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พระกิตติคุณสอดคลองกับทานเอสราและเนหะมีย
ทานเอสราและเนหะมียทั้งสองเปนผูนําที่มีความเปนพิเศษ ทานให
พระเจาเปนศูนยกลาง และปรับการดําเนินชีวิตสอดคลองกับพระวจนะ เปน
ผูนําดานจิตวิญญาณ ผูมีความปรารถนาลึกซึ้งที่จะทําใหประชากรของพระเจา
เจริญรุงเรือง และพระนามของพระองคไดรับการเทิดทูนขึ้น และพระกิตติคุณ
ของพระองคไดประกาศไปทั่วโลกกวาง แบบอยางชีวิตของเขาทั้งสองสาธิต
ใหเห็นวา พระเจาสามารถทําอะไรไดบางหากผูนําที่พระองคทรงตั้งไวไดอุทิศ
ถวายตัวรับใชพระองคอยางสัตยซื่อ
เพราะธรรมชาติแหงความบาปของเรา ไดทําการปลูกฝงลักษณะนิสัย
ตลอดจนความโนมเอียงทางพันธุกรรม แตเราสามารถมีประสบการณแหง
ความจริง ที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง ดวยการศึกษาพระวจนะแหงการเปลี่ยน
แปลงของพระเจา อันเกิดขึน้ ไดจากการชวยเหลือของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ เหลา
ผูเชื่อตองดํารงชีวิต “ไมใชดวยกําลัง ไมใชดวยฤทธานุภาพ แตดวยวิญญาณ
ของเรา” (เศคาริยาห 4:6) และดวยการยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจาโดย
ความเชื่อ พระวจนะของพระเจาตอนหนึ่งกลาววา “ดูเถิดคนหยิ่งจองหอง
จิตใจภายในของเขาไมซื่อตรง แตวาคนชอบธรรมจะดํารงชีวิตอยูดวยความ
ซื่อสัตย” (ฮาบากุก 2:4) ยังผลใหชีวิตฝายจิตวิญญาณมีสีสัน
บทเรียนของไตรมาสนี้หลายบทเปดเผยใหเราเห็นวา ชีวิตของคนเรา
มีความซับซอน เมื่อเราพยายามจะทําสิ่งที่ดี อุปสรรคและการขัดขวางจะ
ปรากฏขึ้น แมแตเพื่อนๆ อาจจะตอตานอยางเปดเผย หรืออยางลับๆ หรือ
บางทีกลายเปนศัตรูของเรา สิ่งกีดขวางหรือการตอตานไมใหเรากระทําสิ่งที่
ดีนั้นบงบอกวาซาตานมีจริงและความบาปมีตัวตน เปนไปไมไดที่มนุษยจะ
ตอตานซาตานตามลําพัง เพราะซาตานมีอํานาจและเขมแข็งกวาเรา มีเพียง
การอาศัยฤทธิ์อํานาจของพระเจา เราจึงจะสามารถประสบชัยชนะได ความคิด
เรื่องการปฏิรูปจะทําใหเราดํารงชีวิตอยางสมดุล ความทอถอยของชีวิตเปน
โอกาสสําหรับการเปลี่ยนแปลง ความผิดหวังชวยเราใหมุงเนนสิ่งที่จําเปน

ที่สุด ซึ่งจะเปนตัวเรงใหชีวิตฝายวิญญาณของเราเติบโตขึ้น และชวยเราใหได
ชัยชนะเหนือวิกฤติกาลทุกครั้งผานพลังอํานาจของพระเจาที่ทรงมอบให
ทั้งพระธรรมเอสราและพระธรรมเนหะมียไมไดจบลงแบบสุขนาฏกรรม
ความบาปเปนเรื่องจริง มันแพรขยายไดอยางรวดเร็ว ความทาทายที่ใหญ
ที่สุดไมมาจากภายนอก แตมาจากคนภายในที่เชื่อในพระเจาแตไมปฏิบัติตาม
น้ําพระทัยของพระองค การจะเปนผูสัตยซื่อตอองคพระผูเปนเจา และมีความ
อุ ต สาหะติ ด ตามคํ า สอนของพระองค ถื อ เป น ข อ ทดสอบยากที่ สุ ด สํ า หรั บ
คริสตจักรของพระเจา เรื่องนี้ทานเอสราเขาใจอยางถูกตอง ฤทธิ์อํานาจเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงจะไดจากการคนหาในพระคัมภีรอยางขยันขันแข็ง ใหเขา
ถึงความลึกของมิตินั้นๆ เพื่อที่จะใหเขาในความจริงวา คําพยากรณเรื่อง
70 สัปดาหและ 2,300 วันมีจุดเริ่มตนในเวลาเดียวกัน คือป 457 กอน
คริสตศักราช (ก.ค.ศ.) คําพยากรณ 70 สัปดาหเริ่มดวยการที่พระเจาทรง
ดลใจกษัตริยอารทาเซอรซีส ที่ I ใหอนุญาตใหเอสราพรอมกับชาวอิสราเอล
จํานวนหนึ่งเดินทางกลับไปกรุงเยรูซาเล็มอยางสะดวกเพื่อฟนฟูพิธีนมัสการ
ในพระวิหาร (เอสรา 7:11-28)
หัวขอสําคัญซึ่งเปนกุญแจของพระธรรมเอสราและเนหะมีย เปนการ
จัดหา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัตยซื่อตอพันธสัญญาของพระเจา พระเจาได
ทรงดําเนินตามพระสัญญาของพระองค แมวาประชากรของพระองคจะมีจิตใจ
คับแคบ มีความสับสนวุนวายใจและดื้อดึง พระองคทรงใชผูเผยพระวจนะ
ของพระองคมาเรียกพวกเขาใหตื่นจากสภาพ ความเฉื่อยชา รับเอาการฟนฟู
และการปฏิรูปตนเอง “งานการปฏิสังขรณ และการปฏิรูปของชาวยิวพลัด
ถิ่นที่เดินทางกลับมา ภายใตการนําของทานทานเศรุบบาเบล เอสรา และ
เนหะมีย เปนการแสดงใหเห็นภาพของ ‘การทําใหกลับคืนดีดานจิตวิญญาณ’
ซึ่งงานนี้จะถูกทําขึ้นในวันใกลสิ้นสุดของประวัติศาสตรของโลกเชนกัน คนที่
เหลืออยูของชาวอิสราเอลในเวลานั้นตางอยูในสภาพออนกําลัง ทั้งตองเผชิญ
หนากับความรายกาจของพวกศัตรู แตพระประสงคของพระเจาจะตองถูก
รักษาไวบนแผนดินโลก นั่นคือเรื่องความรัก ความรอด และพระบัญญัติของ
พระองค พวกเขาเปนผูพิทักษการนมัสการอันเที่ยงแท และเปนผูหวงแหน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย,
หนา 677)
ทานเอสราและทานเนหะมียเปนจุดเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร ชวง
เวลาการรับใชของทั้งสองทานครอบคลุมชวงการเปลี่ยนผานที่สําคัญยิ่งใน
ชีวิตแหงประชากรของพระเจา หนังสือทั้งสองเลมของผูเผยพระวจนะทั้งสอง
เมื่อรวมกันมี 23 บท ไดประมวลเปนเรื่องใหญเรื่องหนึ่ง ดวยเนื้อหากระชับ มี
องคประกอบสมบูรณคลายประเด็นศาสนศาสตร โดยการศึกษาหนังสือทั้งสอง
เลมอยางพิจารณา จะเผยใหเห็นรูปแบบการเรียบเรียงของหนังสือทั้งสองเลมนี้
กลาวคือเราสามารถมองเห็นพระเจาทรงดําเนินบทบาทยิง่ ใหญในประวัตศิ าสตร
ซึ่งเผยใหเห็นพระกรุณาคุณแหงการทรงนําของพระเจา
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ทั้งสองเลมนี้ถูกเขียนขึ้นตามลําดับเวลากอนหลัง และมีบางตอนถูกเรียบเรียง
ขึ้นโดยถือเอาสาระสําคัญเปนหลัก
อยางที่เราจะเห็นการทาทายสําหรับทานเอสรา และเนหะมียไมใชการ
สรางพระวิหารขึ้นอีกครั้งหนึ่ง (ทั้งนี้พระวิหารถูกสรางเสร็จ และไดอุทิศถวาย
ตั้งแตป 515 ก.ค.ศ. นับเปนเวลามากกวา 50 ปกอนที่ทานเอสราจะเดินทาง
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บทที่ 1

การหาเหตุผลทางประวัติศาสตร:
ทานเอสราและเศรุบบาเบล
Making Sense of History: Zerubbabel and Ezra
วันที่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
เยเรมีย 25:11, 12; ดาเนียล 9:1, 2; เอสรา 4:1-7;
อิสยาห 55:8, 9; เอสรา 7:1-28

ขอควรจํา “ไซรัสกษัตริยแหงเปอรเซียตรัสดังนี้วา “พระยาหเวห

พระเจาแหงฟาสวรรคไดพระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแหงแผนดินแกเรา และพระองคทรงกําชับใหเรา
สรางพระนิเวศใหพระองคที่เยรูซาเล็มซึ่งอยูในยูดาห”
(เอสรา 1:2)

ใ

นการเขียนพระธรรมเยเรมีย พระเจาไดทรงสัญญาวา ประชากร
ของพระองค จ ะได เ ดิ น ทางกลั บ บ า นหลั ง จากเป น ผู พ ลั ด ถิ่ น ใน
อาณาจักรบาบิโลนเปนเวลา 70 ป กษัตริยไซรัสเปนเครื่องมือของพระเจาใน
การอนุญาตใหชาวยิวเดินทางกลับบาน พระเจาทรงเจิมไซรัส (อิสยาห 45:1)
และพระองคไดออกพระราชกฤษฎีกาในราวป ก.ค.ศ. 538 ปลดปลอยชาวยิว
เปนอิสระใหพวกเขาเดินทางกลับประเทศของพวกเขา เพื่อทําการกอสราง
พระวิหารขึ้นใหม
เปนพระเจาเอง (ไมใชไซรัส) ผูพ ดู เกีย่ วกับกรุงเยรูซาเล็มดวยการกลาว
ถึงเยรูซาเล็มวา “จะถูกสรางขึ้นใหม และกลาวถึงพระวิหารวา จะไดรับการวาง
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รากฐาน” อิสยาห 44:28 พระเจาทรงเปนผูรับประกันวา กรุงเยรูซาเล็มจะได
รับการสรางขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และพระองคทรงดลจิตใจกษัตริยไซรัสใหออก
หนังสืออนุญาตใหชาวยิวพลัดถิ่นกลับไปสรางพระวิหาร
เปนการดีที่ไดเห็นประชากรของพระเจาตอบสนองในดานบวกดวย
การนําถอยคําของพระเจาไปสูการปฏิบัติ: “แลวหัวหนาของตระกูลแหงยูดาห
และเบนยามินไดเตรียมพรอมทั้งพวกปุโรหิต และคนเลวี คือทุกคนพระเจา
ทรงเราจิตใจของเขาใหไปสรางพระนิเวศของพระยาหเวห ซึ่งอยูในเยรูซาเล็ม”
(เอสรา 1:5) ตรงนี้เราเห็นตัวอยางของผูคนตอบสนองในดานบวกตอพระเจา
ผูทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ และทรงพระเมตตาเหลือลน การกระทําดีที่สุดของเรามา
จากการตระหนักวา “พระเจาคือใคร” และ “พระองคไดทรงทําอะไรไปบาง
แลว” และจากการรูจักพระนามของพระองค เราไดทราบวาพระองคทรงเปน
พระเจาแหงความรัก พระองคทรงเขาแทรกแซงเพื่อใหการชวยเหลือประชากร
ของพระองค

วันอาทิตย

การเดินทางกลับเที่ยวแรกของผูพลัดถิ่น
The First Return of Exiles

อานพระธรรมเยเรมีย 25:11, 12; 29:10 และ ดาเนียล 9:1, 2
การเดินทางกลับเที่ยวแรกของชาวอิสราเอลผูพลัดถิ่นเกิดขึ้นเมื่อไร
คําพยากรณเรื่องใดกลาวถึงเหตุการณนี้
องคพระผูเปนเจาทรงดลใจกษัตริยไซรัส ใหอนุญาตชาวอิสราเอลพลัด
ถิ่นเดินทางกลับเที่ยวแรกสําเร็จสมจริงตามคําพยากรณ 70 สัปดาห ทาน
เยเรมียไดเขียนวา แผนดินยูดาหไดถูกทิ้งใหรกรางเปนเวลา 70 ปขณะอยู
ภายใตการปกครองของบาบิโลน (สิ่งนี้เกิดขึ้นจากป ก.ค.ศ. 606/605 จนถึง
ป ก.ค.ศ. 537/536) แตเมื่อพระเจาจะทรงเปดประตูสําหรับชาวยิวพลัดถิ่น
ใหเดินทางกลับ ตามที่ทานดาเนียลศึกษาขอเขียนของทานเยเรมีย ทานรูวา
ถึงเวลาที่จะไดกลับไปสูบานเกิดเมืองนอนแลว
ในพระธรรมดาเนียล บทที่ 9 ทานรูวาถึงเวลาที่จะไดกลับไปสูบานเกิด
เมืองนอนแลว 70 ปกําลังจะสิ้นสุดลง แตดูเหมือนไมมีสัญญาณการเปลี่ยน
8
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แปลงใดๆ ปรากฏใหเห็น และอาณาจักรเปอรเซียใหมกําลังขึ้นมาสูอํานาจ
ทานดาเนียลไวทุกข และหันไปทูลออนวอนพระเจาสําหรับพระเมตตา และ
การสําเร็จสมจริงของพระสัญญาที่พระองคทรงใหไว ในบทเดียวกัน (ดาเนียล
9:24-27) พระเจาทรงใหความมั่นใจแกทานดาเนียลวา พระองคกําลังทรง
เฝาดูทุกสิ่งทุกอยาง และทรงไดเตรียมแผนสําหรับอนาคตไวแลว แมแตแผน
ขางหนาวาใครจะเปนผูปลดปลอย และตายเพื่อเปนการไถบาปของมนุษย
ทั้งหลาย และประทานความชอบธรรมใหกับผูเชื่อทั้งปวง และภายหลังที่
ระบบการถวายไถบาปดวยสัตวบูชาจะสิ้นสุดลง ในการตอบสนองตอการ
ทูลของทานดาเนียล พระเจาตรัสวา “ดาเนียล อยาเปนกังวลเลย ในเมื่อ
พระผู ช ว ยตั ว จริ ง (พระเยซู ) จะเสด็ จ มาแน น อน เราจะส ง ผู ป ลดปล อ ย
สําหรับทาน ณ บัดนี้” หลังจากนั้นไมนาน พระเจาทรงดลใจกษัตริยไซรัสแหง
อาณาจักรเปอรเซีย ใหออกคําสั่งปลดปลอยชาวยิวผูพลัดถิ่น พระเจาทรง
รักษาถอยคําในพระสัญญาของพระองคไวเสมอ (ดู ดาเนียล บทที่ 10 วา
พระเจาทรงเขาแทรกแซงอยางไรเพื่อจะใหเกิดความเจริญรุงเรืองกับประชากร
ของพระองคในแผนดินบานเกิด)
พระธรรมเอสรา บทที่ 1 บันทึกคําประกาศของกษัตริยไซรัสวา ชนชาติ
อิสราเอลไดรับการปลดปลอยเปนอิสระ หากตองการ พวกเขาสามารถเดิน
ทางกลั บ กรุง เยรู ซ าเล็ ม และร วมกั น สร า งพระนิ เวศขององค พระผู เ ป น เจ า
พระบัญชาไดประกาศออกมาระหวางป ก.ค.ศ. 539-537 ไมเพียงกษัตริย
ไซรัสอนุญาตใหพวกเขาเดินทางกลับบานเกิดได แตพระองคทรงใหความ
มั่นใจวาพวกเขาจะกลับไปดวยของประทาน และของถวายแดพระเจา อันรวม
ไปถึงเครื่องใชทั้งหลายที่ถูกนํามาจากพระวิหารตั้งแตสมัยกษัตริยเนบูคัดเนสซารเขายึดเยรูซาเล็ม กษัตริยไซรัสก็ไดถวายกลับคืนไปดวย เหตุการณนี้
ชวยทําใหเราระลึกถึงตอนที่ชาวอิสราเอลขณะกําลังจะเดินทางออกจากอียิปต
เมื่อหลายปกอน ที่พระเจาทรงดลใจชาวเมือง ใหมีใจกรุณามอบสิ่งของมีคาแก
ชนอิสราเอลกอนที่พวกเขาจะเดินทางออกจากประเทศอียิปต ชาวอิสราเอล
พลัดถิ่นกลุมแรกที่เดินทางกลับแผนดินยูดาห ประกอบดวยผูคนประมาณ
50,000 คน ซึ่งจํานวนนี้นับรวมผูหญิง และเด็กๆ ดวย ซึ่งครอบครัวของชาว
อิสราเอลที่อาศัยอยูในกรุงบาบิโลน และอาณาเขตอื่นๆ ไกลออกไป
บทที่ 1 การหาเหตุผลทางประวัติศาสตร: ทานเอสราและเศรุบบาเบล 9

มีคําพยากรณในประวัติศาสตรชวงอื่นๆ อะไรอีกที่ไดสําเร็จ
สมจริงไปแลวตรงตามพระสัญญาที่ไดตรัสไวในพระวจนะของพระเจา
ทุกอยาง และเราสามารถรับ “การปลอบประโลม” จากพระสัญญาของ
พระเจาที่ทรงทราบเกี่ยวกับอนาคต และเราสามารถไววางใจในพระสัญญาของพระองคที่ตรัสไวกับเราอยางไร

วันจันทร

ภาพรวมของกษัตริยและเหตุการณ
Overview of Kings and Events

ชาวยิวกลุม แรกทีเ่ ดินทางกลับประเทศไดรบั มอบหมายใหสรางพระวิหาร
ของพระเจาขึ้นใหม เราจะศึกษาเกี่ยวกับการตอตานการสรางพระวิหารใน
บทเรี ย นถั ด ไป ตอนนี้ เราจะอภิ ป รายการสื บ ทอดบั ล ลั ง ก ข องกษั ต ริ ย แ ห ง
เปอรเซียในชวงระหวางการสรางพระวิหารกําลังขยายเวลาออกไป รวมทั้งการ
สรางกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหมดวย เปนสิ่งสําคัญที่เราจะรูจักประวัติศาสตรเบื้อง
หลังของเรื่องในพระธรรมเอสราและเนหะมีย ซึ่งจะใหความเขาใจลึกซึ้งมากขึ้น
ถึงขาวสารเหลานี้
อานพระธรรมเอสรา 4:1-7 บันทึกตอนนี้กลาวถึงกษัตริยองค
ใดบางที่ขึ้นครองราชยระหวางมีการตอตานการสรางพระวิหารในกรุง
เยรูซาเล็ม
ตรงนี้เปนรายชื่อของกษัตริยแหงเปอรเซีย ตามลําดับเวลา ซึ่งมีสวน
เกี่ยวของกับเรื่องราวที่บันทึกในพระธรรมเอสราและเนหะมีย ซึ่งเริ่มตนดวย
กษัตริยไซรัส ซึ่งเปนผูสถาปนาอาณาจักรเปอรเซีย ซึ่งเปนผูเอาชนะและยึด
ครองบาบิโลนไดในป ก.ค.ศ. 539
ไซรัส ที่ II “มหาราช” (Cyrus II “the Great”) (ป 559-530 กอน ค.ศ.)
แคมไบเสส ที่ II (Cambyses II) (ป 530-522 กอน ค.ศ.)
ดาริอัส ที่ I (Darius I) (ป 522-486 กอน ค.ศ.)
เซอรซีส ที่ I (Xerxes I) (ป 485-465 กอน ค.ศ.) (เปนที่รูจักในพระธรรม
“เอสเธอร” ในชื่อ “อาหสุเอรัส” (Esther as Ahasuerus)
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อารทาเซอรซีส ที่ I (Artaxerxes I) (ป 465-424 กอน ค.ศ.)
ขณะที่เราศึกษาพระธรรมสองเลมนี้ เปนสิ่งสําคัญที่จะทราบวา การ
ขึ้นสูบัลลังกของกษัตริยเหลานี้ไมถูกเอยถึงในพระธรรม “เอสรา” ยกตัวอยาง
เชน เอสรา 4:6-24 ถูกนํามาแทรกไวกอน บทที่ 5 ซึ่งบันทึกเรื่องราวการ
ตอตานการสรางพระวิหาร ผลที่ตามมาคือ จดหมายฉบับที่เขียนถึง “เซอรเซส
ที่ I ” (อาหสุเอรัส) และ “อารทาเซอรซีส” ที่ I ซึ่งพรรณนาใน เอสเธอร
บทที่ 4 เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นของสิ่งที่บันทึกใน บทที่ 5 และ 6 ซึ่งเกี่ยว
ของกับกษัตริยดาริอัส ที่ I การเรียงลําดับเชนนี้ดูเหมือนทําใหเกิดความสับสน
สําหรับผูอาน และเปนสาเหตุทําใหเกิดความสับสนตอพระธรรมทั้งสองเลมนี้
เปนเวลาหลายศตวรรษ ขณะที่เรากําลังศึกษาในตลอดไตรมาสนี้ เมื่อเรา
ทราบลําดับกอนหลังของเหตุการณตางๆ ก็จะชวยใหเราเขาใจขาวสารใน
พระธรรมเอสราและเนหะมียไดดีขึ้น
บอยครั้งเพียงใดที่คุณไดพบสิ่งตางๆ ในพระคัมภีร ที่ทําใหคุณ
รูสึกสับสน คุณสามารถเรียนรูที่จะไววางใจในพระเจา และพระวจนะ
ของพระองคไดอยางไร แมวาคุณไดอานผานบางสิ่งที่ดูเหมือนไมสม
เหตุผลก็ตามเหตุใดจึงสําคัญสําหรับคุณที่จะทําเชนนั้น (ดู อิสยาห
55:8, 9)

วันอังคาร

การเดินทางกลับเที่ยวที่สองของผูพลัดถิ่น
The Second Return of the Exiles

ใน เอสรา 7:1-10 และ 8:1-14 เราทราบวากษัตริยอารทาเซอรซีส
ที่ I อนุญาตใหทานเอสราเดินทางกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม (ในป ก.ค.ศ. 457)
และทานเอสรายินดีใหทุกคนที่ปรารถนาจะเดินทางกลับประเทศบานเกิดเมือง
นอนใหรวมเดินทางไปดวย เราไมทราบถึงความสัมพันธระหวางกษัตริย และ
ทานเอสรามากนัก ทั้งไมทราบวาทานเอสราทํางานในราชสํานักหรือไม ทาน
เอสราเขียนรายชื่อของหัวหนา 8 ครอบครัวผูเขารวมเดินทางกลับในคณะเดิน
ทางของทาน เริ่มตนดวยครอบครัวของปุโรหิต ตามมาดวยครอบครัวซึ่งเปน
เชื้อพระวงศ และจบลงดวยครอบครัวของประชาชนชาวยิวทั่วไป ทานเอสรา
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เอยถึง 12 ครอบครัวเปนพิเศษ ทําใหผูอานบันทึกนี้เกิดความรูสึกประทับใจวา
นี่เปนเจตนาเตือนใจถึงชนอิสราเอล 12 เผา
ขอความตอนนี้นับจํานวนบัญชีรายชื่อผูชายไดประมาณ 1,500 คน
ซึ่งอาจนับเปนรายบุคคลไดประมาณ 5,000-6,000 คน จํานวนนี้นับผูหญิง
และเด็กๆ ดวย ซึ่งมีจํานวนนอยกวากลุมที่เดินทางครั้งแรกโดยการนําของ
เศรุบาเบล
อานพระธรรมเอสรา 7:1-10 ขอความตอนนี้สอนเราเกี่ยวกับ
ทานเอสราอะไรบาง
ทานเอสราเปนอาลักษณ (scribe) ผูส อนกฎหมายชาวยิว (ธรรมาจารย
ในสมัยพระเยซู) ทานเอสราเกิดในเผาเลวี ซึ่งเปนเชื้อสายของทานอาโรน
พี่ชายของทานโมเสส ทานจึงไดทําหนาที่ปุโรหิตดวย สอดคลองกับเรื่องราว
ที่บันทึกในพระธรรมเอสรา และในธรรมเนียมของชาวยิว ชื่อ “เอสรา” เปน
ชื่อที่ไดรับการยกยองอยางสูงแมในปจจุบัน ไมแนวาทานเอสราทําหนาที่เปน
อาลักษณของกษัตริยอารทาเซอรซีสหรือไม ไมเปนที่ประจักษ ดังนั้นคํา
บรรยายวาทานเอสราเปนอาลักษณคนหนึ่งถาไมอางถึงงานรับผิดชอบในอดีต
ชวงหนึ่งของทาน ก็จะเปนความสามารถเชิงอักษร และในทางกฎหมาย ตลอด
จนในบทบัญญัติของทาน ซึ่งทานไดใชความสามารถพิเศษนี้ภายหลังที่ทาน
เอสราเดินทางไปถึงแผนดินยูดาห อยางไรก็ดีทานเอสราคงไดทํางานรับใช
กษัตริยอยางใกลชิดเต็มความสามารถบางอยาง ดวยเหตุนี้กษัตริยจึงเลือก
ทานใหเปนผูนําคณะเดินทางกลับแผนดินยูดาหในเที่ยวนี้
ในเอสรา 7:6 และ 10 ทานเอสราไดรับการยกยองวาเปนอาลักษณ
หรือเปนครู “ชํานาญการ” (skilled) และ “อุทิศถวายตัว” (devoted) ตามตัว
อักษรหมายถึง “ความฉับไว” (rapid) บงบอกถึงผูมีความเขาใจเรื่องตางๆ
อยางรวดเร็ว อีกทั้งมีสติปญญาแตกฉาน มีแผนแยบยลในการจัดการกับสิ่ง
ตางๆ ซึ่งทานเอสรามีความรูความเขาใจ และตัดสินใจไดฉับพลัน เปนที่ยอม
รับวาทานมีความรู มีเชาวปญญา และความแมนยําเกี่ยวกับพระบัญญัติของ
พระเจา ยิ่งกวานั้นขอเท็จจริงที่วากษัตริยไดเลือกทานเปนผูนํากลุมคณะเดิน
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ทางกลับแผนดินยูดาห เปนพยานบงบอกวาทานเอสรามีความกลาหาญ และ
ความสามารถในการเปนผูนํา
ขอสังเกต ทานเอสรา “ไดตั้งใจของทานที่จะศึกษาธรรมบัญญัติ
ของพระยาหเวห และทําตาม และสอนกฎเกณฑ และกฎหมายของ
พระองคในอิสราเอล” (เอสรา 7:10) เราทั้งหลายสามารถนําหลักการนี้
มาประยุกตใชกับชีวิตในปจจุบันของเราไดอยางไร

