ่ี ๆ พากันอิจฉาโยเซฟมาก 

มิใชเพียงแตเทานั้น โยเซฟยงัไดฝนถึงสองคร้ังวา ทานจะไดรับเกียรติจากพวกพี่ของทาน และ
แมแตบิดามารดาก็จะใหเกยีรติทานดวย เม่ือพวกพี่ชายทราบพวกเขาพากันเกลียดโยเซฟมากยิ่งข้ึน (ให
ผูเรียนคนหนึ่งอานจากปฐมกาล 37:4,5,8,11) 

ในท่ีสุดความไมพอใจของพวกเขาไดกําเริบข้ึน จนถึงกับวางแผนท่ีจะฆาโยเซฟเสีย (ปฐมกาล 
37:18) แตรูเบนพ่ีชายคนโตไดคัดคานเสียกอน ผลสุดทายพวกพ่ีชายท่ีเต็มไปดวยความอิจฉานั้น ไดตก
ลงจะขายโยเซฟใหไปเปนทาสเสีย พวกเขาจึงพากันถอดเส้ือคลุมออกจากโยเซฟ และขายโยเซฟใหแก
กองคาราวานพอคา ท่ีกําลังลังเดินทางไปยังอียิปตเปนเงิน 20 เชเคล 
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ทานคิดวาโยเซฟจะมีความรูสึกอยางไรในเวลาแหงความทุกขยากเชนนี?้ ความรักของบิดาท่ีมี
ตอโยเซฟ เส้ือคลุมพิเศษท่ีบิดามอบใหและความฝนของโยเซฟส่ิงท้ังหมดนี้ดูเหมือนไรประโยชน
สําหรับโยเซฟในเวลาเชนนี ้ แตกระน้ันพระคริสตธรรมคัมภีรก็มิไดบันทึกไวเลยวา โยเซฟไดบนตอวา
พระเจา ความมั่นใจและความไววางใจในพระเจาของเขากลับมีมากยิ่งข้ึน 

การเผชิญกับความโกรธแคน 

เม่ือโยเซฟไปถึงประเทศอียปิตแลว เราอานพบวา “และพระเจาสถิตอยูกับโยเซฟ” (ปฐมกาล 
39:2 และดูขอ 3,21 และ 23 ดวย) ไมวาโยเซฟจะอยูท่ีใดพระเจาก็สถิตอยูท่ีนั่นดวย ถาทานเปนคนของ
พระคริสต ส่ิงนี้ก็จะเปนความจริงในชีวิตของทานเชนกนั ทานอยูท่ีไหนพระคริสตก็จะสถิตอยูกบัทาน
ดวย ทานไมตองแบกภาระดวยตัวของทานเอง เพราะพระคริสตสถิตอยูกับทาน (มัทธิว 28:20) 

โยเซฟถูกขายไปเปนทาสแกโปทิฟาร ผูบัญชาการทหารรักษาพระองคของกษัตริยฟาโรห 
(ปฐมกาล 39:1) การท่ีจะยังคงเปนคนเช่ือม่ันในพระเจา ในบานของบุคคลท่ีนมัสการรูปเคารพนั้น 
ไมใชส่ิงท่ีงายนัก แตโยเซฟก็ยังคงสัตยซ่ือ ยังมีชีวิตท่ีม่ันคงในสายพระเนตรของพระเจา ในท่ีสุดทานก็
ไดรับการเล่ือนข้ึนสูตําแหนงงานท่ีตองรับผิดชอบมาก และทานไดทํางานดวยความขยันขันแข็ง (ปฐม
กาล 39:3) ขณะท่ีชีวิตกําลังดาํเนินไปดวยดอียูนั้น การทดลองและความทุกขยากตาง ๆ ก็กลํ้ากลายเขาสู
ทานเพราะภรรยาของโปทิฟารพยายามท่ีจะทําใหโยเซฟทําความผิดบาปอยูเสมอ เม่ือโยเซฟปฏิเสธ นาง
ก็โกรธแคน นางไดกลาวเท็จเกีย่วกับตัวของโยเซฟใหสามีของนางฟงดังนั้นโปทิฟารจึงส่ังใหนําโยเซฟ
ไปกักขังไวเสีย 

โยเซฟตองทนทุกขทรมาน อยางไรความยตุิธรรมอีกคร้ังหนึ่ง แมวาตัวทานเองจะบริสุทธ์ิ แต
กระน้ันพระเจาไมไดลืมโยเซฟ (ปฐมกาล 39:19,21) พระองคทรงมีจุดมุงหมายสําหรับชีวิตของโยเซฟ 
พระองคทรงกาํลังเตรียมโยเซฟ พระองคทรงกําลังเตรียมโยเซฟไวใหพบกับงานท่ียิง่ใหญกวานี้อีก โย
เซฟไมทราบเรื่องนี้ และก็ไมไดคิดจะขัดขืนตอพระเจาแตอยางใดเพราะความกระหายท่ีจะมีชีวิตเพื่อ
พระเจา และบุคลิกลักษณะที่ม่ันคงของโยเซฟน้ีเองทานจึงไดรับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญอีก
คร้ังหนึ่ง (อานปฐมกาล 39:21-23) 

การเผชิญกับการถูกละเลย 

เวลาแตละปผานไปอยางเช่ืองชา เปนเวลาราว 11 ป ท่ีโยเซฟไดจากบานเมืองของทานมา เวลา
สวนใหญท่ีผานมานั้น โยเซฟใชชีวิตอยูในเรือนจําเสียเปนสวนมากแตพระเจากย็ังสถิตอยูกับโยเซฟ
เสมอ (อานปฐมกาล 40:9-13,16-19 ขอพระธรรมเหลานี้เกีย่วกับการทํานายฝนท่ีโยเซฟไดทํานายใหแก
พนักงานน้ําองุนของกษัตริยฟาโรห) 
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โยเซฟขอรองพนักงานน้ําองุนใหนําเร่ืองของทานทูลตอกษัตริยฟาโรหเม่ือกลับไปปฏิบัติ
หนาท่ี แตพนกังานผูนี้ลืมเสียสนิท (อานปฐมกาล 40:14,15,23) โยเซฟจึงตองอยูในคุกอีกถึง 2 ป 

การท่ีจะเช่ือพระเจาในขณะท่ีทุกส่ิงกําลังดําเนินไปอยางราบร่ืนนั้น เปนการงาย แตอะไรเกดิข้ึน
เม่ือตองเผชิญกับความทุกขยาก ชวงเวลานั้นจะเปนการงายหรือไมท่ีจะเช่ือวา ทางของพระเจาสําหรับ
เรานั้นดีรอบคอบ และพระองคกําลังกระทําตามพระประสงคท่ีพระองคทรงกําหนดไวเพื่อเรา 

สองปตอมา กษัตริยฟาโรหทรงมีพระสุบินท่ีรบกวนพระองคอยู 2 ประการ (ปฐมกาล 41:1-7) 
โหรและนกัปราชญท้ังปวงท่ัวแผนดินอียปิต ไมสามารถแกพระสุบินของกษัตริยฟาโรหไดเลย และแลว
ในท่ีสุดนกังานน้ําองุนจําไดวาเขาไดละเลยตอคําขอรองของโยเซฟ (ขอ 9) พนกังานน้ําองุนผูนั้นไดทูล
กษัตริยฟาโรหใหทราบถึงเร่ืองราวของโยเซฟ โยเซฟถูกนําไปพบกษัตริยฟาโรหผูมีอํานาจสูงสุดใน
แผนดินอียิปตโยเซฟสามารถแกพระสุบินของกษัตริยฟาโรหได (ขอ 25-32) และแมในกรณีท่ียิ่งใหญ
เชนนี้ ขณะยนือยูตอพระพกัตรของกษัตริยผูไมเช่ือในพระเจา โยเซฟก็ยังไดอางถึงความเช่ือท่ีทานมีอยู
ในพระเจาผูเท่ียงแท (ใหนักเรียนอานขอ 16,25,28, และ 32)  

กษัตริยฟาโรหและบรรดาขาราชการของพระองคตางประทับใจในสติปญญาของโยเซฟ และ
ยอมรับวาฤทธ์ิอํานาจของพระเจาอยูกับทาน (อานปฐมกาล 41:38) ความฝนในวยัเด็กของโยเซฟกลาย
มาเปนความจริง (ปฐมกาล 42:9) กษัตริยฟาโรห ทรงต้ังใหโยเซฟเปนผูมีอํานาจในการปกครองแผนดิน
รองจากพระองค (41:41-44) เม่ือเกิดการกนัดารอาหาร พวกพี่ชายของโยเซฟตองมากมคารวะตอโยเซฟ
ซ่ึงเปนไปตามความฝนท่ีทานเคยฝนมาแลว (ปฐมกาล 42:6,43:26,28,44:14) 

ถึงแมโยเซฟจะมีอํานาจมาก แตก็ไมเคยคิดแกแคนพวกพี่ชายของทานเลยตรงกันขามทานรัก
พวกเขาเสมอ (ใหนกัเรียนคนหน่ึงอานปฐมกาล 42:24,43:30,45:1-3,50,15,19,21) บุคลิกลักษณะท่ี
แทจริงของโยเซฟปรากฏอยูในความไววางใจอันไมส่ันคลอน และความรักของทานท่ีมีตอพระเจา ทาน
เขาใจดวีาพระเจาทรงกําลังทํางานในชีวิตจติใจของทาน โดยผานทางความทุกขท้ังปวงท่ีทานไดรับอยู 
(อานปฐมกาล 45:5-8,50:20) 

บทเรียนสําหรับชีวิต 

“เราทราบแลววาถาเรารักพระเจา พระองคก็จะเปนผูบันดาลใหเหตุการณทุกอยางท่ีเกิดข้ึนแก
เรา กลับเปนผลดีแกเรา” (โรม 8:28 ฉบับประชานิยม) 

ในชีวิตของทานน้ันเหตุการณทุกอยางเกดิเปนผลดีหรือเปลา? “เหตุการณทุกอยางนี้” ไม
หมายถึงเฉพาะส่ิงท่ีดีเทานัน้ แตยงัหมายถึงส่ิงท่ียากและส่ิงท่ีเราไมชอบใจ เราอาจจะไมเขาใจวาใน
ทามกลางความทุกขยากนั้น เหตุการณทุกอยางจะบังเกิดผลดีแกชีวิตไดอยางไรแตกระน้ัน เราก็ยังม่ันใจ
ไดวาขอนีเ้ปนความจริง 
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โยเซฟไดเผชิญกับความอิจฉาริษยา ความโกรธแคน ความเกลียดชังและการถูกละเลย แต
กระน้ันก็ดีทานยังไววางใจในพระเจา สวนตัวทานเอง ทานรักผูซ่ึงอิจฉาริษยา และเกลียดชังทาน
หรือไม? ทานทนตอความโกรธแคนของผูซ่ึงดูถูกเยาะเยยทานเพราะวาทานไดยนืหยัดเพื่อส่ิงท่ีถูกตอง
หรือไม ทานรูสึกอยางไรเม่ือผูอ่ืนลืมทาน และดูเหมือนวาพระเจาก็ลืมทานเหมือนกนั? 

คําพยานของโยเซฟเกีย่วกับความสัตยซ่ือของพระเจานัน้ปรากฏอยูในขอทองจําของเรา ดังนั้น
แมวาในช่ัวโมงท่ีมืดมิดท่ีสุดในชีวิต จงมอบความไววางใจของทานไวกับพระเจา พระองคจะไมใหทาน
พายแพและคําพยานของทานจะสําเร็จผล ดังท่ีโยเซฟกลาวกับพวกพี่ของทานวา “ฝายพระเจาทรงดําริ
ใหเกิดผลดีอยางท่ีบังเกิดข้ึนนี้แลว” 

ขอใหครูและผูเรียนจงพจิารณาและไตรตรองขอคําถามในหนา 3 ของสายชลธาร และอภิปราย
กันถึงขอสอนใจในสายชลธารนั้นดวย 
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม        บทเรียนท่ี 4 

บทเรียนที่ 4 ความเปนผูนาํของโมเสส 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อพยพบทท่ี 3,4 และ 14 

เปาหมายของบทเรียน เพื่อช้ีใหผูเรียนทราบวาการออนนอมตอพระเจานัน้เปนส่ิงท่ีทําให
โมเสสเปนผูนําท่ียิ่งใหญ และเพื่อสอนใหผูเรียนไดรูวา พระเจาทรงสามารถใชทุกคนท่ียอมออนนอมตอ
พระองค ในการปฏิบัติรับใชพระองคได 

ขอไตรตรองของครู 

ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวนั 
วันอาทิตย พระเจาตรัสกับโมเสส อพยพ 3:1-22 
วันจนัทร พระเจาทรงเรียกโมเสส อพยพ 4:1-31 
วันอังคาร โมเสสสงสัยการทรงเรียก อพยพ 5:1-16,6:1-9 
วันพุธ โมเสสเร่ิมนําพลไพรของพระเจา 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 และความสามารถของการเปนผูนํามากนกั แตกระนั้น

โมเสสก็เปนผูนําท่ียิ่งใหญท่ีสุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร เพราะวาโมเสสยอมออนนอม ยอมอยูใต
บังคับบัญชาของพระเจา 

มิใชผูท่ีมีความสามารถมากท่ีสุดเทานั้น ท่ีจะเปนผูนําอยางมีประสิทธิภาพแตเปนผูท่ียอมออน
นอมตอพระเจาอยางส้ินเชิง 

บทเรียน 

บทนํา 

อะไรท่ีทําใหคนหน่ึงคนใดเปนผูนําได คําตอบท่ีงายท่ีสุดก็คือ ความสามารถหาผูติดตามได แต
เราจะทําใหผูคนติดตามเราไดอยางไร (ใหผูเรียนอภิปรายกันถึงเร่ืองนี้ และบันทึกคุณสมบัติของผูนําท่ี
ไดอภิปรายกันนั้นเอาไว) 
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บัดนี้เราไดบันทึกคุณสมบัตขิองผูนําไวแลว ขอใหเราพิจารณาดูวา การท่ีจะเปนผูนําในสายพระ
เนตรพระเจานัน้ตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง พระเจามีขอเรียกรองอันใดบาง ในการที่จะใหเราเปนผูนํา
เพื่อพระองค 

การขยายบทเรียน 

พระเจาทรงเรียกโมเสส 

ในพระคริสตธรรมคัมภีร บันทึกถึงเร่ืองราวของบุคคลหลายคนท่ีพระเจาทรงใชเปนพิเศษ 
โมเสสเปนผูหนึ่งท่ีพระเจาทรงเรียกใหเปนผูรับใชของพระองค พระเจาทรงใชโมเสสใหเปนผูนําเพื่อ
พระองคเพราะเหตุใด 

โมเสสเกิดในบานท่ีมีอิทธิพล และมีความม่ังค่ังกระนั้นหรือ เปลาเลย โมเสสเกิดในฐานะเปน
ทาสคนหนึ่ง และในเวลาท่ีทานเกิดนัน้ไดมีคําบัญชาจากกษัตริยฟาโรหใหฆาบุตรชายท่ีเกิดใหมของ
ชาวยวิทุกคน (อพยพ 1:22) เปนเพราะอุปนิสัยหรือความสามารถของโมเสสเชนนั้นหรือท่ีทําใหพระเจา
ทรงเลือกทาน ไมใช โมเสสเปนคนฉุนเฉียวอารมณรอน และเปนคนท่ีไมรอบคอบนัก เคล็ดลับท่ีโมเสส
ประสบผลสําเร็จในการเปนผูนําก็คือ ทานไดออนนอมตอน้ําพระทัยของพระเจา 

โมเสสไดอาศัยอยูในพระราชวังในประเทศอียิปตอยางราบร่ืนในฐานะบุตรบุญธรรมของธิดา
กษัตริยฟาโรหตั้งแตวยัเดก็จนอายุ 40 ป ทานไมเคยลืมความเปนทาสของชนชาติอิสราเอลเลย วนัหนึ่ง
โมเสสออกไปเดินเลนนอกพระราชวังทานไดชวยชีวิตชาวอิสราเอลคนหน่ึงซ่ึงถูกชาวอียิปตทําราย เพื่อ
รักษาชีวิตของทานโมเสสไดฆาชาวอียิปตคนนั้นทานจึงตองหนีไปอาศัยในดินแดนทุรกันดาร ตั้งแตนั้น
มาโมเสสเปนเพียงเปนคนเล้ียงแกะธรรมดาเทานั้น 

พระเจาทรงปรากฏแกโมเสส 

โมเสสมีอายุถึง 80 ปแลว เม่ือพระเจาทรงเรียกทานใหกระทําพระราชกิจของพระองค ตามท่ี
พระองคทรงมอบหมายให จากอดตีจนถึงระยะท่ีทานมีอายุปูนนี ้ พระเจาไดอบรมฝกฝนโมเสสโดย
ประสบการณท้ังหมด ท่ีทานไดรับขณะท่ีเปนเจาชายในพระราชวังและในขณะท่ีทานเปนคนเล้ียงแกะ 
เพื่อปฏิบัติภารกิจของทานในอนาคต 

วันหนึ่งโมเสสไดเห็นส่ิงแปลกประหลาด คือเห็นพุมไมมีไฟลุกโชนอยู แตไมไดถูกไหมไป 
(อพยพ 3:2-6) พระเจาทรงเรียกโมเสสตามช่ือของทานและเตือนไมใหเขาใกลพระองค ทําไมหรือ 
เพราะวาสถานที่นั้นเปนท่ีสถิตของพระเจา โมเสสมีความกลัวและปดหนาเสีย 
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พระเจาก็ทรงเรียกโมเสสใหกระทําภารกิจท่ียิ่งใหญ (อานอพยพ 3:8,10) ใครจะเปนผูชวยชน
ชาติอิสราเอลใหรอดพนจากการเปนทาส ไมใชโมเสส แตเปนพระเจาตางหาก พระเจาจะทรงกระทํา
พระราชกิจนัน้ และโมเสสคือเคร่ืองมือของพระองค 

คําถามของโมเสส 

โมเสสไดถามพระเจา 2 ประการ คือ “ขาพระองคเปนผูใดเลา” (ขอ 11) และ “พระองคทรงพระ
นามวากระไร” (ขอ 13) ในการปฏิบัติรับใชพระเจาของเราเราอาจจะต้ังคําถามเชนเดียวกนันี้ แมวาเรา 
“มิใชผูใด” พระเจากย็ังทรงตอบวา “เราจะอยูกับเจา เราใชใหเจาไป” (ขอ 12) การท่ีเราเปนผูมีเกียรติ
หรือไมมีเกยีรติ มีความม่ังค่ังหรือยากจน หรือมีความสามารถนั้น ไมเปนส่ิงสําคัญเลย แตพระเจาผูทรง
เรียกเราตางหากท่ีทรงเปนทุกส่ิงทุกอยาง  

คําตอบของพระเจาตอคําถามที่สองของโมเสสนั้น ช้ีใหเรารูวาเพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น (อาน
ขอ 14) พระเจาทรงเปนอยูตัง้แตอดีตกาล ทรงเปนอยูในปจจุบันและจะทรงเปนอยูตลอดไป เม่ือพระเจา
องคนิรันดรนีท้รงกระทําการในจิตใจของมนุษยคนใด มนษุยคนนั้นกไ็ดรับพลังอํานาจยิ่งกวา
ความสามารถตามธรรมชาติท่ีเขามีอยู 

พระเจาทรงบัญชาโมเสส 

เม่ือโมเสสรูวาพระเจาทรงกําลังบัญชาใหทานทําภารกจินัน้ โมเสสเร่ิมปฏิเสธ 
ประการแรก ทานบนถึงพลไพรของพระเจาวา “เขาจะไมเช่ือขาพระองคหรือฟงเสียงของขา

พระองค เพราะเขาจะวา พระเจามิไดทรงปรากฏแกทานเลย” (อพยพ 4:1) แตพระเจาทรงใหหมายสําคัญ
แกโมเสสถึง 3 อยาง ท่ีจะพิสูจนวาพระเจาทรงใชโมเสสไปปฏิบัติพระราชกิจของพระองคอยางแทจริง 
คือ 1. ไมเทา 2. มือท่ีเปนโรคเร้ือน 3. น้ําท่ีกลายเปนเลือด (อพยพ 4:2-9) 

ประการท่ีสอง โมเสสบนถึงความไมเหมาะสมของตัวเองวา “ขาพระองคมิใชคนชางพูด ขา
พระองคเปนคนพูดชา” (อพยพ 4:10) แตพระเจาตรัสวาการท่ีโมเสสขาดความสามารถน้ันไมสําคัญ 
เพราะพระองคจะตรัสผานทางโมเสส พระองคจะทรงทําใหทานมพีลังอํานาจเอง (อพยพ 4:11-12) แต
โมเสสยังลังเลใจอยูกลาววา “.....ขอทรงโปรดใชผูอ่ืนเถิดพระเจาขา” (ขอ 13) แตพระเจาไดทรงเลือกให
โมเสสทําหนาท่ีนี้โดยเฉพาะ และทรงสัญญาวาพี่ชายของโมเสสคือ อาโรน จะเปนผูพูดแทนโมเสสเอง 
(ขอ 14) แลวพระเจาทรงบัญชาใหโมเสสกระทําพระราชกิจของพระองค และสงโมเสสไป (อานขอ 15-
18) 
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พระราชกิจของพระเจาสําเร็จผล  

โมเสสตองอดทนตอการทดลองและทนทุกขหลายอยางในการปฏิบัตพิระราชกิจของพระเจา
ในครั้งนี้ ไมเพียงแตกษตัริยฟาโรหจะไมยอมทรงฟงโมเสสเทานั้น แตยังทําใหชนชาติอิสราเอลตอง
รับภาระหนักยิ่งกวาเดิมอีก (อพยพ 5:2,5-9) ชนชาติอิสราเอลโกรธแคนโมเสสกับอาโรนมาก ท่ีนําความ
ทุกขยากเพ่ิมเติมมาสูพวกเขา (อพยพ 5:21) โมเสสวิตกกังวลและทอถอย บนตอวาพระเจา วาพระองค
ไมไดกระทําตามพระสัญญาท่ีจะชวยชนชาติอิสราเอลใหรอดพนจากการเปนทาส (อพยพ 5:22,23) พระ
เจาตรัสส่ังโมเสสอีกคร้ังหนึ่ง (อพยพ 6:1) และตรัสย้ํากบัโมเสสวา พระองคเปนพระเจาสูงสุด (อพยพ 
6:2-7) เม่ือโมเสสนําความนีไ้ปบอกแกชนชาติอิสราเอล พวกเขาไมยอมเช่ือ (6:9) พระเจากําลังทรงสอน
โมเสสและพลไพรของพระองคใหมีความอดทน และไววางใจพระองค ในชวงเวลาของความ
ยากลําบากในคร้ังนี้ 

บัดนี้พระเจาเร่ิมตนสําแดงวา พระองคตรัสกับโมเสสอยางไรพระองคจะทรงกระทําอยางนั้น 
ภัยพิบัตติาง ๆ ไดกระหน่ําซํ้าเติมชนชาติอียิปตคร้ังแลวคร้ังเลา แตไมมีภัยพิบัตใิด ๆ กลํ้ากลายมาสูชน
ชาติอิสราเอลเลย กษัตริยฟาโรหไดทรงสัญญาวาจะปลดปลอยชนชาติอิสราเอลไปหลายคร้ัง แตทรง
เปล่ียนพระทัยทันทีทันใดท่ีภัยพิบัติผานพนไปแลว ในท่ีสุดเม่ือบุตรชายหัวปในบานของชาวอียิปตตอง
เสียชีวิตทุกบาน กษัตริยฟาโรหจึงปลอยชนชาติอิสราเอลไป พระองคทรงต่ืนจากบรรทมในเวลาเท่ียง
คืน และไลชนชาติอิสราเอลออกจากอียปิตทันที (อพยพ 12:29-33) 

เม่ือชนชาติอิสราเอลพากันออกจากอียิปตนั้น มีจํานวนรวม 2,500,000 คน บัดนี้โมเสสกําลัง
เผชิญกับการทดสอบในการเปนผูนําชนชาติอิสราเอลอยางแทจริง ผูคนจํานวนมากมายน้ีรูแตความเปน
ทาสเทานั้น ไมรูระเบียบวินยั แตโมเสสไดจูงใจชนชาติอิสราเอลเหลานั้น พวกเขาจงึพากันปฏิบัตติาม
โมเสส (อพยพ 12:50) แตการทดลองยังหาไดหมดไปไม กษัตริยฟาโรหทรงมีพระทัยแข็งกระดาง และ
ส่ังใหกองทัพไลติดตามชนชาติอิสราเอลไป (อพยพ 14:8,9) ชนชาติอิสราเอลซ่ึงตระหนกตกใจกลัวตอ
เหตุการณท่ีเกดิข้ึนเร่ิมบนตอวาโมเสสอีกคร้ังหนึ่ง (อพยพ 14:10-12) แตโมเสสก็ยงัมีใจม่ันคงอยู (อาน
อพยพ 14:13-14) เร่ืองราวท่ีพระเจาทรงเปดทะเลแดงใหแกชนชาติอิสราเอลและใหน้ําพัดพากองทัพ
อียิปตไปนัน้เปนเร่ืองท่ีรูจักกันดีอยูแลว (อพยพ 14:19-29) ชาวอิสราเอลท้ังปวงไดเห็นเหตุการณท่ีพระ
เจาทรงกระทํานั้นดวยตาของเขาเอง พวกเขาเช่ือพระเจาและยอมรับโมเสสเปนผูนําดวยด ี(อพยพ 14:31) 
ขอทองจําของเราในบทเรียนนี้ ช้ีใหเราเห็นเคล็ดลับแหงความสําเร็จอันยิ่งใหญของโมเสส ความ
ตองการอันสูงสุดของทาน คือความกระหายท่ีจะรูจักพระเจา และทําตามพระประสงคของพระองค 
(อาน อพยพ 33:13-14) 
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บทเรียนสําหรับชีวิต 

ในทุกวันนีพ้ระเจาทรงตองการคริสเตียนท่ีกลาหาญ เพื่อจะกระทําพระราชกิจของพระองค 
หายเราอยากมคุีณสมบัติดังนัน้แลว เราตองใหพระเจาเปนผูทรงนําชีวติของเรา และชวยใหเราผานพน
ความทอถอย การทดลองและความทุกขยากตาง ๆ ซ่ึงในท่ีสุดจะทําใหเราเปนผูประสบผลสําเร็จในการ
ปฏิบัติพระราชกิจของพระเจา มีใครบางในพวกเราทุกวันนี้ท่ีพรอมจะทํากจิการท่ียากยิง่ดังเชนโมเสส
ไดกระทํามาแลว  

ในพระธรรมฮีบรู 11:23-29 เราพบวาเหตุท่ีโมเสสเปนผูนําเพื่อพระเจาไดนั้น กเ็พราะ  
1. ทานปฏิเสธที่จะมีสวนรวมกับฝายโลก 
2. ทานเลือกในการมีสวนรวมกับพระเจา 
3. ทานเลือกเอาพระราชกิจท่ียากยิง่ของพระเจามากกวาความสุขสบายสวนตัว 
4. ทานรักษาพระบัญชาของพระเจา 
พระประสงคของพระเจาในทุกวนันี้กย็ังคงเชนเดิม ข้ันแรกพระองคทรงเรียกเรา (มาระโก 

1:17) แลวทรงบัญชาเรา (ยอหน 20:21) และสุดทายใหพลังอํานาจเราสําหรับภารกิจท่ีเราตองกระทํา 
(กิจการ 1:8) 

หากทานเต็มใจท่ีจะปฏิบัตภิารกิจตาง ๆ เพื่อพระเจาในเมื่อพระองคทรงตองการ พระองคทรง
เต็มพระทัยจะใชทานเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค การตัดสินใจนัน้เปนของทานเอง คือเช่ือฟงเม่ือ
พระองคทรงเรียกทาน 

ขอใหครูและผูเรียนจงพจิารณาและไตรตรองคําถามในหนา 3 ของสายชลธาร และอภิปรายกนั
ถึงขอสอนใจในสายชลธารน้ันดวย 
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม        บทเรียนท่ี 5  

บทเรียนที่ 5 ความกลาหาญของโยชูวา 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โยชูวา บทท่ี 1,3,6 และ 24 

เปาหมายของบทเรียน เพื่อหนุนใจใหผูเรียนมีความกลาหาญเพื่อพระเจาและยืนหยัดเพื่อ
พระองค เชนเดียวกับโยชูวา 

ขอไตรตรองของครู 

ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวนั 
วันอาทิตย โยชูวาเร่ิมบังคับบัญชา โยชูวา 1:1-18 
วันจนัทร ความกลาหาญในการเผชิญกับสถานการณ โยชูวา 3:1-17 
วันอังคาร ความกลาหาญในการเผชิญกับศัตรู โยชูวา 6:1-27 
วันพุธ ความกลาหาญในการเผชิญกับบาป โยชูวา 7:1-26 
วันพฤหัส อันตรายของการหลงเช่ือเลหลวงของชาวกิเบโอน โยชูวา 9:1-27 
วันศุกร ความกลาหาญในการรักษาคําม่ันสัญญา โยชูวา 10:1-27 
วันเสาร ความกลาในการเผชิญกับชีวิต โยชูวา 24:1-33 
ใหผูเรียนในช้ันของทานเปรียบเหมือนชนชาติอิสราเอล พวกเขาจําเปนจะตองไดรับความม่ันใจ

จากพระวจนะของพระเจา ซ่ึงทานสามารถใหแกพวกเขาได พระเจาทรงสามารถทําใหทานเปน “โยชู
วา” ได และใชทานในช้ันเรียนอยางมากมาย เชนเดียวกับพระองคทรงใชโยชูวาทามกลางชนชาติ
อิสราเอลนานมาแลว 

บทเรียน 

บทนํา  

ทานจะพูดกับบุคคลชนิดใดวา “จงกลาหาญ อยากลัวเลย” พระเจาไดตรัสถอยคําเหลานี้แกโยชู
วาหลายครั้ง เรารูวาโยชูวาเปนบุรุษท่ีกลาหาญ เพราะเราอานพบเร่ืองราวความกลาหาญของทานในพระ
ธรรมอพยพ 17:8-14,กันดารวิถี 13:28,32,33 และ 14:6-9 (ใหผูเรียน 2-3 คน อานขอพระธรรมเหลานี้) 
เม่ือนักสืบ 12 คน ถูกสงเขาไปสอดแนมในแผนดนิคานาอันนั้น จํานวนสิบคนไดเหน็เพียงแตกองกําลัง
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อันแข็งแกรงของฝายศัตรู แตคาเล็บและโยชูวาไดเหน็ฤทธ์ิอํานาจของพระเจา ขอนีแ้หละคือกุญแจไข
ใหเรารูถึงความกลาหาญของโยชูวา 

การขยายบทเรียน 

กลาท่ีจะเชื่อ 

แมวาชนชาติอิสราเอลจะปฏิเสธ ไมทําตามคําแนะนําของโยชูวาและคาเล็บในคร้ังนั้น ผล
สุดทายพวกเขาตองพากันรอนแรมไปในปาทุรกันดารเปนเวลาถึง 40 ป แตกระนั้นความกลาหาญของโย
ชูวาหาลดนอยลงไปไม ในตอนปลายของการเดินทางรอนแรมไปในปาทุรกันดาร 40 ปนั้น โมเสสก็
ส้ินชีพลง และโยชูวาไดรับคําส่ังใหเปนผูนาํชนชาติอิสราเอลเดินทางเขาไปในแผนดนิคานาอันแทน 

1. เร่ิมบังคับบญัชา 

ทานนึกมโนภาพไดไหมวา มีภาระหนาท่ีอะไรท่ีจะยากย่ิงไปกวาท่ีโยชูวารับอยู โยชูวาตอง
รับผิดชอบแทนโมเสสผูมีประสบการณและไดรับความนับถืออยางสูงจากชนชาติอิสราเอลนานมาแลว 
ทานจะตองนําพลไพรของพระเจาเขาไปในแผนดนิพระสัญญา แตประการแรก พวกเขาจะตองขับไล
และปราบศัตรูใหออกไปจากแผนดินคานาอันนั้นเสียกอน โยชูวาจะรูสึกสึกหนักใจสักเพียงใดในการ
รับหนาท่ีอันยากยิ่งเชนนี ้

ไมเปนการแปลกเลย ท่ีพระเจาตรัส่ังผูนําคนใหมไวในพระธรรมโยชูวา บทท่ี 1 ถึง 3 คร้ังวา 
“จงเขมแข็งและกลาหาญเถิด” (ขอ 6,7,9) ชนชาติอิสราเอลสัญญาวาจะติดตามโยชูวาเชนเดยีวกับท่ีเคย
ติดตามโมเสส และยังหนุนใจใหโยชูวามีความกลาหาญดวย (โยชูวา 1:16-18) 

2.ขามแมน้ําจอรแดน (โยชูวา บทท่ี 3) 

โยชูวาไดอยูกบัโมเสสท่ีทะเลแดง เม่ือคร้ังท่ีโมเสสไดยกมือข้ึนและน้าํก็แหวกออกเปนทางเดิน 
แตท่ีแมน้ําจอรแดน พระเจาทรงส่ังใหปุโรหิต หามหีบพนัธสัญญาเดินลงไปในนํ้า 

พระเจาทรงส่ังใหปุโรหิต เดนิลงไปในนํ้า แลวพระเจาก็ทรงแยกน้ําออกจากกัน และแผนดิน
แหงก็ปรากฏข้ึน ขอใหเราจาํไววา หีบพนัธสัญญานั้นมีน้ําหนกัมาก ทําดวยไมยาว 45 นิ้ว กวาง 27 นิ้ว
และสูง 27 นิว้ (อพยพ 25:10) บนหีบพนัธสัญญามีพระท่ีนั่งกรุณาทองคําบริสุทธ์ิตั้งอยู (อพยพ 25:21) 
ภายในหีบมีแผนศิลาจารึกพระบัญญัติ 10 ประการ รวมอยูกับส่ิงอ่ืนดวย (พระบัญญัติ 10:1) หีบพันธ
สัญญาอันหนักอ้ึงนี้ ปุโรหิตตองพากันหามขามแมน้ําจอรแดน ขณะท่ีน้ํากําลังเออทวมตล่ิง 

การท่ีประชาชนเหลานั้นสัญญาจะติดตามโยชูวานั้นไมใชเปนส่ิงท่ียาก แตในขณะน้ีพวกเขา
จะตองปฏิบัตติามท่ีไดสัญญาไว มิใชเปนส่ิงท่ีงายนัก ชนชาติอิสราเอลเช่ือฟงถอยคําของโยชูวา และเดิน

 27 



ลงไปในแมน้ําจอรแดนท่ีกําลังเออทวมอยู น้ํา สวนหนึ่งไดรวมตัวกนัข้ึนสูงไปทางทิศเหนือ อีกสวน
หนึ่งไหลลงไปทางทิศใต จนเกดิมีทางแหงปรากฏข้ึนกลางลําน้ํา ประชาชนชาวอิสราเอลจึงเดินขาม
แมน้ําจอรแดนไปในพระธรรมโยชูวา 3:16 กลาววาแมน้าํจอรแดนไดนูนข้ึนเปนกองไกลถึง 24 
กิโลเมตร โยชูวามีความกลาท่ีจะเช่ือฟงพระเจา และชนชาติอิสราเอลจึงเดินทางเขาแมน้ําจอรแดนได
อยางปลอดภยั 

กลาท่ีจะปฏิบัติ 

1. เมืองเยรีโค (โยชูวา บทท่ี 6) 

ตรงหนาของชนชาติอิสราเอลคือเมืองเยรีโคท่ีมีกําแพงลอมรอบ อันเปนทางเขาไปสูแผนดินคา
นาอัน ดานทิศตะวนัออก เมืองเยรีโคเน้ือท่ี 15 ไร มีกําแพงปองกัน 2 ช้ัน ช้ันนอกหนา 6 ฟุต ช้ันในหนา 
12 ฟุต ระหวางกําแพงท้ังสองหางกัน 12 ฟตุ และแตละกาํแพงสูง 30 ฟตุ  

ไมตองสงสัยเลยวา โยชูวา และชนชาตอิิสราเอลจะตกใจกลัวสักเพยีงใด เม่ือมองเห็นความ
แข็งแรงของกาํแพงเมืองเยรีโค แตพระเจาไดทรงสงทูตของพระองคลงมาเพ่ือใหโยชูวามีความกลาท่ีจะ
เช่ือฟงพระองค (อานโยชูวา 5:13-15) แลวพระเจาไดทรงบอกโยชูวาถึงวิธีท่ีจะทําใหเมืองเยรีโคพายแพ 
(6:2-5) การท่ีจะเช่ือฟงคําส่ังของพระเจา ซ่ึงขัดกับหลักการในการทําสงครามเชนนี้นั้น จะตองใชความ
กลาหาญอยางมาก ในการปฏิบัติตาม 

ทุก ๆ วันเปนเวลาหกวนั ทหารของชนชาติอิสราเอลและปุโรหิตไดหามหีบออกจากคายพัก
แลวเดนิขบวนรอบเมือง 1 รอบ โดยมีปุโรหิตเปาแตรนําหนา ทุกคร้ังท่ีทหารอิสราเอลเดินขบวน 
ประชาชนชาวเยรีโคจะเตรียมพรอมในการตอสูเสมอ แตก็ไมมีการสูรบเกิดข้ึน ชนชาติอิสราเอลจะตอง
ใจกลาในการเดินขบวนรอบเมืองถึง 6 วัน โดยท่ีศัตรูสามารถมองเห็นพวกเขาไดอยางชัดเจน 

ในท่ีสุดวนัท่ี 7 ตามท่ีพระเจาทรงส่ัง ทหารอิสราเอลและปุโรหิตไดเดนิขบวนรอบเมือง 7 รอบ 
เหมือนกับท่ีไดเคยปฏิบัติมาแลว แตในการเดินรอบท่ีเจด็ เม่ือปุโรหติเปาแตรเปนเสียงยาว โยชูวาได
ออกคําส่ังแกประชาชนวา “จงโหรองข้ึนเถิดเพราะพระเจาทรงมอบเมืองใหแกทานแลว” (6:16) ชนชาติ
อิสราเอลไดโหรองข้ึนพรอม ๆ กัน และกําแพงก็พังทลายราบลง (ขอ 20) ทุกคนตางตรงไปขางหนาท่ี
ตนยืนอยู และเขายึดเมืองไวได 

พระเจาทงประสบชัยชนะในการสงครามท่ีแปลกประหลาด การเขายดืเมืองนั้นอาจใชกําลังกอง
หทารเขาโจมตีก็ได แตพระเจาไมทรงทํา พระองคตองการสอนใหโยชูวามีความกลาท่ีจะเช่ือฟง
พระองค 
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2. อาคาน (โยชูวา บทท่ี 7) 

อยูมาไมนานโยชูวาตองเผชิญกับปญหาท่ียากยิง่ในการแกไขอีกประการหนึ่ง คือมีเหตุการณ
อยางหนึ่งเกิดข้ึนในคายพักของชนชาติอิสราเอล จนพระเจาไมสามารถอวยพระพรตอไปได กองทัพ
อิสราเอลไดประสบความพายแพแกกองทหารของเมืองเล็ก ๆ ช่ือเมืองอัย (ขอ 4-5) โยชูวาไมทราบวา
เปนเพราะเหตุใด ทานจึงเขาเฝาพระเจา (ขอ 6-9) พระเจาทรงตอบโยชูวา (ขอ 11-12) วามีคนหนึ่งใน
คายพักของชนชาติอิสราเอล ไมเช่ือฟงพระเจาโดยทําบาป ท่ีใดมีการทําบาป พระเจายอมทรงอวยพร
ไมได 

โยชูวามีความกลาท่ีจะเผชิญหนากับประชาชนและตําหนิถึงความผิดบาปท่ีอาคานไดทําไป ผล
สุดทายประชาชนจึงเอากอนหินขวางอาคานถึงแกความตาย 

กลาท่ีจะบังคับบัญชา 

(อานโยชูวา 10:5-15,24:14-25) 
คร้ังหนึ่งโยชูวาละเลยในการขอการนําจากพระเจา (โยชูวา 9:14-15) ผลก็คือ แทนท่ีจะได

ทําลายชนชาติกิเบโอน โยชูวากลับทําใหพวกเขาเปนทาสรับใชชนชาติอิสราเอล (9:27)  
ภายหลังตอมากษัตริยหาพระองคจากตระกูลอะโมรี ไดรวมกําลังกันตอสูกับเมืองกิเบโอน 

(10:5) โยชูวาไดนําหนา กองทัพจากกิลกาล เขาตอสูกับตระกูลอะโมรีโดยม่ันใจวาพระเจาทรงอยูกับ
ทาน (10:8) พระเจาไดทรงตอสูเพื่อชนชาติอิสราเอลในวนันั้น ผลท่ีสุดก็ประสบชัยชนะอยางใหญหลวง 
(ขอ 10,14) พระองคทรงใหมีลูกเห็บตกลงมาทําลายศัตรู ทหารของอะโมรีไดตายเปนจํานวนมาก (ขอ 
11)  

ชนชาติอิสราเอลตองการความชวยเหลือมากข้ึนอีกในวนันั้น ระยะทางจากกิเบโอนถึงมิคเค
ดาห ราว 54 กิโลกเมตร ซ่ึงเปนหนทางท่ีไกลเกินไปสําหรับกองทหารท่ีเหนื่อยออนจะเดินใหถึงภายใน
บายวนัเดยีว ดังนั้นโยชูวาจงึส่ังใหดวงอาทิตยหยุดนิ่งและ “ดวงอาทิตยกห็ยุดนิ่งอยูกลางทองฟา หาได
รีบตกไปตามเวลาประมาณวนัหนึ่งไม” (ขอ 13) เหตุการณท่ีพระเจาทรงชวยเชนนี้ ทําใหชนชาติ
อิสราเอลสามารถไลทันกองทหารอะโมรี และปราบลงไดอยางส้ินเชิง 

โยชูวาตองมีใจกลาอยางมากในการตอสูกบักองทหารของกษัตริยท้ังหาองค และในการส่ังให
ดวงอาทิตยหยดุนิ่ง และโยชูวาไดกระทําส่ิงเหลานั้นโดยใชฤทธ์ิอํานาจจากพระเจา จนประสพผลสําเร็จ 

เม่ือโยชูวาเขาสูวัยชรา และภารกิจของทานจวนจะเสร็จเรียบรอยนัน้ ทานไดเรียกชนชาติ
อิสราเอลท้ังหมดมารวมกนั ทานไดทบทวนถึงส่ิงตาง ๆ ท่ีพระเจาทรงกระทําเพื่อพวกเขา และมีคําส่ัง
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ใหประชาชนตัดสินใจใหแนวแนวาจะเลือกดําเนนิชีวิตอยางไร (24:13-15,19,20,22) โยชูวารูวาทาน
จะตองมีความกลาในการยืนหยัดเพื่อพระเจาและมีความกลาท่ีจะใหชนชาติอิสราเอลรูถึงขอนี้ดวย 

บทเรียนสําหรับชีวิต 

โยชูวาไดเช่ือฟงในส่ิงท่ีดูเหมือนวาเปนส่ิงท่ีโงเขลา ทานเช่ือแมวาส่ิงนั้นจะยากย่ิงสักปานใด 
ทานเช่ือในพระเจา แมดเูหมือนวาความสําเร็จแทบจะเปนไปไมไดขอใหเราจดจําบทเรียนจากเมืองเยรี
โค และจากชีวิตของอาคาน โยชูวามีความกลาท่ีจะเลือกและเผชิญกับชนชาติอิสราเอล ใหพวกเขา
ตัดสินใจวา จะเลือกดําเนินชีวิตในทางใด 

“ทานท้ังหลายจงเลือกเสียในวันนีว้าทานจะปรนนิบัติผูใด” ส่ิงนี้มีความสําคัญและจําเปน
สําหรับเราในทุกวันนี้ เชนเดียวกับท่ีมีความสําคัญตอประชาชนในสมัยโยชูวา เราตองตัดสินใจท่ีจะ
ติดตามพระเยซูคริสตเจาและยืนหยดัเพื่อพระองค และกลาท่ีจะเผชิญกับผูท่ีตอตานเรา ความกลาเชนนี้
เราไมตองพ่ึงความสามารถของตนเองแตใหเราขอจากพระเจา พระสัญญาท่ีพระเจาทรงมอบใหแกโยชู
วาดังปรากฏในขอทองจํานัน้ ก็ทรงมอบใหเราในทุกวนันี้เชนกนั 