พุธ

พระราชกฤษฎีกาของกษัตริยอารทาเซอรซีส
Artaxerxes’ Decree

อานพระธรรมเอสรา 7:11-28 อะไรคือสวนประกอบสําคัญของ
“พระราชกฤษฎีกาของกษัตริย” เหตุใดคําสัง่ สอนเหลานีจ้ งึ สําคัญสําหรับ
ชาวอิสราเอล
พระราชกฤษฎีกาของกษัตริย “อารทาเซอรซีส” มีลักษณะคลายกับ
พระราชกฤษฎีกาฉบับที่หนึ่งของกษัตริย “ไซรัส” กษัตริยใหคําปรึกษาทุกคน
ผูซึ่งมีความเต็มใจ โดยเฉพาะบุคคลจากเชื้อสายของปุโรหิต เพื่อเดินทาง
กลั บ ไปกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม สอดคล อ งกั บ “เอกสารทางประวั ติ ศ าสตร มู ร าชุ ”
(Murashu) ไดบันทึกวาประชาชนชาวยิวพลัดถิ่น (ที่ถูกกวาดตอนไปแตสมัย
กษัตริยเนบูคัดเนสซาร ป ก.ค.ศ. 606/605) สวนใหญยังคงใชชีวิตอยูใน
อาณาจักรเปอรเซีย (อยางเรื่องของพระนางเอสเธอรเปนหนึ่งในจํานวนนั้น)
ชาวยิวสวนใหญที่ไมเดินทางกลับแผนดินแม ยังคอยโอกาสที่จะกลับไปเริ่ม
ชีวิตใหมในแผนดินของบรรพบุรุษ กษัตริยทรงแนะนําใหบรรดานายคลังใน
มณฑลฟากตะวันตกของแมน้ํายูเฟรติส ใหชวยหาสิ่งสิ่งที่ตองการแกเอสรา
ในการบูรณะตัวเมืองใหกลับสูสภาพเดิม เพราะพระยาหเวหเปน “ผูดลพระทัย
ของกษัตริยใ หเสริมความงามแกพระนิเวศของพระยาหเวหซงึ่ อยูใ นเยรูซาเล็ม”
(เอสรา 7:27) ในที่สุดกษัตริยทรงมอบอํานาจใหทานเอสราเปนผูนําในการ
ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจาอยางถูกตอง ขณะเดียวกันถือรักษากฎหมาย
ของแผ น ดิ น ไว อ ย า งเหมาะสม พร อ มทั้ ง ให จั ด ฟ น ฟู ธ รรมเนี ย มปฏิ บั ติ ข อง
ชาวยิว และจัดตั้งระเบียบบริหารตามพระบัญชา เพราะเปนสิ่งสําคัญที่จะเสริม
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สรางสังคมใหดีขึ้น ยิ่งกวานั้นกษัตริยยังทําบางสิ่ง ซึ่งไดทําใหทานเอสราและ
ชาวอิสราเอลทําการบูรณะหรือกอสรางในแผนดินบานเกิดไดงายขึ้น
การที่กษัตริยมีความหวงใยในการสรางกรุงเยรูซาเล็ม และพระวิหาร
ขึ้นใหม เปนสิ่งบงบอกวากษัตริยไดกลายเปนผูเชื่อในพระเจาของทานเอสรา
หรือ และการที่กษัตริย “อารทาเซอรซีส” เอยพระนามพระเจาดวยการสั่งวา
“ใหนําเงินและทองคําซึ่งกษัตริย และที่ปรึกษาของพระองค สมัครใจถวายแด
พระเจาแหงอิสราเอลผูประทับในเยรูซาเล็ม” (เอสรา 7:15) คําศัพทเฉพาะทาง
(terminology) ซึ่ ง กษั ต ริ ย ใช เ อ ย ถึ ง พระเจ า ของอิ ส ราเอลบอกเป น นั ย ว า
กษัตริยมองเห็นองคพระผูเปนเจาเสมือนเปน “เทพเจา” (deity) ประจําถิ่น
อีกองคหนึ่ง ผูซึ่งจะชื่นชอบในสิ่งของ และอวยพรแกผูนําสิ่งมีคามาถวาย
กษัตริยไมตองการ “พระ” (god) หรือ “เทพ” ทองถิ่นพิโรธพระองค หรือโอรส
ของพระองค (เอสรา 7:23) เพิ่มเติมจากนี้เราควรสังเกตวาในป ก.ค.ศ. 457
เปนปที่ประเทศอียิปตกอการกบฏตอรัฐบาลเปอรเซีย ซึ่งเปนไปไดวาความ
ออนนอมของกษัตริยเปอรเซียเปนการหวังผลในความจงรักภักดีจากผูคนแหง
แควนยูดาห
นาเสียดายไมนอย แมกษัตริยจะมีปฏิกิริยาอันดีทั้งตอทานเอสรา และ
เนหะมีย แตก็ไมไดทําใหพระองคเปนผูเชื่อในพระเจา เพราะไมมีพระคัมภีรขอ
ใดบงบอกวากษัตริยกลายเปนผูเชื่อ กระนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเปนการเปดเผย
ใหทราบวา องคพระผูเปนเจาทรงสามารถใชคนที่ยังไมกลับใจใหมใหทําตาม
น้ําพระทัยของพระองคบนแผนดินโลกได
แมวาจะอยูทามกลางความเจ็บปวด และความทุกขยากลําบาก
เราสามารถจะเรียนรูที่จะไววางใจในอํานาจการปกครองเหนือโลกของ
พระเจาไดตามที่เราไดเห็นตรงนี้อยางไร
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วันพฤหัสบดี

ความสําคัญของการศึกษา
Importance of Education

อานพระธรรมเอสรา 7:6 และ 10 ขอพระคัมภีรเหลานี้สอนเรา
อะไรเกี่ยวกับความสําคัญของการศึกษาเรื่องศาสนาอยางถูกตอง
ทานเอสราอุทิศถวายจิตใจทั้งหมดแดพระเจา ทานตัดสินใจทุมเทเวลา
ใหกับการศึกษา แลวนํามาปฏิบัติ และสอนกฎเกณฑ และกฎหมายของ
พระองคแกคนทั้งหลาย (เอสรา 7:6, 10) ทั้งหมดนี้เปนการเตรียมความพรอม
ใหกับทานสําหรับพันธกิจที่ยิ่งใหญกวาในแผนดินอิสราเอล ขอพระคัมภีร
บันทึกไวอยางชัดเจนวา ทานเอสราอุทิศถวายตัวทานเองใหกับการศึกษา แลว
นําเอาสิ่งที่ไดเรียนรูมาปฏิบัติ และสอนบทบัญญัติขององคพระผูเปนเจาใหกับ
คนทั้งหลาย
เอลเลน จี. ไวท กลาวพรรณนาในเชิงลึกสําหรับทานเอสราวา “ทาน
เอสราเกิดในเชื้อสายของทานอาโรนไดรับการฝกอบรมในงานของปุโรหิต และ
เพิ่มเติมจากสวนนี้ ทานเอสราคุนเคยกับงานเขียนของนักเลนกล (magicians)
และตําราของนักโหราศาสตร (astrologers) งานเขียนของนักปราชญ (wise
men) แหงอาณาจักร “เมโด-เปอรเซีย” แตทา นเอสรายังไมพงึ ใจในสภาพดาน
จิตวิญญาณของทาน ทานเอสราปรารถนาจะดําเนินกับพระเจาเต็มสติปญญา
เพื่อจะใหทุกสิ่งเปนไปตามน้ําพระทัยพระเจา ดังนั้นทานเอสรา “ไดตั้งใจของ
ทานที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระยาหเวหและทําตาม และสอนกฎเกณฑ
และกฎหมายของพระองคในอิสราเอล” (เอสรา 7:10) สิ่งนี้นําใหทานเอสรา
อุทิศเวลาศึกษาประวัติศาสตรประชากรของพระเจาอยางขยันขันแข็งตามที่ผู
เผยพระวจนะและกษัตริย หลายทานไดทําการบันทึกไว นอกจากนี้ทานเอสรา
ยังทําการคนควาคําพยากรณในพระคัมภีร เพื่อจะเรียนรูวาเหตุใดองคพระผูเปนเจาจึงทรงอนุญาตใหกรุงเยรูซาเล็มถูกทําลาย และประชากรของพระองค
ถูกกวาดตอนไปเปนเชลยยังดินแดนของคนนอกศาสนา” (เอลเลน จี. ไวท,
ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 608)
“ทานเอสรามุงมั่นที่จะฟนฟูความสนใจใหผูคนหันมาศึกษาพระคัมภีร
ซึ่งพระเจาทรงประทานใหเปนเอกสารคงอยูตลอดไป ทานเอสราไดใชความ
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อุตสาหะบากบั่นตลอดชีวิตเพื่อสงวนรักษา และเพิ่มจํานวนขอเขียนศักดิ์สิทธิ์
ทานรวบรวมหนังสือกฎหมายเทาที่สามารถจะหาได และใหมีการคัดลอกเพิ่ม
ขึ้นและแจกจายใหกับผูนําทุกระดับ ถอยคําบริสุทธิ์จํานวนที่เพิ่มขึ้นถูกมอบใน
มือของคนมากมาย เปนการแพรความรูซึ่งประมาณคาไมไดใหขยายออกไป”
(เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 609)
สังเกตวา แมทานเอสราไดเรียนรูวิถีชีวิต และความเชื่อของคนนอก
ศาสนา ทานทราบวาพวกเขาเชื่อและปฏิบัติอยางไมถูกตอง ดังนั้นทานจึง
แสวงหาที่จะรูจักความจริง จากแหลงแหงความจริง ซึ่งก็คือพระวจนะของ
พระเจา และ “พระบัญญัติขององคพระผูเปนเจา” ทานเอสราจะตองทําตัวเปน
คนที่ไมไดเรียนรูอะไรมากมาย ในสิ่งที่ทานไดเรียนรูจากมหาวิทยาลัยของโลก
เพราะวา ไมสงสัยเลยวา สวนมากของวิชาที่พวกเขาสอนเปนสิ่งที่ผิดในดาน
จิตวิญญาณ และยิ่งกวานั้น “งานเขียนของนักมายากล และงานเขียนของ
นักโหราศาสตร” มีสวนดีมากเพียงใด ในแงที่ไดชวยทานใหเขาใจกระจางใน
สิ่งที่จริงและเท็จ
มีวิธีใดบางในปจจุบันนี้ที่เราอาจเปนคนที่ไดเรียนรูวิชาที่ไมถูก
ตองในโลกนี้

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “เอสรา, ปุโรหิต และ
ธรรมาจารย” หนา 607-617, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย
เมื่อพิจารณาการทํางานอยางขยันขันแข็งของทานเอสรา “ทานเปน
ปากเสียงสําหรับพระเจา” ทานใหการศึกษาแกผูคนรอบขางไดรับรูถึงหลัก
การปกครองของสวรรค ในชวงเวลาที่เหลืออยูในชีวิตของทานไมวาขณะอยู
ในราชสํานักของกษัตริย เมโด-เปอรเซีย หรือที่เยรูซาเล็ม งานหลักของทาน
คือการเปนครู ขณะที่ทานสื่อสารความจริงที่ทานไดเรียนรูกับคนอื่นๆ ความ
สามารถในการประสาทความจริงของทานเพิ่มพูนขึ้น ทานเอสราไดกลายเปน
บุคคลที่มีศรัทธาแกกลา ทานเปนพยานขององคพระผูเปนเจาแกโลกในอํานาจ
16
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ของความจริงแหงพระคัมภีร เพื่อยกระดับชีวิตประจําวันของผูคนใหสูงขึ้น”
(เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 609)
“งานด า นการปฏิ รู ป หากจะดํ า เนิ น ต อ ไปวั น นี้ ยั ง มี ค วามต อ งการ
บุคคลเหมือนทานเอสรา หรือเนหะมียผูซึ่งไมพยายามปดบังความผิด หรือหา
ขอแกตัวที่จะทําบาป ไมหลบหนาที่จะปกปองพระเกียรติของพระเจา ตองเปน
คนไมหยุดพักจากภาระ และมีสันติสุขจนกวางานแกไขสิ่งผิดไดสําเร็จ อีกทั้ง
พวกเขาจะไมทุมเทกับงานสงเคราะหเพื่อเปนการกลบเกลื่อน พวกเขาระลึก
ไดวาพระเจาไมทรงเลือกที่รักมักที่ชัง และพระองคไมทรงเขมงวดกับคนไม
กี่คน แตทรงพิสูจนวาไดแผพระเมตตาแกคนเปนอันมาก พวกเขาเหลานั้นจํา
ไดดวยวา บุคคลที่ประณามความชั่วราย พระวิญญาณของพระคริสตจะเผยให
เห็นในเขาเสมอ” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 675)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. มีพระสัญญาที่ยิ่งใหญหลายประการจากองคพระผูเปนเจาสําหรับ
เรา แตพระองคจะไมทรงใชอํานาจบังคับเรา ทําอยางไรการเลือก
ของเราจึงจะไมขวางกัน้ พระสัญญาของพระองค เพือ่ ใหพระสัญญา
เหลานั้นสําเร็จสมจริงในชีวิตของเราได
2. จากคําอธิษฐานในพระธรรมดาเนียล 9:1-23 มีหลักการอะไรที่
สามารถนํามาประยุกตใชในชีวติ ของเราได ดาเนียลกําลังทําอะไร
ทานมีทาทีอยางไร และทานกําลังทูลขอเพื่อใคร
3. จากบทเรียนของวันพฤหัสบดี เราอานสิ่งที่ เอลเลน จี. ไวท เขียน
วา พระวจนะของพระเจาเปนศูนยกลางพันธกิจของทานเอสรา
อยางไร และทานเอสรามีความขยันเพียงใดในการเผยแพรแก
คนที่อยูกับทาน มีบทเรียนที่ชัดเจนอะไร ที่สําคัญตรงนี้สําหรับ
เราในปจจุบัน ที่พระวจนะของพระเจาควรเปนศูนยกลางของ
ชีวิตและศูนยกลางของคริสตจักร
บทที่ 1 การหาเหตุผลทางประวัติศาสตร: ทานเอสราและเศรุบบาเบล 17

บทที่ 2

ทานเนหะมีย
Nehemiah
วันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

เนหะมีย บทที่ 1 -2; เฉลยธรรมบัญญัติ 7:9; สดุดี 23:1-6; กันดารวิถี 23:19

ขอควรจํา “เมื่อขาพเจาไดยินถอยคําเหลานี้ ขาพเจาก็นั่งลงรองไห
โศกเศราอยูหลายวัน และไดอดอาหาร และอธิษฐาน
เฉพาะพระพักตรพระเจาแหงฟาสวรรค ขาพเจาทูลวา “ขา
แตพระยาหเวห พระเจาแหงฟาสวรรค พระเจาผูยิ่งใหญ
และนายําเกรง ผูท รงรักษาพระสัญญา และความรักมัน่ คง
ตอผูที่รักพระองค และรักษาพระบัญญัติของพระองค”
(เนหะมี 1:4, 5)

นั

บถึงวันนี้ ชาวยิวผูพลัดถิ่นสองกลุมใหญไดเดินทางกลับไป
ยังแผนดินยูดาห อยางนีเ้ ทากับพระสัญญาทีท่ รงทําไวกบั ชนชาติ
ฮีบรูไดสําเร็จสมจริงไปแลวสวนหนึ่ง แตยังมีผูพลัดถิ่นอีกกลุมหนึ่งที่พระเจา
กําลังทรงเตรียมตัว เปนกลุมสุดทายของชาวยิวพลัดถิ่นที่ไดรับพระบัญชาให
เปนผูแกไขปญหา แมวาสองกลุมแรกไดกลับไปสรางกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม
และดําเนินการสรางพระวิหารเสร็จไปสวนหนึ่ง สวนที่ยังไมเสร็จถูกปลอย
ทิ้งไว อันเนื่องมาจากถูกกลุมชนตางชาติที่อยูรายรอบทําการขัดขวาง ผูคน
จากชนชาติเหลานั้นที่อาศัยอยูรอบๆ ชนอิสราเอลไมตองการใหชาวอิสราเอล
18
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สรางตัวเมืองและกําแพงเมืองขึ้น เพราะพวกเขาเกรงวาชนชาติอิสราเอลอาจ
กลายเป น ชนชาติ ที่ มี พ ลั ง กล า แข็ ง อย า งที่ พ วกเขาเคยเป น มาแล ว ครั้ ง หนึ่ ง
(เอสรา 4:6-24) ดังนั้นการที่ชนอิสราเอลพลัดถิ่นเดินทางกลับมาอีกไดกลาย
เปนภัยคุกคามความมั่นคงของพวกเขา แตพระเจาไมทรงเรียกประชากรของ
พระองคใหมาเริ่มงาน แลวทอดทิ้งพวกเขาไป ขณะที่พวกเขากําลังดําเนินการ
กอสราง ตามที่ไดทรงเรียกใหพวกเขามาดําเนินการ พระเจาไดทรงเตรียม
ชายอีกคนหนึ่งใหดําเนินตามน้ําพระทัยของพระองค เพื่อใหงานกอสรางสําเร็จ
ตามพระประสงคของพระองค ชายผูนี้ชื่อเนหะมีย ชายผูที่พระเจาทรงมอบ
หมายใหเขาสานตองานกอสรางที่มีผูไดทําไปบางแลว และเขาไดมุงมั่นที่จะ
ทําใหสําเร็จตามพระประสงคขององคพระผูเปนเจา

วันอาทิตย

ทานเนหะมียไดรับขาวราย
Nehemiah Receives Bad News

พระธรรมเนหะมียเปดฉากคลายพระธรรมดาเนียล (อานดาเนียล
1:1, 2) นั่นคือเริ่มตนดวยขาวราย ถูกแลว คนจํานวนมากไดกลับไปยังบานเกิด
บรรพบุรุษของพวกตน แตสิ่งตางๆ ที่นั่นไมไดเปนไปดวยดีสําหรับพวกเขา
อานเนหะมีย 1:1-4 เหตุใดทานเนหะมียจึงรูสึกทุกขใจ และทาน
ตอบสนองตอขาวรายที่ทานไดรับอยางไร
ชาวยิวจํานวนหนึ่งถูกนําไปเปนเชลย (สมัยกษัตริยเนบูคัดเนสซาร)
ยังดินแดน “ชูชาน” (Shushan) ซึ่งเปนหนึ่งในสี่ของศูนยบริหารการปกครอง
ของอาณาจักรเปอรเซีย สถานที่ทานเนหะมียทํางานในราชสํานัก ในตําแหนง
พนักงานเชิญถวยเสวยสําหรับกษัตริย “ฮานานี” อาจเปนพี่หรือนองรวม
สายโลหิต เพราะวามีความละมาย แตมีความคุนเคยมากกวา สําเนียงที่อาง
ถึง “ฮานันยาห” ในเนหะมีย 7:2 แมวาอาจเปนไดเปนการอางถึงพี่นองรวม
ชาติชาวอิสราเอลคนหนึ่ง ชวงเวลาการสนทนากับ “ฮานานี” เปนไปไดที่สุด
เกิดขึ้นระหวางกลางเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนธันวาคม ของป ก.ค.ศ. 445
ซึ่งเปนเวลา 13 ปภายหลังที่ทานเอสรา (และกลุมชาวยิวพลัดถิ่น) ไดเดินทาง
บทที่ 2 ทานเนหะมีย 19

กลับไปทีก่ รุงเยรูซาเล็ม และศัตรูไดทาํ ลายกําแพงเมือง พวกเขาจึงไมมที ปี่ กปอง
ตนเองและแสนหดหูใจ
เปนสิ่งสําคัญที่จะเอยวา กษัตริย “อารทาเซอรซีส” ไดบดขยี้ความ
หวั ง ของเหล า ชาวยิ ว พลั ด ถิ่ น ที่ ไ ด เ ดิ น ทางกลั บ ไปโดยได สั่ ง ระงั บ โครงการ
การกอสรางที่กําลังกาวรุดไป หลังจากที่ไดรับหนังสือรองเรียนจากกลุมคนที่
เขาขัดขวางจากฟากแมน้ําอีกดานหนึ่ง (เอสรา บทที่ 4) เรื่องนี้เทากับเปนการ
อนุญาตใหศัตรูทําลายกําแพงเมืองที่ไดสรางขึ้นใหมได (เอสรา 4:23) ทาน
เนหะมียคงจะไดยินขาวลือถึงความหายนะ แตทานก็ไมมีคําตอบชัดเจนจน
กระทั่งถึงชวงเวลานี้
แมวา พระวิหารถูกสรางขึน้ ใหม แตกย็ งั ไมเปดใชงานอยางเต็มที่ เพราะ
ประชาชนที่ตองการใหประกอบพิธีการถวายบูชาไมสามารถอาศัยอยูในกรุง
เยรูซาเล็ม สถานการณนี้ทําใหทานเนหะมียเศราใจยิ่ง ขาวสารเรื่องนี้มีผล
ลึกซึ้งตอจิตวิญญาณของทาน: ทั้งนี้เพราะชาวยิวไมไดถวายพระสิริแดพระเจา
แมวาพวกเขาไดเดินทางกลับมาดวยวัตถุประสงคดังกลาว พวกเขาไดละเลย
พระนิเวศของพระเจา และนครอันบริสุทธิ์ อันเนื่องมาจากความกลัวตอศัตรู
และความกดดัน
ดังนั้นทานเนหะมียไดหันหนาเขาหาพระเจาโดยไมรอชา ทานไมได
บนวาชาวยูดาหขาดความเชื่อหรือขี้ขลาด แตทานเนหะมียยอมรับสถานการณ
ตามที่ไดรับรายงานมา สิ่งที่ทานทําคือการคุกเขาของทานลง ทําการอธิษฐาน
และอดอาหาร
ในขาวรายนี้ ทานเนหะมียรองไห อดอาหารและอธิษฐาน สิ่งนี้
สอนอะไรเราเกี่ยวกับการเผชิญปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลา
แหงการทดลองที่เราจําเปนตองรองทูลขอความกรุณาจากองคพระผูเปนเจา
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วันจันทร

คําอธิษฐานของทานเนหะมีย
Nehemiah’s Prayer

อานคําอธิษฐานในเนหะมีย 1:5-11 มีอะไรที่แตกตางจากคํา
อธิษฐานทั่วไป เหตุใดทานจึงกลาวเหมือนวาทานเปนคนหนึ่งที่ทําผิด
ดวย
1. “ขาแตพระยาหเวห พระเจาแหงฟาสวรรค พระเจาผูยิ่งใหญ ผูทรงรักษา
พันธสัญญา และความรักมั่นคงตอผูที่รักพระองค และรักษาพระบัญญัติของ
พระองค” (เนหะมีย 1:5)
2. “ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟง และลืมพระเนตรดู” (เนหะมีย 1:6)
3. ขาพระองคขอสารภาพความบาป (เนหะมีย 1:6, 7)
4. ขอทรงระลึกถึงพระสัญญาของพระองค (เนหะมีย
1:8, 9)
3. พระองคไดทรงไถพวกขาพระองค (เนหะมีย 1:10)
2. ทรงไดยินขาพระองค (เนหะมีย 1:11)
1. พระเจาทรงอวยพระพรใหรุงเรือง และทรงพระเมตตา (เนหะมีย 1:11)
คําอธิษฐานของเนหะมียม ีความสอดประสานอยางงดงาม โดยเริ่มดวย
การพูดถึงความยิ่งใหญของพระเจา แลวเอยถึงความบาปของตนเอง และจบ
ลงดวยการรองขอความชวยเหลือ เปนลักษณะคลายการอธิษฐานของทาน
ดาเนียล ในดาเนียล บทที่ 9 และเปนไดวาทานเนหะมียคุนเคยกับคําอธิษฐาน
ของทานดาเนียล ที่นาสังเกตคือคําอธิษฐานของทานเนหะมียไมไดเริ่มตนดวย
การรองขอความชวยเหลือ แตเปนการกลาวถึงความจริงเกี่ยวกับวาพระเจา
คือใคร พระองคทรงยิ่งใหญ และนาเกรงขาม ทานชี้ใหเห็นวาพระเจาทรงยึด
มัน่ ในพันธสัญญาของพระองค และทรงพระกรุณาเหลาผูท รี่ กั พระองค คํากลาว
ของทานเนหะมียประหนึ่งวาเปนการเตือนความทรงจําของพระเจาวาพระองค
ทรงสัตยซื่อ และแมบัดนี้พระองคไมอาจจะเปนอื่น
คําอธิษฐานปรากฏในโครงรางพิเศษดังที่ไดพรรณนาใหเห็น (ขางบน)
ซึ่งศูนยกลางอยูในขอที่ 8 จุดที่ทานเนหะมียออกเสียงชัดเจนถึงพระสัญญา
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ของพระเจา: ทานเนหะมียกลาววา “ขอทรงระลึกถึง” ซึ่งคําวา: “ระลึกถึง”
พระเจา ที่พระองคทรงสัญญาวา พระองคจะทรงทําใหขาพระองคกระจัด
กระจาย เมื่อขาพระองคทั้งหลายไมสัตยซื่อ แตพระองคทรงตรัสสัญญาดวยวา
จะทรงนําขาพระองคทั้งหลายกลับมา และจะทรงไถถอนใหกลับคืนมาทุกสิ่ง
นับแตครั้งแรกไดเกิดขึ้น บัดนี้เปนเวลาเติมเต็มสิ่งอื่นๆ เพราะวาขาพระองค
ทั้งหลายกําลังกลับคืนมาหาพระองค” ทานเนหะมียไมกลัวที่จะอางพระสัญญา
ของพระเจา และที่จะเตือนความทรงจําของพระองคในพระสัญญาทั้งหลาย
แนนอนไมใชวาพระเจาไมทราบ หรือจดจําพระสัญญาของพระองคไมไดแต
เปนวาพระเจาทรงพอพระทัยความเต็มใจของเรา ที่จะอางถึงพระสัญญาของ
พระองค พระองคทรงประสงคใหเราเชื่อพระสัญญา และกลาวทบทวนออกมา
ดังๆ ตอพระองค โดยกลาวออกมาเปนคําๆ ในสิ่งที่พระเจาไดทรงสัญญาไว
กับเรา เราสามารถไดรับการเสริมกําลังการตัดสินใจของเราเองที่จะไววางใจใน
พระสัญญาเหลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่ทุกสิ่งทุกอยางดูเหมือนจะ
สิ้นหวัง
อะไรคือพระสัญญาบางประการของพระเจา ที่คุณสามารถอาง
ดวยตัวของคุณเองเดี๋ยวนี้ เหตุใดจึงสําคัญที่เราจะ “ไมยอมแพ” ในการ
ุ )
อางพระสัญญาเหลานัน้ (ยิง่ กวานัน้ ถาคุณยอมแพ จะมีอะไรเหลือใหคณ

วันอังคาร

ทานเนหะมียพูดออกมา
Nehemiah Speaks Out

พระธรรมเนหะมีย 1:11 กลาววาเนหะมียเปนพนักงานเชิญถวยเสวย
สําหรับเรานี่ดูเหมือนเปนงานที่ไมสําคัญอะไร แต “พนักงานเชิญถวยเสวย”
อาจเปนบุคคลทรงอิทธิพลมาก ในเมื่อพวกเขามีโอกาสรับใชใกลชิดกับกษัตริย
อยางตอเนื่อง เหลาพนักงานเชิญถวยเสวยจะชิมเครื่องดื่มทุกประเภทกอน
ยื่นถวยใหกษัตริยดื่ม ทั้งนี้เพื่อปองกันยาพิษ หรืออันตรายที่จะเกิดแกกษัตริย
เฮโรโดตัส (Herodotus) ชี้ใหเห็นวาชาวเปอรเซียถือวา พนักงานเชิญถวย
เสวยเปนบุคคลมีเกียรติสูง พวกเขาไดรับการยอมรับโดยกษัตริยอัสซีเรีย
(Assyria) เช น พนั ก งานเชิ ญ ถ ว ยเสวยของกษั ต ริ ย อั ส ซี เรี ย คนหนึ่ ง ชื่ อ
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“อีซารแฮดดอน” (Esarhaddon) ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะรัฐมนตรีของ
อาณาจักรอีกดวยตําแหนงหนึ่ง ดังนั้นทานเนหะมียดํารงตําแหนงสูงในอาณาจักรเปอรเซีย และเพราะวาทานเขาถึงกษัตริยไดงาย ทานจึงทูลขอพระเจา
ทรงใชทานในการพูดกับกษัตริยเ กี่ยวกับสถานการณในแผนดินยูดาห
อานพระธรรมเนหะมีย 2:1-8 มีอะไรเกิดขึ้น อันเปนผลลัพธมา
จากคําอธิษฐาน และการอดอาหารของทานเนหะมีย
คําอธิษฐานไดรับคําตอบในเดือนนิซาน (Nisan) ประมาณเดือน
เมษายน ป ก.ค.ศ. 444 สี่เดือนไดผานไปนับตั้งแต “ฮานานิ” (Hanani)
และชาวยิวนําขาวการตอตานการสรางกรุงเยรูซาเล็มมาใหทา นเนหะมียร บั ทราบ
และเปนสี่เดือนเต็มที่ทานเนหะมียอธิษฐานและอดอาหาร และแตละวันอาจ
ทําใหทานรูสึกวาเหมือนพระเจาไมทรงตอบ แตเวลากําหนดของพระเจานั้น
สมบูรณ พระเจาทรงเตรียมกษัตริยใหรับฟงคําทูลขอของทานเนหะมีย และ
กษัตริยทรงตอบสนองอยางนาพึงพอใจยิ่ง
คําทูลขอนี้ไมใชสิ่งจะเกิดขึ้นไดทุกวัน ที่กษัตริยจะใหอนุญาตพนักงาน
เชิญถวยเสวยลาหยุดจากหนาที่ไดเปนป หรือหลายป ซ้ําไดรับการแตงตั้ง
ใหไปรับหนาที่ผูวาราชการ (governor) ในตางแดน พระเจาตรัสผานทาน
เนหะมีย และทรงดลใจกษัตริยอารทาเซอรซีส ที่ I แหงเปอรเซีย ใหแตงตั้ง
ทานเนหะมียเดินทางไปปกครองเหนือแผนดินยูดาห ในพระคัมภีรตอนนี้
เอยถึงพระราชินีใหการสนับสนุนดวยตอนที่กษัตริยทําการตอบสนองคําทูล
ของเนหะมีย การที่มีพระราชินีอยูดวยกับกษัตริยอาจเปนชวงโอกาสที่ทาน
เนหะมียทําการรับใชเปนการสวนพระองค เพราะโดยธรรมเนียมแลวพระราชินี
จะไมเสด็จไปในงานเลี้ยงที่จัดขึ้นอยางเปนทางการ อนึ่งทานเนหะมียไมไดเอย
เรื่องนี้ที่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อที่จะรักษาภาพไมใหผูคนคิดวากษัตริยมีแนวคิด
ไวกอน ในเรื่องนี้ หากเปนการตอบสนองตอคําทูลของทานเนหะมียเปนการ
สวนตัว ขณะที่ทานเนหะมียกลาวทูลขอดวยอารมณความรูสึก และเมื่อถึง
เวลาที่เนหะมียเอยถึงสถานที่เจาะจง กษัตริยก็พรอมตอบสนอง
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ตําแหนงของเนหะมียและดาเนียลมีความคลายคลึงกันอยางไร
และความรูสึกดานบวกที่กษัตริยมีตอเนหะมียเปนอยางไร

พุธ

ทานเนหะมียถูกสง

Hehemiah Sent

กษัตริยสงจดหมายกับทานเนหะมียเพื่อนําไปให “สันบาลลัท” (Sanballat) ชาวโฮโรนา และ “โทบีอาห” ชาวอัมโมน เจาหนาที่ระดับสูงในมณฑล
ฟากตะวันตกแมน้ํายูเฟรติส เพื่อปูเสนทางใหทานเนหะมียเดินทางไปสูความ
สําเร็จ นอกจากนี้ กษัตริยทรงสั่ง “อาสาฟ” เจาพนักงานปาไมของกษัตริย
เปนผูจัดหาไมทุกประเภทตามที่ทานเนหะเมียตองการใชสําหรับสรางตัวเมือง
ขึ้นใหม ตลอดจนสรางกําแพง และประตูของพระวิหาร
อานพระธรรมเนหะมีย 2:9, 10 ขอพระคัมภีรเหลานี้กลาวถึง
การตอตานเนหะมียและชาวยิวอยางไร
ทานเนหะมียเดินทางถึงเยรูซาเล็มในเวลาหลังกลางป ก.ค.ศ. 444
กลุมตอตานไดปะทุขึ้นกอนที่ทานเนหะมียพยายามจะดําเนินการใดๆ ขณะ
ที่ ท า นเนหะมี ย ส ง จดหมายขอความร ว มมื อ จากเหล า ข า หลวงในดิ น แดน
แวดลอมที่ปญหาปรากฏขึ้น ผูปกครองคนหนึ่งชื่อ “โทบีอาห” (Tobiah) ชื่อนี้
บอกวาเปนชาวยิว ซึ่งมีความหมายวา “องคพระผูเปนเจาแสนดี” (บุตรชาย
ของเขา “เจโฮฮานัน” มีชื่อบอกวาเปนคนยิวดวยมีความหมายวา “องคพระผูเปนเจาทรงพระกรุณา” เขารับตําแหนงเปนขาหลวงของ “อัมโมน” ดังนั้น
จึงกลาวไดวากรุงเยรูซาเล็มแวดลอมไปดวยศัตรู: สันบาลลัท ซึ่งเปนผูวา
ราชการแควนสะมาเรียอยูดานทิศเหนือ โทบีอาหผูวาราชการของอัมโมนอยู
ทิศตะวันออก และ “เกเซม” (Geshem) ชาวอาหรับ (Arab) (เนหะมีย 2:
18, 19) มีอาณาเขตขยายไปทางใต ผูซึ่งดูแลเอโดม (Edom) และโมอาบ
(Moab) เปนที่นาเสียดาย ที่ผูนําในแวนแควนแถบนั้นหลีกเลี่ยงการพบปะ
กับทานเนหะมีย ผูมีความหวงใยเกี่ยวกับ “การอยูดีมีสุข” (well-being)
ของผูที่ถูกกดขี่ มีคํากลาววา “เหลาผูมีนิสัยนักเลง (bullies) จะไมรูสึกชื่นชม
ยินดีในโชคดีของเหลาคนที่พวกเขาคุกคามใหเสียขวัญ”
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ทานเนหะมียเดินทางถึงกรุงเยรูซาเล็มพรอมกับกองทหารที่ทําการ
อารักขา ซึง่ แสดงใหเห็นวาทานเดินทางมาเพือ่ ดําเนินพันธกิจสําคัญบางประการ
ภาพนี้ปลุกใจชนเผาชาวตางชาติผูอาศัยอยูใกลเยรูซาเล็มใหรูสึกริษยาเพิ่มขึ้น
ซึ่งบอยครั้งพวกเขาพยายามทําความเสียหาย และกลาวสบประมาทชาวยิว
ผู อ อกหน า ในงานชั่ ว ร า ยคื อ หั ว หน า ของเผ า เหล า นี้ นั่ น คื อ ซั น บาลลั ท
โฮโรไนท โทบีอาห ชาวอัมโมน และเกเซม ชาวอราเบียน จากเริ่มตนมาแลว
ที่ผูนําเหลานี้เฝาดูการกอสรางกําแพง และพระวิหารดวยสายตาติเตียน อีกทั้ง
คอยจับตาดูการเคลื่อนไหวของทานเนหะมีย และใชทุกวิถีทางในอํานาจของ
พวกเขาที่จะขัดขวาง (thwart) แผนงานของทานเนหะมีย เพื่อกีดกันงานของ
ทาน” (เอลเลน จี. ไวท ใน “ผูเผยพระวจนะและกษัตริย” หนา 635)
มีเหตุการณใดในพระคัมภีรที่บุคคลผูไดรับการทรงเรียกจาก
พระเจาเพื่อทําพันธกิจของพระองคไดรับการตอตานจากคนอื่น จงนํา
ไปอภิปรายในวันสะบาโต

วันพฤหัสบดี

ทานเนหะมียเตรียมตัวทําภารกิจ

Nehemiah Prepares for His Task

ไมมีคําถามใดๆ วาองคพระผูเปนเจาทรงเรียกทานเนหะมียใหดําเนิน
ภารกิจนี้ และพระองคจะทรงจัดหาสิ่งทั้งปวงที่ทานเนหะมียตองการให เปรียบ
แลวทานมียุทธปจจัย (armed) ดวยความรูแหงพระสัญญาของพระเจา และ
การทรงเรียกอันแนนอนจากพระองค ทานเนหะมียเริ่มดําเนินการ แตทาน
ขับเคลื่อนไปขางหนาอยางระมัดระวัง และทําการอธิษฐานอยางจริงจัง หรือ
กลาวไดอีกอยางวา แมทานเนหะมียจะทราบวาพระเจาทรงสถิตอยูกับทาน
แตการรับรูนี้ไมไดทําใหทานละเวนจากพื้นฐานการคิดใครครวญอยางรอบดาน
วาจะทําอะไรตอไปอยางมีขั้นตอน
อานเนหะมีย 2:11-20 ทานเนหะมียเตรียมตัวอะไรเพื่อสราง
กําแพงเมืองขึ้นมาใหม
บทเรียนการเปนผูนํา ขอที่ 1: ทานเนหะมียไมบอกกับใครเลย วา
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อะไรคือแผนงาน “ขาพเจาไมไดบอกใหใครทราบ เรื่องที่พระเจาของขาพเจา
ทรงดลใจใหขาพเจาใหทําเพื่อเยรูซาเล็ม” (เนหะมีย 2:12) ไมเพียงเทานั้น
ทานไมบอกกับศัตรูในเรื่องนี้ อีกทั้งทานไมเผยใหเหลาผูนําชาวยิวรับรูเชนกัน
เริ่มแรกทานออกไปสํารวจพื้นที่ เพื่อจะทราบวามีอะไรตองทําบาง
บทเรียนการเปนผูนํา ขอที่ 2: กอนการนําเสนอสิ่งใด ทานเนหะมีย
ทําการบานของทาน โดยทําการวางแผนการทํางานทั้งหมดที่จะตองทํา
บทเรียนการเปนผูนํา ขอที่ 3: เมื่อทานพูดเกี่ยวกับภารกิจ กอนอื่น
ทานเนหะมียร ายงานโครงสรางวาพระเจาไดทรงทําอะไรบางแลวในการเดินทาง
มาเที่ยวนี้ จากนั้นทานเพิ่มเติมดวยถอยคําของกษัตริย เสร็จแลวทานขอรับฟง
“คํามั่นสัญญา” (commitment) จากพวกเขา งานที่พวกเขาทุมเททําไปไมใช
การอัศจรรยที่บังเกิดขึ้นในเวลาอันสั้น ชาวยิวทั้งหลายไดตอบสนองทาน
เนหะมียอยางนาชื่นชม พวกเขาตัดสินใจลงมือกอสราง แมทราบวาการตอ
ตานจะตามมา พระเจาไดทรงจัดเตรียมไมเพียงการสนับสนุนจากกษัตริยผาน
การอธิษฐาน และการอดอาหารของทานเนหะมีย แตทรงเตรียมทีมงานชาวยิว
ไวรองรับดวย พวกเขาตอบสนองถอยคําของทานเนหะมียอยางกลาหาญ
อานเนหะมีย 2:19, 20 ขอพระคัมภีรตรงนี้บอกเราเกี่ยวกับ
ความเชื่อของทานเนหะมียอะไรบาง และขอพระคัมภีรใน เฉลยธรรมบัญญัติ 7:9, สดุดี 23:1-6 และ กันดารวิถี 23:19 ไดชวยทานเนหะมีย
อยางไร
การสนทนาของเราสาธิตวาเราเปนใคร และเราเชื่อจริงใจในสิ่งใด ทาน
เนหะมียมีความโนมเอียงจะพูดถอยคําหนุนใจ ทานไมกลัวที่จะรวมพระเจาเขา
ไปในทุกเรื่องราวที่ทานพูด และที่จะถวายพระสิริแดพระองคเชนกัน แมวาผู
คนที่ทานสนทนาดวยจะเยยหยัน หรือหัวเราะเยาะทาน หรือแมทานเนหะมีย
จะทราบวาศัตรูรูสึกดูหมิ่นดูแคลนทานก็ตาม ทานก็จะไมพูดเรื่องพระเจาดวย
เสียงออนลง (mince) หรือยกพระเจาออกจากการสนทนา ซึ่งก็เหมือนกับ
ทานโยเซฟที่ใชชีวิตในประเทศอียิปตหลายทศวรรษกอนหนานั้น ทานเนหะมีย
ไมกลัวที่จะเชิดชูพระเจาของทานทามกลางผูคนที่ยังไมเชื่อในพระองค
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วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท และไตรตรอง ในบท “ชายคนหนึ่ง
ผูไดรับโอกาส” หนา 628-634, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย
เนหะมียเปนบุรุษแหงการอธิษฐาน: “บอยครั้งทานเนหะมียหลั่งดวง
วิญญาณในนามของผูคนที่ทานดูแล แตบัดนี้ขณะที่ทานอธิษฐานวัตถุประสงค
บริสุทธิ์ไดกอรูปรางขึ้นในดวงจิตของทาน ทานตั้งปณิธานวา ถาทานไดรับ
ความเห็นชอบของกษัตริย และไดรับความชวยเหลือที่จําเปนในเรื่องเครื่องมือ
อุปกรณ และวัสดุที่ตองการ ทานเองจะรับดําเนินภารกิจการสรางกําแพงเมือง
กรุงเยรูซาเล็ม และจะนําความเขมแข็งของชาติอิสราเอลกลับมาดังเดิม และ
ทานเนหะมียไดทูลองคพระผูเปนเจาทรงชวยใหทานไดรับความเห็นชอบใน
สายตาของกษัตริย เพื่อแผนการของทานอาจดําเนินไปได วันหนึ่งกษัตริย
สังเกตเห็นใบหนาอันเศราหมองของทานเนหะมีย กษัตริยไดถามวาเจามีความ
ทุกขหนักใจสิ่งใดในใจหรือ เมื่อโอกาสเปดให ทานเนหะมียเอยทูลพระราชา
วา “ขอพระราชาทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...ที่ใบหนาขาพระบาทโศกเศราเปน
เพราะเมืองอันเปนที่ฝงศพบรรพบุรุษของขาพระบาทวางเปลาอยู และบรรดา
ประตูเมืองก็ถูกไฟทําลายเสีย”... พระราชาตรัสกับขาพเจาวา เจาตองการ
อะไร ขาพเจาทูลวา ถาพระราชาพอพระทัยจําเพาะพระพักตรฝาพระบาท
ขอทรงสงขาพระบาทไปยังยูดาห เพื่อขาพระบาทจะสรางเมืองขึ้นใหม และ
พระราชาตรัสถามขาพเจาวา “เจาจะไปนานสักเทาใด”... เปนเวลาสี่เดือนที่
ทานเนหะมียเฝารอโอกาสอันเหมาะสมที่จะนําเสนอคํารองขอตอกษัตริย”
(เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 629, 630)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. คําตอบสําหรับคําถามของวันพุธ ที่ตลอดในพระคัมภีรเกาและ
ใหม ผูคนที่ถูกเรียกโดยพระเจาตางตองเผชิญกับการตอตานที่
ยิ่งใหญ สิ่งนี้มีหมายความอยางไร บางทีคําถามที่ดีกวาคือ มีใคร
บางที่ไดรับการทรงเรียกจากพระเจาใหทําพันธกิจของพระองค
และไมถูกขัดขวางเลย สิ่งนี้บอกอะไรกับเรา เราควรจะรูสึกทอ
ถอยไหม ในเมื่อเราทําตามน้ําพระทัยพระเจา และเราจะเผชิญกับ
อุปสรรคเพื่อจะทําการนั้นใหสําเร็จไดอยางไร มีอะไรที่เราเชื่อวา
องคพระผูเปนเจาทรงเรียกใหเราทํา
2. พระธรรมเนหะมีย 2:18 บอกเราถึงอํานาจของการเปนพยาน
สวนตัว และเรื่องนี้เนหะมียไดรับการตอบสนองในเชิงบวกจาก
เพื่อนรวมชาติชาวยิวของทานอยางไร
3. ทั้ ง ท า นเอสราและเนหะมี ย ค งจะไม ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการ
ทํางาน ถาปราศจากการชวยเหลือจากกษัตริย กลาวไดวา คน
ของพระเจาเหลานี้รวมมือกับผูมีอํานาจทางการเมือง ซึ่งเปนชาว
ตางชาติที่ไมเชื่อพระเจา เราไดรับบทเรียนอะไรจากเรื่องนี้ เมื่อ
เราหรือคริสตจักรจะทํางานรวมกับผูมีอํานาจปกครองบานเมือง
และในขณะเดียวกันเราควรระมัดระวังอยางไร
4. อานทวนคําอธิษฐานของทานเนหะมีย (เนหะมีย 1:1-11) ในชั้น
คุณไดรับอะไรจากคําอธิษฐานนี้ ที่ชวยใหคุณมีความสัมพันธ
ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับพระเจา คําอธิษฐานสอนเกี่ยวกับการอุทิศถวาย
การสารภาพบาปและการอางพระสัญญาอะไรบาง
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บทที่ 3

การทรงเรียกของพระเจา
God’s Call
วันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

เอสรา 7:10; เนหะมีย 1:1-11; ดาเนียล 9:24-27; ดาเนียล บทที่ 8;
โรม 8:28, 29; โรม บทที่ 9; อพยพ บทที่ 3, 4

ขอควรจํา “สาธุการแดพระยาหเวห พระเจาแหงบรรพบุรุษของเรา
ผูดลพระทัยของกษัตริยใหเสริมความงามแกพระนิเวศ
ของพระยาหเวห ซึ่งอยูในกรุงเยรูซาเล็ม” (เอสรา 7:27)

พ

ระเจาทรงเรียกแตละคนใหดาํ เนินภารกิจพิเศษหรือ พระเจา
ทรงมีบรรทัดฐานอะไรทรงทําใหคนหนึ่งมีคุณสมบัติมากกวาคน
อื่นๆ สําหรับภารกิจบางอยาง คุณสมบัติเหลานั้นมีความแตกตางในสายตา
ของมนุษย และสายพระเนตรของพระเจาอยางไร สวนมากในพวกเราอาจ
จะตอบวา “ใช” โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับสองคําถามสุดทาย มีหลายครั้ง
เมื่อพระเจาทรงเตรียมเรา ผานการศึกษา หรือประสบการณ สําหรับพันธกิจ
พิเศษ แตในเวลาอื่น พระองคทรงเลือกเราใหรับใชดวยเหตุผลงายๆ เพราะ
วาเราเต็มใจ และถอมตนลง ไมใชเรื่องงายเสมอไปที่จะทราบวา พระเจาทรง
เรียกอะไรในชีวิตของเรา อยางไรก็ดี พระคัมภีรมีบันทึกมากมายในเรื่อง
ของบุคคลที่พระเจาทรงเลือกสําหรับงานที่ทรงมอบหมายอยางเจาะจงให
ดําเนินการ
บทที่ 3 การทรงเรียกของพระเจา 29

นาสนใจมาก ที่ทานเอสรา และทานเนหะมียถูกเรียกโดยพระเจา
ใหดําเนินงานอยางเจาะจง นั่นคือใหสรางสิ่งที่ปรักหักพังไปแลวขึ้นมาใหม
อยางไรก็ดี การสรางในกรณีนี้รวมเอาหลายภารกิจเขาไวดวยกัน เริ่มตน
ดวยผูถูกเลือกจะตองนําชาวอิสราเอลซึ่งอาศัยในตางแดนใหกลับไปยังกรุง
เยรูซาเล็ม และทําการสรางพระวิหาร และตัวเมืองขึ้นใหม ในเวลาเดียวกัน
พวกผูนําจะตองสอนประชาชนเกี่ยวกับพระเจา และเหนือสิ่งอื่นใด ผูนําตอง
สอนผู ติ ด ตามให ก ลั บ มาอุ ทิ ศ ชี วิ ต มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พระเจ า อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
เมื่อพูดเกี่ยวกับการเรียกจากพระเจา นั่นถือวาเปนสิ่งที่สําคัญเชนกัน

วันอาทิตย

การเรียกทานเอสราและเนหะมีย
The Calling of Ezra and Nehemiah

เราอาจพูดไดวา ทานเอสราถูกเลือกสําหรับหลายเหตุผล: (1) ทาน
เต็มใจที่จะเดินทางไปทําการ (2) ทานมีคุณสมบัติเปนผูนํา และ (3) ทานเปน
ธรรมาจารยและเปนครูชํานาญการ ยังมีเหตุผลนอกเหนือจากนี้ ที่เราจะพบได
ในภายหลัง แตมีขอพระคัมภีรขอหนึ่ง บางทีอาจเปนขอที่เปดเผยใหเห็นดี
ที่สุด วาเหตุใดพระเจาจึงทรงมอบหมายภารกิจนี้ใหทาน
พระธรรมเอสรา 7:10 กลาวเกี่ยวกับทานเอสราอะไรบาง ทาน
เอสรา “ถู ก เตรี ย ม” หรื อ “ถู ก กํ า หนด”ดวงใจของท า นให แ สวงหา
“บทบัญญัติขององคพระผูเปนเจา” และดําเนินการอยางไร
คําวา “ถูกเตรียม” หรือ “ถูกกําหนด” ในภาษาฮีบรูคือคําวา “คัน”
(kun) คํานีส้ ามารถแปลไดวา “ถูกเตรียม” “กําหนด” “มัน่ คง มัน่ ใจ” (secure)
สถาปนาคงที่ ดังนั้นความหมายแทจริงของถอยแถลงนี้ดูเหมือนจะหมายความ
วา “ทานเอสราไดกําหนดดวงใจของทาน” หรือ “ไดสถาปนาดวงใจของทาน”
ใหแสวงหาพระเจา
หลังจากที่ไดเดินทางถึงกรุงเยรูซาเล็ม ทานเอสราไดเปนตัวอยางของ
บุคคลที่ไดอทุ ิศถวายตัวแดพระเจานอกเหนือจากงานบูรณะ งานกอสราง ทาน
ไดทุมเทใหกับการสอนพระวจนะของพระเจาในกรุงเยรูซาเล็มเปนเวลา 13 ป
มันอาจดูเหมือนทานไมไดสรางความแตกตางทีม่ องเห็นไดชดั เจนจากชวงเวลา
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13 ปนั้น แตหลังจากกําแพงเมืองถูกสรางเสร็จ ผูคนถูกเรียกมาชุมนุมกัน และ
พวกเขาไดมาอยางพรอมเพียงโดยที่ไมมีใครถูกบังคับ ทั้งนี้เพราะพระวจนะ
ของพระเจาที่พวกเขาไดยินมาโดยตลอดจากทานเอสรา และพระวจนะนั้นได
หยั่งรากลึกในดวงใจของพวกเขา
เพราะเหตุใดทานเนหะมียจึงถูกเลือก อานเนหะมีย 1:1-11
ทานเนหะมียมีใจใหพระเจาและประชาชน ทานรูสึกทุกขใจ เมื่อทาน
ไดทราบขาววาการกอสรางในกรุงเยรูซาเล็มตองหยุดไป ทานเนหะมียมีจิต
มุงมั่นเรารอน (passion) สําหรับงานสรางกําแพงเมือง และพระวิหารในกรุง
เยรูซาเล็มขึ้นใหม ซึ่งเหมือนกับทานเอสรา ทานรับอาสาทํางานชิ้นนี้ พระเจา
ทรงตอบคํ า อธิ ษ ฐาน และความปรารถนาของพวกเขา บางครั้ ง เราได รั บ
แนวคิดวา เรารักบางอยาง และนั่นอาจไมไดมาจากพระเจา เพราะวาพระเจา
คงไมประทานภารกิจที่ยากลําบากซึ่งเราอาจไมตองการทํา แตถาเราดําเนิน
ไปกับพระเจา และปรารถนาจะทําบางสิ่งที่เรารักบอยครั้ง พระเจาจะทรง
ประทานสิ่ ง นั้ น ให เราทํ า อย า งไรก็ ดี พ ระเจ า ทรงประสงค ใ ห เรามี ใจมุ ง มั่ น
(passion) และกระตือรือรนในสิ่งที่เราทําเพื่อพระองค
คุ ณ เคยมี ป ระสบการณ ว า พระเจ า ทรงเรี ย กให ทํ า บางสิ่ ง เพื่ อ
พระองคซึ่งเปนสิ่งที่คุณรักหรือไม อยางไร