ขอใหครูและนักเรียนจงพจิารณาและไตรตรองขอคําถามในหนา 3 ของสายชลธาร และ
อภิปรายกนัถึงขอสอนใจใน สายชลธาร นั้นดวย  
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม        บทเรียนท่ี 6 

บทเรียนที่ 6 ดาวิด-บุรุษทีพ่ระเจาพอพระทัย 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 ซามูเอล บทท่ี 26,2 ซามูเอล บทท่ี 7:9,18  

เปาหมายของบทเรียน เพื่อสอนใหผูเรียนรูวา การท่ีกษตัริยดาวดิทรงปรารถนาอยางแรงกลาใน
การทําตามพระประสงคของพระเจานั้น ทําใหพระองคทรงเปนวีรบุรุษท่ียิ่งใหญ และเพื่อหนุนใจให
ผูเรียนแสวงหานํ้าพระทัยของพระเจาในทุกส่ิงทุกอยาง 

ขอไตรตรองของครู 

ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวนั  
วันอาทิตย ดาวิดเผชิญหนากับศัตรู 1 ซามูเอล 26:1-12  
วันจนัทร เม่ือศัตรูส้ินชีพ 2 ซามูเอล 1:1-17 
วันอังคาร บิดาของบุตรท่ีช่ัว 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 กษตัริยดาวิดทรงแสวงหาการทรงนําจากพระเจา 2 ซามูเอล 7:18-25 
ภาพเกีย่วกับกษัตริยดาวิดท่ีวา พระองคทรงเปน “บุรุษท่ีพระเจาพอพระทัย” นั้น ตรงกับชีวิต

ของทานเองอยางไร? ทานทําตามน้ําพระทัยของพระเจาในชีวิตประจําวันหรือเปลา ทานตองการให
พระองคสถิตอยูกับทานและทรงนําวิถีชีวติของทานยิ่งกวาส่ิงใดหรือไม ทานอธิษฐานทูลขอใหพระเจา
ทรงเปนผูนําการเรียนในช้ันเรียนของทานหรือเปลา ทานยอมรับไหมวา ทานตองการพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิเปนผูชวยในการสอนพระวจนะของพระเจา ผูเรียนในช้ันเรียนของทานรูวา ทานทําอยางนั้น
หรือไมการสอนของทานในช้ันเรียนเปนขอพิสูจนวา ทานแสวงหาและสําแดงน้ําพระทัยของพระเจา
หรือเปลา 

หากทานตอบวา “ใช” ตอคําถามท้ังหมดขางตน ทานกไ็ดช่ือวา เปน “บุรุษท่ีพระเจาพอพระทัย” 
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บทเรียน 

บทนํา 

กษัตริยดาวดิไมไดทรงเร่ิมตนชีวิตเหมือนกับโยเซฟ ดาวิดไมใช “บุตรท่ีบิดารักมากท่ีสุด” 
ความจริง เม่ือซามูเอลมาแสวงหาผูท่ีพระเจาจะทรงใหทานเจิมไว เปนกษัตริย ของชนชาติอิสราเอลนั้น
บิดาของดาวดิ ไมไดใหความสนใจตอดาวิด ท่ีกําลังเล้ียงแกะอยูเลยแมวาดาวิดไมใชบุคคลท่ีบิดาจะ
เลือก แตดาวดิเปนบุคคลท่ีพระเจาทรงเลือกสรรไวดังนัน้ซามูเอลจึงชโลมดาวิดไว เพื่อเปนกษัตริยของ
อิสราเอล 

การขยายบทเรียน 

ใหอภัยและแสดงความเมตตา 

กษัตริยดาวดิทรงเปนบุคคลท่ีพระคริสตธรรมคัมภีรเรียกเปนพิเศษวา “บุรุษท่ีพระเจาพอ
พระทัย” (กจิการ 13:22) หากทานพิจารณาอยางละเอียดแลว จะเห็นไดวา การท่ีพระเจาทรงเรียกดาวดิ
เชนนี้ กเ็พราะวาดาวิดทรงมีความกระตือรือรนและตองการใหพระประสงคของพระเจาบรรลุผลสําเร็จ 

กษัตริยดาวดิไมใชเปนบุคคลท่ีดีไปทุกอยาง พระองคไดทรงทําความผิดอันมหันตหลาย
ประการ พระองคทรงมีหนาท่ีรับผิดชอบมาก แตก็ทรงตองการทําตามพระประสงคของพระเจา 
พระองคไดทรงสารภาพบาปและความผิดพลาดท่ีไดกระทําลงไปหากเราจะพิจารณาถึงการตัดสินใจใน
ชีวิตดาวิด เราก็จะรูถึงคุณคาท่ีแทจริงของพระองค 

ความอิจฉาริษยาของซาอูล 

พระเจาทรงชโลมดาวิดไวเปนกษัตริยของชาติอิสราเอล แตดาวิดตองรอเปนเวลากวา 10 ปจึง
จะไดครองราชย ในชวงระยะ 10 ปนี้ เปนระยะท่ีไมราบรื่นนักสําหรับดาวิด เพราะซาอูลทรงอิจฉาริษยา
ดาวิด เม่ือดาวดิมีชัยชนะตอโกลิอัททหารเอกของชาวฟลิสเตีย ซาอูลทรงมีความอิจฉาริษยาดาวิดมาก ท่ี
ประชาชนสดดุีดาวดิมากกวาพระองค (1 ซามูเอล 18:7,8) ซาอูลจึงพยายามจะฆาดาวิดเสีย แตเพราะ
ความชวยเหลือของมีคาลภรรยา ดาวดิจึงรอดชีวิต (1 ซามูเอล 19:12) 

ดาวิดมีสาเหตหุลายประการท่ีจะเกลียดชังและแกแคนซาอูล แตดาวิดกไ็มไดเกลียดชังหรือดู
หม่ินซาอูลเลย ดาวิดไดหนีไปซอนตัวล้ีภัยในถํ้า ในถ่ินทุรกันดาร ไมนานนักซาอูลไดออกติดตาม และ
ทรงเขาไปในถ้ํานั้นเพื่อหยุดพักผอน ผูติดตามดาวดิไดชักชวนใหดาวดิฆาศัตรูเสีย แตดาวิดปฏิเสธ (1 
ซามูเอล 24:7) 

 32 



ภายหลังตอมาอีกไมนาน ซาอูลก็ไดทรงเขามาใกลสถานท่ีท่ีดาวดิซอนตัวอีกผูตดิตามไดบอก
ดาวิดอีกคร้ังหนึ่งวา พระเจาไดทรงมอบซาอูลไวในมือของดาวิดแลว (1 ซามูเอล 26:8) แตดาวิดก็
ปฏิเสธอีกคร้ังหนึ่ง และใหเหตุผลวาเปนเพราะเหตุใด (1 ซามูเอล 26:11) ดาวิดไมยอมแกแคน ทาน
ตองการทําตามพระประสงคของพระเจาไมตองการทําตามความพอใจ หรือความตองการของตนเองเลย  

การทรยศของอับซาโลม 

เม่ือซาอูลส้ินพระชนม ดาวดิไดข้ึนครองราชยแทน ปญหาตาง ๆ ของดาวิดหาไดหยดุลงแคนั้น
ไม เพราะไมชาตอมา ราชโอรสของพระองคเองก็เร่ิมมีแผนการท่ีจะทําลายอาณาจกัรของพระองค อับ
ซาโลมไดทรงนําการขบถท่ีรุนแรงท่ีสุดมาสูราชบัลลังกของดาวิด 

อับซาโลมวางแผนการอันฉลาด ใสรายผูเปนพระราชบิดาของตนเองและไดทรงสัญญาแก
ประชาชนวาจะกระทําทุกส่ิงทุกอยาง เพื่อจะใหประชาชนมีความนิยมอับซาโลมมากข้ึน ในท่ีสุด 
หลังจากท่ีไดวางแผนการมาเปนเวลาหลายเดือน อับซาโลมก็พรอมท่ีจะตอสูกับพระราชบิดาและยึด
ครองราชบัลลังก 

ดาวิดไดทรงสงทหารของพระองคไปตอสู แตทรงขอรองทหารประการหน่ึง (ใน 2 ซามูเอล 
18:5) วา “ขอไวชีวติอับซาโลม” อับซาโลมไดกระทําทุกวิถีทางท่ีจะตอสูกับพระราชบิดา แตกระนั้นดา
วิดก็ทรงมีความคิดเพียงอยางเดียววา ขอไวชีวิตแกพระราชบุตรของพระองค เม่ือโยอาบขัดขืนคําส่ังของ
ดาวิด และฆาอับซาโลมดาวิดทรงโทมนัสและไวทุกขแกพระราชบุตรของพระองค (2 ซามูเอล 18:33) 
อับซาโลมไดกระทําผิดตอพระราชบิดา แตดาวิดก็ทรงปฏิเสธท่ีจะแกแคน คุณลักษณะเชนนีแ้หละท่ีทํา
ใหดาวิดทรงเปน “บุรุษที่พระเจาพอพระทัย” 

พระกรุณาและความเห็นอกเห็นใจ 

ในวยัหนุมของดาวิดนั้น ดาวิดไดใหคําม่ันสัญญากับโยนาธานโอรสของซาอูลไวประการหนึ่ง 
(1 ซามูเอล 20:14-15) เม่ือไดเปนกษัตริย ดาวิดทรงระลึกถึงคําม่ันสัญญานั้นท่ีไดใหไวกับโยนาธาน (2 
ซามูเอล 9:1) ในวงศตระกูลของโยนาธานมีเพียงคนเดียวท่ีเหลืออยู คือมาพีโบเซ็ธ ราชบุตรของโย
นาธานเอง ดาวิดทรงตามหามาพีโบเซ็ธ และเม่ือพบแลวไดใหความอุปถัมภและใหรวมโตะเสวยกับ
พระองคเสมอ (ขอ 13) 

อีกเร่ืองหนึ่งในชีวิตของดาวดิท่ีแสดงถึงลักษณะของพระองคท่ีมีตอผูมีพระคุณคือ คร้ังหนึ่งเม่ือ
ดาวิดไดล้ีภยัเขาไปในปาทุรกันดาร และปรารถนาจะดืม่น้ําจากบอในหมูบานเบธเลเฮมเปนอยางยิง่ ดา
วิดเปนบุคคลท่ีทหารเคารพนับถือมาก ดงันั้นจึงมีทหารสามคนไดเส่ียงชีวิตเขาไปเอาน้ํานั้นมาใหดาวิด 
โดยบุกฝาคายทหารของพวกฟลิสเตียเขาไปในหมูบานเบธเลเฮม และนําน้ําออกมาไดโดยปลอดภยั 

 33 



ดาวิดไดเห็นความรัก ของทหารที่มีตอพระองค และรูวาพวกเขาตองเส่ียงอันตรายมากนัก ดาวิด
จึงปฏิเสธที่จะดื่มน้ํานั้น และไดเทลงเปนการถวายแดพระเจา (2 ซามูเอล 23:17) 

ไมใชเปนการงายนัก ท่ีจะยอมสละในส่ิงท่ีตนตองการอยางยิ่งยวด บางคร้ังเราสละส่ิงท่ีเราไม
ตองการ หรือบางคร้ังเราใหเพราะเรามีอยางเหลือเฟอ ดาวิดไดสละส่ิงท่ีตองการมากท่ีสุด เพราะวาดาวิด
รูวาคุณคาของการเสียสละท่ีพวกทหารมีตอพระองคนั้นใหญยิ่งนัก ขอใหเราเปนคนที่มีความกรุณา และ
เห็นอกเห็นใจผูอ่ืนดังกษัตริยดาวิดและจงถวายส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีทานมีอยูแดพระเจา 

ใจบริสุทธิ์และถอมตน 

เม่ือดาวดิไดทรงทราบจากศาสดาพยากรณนาธานวา พระเจาจะทรงทําการใหญหลวง ดาวิดได
แสวงหาน้ําพระทัยและพระสติปญญาจากพระเจาทันที (2 ซามูเอล บทท่ี 7) ขอใหดูเปนพิเศษถึงคํา
สัญญาของพระเจา (ขอ 2-16) และคําตอบของดาวิด (ขอ 18-29) ตลอดพระธรรมสดุดี เราจะพบวาดาวิด
ไดทรงอธิษฐานเสมอในการขอความชวยเหลือจากพระเจา (สดุดี 25:4,31:3,86:11,62:5) สวนทานเองได
ติดตามตัวอยางจากชีวิตของกษัตริยดาวดิหรือไม 

คร้ังหนึ่งกษัตริยดาวดิทรงทําบาปใหญหลวงนัก พระองคทรงเปนสาเหตุใหชายผูหนึ่งถึงแก
ชีวิต เพื่อจะเอาภรรยาของชายผูนั้นมาเปนมเหสีของพระองค พระเจาทรงสงศาสดาพยากรณนาธานมา
หาพระองคอีกคร้ังหนึ่ง ศาสดาพยากรณนาธานไดช้ีใหดาวิดเห็นถึงการไรความยุตธิรรม และความชั่ว
ชาของพระองค ดาวิดทรงรูสึกเศราพระทัยอยางยิ่ง และทรงกรรแสงตรัสวา “เรากระทําบาปตอพระเจา
แลว” (2 ซามูเอล 12:13) ดาวิดไดทรงแสวงหาการอภยัโทษบาปจากพระเจา และในตอนนี้เองท่ีพระองค
ไดพระราชนพินธ พระธรรมสดุดี บทท่ี 51 ข้ึน แสดงถึงความโทมนัสเศราพระทัย ท่ีพระองคไดทรง
กระทําบาปลงไป (ขอใหอานสดุดี บทท่ี 51) พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานและอภัยโทษให แตกระนั้นก็
ตามพระราชบุตรของดาวิดกส้ิ็นพระชนม ดาวิดทรงยอมรับวา นั่นคือการลงโทษของพระเจา ดาวิดมิได
ทรงสงสัยหรือติเตียนพระเจาแตประการใด (2 ซามูเอล 12:22-23) 

ในบ้ันปลายชีวิตของดาวิด พระองคไดทรงทําบาปใหญหลวงอีกคร้ังหนึ่งนัน่คือ ทรงส่ังสํารวจ
สํามะโนครัวของประชาชน ซ่ึงเปนการผิดพระประสงคของพระเจา ดาวิดทรงรูวาไดกระทําผิดลงไป
แลว (2 ซามูเอล 24:10) จึงทรงเขาเฝาพระเจาขอประทานอภัยโทษบาปอีกคร้ังหนึ่ง 

มีบุคลิกลักษณะอยางหน่ึง ท่ีดาวิดไดทรงสําแดงในกิจการทุกอยางท่ีพระองคทรงกระทํา คือ
ทันทีท่ีรูวาไดกระทําผิดตอพระเจา พระองคก็ทรงทูลขอการอภัยโทษจากพระเจา เปนเพราะเหตุนี้เองท่ี
พระเจาตรัสวา ดาวิดเปน “บุรุษที่พระเจาทรงพอพระทัย” 
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บทเรียนสําหรับชีวิต 

อานพระธรรมปฐมกาลบทท่ี 12 (โดยเฉพาะอยางยิ่งขอ 3,9-21 เม่ืออานจบแลวไตรตรองดูวา 
ขอพระธรรมเหลานี้เหมาะสมกับดาวดิอยางไรบาง) หากเราสังเกตเราจะรูไดวาดาวิดทรงมีความสัตยซ่ือ
และยอมรับในสภาพท่ีแทจริงของตนเองขอใหเปรียบเทียบกันตัวทานเอง ทานเปนคนเชนนัน้หรือเปลา 
ความรักของดาวิดท่ีมีตอผูอ่ืนนั้นพระองคแสดงออกจากใจจริง (กับซาอูลและอับซาโลม) ความรักของ
ทานเปนเชนนีห้รือไม ดาวิดทรงยกยองและใหเกยีรติผูท่ีสมควรไดรับเกียรตินัน้ (เชนโอรสของโย
นาธาน และทหารผูกลาหาญ 3 คน ท่ีเส่ียงชีวิตเขาไปเอาน้าํจากบอท่ีหมูบานเบธเลเฮมมาใหพระองค) 

ทานไดใชเวลารําลึกถึงผูท่ีชวยเหลือทาน และขอบคุณคนเหลานัน้บางไหมดาวดิทรงมีพระ
ประสงคอันสมํ่าเสมอและแรงกลา ในการปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระเจา พระองคทรงรับใชพระเจา
อยางดีท่ีสุดโดยไมคิดเสียดายส่ิงใดเลย ขอใหพิจารณาพระธรรมโรม บทท่ี 12 และชีวิตของกษตัริยดา
วิด แลวนํามาเปรียบวาชีวิตของทานเองเปนอยางไรบาง ทานเปนบุคคลท่ี “พระเจาทรงพอพระทัย” 
หรือไม 

ขอใหครูและผูเรียนจงพจิารณา และไตรตรองขอคําถามในหนา 3 ของสายชลธาร และอภิปราย
กันถึงขอสอนใจใน สายชลธาร นั้นดวย 
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม        บทเรียนท่ี 7 

บทเรียนที่ 7 พระสติปญญาของซาโลมอน 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน พงศกษตัริย บทท่ี 3,8,10 และ 11 ปญญาจารย 2:5-11 

เปาหมายของบทเรียน เพื่อสอนใหผูเรียนรูวา สติปญญาท่ีแทจริงนั้น มาจากพระเจาและควรจะ
ใชเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค 

ขอไตรตรองของครู 

ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวนั 
วันอาทิตย ขอเรียกรองของกษัตริยซาโลมอน 1 พงศกษตัริย 3:5-15 
วันจนัทร การปฏิบัติตามสติปญญา 1 พงศกษัตริย 3:16-28,4:28-34 
วันอังคาร เม่ือผูมีสติปญญาเทศนา 1 พงศกษัตริย 8:1-21 
วันพุธ ผูมีสติปญญาอธิษฐาน 1 พงศกษตัริย 8:22-53 
วันพฤหัส ความมีช่ือเสียงและอิทธิพล 1 พงศกษัตริย 10:1-13 
วันศุกร คําเขียนของผูมีสติปญญา สุภาษิต 1:1-33 
วันเสาร ผูมีสติปญญาทําผิดพลาด 1 พงศกษัตริย 11:4-13, ปญญาจารย 2:4-11 
สติปญญาและการเรียนรูเปนส่ิงเดียวกันใชหรือไม เพราะเหตุใดคนหนุมสาวจงึตองไปเรียน

หนังสือ? หลายคนคิดวา การศึกษาก็เพือ่รับความรูเทานั้น ไมเคยคิดวาการศึกษาคือการเตรียมตัวเพื่อ
เผชิญกับชีวิตในอนาคต การเรียนรูความจริงและรวบรวมความรูเหลานัน้ไมใชประเดน็ท่ีสําคัญ แตเปน
วิถีทางท่ีจะนําไปสูความเขาใจ ซ่ึงจะทําใหผูเรียนพรอมท่ีจะมีชีวิตอยูอยางมีคุณคาตางหาก  

การเรียนรูเพื่อความเขาใจในการดําเนนิชีวตินั้น ก็คือกระบวนการของการศึกษา เปนไปไดไหม 
ท่ีการศึกษาเชนนี้จะเปนวิถีทางในการเพิม่พูนปญญาข้ึนดวย การศึกษาเร่ืองราวชีวิตของกษัตริยซา
โลมอน จะชวยใหทานตอบคําถามขอนี้ได 
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บทเรียน 

บทนํา  

โยชูวามีภาระหนาท่ีอันยากยิ่งท่ีตองปฏิบัติ ทานตองเปนผูนําเม่ือโมเสสส้ินชีพลง กษัตริยซา
โลมอนก็เชนเดียวกัน หลังจากกษัตริยดาวิดผูเกรียงไกรส้ินพระชนมแลว พระองคไดรับการแตงต้ังให
เปนกษตัริยปกครองแผนดนิ ภายใตการปกครองของดาวิดอาณาจักรอิสราเอลไดเจริญรุงเรืองข้ึนมาก 

ในทันทีท่ีซาโลมอนข้ึนครองราชยหลังจากพระราชบิดาส้ินพระชนม พระองคก็ไดรับการ
ตอตาน โดยมีคนอ่ืนมาอางสิทธิในการปกครองแผนดนิ กลาวคือพระเชษฐาของพระองคทรงขออภิเษก
สมรสกับมเหสีองคหนึ่งของพระราชบิดา ซาโลมอนเขาใจดวีาการท่ีพระเชษฐาของพระองคอางสิทธิ
เชนนั้น ก็คืออางสิทธิในการเปนกษัตริยนัน่เองซาโลมอนทรงปฏิเสธคําขอรองของอะโดนยีาห และส่ัง
ใหประหารชีวติเสีย ( 1 พงศกษัตริย บทท่ี 3) จากขอเรียกรองของอะโดนียาหนี้เอง เราจึงรูวาซาโลมอน
จะตองไดรับการชวยเหลือและสติปญญาจากพระเจา 

การขยายบทเรียน 

การประทานสติปญญา 

พระธรรม 1 พงศกษัตริย 3:4-5 บอกใหเรารูวา ซาโลมอนเสด็จไปยังเมืองกิเบโอนสถานท่ีซ่ึง
เปนท่ีตั้งของพลับพลา พระองคไดถวายสักการบูชาแดพระเจาท่ีนั่น และพระเจาไดทรงปรากฏพระองค
ทางพระสุบินแกซาโลมอน และตรัสวา “เจาอยากใหเราใหอะไรเจากจ็งขอเถิด” 

สมมุติวาทานเปนกษัตริยซาโลมอน และพระเจาตรัสถามเชนนี้ ทานจะปรารถนาส่ิงใด (ให
ผูเรียนแสดงความคิดเห็น) 