วันจันทร

เวลาตามคําพยากรณ
Prophetic Timing

ในบทเรียนบทแรกของไตรมาสนี้ เราศึกษาเกี่ยวกับการที่พระเจาทรง
เรียกทานเศรุบบาเบล (ป ก.ค.ศ. 538) และทานเอสรา (ป ก.ค.ศ. 457) เพื่อ
ใหดําเนินพันธกิจพิเศษ ในบทเรียน บทที่ 2 เราไดพิจารณาการเรียกที่ทาน
เนหะมียไดรับจากพระเจา (ป ก.ค.ศ. 444) เราจําเปนตองตระหนักวา การทรง
เรียกเหลานี้ไดถูกกระทําขึ้นสอดประสานกับ “การทรงรูลวงหนาของพระเจา”
(God’s foreknowledge) เชน ทานเศรุบบาเบลไดรับการดลใจจากพระเจา
ใหทําภารกิจเฉพาะ เพื่อตอบสนองตอจุดสิ้นสุดของคําพยากรณ 70 ปที่
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ชนชาติอิสราเอลถูกกวาดตอนไปเปนเชลยโดยบาบิโลน ซึ่งผูเผยพระวจนะ
เยเรมียไดกลาวพยากรณไว
ปที่เอสราไดรับการเรียกเรียกใหทําพันธกิจ เปนปเดียวกันที่
กษัตริยอารทาเซอรซีสออกพระราชกฤษฎีกา ปนั้นมีความสําคัญตาม
คําพยากรณใน ดาเนียล 9:24-27 อยางไร
ดาเนียล 9:25 กลาววา “นับตั้งแตการที่ถอยคํานั้นออกไป ใหสราง
กรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม จนถึงสมัยประมุขผูถูกเจิมไว ก็เปนเวลา 7 สัปดาห
และเยรูซาเล็มจะถูกสรางขึ้นพรอมดวยคู และลานเมืองเปนเวลา 62 สัปดาห”
สัปดาหสุดทายของคําพยากรณนี้ถูกกลาวถึงในขอ 27 ในเมื่อหนึ่งสัปดาห
ประกอบดวยเจ็ดวันดังนั้นหนึ่งสัปดาหในคําพยากรณเทากับ 7 ป (กันดารวิถี
14:34; เอเสเคียล 4:5, 6) ดังนั้น คําพยากรณนี้พูดเกี่ยวกับ 70 สัปดาห ซึ่ง
เทากับเวลาจริง 490 ป คําถามที่ตองไดรับคําตอบคือ ปใดเปนปเริ่มตน
ของ 70 สัปดาหในคําพยากรณ ขอพระคัมภีรกลาววา เปนเวลาที่มีพระราช
กฤษฎีกาใหบูรณะและสรางกรุงเยรูซาเล็ม
มีพระราชกฤษฎีการวมกัน 3 ฉบับที่ตราออกมาเกี่ยวกับ “การนําชาว
ยิวกลับสูสภาพเดิม” (restoration of the Jewish people) โดยกษัตริยสาม
องคคือ ไซรัส ดาริอัส และอารทาเซอรซีส ทุกฉบับมีพระบัญชาใหทําการ
บูรณะ และทําใหกลับสูสภาพเดิม อยางไรก็ดีมีพระราชกฤษฎีกาเพียงฉบับ
เดียวจากกษัตริยอารทาเซอรซีส ที่มีถอยคําแสดงความหวงใยสําหรับกรุง
เยรูซาเล็มโดยตรง และพระราชกฤษฎีกาฉบับเดียวกันนี้ที่ไดบรรจุถอยคําให
เสริมความงามแกพระนิเวศของพระเจา (เอสรา 7:27, 28)
เมื่อเรานับจุดเริ่มตนของคําพยากรณ 70 สัปดาหจากป ก.ค.ศ. 457
ซึ่งเปนปที่เจ็ดของกษัตริย อารทาเซอรซีสที่ 1 ตามที่กลาวไวใน เอสรา 7:
7-26 เพิ่มเติมจากนี้ เพราะวาในป ก.ค.ศ. 457 เปนปเริ่มตนของคําพยากรณ
2,300 วัน ตามที่บันทึกไวใน ดาเนียล 8:14 ดวย (ตามหัวของวันตอไป)
พระราชกฤษฎีกานี้รับใชเปนจุดเริ่มตนของคําพยากรณทั้งสอง คําพยากรณ
เจ็ดสิบสัปดาหสิ้นสุดลงในป ค.ศ. 34 ซึ่งเปนปที่มีการประกาศพระกิตติคุณ
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ขยายออกไป ขณะเดียวกันแพรออกไปยังชาวตางชาติ (โดยถือเอาการขมที่
เกิดขึ้นกับคริสตจักรแรกเริ่ม และการที่สเทเฟนไดเสียสละชีวิต “martyrdom”
เพื่อพระศาสนา) และ ณ จุดกึ่งกลางของสัปดาหสุดทาย คือป ค.ศ. 31 เปนป
ที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนมไถบาปบนไมกางเขน
คําพยากรณในดาเนียล 9:24-27 เกิดขึ้นจริงอยางไร และชวย
เสริมความเชื่อของเราอยางไร

วันอังคาร

คําพยากรณ 70 สัปดาห และ 2,300 วัน
The 70 Weeks and the 2,300 Days

คําวา “กําหนดไว” (determined) พบในดาเนียล 9:24 “เจ็ดสิบ
สัปดาหถูกกําหนดไว” ความหมายงายๆ คือ “เจ็ดสิบสัปดาหถูกตัดออกไป”
อยางไรก็ดีแมคําวา “ถูกกําหนดไว” (determined) ไมถูกใชในจุดอื่นของ
พระคัมภีร แตคํานี้พบไดในวรรณคดีของชาวยิว ซึ่งหมายถึง “การตัดออก
ไป” จากบางสิ่งที่ยาวกวา และในเมื่อดาเนียล บทที่ 8 นําเสนอคําพยากรณ
2,300 วัน ซึ่งไมไดบอกจุดเริ่มตนไว ตามหลักความจริง ในเมื่อบทถัดไปคือ
บทที่ 9 ไดพูดเกี่ยวคําพยากรณ 490 ปวา “ถูกกําหนดไว” หรือ “ถูกตัดออก”
ยอมจะเปนการ “ตัดออก” จากคําพยากรณ 2,300 ป ซึ่งไดเอยถึงในบทกอน
หนา ยิ่งกวานั้น ไมมีคําพยากรณใดๆ ในพระธรรมดาเนียลที่มีคําพยากรณ
กําหนดเวลานานกวา 2,300 ป ใหถูก “ตัดออกไป” ได
พระธรรมดาเนียล บทที่ 8 สวนใดเปนสวนหนึ่งของนิมิตที่
พระเจาทรงประทานให แตไมมคี าํ อธิบาย (ดูโดยเฉพาะอยางยิง่ ดาเนียล
8:14, 26, 27)
มีหลายเหตุผลวาทําไม คําพยากรณ 70 สัปดาหของพระธรรมดาเนียล
9:24-27 และ คําพยากรณ 2,300 เวลาเย็น และเวลาเชา (1 เวลาเย็น และ
1 เวลาเชา = 1 วัน) ซึ่งอยูในดาเนียล 8:14 เปนสิ่งที่อยูในคําพยากรณเดียวกัน
ดังนี้: (1) ทั้งสองเปนชวงเวลาในคําพยากรณเดียวกัน แตแบงออกเปนชวงสั้น
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และยาว (2) มีคําศัพทเฉพาะของ “นิมิต” และ “ความเขาใจ” เปนตัวเชื่อม
โยงเขาดวยกัน (ดู ดาเนียล 8:26, 27 และ 9:23) (3) ทั้งสองชวง “อธิบาย”
คําพยากรณที่พระเจาประทานใหผานทูตสวรรคกาเบรียล (ดู ดาเนียล 8:16
และ 9:21) (4) มีเพียงสวนเดียวของนิมิตที่ไมมีคําอธิบายใน ดาเนียล บทที่ 8
เปนนิมิตเกี่ยวกับ 2,300 เวลาเย็น และเวลาเชา (บางฉบับแปลวา “วัน”) ใน
ดาเนียล 8:14 (5) ดาเนียล บทที่ 8 บรรจุนิมิต (vision) และจากนั้นเปนคํา
อธิบายสวนหนึ่ง ขณะที่ดาเนียล บทที่ 9 มีคําอธิบายเพียงสวนหนึ่งเทานั้น
ในกรณีนี้ คําอธิบายมีเพียงสวนหนึ่งของดาเนียล บทที่ 8 ไมใชคําอธิบายซึ่ง
เปนของคําพยากรณ 2,300 วัน (ของดาเนียล 8:14) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
นิมิตทานดาเนียลยังไมเขาใจ (ดู ดาเนียล 8:27)
ขอมูลที่ใหมายังเราในพระธรรมเอสรา เติมใหกับสวนที่ขาดหายใน
คําทํานายของคําพยากรณในพระธรรมดาเนียลไดแก เมื่อไรจะเริ่มตนนับใน
ประวัติศาสตรเวลาในคําพยากรณเกี่ยวกับลักษณะสําคัญแหงพันธกิจของ
พระคริสตและการดําเนินงานแทนที่เรา
ดูแผนภูมิ 70 สัปดาหและ 2,300 วัน

พุธ

การเลือกของพระเจา

God’s Election

มีการพูดกันไมนอยเกี่ยวกับการที่ “พระเจาทรงเลือกเรา หรือเลือก
เราใหทําบางสิ่ง” หลายคนมีแนวคิดแตกตางกันไป “การเลือกหมายถึงอะไร”
พระคัมภีรพูดอะไรบางเกี่ยวกับการเลือกของเรา
อานพระธรรมโรม 8:28, 29 พระเจาทรงเรียกเราใหทําอะไร
พระองคทรงเลือกเราเพื่ออะไร
ขอความตอนนี้กลาวอยางเจาะจงวาพระเจาทรงกําหนดมนุษยไวลวง
หนา (predestined) ใหปรับวิถีชีวิตเขากับ (conformed) พระฉายาแหง
พระบุตรของพระองค แตไมไดพูดวาพระเจาทรงกําหนดเราไวลวงหนาวาใหได
รับความรอดหรือไดรับการปรับโทษ (condemned) ซึ่งเรื่องนี้หมายถึงเราไมมี
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ทางเลือกหรือกลาวไดอีกอยางวา การเลือกนั้นมีไวสําหรับวัตถุประสงคในการ
เปลี่ยนแปลง (transformation) เราจะตองเปลี่ยนแปลงเพื่อสะทอนความรัก
แหงพระบุตรของพระเจา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้เปนพระสัญญาซึ่งปรากฏ
ในพระธรรมโรม 8:30 ซึ่งอัครทูตเปาโลผูไดรับการดลใจจากพระเจาใหเขียนวา
เหลาผูที่พระเจาทรงเรียก เขาไดรับการชําระใหบริสุทธิ์ (justifies) และทําให
พนบาป (sanctifies) ดังนั้นเราไมถูกปลอยใหทําการเปลี่ยนแปลงดวยตัวเรา
เอง แตเปนวาพระเจาทรงสัญญาจะทําการเปลี่ยนใหสําเร็จโดยฤทธิ์อํานาจของ
พระองค
อานพระธรรมโรม บทที่ 9 การเลือกหรือการเรียกประเภทใด
ของพระเจาที่ไดรับการพรรณนาในบทนี้
ในพระธรรมโรม บทที่ 9 อัครทูตเปาโลอภิปรายเรื่อง “การเลือกของ
พระเจา” ใหดําเนินภารกิจเจาะจง อิสราเอลเปนชนชาติที่ไดรับการเลือกสรร
ไว ใหนําขาวดีเกี่ยวกับพระเจาไปเผยแพรทั่วโลก สวนของประโยคที่กลาววา
“ยาโคบนั้นเรารัก แตเอซาวเราชัง” (โรม 9:13) โดยทั่วไปผูคนมักจะเขาใจผิด
วาหมายความถึง พระเจาทรงรักเพียงคนเดียวเทานั้นในพี่นองสองคน อยางไร
ก็ดีใน “บริบท” ของขอความตอนนี้ ทานเปาโลกําลังพูดวา ยาโคบถูกเลือก
แตเอซาวไมถูกเลือก ยาโคบถูกเลือกใหทําอะไร ก็ใหเปนบิดาของชนชาติ
อิสราเอล ดังนั้นมีการเลือกอยูสองประเภทคือ การเลือกหรือการเรียกโดย
พระเจา ประการแรก พระเจาทรงเลือกเราแตละคน “เปนคนๆ” สําหรับความ
รอด และทรงตองการใหเราเปลี่ยนแปลงไปสูพระฉายาของพระเยซู ประการ
ที่สอง พระเจาทรงเลือกผูคนตางๆ เพื่อใหดําเนินภารกิจเจาะจง
เพราะเหตุ ใ ดเราจึ ง ควรได รั บ การหนุ น ใจจากการที่ “เราถู ก
กํ า หนดไว ล ว งหน า สํ า หรั บ ความรอด” และสาเหตุ ที่ บ างคนไม ไ ด รั บ
ความรอดนั้นขึ้นอยูกับการรับหรือปฏิเสธซึ่งเปนการเลือกของบุคคล
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วันพฤหัสบดี

ความรับผิดชอบของเรา

Our Responsibility

ถาเราถูกเรียกโดยพระเจา เรายังคงมีอิสระในการเลือกที่จะ “รับเอา”
หรือ “ปฏิเสธ” การเรียกนั้น ซึ่งก็เหมือนเรามีเสรีจะใหการตอนรับ หรือทําการ
ปฏิเสธความรอดที่พระเจาทรงเสนอใหกับเราทั้งมวล พระองคอาจวางเราใน
ตําแหนงหนึง่ แตเราอาจเลือกจะไมทาํ ตามขอเสนอของพระองค ถูกแลวพระเจา
ตองการใหเราทําบางสิ่งเจาะจงสําหรับพระองค พอๆ กับที่พระองคทรงเรียก
เราใหเปนเหมือนพระองค การที่พระเจาทรงเลือกเราใหดําเนินภารกิจเจาะจง
เปนสวนหนึ่งในแผนการของพระองคสําหรับความรอดของเรา โดยการทํางาน
ตามที่พระองคทรงเรียกใหเราทํา เทากับเราไดเผยชีวิตของเราถึงความเปน
จริงแหงความรอดที่พระองคทรงประทานใหเรา
กษัตริยซาอูลไดรับพระราชทานตําแหนงกษัตริย นาเสียดายจริงๆ
กษัตริยซาอูลไมเคยถวายดวงใจของพระองคทั้งหมดแดพระเจา แมวาซาอูล
ไดรบั ภารกิจสําคัญยิง่ การทีค่ นหนึง่ ถูกพระเจาเรียกใหทาํ บางสิง่ เปนพิเศษเพือ่
พระองค ไมไดหมายความวาบุคคลนั้นจะอาแขนรับ (embrace) น้ําพระทัย
ของพระเจา อิสรภาพในการเลือก (free will) ยังขึ้นอยูกับการตัดสินใจ
ของเรา และถาเราไมติดตามการทรงนําของพระเจา เราอาจสูญเสียทุกสิ่งทุก
อยาง
จากอพยพ บทที่ 3 และ 4 มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อพระเจาทรงเรียก
ใครบางคนใหดําเนินภารกิจอยางหนึ่ง
การตอบสนองของเราอาจเป น เหมื อ นของท า นเอสรา และท า น
เนหะมีย ซึ่งทั้งสองตอบรับโดยไมมีคําถามใดๆ หรือเราอาจเปนเหมือนทาน
โมเสส ผูอางเหตุผลคัดคาน และกลาวแกตัว ที่สุดทานโมเสสตอบตกลง แตก็
ยังพยายามถอยออกมา ทานอางวาทานยังไมเหมาะสมดีเพียงพอ ไมใชคน
มีชื่อเสียง ไมอยูในตําแหนงสําคัญ คงไมสามารถทําใหฟาโรหรับฟงทานได
ทานเปนกังวลดวยวาชาวยิวจะไมเชื่อทาน และไมรับฟงทาน และงานจะ
ประสบความลมเหลวอยางสิ้นเชิง เพิ่มเติมจากนี้ ทานยังอางวาทานไมมี
36

พระธรรมเอสราและเนหะมีย

คุณสมบัติสําหรับภารกิจสําคัญเชนนี้” (อพยพ 4:10) ทานไมมีความช่ําชอง
ทายสุดทานทูลพระเจาใหสงคนอื่นไปดําเนินภาระกิจแทนทาน กระนั้นเมื่อเรา
อานเรื่องของทานโมเสส เราไดเรียนรูวาทานเปนผูนําที่ทํางานอยางมีพลัง
แมทานจะมีขอบกพรอง (flawed) อยูบาง ทานเปนบุคคลที่สัตยซื่อในภารกิจ
สมกับที่พระเจาทรงเรียกทานใหทํา
มี ข อ แก ตั ว อะไรที่ เราได พ บบ อ ย ที่ กี ด กั น เราจากการทํ า สิ่ ง ที่
พระเจาจะทรงมอบใหเราทํา

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย,
หนา 697-699, เกี่ยวกับคําพยากรณ 70 สัปดาห วาไดสําเร็จสมจริงใน
ประวัติศาสตรอยางไร
“เวลาแหงการเสด็จกลับมาของพระคริสต การที่พระองคไดรับการเจิม
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การสิ้นพระชนมของพระองค และการประกาศ
พระกิตติคุณไปยังชนตางชาติ ไดถูกชี้ใหเห็นอยางเจาะจง นับเปนสิทธิพิเศษ
สําหรับประชาชนชาวยิวทีจ่ ะเขาใจคําพยากรณเหลานี้ และทีจ่ ะตระหนักถึงการ
สําเร็จสมจริงทุกขอในพันธกิจของพระเยซู พระคริสตทรงเราใจเหลาอัครทูต
ถึงความสําคัญในการศึกษาคําพยากรณ โดยการอางถึงคําพยากรณที่พระเจา
ทรงประทานใหทา นดาเนียลเกีย่ วกับเวลาของพวกเขา พระองคตรัสวา “เพราะ
ฉะนั้นเมื่อทานเห็นสิ่งที่นารังเกียจซึ่งกอใหเกิดความหายนะตั้งอยูในสถาน
บริสุทธิ์ ตามพระวจนะที่กลาวไวโดยดาเนียล ผูเผยพระวจนะ” (ใหผูอาน
เขาใจเอาเถิด) (มัทธิว 24:15) หลังจากการที่พระเยซูทรงฟนพระชนมแลว
ขณะที่เดินทางไปเมืองเอมมาอูส ทรงพบสาวกเปนเพื่อนเดินทางไปดวยกัน
“พระองคทรงอธิบายพระคัมภีรเล็งถึงพระองคทุกขอใหเขาฟง เริ่มตนตั้งแต
โมเสส และบรรดาผูเผยพระวจนะทั้งหมด” (ลูกา 24:27) พระผูชวยใหรอดได
ตรัสผานเหลาผูเผยพระวจนะทั้งหลาย “ซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต ผูสถิต
อยูในพวกเขาไดทรงแจงไว โดยทรงบอกลวงหนาถึงความทุกขทรมานของ
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พระคริสต และพระสิริที่จะมาภายหลังความทุกขเหลานั้น” (1 เปโตร 1:11)
(เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 234)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. พระเจาทรงเรียกคุณใหทําบางอยาง มีหลักการอะไร ที่คุณจะ
ปฏิบัติตามเพื่อจะทราบไดวา คุณกําลังทําตามน้ําพระทัยของ
พระเจา ไมวาจะสิ่งนั้นจะเปนสิ่งที่คุณชอบหรือไมก็ตาม
2. โยนาหตอบสนองการทรงเรียกของพระเจาอยางไร มีบทเรียน
อะไรที่สอนเราได จงปรียบเทียบการตอบสนองการทรงเรียกของ
โยนาหและอัครทูตเปาโล (ดู กิจการฯ 9:1-20) วาแตกตางอยางไร
3. “เรื่องราวของ ยูดาส อิสคาริโอท เปนฉากที่จบลงดวยความเศรา
สลดในชีวิต ซึ่งเขาควรไดรับเกียรติจากพระจา หากยูดาสไดเสีย
ชีวิตลงกอนการเดินทางเที่ยวสุดทายไปกรุงเยรูซาเล็ม เขาคงได
รับการนับวาเปนอัครทูตคนหนึ่ง เปนบุรุษผูมีคุณคาทามกลาง
อัครทูตทั้งสิบสองคน และถาเขาเสียชีวิตลงในตอนนั้นทุกคนคง
นึกเสียดาย และคิดถึงเขา” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 716) คิดถึงเรื่องของยูดาส อิสคาริโอท เขา “ถูก
เรียก” ใหมาเปนผูทรยศพระเยซูหรือ ถาเปนเชนนั้น เปนการ
ยุติธรรมตอเขาไหม เราสามารถจะเขาใจยูดาส และโอกาสที่เขา
มีเปรียบเทียบกับสิ่งเลวรายที่เขาไดทําไป เราไดรับบทเรียนอะไร
จากชีวิตของเขา เกี่ยวกับอํานาจและอิสรภาพในการเลือกของเรา
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บทที่ 4

การเผชิญหนากับการขัดขวาง
Facing Opposition
วันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

เอสรา 4:1-5; 2 โครินธ 6:14; เอสรา 5:1-5; ฮักกัย บทที่ 1;
เอสรา 4:6-24; เนหะมีย บทที่ 4; เนหะมีย 6:1-13

ขอควรจํา “แตพระเนตรของพระเจา ของเขาทัง้ หลายอยูเ หนือพวก
ผูใหญของพวกยิว และเขาก็ยับยั้งเขาทั้งหลายไมไดจน
กวาเรื่องนี้จะทราบถึงดาริอัส และมีคําตอบเปนหนังสือ
เกี่ยวกับเรื่องนี้มา” (เอสรา 5:5)

พ

ระธรรมเอสรา บทที่ 3-6 มีโครงสรางเกี่ยวกับสาระสําคัญ
ครอบคลุมชวงประวัติศาสตรแตกตางกันเกี่ยวกับการขัดขวาง
การสรางพระวิหารขึ้นใหม การตระหนักในสาระสําคัญนี้จะชวยทําใหเรามอง
เห็นภาพรวมของขาวสารชัดเจนขึ้น
ชื่ อ เอสราถู ก กล า วครั้ ง แรกในเอสรา 7:1 ท า นเดิ น ทางมาถึ ง ในป
ก.ค.ศ. 457 หลายสิ่งไดเปลี่ยนแปลงไป และตัวกรุงเยรูซาเล็ม และกําแพง
เมืองไดเริ่มการกอสรางไปบางแลว แตไดเกิดสะดุดลง ซึ่งตอมาอีก 13 ป
ทานเนหะมียไดเดินทางมาถึง (กษัตริย “อารทาเซอรซีส” เปนผูสงมาใน
ป ก.ค.ศ. 444) และในที่สุดการกอสรางกําแพงเมืองไดดําเนินการตอ แมการ
ขัดขวางจะเขมขนขึ้น แตงานก็เสร็จลงในเวลา 52 วัน (เนหะมีย 6:15)
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การตอตานงานของพระเจาเปนหัวขอหลักในพระธรรมเอสรา และ
เนหะมีย ดังนั้นจึงไมประหลาดใจที่การกอสรางพระวิหาร และกรุงเยรูซาเล็ม
ขึ้นใหมไดกระตุนใหเกิดการขัดขวาง และการขมเหง ที่ใดก็ตามที่เราหันไป
มองในโลกปจจุบัน พันธกิจของพระเจาถูกตอตาน ซาตานพยายามจะใหแนใจ
วาพระกิตติคุณจะไมถูกเผยแพรไปอยางรวดเร็ว เพราะเทากับเปนการคุกคาม
อาณาจักรของซาตาน ในพระธรรมเอสราและเนหะมีย ชาวยิวไดจัดการกับ
การขัดขวางอยางไร

วันอาทิตย

การขัดขวางเริ่มตน
Opposition Begins

อานพระธรรมเอสรา 4:1-5 เพราะเหตุใดชาวยิวกลุมสุดทายที่
เดินมาเยรูซาเล็มจึงปฏิเสธที่จะรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในการ
สรางพระวิหาร
หากมองอยางผิวเผิน การที่บุคคลกลุมนั้นมาขอชวยงานดูเหมือนเปน
การแสดงน้ําใจกรุณา ที่เพื่อนบานแสดงไมตรีจิตตอกัน เหตุใดจึงปฏิเสธที่
จะรับการชวยเหลือ ในความรูสึกรับรู จะพบคําตอบไดในขอพระคัมภีรเอง
คําวา “ปรปกษ”(the adversaries) เปนผูม าขออาสาชวย และคําวา “ปรปกษ”
คําเดียวเปนการบอกใบที่ทรงพลังวาเหตุใดชนอิสราเอลมีปฏิกิริยาเชนนั้นตาม
ที่พวกเขาไดทํา
เหตุใดผูคนจึงถูกเรียกวาเปน “ปรปกษ” พระธรรม 2 พงศกษัตริย
17:24-41 อธิบายวาผูคนเหลานี้คือชนชาติตางๆ ที่กษัตริยอัสซีเรียสงเขาไป
อาศัยในเขตพื้นที่สะมาเรีย แทนที่ชาวอิสราเอลฝายเหนือที่ไดถูกกวาดตอน
ไปบาบิโลน ตอมากษัตริยอัสซีเรียเชื่อวาชนชาติที่เขาไปอยูตองไดรับความคุม
ครองจากพระเจาของชาวอิสราเอล ซึ่งเปนพระเจาของพื้นที่ กษัตริยจึงให
ปุโรหิตหลายคนเขาไปสอนชนชาติตางๆ เหลานั้นใหทราบถึงพิธีนมัสการ
พระเจา วาพวกเขาจะนมัสการพระเจาแหงแผนดินอยางไร จึงเทากับเปน
การรวมเอาการนมัสการพระเจาแหงฟาสวรรคเขาไปผสมกับการกราบไหว
“พระ” หลายองคของชาวคานาอัน ดังนั้นชาวอิสเอลรุนสุดทายที่เหลือซึ่งเดิน
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ทางมาจากแผนดินบาบิโลนจึงกลัววาเหลาผูคนที่อาสามาชวยสรางพระวิหาร
นาจะขอนํา “พระ” ของพวกเขามาประดิษฐานในพระวิหารที่สรางขึ้นใหมดวย
ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดและฉลาดที่สุด คือสิ่งที่พวกเขาไดตอบปฏิเสธไปแลว สิ่งที่
พวกเขาทําไดมีเพียง “การกลาวคําขอบคุณ”
เราตองจําไวเชนกันวา เหตุใดสิ่งเหลานี้จึงบังเกิดขึ้นในตอนเริ่มตน
ทั้งนี้เปนเพราะเหลาบรรพบุรุษของพวกเขา ไดทําการประนีประนอมกับความ
เชื่อของชาวตางชาติซึ่งอยูแวดลอมพวกเขา อันเปนสาเหตุทําใหเกิดความ
พินาศแกพระวิหาร พอๆ กับการทีพ่ วกเขาตองพลัดพรากจากแผนดินบานเกิด
ไปอยูตางถิ่น เปนที่คาดคะเนไดวา ขณะที่ขั้นตอนการสรางพระวิหารขึ้นใหม
ดําเนินไปไดดี สิ่งสุดทายที่พวกเขาตองการทําคือการไมเขาใกลชิดกับชน
ตางชาติที่อยูลอมรอบมากจนเกินไป
มีอะไรอื่นอีกในขอพระคัมภีรเหลานี้ที่แสดงใหเห็นวา เหตุใด
การตอบปฏิเสธ จึงเปนสิง่ ถูกตองทีพ
่ วกเขาไดทาํ (ดู เอสรา 4:4, 5 ดวย)
ลองคิดดูวาเปนการงายเพียงใดที่พวกเขาจะ “หาเหตุผลเขาขาง
ตน” (rationalized) ดวยการรับการชวยเหลือนี้ ขอพระคัมภีร 2 โครินธ
6:14 มีอะไรจะพูดกับเราในบริบทนี้

วันจันทร

คําหนุนใจจากผูเผยพระวจนะ
Prophets Encourage

นาเสียดาย การตอตานที่ชนชาติยิวตองเผชิญหนาหลายชาติที่อยูราย
รอบตามที่ไดพรรณนาในพระธรรมเอสรา บทที่ 4-6 ทําใหพวกเขารูสึกหวาด
กลัว และไมเต็มใจที่จะสรางพระวิหาร
อยางที่ไดเอยถึงกอนหนานี้ พระธรรมเอสรา 4:6-6:22 ไมไดเขียนขึ้น
ตามลําดับเหตุการณ ดังนั้นเราจะมองไปที่ บทที่ 5 กอน บทที่ 4
อานพระธรรมเอสรา 5:1-5 เหตุใดพระเจาทรงสงผูเ ผยพระวจนะ
ฮักกัยและเศคาริยาหไปยังชนชาติยิว อะไรคือผลลัพธจากการกลาวคํา
พยากรณของพวกเขา
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ชนชาติยิวไดหยุดการกอสรางเพราะวาพวกเขาเกิดความกลัว แต
พระเจาทรงสงพวกเขาไปยังยูดาหเพื่อสรางพระวิหารและเมือง พระองคได
ทรงวางแผน ในเมื่อพวกเขามีความกลัว พระองคตองทําบางสิ่งเพื่อที่จะหนุน
ใจพวกเขา ดังนั้นพระองคทรงเรียกผูเผยพระวจนะทั้งสองใหกาวเขามา การ
ตอตานของมนุษยไมอาจหยุดพระเจาได แมวาชาวยิวจะมีปฏิกิริยาหวาดหวั่น
ตอการตอตานของศัตรูก็ตาม พระเจาไมทรงทอดทิ้งพวกเขาพระองคทรงทํา
การขับเคลื่อนพวกเขาใหลงมือปฏิบัติอีก
อานพระธรรมฮักกัย บทที่ 1 มีขาวสารอะไรสําหรับพวกเขา
และมีบทเรียนอะไรสําหรับเรา
“ผู เ ผยพระวจนะฮั ก กั ย และเศคาริ ย าห ถู ก เรี ย กให ม าเพื่ อ พบกั บ
วิกฤติการณ ทรงใชพวกเขาใหปลุกเราคําพยาน ผูสื่อขาวทั้งสองนี้เผยใหผูคน
ทราบถึงสาเหตุของความยากลําบากของพวกเขา อนึ่งการที่พวกเขาขาดจาก
ความรุงเรื่องในสิ่งของชั่วคราว เปนผลมากจากการที่พวกเขาเพิกเฉยที่จะให
พระเจาเปนหนึ่งในชีวิต ผูเผยพระวจนะประกาศวา ถาชนอิสราเอลถวาย
พระสิริแดพระเจา หากพวกเขาแสดงความนับถือ และเคารพนบนอบ และทํา
การสร า งพระนิ เวศของพระองค ก อ นสิ่ ง อื่ น ใด ก็ จ ะเท า กั บ พวกเขาได เชิ ญ
พระองคใหเสด็จมาสถิตอยูดวย ซึ่งพระองคจะเสด็จมาพรอมกับพระพร”
(เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและกษัตริย, หนา 573, 574)

วันอังคาร

งานไดปดตัวลง

Work Stoppage

พวกศัตรูไดทําอะไร ในพระธรรมเอสรา 4:6-24 เพื่อที่จะหยุด
งานในกรุงเยรูซาเล็ม
“ผูคนในพื้นที่” ไดเขียนจดหมายกลาวหาชาวยิว และการทํางานของ
พวกเขาสงไปใหกษัตริย “ดาริอัส” (เอสรา บทที่ 5 และ 6) จากนั้นก็เขียนสง
ไปรายงานกษัตริย “เซอรซีส” (อาหสุเอรัส) อีกทั้งยังเขียนถึงกษัตริย “อาร42
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ทาเซอรซีส” ดวย พวกเขาทําทุกสิ่งทุกอยางในอํานาจของพวกเขา เพื่อที่จะ
ใหชาวยิวหยุดการทํางานในกรุงเยรูซาเล็ม
ผูคนหลายชาติที่อยูรายรอบชาวอิสราเอลอางวาถากรุงเยรูซาเล็ม และ
กําแพงเมืองถูกสรางเสร็จ กษัตริยจ ะสูญเสียอํานาจในการครอบครองเยรูซาเล็ม
เพราะเยรูซาเล็มเคยเปนสถานที่ของกลุมกบฏเสมอ และกอความยุงยากให
อาณาจักรเรื่อยมาในอดีต นาเสียดายที่กษัตริย “อารทาเซอรซีส” ทรงหวั่น
ไหว และเชื่อวาสิ่งที่ชาวยิวทําการกอสรางก็เพราะวาพวกเขาตองการเรียกรอง
อิสรภาพ และเหตุนี้การสรางกรุงเยรูซาเล็มขึ้นอีกเทากับเปนการสงเสริมให
เกิดการปลุกปนใหเกิดการเผชิญหนากัน เหตุนี้กษัตริยไดออกคําสั่งใหหยุด
การกอสราง และฝายตอตานไดสงกองกําลังไปควบคุมเพื่อไมใหชาวยิวกอ
สรางเมืองตอไป การใชกําลังบีบบังคับเชนนี้ไดทําใหงานของพระเจาหยุดชะงัก
อานพระธรรมเอสรา 4:23-24 เหตุใดชาวยิวจึงหยุดการกอ
สราง พวกเขาทราบหรือไมวาพระเจาทรงประสงคใหพวกเขาสรางกรุง
เยรูซาเล็มขึ้นใหม มีอะไรเขามาในเสนทาง
เปนที่ประจักษชัด ที่ชาวยิวตระหนักวาพระเจาทรงเรียกพวกเขาใหมา
สรางกรุงเยรูซาเล็ม และพระวิหารขึ้นใหม แตเพราะมีการขัดขวางอยางรุนแรง
เกิดขึ้น พวกเขารูสึกกลัว เปนไปไดที่พวกเขาจะคิดหาขอแกตัวตางๆ เชนวา
“ตอนนี้ไมใชเวลาที่เหมาะสม” หรือ “ถาเรื่องนี้จริง แลวพระเจาทรงประสงค
ใหเราทําอะไรแน” “รอไปอีกหนอย พระเจาจะหาทางออกใหเรา” หรือ “เรา
ไมนาเดินทางกลับมาเที่ยวนี้เลย” เมื่อการตอตาน ขัดขวางไดเขามาบนเสน
ทางที่เรากําลังทําการ แมเราจะเชื่อวาพระเจาทรงเรียกเราใหมาทํางาน เรามี
ความโนมเอียงที่จะตั้งคําถาม และเกิดความสงสัยเกี่ยวกับการทรงนําของ
พระเจ า เป น การง า ยที่ เราอาจตระหนั ก ว า ตั ว เราเองได ทํ า ผิ ด ความกลั ว
สามารถทําใหสมองตื้อจนคิดอะไรไมออก และความคิดดานลบทําใหเราเกิด
ความทอถอยไรพละกําลัง แทนทีจ่ ะเพงความสนใจไปยังฤทธิอ์ าํ นาจของพระเจา
คุณเคยมีประสบการณคลายคลึงกันอยางนีไ้ หม มีความแนใจวา
พระเจาทรงเรียกคุณใหทําบางสิ่ง แลวมีอุปสรรค หรือความยากลําบาก
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เกิดขึ้น ทําใหคุณหมกมุนอยูกับความสงสัย (เชน ทานยอหน ผูใหบัพติศมาครั้งหนึ่งทานก็เกิดความสงสัยในพระเยซู) คุณไดเรียนรูอะไรจาก
ประสบการณนั้น

พุธ

ทานเนหะมียลงมือปฏิบัติ (ป ก.ค.ศ. 444)

Nehemiah Take Action (444 B.C.)

อานพระธรรมเนหะมีย บทที่ 4 ชาวยิวทําอะไรภายใตการเปน
ผูนําของทานเนหะมียในการเตรียมความพรอมสําหรับการตอสูกับฝาย
ขัดขวาง เหตุใดจึงสําคัญสําหรับพวกเขาในการเตรียมความพรอมสําหรับ
การตอสู แทนทีจ่ ะไมทาํ อะไร โดยการเชือ่ วาพระเจาจะทรงปกปองพวกเขา
หลังจากการไดเริ่มทําการกอสรางไปแลว และตองหยุดชะงักลง ชาว
ยิวไดลงแรงทํางานตออีกครั้งหนึ่ง กอนลงมือทํางาน ทานเนหะมียนําชาวยิว
อธิษฐานขอการทรงนํา และการปกปองจากพระเจา ทานเนหะมียไดจัดกอง
ทหารรั ก ษาการณ ขึ้ น กํ า ชั บ ให ตื่ น ตั ว เฝ า ดู ส ถานการณ ร อบด า น ส ว นคน
ทํางานไดจัดแบงออกเปนกะ (shifts) สลับกันทํางานระหวางกลางวัน และ
เวลากลางคืน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการตอสูกับศัตรูที่อาจปรากฏ
ตัวขึ้นไดทุกเมื่อ นอกจากนี้ทานเนหะมียจัดกองกําลังครอบครัวติดอาวุธให
ประจําการอยูรอบกําแพงพรอมจะทําการตอสู ทานเนหะมียแบงผูรับใชออก
เปนสองกลุม ขณะที่กลุมหนึ่งลงมือทํางาน ใหอีกกลุมหนึ่งถืออาวุธไวปกปอง
มีการจัดเตรียมสิ่งที่ตองการไวเปนพิเศษสําหรับผูทํางานทั้งปวงที่ทํางานสราง
กําแพง เพราะวาพวกเขาทํางานดานหนาใกลอันตรายมากกวา ดังนั้นคนงาน
เหลานั้นแตละคนตองถือดาบไวในมือขางหนึ่ง อีกขางหนึ่งจัดเรียงกอนอิฐ
หรือกอนหินพรอมทั้งการโบกปูน พวกเขาเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับกองกําลัง
ของฝายตอตาน พวกเขาทํางานสวนของพวกเขา และพระเจาทรงทําการใน
สวนที่เหลือ ทานเนหะมียเชื่อในการปกปองของพระเจา สิ่งนี้ไดดลใจใหมีพลัง
เต็มเปยม อยางไรก็ดีทานไมนั่งบัญชาการบนเกาอี้เบาะออนนุม และคาดหวัง
ใหพระเจาทําทุกสิ่งทุกอยาง แตทานและพวกคนงานทั้งหลายเตรียมความ
พรอมไวอยางที่สุด และเต็มความสามารถของพวกเขา
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มีขอพระคัมภีรสองตอน ตอนหนึ่งกลาววา “ขาพเจาจึงตั้งประชาชน
ไวในสวนที่ต่ําที่สุดขางหลังกําแพงในสวนที่ยังเปดอยู ตามตระกูลของเขา โดย
ใหถอื ดาบ หอก และคันธนู” (เนหะมีย 4:13) และอีกตอนหนึง่ กลาววา “ขาพเจา
พูดกับขุนนาง และเจาหนาที่ท้ังปวงกับคนนอกนั้นวา “การงานก็ใหญโต และ
กระจายกันไปมาก เพราะเราแยกกันอยูบนกําแพงหางจากกัน เมื่อพวกทาน
ไดยินเสียงเปาเขาสัตวอยูตรงไหน จงวิ่งกรูกันไปหาพวกเราที่นั่น พระเจาของ
เราทั้งหลายจะทรงตอสูเพื่อพวกเรา” (เนหะมีย 4:19, 20) ทั้งสองตอนนี้เปน
ขอพระวจนะใหการหนุนใจดานจิตวิญญาณไดมากที่สุดที่พบในพระคัมภีร
ชาวยิวผูทําการกอสรางควรไดหยุดงานอีกรอบหนึ่ง เพราะวาพวกเขาไดรับ
การตอตานอยางไมรามือ (persistent) แตในครั้งนี้ แทนที่จะใหความกลัว
เขาครอบงํา พวกเขายึดมั่นในพระเจาวาจะทรงตอสูเพื่อพวกเขา เมื่อเราเผชิญ
กับการตอตานสําหรับพระนามของพระเจา สําหรับความเชื่อของเราหรือสิ่งที่
พระเจาทรงเรียกเราใหทํา เราควรจะระลึกถึงวา “พระเจาจะทรงตอสูเพื่อเรา”
ในตอนทายสุด ชาวยิวตระหนักวาองคพระผูเปนเจาทรงอยูเบื้องหลัง
สิ่งที่พวกเขากําลังทํา สิ่งนี้ไดทําใหพวกเขาเกิดความกลาหาญที่จะกาวไปขาง
หนา
เหตุใดจึงสําคัญที่จะทราบวา สิ่งที่คุณกําลังทําอยูเปนน้ําพระทัย
ของพระเจาหรือไม ดังนั้นคําถามสําคัญที่จะนํามาถามคือ: ขาพเจาจะ
ทราบไดอยางไรวา สิ่งที่ขาพเจากําลังทําอยูเปนน้ําพระทัยของพระเจา

วันพฤหัสบดี

การทํา “งานใหญ”

Doing a “Great Work”

อานพระธรรมเนหะมีย 6:1-13 เหตุใดทานเนหะมียมองเห็นวา
งานที่ทานกําลังทําในกรุงเยรูซาเล็มเปน “งานใหญ” (เนหะมีย 6:3) มี
ความพยายามอะไรที่จะหยุดการทํางานของทาน
พระธรรมเนหะมีย บทที่ 6 พรรณนาถึงความพยายามที่จะเอาชีวิต
ของทานเนหะมีย สันบาลลัท และเกเชม พยามสงจดหมายถึงทานเนหะมีย
หลายฉบับ เชิญใหทานเนหะมียลงมากจากกําแพงเมือง โดยอางวาเพื่อไป
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ประชุมปรึกษาหารือกัน ซึ่งสถานที่ประชุมคือทุงราบโอโน ซึ่งเปนเขตพื้นที่
ของศัตรู ซึ่งจะวาไปเปนการเผยใหเห็นเจตนาแทจริงของการเชิญ ทั้งสันบาลลัท โทบีอาห และเกเชมไดมองเห็นหนาตางแหงโอกาสที่จะกําจัดทาน
เนหะมีย เพราะถารอจนกระทั่งกําแพงเมืองถูกสรางเสร็จ และประตูเมืองปด
ชาวยิวจะมีกําแพงปกปองจากกษัตริยเปอรเซีย ดังนั้นศัตรูของชาวยิวจะไม
สามารถเอาชนะชาวยิวหากจะทําการตอสูซึ่งๆ หนา แตถาพวกเขาสามารถ
กําจัดผูนําได จะเทากับพวกเขาได “หยุดชะงัก” (stunt) ความกาวหนาของ
งานกอสราง หรืออาจทําใหงานกอสรางหยุดตลอดไป พวกศัตรูไมยอมวางมือ
แมทานเนหะมียจะไมตอบสนองตอคําเชื้อเชิญ พวกเขาพยายามไมหยุดยั้ง
เรื่องนี้คงทําใหเนหะมียมีความคับของใจ (frustrating) ที่จะจัดการกับกลยุทธ
ของศัตรู อยางไรก็ดีทานตอบสนองพวกเขาดวยการกลาววา “ขาพเจากําลัง
ทํางานใหญ ไมอาจลงไปจากกําแพงเมืองได” (เนหะมีย 6:3)
โดยมาตรฐานของโลก ทานเนหะมียเคยทํางานในตําแหนง “พนักงาน
ถวยเสวย” (cupbearer) สําหรับกษัตริย ถือวาเปนตําแหนงมีชื่อเสียง ถือเปน
งานสูงสงของแผนดิน ซึ่งทานทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหกษัตริยดวยอีกอยาง
หนึ่ง แตการเปนผูนําในงานกอสรางเมืองที่พังทลายลงแลว ซึ่งไมมีความ
สําคัญในสายตาของชาวโลก แตทานเรียกวาเปน “งานใหญ” ทานเนหะมียถือ
วางานของพระเจานั้น “ยิ่งใหญ” และมีความสําคัญยิ่งกวาเพราะทานตระหนัก
วาพระสิริแหงพระนามของพระเจาเปนประดุจ “หมุด” (stake) แหงกรุง
เยรูซาเล็ม
อีกประการหนึ่ง เมื่อพระเจาทรงกําหนดศาสนพิธีสําหรับพระวิหาร
พระองคทรงสถาปนาระบบปุโรหิตขึ้น เพื่อจะรักษาพระวิหารใหบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ และเปนจุดพิเศษในดวงจิตแหงประชากรของพระองค ทรงอนุญาตให
เฉพาะพวกปุโรหิตเปนผูทําหนาที่ภายในพระวิหาร ลําพังตัวเราเองเปนการ
ยากยิ่งนักที่จะไดเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา ดังนั้นพระเจาทรงจัดหาสิ่ง
หนึ่งที่จะใหชาวอิสราเอลเขามาอยูตอพระพักตรของพระองคดวยความเคารพ
นบนอบ ทานเนหะมียทราบถึงลานของพระวิหารเปนสถานที่ที่ทุกคนจะเขา
ถึงไดแตไมใชภายในหองทั้งสองของพระวิหาร จากถอยคําของเชไมอาห เกี่ยว
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กับการพบกันภายในพระวิหาร ไมเพียงแสดงตนวาเขาเปนผูเผยพระวจนะ
เทียมเท็จ เพราะไดแนะนําบางสิ่งตรงกันขามกับพระดํารัสของพระเจา ทั้งเปน
การเผยตัวเขาเองวาเขาเปนผูทรยศ (traitor) คนหนึ่ง
มีทางไหนบางที่เราในปจจุบัน ซึ่งไมมีพระวิหารบนแผนดินโลก
แตเราสามารถจะรักษาความรูสึกบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจาไวได การ
ที่เราตระหนักในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา ซึ่งแตกตางจากความผิด
บาปของเรา ไดผลักดันเราไปสูไมกางเขนอยางไร

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “ชางกอสรางกําแพงเมือง”
“คําตําหนิผทู าํ การขูก รรโชก” และ “แผนการของชาวตางชาติ” หนา 635-660,
ผูเผยพระวจนะและกษัตริย
“เหลาผูทําการตอตาน และทําใหเกิดความทอถอยแกชางกอสรางใน
สมัยของทานเนหะมีย ซึ่งตองพบการเปดหนาชนของศัตรู ที่แสรงเปนมิตร
นับเปนประสบการณประเภทหนึ่งของผูเชื่อในปจจุบัน ขณะที่พวกเขาทํางาน
เพื่อพระเจา คริสเตียนตองผานการทดสอบ ไมเฉพาะตองพบกับความโกรธ
การดูหมิ่นดูแคลนความโหดรายของศัตรูเทานั้น แตโดยความเกียจคราน
ความไมสม่ําเสมอ ความเปนแตอุนๆ หรือการทรยศจากเพื่อนที่เคยกลาว
ปฏิญาณตอกัน และผูชวยทั้งหลาย” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและ
กษัตริย, หนา 644)
“ในการอุทิศถวายชีวิตอยางมั่นคงของทานเนหะมียที่มีตอพระเจา
และการไววางใจของทานอยางหนักแนนพอๆ กัน เปนเหตุใหศัตรูลมเหลว
และซึ่งนําทานใหไดรับอํานาจจากพระเจา คนเกียจครานจะตกเปนเหยื่อการ
ทดลองของศัตรูไดงาย แตในชีวิตของผูมีเปาหมายอันมีคุณธรรมสูงจะอยู
ใกลพระเจา ขณะที่ผูดูดซับเปาหมายชั่วรายจะพบจุดยืนเพียงเล็กๆ ความเชื่อ
ของผูท่ีเขาใกลพระเจา เขาจะไมออนกําลัง จิตใจของพวกเขามุงอยูกับสิ่งที่
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อยูเบื้องบน ไมใชเบื้องลาง และไกลโพน พวกเขาจะตระหนักในความรักที่
ไมสิ้นสุดของพระเจา และจะทํางานทั้งปวงใหสําเร็จตามเปาประสงคดีงาม
ผูรับใชที่แทของพระเจาจะทํางานดวยความมุงมั่น และจะไมลมเหลวเพราะวา
พระบัลลังกแหงพระคุณจะเปนที่พึ่งพิงของพวกเขาอยางตอเนื่องไป” (เอลเลน
จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 660)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ถาทานอยูในตําแหนงผูนําเหมือนเศรุบบาเบลหรือเยชูอา และ
มีคนมาเสนอความชวยเหลือ ทานจะตอบรับอยางไร พวกเขา
เลือกตอบปฏิเสธ ในฐานะที่เปนเซเวนธเดยแอดเวนตีส เราจะใช
อะไรเปนบรรทัดฐานะวัดวาสิ่งใดควรทําหรือไมควรทํารวมกับคน
ที่มีความเชื่อแตกตางจากเรา
2. แมเราจะมองเห็นผานประวัติศาสตรของพระคัมภีร ถึงอันตราย
ของการประนีประนอมความเชื่อของเรากับสิ่งอื่นในโลกนี้ จาก
ประวัติศาสตรของชนอิสราเอลตั้งแตตนจนถึงสมัยที่พวกเขาถูก
กวาดตอนไปเปนเชลยทีบ่ าบิโลน ลวนเกิดจากการประนีประนอม
กับความเชื่ออื่น นอกจากนี้แลวยังมีกลุมคนที่ทําอะไรสุดโตงเกิน
ไปดวย เชนพระเยซูถูกกลาวหาวาละเมิดวันสะบาโต เพราะการ
รักษาโรคในวันนั้น (ดู ยอหน 9:14-16) เราจะรักษากฎเกณฑ
ของพระเจาใหถูกตองแตไมสุดโตงไดอยางไร
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บทที่ 5