ความตองการของซาโลมอนไมใชส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับพระองค ส่ิงท่ีสําคัญในสายพระเนตร
ของซาโลมอนก็คือ ทรงประสงคจะปฏิบัติหนาท่ีท่ีพระเจาทรงมอบหมายใหอยางดีท่ีสุด ขอใหเรา
สังเกตดูคําขอสองอยาง ท่ีซาโลมอนทรงทูลขอจากพระเจา (1 พงศกษตัริย 3:6-9) 

ประการแรก พระองคทรงตองการ “พระทัยแหงความเขาใจ” ซาโลมอนทรงมีความตองการที่
จะเขาใจพลเมืองของพระองค และเขาใจถึงปญหาตาง ๆ ของพวกเขา พระองคทรงตองการท่ีจะเหน็อก
เห็นใจพลเมืองของพระองค เม่ือพวกเขามีความเดือดรอนตาง ๆ  

ประการท่ีสอง พระองคทรงตองการความสามารถในการวินิจฉัยวาส่ิงใดดีส่ิงใดช่ัว ซาโลมอน
ไมทรงตองการความรูอันผิวเผินเทานั้น แตทรงตองการท่ีจะใชความรูในการวินิจฉัย และตัดสินปญหา
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อยางยุติธรรม เพื่อประชาชนของพระองค แตส่ิงท่ีสําคัญยิ่งในการทูลขอของซาโลมอนก็คือ พระองค
ทรงมีความรักตอพระเจา (1 พงศกษัตริย 3พงศกษัตริย 3:3) 

พระเจาทรงพอพระทัยคําทูลขอของซาโลมอน และประทานใหตามที่ซาโลมอนทรงปรารถนา 
(1 พงศกษัตริย 3:11-14) 

การใชสติปญญา 

1. การตัดสินปญหา 

ตอมาไมนานซาโลมอนทรงมีโอกาสตัดสินปญหา ๆ หนึ่ง คือเม่ือเดก็คนหนึ่งตายมีสตรีสองคน
มาหาพระองค และตางอางวา เด็กท่ีตายนัน้เปนของอีกคนหนึ่ง แตเด็กท่ีมีชีวิตอยูเปนของเธอเอง เด็กท้ัง
สองนั้นเกิดหางกันเพยีงสามวัน และไมมีประจักษพยานท่ีจะใหขอพิสูจนในเร่ืองนี้ไดเลย ดูเหมือน
ปญหานี้จะนําความยุงยากมาใหซาโลมอนจนแทบจะตัดสินไมได แตอยาลืม คําทูลขอท่ีซาโลมอนทรง
ทูลขอตอพระเจา ซาโลมอนทรงรูวา มารดานั้นมีความรักตอบุตรของตนเพียงไร พระองคจึงทรงใชขอนี้
พิสูจนวาสตรีคนไหนจะพูดความจริง พระองคจึงส่ังใหนําเด็กท่ีมีชีวิตไปประหารเสียเพื่อสตรีท้ังสองจะ
ไมตองแกงแยงกันอีกตอไป สตรีผูหนึ่งยินยอม แตอีกคนหนึ่งไดขอรองไหพระองคไวชีวิตเดก็นั้น 
ดังนั้นซาโลมอนจึงทรงรูวา สตรีคนไหนคือมารดาท่ีแทจริงของเด็กคนนั้น (1 พงศกษตัริย 3:16-28) 

2. การสรางพระวิหาร 

ในปท่ี 4 แหงรัชกาลของซาโลมอน พระองคไดทรงเร่ิมสรางพระวิหารบนภูเขาโมรียาห ในกรุง
เยรูซาเล็ม สถานท่ีแหงนีเ้ปนท่ีสําคัญตอชนชาติยวิ เพราะวาเปนท่ีท่ีอับราฮัมพรอมท่ีจะถวายบุตรของ
ทานคือ อิสอัค เพื่อเปนเคร่ืองบูชาแดพระผูเปนเจาและที่แหงนีเ้องท่ีกษัตริยดาวิดทรงถวายสักการบูชา
แดพระเจา เม่ือพระเจาทรงบันดาลใหโรคระบาดหยุดลง วิหารบนภูเขาโมรียาหใชเวลาสราง 7 ป ใช
คนงาน 160,000 คนจนสําเร็จ ตัววหิารสรางดวยหิน ไมสนซีดาร และสนเฟอรภายใน ท้ังเพดาน พื้น
และฝา หุมดวยทองคําเหลืองอราม ส่ิงประดับทุกอยางตางหุมดวยทองคําท้ังส้ิน (ดูรายละเอียดใน 2 
พงศาวดาร บทท่ี 3 และ 4) ลองนึกภาพดูเม่ือจุดเทียนบนเชิงเทียนท้ัง 10 คัน แลวแสงสวางในพระวหิาร
จะสวางไสวสักเพียงใด 

เม่ือสรางพระวิหารเสร็จ และไดนําหีบพนัธสัญญาเขาไปวางไวในพระวหิารแลว รัศมีภาพของ
พระเจาไดครอบคลุมไปท่ัวบริเวณพระวหิารนั้น (1 พงศกษัตริย 8 :10,11) 

กษัตริยซาโลมอนทรงถวายพระวิหารแดพระเจา โดยการเทศนาส่ังสอนและอธิษฐาน (ใหคน
หนึ่งอาน 1 พงศกษัตริย 8 :24,27-30,40,61) ซาโลมอนทรงมีพระประสงคอยางยิง่ท่ีจะเห็นประชาชน
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ของพระองคมีความซ่ือสัตยตอพระเจา ดงันั้นพระองคจึงทรงถวายการสักการบูชาแดพระเจา ท้ังนี้ยัง
ความปลาบปล้ืมยินดีแกประชาชนของพระองคเปนอันมาก  

3. การสรางอาณาจักร 

ความรุงเรืองและอํานาจของซาโลมอนแผขยายเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ซาโลมอนทรงสรางกองเรือ
กําปนอันเกรียงไกรกองหนึ่ง (1 พงศกษัตริย 9 :26-27) ทรงควบคุมเสนทางเดินเรือสินคาแทบทุกแหงใน
สมัยนั้น เรือสินคาแทบทุกชนิดจะตองแลนผานทาเรือของพระองค 

พระราชินีแหงชีบา ไดเสด็จพระราชดําเนนิเปนระยะทางเกือบ 2,000 กิโลเมตร เพือ่ทําสัญญา
ตกลงเกี่ยวกับการคาขายกับซาโลมอน พระนางทรงปรารถนาท่ีจะเหน็ดวยพระเนตรของพระนางเองวา 
อาณาจักรของผูมีช่ือเสียงนั้นเปนอยางไร 

ในแตละปซาโลมอนไดรับทองคํา มีน้ําหนกักวา 666 ตะลันต (ตะลันตละ 20,000 บาท) จาก
ภาษีอากร และจากเคร่ืองบรรณาการ (1 พงศกษัตริย 10:14-15) 

ใหเรามาสังเกตดูพระสติปญญาอันยิ่งใหญของซาโลมอน กษัตริยซาโลมอนทรงนิพนธสุภาษิต
ถึง 3,000 สุภาษิต บทเพลง 1,005 บท พระองคทรงรอบรูในวิชาพฤกษศาสตร และสามารถพูดคุย
เกี่ยวกับพืชพนัธุตาง ๆ ได ตั้งแตตนสนซีดารอันมหึมาในเลบานอน จนถึงตนหุสบเล็ก ๆ ท่ีงอกออกจาก
กําแพง พระองคทรงรูในวิชาสัตววิทยา สามารถพูดคุยเกีย่วกับเร่ืองสัตวตาง ๆ เชน สัตวปก 
สัตวเล้ือยคลานหรือปลาไดเปนอยางด ี พระสติปญญาอันลํ้าเลิศของพระองคเล่ืองลือ เปนท่ีรูจักกันท่ัว
โลกในสมัยนัน้ (1 พงศกษตัริย 4:32-34) “พระองคทรงมีสติปญญาฉลาดกวาคนอ่ืนทุกคน” (1 พงศ
กษัตริย 4:31) และส่ิงท้ังหมดนี้ก็คือ ของประทานจากพระเจา (4:29) 

การละทิ้งสติปญญา 

นาเสียดายท่ีการปกครองแผนดินของกษัตริยซาโลมอนมิไดจบลงดวยดีท่ีสุด ดังเม่ือตอนเร่ิมตน 
พระคัมภีรไดบอกใหเรารูวาซาโลมอนทรงมีมเหสีถึง 700 คน และนางหามอีก 300 คน ซ่ึงลวนแตมา
จากดินแดนของชาติตาง ๆ ท่ีพระเจาทรงหามชนชาติอิสราเอล มิใหแตงงานดวยท้ังส้ิน (1 พงศกษัตริย 
11:1-3) บรรดามเหสีของพระองคตางนมัสการพระอื่นไมนานนักกษัตริยซาโลมอนก็ทรงหันพระทัยไป
เสียจากพระเจา และเร่ิมกราบไหวพระอ่ืนตามมเหสีของพระองค (ขอ 3-6) 

ซาโลมอนผูมีสติปญญา เดี๋ยวนี้ไดลืมคําแนะนําของพระเจาเสียแลว (สุภาษิต 2:6) พระเจาทรง
ปรากฏพระองคแกซาโลมอน ถึง 2 คร้ัง 2 ครา แตซาโลมอนทรงละเลยคําส่ังของพระเจา และปฏิบัติ
ตามท่ีพระองคเองพอพระทัย (1 พงศกษตัริย 11:9-10) 
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แตพระเจายังทรงมีพระเมตตาตอซาโลมอนเสมอ พระเจาไดตรัสบอกซาโลมอนวา การลงโทษ
ท่ีจะมาถึงซาโลมอนนั้น พระเจาจะทรงลงโทษนอยกวาท่ีควรจะเปน เพราะเหน็แกกษัตริยดาวิดพระราช
บิดาของซาโลมอน (ขอ 11-12) 

เม่ือกษัตริยดาวิดทรงทําบาปและพระเจาทรงช้ีใหเหน็แลว ดาวดิไดทรงยอมสารภาพความผิด
บาปของพระองค และกลับใจใหม (2 ซามูเอล 12:13) แตซาโลมอนมิไดทรงทําเชนนั้น พระองคกลับ
ทรงพยายามจะฆาเยโรโบอัม ผูท่ีพระเจาทรงเลือกไวใหเปนกษัตริยของอิสราเอลเสีย (1 พงศกษัตริย 
11:29-31) 

ขอใหดูความแตกตางระหวางราชบิดากับราชบุตร กษัตริยดาวิดทรงเศราพระทัยเม่ือรูวา
พระองคไดกระทําผิดไป แตซาโลมอนทรงพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงการพิพากษาของพระเจา โดยการ
กระทําของพระองคเอง 

ในพระธรรมปญญาจารย 2:4-11 เปนเร่ืองราวประวตัิชีวิตของบุรุษหนึ่งซ่ึงมีสติปญญาลํ้าเลิศ
ท่ีสุดในโลกสมัยนั้น แตบุรุษนั้นไดหนัหนีไปจากพระเจาเสีย เม่ือกษัตริยซาโลมอนทรงหันพระทัยไป
เสียจากผูประทานสติปญญานั้น ของประทานจากพระเจาคือสติปญญาไดสูญเสียไปดวย และชีวติก็ดู
เสมือนส่ิงท่ีไรคาสําหรับพระองค (ขอ 11) 

บทเรียนสําหรับชีวิต 

แมวาทานจะไดรับการศึกษาสูงก็ตาม แตวาการศึกษาน้ันอาจจะไมทําใหทานเปนผูมีปญญาได 
เพราะวาทานอาจใชความรูท่ีไดศึกษานั้น ไปในทางท่ีผิดที่โงเขลาก็ได หากรากฐานชีวิตของเราติดม่ัน
อยูกับน้ําพระทัยของพระเจาแลว ชีวิตของเราจะแตกตางมากกวานีสั้กเทาใด ชีวิตในบ้ันปลายของ
กษัตริยซาโลมอนจะแตกตางมากกวานี้สักเพียงใด หากวาพระองคทรงดําเนินชีวิตบนรากฐานแหงน้ํา
พระทัยของพระเจา 

ใหเรารักษาตัวของเราเองใหพนเสียจากขอผิดพลาดตาง ๆ ของซาโลมอน คือ 
1. ซาโลมอนทรงละเลยท่ีจะใชสติปญญาของพระองคถวายพระเกยีรติแดพระเจา ขอใหจําไววา

ความสามารถท่ีพระเจาไดประทานใหแกทานนั้น ทานยอมจะตองใชเพื่อถวายพระเกียรติแดพระเจา 
2. ซาโลมอนไมทรงเช่ือฟงพระเจา การเช่ือฟงพระเจานั้นเปนรากฐานแหงสติปญญา  
3.มเหสีของซาโลมอนไดหันเหพระทัยของพระองคเสีย จากพระเจาผูทรงพระชนมอยูไปกราบ

ไหวพระอ่ืน ส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีทานควรจะปฏิบัติก็คือ ใหพระเจาทรงเปนใหญในชีวติของทานแตเพียงผู
เดียว 

ใหเราแสวงหาและติดตามสติปญญาท่ีมาจากพระเจา (ใหผูเรียนบางคนอานขอพระธรรมจาก
พระธรรม ยากอบ 1:5,3:17,1 โครินธ 12:8,โคโลสี 2:3) ขอทองจําของเราในบทเรียนนี้ ก็ใหคําสอน
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เหมือนกับขอพระธรรมท่ีอางไวในวงเล็บของประทานจากพระเจาไมใชมีเฉพาะสติปญญา “ท่ีจะรูจัก” 
เทานั้น แตยังรวมถึงความเขาใจในน้ําพระทัยของพระองคอีกดวย การท่ีเราจะนําความรูนี้ไปปฏิบัติอยาง
ถูกตองในชีวติประจําวนันั้น มีความสําคัญกวาการท่ีจะรูแตเพยีงอยางเดียว แตไมนําไปปฏิบัติตาม 
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม        บทเรียนท่ี 8 

บทเรียนที่ 8 การอธิษฐานของเฮเซคยีาห  

ขอพระธรรมประจําบทบทเรียน 2 พงศกษัตริย บทท่ี 18-20  

เปาหมายของบทเรียน เพื่อสอนใหคริสเตียนรูจักรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองในการ
อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสตเจา ท้ังเพื่อตนเอง เพื่อผูอ่ืนและเพ่ือประเทศชาติอันเปนท่ีรัก 

ขอไตรตรองของครู 

ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวนั 
วันอาทิตย การเช่ือฟงมาเปนอันดับแรก 2 พงศาวดาร 29:3-36 
วันจนัทร เฮเซคียาห ทรงอธิษฐานเพื่อผูอ่ืน 2 พงศาวดาร 30:1-27 
วันอังคาร อาณาจักรยูดาหในระยะอันตราย 2 พงศกษัตริย 18:13-37 
วันพุธ เฮเซคียาห ทรงอธิษฐานเพ่ือประเทศชาติ 2 พงศกษัตริย 19:1-19 
วันพฤหัส พระเจาประทานชัยชนะ 2 พงศกษัตริย 19:20-36 
วันศุกร เฮเซคียาหทรงอธิษฐานเพ่ือพระองคเอง 2 พงศกษัตริย 20:1-11 
วันเสาร อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต ยอหน 14:3-15,15:15-17,16:23-33 
บทเรียนเกี่ยวกับการอธิษฐานบทนี้ จะหนุนใจครูทุกคนท่ีสอนบทเรียนดวยความจริงใจ การ

อธิษฐานคือสายธารแหงชีวติสําหรับผูเช่ือทุกคน การอธิษฐานเปนวถีิทางของพระเจาท่ีจะใหเราติดตอ
กับพระองค และทูลพระองคถึงความรักและความตองการของเรา ขอใหไตรตรองชีวิตของทานกบัการ
อธิษฐานดวูาเปนอยางไร ทานไดใชเวลาแตละสัปดาหอธิษฐานเพื่อคริสตจักร เพื่อประเทศชาติ และเพื่อ
ตัวทานเองหรือไม? การอธิษฐานดังกลาวแลวนั้น จะยังผลใหชีวิตฝายจิตวิญญาณของทานเขมแข็งข้ึน 

บทเรียน 

บทนํา 

การอธิษฐานคืออะไร? โดยการอธิษฐานทานสามารถท่ีจะเปนผูรวมงามกับพระเจาในการ
ปฏิบัติราชกิจของพระองคในโลกน้ี เปนผูรวมงานกับพระองคผูทรงสรางสากลจักรวาล ทานอาจรูสึก
เปนเกยีรติท่ีไดรวมงานกับบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เชนรวมงามกับนายกรัฐมนตรี หรือ ดร.บิลล่ี เกรแฮม เปน
ตน แตทานมีเกียรตยิิ่งกวานี้อีก เม่ือทานมีสวนในราชกิจของพระบิดาแหงสวรรค ท่ีพระองคจะทรง
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กระทําในโลกนี้ โดยรวมมือในการอธิษฐาน ในพระคริสตธรรมคัมภีรท้ังภาคพันธสัญญาเดิม และพันธ
สัญญาใหมก็ไดสอนถึงเร่ืองนี้ไว (ดูยอหน 14:13,14, เยเรมีย 33:3) การอธิษฐานคือพลังอํานาจท่ียิง่ใหญ
ท่ีสุดในจกัรวาล 

การขยายบทเรียน 

เม่ือกษัตริยซาโลมอนส้ินพระชนมลงได 200 กวาปตอมา อาณาจักรอิสราเอลไดถูกแบงแยก
ออกเปน 2 สวน คือ สวนทางเหนือเปนอาณาจักรอิสราเอล และสวนทางใตเปนอาณาจักรยูดาห ซ่ึงมี
อาณาเขตเล็กกวา 

ตลอดระยะเวลา 200 ปนี้ ชนชาติอิสราเอลไดละเลยตอพระวหิารของพระเจา (2 พงศาวดาร 
29:7) สมบัติตาง ๆ ในพระวหิารไดถูกนําไปถวายเปนบรรณาการ แดกษัตริยของอัสซีเรีย (2 พงศาวดาร 
28:21) กษตัริยอาหัส และราชบิดาของเฮเซคียาหไดทรงละท้ิงพระเจาผูทรงพระชนมไปเสีย อาหสัทรง
นําเคร่ืองใชตาง ๆ ในพระวหิารของพระเจาไป และตัดออกเปนช้ิน ๆ ทรงปดประตูพระวหิารเสีย เพื่อ
ไมใหประชาชนเขาไปนมัสการพระเจาได กษัตริยอาหสัไดสรางแทนบูชาในทุกมมุเมืองของอาณาจักร
ของพระองค เพื่อถวายสักการบูชาแกพระอ่ืน (2 พงศาวดาร 28:24-25) การกระทําของกษัตริยอาหัส
เชนนี้ ยังความไมพอพระทัยแกพระเจาเปนอยางยิ่ง  

การอธิษฐานเพ่ือผูอื่น  

เม่ืออาหัสส้ินพระชนมลง เฮเซคียาหพระราชบุตรไดข้ึนครองราชยเปนกษัตริยองคท่ี 12 แหงอา
ราจักรยูดาหตอมา เฮเซคียาหทรงมีความแตกตางจากกษัตริยผูหลงผิดกอน ๆ นั้นมากมาย (อาน 2 
พงศาวดาร 29:2) ในปแรกแหงรัชสมัยของกษัตริยเฮเซคียาห พระองคทรงเร่ิมตนเปล่ียนการนมัสการ
เทวรูปของประชาชนซ่ึงไดกลายเปนแบบแผนในแผนดินยูดาหแลวนัน้ ใหหนักลับมาหาพระเจาดังเดิม 
(2 พงศาวดาร 29:10) 

ประการแรก พระองคทรงมีบัญชาใหทําความสะอาดพระวิหารและซอมแซมสวนท่ีชํารุดทรุด
โทรม พวกปุโรหิตไดใชเวลา 16 วนัในการทําความสะอาดระเบียงพระวิหารและภาชนะเครื่องใชตาง ๆ 
ท่ีใชในการสักการบูชาแดพระผูเปนเจา คร้ันแลวเฮเซคียาหกท็รงเรียกพลเมืองของพระองคมารวม
ประชุมกัน พวกเขาไดกมลงกราบนมัสการและสรรเสริญพระเจาดวยความยินดี (2 พงศาวดาร 29:29-
30) 

เฮเซคียาหทรงใหมีการฟนฟกูารฉลองเทศกาลปสกาอีกคร้ังหนึ่ง ประชาชนไดเตรียมตัวฉลอง
เทศกาลปสกา โดยการทําลายแทนบูชาท่ีกษัตริยอาหัสทรงสรางไวสําหรับนมัสการพระอ่ืนเสียส้ิน (2 
พงศาวดาร 30:14) 
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คุณลักษณะท่ีเดนในชีวิตของเฮเซคียาหก็คือ “พระองคทรงอธิษฐานเพื่อประชาชน” (2 
พงศาวดาร 30:18) เฮเซคียาหทรงอธิษฐานเพ่ือพลเมืองท่ีอยูภายใตการปกครองของพระองค เชนนี้
แหละทําให “พระเจาทรงฟงเฮเซคียาหและทรงรักษาประชาชน” (2 พงศาวดาร 30:20) 

เฮเซคียาห ผูรับใชของพระเจาทรงอธิษฐานเพ่ือผูอ่ืนเฉพาะพระพักตรพระเจา พระองคไดตรัส
กับประชาชนถึงเร่ืองราวของพระเจาเนือง ๆ และเชนเดยีวกนัก็ตรัสกับพระเจาถึงเร่ืองราวของ
ประชาชน การทําเชนนี้เปนส่ิงท่ีเราควรนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราดวย ทานเคยรูสึกถึงความ
ยินดีท่ีเปนผลมาจากการอธิษฐานเพื่อเพื่อนของทานหรือเปลา จงเขาเฝาพระเจาทูลถึงปญหาของมิตร
สหายของทาน และทูลขอใหพระองคทรงทํางานในชีวิตของเขาเหลานั้น 

การอธิษฐานเพ่ือประเทศชาติ 

ในขณะท่ีเฮเซคียาหกําลังหมกมุนอยูกับการนําประชาชนของพระองค ใหหนักลับมาหาพระเจา
นั้น ซันแฮริบกษัตริยแหงอัสซีเรีย ทรงวางแผนการท่ีจะเขาบุกรุกแผนดินยดูาหของเฮเซคียาห โดยมีพระ
ประสงคท่ีจะยดึครองแผนดนิอันอุดมสมบูรณและเมืองตาง ๆ ท่ีเจริญรุงเรืองของแผนดินยูดาหเสีย  

ในชวงนี้ของประวัติศาสตร ชนชาติอัสซีเรีย ไดเขาโจมตียึดเมืองตาง ๆ ท่ีมีการปองกันอยาง
เขมแข็งถึง 40 เมือง และนําเชลยไปเปนจํานวนมาก  

ชนชาติอัสซีเรียไดรวบรวมทรัพยสินตาง ๆ ท่ีรบมาไดเปนจํานวนมาก และยึดเอาเมืองหลาย
เมืองมารวมเขาเปนอาณาจักรอัสซีเรียดวย 

ตอมาไมนานกองทัพอันเกรียงไกร กเ็คล่ือนทัพมุงหนาเขาโจมตีกรุงเยรูซาเล็มกษัตริยซันแฮริบ 
ทรงเรียกรองใหถวายเคร่ืองบรรณาการแกพระองค เฮเซคียาหจําตองถวายเงินและทองคําจํานวนมากแก
กษัตริยซันแฮริบ นอกจากนั้นเฮเซคียาหยังไดทรงถวายเงินท้ังหมดในพระวหิารและในคลังสํานัก
พระราชวัง ตามขอเรียกรองของซันแฮริบดวย แมแตทองคําท่ีหุมประตู หุมเสาประตูของพระวหิารก็
ตองลอกออกถวายเปนบรรณาการแกซันแฮริบไป (2 พงศกษัตริย 18:14-16) แมกระนั้นซันแฮริบก็ยังไม
พอพระทัย พระองคทรงตองการจะยึดเมืองไวใหได ดังนั้นจึงสงแมทัพเขาสูกรุงเยรูซาเล็มใหยอมจํานน
เสีย ในระยะคับขันเชนนี้ เฮเซคียาหไดรีบเขาไปในพระวหิารทูลขอความชวยเหลือจากพระเจา พระเจา
ทรงตอบคําอธิษฐานผานผูพยากรณอิสยาหวาพระองคจะทรงทําใหกองทัพแหงอัสซีเรียประสบความ
พายแพ (2 พงศกษัตริย 19:6,7) 

ซันแฮริบไดสงพระราชสารมาขูเข็ญ และขมขวัญเฮเซคียาห (2 พงศกษัตริย 19:10) เฮเซคียาห
ทรงนําพระราชสารนั้นเขาไปในพระวิหาร และคล่ีออกตอเบ้ืองพระพักตรพระเจา (19:14) แลวพระองค
ก็ไดอธิษฐานดวยสุดพระทัย เพื่อประเทศชาติของพระองค (19:17-19) 
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กอนหนานี้นานมาแลว พระเจาไดทรงใหคําสัญญาแกซาโลมอนประการหนึ่ง (2 พงศาวดาร 
7:14) เร่ืองราวของเฮเซคียาหในบทเรียนนี้ เขากับเง่ือนไขในพระสัญญาของพระเจาอยางไรบาง? 