การละเมิดเนื้อหาของพระบัญญัติ
Violating the Spirit of the Law
วันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

เนหะมีย 5:1-5; อพยพ 21:2-7; มีคาห 6:8; เนหะมีย 5:7-12;
เฉลยธรรมบัญญัติ 23:21-23; เนหะมีย 5:14-19

ขอควรจํา “ในวันนี้ ขอจงคืนนา สวนองุน สวนมะกอกเทศ และเรือน
ของเขา และดอกเบี้ยของเงิน ขาว เหลาองุน และน้ํามัน
ซึ่งทานไดรีดเอาจากพวกเขาเสีย” (เนหะมีย 5:11)

ก

ระทั่งวันนี้ เราผูเปนมนุษยตอสูดิ้นรนกับคําถามเรื่องทรัพย
สมบัติ ความยากจน และคิดถึงชองวางระหวางคนรวย และ
คนจน และเราสามารถทําอะไรไดบางในเรื่องนี้ พระเยซูตรัสวา “เพราะวาคน
ยากจนมีอยูกับทานทั้งหลายเสมอ แตเราไมไดอยูกับทานเสมอไป” (มัทธิว
26:11) นี่เปนคําแกตัวที่ยากมากที่จะไมทําอะไรเกี่ยวกับการชวยเหลือพวกเขา
ในทางที่กลับกัน พระคัมภีรกลาวเตือนใหทําสวนของเราที่จะใหการชวยเหลือ
หาไมเราแทบไมมีสิทธิ์จะเรียกตัวเราเองวาเปนคริสเตียน
นาตรึงใจสักเพียงใดที่ทามกลางชาวยิวพลัดถิ่นผูเดินทางกลับมาเพื่อ
สรางกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม ทั้งๆ ที่พวกเขาตองประสบกับการทดสอบตางๆ
และพบกับความยากแคนในการเดินทางมา หัวขอนี้ปรากฏใหเห็น ไมเพียง
ความอดอยาก ความขาดแคลน และความยากจน แตเปนปริศนามากวา
คนที่ร่ํารวยขมเหงคนยากจน สิ่งนี้เปนปญหาเกิดกอนที่ชาวยิวจะถูกกวาด
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ตอนไปอยูตางแดน และบัดนี้เมื่อพวกเขากลับมาครอบครองที่ดินของพวก
เขาเอง ก็ยังปรากฏใหเห็นไดอีก
สั ป ดาห นี้ เราจะดู หั ว ข อ เก า แก นี้ ใ นอี ก รู ป แบบหนึ่ ง และการที่ ท า น
เนหะมียทํางานเพื่อจัดการกับเรื่องนี้ ซึ่งเราจะไดเห็นวา มีอะไรทําใหการกดขี่
กลับเลวรายขึ้น เพราะมันไดทําไปภายใต “ตัวอักษรตามพระบัญญัติ” ซึ่ง
อาจกลาวไดวาเปนตัวอยางอันทรงพลังที่เราจําเปนตองระมัดระวังที่จะไมให
ขอบังคับ และกฎเกณฑกลายเปนจุดจบในตัวมันเอง แตใหเปนความหมาย
สูการทําใหสําเร็จ คือสะทอนพระอุปนิสัยของพระเยซูออกมา

วันอาทิตย

ความคับของใจของผูคน
People’s Grievance

อานพระธรรมเนหะมีย 5:1-5 มีอะไรเกิดขึ้นและผูคนกําลังรอง
ทุกขตอตานอะไร
ชุมชนของชาวยิวดูเหมือนจะรวมตัวกันเปนหนึ่งภายใตการเปนผูนํา
ของทานเนหะมียเพื่อตอตานความกดดันจากภายนอก แตภายในทั้งหมดยัง
ไมเปนปกติสุขของชนรวมชาติ ที่รวมกันรองทุกขตอการกดขี่ขมเหง และทํา
การปกปองตนเองจากการรุกรานของตางชาติ แมวาภายนอกจะปรากฏให
เห็นความเหนียวแนน และความพยายามรวมตัวกันตอตานศัตรู แตภายใน
ชุมชนมีการแตกแยกกัน พวกผูนํา และคนร่ํารวยไดใชคนยากจน และผูอยูใต
อิทธิพลเพื่อผลประโยชนของพวกเขา และสถานการณไดกลับเลวรายลง จน
ทําใหครอบครัวผูไดรับความยากลําบากพากันร่ํารองเพื่อขอรับการบรรเทา
บางครอบครัวกําลังรองทุกขวาพวกเขาไมมีอาหารที่จะเลี้ยงลูกๆ ของพวกเขา
บางก็รองวา เพราะการกันดารอาหาร พวกเขาไดจํานองที่ทํากินของพวกเขา
และตอนนี้ไมเหลืออะไร สวนครอบครัวอื่นๆ พากันคร่ําครวญวาพวกเขาไดกู
ยืมเงินเพื่อจายภาษีใหรัฐบาลเปอรเซีย และแมแตพวกลูกๆ ของพวกเขาตอง
ไปเปนทาส
ปรากฏวาปญหาหลักในความทุกขเดือดรอนมาจากการกันดารอาหาร
และการจายภาษี ซึ่งเปนสาเหตุทําใหครอบครัวที่ยากจนอยูแลว ตองแสวงหา
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ความชวยเหลือจากเพื่อนบานของพวกเขา รัฐบาลเปอรเซียกําหนดใหแตละ
จังหวัดของแควนยูดาหจายภาษี 350 เหรียญเงินในแตละป (ดู เนหะมีย 5:1-5
พระคัมภีรฉบับอันดรูวหนา 598 ใหคําอธิบายไว) ดังนั้นเมื่อบุคคลไมอาจจาย
ตามสวนที่ทางการกําหนดให ถือเปนภาคบังคับที่ไมอาจผอนผันได โดยทั่วไป
ครอบครัวมักจะจํานองที่ดินทํากิน หรือกูยืมเงิน อยางไรก็ดีเมื่อไมสามารถ
หาเงินมาใชหนีไ้ ดในปถดั ไป พวกเขาตองทําบางอยางเพือ่ หนีท้ พี่ วกเขาติดคาง
ซึง่ ถาพวกเขาถูกยึดทีท่ าํ กินไปแลวกอนหนานี้ ตอนนีค้ รอบครัวจะตองสงคนหนึง่
หรือสองคนในครอบครัว ซึ่งปกติจะเปนลูกไปเปนผูรับใชของเจาของเงินกู
เพื่อใหทํางานใชหนี้จนกวาจะจายหนี้หมด
บางครั้งเราพบความยากลําบากที่เปนผลจากการกระทําของเราเอง
และบางครั้งเราเจ็บปวยหรือมีความลําบากดานการเงิน ที่ไมไดเกิดจากความ
ผิดพลาดของเราเองเสมอไป อยางเรื่องที่กลาวถึงในยอหนาที่ผานมา เมื่อ
นโยบายของรั ฐ บาลสร า งความเสี ย เปรี ย บให กั บ ผู ค นที่ ย ากจนอยู แ ล ว ต อ ง
จํานองที่ดิน หรือแมแตยอมใหลูกไปเปนทาสรับใช เรื่องเชนนี้นําไปสูความ
ยากเข็ญถึงขีดสุด เทากับพวกเขาถูกบังคับใหเดินต่ําลงดวยบันไดที่ดานลาง
เปนความยากจนที่ไมเห็นทางออก
มีความนาพิศวงเพียงใดถาจะวาไป ปจจุบนั ผูค นยังคงตอสูด นิ้ รน
กับความกดดันดานเศรษฐกิจ มีขาวสารอะไรที่เราจะรับจากขอเท็จจริง
ที่หัวขอในพระคัมภีรกลาวถึงบอยๆ

วันจันทร

ตอตานเนื้อหาของพระบัญญัติ

Against the Spirit of the Law

อานพระธรรมเนหะมีย 5:6-8 (ดู ใน อพยพ 21:2-7 ดวย)
เหตุใดทานเนหะมียจึงมีปฏิกิริยาตอบโตดวยความโกรธ
เปนเรื่องยากสําหรับเราในปจจุบันนี้ที่จะเขาใจถึงสภาพความเปนทาส
เพราะเปนแนวโนมของวัฒนธรรมในโลกสมัยโบราณ ที่บิดามารดาอาจเปน
ทาสดวยตัวเอง หรือขายลูกใหเปนทาส และในทางกฎหมายบิดามารดามีสิทธิ์
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ที่จะขายบุตรได อยางไรก็ดีในเมื่อองคพระผูเปนเจาทรงเนนในเรื่องการให
เสรีภาพ พระองคทรงตั้งกฎเกณฑใหชาวอิสราเอลปฏิบัติ โดยกําหนดใหเจา
หนี้ปลอยทาสของพวกเขาทุกเจ็ดป ซึ่งเทากับพระเจาทรงปกปองผูคนจากการ
เปนทาสตลอดไป เปนการเปดเผยถึงพระประสงคที่จะใหผูคนมีชีวิตเปนอิสระ
แมการ “ใหยืมเงิน” เปนสิ่งที่กฎหมายอนุญาตใหทําได (พระคัมภีรตอ
ตานอัตราดอกเบี้ยที่สูงผิดปกติ ดูอพยพ 22:25-27; เลวีนิติ 25:36, 37; เฉลยธรรมบัญญัติ 23:19, 20) กระนั้น “ดอกเบี้ย” ที่ผูใหยืมคิด จะต่ํามากเมื่อ
เปรียบกับชนชาติอื่นๆ โดยรอบพวกชาวอิสราเอลจะใหลูกหนี้จายดอกเบี้ย
หนึ่งเปอรเซ็นตในทุกๆ เดือน บันทึกของชาวเมโสโปเตเมียกลาววา ผูใหกู
สามารถคิดดอกไดถึง 50 เปอรเซ็นตตอการกูเงินแท (silver) และคิดดอกเบี้ย
100 เปอร เซ็ น ต สํ า หรั บ การยื ม ธั ญ พื ช ในเวลาหนึ่ ง ป ดั ง นั้ น ดอกเบี้ ย อั ต รา
รอยละ 12 เปอรเซ็นตตอปถือวาต่ํามาก เมื่อเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของ
ประเทศตางๆ ในแถบเมโสโปเตเมีย แตโดยภาพรวมสอดคลองกับพระวจนะ
ของพระเจา สิ่งหนึ่งที่เจาหนี้ทําผิดคือการคิดดอกเบี้ย (เนหะมีย 5:10) และ
ที่นาสนใจคือผูคนไมเอยถึงในการรองทุกขของพวกเขาทั้งหลาย ทุกสิ่งดําเนิน
ไปตามแนวโนมของสังคม และอยูภายใตแนวทางที่พระบัญญัติกําหนดให
ดังนั้นเหตุใดทานเนหะมียจึงรูสึกโกรธมาก ที่นาสังเกตทานอาจจะแสดงกิริยา
ไมถูกตอง แตกระนั้นก็ทําใหเราไดเห็นความคิดอันจริงจังในเรื่องนี้ของทาน
ความจริงที่ทานเนหะมียจัดการกับประเด็นนี้อยางเด็ดขาดเปนสิ่งที่นายกยอง
มาก ทานไมปลอยใหเสียงของผูรองทุกขลอยผานไปเพียงเพราะวา พวกเขา
ไมไดละเมิดบัญญัติในทางเทคนิค หรือไดรับการยอมรับจากสังคม วาเปน
เรื่ อ งที่ ดี ง ามเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การปฏิ บั ติ ข องคนในพื้ น ที่ แ ถบนั้ น แต ใ น
สถานการณนี้ถือวาเปนการละเมิดเนื้อหาของพระบัญญัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงเวลาแหงความยากลําบากดานเศรษฐกิจ เปนหนาที่ที่คนจะใหการชวย
เหลือซึ่งกันและกัน พระเจาทรงเขาขางผูที่ถูกกดขี่ และผูที่ขัดสน และพระองค
ทรงสั่งใหผูเผยพระวจนะตอตานความชั่วราย และผูกอความรุนแรง และ
กระทําความลําบากแกคนยากจนที่ตกทุกขไดยาก
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ในทางใดบาง ที่แมเราจะไมตั้งใจ เราสามารถปฏิบัติตนตามตัว
อักษรของพระบัญญัติได แตขณะเดียวกันเราอาจละเมิดวิญญาณของ
พระบัญญัติได (ดู มีคาห 6:8)

วันอังคาร

ทานเนหะมียลงมือปฏิบัติ

Nehemiah Acts

ดูเหมือนวา การตอวาพวกขุนนางและผูปกครองตรงๆ วา “พวกทาน
ตางคนตางใหยืมเงินโดยเรียกของประกันจากพี่นองของตน” (เนหะมีย 5:7)
ไมไดบังเกิดผลตามที่ปรารถนา ดังนั้นทานเนหะมียไมหยุดตรงจุดนั้น แตได
ทําการตอสูอยางตอเนื่องเพื่อผูถูกกดขี่ทามกลางพวกเขา ทานไมเพียงถือวา
ทานไดพยายามชี้แจงใหพวกขุนนาง และพวกเจาหนาที่ครั้งหนึ่งแลว แตไม
เกิดผล ซึ่งเทากับทานถูกอํานาจบีบใหทานเงียบเสียงไป ทั้งนี้ก็เพราะวาคน
ทั้งปวงที่ทานวากลาวเปนคนมีฐานะร่ํารวย ทรงอิทธิพลของแผนดิน ทานจะ
มีพลังที่ไหนไปตอตาน แตทานเนหะมียรูสึกไมพอใจจนกวาปญหาที่ทานได
เริ่มตนไว จะไดรับการแกไข แมวาอาจเปนการสรางศัตรูกับผูมีอิทธิพลใน
ขั้นตอนตอไป
อานพระธรรมเนหะมีย 5:7-12 ทานเนหะมียใหเหตุผลอะไรใน
การตอตานสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น และทานใชอะไรในการเชิญชวนผูคนให
แกไขสิ่งที่ผิดใหถูก
ทานเนหะมียเรียกประชุมครั้งใหญ ชาวอิสราเอลทั้งหมดไดมาชุมนุม
กั น เพื่ อ ช ว ยกั น แก ป ญ หาในเรื่ อ งนี้ ท า นเนหะมี ย ค าดหวั ง ให ค นทั้ ง ปวงมา
ปรากฏตัวพรอมกัน พวกผูนําจะรูสึกอับอายหรือกลัวหากพวกเขาจะทําการ
กดขี่ตอไป
ทานเนหะมียเริ่มตนดวยการเนนในเรื่อง “การเปนทาส” ของชาวยิว
จํานวนมาก ซึ่งทานเนหะมียรวมไปถึงชาวยิวที่เปนทาสของคนตางชาติ และ
ถูกซื้อกลับมาใหเปนทาสของชาวยิวดวยกัน แลวทานเนหะมียเอยถามพวก
ขุนนางและพวกผูปกครองวาพวกเขาพบวาเปนที่ยอมรับไดที่จะซื้อและขาย
ชาวยิวดวยกันเอง เปนสิ่งที่มีเหตุผลสําหรับชนอิสราเอลที่จะซื้อชาวยิวที่เปน
บทที่ 5 การละเมิดเนื้อหาของพระบัญญัติ 53

ทาสของคนตางชาติ เพื่อใหพวกเขามีเสรีภาพไมตองถูกชาวตางชาติกดขี่ แต
ใหพวกเขาเปนของชาวยิวดวยกันเอง
ไมมีผูนําคนใดตอบคําถามของทานเนหะมีย พวกเขาเห็นวาการแถลง
เหตุผลนี้มีน้ําหนัก ดังนั้นทานเนหะมียดําเนินการประชุมตอ ทานถามพวกเขา
วา “ขาพเจาจึงวา สิ่งที่พวกทานทําอยูนั้นไมดี ทานควรจะดําเนินในความ
ยําเกรงพระเจาของเรา เพื่อปองกันการเยาะเยยของประชาชาติซึ่งเปนศัตรู
ของเราไมใชหรือ” (เนหะมีย 5:9) จากนั้นทานเนหะมียยอมรับวา “ขาพเจา
กับพี่นองของขาพเจา และคนใชของขาพเจายังใหเขายืมเงิน และยืมขาวดวย
ขอใหเราเลิกการใหยืมโดยเรียกของประกันนั้นเสียเถิด” (เนหะมีย 5:10) ทาน
เนหะมียกลาวย้ําวาพระบัญญัติหามเรื่องการใหกูยืม และคิดดอกเบี้ยกับพี่นอง
ชาวยิวดวยกัน ซึ่งทานเนหะมียไดเปดเผยใหเห็นการเปนผูปกครองของทาน
ทานเนหะมียมีความประสงคใหชาวยิวเปนหวงซึ่งกันและกัน ที่นาทึ่งมากคือ
พวกขุนนาง และผูปกครองทั้งหลายตอบสนองเปนเอกฉันท พวกผูนําเห็น
ดวยที่จะไถถอนทุกสิ่งใหกับพี่นองอิสราเอล
คุณเคยทําผิดกับคนอื่นไหม ถาเราสัตยซื่อก็จะตอบวา “เคย”
แลวมีอะไรทําใหคุณกลับมาคืนดีกับเขาได

พุธ

คําสาบาน

An Oath

อานพระธรรมเนหะมีย 5:12, 13 เพราะเหตุใดทานเนหะมียจึง
กลาวคําสาปแชงผูที่ไมทําตามสัญญาที่ไดตกลงกันไว
แมวาพวกผูนําตกลงจะไถถอน และคืนสิ่งที่พวกเขาไดริบไปใหกับ
เจาของเดิม ทานเนหะมียไมรูสึกพึงพอใจ เพราะเปนเพียงการตกปากรับคํา
ทานตองการการพิสูจนใหแนนอน ดังนั้นทานขอใหพวกเขากลาวคํา “สาบาน”
(swear an oath) ตอหนาบรรดาปุโรหิต แนวปฏิบัตินี้เทากับเปนหลักฐาน
ทางกฎหมาย ซึ่งจะตองมีการอางอิงในขอตกลงในภายหลัง
แตเหตุใดจึงมีกลาวคําสาปแชงไว ทานเนหะมียกระทําสัญลักษณของ
การรวบรวมเครื่องนุงหมของทาน ประหนึ่งเปนการยึดถือบางสิ่งไวกับพวกเขา
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และจากนั้นก็สลัดออกเปนเครื่องหมายของการสูญเสีย ดังนั้นหากมีใครไม
รักษาคําสาบานจะสูญเสียมันไป นี่เปนธรรมเนียมของการกลาวคําสาบานเพื่อ
ที่จะใหความประทับใจแกคนอื่น ความสําคัญของบัญญัติหรือกฎเกณฑ โดย
ทั่วไปผูคนไมใครจะทําอะไรตอตานบัญญัติ ถามีคําสาปแชงรวมอยูดวย ทาน
เนหะมียรูสึกวาสิ่งนี้มีความสําคัญมาก ทานตระหนักวาจําเปนตองทําบาง
สิ่งที่รุนแรงเปนการปองกันไวกอน ขณะเดียวกันก็เปนการยกระดับความเปน
ไปไดสูความสําเร็จ
ขอพระคัมภีรตอไปนี้สอนเราเกี่ยวกับ “ความศักดิ์สิทธิ์” ของคํา
สาบานสําหรับผูคนอยางไร (กันดารวิถี 30:2; เฉลยธรรมบัญญัติ 23:
21-23; ปญญาจารย 5:4, 5; เลวีนิติ 19:12; ปฐมกาล 26:31)
ในตอนทายสุด การกลาวคําดวยพลังอํานาจ ถือวาเปนของประทานที่
พระเจาทรงประทานใหแกมนุษย ซึ่งเปนสิ่งที่แตกตางอยางเห็นไดชัดจาก
การสงเสียงสือ่ สารของสัตว และเพราะมีอาํ นาจอยูใ นถอยคําของเรา และอํานาจ
นี้อาจนําไปสูชีวิต และความตายได ดังนั้นเราจะตองระมัดระวังในสิ่งที่เราพูด
ออกมา ในสิ่งที่เราไดสัญญาจะทําอะไร และในสิ่งที่เราตกปากรับคําไวกับใคร
มีคนมากมายเทาใด ที่ครั้งหนึ่งไดโนมนาวบางคนใหมาสนใจในหลักความเชื่อ
ของคริสเตียน แตแลววันหนึ่งคนเหลานั้นไดหันเหความสนใจออกไป เพราะมี
คริสเตียนบางคนประพฤติตัวไมนาเชื่อถือ
ใครครวญดูวาถอยคําของคุณสงผลกระทบกับคนอื่นอยางไร เรา
จะเรียนรูที่จะระมัดระวังในสิ่งที่เราพูดออกไปอยางไร

วันพฤหัสบดี

ตัวอยางของทานเนหะมีย

Nehemiah’s Example

อานพระธรรมเนหะมีย 5:14-19 มีเหตุผลอะไรที่เนหะมีย ใน
ฐานะผูวาราชการแหงดินยูดาห แตไมไดเรียกรองเอาอาหารและเครื่อง
ดื่มเต็มพิกัดตามสิทธิ์ที่จะไดรับจากประชาชน (เนหะมีย 5:18)
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ทานเนหะมียนาจะเปนผูที่เขียนขอความในพระคัมภีรตอนนี้ หลังจาก
ที่ทานเดินทางกลับไปยังราชสํานักของกษัตริย “อารทาเซอรซีส” หลังจากที่ได
ทํางานเปนผูวาราชการแหงยูดาห 12 ป แมวาในตําแหนงผูวาราชการของทาน
ทานมีสิทธิ์ไดรับรายไดจากประชาชนที่อยูใตการปกครอง ทานเนหะมียไมเคย
อางสิทธิ์ตรงนี้ แตทานใชเงินทองของทานสําหรับการดํารงชีวิต รวมทั้งการ
เลี้ยงดูครอบครัวของทานเชนเดียวกับขาราชการใตบังคับบัญชา ตามบันทึก
ผูวาราชการคนแรกคือทาน “เศรุบบาเบล” ซึ่งเปนผูวาราชการคนเดียวนอก
เหนือจากทานเนหะมียที่เรารูจัก ทานเนหะมียกลาววา “ผูวาราชการคนกอน”
ซึ่งเราคอนขางแนใจวา ทานเนหะมียอางถึงผูวาราชการ ระหวางทานเศรุบบาเบลและตัวทานเอง ผลปรากฏวาหลังจากที่ทานเนหะมียไดทํางานครบ
เทอมในตําแหนงของทาน เปนไปไดวาทานไดใชจายเงินสวนตัวไปจํานวน
มาก แทนที่จะแสวงหาความร่ํารวย เหมือนที่คนอื่นจะคาดหวังจากตําแหนง
อันมีชื่อเสียง ทานมีฐานะมั่งคั่ง นี่เปนเหตุผลวาเหตุใดทานจึงสามารถจัดหา
อาหารประจําวันสําหรับคนหลายคน และทานเปนผูมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผให
แกคนอื่นอีกมากมาย (เนหะมีย 5:17, 18) แมวาจะไมใชลักษณะเดียวกับที่
ทานอับราฮัมไดทํา หลังจากที่ไดเปนผูนํากองกําลังไปชวยเหลือผูที่ถูกจับตัว
ไปเปนเชลย โดยบรรดากษัตริยข องประเทศทีอ่ ยูร ายรอบ (ดูปฐมกาล บทที่ 14)
ทานเนหะมียไดทําอะไรตรงนี้ ซึ่งจะวาไปไดเผยใหเห็นในหลักการสําคัญอยาง
เดียวกัน
อานพระธรรมเนหะมีย 5:19 ทานไดพูดอะไรตรงนี้ และเรา
เขาใจขอความดังกลาวในลักษณะของ “พระกิตติคุณ” อยางไร
สิ่งที่เรามองเห็นจากทานเนหะมีย คือตัวอยางของคนที่เทิดทูนองค
พระผูเปนเจา และงานของพระองคกอนรายได และผลประโยชนสวนตัว นี่เปน
บทเรียนสําหรับคนทั้งปวง โดยไมเกี่ยงวาสถานการณเจาะจงของเราจะเปน
ฉันใด เปนการงายที่เราจะทํางานรับใชองคพระผูเปนเจาขณะที่เราไมตองเสีย
คาใชจายอะไรมาก
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อานพระธรรมฟลิปป 2:3-8 ในทางใดบาง ณ เวลานี้ ที่คุณ
สามารถเป ด เผยชี วิ ต ของคุ ณ เอง ที่ ไ ด นํ า หลั ก การปฏิ เ สธตนเองมา
แสดงออกตรงนี้

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “การตอวาผูบีบบังคับ”
หนา 646-652, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย
เมื่อทานเนหะมียไดยินเกี่ยวกับการบีบบังคับที่โหดราย ดวงจิตของ
ทานรูสึกเดือดดาล ทานกลาววา “ขาพเจารูสึกโกรธ เมื่อขาพเจาไดยินเสียง
รองทุกขของผูที่ถูกกดขี่” ทานมองวา ถาทานตองการประสบความสําเร็จใน
การทําลายธรรมเนียมการกดขี่ การบีบบังคับใหหมดไป ทานจะตองยืนหยัด
สําหรับความยุติธรรม ดวยพลังแหงลักษณะนิสัย และความตั้งใจมุงมั่น ทาน
เริ่มทํางานเพื่อนําการบรรเทาทุกขมาใหพี่นองรวมชาติของทาน” (เอลเลนจี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 648)
“พระเยซูทรงวางหลักการเพื่อทําใหการใช “คําสาบาน” ไมจําเปน
ตองมีตอไป พระองคทรงสอนความจริงอยางตรงไปตรงมา ที่เปนกฎเกณฑ
เกี่ยวกับการพูดวา “อยาสาบานโดยอางถึงศีรษะของตน เพราะทานจะทําให
ผมขาว หรือดําไปไดสักเสนหนึ่งก็ไมได จริงก็วาจริง ไมก็วาไม คําพูดที่เกิน
กวานี้มาจากความชั่ว” (มัทธิว 5:36-37) (เอลเลน จี. ไวท, Thoughts From
the Mount of Blesssing, หนา 67)
“ตามหลักการของพระคริสต ถือวาถอยคําเหลานี้ หากไมเปนความ
จริง ไมเหมาะสมที่นํามาใชคือ ถอยคําสบถสาบาน คําที่ใกลเคียงกับการดูหมิ่น
ดูแคลน อีกประเภทคือคําหลอกลวงที่เสนาะหู เชนการยกยอง เชิดชูที่หางไกล
จากความเปนจริง คําที่ยกยอปอปน คําโออวดที่เกินจริง การนําเสนอสินคาที่
ไมตรงกับความจริงซึ่งมีการใชกันแพรหลายในสังคม และในเชิงธุรกิจของโลก
เหลานีเ้ ทากับเปนการสอนใหผคู นพยายามทําตัวใหปรากฏตอสายตาคนอืน่ ในสิง่
ที่ตัวเองไมไดเปน หรืออาจกลาวไดวาถอยคําที่กลาวออกมาไมไดบอกให
บทที่ 5 การละเมิดเนื้อหาของพระบัญญัติ 57

ทราบถึงอารมณความรูสึกในสวนลึกแหงดวงใจของเขาที่เขาสามารถจะเรียก
ไดวาเปนการพูดตามจริง” (เอลเลน จี. ไวท, Thoughts From the Mount of
Blesssing, หนา 68)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เพราะเหตุใดความเห็นแกตัวจึงเปนปญหาใหญในใจของมนุษย
โดยเฉพาะเรื่องเงินและความสัมพันธกับผูอื่น
2. ประชากรของพระเจาจะหลีกเลี่ยงความโลภไดอยางไร จากขอ
พระคัมภีรตอไปนี้: อิสยาห 58:3-12 และ มีคาห 6:6-8
3. จงใครครวญถึงของประทานในการพูด วาถอยคําของเรามีพลัง
อํานาจอยางไร ตามที่กลาวไวในยอหน 1:1, 2 “พระวาทะ” มี
ความหมายและความสําคัญอยางไร
4. นาอัศจรรยใจทีเ่ มือ่ สองพันกวาปทแี่ ลว พระเยซูตรัสวา คนยากจน
จะอยูทามกลางพวกทานเสมอ และเราไดรับการเตือนใหชวย
เหลือผูขัดสน สองสิ่งนี้เตือนสติเราใหชวยเหลือคนยากไรอยางไร
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บทที่ 6

การอานพระวจนะ
The Reading of the Word
วันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

เนหะมีย 8:1-8; เฉลยธรรมบัญญัติ 31:9-13; มัทธิว 17:5;
กิจการฯ 8:26-38; เนหะมีย 8:9-12; เลวีนิติ 23:39-43

ขอควรจํา “และพวกเขาอานจากหนังสือ จากธรรมบัญญัติของ
พระเจ า อย า งชั ด เจน และเขาก็ อ ธิ บ ายความหมาย
ประชาชนจึงเขาใจขอความที่อานนั้น” (เนหะมีย 8:8)

ก

ําแพงกรุงเยรูซาเล็มไดถูกสรางเสร็จ จากนั้นเปนการติดตั้ง
ประตู ทั้ ง สี่ ทิ ศ ชาวอิ ส ราเอลทั้ ง หลายภายใต ก ารนํ า ของท า น
เนหะมี ย ได ร ว มใจกั น ทํ า งานหนั ก จนสํ า เร็ จ เรี ย บร อ ย เมื่ อ กํ า แพงอั น สู ง
ตระหงานไดแลวเสร็จ ชนชาติตางๆ ที่อยูแวดลอมตางพากันเกรงขาม และ
ยอมรับวา “งานนี้สําเร็จไดก็เพราะพระเจาของเราทรงชวยเหลือ” (เนหะมีย
6:16) พวกศัตรูพากันตระหนักวา พระเจาแหงอิสราเอลเปนพระเจาองคเที่ยง
แท เพราะวาแมจะอยูในสถานการณที่เหลือเชื่อ แมชาวอิสราเอลไดรับประสบการณการถูกขัดขวาง และเปนที่เกลียดชัง แตพวกเขายังสามารถสานตอ
งานที่ชนรุนกอนไดเริ่มตนไว และปลอยทิ้งรางไวหลายป ใหสําเร็จลงได
หลั ง จากที่ ง านก อ สร า งกํ า แพงกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม ได เ สร็ จ สิ้ น ลง ท า น
เนหะมียไดทําการแตงตั้งขาหลวงแหงกรุงเยรูซาเล็มคือ “ฮานานี” (นองชาย
บทที่ 6 การอานพระวจนะ 59

ของทาน) และแตงตั้ง “ฮานันยาห” เปนผูบัญชาการปอมปราการ บุคคล
ทั้งสองถูกเลือกบนพื้นฐานในความสุจริต ความซื่อสัตย ความจงรักภักดี
มีคุณธรรม (integrity) เปนบุคคลที่ไววางใจได เปนผูยําเกรงพระเจามากวา
คนอื่นๆ (เนหะมีย 7:2) นับเปนการเลือกจากคุณสมบัติของบุคคลมากกวา
เปนการเลือกโดยการลําดับญาติวงศ กําแพงเมืองสรางแลวเสร็จในวันที่ 25
เดือน “เอลูล” (Elul) ซึ่งเปนเดือนที่ 6; (เนหะมีย 6:15)
ภารกิจตอจากนี้คืออะไร ในหลายบทตอมาของพระธรรมเนหะมีย
(เนหะมีย บทที่ 8 -10) พรรณนาถึงเหตุการณสําคัญ ซึ่งเกิดขึ้นตอเนื่องกัน
เปนชุดในเดือน “ทิชริ” (Tishri) คือเดือนที่ 7 (เนหะมีย 8:2) ในขอพระคัมภีร
เหลานี้เราสามารถมองเห็นตัวอยางหลายตัวอยาง ของการที่พลไพรอิสราเอล
มีความตั้งใจที่จะเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา และเราจะไดทราบวาพวกเขามี
ความยินดีในพระวจนะอยางไร

วันอาทิตย

ผูคนมาชุมนุมกัน
The People Gather

อานพระธรรมเนหะมีย 8:1, 2 มีอะไรตรงนี้บอกเราเกี่ยวกับ
ความสําคัญของพระวจนะของพระเจาสําหรับประชากรของพระองค
หลังจากชาวยิวไดสรางกําแพงเยรูซาเล็มเสร็จแลว ชาวยิวทั้งหมดได
ยายเขาไปอาศัยอยูภายในกําแพงเมือง และพวกเขาไดมาชุมนุมกัน ณ จัตุรัส
กลางแจงของกรุงเยรูซาเล็มในเดือนที่เจ็ด ซึ่งมีชื่อวาเดือน “ทิชริ” (Tishri)
เดือนนี้อาจเปนเดือนที่สําคัญที่สุดในรอบปของชาวอิสราเอล เพราะเปนเดือน
ที่มีการจัดพิธีตางๆ ตอไปนี้
1. พิธีเลี้ยงฉลอง เทศกาลเปาแตร (Feast of Trumpets) ในวันที่ 1
ของเดือนที่ 7 (เปนการเตรียมพรอมสําหรับการพิพากษาของพระเจา)
2. วันลบบาป (The Day of Atonement) วันที่ 10 ของเดือนที่ 7
(เปนวันแหงการพิพากษา)
3. วันเลี้ยงฉลองเทศกาลอยูเพิง (Feast of Tabernacles) (หรือ
Feast of Booths) วันที่ 15 ของเดือนที่ 7 (เปนวันระลึกถึงการที่พระเจา
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ทรงปลดปล อ ยชนอิ ส ราเอลจากประเทศอี ยิ ป ต และพระองค ท รงจั ด หาสิ่ ง
จําเปนเพื่อการดํารงชีวิตของพวกเขาในถิ่นทุรกันดาร)
การชุมนุมใหญสําหรับ “พิธีเลี้ยงฉลอง เทศกาลเปาแตร” นี้จัดขึ้นใน
วันที่ 1 ของเดือนที่ 7 พวกผูนําทั้งหลาย เรียกชาวอิสราเอลทั้งชาย และหญิงมา
ชุมนุมกันสําหรับโอกาสพิเศษ กิจกรรมหลักในรอบเชา จากเชาตรูจนถึงเที่ยง
วั น เป น การอ า นหนั ง สื อ “ธรรมบั ญ ญั ติ ” เพื่ อ ให ป ระชาชนได ร ะลึ ก ถึ ง
พระเจา และประวัติความเปนมา วาพระเจาทรงนําพวกเขามาโดยตลอด
อยางไร สวนในรอบบายเปนการเลี้ยงฉลอง
กอนการชุมนุมครั้งใหญ ทุกคนไดรับเชิญและพวกเขาเดินทางมาดวย
ความสมัครใจ พวกผูนําไดเชิญใหทานเอสรานําหนังสือของทานโมเสสมาอาน
หลังจากทานเอสรา ผูนําคนอื่นๆ ผลัดกันอานหนังสือ “จากธรรมบัญญัติของ
พระเจาอยางชัดเจน และพวกเขาก็อธิบายความหมาย ประชาชนจึงเขาใจขอ
ความที่อานนั้น” (เนหะมีย 8:8) แนนอนสวนหนึ่งของพระธรรมบัญญัติที่ทาน
เอสราอาน ไดรวมถึงตอนที่กลาวถึงพระบัญญัติของพระเจาที่ทรงประทานให
ผานทานโมเสสที่ภูเขาซีนายดวย
อานพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 31:9-13 องคพระผูเปนเจา
ทรงบอกอะไรพวกเขาตรงนั้น และมีบทเรียนอะไรสําหรับเรา
ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 31:9-13 ทานโมเสสบอกชาวอิสราเอล
วา ชวงระหวาง “เทศกาลอยูเพิง” จงเรียกคนอิสราเอลทั้งปวงมาชุมนุมกัน
และใหผูนําอานธรรมบัญญัติใหคนอิสราเอลทั้งหมดฟง ทั้งผูชาย ผูหญิงและ
เด็ก รวมทั้งชาวตางชาติที่อาศัยอยูภายในประตูเมืองดวย
การอานพระธรรมเนหะมีย 8:1 ตามตัวอักษร จะพบขอความวา
“เมื่อถึงเดือนที่เจ็ด คนอิสราเอลอยูในเมืองของเขาทั้งหลาย ประชาชน
ทั้งหมดไดมาชุมนุมพรอมหนากัน” ประดุจเปนคนๆ เดียว ซึ่งบอกถึง
ความสําคัญของความเปนหนึ่งทามกลางเหลาผูเชื่อทั้งหลายอยางไร
บทที่ 6 การอานพระวจนะ 61

วันจันทร

การอานและฟงพระบัญญัติ
Reading and Hearing the Law

ทานเอสรานําหนังสือ “ธรรมบัญญัติของพระเจา” มาอานใหกับคน
อิสราเอลที่มาชุมนุมกันฟง สวนที่เปนหนังสือธรรมบัญญัติของพระเจา เปน
ที่ เข า ใจว า เป น หนั ง สื อ ห า เล ม ของท า นโมเสส (ปฐมกาล อพยพ เลวี นิ ติ
กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติ) ซึ่งหนังสือทั้งหาเลมเรียกวา “โทราห”
(Torah) หมายถึง “บัญญัติ” อยางไรก็ดี ผูอานจะเลือกหนังสือเหลานั้นบาง
ตอนมาอาน สวนที่เปน “พระบัญญัติสิบประการ” จะถูกนํามาอานทวนซ้ําเปน
ระยะหลายรอบในตลอดครึ่งวัน สรุปแลวหัวขอที่นํามาอานอาจเรียกวา “เปน
คําสั่งสอน” (instructions) ซึ่งกลาวเนนในคําสั่งสอนของพระเจาซึ่งจะทําให
พวกเขาสามารถรับรูวิถีชีวิตเพื่อพวกเขาจะเดินไมพลาดจากเปาหมาย” เมื่อ
ทานเอสราอานประวัติศาสตรของพวกเขาในฐานะเปนประชากรของพระเจา
เริ่มตั้งแตพระเจาทรงสรางโลก จนกระทั่งถึงสมัยของทานโยชูวาผานขอความ
ที่บันทึกไว บทเพลง คําอวยพร และธรรมบัญญัติตางๆ พวกเขาไดรับการ
เตือนความทรงจําใหระลึกถึงการตอสูดิ้นรนของพวกเขาในขณะที่พวกเขา
ติดตามพระเจา และพระเจาทรงสัตยซื่อตอพวกเขา หนังสือชุด “โทราห” มี
สวนที่เปน “ธรรมบัญญัติ” แตสิ่งที่มีมากกวานั้น หนังสือเลมตางๆ ไดรวม
เอาประวัติศาสตรแหงประชากรของพระเจาเขาไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งได
เปดเผยถึงการทรงนําของพระเจา ผลที่สุดคือทําใหคนอิสราเอลเปนชนชาติที่
มีรากเหงาในพระเจา และเปนชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว
อานพระธรรมเนหะมีย 8:3; เฉลยธรรมบัญญัติ 4:1; 6:3, 4;
โยชูวา 1:9; สดุดี 1:2; สุภาษิต 19:20; เอเสเคียล 37:4 และมัทธิว
17:73 ขอพระคัมภีรเ หลานีส้ อนเราเกีย่ วกับพระวจนะของพระเจาอยางไร
การทีช่ าวอิสราเอลมีความปรารถนาจะรับฟงพระวจนะของพระเจาสวน
ใหญเปนผลลัพธมาจากการที่ทานเอสราไดอาน และสอนพระวจนะใหกับ
พวกเขานับตั้งแตพวกเขาไดเดินทางมาถึงกรุงเยรูซาเล็มเมื่อประมาณ 13 ป
ที่แลวตอเนื่องกัน ทานเอสราไดอุทิศชีวิตของทานใหกับภารกิจของพระเจา
62

พระธรรมเอสราและเนหะมีย

ความมุงมั่นเชนนี้ไดสรางความประทับใจใหกับผูคน พระวจนะของพระเจา
กลายเป น สิ่ ง ที่ จ ริ ง และมี พ ลั ง อํ า นาจสํ า หรั บ ผู ค นที่ ไ ด ยิ น จากท า นเอสรา
ผลลัพธที่เกิดขึ้นคือ พวกเขาไดทําการตัดสินใจจากจิตสํานึกที่จะรับฟงและ
เชื่อฟง เพราะพวกเขาเชื่อวาพระเจาตรัสกับพวกเขาผานสิ่งที่อยูในหนังสือ
เหลานั้น ดังนั้นในโอกาสที่มีการชุมนุมกันเชนในครั้งนี้ พวกเขาเชื่อถือหนังสือ
ชุด “โทราห” อยางยิ่ง และมีความปรารถนาจะเรียนรูมากขึ้นจากสิ่งไดบันทึก
ไวในหนังสือชุดนี้ การอิ่มดวยพระวจนะของพระเจา ทําใหเรามีความปรารถนา
ที่จะติดตามพระองคมากยิ่งขึ้นในชีวิตของเรา
คุณมีความสัมพันธกับพระวจนะของพระเจาอยางไร คุณแสดง
ออกในชีวิตของคุณอยางไร และถาคุณไมเชื่อในพระวจนะของพระเจา
ชีวิตของคุณจะเปนอยางไร

วันอังคาร

การอานและตีความหมายพระวจนะ
Reading and Interpreting the Word

อานพระธรรมเนหะมีย 8:4-8 ควรอานธรรมบัญญัติอยางไร
มีกลุมคนสองกลุมๆ ละ 13 คน ที่ยืนอยูกับทานเอสราระหวางที่มีการ
อาน 13 คนแรก (เนหะมีย 8:4) เปนผูชวยในการอานพระวจนะของพระเจา
และ 13 คนหลัง (เนหะมีย 8:7) เปนกลุมทําใหผูฟงเขาใจขอความตอนที่อาน
เราไมมีขอมูลการจัดระเบียบสถานที่ชุมนุมณ ลานจัตุรัส (square) กลางแจง
เชนนั้น อยางไรก็ดีอาจเปนไดที่กลุมผูชวยในการอานจะชวยยกหนังสือโทราห
(เปนมวนหนังสือภาษาฮีบรูซึ่งมีน้ําหนัก และตองการมีผูชวยคลี่เปด) พอๆ
กับการผลัดเปลี่ยนกันอานอยางตอเนื่องไปในชวงที่มีการอาน เพราะพวกเขา
จะอานจากเชาจนถึงเทีย่ งวัน ซึง่ พวกเขาไดจดั อันดับไวกอ นวาใครจะอานเลมใด
บทใด กอน-หลังในเชาวันนั้น ขอความ “ที่ใหความรูสึก” และ “ชวยผูคนให
เขาใจเรื่องที่กําลังอาน” ในพระธรรมกลาววา “และพวกเขาอานจากหนังสือ
จากธรรมบั ญ ญั ติ ข องพระเจ า อย า งชั ด เจน และเขาก็ อ ธิ บ ายความหมาย
ประชาชนจึงเขาใจขอความที่อานนั้น” (เนหะมีย 8:8) ซึ่งขอความตอมา
กลาววา “พวกเขาก็อธิบายความหมาย ประชาชนจึงเขาใจขอความที่อานนั้น”
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ทั้งสองอยางผลลัพธออกมาคลายกัน ชาวอิสราเอลไดกลับมาจากอาณาจักร
บาบิโลน ที่พวกเขาใชชีวิตอยูหลายสิบป และภาษาที่พวกเขาใชคือภาษา
“อาราเมค” (Aramaic) ซึ่งเปนภาษาถิ่นของชาวยิว ดังนั้นการรับฟง การ
อานภาษาฮีบรูไมใชเรื่องงายที่จะเขาใจกระจางสําหรับคนจํานวนมาก โดย
เฉพาะอยางยิ่งชาวอิสราเอลรุนใหมกวา ในเวลาเดียวกัน ผูที่อานพระคัมภีร
สามารถไดรบั ประโยชนจากการอธิบาย หรือการตีความหมายคําเทศนาสัง่ สอน
ซึ่งทําใหขอพระคัมภีรมีชีวิตชีวา และประทับใจผูฟงใหนําคําสอนไปประยุกต
ใชเปนการสวนตัว
อานพระธรรมกิจการฯ 8:26-38 มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้คูขนานกับ
สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มในขอพระคัมภีรขางบน มีบทเรียน
อะไรตรงนี้สําหรับเรา
ในฐานะเปนโปรเตสแตนต เราเขาใจวาผูเชื่อแตละบุคคลจะตองรูจัก
พระวจนะของพระเจาสําหรับพวกเขาเอง และนั่นเราจะตองไมรับเอาคําสอน
ของใครอยางตาบอด ไมวาผูเชิญชวนใหเขารวมความเชื่อ จะเปนผูมีบุญคุณ
หรืออํานาจ ในเวลาเดียวกัน ผูที่ยังไมไดรับพระพรจากที่ไมมีคนชวยอธิบาย
ความหมายของขอพระคัมภีรใหฟง เราตองการใหแตละคนเขาใจสิ่งที่เราเชื่อ
ดวยเราเอง แตนั่นไมไดหมายความวา เราไมสามารถไดรับความสวางจากคํา
สอนของคนอื่นเลย

พุธ

การตอบสนองของประชาชน

The People’s Response

เมื่อทานเอสราเปดพระวจนะของพระเจา และอานธรรมบัญญัติใน
หนังสือโทราห ผูคนไดพากันยืนขึ้น กอนทานเอสราจะลงมืออานตอนที่เปน
คําสอน ทานเริ่มตนอานขอความตอนที่เปนคําอวยพรของพระเจา และหลัง
จากที่ทานอานขอความตอนนั้นจบ ผูคนทั้งปวงไดตอบสนองวา “อาเมน...
อาเมน” (เนหะมีย 8:6) อยางพรอมเพรียงกัน ขณะเดียวกันพวกเขาตาง
ชูแขนทั้งสองของพวกเขาขึ้นสูทองฟา แลวกมศีรษะลงเปนการนมัสการ ขณะ
ที่ใบหนาของพวกเขากมลงมองที่พื้น
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อานพระธรรมเนหะมีย 8:9-12 เพราะเหตุใดพวกผูนําจึงบอก
ประชาชนวา “อยาคร่ําครวญหรือรองไห”
“ดังนัน้ ในปตอ ๆ มา เมือ่ พระบัญญัตขิ องพระเจาถูกอานในกรุงเยรูซาเล็ม
ใหแกชาวยิวพลัดถิน่ ทีเ่ ดินทางมาจากอาณาจักรบาบิโลนฟง ประชาชนทัง้ หลาย
พากันรองไหเพราะพวกเขาตางไดละเมิดพระบัญญัติ และถอยคําแหงพระคุณ
จะถูกเปลงออกมาวา “อยาคร่ําครวญหรือรองไห ...ไปเถิดไปรับประทานไขมัน
และดื่มน้ําหวาน และสงสวนอาหารไปใหคนที่ไมมีอะไรเตรียมไว เพราะวา
วันนี้เปนวันบริสุทธิ์แตองคเจานายของเรา อยาโศกเศราโศกเลย เพราะความ
ชืน่ บานของตนในพระยาหเวหเปนกําลังของทาน” (เนหะมีย 8:9-10) (เอลเลน จี. ไวท, มหัศจรรยแหงการรักษา, หนา 281)
ขณะที่ประชาชนกําลังฟงพระวจนะของพระเจา พวกเขาเหมือนถูกตี
ดวยความบาปหนาของพวกเขาเองและเริ่มรองไห เมื่อพระเจาทรงเปดเผย
พระองคเองตอเรา และเราเริ่มเขาใจวาพระเจาเต็มไปดวยความรักความดี และ
พระเมตตา และทรงสัตยซื่อ ฝายเราทั้งหลายลวนแตขาดแคลน และลมเหลว
จากระดับที่เราควรอยูหนาสุด (forefront) ผูที่มองเห็นความบริสุทธิ์ของ
พระเจาผานพระวจนะของพระองค เราจึงไดมองเห็นความนาสะพรึงกลัวใน
แสงสวางใหมของเรา การที่ตระหนักเชนนี้ทําใหชาวอิสราเอลรองไห และโศก
เศรา แตพวกเขาไมควรรูสึกเปนทุกข “เพราะความชื่นบานของตนในพระยาหเวหเปนกําลังของทาน” (เนหะมีย 8:10) หรือกลาวไดอีกอยางวา แมพวก
เขาจะประสบความลมเหลว แตพวกเขาสามารถไววางใจในฤทธิ์อํานาจของ
พระเจา
นี่ เ ป น วั น พิ เ ศษและบริ สุ ท ธิ์ เป น วั น “พิ ธี เ ป า แตรเลี้ ย งฉลอง”
(Feast of Trumpets) เสียงเปาแตรเปนสัญญาณเสียงสั้นๆ เปนเครื่องหมาย
สําคัญของการเตรียม “ดวงใจ” สําหรับการพิพากษาขององคพระผูเปนเจา
(วันลบบาป ซึ่งทําการเฉลิมฉลองในวันที่ 10 ของเดือน “ทิชริ” (เดือนที่ 7)
การเปาแตรนี้เปนเปนเครื่องหมายการเรียกใหกลับใจใหม และใหยืนขึ้นเฉพาะ
พระพักตรของพระเจา เพราะวันดังกลาวนี้ไดกําหนดขึ้นเพื่อเปนการเตือนใจ
ผูคนใหหันกลับมาหาพระเจา การรองไหดวยความเศราเสียใจจึงเปนสิ่งที่เขา
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ใจได แตเหลาผูนําไดกลาวเตือนพวกเขาวา เมื่อพวกเขากลับใจใหม พระองค
จะทรงฟงพวกเขา ดังนั้นบัดนี้จึงเปนชวงเวลาแหงความชื่นชมยินดีที่พระเจา
ทรงอภัยความบาปใหแลว
อะไรบอกเราวา ความบาปเลวราย ความบาปนั่นเองที่ทําให
พระเยซูตองถูกตรึงบนไมกางเขน ซึ่งเปนวิธีเดียวที่จะแกปญหาของ
ความบาปและใหความหวังแกเราได