1. เฮเซคียาห ทรงเปนคนของพระเจา 
2. ทรงถอมพระองคและอธิษฐาน 
3. ทรงแสวงหาพระเจา 
4.เฮเซคียาห ไดทรงทําใหประชาชนของพระองคหันเหเสียจากความช่ัว (2 พงศกษัตริย 18:4-6) 
พระเจาตรัสวาพระองคจะทรงกระทําอะไร เม่ือมนุษยยอมทําตามเง่ือนไขของพระองค 

พระองคทรงสัญญาวา จะสดบัฟง จะอภัยโทษ และจะรักษาแผนดนิไวพระองคทรงกระทําตามท่ีสัญญา
ไวนีแ้กเฮเซคียาห โดยไดตรัสผานผูพยากรณอิสยาห (อาน 2 พงศกษตัริย 19:32-34) 

ในคืนวันนัน้เอง พระเจากท็รงกระทําใหพระสัญญาของพระองคสัมฤทธ์ิผลพระองคไดทําลาย
ทหารอัสซีเรียเปนจํานวนมากมาย ซ่ึงอาจจะเปนดวยโรคระบาดรายแรงกไ็ด มีทหารอัสซีเรียกวา 
185,000 คน เสียชีวิต ตวักษตัริยซันแฮริบเองไดรีบกลับไปยังเมืองนีนะเวหของพระองค ท่ีนั่นพระองค
ถูกประหาร โดยราชโอรสของพระองคเองขณะท่ีกําลังกราบไหวบูชาอยูในพระวหิารเทวรูป (19:35-37) 

การอธิษฐานเพ่ือตนเอง 

ตลอดพระชนมชีพของเฮเซคียาห พระองคทรงเรียนรูถึงการไววางใจในพระเจา ทรงเรียนรูถึง
พลังอํานาจของการอธิษฐาน ตอมาเฮเซคียาหประชวรหนัก และทรงตองการความชวยเหลือจากพระเจา
สําหรับพระองคเอง อิสยาหทูลพระองควา พระองคจะส้ินพระชนม (2 พงศกษัตริย 20:1) เฮเซคียาห 
“ทรงหันพระพักตรเขาขางฝา และอธิษฐานตอพระเจา” (20:2) 

พระเจาไดทรงสดับฟงคําอธิษฐานของเฮเซคียาหอีกคร้ังหนึ่ง และทรงเพิม่ชีวิตอีก 15 ปใหแกเฮ
เซคียาห กษตัริยเฮเซคียาหทรงขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจาท่ีไดทรงเมตตาพระองค (อิสยาห 
38:19,20) 

ไมแปลกเลยท่ีขอความในพระธรรม 2 พงศาวดาร 32:33 ไดบันทกึถึงการส้ินพระชนมของเฮ
เซคียาหไวเชนนั้น 

บทเรียนสําหรับชีวิต 

ชีวิตแหงการอธิษฐานของขาพเจา 

หากวามีผูหนึง่กําลังบันทึกประวัติชีวิตของทาน เขาจะสามารถบันทึกลงไปไดไหมวา ทานได
อธิษฐานทูลขอตอพระเจาในทุกสถานการณท่ีทานไดประสบมา 
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ขอใหเราเปดพระวจนะของพระเจา และดูวาพระเจาทรงส่ังใหเราทําอะไรบางเกี่ยวกับการ
อธิษฐาน 

1. เราควรจะอธิษฐานบอยครั้งเพียงใด? 1 เธสะโลนิกา 5:17 อธิษฐานเสมอไมเวน 
2. เราควรจะอธิษฐานเกีย่วกบัเร่ืองใด? ฟลิปป 4:6 เพื่อทุกส่ิงทุกอยาง 
3. เราควรจะอธิษฐานในสถานท่ีใด? 1 ทิโมธี 2:8 อธิษฐานในทุกสถานท่ี 
4. เราควรจะอธิษฐานอยางไร? ยอหน 14:14 ในพระนามของพระเยซูคริสต ยากอบ 1:6 โดย

ความเช่ือ โคโลสี 4:2 โดยขอบพระคุณ 1 ยอหน 5:14 โดยความมัน่ใจและตามน้ําพระทัยของพระเจา 
ใหวดัคุณคาชีวิตของทานกบัคําส่ังของพระเจาเหลานี้ดวูาเปนอยาไร ชีวิตแหงการอธิษฐานของ

ทานตองการความชวยเหลือหรือเปลา หากตองการ ขอใหทานอธิษฐานเชนเดยีวกับอัครสาวกท่ีทูลขอวา 
“พระองคเจาขา ขอใหพระองคทรงสอนใหขาพระองคอธิษฐาน” 

เม่ือใดเราอธิษฐาน เม่ือนัน้พระเจาก็ทรงตอบเรา หากเราละเลยตอการอธิษฐานเม่ือใด เราก็
ขัดขวางการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเม่ือนั้น ในขณะท่ีเราอธิษฐานทูลขอนัน้ จงขอพระเจาทรง
ชวยเราใหยอมรับคําตอบของพระองคโดยปราศจากขอสงสัยใด ๆ  
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม        บทเรียนท่ี 9 

บทเรียนที่ 9 การปฏิบัติรับใชของเอสรา 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน เอสรา บทท่ี 9,10 เนหะมีย บทท่ี 8 

เปาหมายของบทเรียน เพื่อสอนใหผูเรียนรูวา พระเจาทรงตองการจะใชพวกเขา และทรงกําลัง
เตรียมพวกเขา ใหพรอมเพื่อจะปฏิบัติรับใชพระองค 

ขอไตรตรองของครู 

ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวนั 
วันอาทิตย การเตรียมตัวของเอสรา เอสรา 7:1-28 
วันจนัทร 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 
การท่ีเราไดรับความรอดน้ัน ก็เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจาโดยทางดําเนินชีวิตของเรา ทางหนึ่งท่ี

เราจะถวายพระเกยีรติยศแดพระเจาได กคื็อการปฏิบัติรับใชพระองค หากเราตองการถวายเกยีรติยศแด
พระเจาอยางไดผลแลว เราจะตองรูส่ิงตอไปนี้คือ รูวา 1. ขอเรียกรองของพระเจาในการปฏิบัติรับใชนั้น
คืออะไร 

2. ความจําเปนท่ีตองเตรียมตัว เพื่อการปฏิบัติรับใช 
3. วิถีทางท่ีจะใชในการปฏิบัติ 
ในขณะท่ีทานกําลังศึกษาเร่ืองราวการปฏิบัติรับใชของเอสรา ขอใหสังเกตดวูา เอสราไดเตรียม

ตัวอยางรอบคอบเพียงใด และดูวาเอสราไดปฏิบัติรับใชพระเจาในภารกิจท่ีทานแนใจวาเปนพระ
ประสงคของพระองค การสอนบทเรียนของทานจะประสบผลสําเร็จ หากวาทานไดรับประสบการณ
แหงความจริงของบทเรียนนีใ้นชีวิตของทานเอง 
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บทเรียน 

บทนํา 

ชายหนุมผูหนึง่เดินเขาไปในสํานักงานของบริษัทแหงหนึง่ขอสมัครทํางาน ผูสัมภาษณถามเขา
วา “คุณสามารถทํางานอะไรบาง” ชายหนุมคิดครูหนึง่แลวตอบวา “งานอะไรก็ไดครับ” หัวหนา
สํานักงานมองดูเขาครูหนึ่ง แลวตอบเชิงแนะนําวาเม่ือใดท่ีคุณรูวาสามรรถทํางานอยางหนึ่งอยางใดได
แลว คอยมาหาเราภายหลัง” 

การท่ีจะทําตามพระประสงคของพระเจาในโลกนี้นั้น พระเจาเองไดทรงเตรียมตัวท้ังหญิงและ
ชายทุกคนไวแลว เพื่อใหมีความสามารถในการปฏิบัติรับใชพระองคในตอนนีพ้ระเจาทรงมีงานอยาง
หนึ่งในแผนดนิยูดาห ท่ีจะตองทําใหสําเร็จ ดังนั้นพระองคจึงทรงเลือกเอสราสําหรับภารกิจนี ้

การขยายบทเรียน 

ประมาณ 100 ปตอมา หลังจากกษัตริยเฮเซคียาหไดส้ินพระชนม แผนดินยูดาหไดเส่ือมลงและ
ตกอยูภายใตการปกครองของอาณาจักรบาบิโลน ประชาชนชาวเยรูซาเล็มจํานวนมาก ถูกกวาดตอนไป
เปนเชลยยังบาบิโลน พระวิหารของพระเจาและกําแพงเมืองถูกทําลายลงส้ิน แผนดินอันรุงเรืองของ
กษัตริยซาโลมอน ไดส้ินสุดลง 

หลังจากตกเปนเชลยไดราว 70 ป กษัตริยองคหนึ่งคือ ไซรัส ไดใหพระดํารัสชักชวนชนชาติยวิ
ใหเดนิทางกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อสรางพระวหิารข้ึนใหม (เอสรา 1:2-3) มีชนชาติยิวจํานวนหลาย
พันคนไดเดินทางอันแสนไกลถึงมุงสูกรุงเยรูซาเล็ม (เอสรา 2:64-65) การเดินทางในคร้ังนี้กนิเวลา 4 
เดือนเต็ม โดยเดินสูทิศเหนือเลียบฝงแมน้ํายูเฟรติส แลวเล้ียวไปทางใต สูแมน้ําฮาราน (ช้ีใหผูเรียนดูใน
แผนท่ีถามี) 

เวลาผานไปหลายปหลังจากชนชาติยวิไดกลับสูกรุงเยรูซาเล็ม แตการสรางพระวิหารและการ
สรางเมืองดําเนินไปอยางเช่ืองชา คร้ังหนึง่ เนื่องจากการตอตานของศัตรู การสรางจึงหยุดชงักลงถึง 16 
ปเต็ม (เอสรา 4:23,24) 

ศึกษาพระวจนะของพระเจา 

ในท่ีสุดในป 458 กอนคริสตศักราช พระเจาก็ทรงเลือกเอสรา ซ่ึงเปนอาลักษณหลวงใหเปน
ผูนําชนชาติยวิเพราะ “เอสราไดตั้งใจของทานท่ีจะศึกษาธรรมบัญญัติของพระเจา” (เอสรา 7:10) ผูท่ี
เตรียมตัวเตรียมใจพรอมแลว ก็คือผูท่ีพระเจาจะทรงใชในการปฏิบัติรับใชพระองค 
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เอสราไดเตรียมตัวของทานเอง โดยการศึกษาพระธรรมบัญญัติของพระเจา (ขอ 10) เอสรารัก
พระวจนะของพระเจาและศกึษาไตรตรอง พระคัมภีรท่ีเอสรามี คือ พระบัญญัติ 5 เลม ท่ีโมเสสเขียนข้ึน
เทานั้น เอสรามีความรูเกีย่วกับหนังสือพระบัญญัติของโมเสสอยางดียิง่ (เอสรา 7:6) ทานไดใชความรู
จากพระวจนะของพระเจาในการปฏิบัติรับใช ขณะท่ีทานกําลังนํากลุมชนชาติยวิกลับสูกรุงเยรูซาเล็ม
นั้น ในระหวางทางทานไดเรียกชนชาตยิวิใหมารวมกนั เพื่อทูลขอการนํา และความคุมครองจากพระเจา 
(เอสรา 8:21) เพราะบนเสนทางขางหนาพวกเขานั้น อาจมีศัตรูคอยซุมโจมตีอยู แตเอสรารูวาพระเจา
ทรงสัญญาในพระวจนะของพระองคไววา จะรักษาผูซ่ึงไดแสวงหาพระองคใหพนจากอันตราย ดังนั้น
เอสราจึงตองการที่จะสําแดงใหชนชาติยิวรูวา พระวจนะของพระเจาจะตองเปนจริง (เอสรา 8:22,23) 
เหตุนี้เองท่ีทานไมทูลขอกองทหารจากกษตัริยไซรัสใหคอยคุมกันในการเดินทาง พระเจาไดรักษาพระ
สัญญาของพระองคเอสราและพลไพรของทานไดเดินทางสูจุดหมายโดยปลอดภยั (เอสรา 8:31,32) 

กอนท่ีพระเจาจะทรงใชผูใดในการปฏิบัตรัิบใชพระองคนั้น ผูนั้นก็จะตองศึกษาและรูจักพระ
วจนะของพระองค เชนเดียวกับเอสราท่ีไดเตรียมตัวพรอมท่ีจะทํางานในอนาคต 

เชื่อฟงพระวจนะของพระเจา 

เม่ือเอสราศึกษาพระบัญญัติของพระเจาแลว ทานก็ไดปฏิบัติตาม หลังจากท่ีชนชาติยวิเดนิทาง
ถึงกรุงเยรูซาเล็มไดไมนาน พวกเขาก็ลืมส่ิงท้ังหมดท่ีพระเจาไดทรงกระทําเพื่อพวกเขา และไดพากันไป
แตงงานกับหญิงท่ีนมัสการพระอ่ืนท่ีพระเจาทรงหามไว แมแตผูนําบางคนก็ไดแตงงานกับหญิงท่ีไมเช่ือ
พระเจา พวกเขาไดละเลยคําส่ังของพระเจา (เอสรา 9:10-12) ตรงกันขามเอสราไดเช่ือฟงพระเจา ทาน
ตกตลึงเม่ือรูถึงความผิดบาปของประชาชน และทูลขอตอพระเจาดวยความทุกขใจเพื่อพวกเขาเหลานั้น 
(เอสรา 9:3-6) มีประชาชนกลุมใหญไดรวมอธิษฐานกับเอสรา และรูสึกเสียใจตอบาปของพวกเขาท่ี
กระทําตอพระเจา (เอสรา 9:4,10:1) พวกเขาสารภาพวาไดทรยศตอคําส่ังของพระเจา (10:2)  

มีผูนําบางคนเห็นพองกับเอสรา และตัดสินใจจะกลับใจปฏิบัติตามคําส่ังของพระเจา ผูนํา
เหลานั้นไดเรียกบรรดาชายท้ังหมดจากตระกูลยูดาหและเบนจามิน ใหมายังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อสารภาพ
บาปของพวกเขา (10:7) บรรดาชายเหลานั้นไดมารวมกันและยอมรับผิด พวกเขาตกลงใจท่ีจะแยกกับ
ภรรยาเหลานัน้ ท่ีกราบไหวรูปเคารพ (10:9-12,14) 

การปฏิบัติรับใชพระเจานั้นไมเพียงแตเราจะตองศึกษา และรูจกัพระวจนะของพระองคเทานั้น 
แตเราจะตองเชื่อฟงท้ังหมดเชนเดียวกับเอสรา เม่ือเราหลงทําบาปเราตองเช่ือฟงคําส่ังของพระเจา โดย
การรูสึกเสียใจในความผิดบาป ถอมใจลงสารภาพและละท้ิงความผิดบาปนั้นเสีย 
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สอนพระวจนะของพระเจา 

บรรดาประชาชนท้ังปวงท้ังหญิงและชาย ไดมารวมกนัอีกคร้ังหนึ่งท่ีลานหนาประตูน้ําในกรุง
เยรูซาเล็ม เพื่อฟงพระวจนะของพระเจา (เนหะมีย 8) เอสรายืนอยูบนแทนไม ท่ีสรางไวในการนี้
โดยเฉพาะ เม่ือทานเปดหนงัสือพระบัญญัติ (หนังสือ 5 เลมแรกของพระคัมภีรเดิม) ประชาชนท้ังปวง
ไดยนืข้ึนถวายเกียรติแดพระวจนะของพระเจา (เนหะมีย 8:5) เนื่องจากระบบการถายทอดเสียงในสมัย
นั้นยังไมมี จงึมีผูชายจํานวนหน่ึงแทรกอยูทามกลางประชาชนเหลานัน้ อานไปพรอมกับเอสราเพ่ือให
ทุกคนไดยินโดยท่ัวถึง พวกเขาไดอธิบายขอความใหประชาชนฟง เพื่อประชาชนจะเขาใจพระวจนะ
ของพระเจาได (เนหะมีย 8:7-8) ประชาชนยืนอยูและฟงพระวจนะของพระเจาตลอดเชาจรดเท่ียง (เนหะ
มีย 8:3) แลวกแ็ยกยายกันกลับไป และจัดการเล้ียงฉลองข้ึน “เพราะเขาท้ังหลายเขาใจถอยคําซ่ึงประกาศ
ใหเขาฟงนั้น” (เนหะมีย 8:12) ประชาชนทุกคนตางมีความยินดีเปนอันมาก 

ทานเองไดสนองตอบตอพระเจาอยางไร เม่ือฟงพระวจนะของพระองค มีหลายคนปดหูปดตา
ของเขาเสีย ไมสนใจฟง ดังนั้นแหละขาวประสริฐของพระเจาจึงมีผลตอชีวิตของเขานอยมาก ประชาชน
ในวนันั้นมีความยินด ี เพราะรูวาพระเจาไดตรัสอะไรแกพวกเขา เปนเวลานานเทาใด ตั้งแตทานได
ขอบพระคุณพระเจาอยางจริงใจสําหรับสิทธิพิเศษ ท่ีทานมีตอการสดับฟงและเขาใจพระวจนะของ
พระองค 

เอสราไดสอนพระวจนะของพระเจาแกประชาชนเปนเวลา 7 วัน ทานไดปฏิบัติรับใชพระเจา
ในทางท่ีทานรอบรูท่ีสุด นั่นคือโดยการสอนพระวจนะของพระองค 

เอสราไดรับพระพรจากพระเจา เพราะวาทานไดรับใชพระเจาอยางสุดใจของทาน เชนกัน พระ
เจาจะทรงอวยพระพรแกทุกคนท่ีทําตามดงัเอสราไดทํามาแลว คือ 

1. ทานเตรียมตัวเองใหพรอม 
2. ทานศึกษาพระบัญญัติของพระเจา 
3. ทานทูลขอการนําจากพระเจา 
4. ทานทูลขอใหพระเจาทรงปกปองรักษา 
5. เม่ือทานรูพระบัญญัติของพระเจาแลว ทานเช่ือฟง การเช่ือฟงคือส่ิงท่ีตองเปนอันดับแรกใน

การปฏิบัติรับใชพระเจา 
6. ทานส่ังสอนประชาชน 
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บทเรียนสําหรับชีวิต 

การปฏิบัติรบัใชของขาพเจา 

บางคร้ังทานเคยสงสัยไหมวา ทําไมดูเหมือนวาพระเจาไมทรงใชชีวิตของทานบางทีอาจเปน
เพราะทานไมไดเช่ือฟงขอความตอนแรกของพระธรรมเอสรา บทท่ี 7 ขอ 10 ก็ได เม่ือใดท่ีทานพรอม 
เม่ือนั้นพระเจาจะทรงใชทาน 

พระเจาทรงมีงานสําหรับทุกคน พระองคทรงเรียกโมเสสใหชวยชนชาติยิวใหรอดพนจากการ
เปนทาส พระองคทรงเรียกโยชูวาใหเปนทหารท่ีกลาหาญเด็กเดีย่วทรงดลใจใหกษัตริยดาวดิ พระราช
นิพนธพระธรรมสดุดี ทรงเรียกเนหะมียใหเปนผูสรางกาํแพงกรุงเยรูซาเล็ม และทรงเรียกเฮเซคียาหให
อธิษฐานทูลขอตอพระองค มีเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่งท่ีพระเจาทรงเลือกใหเปนผูบอกภรรยาของนามาน
วา พระเจาทรงสามารถรักษาโรคของนามานใหหายได (ดู 2 พงศาวดารบทท่ี 5) การปฏิบัติรับใชของแต
ละคนแตกตางกัน เพราะวาความสามารถของแตละคนไมเหมือนกนั แตบุคคลเหลานั้นทุกคนก็มี
จุดประสงคอยางเดียวกนัคือ เปนพยานเพื่อพระเจา ไมวาโดยวิถีทางใดท่ีพวกเขาสามารถปฏิบัติรับใช
พระเจาได 

พระเจามิไดทรงเรียกเราแตละคนใหปฏิบัติรับใชในทางหรือเวลาเดยีวกัน แตทรงเรียกเราให
ปฏิบัติรับใชพระองค พระองคประทานความสามารถหรือพรสวรรคใดใหแกทาน ทานก็ควรถวาย
ความสามารถหรือพรสวรรคนั้นแดพระองค ในการปฏิบัติรับใช ไมวาทานจะอยู ณ ท่ีใดกใ็หปฏิบัติรับ
ใชพระองค ณ ท่ีนั้นดวย พระองคตรัสวา “ทานท้ังหลายจะเปนพยานฝายเรา” (กิจการ 1:8) ในทุกส่ิงทุก
อยางท่ีทานทํานั้น จงรําลึกเสมอวาทําเพื่อเปนการปฏิบัติรับใชพระเจา เชนนี้แหละการงานท่ีทานทําได
อยางดีนัน้จะเปนพยานเพื่อพระองคเอง ไมวาทานจะอยูท่ีโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยในโรงเรียน ใน
สํานักงาน หรือในสวนไรนาก็ตาม ขอใหเทิดพระเกยีรติพระเจาท้ังโดยทางชีวิตของทานและโดยการ
ปฏิบัติรับใชพระองคอยางซ่ือสัตยตลอดไป  
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม        บทเรียนท่ี 10 

บทเรียนที่ 10 การอุทิศตัวของเอสเธอร 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน พระธรรมเอสเธอร 

เปาหมายของบทเรียน เพื่อหนุนใจคนหนุมสาว และผูเรียนใหยึดถือตัวอยางการอุทิศตัวของ
เอสเธอร ในการทําตามพระประสงคของพระเจา ถึงแมจะตองเสียสละเทาใดก็ตาม 

ขอไตรตรองของครู 

ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวนั 
วันอาทิตย การเล้ียงใหญในเปอรเซีย เอสเธอร 1:1-22 
วันจนัทร การสถาปนาพระราชินีองคใหม เอสเธอร 2:1-23 
วันอังคาร คําส่ังใหทําลายลางชาวยวิ เอสเธอร 3:1-15 
วันพุธ การตดัสินใจอันยิ่งใหญ เอสเธอร 4:1-5,14 
วันพฤหัส บําเหน็จจากการแสดงความเมตตา เอสเธอร 6:1-14 
วันศุกร แผนการรายจบส้ินลง เอสเธอร 7:1-8:17 
วันเสาร ความสุขในท่ีสุด เอสเธอร 9:1-10:3 
ทานเต็มใจท่ีจะอุทิศชีวิตในการรับใชพระเยซูคริสตหรือไม ผูเรียนในช้ันของทานไดรับการ

ปฏิบัติรับใชดวยการเสียสละ และดวยความรัก จากทานหรือเปลาทานไดใชเวลาและความคิดในการ
เตรียมตัวสอนบทเรียนไหม ทานเปนครูท่ีอุทิศตัวเพื่อการสอนอยางจริงจังหรือไม จงคิดถึงความรักท่ี
ทานมีตอผูเรียนในช้ัน และความรักท่ีเอสเธอรมีตอประชาชนของพระนาง และเปรียบเทียบกนัดวูาเปน
อยางไร จงใหพระวิญญาณบริสุทธ์ิตรัสแกทาน ใหทานยอมออนนอมตอพระเจาอยางสุดใจเพ่ือปฏิบัติ
ตามนํ้าพระทัยของพระองค ขอพระทัยทรงดลใจทานใหเราใจผูเรียนในช้ัน เพื่อเขาจะอุทิศชีวิตในการ
ปฏิบัติรับใชพระองค 

บทเรียน 

บทนํา 

ขณะท่ีชายผูหนึ่งกําลังเดินตามทางรถไฟในชองเขา เขาไดยนิเสียงรถดวน กําลังแลนมาทาง
เบ้ืองหลังในระยะไกล พอเขาเดินผานทางโคง ก็พบกอนหินใหญตกขวางทางรถไฟอยู เขาไมยอม
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เสียเวลาแตไดรีบหันหลังวิ่งกลับไปทางเดิม โบกมือและตะโกนสุดเสียงไปยังรถดวนท่ีกําลังแลนมา
อยางรวดเร็ว เขาไมไดคิดถึงชีวิตของตนเองแมแตนอย แตเขาคิดถึงชีวติผูโดยสารบนรถดวนนับรอยคน
ท่ีจะตองตายอยางแนนอนหากชนกอนหินนั้น คนขับรถดวนนกึวาเขาเปนคนบา แตก็หยุดรถไดทัน 
ความกลาหาญและการอุทิศตัวของชายผูนี้ตอภารกิจทามกลางวิกฤตกาลในคร้ังนั้น ทําใหคนนับรอยบน
รถดวนสายน้ันรอดพนจากความตาย 

การขยายบทเรียน 

ในพระคัมภีรเดิมมีเร่ืองราวของพระราชินีองคหนึ่ง ท่ีอุทิศตัวของพระนางแกประชาชนอยาง
มากมาย พระนางเต็มพระทัยจะสละแมชีวิตในระยะหนาส่ิวหนาขวานเพื่อใหประชาชนพนจากความ
ตาย 

ถูกทดลองทามกลางสถานการณที่ยุงยาก 

ชีวิตของเอสเธอรเร่ิมตนจากสภาพท่ียากเข็ญ เอสเธอรเปนลูกกําพรา พอแมมาแตเล็ก ตาม
ธรรมดาเด็กกําพรามักจะถูกละท้ิงปราศจากความรัก ความอบอุน และการเอาใจใส โมรเดคัย ลุงของเอส
เธอร ซ่ึงเปนคนสําคัญคนหนึ่งของแผนดนิยูดาหผูอาศัยอยูในราชวังแหงซูซัร ไดใหเอสเธอรอยูดวย 

กษัตริยผูปกครองแผนดินในสมัยนั้น คืออาหสุเอรัส (หรือท่ีหนังสือประวัตศิาสตรสากล 
เรียกวา เซอรซีส) อาหสุเอรัส ทรงครอบครองอาณาจักรอันยิ่งใหญกอปรดวย 127 มลฑล ตั้งแตประเทศ
อินเดียถึงประเทศเอธิโอเปย (1:1) อาหสุเอรัสเปนกษัตริยท่ีทรงอํานาจมาก และทรงสถาปนาเอสเธอร
ใหเปนมเหสีของพระองค (อานรายละเอียดในบทท่ี 1:2) ชีวิตใหมของเอสเธอร ทานอาจคิดวาเปนการ
เปล่ียนแปลงท่ีแสนสุขเหลือเกิน แตขอใหคิดถึงสถานการณตาง ๆ ในขณะนั้น โมรเดคัย เปนชาวยวิท่ีดี 
ทานรักษาพระบัญญัติของพระเจา และไดเล้ียงเอสเธอรจนเติบโตข้ึน เพื่อใหเช่ือฟงพระวจนะของพระ
เจาและพระบัญญัติของโมเสส และเพื่อใหปฏิบัติตาม แตเดีย๋วนี้เอสเธอรไมไดอาศัยอยูในบานของผูท่ี
นมัสการพระเจาผูทรงพระชนมอยู ตรงกนัขามกลับถูกนําเขาไปอยูในฮาเร็มของกษัตริยกับหญิงสาวอีก
เปนจํานวนมาก กษตัริยอาหสุเอรัสและพลเมืองของพระองคนมัสการรูปเคารพ แตชาวยวิไมทําเชนนั้น 
อาหสุเอรัสทรงเลือกเอสเธอรจากจํานวนหญิงสาวท้ังหมด ใหเปนพระราชิน ี และนําเขาไปอยูใน
พระราชวังของพระองค (2:16) 

ทานลองคิดดู เอสเธอรจะถามตัวเองบอยครั้งเพียงใดวา “ทําไมฉันจึงตองมาอยูท่ีนี”่ “ทําไมส่ิง
เหลานี้ตองเกดิข้ึนกับฉันดวย” เอสเธอรไมทราบวาทําไมจึงตองถูกนําเขาไปในพระราชวังของอาหสุ
เอรัส แตเธอก็ไววางใจพระเจาในทุกสถานการณท่ีเกดิข้ึนในชีวิต 
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ถูกทดลองทามกลางวิกฤตกาล 

หาปหลังจากเอสเธอรไดรับการสถาปนาข้ึนเปนพระราชินี ก็มีเหตุการณยุงยากเกิดข้ึน กษัตริย
อาหสุเอรัสทรงแตงต้ังฮามานใหเปนเสนาบดีใหญ ฮามานเกลียดชังชนชาติยวิเปนอยางยิ่ง (3:10) และ
โดยเฉพาะโมรเดคัย ลุงของเอสเธอรเอง 

ฮามานไดเขาเฝากษัตริยและทูลวา ชนชาติยิวนัน้เปนอันตรายตอบานเมืองเพราะพวกเขาปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติ ท่ีแตกตางไปจากกฎหมายของอาณาจักร ฮามานไดกราบทูลถวายคําแนะนําแกกษัตริยวา
จะเปนผลดตีอการปกครองแผนดิน หากวาพระองคทรงออกกฤษฎีกาใหทําลายชนชาติยิวเสีย ฮามานยัง
กราบทูลอีกวาจะถวายเงินเปนจํานวนมาก (10,000 ตะลันต) แกพระคลังของกษัตริย หากพระองคออก
กฤษฎีกา กษตัริยอาหสุเอรัสทรงเห็นชอบกับคําแนะนาํ และไดประทานธํามรงคตราของพระองคแกฮา
มาน อนุญาตใหออกกฤษฎีกาใชได หลังจากนั้นก็ไดมีการกําหนดวนัท่ีจะทําลายลางชนชาติยวิ ซ่ึงชน
ชาติยิวจะมีชีวติอยูไมถึงป (3:13) 

โมรเดคัย มีความทุกขรอนใจเปนอันมากเมื่อรูขาวนี้ ทานจึงทูลแผนการรายนี้แกเอสเธอร และ
ทูลวาพระนางจะตองเขาเฝากษัตริย และกราบทูลออนวอนใหพระองคเห็นแกประชาชนของพระนาง 
(4:8) ความจรงิกษัตริยอาหสุเอรัส ไมทรงทราบวาเอสเธอรเปนชนชาตยิิวผูหนึ่ง การกราบทูลเร่ืองราว
นั้นดูเหมือนเปนส่ิงงาย ๆ แตมีปญหาท่ีสําคัญอยูประการหน่ึงก็คือ ไมมีใครกลาเขาเฝากษัตริย นอกจาก
วาพระองคทรงอนุญาตเทานัน้ ผูขัดขืนจะมีโทษถึงประหาร (4:11) และอาหสุเอรัสก็มิไดทรงเรียกเอส
เธอรใหเขาเฝาเปนเวลาถึง 30 วันแลว แตโมรเดคัยมิไดทอถอย ทานไดรบเราเอสเธอรคร้ังแลวคร้ังเลาวา 
เปนหนาท่ีของพระนางท่ีจะตองชวยชนชาติยิวไวจากเหตุการณคร้ังนี ้ และทูลวาพระเจาไดทรงนําพระ
นางใหเขามาอยูในพระราชวงัก็เพื่อจดุหมายอันนี้เอง (4:13-14) 

เอสเธอรทรงตัดสินพระทัย 

เอสเธอรทรงรูวาทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกิดข้ึนแกพระนางนัน้ ก็เนื่องมาจากฝพระหัตถของพระเจา 
พระเจาทรงมีภาระหนาท่ีท่ีจะใหพระนางรับผิดชอบ พระองคทรงนําพระนางข้ึนสูตําแหนงราชินกี็เพื่อ
แกไขเหตุการณในครั้งนี ้ นีคื่อระยะคับขันท่ีสุดในชีวิตของพระนาง พระนางอาจจะพบจดุจบแหงชีวิต
ในครั้งนี้ก็ได (4:16) พระนางทรงตองการจะทําใหพระประสงคของพระเจาสําเร็จ แมจะตองแลกดวย
ชีวิตก็ตาม ดังนั้นพระนางจึงทรงขอรองใหชนชาติยวิในทุกหัวเมืองไดอดอาหาร และอธิษฐานเผ่ือดวย 
พระนางและสาวใชของพระนางจะอดอาหารและอธิษฐานดวยเหมือนกัน หลังจากนั้นพระนางกจ็ะลง
มือทําการตามท่ีไดวางแผนไว  
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การอุทิศตัวไดรับผลสําเร็จ 

เอสเธอรทรงพรอมท่ีจะสละชีวิต พระนางไดเขาเฝากษตัริยอาหสุเอรัส โดยมิไดรับการอนุญาต
กอน พระนางทรงยืนในลานช้ันในของราชสํานักตอหนาพระท่ีนั่งของกษัตริย และคอยดวูาอะไรจะ
เกิดข้ึนตอไป หากวากษัตริยมิไดทรงเชิญใหเขาเฝาแลวพระนางก็จะถูกนําไปประหารทันที แตหากวา
กษัตริยทรงยื่นพระคฑาแกพระนาง พระนางก็จะรอดชีวิต (5:2) 

เม่ือกษัตริยทรงยอมรับพระนางเขาเฝาและตรัสถามวามีประสงคส่ิงใด พระนางทรงควบคุมสติ
และมิไดทราบทูลปญหาในทันทีทันใด พระนางทรงรูวามีความสําคัญมากท่ีจะตองกราบทูลเร่ืองราวให
ถูกกาลเทศะ เพื่อคํากราบทูลจะไดรับผลสําเร็จ ดังนั้นพระนางจึงกราบทูลเชิญใหกษัตริยและฮามานไป
ในงานเล้ียงท่ี พระนางไดเตรียมไวในตอนเย็น 

งานเล้ียง 

ฮามานมีความยินดีมากท่ีไดรับเกียรติเชนนั้น กษัตริยไดตรัสบอกเอสเธอรวาพระองคจะทรงทํา
ทุกอยางตามท่ีพระนางมีพระประสงค แตพระนางก็ทรงคอยจนกวาจะถึงเวลาอันเหมาะสม เม่ือทานตก
อยูในสถานการณท่ีหม่ินเหมตออันตรายน้ัน การท่ีจะมีใจอดทนไมใชของงายนัก แตในบางคร้ังเราก็
จําเปนตองอดทน 

ในคืนท่ีสองการเล้ียงผานไปดวยดี ฮามานคิดวาทานไดรับเกียรติอยางสูงท่ีมาในงานเล้ียงพรอม
กับกษัตริยและพระราชินใีนคร้ังนี้ ในท่ีสุดกษัตริยอาหสุเอรัสก็ตรัสถามถึงปญหาของเอสเธอร (7:2) 
เอสเธอรไดคอยเปนเวลานานเพียงพอแลว และเดีย๋วนี้เปนโอกาสดี ท่ีจะกราบทูลขอเรียกรองของพระ
นาง (7:3-4)  

กษัตริยทรงตอบคําขอรองชวยชนชาติยิว ของเอสเธอรในทันทีทันใดเอสเธอรทรงเลือกเวลา
กราบทูลท่ีเหมาะสมท่ีสุด พระนางทรงเต็มพระทัยรอคอยดวยความอดทน เพื่อวากษตัริยจะไดทรง
พรอมท่ีจะประทานคําตอบได ตามท่ีพระนางขอรอง (7:5-7)  

ความสําเร็จของฮามานในครั้งแรกไดสูญหายไปส้ิน บัดนี้ทานตองออนวอนขอไวชีวิต แตหาได
สําเร็จไม ชีวิตของเอสเธอรและของชนชาติยิวท้ังปวง ไดรอดพนจากความตาย ก็เพราะการอุทิศตัวเพื่อ
พระเจาและประชาชนของพระนาง 

บทเรียนสําหรับชีวิต-การอุทิศตัวของทาน 

ทานละ ทานสามารถจะกระทํา อยางท่ีเอสเธอรทําไดหรือเปลา ทานอาจจะมีโครงการชีวิตของ
ทานแลว ทานรูวาทานตองการจะทําอะไร การมีความทะเยอทะยานน้ัน อาจเปนส่ิงท่ีดีอยาไดละท้ิงเสีย 
จงสรางเปาหมายชีวิตของทานไว ในทางท่ีดีและบากบ่ันมุงม่ันใหไปถึงจุดหมายนั้น แตจงมอบความ
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ทะเยอทะยานของทานไวกบัพระเจา และพระองคจะทรงกระทําใหชีวิตของทาน เปนประโยชนท้ังเพื่อ
ตนเองและเพ่ือผูอ่ืน  

โยฮัน บันยัน ตองการเปนนักเทศน เขาตองใชเวลาเกอืบตลอดชีวิตในหองขัง เนือ่งจากความ
เช่ือของเขา ในหองขังเขาไดเขียนหนังสือ “ปริศนาธรรม” ท่ีทําใหคนจํานวนมากท่ัวโลก ไดรับรู
เร่ืองราวของพระเจา ทางแหงความรอด และการติดตามพระคริสตจากหนังสือเลมนี้  

จงขอใหพระเจาทรงเปนผูนาํทาน ในการประกอบอาชีพท่ีพระองคไดทรงกําหนดไวใหทาน 
แลวทานจะแนใจไดวาการมีชีวิตอยูตามที่พระเจาทรงกําหนดไวใหนั้น มีคุณคามากกวาส่ิงอ่ืนใด ท่ีทาน
วางแผนการไวดวยตนเอง 

ทานอุทิศเวลาใหแกพระเจาหรือไม ทานสามารถจะคอยทาเวลาท่ีพระเจาจะใหทานปฏิบัติ
ภารกิจ และคอยทาเวลาท่ีพระองคจะทรงสําแดงใหทานรูวาจะทําส่ิงใดอยางอดทนไดหรือไม เคล็ดลับ
ในการที่จะสามารถอยูในสถานท่ีอันเหมาะสม และในวนัเวลาอันถูกตองนั้นก็คือ “จงคอยทาพระเจา 
(อิสยาห 40:31) 

หากทานตองการใหพระเจาทรงใชทาน ทานก็อาจตองสูญเสียการงานอาชีพสูญเสียมิตรสหาย 
หรือแมแตชีวติของทานเอง จงมอบโครงการในอนาคตท้ังหมดไวในพระหัตถของพระเจา ไมวาทาน
จะตองสูญเสียสักเทาใด ก็ยังไมมากเกนิไปที่จะสละเพื่อเห็นแกพระเยซูคริสต 
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม        บทเรียนท่ี 11 

บทเรียนที่ 11 พระเจาทรงเรียกอิสยาห 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห 6:1-13 

เปาหมายของบทเรียน เพื่อหนุนใจใหผูเรียนสดับฟงการทรงเรียกของพระเจาและยอมออน
นอมตอพระองคเชนเดยีวกบัอิสยาห 

ขอไตรตรองของครู 

ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวนั 
วันอาทิตย การทรงเรียกอิสยาห อิสยาห 6:1-13 
วันจนัทร พลังอํานาจของพระเจา อิสยาห 44:6-10,21-28 
วันอังคาร อยามีพระอ่ืนเลย อิสยาห 46:1-13 
วันพุธ พระเจาผูเดียวท่ีใหความหวัง อิสยาห 45:5-25 
วันพฤหัส คําเตือน อิสยาห 5:1-13 
วันศุกร คําแหงความหวัง อิสยาห 40:6-31 
วันเสาร คําสัญญา อิสยาห 9:1-7 
จงพิจารณาชีวติของทานวา การท่ีทานกําลังสอนอยูนี้เพราะเหตุใด ทานไดรับการทรงเรียกจาก

พระเจาใหสอนช้ันของทานโดยทางใด ทานสอนเพราะวาทานเช่ือวาพระเจาทรงมีพระประสงคใหทําใช
ไหม จงเตรียมตัวใหพรอมในการท่ีจะบอกผูเรียนในช้ันของทานวา พระเจาทรงทํางานในชีวิตของทาน
อยางไร จงสอนบทเรียนดวยการรูวาอิสยาหนั้นมีความรูสึกอยางไร เม่ืออิสยาหไดรับการทรงเรียกจาก
พระเจา 

บทเรียน 

บทนํา 

เม่ือผูจัดการบริษัทตองการตดิตอกับใคร เขาจะเรียกคนใชหรือเลขานุการใหไปปฏิบัติตาม
คําส่ัง เม่ือทานไปถึงโรงเรียน พอถึงเวลาเขาช้ันเรียนกระด่ิงก็จะดังข้ึนนัน่แหละคือทานถูกเรียก  

พระเจาทรงเรียกประชาชนของพระองคอยางไร (ใหผูเรียนอภิปรายกนัถึงขอนี้) แตมีส่ิงหนึ่งท่ี
เราม่ันใจก็คือ พระเจามิไดทรงเรียกทุก ๆ คนในทางเดียวกันหมด เชน โมเสส ไดเหน็พุมไมท่ีลุกโชนอยู 
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โยชูวาไดรับการสัมผัสจากมือของโมเสสบนศีรษะของทาน ซามูเอลไดยินพระสุรเสียงของพระเจาใน
ตอนกลางคืน เอลีชารวมเส้ือคลุมของเอลียา เอสเธอรไดรับการบอกถึงความจําเปนและภารหนาท่ีท่ี
จะตองทําอัครสาวกเปาโลไดรับการเยีย่มเยียนจากบารนาบัส ธิโมทีไดรับเชิญจากเปาโลใหเดินทางไป
ประกาศกับทาน ทุกคนท่ีกลาวมามีประสบการณแตกตางกัน แตกระนั้นแตละคนกไ็ดรับการทรงเรียก
ใหปฏิบัติรับใชพระเจาเหมือนกัน 

การขยายบทเรียน 

นิมิตเก่ียวกับพระเจา 

เม่ืออิสยาหยังเปนชายหนุมอยูคืออายุราว 20 ปนัน้ ทานมีหนาท่ีรับผิดชอบอันสําคัญใน
พระราชสํานักของกษัตริยอุสซียาหแหงแผนดินยดูาห ทานเปนอาลักษณหลวงของกษัตริย (2 
พงศาวดาร 26:22) ในฐานะตําแหนงอาลักษณ ทานไดเรียนรูถึงชีวิตในพระราชสํานัก และรูถึงแผนการ
ในอนาคตท่ีจะมีตอแผนดินของชนชาติยิว 

กษัตริยอุสซียาหทรงกลายเปนโรคเร้ือนและส้ินพระชนมในป 739 กอนคริสตศักราช อิสยาหมี
ความทุกขใจตอการส้ินพระชนมของอุสซียาห แตยิ่งกวานั้นทานมีความทุกขใจมาก ท่ีชนชาติยดูาหได
ดําเนินไปในทางช่ัวชาเลวทราม (อิสยาห 1:3-4) 

ในวาระแหงความโศกเศราเชนนี้ พระเจาไดเปดเผยพระองคแกอิสยาหและทรงเรียกอิสยาหให
ปฏิบัติภารกิจของพระองค ในชวงระยะเวลาวิกฤตน้ันเรามักจะไดรับบทเรียนอันสําคัญยิ่งฝายจิต
วิญญาณเสมอ ในสมัยของอิสยาหสถานการณบานเมือง ดูเหมือนจะเลวรายยิง่ แมวาโยธานราชโอรสซ่ึง
เสวยราชยแทนอุสซียาหจะยังคงซ่ือสัตยตอพระเจาก็ตาม แตประชาชนก็ยังปฏิบัติในทางช่ัวอยู (2 
พงศาวดาร 27:2,6) พวกเขาไดละท้ิงพระเจาผูทรงพระชนมอยู หันไปนมัสการกราบไหวรูปเคารพไมมี
ใครเลยท่ีจะเตือนพวกเขาถึงความเลวรายท่ีพวกเขากําลังกระทําอยู และการพิพากษาท่ีจะมาถึงในภาย
หนา 

แตอิสยาหไดเห็นพระเจา พระเจาทรงเบนสายตาของอิสยาหมาเสียจากมนุษยและสถานการณ
เลวรายตาง ๆ มาหาพระองค อิสยาหเห็นพระเจาประทบั ณ พระท่ีนัง่ (อิสยาห 6:1) ทานไดเหน็นิมิต
ความยิ่งใหญแหงฤทธานุภาพ ความบริสุทธ์ิ และสงาราศีของพระเจา (1:4) ประชานอาจจะละท้ิงและ
ปฏิเสธพระผูเปนเจาได แตกระน้ันพระองคก็ยังทรงเปนผูปกครองพวกเขาท้ังหมด 

เม่ือเพ่ือนฝูงหรือคนอ่ืนทําใหทานผิดหวัง และชีวิตของทานเต็มไปดวยความทุกขใจตาง ๆ นั้น 
ทานยังมีความม่ันใจไหมวา พระเจาทรงควบคุมสถานการณทุกอยางท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของทาน 
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การทรงเรียกอิสยาหใหปฏิบัติภารกิจของพระเจานัน้ เร่ิมตนดวยการที่อิสยาหไดนมิิตเห็นพระ
เจา เม่ืออิสยาหผินหนาไปเสียจากเหตุการณวุนวายตาง ๆ รอบตัวทานและเพงมองไปยังพระเจานั้น พระ
เจาไดทรงจดัเตรียมอิสยาหไว เพื่อปฏิบัติหนาท่ีพิเศษท่ีพระองคทรงกําหนดไวให 

นิมิตเก่ียวกับตนเอง 

การรูสํานึกถึงความยิ่งใหญของพระเจา ทําใหอิสยาหไดรูถึงความออนแอของตนเอง (6:5) 
ความบริสุทธ์ิของพระเจาทําใหอิสยาหไดสํานึกถึงความผิดบาปของทาน 

แมบานผูหนึ่งกําลังทําความสะอาดบาน เม่ือไดยนิเสียงเรียกเธอเปดประตู และเหน็เพื่อนคน
หนึ่งสวมชุดขาวอันสวยงามยืนอยู เพื่อนเธอทําผมอยางสวยหรู และถือชอดอกไมอยูในมือ แมบานเห็น
ความเรียบรอยของเพื่อนเธอเชนนั้นทําใหเธอนึกถึงชุดท่ีสกปรกและสภาพท่ีไมนาดูของเธอ 

เพื่อนของเธอไมพูดอะไรเลย แตความแตกตางท่ีเหน็ไดชัดระหวางเขาท้ังสองทําใหแมบานรูสึก
อึดอัดและไมสบายใจกับสภาพตัวเอง เธอรีบเขาไปเปล่ียนเส้ือผาและหวีผมใหเรียบรอย 

เหตุการณจะเปนอยางนี้เชนกัน เม่ือเราพบพระเจา เม่ือเราเขาใจถึงความสวยงามและความ
บริสุทธ์ิของพระเจาอยางแทจริงแลว เรากจ็ะรูสึกประหวั่นพร่ันพรึงถึงความผิดบาปท่ีเราไดทําลงไป 

หากวาเร่ืองราวของอิสยาหจบลงแคนี้ ชีวิตของอิสยาหและของตัวทานเองก็คงจะมืดมิดขาด
ความหวัง แตพระเจามิไดทรงท้ิงเราไวในสภาพท่ีหมดหวัง อิสยาหไมสามารถจะทําอะไรดวยตัวเองเพ่ือ
จะชําระตนใหพนจากบาป แตพระเจาทรงสามารถทําไดและพระองคกท็รงกระทําเชนนั้น (6:7) เม่ืออิส
ยาหรูสึกสํานกึถึงความตองการของทานและสารภาพตอพระเจา พระเจาไดทรงตอบ (6:7) พระองคได
ทรงสนองความตองการของอิสยาหและชําระทานใหพนจากบาป 

นิมิตเก่ียวกับภาระหนาท่ี 

การท่ีอิสยาหไดเห็นนิมิตของพระเจา และเขาใจตัวของทานเองอยางลึกซ้ึงนั้นบัดนี้ทานพรอม
แลวท่ีจะสดับฟงการทรงเรียกของพระเจา ใหปฏิบัติภารกิจใหมท่ีพระเจามอบหมายให อิสยาหมีความ
เปนหวงท่ีไมมีใครเตือนประชาชนแหงยดูาหใหละเวนเสียจากทางชัว่ของพวกเขา “บัดนี้พระเจาตรัสกับ
อิสยาหวา “เราจะใชผูใดไป.............” (6:8) อิสยาหรูวาทานเองเปนผูท่ีพระเจาทรงเรียก จึงตอบทันทีวา 
“......ใชขาพระองคไปเถอะ” ดังนั้นอิสยาหจึงไดกลายเปนศาสดาพยากรณผูยิ่งใหญ ผูปราศจากความ
กลัวในการสอนชนชาติยวิแหงยูดาห  

พระเจาไดเปดเผยใหผูพยากรณอิสยาหหนุมผูนี้รูวางานท่ีอิสยาหจะกระทํานั้นคืออะไร (6:9)    
อิสยาหตองนําพระวจนะของพระเจาไปบอกแกประชาชนของทานและเตือนพวกเขาถึงการพิพากษาท่ี
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จะมาถึงวา ชนชาติยูดาหจะถูกทําลายและประชาชนจะถูกกวาดตอนไปเปนเชลย (6:9-12) นีเ่ปนขาวท่ี
นาสยดสยองยิง่นัก 

แตอิสยาหไมใชผูพยากรณท่ีสอนแตเร่ืองการลงโทษเทานั้น ยังเปนผูพยากรณท่ีกลาวถึงความ
เมตตากรุณาของพระเจาดวย ตลอดชีวิตของอิสยาห ทานไมเคยละเลยในการเลาโลมประชาชนของทาน 
ทานเตือนพวกเขาใหรูวา พระเจาจะทรงอภัยโทษบาปของพวกเขา หากวาพวกเขาจะละท้ิงหนทางช่ัว
รายเสีย (40:1-2) 

บทเรียนสําหรับชีวิต – การทรงเรียกขาพเจา 

การท่ีพระเจาทรงเรียกอิสยาหใหปฏิบัตภิารกิจตลอดชีวติของทานนั้น เปนการทรงเรียกท่ีนา
ตื่นเตน อิสยาหไดเห็นพระที่นั่งและทูตสวรรคของพระเจา ทานไดยนิพระสุรเสียงของพระเจาตรัสแก
ทาน พระเจาทรงตรัสเรียกมนุษยโดยทางนิมิตและพระสุรเสียงเทานัน้หรือ? (ใหผูเรียนอภิปรายถึงขอนี้) 

ไมมีใครสามารถบอกไดวาพระเจาจะทรงเปดเผยน้ําพระทัยของพระองคสําหรับเราในทางใด 
บางคร้ังเราพลาดในการท่ีจะรูถึงการทรงเรียกของพระเจา เพราะเรามัวแตคาดหวังวาพระเจาจะทรงสง
สายฟาแลบแปลบปลาบลงมา หรือเปดหนทางใหมใหแกเราในทันใด พระเจาไมคอยตรัสเรียกพลไพร
ของพระองคในทางน้ีนกั 

พระคัมภีรสอนเกี่ยวกับเร่ืองนี้วาอยางไร ขอใหอานสดดุ ี 119:33-35,105 พระเจาทรงสัญญาไว
วา จะทรงนําเราโดยทางพระวจนะของพระองค ทานจะรูน้ําพระทัยของพระเจาทางขอพระคัมภีรท่ีทาน
อาน พระเจาจะไมทรงนําทานไปในทางท่ีขัดกับคําสอนในพระคัมภีร ส่ิงแรกและส่ิงท่ีสําคัญคือ จะตอง
ใหพระวจนะของพระเจาเปนใหญในชีวติของเรา 

ขอใหทานอานสุภาษิต 3:5-6 และสดุดี 32:8 พระเจาทรงเรียกรองทานใหไววางใจและเช่ือฟง
พระองคอยางสุดชีวิตจิตใจ แลวพระองคทรงสัญญาวาจะสําแดงน้ําพระทัยของพระองคสําหรับชีวิตของ
ทาน บางทีพระองคไมสําแดงในทางอัศจรรยหรือในทางท่ีผิดปกติธรรมดามากนัก เม่ือทานอุทิศชีวิต
ท้ังหมดของทานใหแกพระองคนั้นพระองคจะทางสอนทานโดยทางพระวจนะของพระองค พระเจาจะ
ทรงใสความคิดของพระองค ลงในหวงความคิดของทาน โดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ แลวพระองคจะ
ทรงนําสถานการณตาง ๆ มาสูชีวิตของทาน ซ่ึงจะทําใหทานรูวา นั่นคือการทรงเรียกของพระองค 
พระองคจะทรงปดหนทางอ่ืนหรือปดหนทางท่ีทานไดเลือกไวแลวเสียพระองคจะทรงกระทําภารกิจ
โดยผานทางเพื่อนคริสเตียนของทาน โดย หนังสือท่ีทานอานโดยทางศิษยาภิบาล ครูรวีวารศึกษา หรือ
โดยทางเหตุการณธรรมดา ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของทาน เราไมแนใจวาอะไรจะเกิดข้ึนใน
อนาคต แตพระเจามีพระประสงคจะใหเราดําเนินชีวิตในแตละวนัแตละกาวอยางม่ันคง เม่ือทานยึดม่ัน
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ในพระเจา หรือปฏิบัติอยางอิสยาหแลว ทานจะไดรับสันติสุขและความม่ันใจวา “นี่เปนหนทาง จงเดิน
ในทางนี้.....” (อิสยาห 30:21)  
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม        บทเรียนท่ี 12 

บทเรียนที่ 12 ดาเนียลผูไรความกลัว 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ดาเนียลบทท่ี 1,5,6 

เปาหมายของบทเรียน เพื่อหนุนใจใหผูเรียนมีชีวิตยืนหยัดเพื่อพระคริสตอยางกลาหาญไมเปน
คนสองฝกสองฝาย 

ขอไตรตรองของครู 

ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวนั 
วันอาทิตย ดาเนียลยืนหยดัอยางม่ันคง ดาเนียล 1:1-21 
วันจนัทร ดาเนียลแสวงหาสติปญญา ดาเนียล 2:1-18 
วันอังคาร พระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน  ดาเนียล 2:19-35 
วันพุธ ช่ือเสียงของดาเนียล ดาเนียล 5:1-16 
วันพฤหัส ความกลาหาญของดาเนียล ดาเนียล 5:17-31 
วันศุกร ความมั่นคงของดาเนียล ดาเนยีล 6:1-15 
วันเสาร ดาเนยีลรอดพนความตาย ดาเนียล 6:16-28 
คนหนุมสาวสวนมากสมัยนีมั้กจะใหความสนใจตอผูมีความกลาหาญ เด็ดเดี่ยวคุณลักษณะ

เชนนี้ มีอยูอยางครบถวนในชีวิตของดาเนียล 
สมมุติวาทานเปนดาเนยีล ทานจะรูสึกอยางไรเม่ือการทดลองตาง ๆ ไดโหมกระหนํ่าสูทาน? 

การท่ีดาเนยีลไววางใจในพระเจาอยางม่ันคงน้ัน เปนผลจากการที่ทานอธิษฐานและพ่ึงพระเจา ให
พระองคทรงเปนพระผูนํา ขอแนะใหผูเรียนในช้ันของทานไดเห็นถึงคุณลักษณะเหลานี้ และช้ีใหเขา
เหน็ถึงเหตุผลท่ีดาเนียลไดไววางใจพระเจาดวย  

บทเรียน 

บทนํา 

เม่ือไดนานมานี้ มีมิชชันนารีหนุม 5 คน ถูกชาวเผาออคกาท่ีดุรายในอเมริกาใตฆาตาย ภายหลัง
ตอมาอาลิซาเบ็ธ เอลเลียด ภรรยาของมิชชันนารีผูตายคนหนึ่ง ไดนําบุตรสาวเล็ก ๆ ของเธอไปใชชีวิต
รวมกับชาวเผาท่ีดุรายเผานัน้ เธอเรียนภาษาของเผา และบอกเร่ืองราวความรักของพระเจาแกพวกเขา 
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เดี๋ยวนี้มีชาวเผาออคกาหลายคนรวมท้ังบางคนท่ีไดฆามิชชันนารี 5 คน ไดกลับใจรับเอาพระเยซูคริสต
เปนพระผูชวยใหรอดของเขา นางเอลเลียนชางมีความกลาหาญอะไรเชนนี ้

เปนเพราะเหตุใดท่ีทานและอีกหลาย ๆ คน จึงมีความอายในการเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสต 
การศึกษาเร่ืองราวของดาเนียลผูรับใชพระเจาอยางกลาหาญในบทนี้จะชวยใหเรายืนหยัดอยางม่ันคง 
เพื่อพระผูเปนเจาของเรา 

การขยายบทเรียน 

กลาท่ีจะปฏิเสธ (ดาเนียลบทที่ 1) 

ตามคําพยากรณของอิสยาห เนบูคัดเนสซาร กษัตริยแหงอาณาจักรบาบิโลนไดยกกองทัพเขาตี
กรุงเยรูซาเล็มและกวาดตอนประชาชนไปเปนเชลยเปนจาํนวนมาก เนบูคัดเนสซาร ไดเขาปลนพระ
วิหารของพระเจาและนําสมบัติตาง ๆ ไปเก็บไวในพระวหิารและวัดตาง ๆ ท่ีเปนสถานท่ีนมัสการ            
เทวรูปของพระองค 

ตามคําบัญชาของเนบูคัดเนสซารนั้น บรรดาชายหนุมท่ีมีรูปรางสงางามกอปรดวยคุณสมบัติ
อยางดี ท่ีมีเช้ือพระวงคและเช้ือขุนนางไดถูกนําจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองหลวงของอาณาจักรบาบิ
โลนจนหมด ในจํานวนชายหนุมเหลานี้ มีดาเนียลและสหายของทานรวมอยูดวย ชายหนุมเหลานี้ไดรับ
การอบรมเปนเวลา 3 ปในการเรียนภาษาบาบิโลนและประเพณีตาง ๆ เพื่อปฏิบัติรับใชในพระราชสํานัก
ของพระมหากษัตริย พวกเขาไดรับการเล้ียงดูดวยอาหารและเหลาองุนอยางดจีากหองเสวยของ
พระราชสํานักโดยตรง (1:3-6) 

แตตามพระบัญชาท่ีพระเจาตรัสส่ังกับโมเสสนั้น มีอาหารบางชนิดท่ีชนชาติยวิจะแตะตอง
ไมได (เลวีนิต ิ 11, 17:12-14,20:25-26) ดาเนียลรูวาการท่ีพระเจาไดทรงแยกชนชาติยวิออกจากชนชาติ
อ่ืนนั้น ก็เพื่อใหรูวาชนชาติยวิเปนชนชาติของพระองค (เลวีนิติ 20:26) บัดนี้ดาเนียลกาํลังตกอยูในภาวะ
ท่ียากแกการตดัสินใจ ทานควรจะเช่ือฟงพระเจา และเส่ียงตอความไมพอใจของกษัตริยและขาราช
บริพารของพระองคไหม หรือทานควรจะยอมรับเอาอาหารจากพระมหากษัตริยและไมเช่ือฟงพระเจา  

ถาเปนทาน ทานจะทําอยางไร เปนการงายท่ีทานจะคิดวา “ขาพเจาอยูหางไกลจากบานญาติพี่
นอง อยูในสภาพเชลยศกึท่ีไรความหวัง ชีวิตอยูในกํามือของเหลาศัตรู ถาขาพเจาไมเช่ือฟงพระบัญชา
ของพระเจาและอธิษฐานใหพระองคอภยัโทษให พระองคก็จะทรงอภัยโทษใหขาพเจาอยางแนนอน” 

แตดาเนียลมีความกลาท่ีจะ “ไมยอมทํา” (ดาเนียล 1:8) ทานไมยอมเปนคนใจสองฝกสองฝาย 
แตตองการยนืหยัดอยางม่ันคงเพื่อพระเจา ดาเนียลขอรองใหหวัหนาเครื่องเสวยของพระมหากษัตริย สง
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อาหารใหทานและเพื่อนเปนเวลา 10 วนั เฉพาะอาหารท่ีพระเจาทรงอนุญาตใหแกชนชาติยวิเทานัน้ 
(1:9-14) 

เม่ือ 10 วันผานไปปรากฏวาชายหนุมชาวยวิเหลานัน้ มีสุขภาพอนามยัดีกวาชายหนุมอ่ืน ๆ ท่ี
รับอาหารของพระมหากษัตริย (1:15) พระเจาทรงใหเกียรติแกผูท่ียนืหยดัเพื่อพระองค ตั้งแตนัน้ตอมา
ดาเนียลและเพ่ือนของทานกไ็ดรับอาหารตามท่ีพวกเขาส่ังไปทุกอยาง (ขอ 16) 

เม่ือเราไววางใจในพระเจาและยอมออนนอมตอพระองค พระองคจะประทานใหเรามากกวาท่ี
เราทูลขอหรือคิดไวเสียอีก (อานเอเฟซัส 3:20)  

กลาท่ีจะพูด (ดาเนียลบทที่ 5) 

เม่ือเนบูคัดเนสซาร ส้ินพระชนมลง เบลชัสซาร ไดข้ึนเสวยราชยแทนในระยะนี้อํานาจของ
อาณาจักรบาบิโลนเร่ิมเส่ือมลง แตตรงกันขามชนชาติมีเดีย และเปอรเซียเร่ิมมีอํานาจข้ึนเร่ือย ๆ ทหาร
เปอรเซียไดยาตราทัพสูกรุงบาบิโลน และตั้งคายรอบกําแพงเมือง 

แมกระท่ังในเวลาอันคับขันเชนนี้ กษัตริยเบลชัสซาร ก็ยังทรงจัดงานเล้ียงเจานายจํานวนพนัคน
อยางใหญโต ทรงมีบัญชาใหนําภาชนะตาง ๆ ท่ีนํามาจากพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มสําหรับใสเหลา
องุน เบลชัสซารไดดูหม่ินพระเจาผูทรงพระชนมอยูไมเพียงเทานั้นพระองคและแขกเหร่ือท้ังปวงยังได
ดื่มเหลาองุน เพื่อเปนการสรรเสริญเทวรูปของพวกเขาอีกดวย 

ในทันใดน้ันมีมือลึกลับปรากฏข้ึนและเขียนขอความบางประการลงบนฝาผนังเบลชัสซารตก
พระทัยมากในเหตุการณคร้ังนี้ (5:5,6,9) ไมมีใครแปลขอความนั้นไดแมแตเหลานักปราชญ หรือหมอดู
ของกษัตริยเองก็ใหความหมายไมได คร้ันแลวพระราชินีของเบลชัสซาร ไดเสด็จเขาสูทองพระโรงท่ี
กําลังมีการเล้ียงและกราบทูลถึงสติปญญาและความสามารถของดาเนียล (5:11,12) 

เบลชัสซาร ทรงรับส่ังใหดาเนียลเขาเฝาทันที ดาเนียลรูวาขอความในฝาผนังนั้นก็คือคํา
พิพากษาวาพระเจาจะลงโทษเบลชัสซารนั่นเอง ไมใชงายนักท่ีจะบอกเรื่องนี้แกผูท่ีมีอํานาจในแผนดิน 
เชน เบลชัสซาร แตพระเจาไดประทานความกลาหาญใหดาเนยีล ท่ีจะยกขอความน้ีแกเบลชัสซาร โดย
ปราศจากความกลัวใด ๆ ท้ังส้ิน ดาเนยีลประกาศวา พระเจาทรงเปนพระเจาสูงสุดเหนือกษัตริยและชน
ชาติท้ังมวล ทานไดช้ีใหกษตัริยเบลชัสซาร เห็นถึงบาปของพระองค (ขอ 22,23) และกราบทูลใหเบลชัส
ซารทรงรูวา อาณาจักรของพระองคกําลังจะถึงความส้ินสุด (ขอ 25-28) 

ในคืนวันนัน้เองขอความบนฝาผนังก็กลายเปนความจริง กองทหารเปอรเซียไดเขาลอมเมือง       
บาบิโลนและบุกยึดไดดวยกลยุทธอันเฉียบแหลม โดยไมมีใครตอสูใด ๆ เลย เบลชัสซารถูกประหาร
ชีวิต ดาริอัส คนชาติมีเดยี ก็ไดข้ึนเสวยราชยเปนกษัตริยองคตอมาแทน 
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กลาท่ีจะยอมรับ (ดาเนียลบทที่ 6) 

ภายใตการปกครองของดาริอัส อาเนียลไดรับการแตงต้ังใหเปนอภรัิฐมนตรีหนึ่งในสามของ
ราชอาณาจักร กิจการงานของดาเนียลดเีลิศ จนกษัตริยดาริอัสทรงดําริจะต้ังใหทานเปนหวัหนาคนอ่ืน
ท้ังหมด (6:2,3) อุปราชและอภิรัฐมนตรีคนอ่ืน ๆ มีความอิจฉาริษยาดาเนยีลและพยายามหาทางใสราย
ดาเนียลเสมอ แตก็หาความผิดไมได (ขอ 4) ดาเนียลไดตั้งเปาหมายวาจะทําตามพระทัยของพระเจาเสมอ 
ดังนั้นทานจึงทํางานทุกอยางดวยความขยนัขันแข็ง เราเองก็ควรจะยดืเอาตัวอยางของดาเนียลมา
ประพฤติปฏิบัติในชีวติของเราดวย 

ในท่ีสุดศัตรูของดาเนียลกพ็บวาทางเดยีวท่ีจะจับผิดดาเนียล ก็คือออกกฎหมายขัดขวางการ
นมัสการพระเจาของดาเนียล (ขอ 5) ดังนั้นพวกเขาจึงกราบทูลใหดาริอัสตรากฎหมายไมใหผูใด
นมัสการพระเจาใด ๆ เวนแตกษัตริยเปนเวลา 30 วัน ตามกฎขอบังคับของชาวมีเดียและเปอรเซีย เม่ือ
พระมหากษัตริยทรงตรากฎหมายออกใชนั้นไมมีผูใดจะฝาฝนได กษัตริยดาริอัสไมทรงรูวา กฎหมาย
นั้นเปนแผนการของศัตรูท่ีจะกําจดัดาเนียล พระองคจึงทรงลงพระนามในกฎหมายน้ัน (ขอ 7-9)  

แตดาเนียลยังยนืหยดัอยางม่ันคงและสัตยจริงตอพระเจา ทานมีความกลาท่ีจะยอมตามพระเจา 
แมวามนุษยจะทําอะไรทานกต็าม ทานก็ยังอธิษฐานวนัละ 3 คร้ังโดยเปดหนาตางช้ันบนท่ีตรงกับกรุง
เยรูซาเล็มดังท่ีเคยกระทํามาแตกอน (ขอ 10) ทานไมไดอธิษฐานในท่ีซอนเรน หรือปดบังการอธิษฐาน
เงียบ ๆ ในขณะท่ีทํางานเหมือนกับท่ีเราอาจเคยทํามาแลว ทานไมไดเปนคนใจสองฝกสองฝาย  

ทันที ท่ีศัตรูของดาเนียลเหน็วา ทานอธิษฐานเหมือนแตกอน (ขอ 11) พวกเขาก็รีบเขาไปกราบ
ทูลใหดาริอัสลงโทษดาเนียลตามกฎหมาย (ขอ 12,13) กษัตริยดาริอัสทรงโทมนัสยิ่งนักและพยายามจะ
หาทางใหดาเนียลพนผิดแตไมบังเกิดผล (ขอ 14) เม่ือดาเนียลถูกโยนเขาไปในถํ้าสิงโต กษัตริยดาริอัส
ไดหนนุใจใหดาเนียลไววางใจในพระเจาของทาน (ขอ 16) 

นี่คือคําพยานอันยิ่งใหญของดาเนียล แมกษัตริยดาริอัส ผูไมเช่ือพระเจาก็ยังทรงรูวามีพระเจาผู
ทรงพระชนมอยู ความเปนหวงของกษัตริยดาริอัส ท่ีมีตอดาเนียลนัน้บงไวอยางชัดแจงในขอ 18-20 

เร่ืองราวท่ีพระเจาทรงชวยใหดาเนียลรอดพนจากความตายในถํ้าสิงโต เปนเร่ืองท่ีเรารูจักกันด ี
(ขอ 21-23) การรอดจากความตายของดาเนียลมีผลตอดาริอัสอยางมหัศจรรย พระองคทรงประกาศท่ัว
ราชอาณาจักร พระเจาของดาเนียลเปนพระเจาท่ีเท่ียงแทและเปนพระเจาองคนิรันดร ท่ีทุกคนใน
ราชอาณาจักรควรออนนอมนมัสการ (ขอ 25-28) 
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บทเรียนสําหรับชีวิต 

พระเจาประทานความกลาหาญแกทุกคน ท่ีตองการปฏิบัติรับใชพระองค พระองคจะทรงใหเขา
เหลานั้นปราศจากความกลัวตอมนุษย 

ทานจะปฏิบัตอิยางไร เม่ือทานถูกตอตาน เม่ือเพ่ือนฝูงเยาะหยันและดูถูกทาน ในการที่ทาน
เปนคริสเตียน ทานไดโตตอบเขาอยางไร ทานเยาะเยยตอบหรือหันหนาหนีเสีย หรือทานโตตอบอยาง
สุภาพและเปนพยานอยางหนกัแนนถึงความรักของพระเยซูคริสต ทานจะทําอยางไร เม่ือมีคนหนึ่งเลา
เร่ืองหยาบคายใหฟง ทานจะหัวเราะไปดวยกับเขาหรือตอตานคําพูดของเขา ทานพรอมท่ีจะยนืหยดัโดย
ปราศจากความกลัว เพื่อความชอบธรรมหรือไม 

การท่ีจะยืนหยดัเพื่อพระคริสตนั้น จะตองเช่ือฟงพระบัญชาของพระเจาท้ังหมด (ลูกา 6:46) 
พระเจาประทานความตองการและความกลาแกเรา เพื่อใหเรามีชีวิตอยูเพื่อพระองค 

ดาเนียลไดยนืหยัดอยางม่ันคง ตอตานการทดลองท่ีจะทําใหใจทานไขวเขวทานไมยอมปฏิบัติ
ตามการลอลวง ทานไดกราบทูลกษตัริยอยางกลาหาญถึงการพิพากษาของพระเจาท่ีจะมาถึงเพราะ
ความผิดบาปของพระองค ดาเนียลกลาท่ีจะนมัสการพระเจาแมวาจะถูกลงโทษถึงตาย 

ทานเปนพยานเพ่ือพระคริสตโดยทางคําพูด และทางชีวติของทานอยางปราศจากความกลัวใด 
ๆ หรือไม แมวาผูอ่ืนจะดูหม่ินเยาะเยยทาน ทานก็สามารถจะพึ่งพิงพระเจาไดพระองคจะทรงกระทําให
ทานเปนคนกลาหาญ ปราศจากความกลัวใด ๆ (อานอิสยาห 51:12-13)  
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วีรชนในพระคัมภีรเดิม        บทเรียนท่ี 13 

บทเรียนที่ 13 ความรับผิดชอบของมาลาค ี

ขอพระธรรมประจําบทเรียน พระธรรมมาลาค ี

เปาหมายของบทเรียน เพื่อสอนใหผูเรียนรูวาทุก ๆ ส่ิงท่ีเราเปนเจาของน้ันแทจริงเปนของพระ
เจา และสอนใหเรารับผิดชอบตอของประทานจากพระเจา โดยสอนใหรูวิธีใชของประทานส่ิงนั้น 

ขอไตรตรองของครู 

ขอพระธรรมสําหรับอานประจําวนั 
วันอาทิตย ความรับผิดชอบของมาลาคีมาถึง เนหะมีย 13:7-18 
วันจนัทร ประชาชนหลูพระเกียรติพระเจา มาลาคี 1:1-17 
วันอังคาร ประชาชนไมเช่ือฟงพระเจา มาลาคี 2:1-17 
วันพุธ ประชาชนฉอโกงพระเจา มาลาคี 3:1-18 
วันพฤหัส วันแหงองคพระผูเปนเจา มาลาคี 4:1-6 
วันศุกร พระเยซูคริสตกลาวตอตานความหนาซ่ือใจคด มัทธิว 23:23-33 
วันเสาร คําแนะนําในการถวาย 2 โครินธ 9:1-15 
ขอใหยอนไปดูหัวขอตาง ๆ ของบทเรียนในหนังสือเลมนี้ และสํารวจดูชีวิตของทานอยางสัตย

จริงวา คุณลักษณะตาง ๆ ในแตละบทเรียนท่ีผานมานั้นมีอยูในชีวิตของทานหรือไม ความเช่ือของทาน
เขมแข็งข้ึนหรือเปลา ความกลาหาญ ความเปนผูนําและการอธิษฐานของทาน เขมแข็งข้ึนหรือไม ทาน
ไดยนิการทรงเรียกของพระเยซูคริสตและตอบการทรงเรียกนั้นดวยการปฏิบัติรับใชอยางเขมแข็งข้ึน
หรือยัง และทานไดอุทิศตัวอยางสุดจิตสุดใจตอพระเยซูคริสตหรือไม 

สัปดาหนี้เราจะศึกษาถึงเร่ืองความรับผิดชอบ วามีความหมายตอเราในฐานะท่ีเปนบุตรของ
พระเจาอยางไร จงทูลขอพระเจาใหพระองคทรงทําใหทานเปนผูรับผิดชอบท่ีดี ท้ังในดานชีวิตสวนตัว 
เวลา และทรัพยสินตาง ๆ ท่ีทานมีอยู 
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บทเรียน 

บทนํา 

คนตนเรือนคืออะไร คนตนเรือนคือ ผูจัดการงานตาง ๆ ในสมัยโบราณคนตนเรือนคือผูควบคุม
กิจการงานตาง ๆ ท้ังหมดของผูเปนนาย เปนผูระงับขอโตแยงตรวจบัญชี ตีราคาท่ีดิน และยังจัดการ
กิจการภายในบานของผูเปนนายดวย  

พระเยซูคริสตเจาทรงกําหนดเราใหเปนคนตนเรือน เปนผูรับผิดชอบตอทรัพยสินตาง ๆ “ของ
เรา” แตแทท่ีจริงส่ิงเหลานัน้เปนของพระเจา เราควรจดัการงานรับผิดชอบของเราในทางท่ีจะเปนไป
ตามพระประสงคของพระเจา 

การขยายบทเรียน 

ความรับผิดชอบในการนมัสการ (มาลาคี บทที่1) 

มาลาคีเปนผูพยากรณคนสุดทายแหงแผนดินยดูาห กอนท่ีพระเยซูจะมาบังเกิดในโลกน้ี มาลาคี
มีชีวิตอยูราว 400 ปกอนคริสตศักราช งานรับผิดชอบของทานก็คือดูแลผูถูกเนรเทศท่ีไดกลับคืนมายัง
กรุงเยรูซาเล็ม ในสมัยของทาน ประชาชนจะจัดพิธีและการฉลองตาง ๆ ในพระวหิารที่กรุงเยรูซาเล็ม 
แตทวาจิตใจอันแทจริงของพวกเขานั้นหางไกลจากพระเจานัก 

มาลาคีไดรับคําบัญชาจากพระเจาใหบอกประชาชนรูวา พวกเขาไดหางเหนิจากพระเจาผูทรง
พระชนมอยู พระธรรมมาลาคีท่ีมาลาคีเขียนนั้น เปนคําสนทนาระหวางพระเจาและพลไพรของพระองค 
ข้ันแรก มาลาคีใหประชาชนเห็นถึงความผิดบาปของพวกเขา ข้ันสอง มาลาคีไดบันทึกคําถามของ
ประชาชน ท่ีกลาวตอตานขอกลาวหาของทาน ข้ันสุดทาย มาลาคีไดนําพระวจนะของพระเจา พสูิจน
ขออางของทานวาเปนความจริง ทานจะพบคําวา “เจากลาววา” หรือ “เจาไดกลาววา” ในพระธรรม
มาลาคีกี่ค้ัง (ขอใหครูอานดแูละทําเคร่ืองหมายไวกอนจะเขาช้ันสอน จะพบอยางนอย 14 คร้ัง) และทาน
จะพบคําวา “พระเจาตรัสวา” หรือ “พระเจาจอมโยธาตรัสวา” กี่คร้ังในพระธรรมเลมเดียวกัน (อยางนอย 
20 คร้ัง) 

1. รักพระเจา  

ขอกลาวหาขอแรกของพระเจาตอชนชาติยวิคือ ไดตรัสบอกวาพระองครักพวกเขา แต
ประชาชนกลับมีความสงสัยในขอนี ้ พระเจาไดทรงเตือนพวกเขาวาพระองคไดประทาน ความรักของ
พระองคไดโดยการทรงเลือกยาโคบ และเพราะยาโคบบรรพบุรุษของเขาน่ีเองพระองคจะทรงใหชน
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ชาติของเขายิ่งใหญ (1:2) เชนเดยีวกันถาเราจะรับผิดชอบในการนมสัการเราจะตองถวายความรักของ
เราแดพระเจาจนหมดส้ิน พระเจาทรงตองการความรักจากชีวิตจิตใจของเรามากกวาส่ิงใด ๆ (สดุดี 
51:16-17) 

2. ถวายเกียรตพิระเจา 

ขอกลาวหาขอท่ีสองของพระเจาก็คือ ประชาชนของพระองคมิไดถวายเกียรติหรือเกรงกลัว
พระองคเลย (มาลาคี 1:6) ความจริงพวกปุโรหิตนั่นเองท่ีไดดูถูกดหูม่ินพระเจา เม่ือมาลาคีกลาวหา 
มาลาคีก็ช้ีใหพวกปุโรหิตรูวา พวกเขาเองทําผิดเพราะรับเอาของถวายอันไรคาจากประชาชน มาเปน
เคร่ืองสักการบูชาแดพระเจา มีท้ังสัตวท่ีตาบอด ขาเสีย เปนโรค หรือมีบาดแผลตาง ๆ ซ่ึงเปนการขัดกับ
บทบัญญัติของโมเสสอยางชัดแจง (1:7-8) แมแตเจาเมืองก็จะรูสึกวา ถูกดูหม่ินอยางมากหากไดรับของ
กํานัลเชนนัน้ 

พระเจาทรงตองการใหเราเทิดพระเกียรติพระองค โดยการเช่ือฟงและถวายส่ิงท่ีดท่ีีสุดของเรา
ใหแดพระองค เปนการงายนกัท่ีจะถวายเงินปลอมหรือเงินเกา ๆ ท่ีเขาใชไมได หรือเวลาเก็บเกี่ยวพชืผล
ก็นําพืชผลที่เลวท่ีสุด หรือสัตวท่ีใกลจะตายมาถวายแดพระเจา การถวายเชนนัน้เปนการดูถูกดูหม่ินพระ
เจาอยางมาก และแสดงถึงการฉอโกงพระเจา (ขอ 13-14) 

ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติ (มาลาคี บทที่ 2) 

ท้ังประชาชนและปุโรหิตไดประพฤติปฏิบัติในทางท่ีขัดกับน้ําพระทัยของพระเจา ปุโรหิต
ไมไดเอาใจใสตอการส่ังสอน ใหประชาชนหันกลับมาเสียจากทางชัว่ เขาไมไดสอนพระวจนะของพระ
เจาแกประชาชน จึงเปนเหตุใหประชาชนไมนับถือพวกเขาอีกตอไป 

ประชาชนกลายเปนคนหลอกลวงทรยศกนัเอง หันไปแตงงานกับหญิงท่ีนมัสการพระอ่ืน ซ่ึง
เปนการตอตานความบริสุทธ์ิของพระเจาอยางเอกอุ ท้ังไมเอาใจใสตอความบริสุทธ์ิแหงชีวิตสมรส กลับ
หยารางกนัและนําเอาหญิงอ่ืนมาเปนภรรยาแทน  

ความผิดบาปของปุโรหิตและประชาชน มีสรุปไวอยางครบบริบูรณในพระธรรมมาลาคี 2:17 
และ 3:5 พวกเขากลายเปนเปนคนหลอกลวงจนพากนัเหน็ส่ิง “ช่ัว” เปนส่ิง “ดี” หรือพากันละเลยตอการ
พิพากษาของพระเจา ท่ีจะตกแกพวกเขาอยางแนนอน 

เชนเดยีวกันในการปฏิบัติทุกส่ิงทุกอยาง เราจะหลอกลวงหรือขาดความซ่ือสัตยไมไดเลย ขอให
เราเปนคนรับผิดชอบท่ีมีใจสัตยซ่ือและเช่ือฟงตลอดช่ัวอายุขัยของชีวติท่ีพระเจาประทานใหเรา 
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ความรับผิดชอบตอทรัพยสิน (มาลาคีบทที่ 3) 

หลังจากท่ีพระเจาไดตรัสบอกถึงบาปของประชาชนและของปุโรหิตแลว พระองคทรงใหคํา
สัญญาแกพวกเขาดวยความรักประการหนึ่ง (ขอ 1-4) และชักชวนใหพวกเขาหันกลับมาหาพระองค (ขอ 
7) แมกระน้ันประชาชนยังปฏิเสธวา พวกเขามิไดอยูหางไกลหรือขัดขืนพระเจาเลย คําถามของเขาในขอ
ท่ี 7 อางวา เขาไมมีมลทินใด ๆ เลย  

1. ถวายตามสวน 

ขอกลาวหาขอตอไปของพระเจาก็คือ “มนุษยจะฉอโกงพระเจาหรือ” (ขอ 8) ประชาชนได
ตอตานอางความบริสุทธ์ิของเขาวา “เราท้ังหลายฉอโกงพระเจาอยางไร” แตมาลาคีไดตอบคําถามขอนี้
เรียบรอยแลว พวกเขาไดฉอโกงพระเจาโดยการไมนําพาตอความรักของพระเจา (1:2) โดยไมยอมรับ
นับถือพระนามของพระเจา (1:6) โดยถวายเคร่ืองบูชาท่ีไรคา (1:7) โดยขาดความเชื่อในพระวจนะของ
พระเจา (2:8) โดยการทําบาปอันนาสยดสยอง (3:5) 

ขอกลาวหาขอสุดทายของพระเจาคือ พวกเขาไมไดถวายทศางคและเคร่ืองสักการบูชา (3:8) 
ทศางคก็คือการถวายสิบลดแดพระเจา ตั้งแตสมัยของอับราฮัมมามีกฎอยูวา ประชาชนจะตองถวายสิบ
ลด (ทศางค) แดพระเจา (ปฐมกาล 14:20,28:22,เลวีนิติ 27:30-32) 

ประชาชนไมไดถวายทศางคและเคร่ืองสักการบูชาแดพระเจาในพระวหิาร ไมไดเล้ียงดูปุโรหิต 
และไมไดนมัสการพระเจาในพระวิหารของพระองค พระเจาทรงเราใจใหประชาชนถวายดวยใจยินดี 
และเราใจใหพวกเขาเห็นถึงพระพรอันมหศัจรรย ท่ีพระองคจะประทานให (3:10-12) 

เราผูเปนคริสเตียนในทุกวันนี้ตองรูวา เปนส่ิงสําคัญท่ีเราจะตองเรียนรูในการเปนผูรับผิดชอบท่ี
ดีตอทรัพยสินที่มีอยูวา พระเยซูคริสตไดตรัสเร่ืองทรัพยสินฝายโลกมากกวาท่ีพระองคตรัสเกี่ยวกบัส่ิง
อ่ืนถึงหาเทา การถวายของเราควรเปนไปตามพระธรรม 1 โครินธ 16:2 เราควรถวายเปนประจํา ควร
ถวายเปนสวนตัว และควรถวายสวนท่ีพระเจาประทานให 

2. ถวายโดยเตม็ใจ 

พระเจาไมทรงรับของถวายอันไรคาของชาวยิวฉันใด พระองคก็ไมทรงรับของถวายท่ีเราถวาย
ดวยความไมเต็มใจฉันนัน้ พระองคทรงตองการใหเราถวายโดยใจกวาง และดวยใจท่ีขอบพระคุณและ
สรรเสริญพระองค ขอใหเราคิดดูท่ีเราถวายกลับคืนแดพระเจานัน้เปนแตเพยีงนอยนดิ ในบรรดาสิ่งท่ี
พระองคไดประทานใหแกเรา (อาน 2 โครินธ 9:7) การถวายของเราไมควรเหน็แกผลได แตจงถวาย
เพราะความรักท่ีมีตอพระเจา เม่ือนั้นแหละเราจะเปนคนรับผิดชอบตอทรัพยสินของเราอยางแทจริ 
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บทเรียนสําหรับชีวิต 

เหตุใดสมาชิกคริสตจักรในสมัยนี้ จึงถวายไมถึงทศางคแดพระเจา ทานถวายทศางคแดพระเจา
หรือเปลา บางคร้ังเราอาจแกตัววาเพราะความยากจน เพราะฐานะทางครอบครัว จงึทําใหถวายทศางค
ไมได แตวาพระเจาจะประทานใหมากกวาท่ีเราถวาย มากกวาท่ีเราคิดเสียอีก ถาเราสังเกตใหดีจะเหน็วา 
มีบางคนท่ีบนวาขัดสนยังใชจายฟุมเฟอยในการเดินตามวิถีทางของโลก เขายังใชเงินในทางท่ีผิด ๆ อยู 
หากเรารักพระเจาอยางแทจริงแลว เราก็ตองถวายสวนท่ีเปนของพระเจากอนอ่ืนใด 

ทุกส่ิงทุกอยางท่ีเรามีอยูมาจากพระเจา (สดดุี 24:1, ฮักกัย 2:8, สดุดี 50:10-12,1โครินธ 3:21-23) 
ท้ังสากลจักรวาลและแผนดนิโลกท้ังหมดเปนของพระเจา ทุกสวนในรางกาย เวลา ความสามารถ 
ทรัพยสิน เงินทองของทานท้ังหมดนัน้ พระเจาประทานให. 
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