วันพฤหัสบดี

ความชื่นบานในองคพระผูเปนเจา

The Joy of the Lord

“เพราะความชื่ น บานของตนในพระยาห เวห เ ป น กํ า ลั ง ของท า น”
(เนหะมีย 8:10) ขอความนี้ทําหนาที่เปนขอเตือนใจวา เปนน้ําพระทัยของ
พระเจาที่เราไดรับความชื่นบานในชีวิต ที่สําคัญที่สุด ไมใชความชื่นบาน หรือ
ความชื่นชมยินดีทั่วไป แตเปนความชื่นชมยินดีที่ไดมา เพราะเราทราบถึงแกน
ความจริงแหงความรักของพระเจา เราจึงชื่นชมยินดีในพระคุณความดีของ
พระเจา เรามีใจยินดีเพราะพระเจาทรงจัดหาทุกสิ่งทุกอยางใหเรา ซึ่งเรา
พยายามที่ จ ะทํ า ในแต ล ะวั น ยิ่ ง กว า นั้ น เรามี ค วามยิ น ดี ใ นพระเจ า ที่ ท รง
ประทานพละกําลังใหเรา เพื่อใหเราสามารถเผชิญหนากับปญหาตางๆ ที่
ประดังเขามาในชีวิตของเราทั้งหลาย
อานพระธรรมเนหะมีย 8:13-18 มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ และสิ่งนี้
บอกอะไรเราเกี่ยวกับผูคน และผูนําของพวกเขาในเวลานี้
ในวันถัดมาหลังจากวันชุมนุมใหญของชาวอิสราเอล พวกผูน าํ ไดมาหา
ทานเอสรา เพื่อที่จะเรียนรูมากขึ้นจากหนังสือของพระเจา นี่เปนการแสดงให
เห็นการริเริ่มโดยกลุมผูนํา ซึ่งแสดงออกใหเห็นความปรารถนาที่จะนําชุมชน
อิสราเอลในทางที่ถูกตอง ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไมไดหากพวกเขาไมแสวงหา
ความรูจากพระองค
อานพระธรรมเลวีนิติ 23:39-43 ชาวอิสราเอลไดรับพระบัญชา
ใหทําอะไร ดวยเหตุผลอะไร
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ใหสังเกตขอความในพระธรรมเนหะมีย 8:15 ขอพระคัมภีรอางถึง
ความจริงที่วา พวกเขากําลังทําในสิ่งที่ “ไดเขียนไว” (it is written) ตรงนี้
เรามองเห็นอีกตัวอยางหนึ่ง วาพวกเขามีความจริงใจที่จะเชื่อฟงพระวจนะของ
พระเจา เปนความตั้งใจอันดีเลิศ เพราะหลังจากชวงเวลาหลายสิบปในการ
เปนผูพลัดถิ่นในดินแดนชาวตางชาติ ซึ่งแวดลอมดวยสิ่งตางๆ ที่ทําใหพวก
เขาเรียนรูเกี่ยวกับการไมเชื่อฟง และในขอพระคัมภีรในพระธรรมเลวีนิติก็
เชนกัน พวกเขาเฉลิมฉลองงานเลี้ยงดวยความชื่นใจยินดีตามพระบัญชาของ
พระเจาที่วา “จงปติยินดีอยูเจ็ดวันตอพระยาหเวหพระเจาของเจา” (เลวีนิติ
23:40) หรือกลาวไดอีกอยางวาเมื่อพวกเขาจดจําสิ่งที่พระเจาทรงกระทํา
ซึ่งเต็มไปดวยพระเมตตา กรุณา และพระคุณ อีกทั้งประทานความรอดให
ประชาชนทั้งหลายตางมีความปติยินดีในสิ่งที่องคพระผูเปนเจาไดทรงกระทํา
เพื่อพวกเขา
จงใครครวญถึงสิ่งที่เราไดรับผานทางพระเยซู ซึ่งทรงเปนสัญลักษณในพิธีเลี้ยงฉลองทั้งหมดของชาวอิสราเอลโบราณ เราสามารถ
เรียนรูที่จะมีความปติยินดีในองคพระผูเปนเจาในชวงเวลาที่มีความยาก
ลําบากและการทดลองที่เจ็บปวดไดอยางไร เพราะเหตุใดจึงควรชื่นชม
ยินดี

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “การสั่งสอนธรรมบัญญัติ
ของพระเจา” หนา 661-668, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย
“บัดนี้พวกเขาจะตองสําแดงความเชื่อในพระสัญญาของพระองคออก
มา พระเจาไดทรงรับการกลับใจใหมของพวกเขาแลว ตอนนี้พวกเขาควรจะ
ตองชื่นใจยินดีในความมั่นใจวาความบาปของพวกเขาไดรับการอภัยแลว และ
พวกเขาไดรับการไถใหกลับคืนสูสภาพเดิม สูความโปรดปรานของพระเจา...
การหันกลับมายังองคพระผูเปนเจาอยางจริงใจ นําความชื่นชมยินดีมา
สูชีวิต เมื่อคนบาปคนหนึ่งยอมสยบตออิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขา
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จะมองเห็นความผิดบาป และความมีมลทินเมื่อเปรียบเทียบกับความบริสุทธิ์
แหง “พระผูทรงคนหาดวงใจที่ยิ่งใหญ” คนบาปยอมจะมองเห็นวาตนเองเปน
ผูลวงละเมิดควรแกการถูกปรับโทษ แตเขาไมไดรับการลงโทษ เพราะเหตุ
พระคุณของพระคริสต เขาไมตองอยูกับความสิ้นหวัง เพราะเขาไดรับการอภัย
แลว เขาสามารถมีความรูสึกชื่นชมยินดีที่ไดรับการอภัยบาปในความรักแหง
การยกบาปจากพระบิดาแหงสวรรค พระสิริของพระเจาโอบลอมมนุษยคนบาป
ที่กลับใจใหม บัดนี้เขาอยูในออมแขนแหงความรัก รอยแผลแหงความบาป
ที่เคยมีไดรับการเยียวยาใหหายสนิท ความสกปรกแหงความบาปไดถูกชําระ
ใหขาวสะอาดหมดจด และเขาไดรับเสื้อผาแหงความรอดมาสวมใส” (เอลเลนจี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 668)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เงื่อนไขที่จะมีประสบการณ “ความชื่นบานของตนในพระยาหเวห
เปนกําลังของทาน” (เนหะมีย 8:10) คือการไดสัมผัสถึงอํานาจ
ของพระเจาและการใหอภัยของพระองค คุณเคยมีประสบการณนี้
หรือไม อยางไร
2. เราจะไดรับความชื่นบานในองคพระผูเปนเจาจากความเสียใจ
ในความบาปของตนไดอยางไร พระบัญญัติและพระคุณขัดแยง
หรือสอดคลองกันอยางไร ดูคําตอบใน (โรม 3:19-24)
3. พระธรรมเนหะมีย 8:10 กลาวถึงวิธีที่เราจะชื่นบานในองคพระผูเปนเจาเชื่อมโยงกับวันบริสุทธิ์ของพระองคอยางไร
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บทที่ 7

พระเจาผูทรงใหอภัยเรา
Our Forgiving God
วันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

เนหะมีย 9:1-3; ดาเนียล 9:4-19; เนหะมีย 9:4-8; โคโลสี 1:16, 17;
เนหะมีย 9:9-38; โรม 5:6-8

ขอควรจํา “ผูซอนการละเมิดของตนไว จะไมเจริญ แตผูที่สารภาพ
และทิ้งมันจะไดรับความกรุณา” (สุภาษิต 28:13)

ภ

ายหลัง “วันเลี้ยงฉลองเทศกาลอยูเพิง” (the Feast of
Tabernacles) ไดเสร็จสิ้นลง พวกผูนําไดรวบรวมประชาชน
อีกรอบหนึ่ง พวกเขาพึ่งไดเฉลิมฉลอง ตอนนี้เปนเวลาจะสารภาพความผิดและ
กลับใจใหมตอพระพักตรพระเจา
ตอนแรกพวกผูนําบอกพวกเขาใหหยุดแสดงความเศราโศก และการ
มีความรูสึกเสียใจตอความผิดบาปที่พวกเขาไดทํา แตนั่นไมไดหมายความวา
ความทุกขโศกเศรา และการสารภาพบาปไมมีความสําคัญ แตบัดนี้ เพราะ
พวกเขาไดเฉลิมฉลองในพิธีแหงความยินดีไปแลว เวลานี้เปนเวลาจะตองทํา
การสารภาพความบาปอยางเหมาะสมตอไป
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตรงนีไ้ มไดเริม่ จาก “ความปตยิ นิ ดี” ตามดวย “การสารภาพ
ความบาป” ที่จะตองทําในรูปนี้เสมอไป หรือหมายถึงเพียงการสลับอันดับ
กอนหลัง แมเราอาจตองการลําดับตามธรรมชาติ คือการสารภาพบาปเปน
อันดับแรก และตามดวยการเฉลิมฉลอง บางทีการเฉลิมฉลองในพระเมตตาคุณ
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ของพระเจาในชีวิตของเราควรมากอน อยางไรก็ดี พระธรรมโรม 2:4 ตอนหนึ่ง
กลาววา “พระกรุณาคุณของพระเจานั้น มุงจะชักนําทานใหกลับใจใหม”
พระคุณความดีของพระเจาควรได “ปลุกใจ” (evoke) เราใหตองการสรรเสริญ
และเลี้ยงฉลอง (feasting) ขณะเดียวกันไดเตือนเราใหระลึกวา เราจําเปน
ตองไดรับการอภัยบาป ไดรับการชําระใหสะอาดและการสรางขึ้นใหม

วันอาทิตย

การอดอาหารและนมัสการ

Fasting and Worship

อานพระธรรมเนหะมีย 9:1-3 เพราะเหตุใดพวกเขาจึงแยก
ตัวเองออกจากชาวตางชาติ
แมวากอนหนานี้ทานเนหะมียมีความตองการอยางยิ่งจะใหประชาชน
รูสึกปลื้มใจจริงๆ ในเวลาแหงความยินดี แตบัดนี้ทานไดนําชนอิสราเอลสวม
ผากระสอบ ทําการอดอาหาร และบอกใหพวกเขาถอมจิตใจลงตอพระพักตร
พระเจาและโปรยฝุนผงบนศีรษะของพวกเขา ในการสารภาพครั้งนี้ชนตางชาติ
ไมมีสวนรวมในความบาปของชาวอิสราเอล ชาวอิสราเอลคือสายเลือดของ
ชาวฮีบรู ซึ่งทราบวาความบาปของพวกเขาจําเปนตองไดรับการอภัย ความรู
ในเรื่องความบาปแหงชนชาติของพวกเขา วาเปนสาเหตุทําใหพวกเขาตองถูก
กวาดตอนไปเปนเชลยยังตางแดน
การรวมใจกันเปนหนึ่งในการอธิษฐาน และการสารภาพความบาป
เผยใหเห็นวา พวกเขาเขาใจในธรรมชาติของความบาป ชนอิสราเอลเวลานั้น
ไมไดรูสึกโกรธบรรพบุรุษ (predecessors) ของพวกเขาที่เปนเหตุของความ
บาปใหญหลวง ซึ่งทําใหผูคนทั้งชาติตองถูกกวาดตอนไปเปนเชลย อีกทั้งพวก
เขาไมใชเวลาในการบนวา หรือคร่ําครวญเกี่ยวกับการเลือกของอดีตผูนํา และ
ประชาชนในเวลานั้นซึ่งขาดความเลื่อมใสในพระเจา อันเปนสาเหตุทําใหพวก
เขาไดรับผลของการกระทํา และบัดนี้พวกเขาเปนเพียงคนกลุมเล็กเมื่อเปรียบ
เทียบกับคนทั้งชาติ ไดเดินทางกลับประเทศบานเกิด และแทนที่พวกเขาจะ
ผูกติด (harboring) อยูกับความเกลียดชัง และความคับของใจ พวกเขาได
หันมาหาพระเจาดวยการถอมใจลง และสารภาพความบาปของพวกเขา
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เนหะมีย 9:3 รายงานวาประชาชนอานจากหนังสือ ธรรมบัญญัติเปน
เวลาหนึ่งในสี่ของวัน (6 ชั่วโมง) และเวลาอีกหนึ่งในสี่ของวัน พวกเขาใชใน
การสารภาพความบาป และนมัสการพระเจา นี่เปนการอานหนังสือโทราห
รอบที่สาม การอานหนังสือโทราหถือเปนศูนยกลางของการสารภาพบาป
เพราะพระธรรมดังกลาวเปนความจริงมาจากพระเจา การอานพระคัมภีร
ของเรา เทากับเราและพระเจาไดเขามาอยูใกลกันมากขึ้น ขณะเดียวกันพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ไ ด ต รั ส กั บ เราและสอนเรา ความจริ ง แห ง พระวจนะของ
พระองคไดหลอหลอม (molds) ความนึกคิด ความเขาใจ และหนุนใจใหชีวิต
ของเรากลาแข็งขึ้น ขณะที่ชาวอิสราเอลตางก็สารภาพความบาป พวกเขารูสึก
เสียใจ และรองไห เพราะการที่ไดใชเวลาในความบริสุทธิ์จากการเสด็จมาสถิต
อยูของพระเจา ทําใหเราไดรับรูถึงความงดงาม และความดีของพระองค และ
เรารูสึกอัศจรรยใจที่พระเจา พระผูทรงสรางแหงจักรวาลเลือกที่จะมาสถิตอยู
กับเรา แมวาตัวเราจะไมมีคุณคาพอ ดังนั้นเราตระหนักวาถาปราศจากพระเจา
ในชีวิตของเรา เราก็จะไมแตกตางจากบรรพบุรุษของเราที่ครั้งหนึ่งออนแอใน
ความเชื่อ มีเพียงพระเจาเทานั้นที่กระทํากิจในตัวเรา พระองคจึงทรงสามารถ
จะทําใหเราเปนคนที่พระองคทรงประสงคจะใหเราเปนได
อานพระธรรมดาเนียล 9:4-19 เราจะนําวิธอี ธิษฐานของดาเนียล
มาใชในชีวิตสวนตัวและในคริสตจักรไดอยางไร

วันจันทร

การเริ่มตนของคําอธิษฐาน
Beginning of the Prayer

การตอบสนองของประชาชนตอการไดรับฟงจากการอานพระคัมภีร
พวกเขาไดรว มกันอธิษฐานซึง่ ใชเวลานานมาก ในการพรรณนาถึงพระคุณความดี
ของพระเจา เมื่อเปรียบเทียบประวัติศาสตรกับความสัตยซื่อของชาวอิสราเอล
ในอดีต คนหนึ่งสามารถสังเกตไดวา การตอบสนองครั้งนั้นเปนประดุจเรื่อง
เทศนมากกวาการอธิษฐาน เพราะพระคัมภีรเกือบทุกขอเปรียบเทียบไดกับคํา
เทศนาสั่งสอน ณ ที่ใดที่หนึ่งในพระคัมภีร
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อานพระธรรมเนหะมี 9:4-8 เพราะเหตุใดการอธิษฐานจึงเริ่ม
ตนดวยการมุงเนนไปที่พระคัมภีรบางขอ
ในสวนแรกของคําอธิษฐาน ประชาชนรวมกันโมทนาพระคุณ สรรเสริญพระนาม และถวายพระสิริอยางเจาะจงแดพระนามของพระเจา ใน
วัฒนธรรมของชาวฮีบรู “นาม” ไมเปนเพียงใครคนหนึ่งเรียกอีกคนหนึ่ง แต
บอกใหทราบถึงเอกลักษณเฉพาะของเขา ดังนั้นการสรรเสริญพระนามของ
พระเจามีความสําคัญยิ่ง เพราะเปนการเผยใหโลกเห็นวา พระนามนี้เปนนาม
ที่ควรคาแกการสักการะและถวายพระสิริ เพราะนี่เปนพระนามของพระผูสราง
แหงจักรวาล คําอธิษฐานในวันนั้นเริ่มตนดวยการนมัสการพระเจาในฐานะที่
พระองคทรงเปนพระผูสราง และพระเจาผูทรง “รักษาทุกสิ่งไว” (preserves)
(เนหะมีย 9:6 อาน โคโลสี 1:16, 17 ดวย) คําวา “รักษาทุกสิ่งไว” มาจาก
คํากริยาในภาษาฮีบรู ซึ่งหมายถึง “รักษาใหคงสภาพเดิม หรือคงความมีชีวิต
ชีวาไว”
พระเจาผูทรงสรางสรรพสิ่ง เปนผูทรงเลือกอับราฮัม ไมใชเพราะทานมี
ลักษณะพิเศษอะไรมากกวา “ดวงใจของทาน” มี “ความสัตยซื่อ” เมื่ออานดู
ประวัติของทาน ดูเหมือนทานขาดความเชื่อในหลายโอกาส แตในที่สุดเมื่อ
พระเจาทรงขอใหทานอับราฮัมถวายบุตรของทานเปนเครื่องถวายบูชาแก
พระองค และทานไมลมเหลว (ดู ปฐมกาล บทที่ 22) ทานอับราฮัมไมได
เรียนรูที่จะเปนคนสัตยซื่อเพียงแคขามคืน แตตลอดเวลานานปในการเดินติด
ตามพระเจาของทาน ในภาษาฮีบรู คําวา “ดวงใจ” อางถึง “จิตใจ” ดวย หรือ
กลาวไดอีกอยางวา ทานอับราฮัมไดพัฒนาความสัตยซื่อขึ้นในความคิดและใน
การกระทําจนเปนที่รับรูไดโดยพระเจา
ในการเริ่มตนไมกี่ประโยคในคําอธิษฐานของชาวอิสราเอลในครั้งนั้น
มีการเอยวาพระเจาทรงเปน (1) พระผูทรงสราง (2) ผูทรงรักษาทุกสิ่งไว
(3) ผูทรงรักษาพระสัญญา กอนอื่นชาวอิสราเอลไดรับการเตือนใจใหตระหนัก
วา “พระเจาคือใคร” : พระองคทรงสัตยซื่อ ทรงเปนพระเจาผูทรงสรางเรา
ทรงรักษาเราไว และพระองคทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงใหไวตอเราเสมอ การ
ระลึกความจริงเหลานี้ของพระเจาไว จะชวยเราใหมองเห็นพระเจาในทัศนวิสัย
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(perspective) ที่เปนจริงทุกมุมมองและที่จะเรียนรูที่จะไววางใจในพระองคใน
ชวงสถานการณยากลําบากที่สุดของเรา ขณะที่เราอาจรูสึกเหมือนวา พระองค
ทรงอยูหางไกลเรา อีกทั้งคิดในแงลบวา พระองคไมทรงหวงใยเราแลว ซึ่ง
เปนการทาทายที่เราคิดขึ้นเอง
เพราะเหตุใดหลักความเชื่อเรื่องพระเจาที่เปนพระผูสรางจึงเปน
ศูนยกลางแหงความเชื่อของเรา นอกจากนี้แลวมีหลักความเชื่อขอใด
อีกที่สําคัญ เรื่องวันสะบาโตเกี่ยวของกับการนมัสการพระผูสรางอยางไร

วันอังคาร

บทเรียนในอดีต

Lessons From the Past

อานพระธรรมเนหะมีย 9:9-22 สวนนี้ของคําอธิษฐานมีความ
แตกตางจากสวนแรกอยางไร
ชวงเปลีย่ นผานจากการสรรเสริญพระนามของพระเจาสําหรับความสัตย
ซื่อของพระองค แลวเลาเปรียบเทียบถึงความไมสัตยซื่อของชาวอิสราเอลขณะ
อยูในประเทศอียิปต และประสบการณในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งทําใหเรามองเห็น
โครงราง (outline) แตกตางไปโดยสิ้นเชิง กับสิ่งตางๆ ที่พระเจาทรงประทาน
แกคนอิสราเอลจึงเปนสิ่งที่นาเศรา (unfortunately) ที่ “บรรพชน” ตอบ
สนองต อ ของประทาน ด ว ยความมี ทิ ฐิ ความดื้ อ ดึ ง และความไม ใ ส ใจใน
กิจกรรมแหงความการุณย (gracious acts) ของพระเจาทามกลางพวกเขา
การรับรูถึงความลมเหลวของมนุษย วาขาดการอุทิศถวายอยางใจจริง
ตอพระเจา นับเปนกาวสําคัญสูการสารภาพบาป และการกลับใจใหม และแม
ขอพระคัมภีรเหลานี้ซึ่งพูดเกี่ยวกับผูคนที่ถูกกันออกไปหางไกลเรา ไมมีใคร
สามารถปฏิเสธวาทุกคนทามกลางพวกเรา วามีปญหาในประเด็นเดียวกัน
แนนอน ตรงนี้คือจุดที่พระกิตติคุณเขามาเพื่อเรา และเพื่อพวกเขา
เชนกัน การสารภาพความบาปของเราไมไดชวยใหเราไดรับความรอด ความ
รอดมีมาโดยการถวายบูชาของพระคริสตในนามของเรา การสารภาพจะตอง
ตามมาดวยการกลับใจใหม ซึ่งถือเปนศูนยกลางของการรับรูวา เราจะไดรับ
การชําระใหบริสุทธิ์โดยพระคริสตเทานั้น “ผานการกลับใจใหม และความเชื่อ
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เราตอนรับพระคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของเรา องคพระผูเปนเจาทรงเปน
ผูอภัยความบาปของเรา และทรงยกการลงโทษความบาปตามที่พระวจนะของ
พระเจาไดกลาวไว ใหลงโทษผูที่ไดลวงละเมิดพระบัญญัติของพระองค ดังนั้น
คนบาปจึงสามารถยืนตอพระพักตรของพระเจาดังผูบริสุทธิ์ เพราะพระคริสต
ไดทรงนําเขาสูความชื่นชมยินดีของชาวสวรรคแลว และโดยพระวิญญาณ
บริสทุ ธิพ์ วกเขาสามารถมีความสัมพันธกบั พระบิดา และพระบุตรได” (เอลเลนจี. ไวท, Selected Messages, เลม 3, หนา 191)
ในเวลาเดียวกัน เพราะพระคุณและความดีของพระเจา ไดทําใหเรา
สารภาพความบาปของเรา และกลับใจใหมจากทางผิดบาป เราจะตองมีความ
ตั้งใจมุงมั่น (determined) โดยอาศัยฤทธิ์อํานาจของพระเจาเชนกัน ในการที่
เราจะละทิ้งพฤติกรรมแหงความบาปทั้งปวง
ในหวงลึกสุดของอดีต อิสราเอลเปนชนชาติที่ดื้อดึง แตพระเจาไดทรง
รักพวกเขาตลอดมา เมื่อเรามองยอนกลับไปดูจะเห็นวาพระเจาไดทรงทําอะไร
บางสําหรับชนชาติอิสราเอล เปนสิ่งเตือนใจชาวอิสราเอลวา พระเจาไดทําสิ่ง
ตางๆ มากมายเพื่อพวกเขาในอดีต และพระองคจะทรงดูแลพวกเขาในปจจุบัน
และจะทรงดูแลตอไปในอนาคต นี่คือสาเหตุวา ทําไมจึงสําคัญมากสําหรับผูคน
ที่จะระลึกถึงพระเจาเสมอวาพระเจาไดทรงทําอะไรในประวัติความเปนมาของ
พวกเขา เมื่อพวกเขาหลงลืมโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาตกสูความยุงยาก
ใหคุณคิดยอนกลับไป ณ เวลาหนึ่งที่คุณแนใจวาพระเจาไดทรง
ทํางานในชีวิตของคุณ เพื่อนําคําปลอบประโลมจากสิ่งที่พระเจาไดทรง
ชวยคุณ มาเปนกําลังใจในครั้งตอไปเมื่อคุณตองตอสูดิ้นรนกับบางสิ่ง
สามารถเรียนรูถึงคุณความดีของพระเจาทามกลางเวลาเมื่อคุณทอแท
สุดๆ เพื่อเสริมกําลังใจตัวเองอยางไร

พุธ

พระบัญญัติและผูเผยพระวจนะ
The Law and the Prophets

อานพระธรรมเนหะมีย 9:23-31 ชาวอิสราเอลมีพฤติกรรม
อยางไร เมื่อทําการเปรียบเทียบกับพระเจา “ผูทรงพระมหากรุณาธิคุณ
ยิ่งใหญ” (เนหะมีย 9:25)
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ในตอนตอมาของคําอธิษฐานและเรื่องเทศนมุงเนนไปที่ชีวิตในแผนดิน
คานาอัน เมื่อชาวอิสราเอลเขาไปยึดครองแผนดิน ซึ่งพระเจาไดทรงประทาน
ใหพวกเขา ในแผนดินนั้นประกอบดวยตัวเมืองตางๆ ไรองุน และทุงนาพรอม
สําหรับการใชงานได แตพวกเขาไดรับสิ่งทั้งหมดนี้อยางไมเห็นคุณคา (taken
is all for granted) ใน เนหะมีย 9:25 ตอนสุดทายของขอกลาววา “พวกเขา
จึงไดกินอิ่มสมบูรณ (และกลายเปนคนอวน - became fat) และปติยินดีใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค” (หมายเหตุ: พระคัมภีรภาษาไทยฉบับ
ลาสุดไมแปลขอความในวงเล็บ) คําวา “กลายเปนคนอวน พบไดไมกี่แหงใน
พระคัมภีร (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:15 และ เยเรมีย 5:28) และแตละครั้งมี
ความหมายแฝงในเชิงลบ
ชาวอิสราเอลอาจมี “ความปติยินดีในพระมหากรุณาธิคุณในความ
ยิ่งใหญของพระเจา” แตพวกเขาไมไดปติยินดีในพระเจา แตปติยินดีที่มี
สารพัดสิ่งอุดมสมบูรณ ปรากฏชัดวา การมีสิ่งสารพัดไมไดทําใหชาวอิสราเอล
ดําเนินชีวิตใกลชิดพระเจา หลายครั้งเราคิดวา “ถาฉันเพียงมีสิ่งนี้..สิ่งนั้น ฉัน
คงจะมีความสุข” นาเสียดายเรามองเห็นคนอิสราเอลมีทุกสิ่งจากพระเจา แทน
ที่จะมีความสุข แตสารพัดสิ่งเหลานั้นกลับทําใหพวกเขาอุทิศตนเองแกพระเจา
นอยลง บอยครั้งชางเปนการงายจริงๆ สําหรับเราที่จะไปเนนเงินทองสิ่งของ
ที่ไดมา ขณะที่หลงลืมผูทรงประทานสิ่งเหลานั้น... นี่นับเปนการหลอกลวงที่
รายกาจ
แนนอน นี่ไมไดหมายความวา เราจะไมมีความสุขสําหรับสิ่งของตางๆ
ที่ พ ระเจ า ทรงประทานให เรา พระองค ป ระสงค ใ ห เรามี ค วามยิ น ดี ใ นสิ่ ง ที่
พระองคทรงประทานให แตความยินดีไมไดรับประกัน (guarantee) วาเราจะมี
ความสัมพันธที่ดีกับพระเจา ที่จริงแลวถาเราไมระมัดระวังสิ่งเหลานี้สามารถ
กลายเปนกอนหินทําใหเราเดินสะดุดได
อยางไรก็ดี ในบทเรียนนี้ พวกผูนําพากันสารภาพที่พวกเขาไมสัตยซื่อ
ตอพระเจา ขณะที่พวกเขามองผานประวัติศาสตร พวกเขามองเห็นหัวขอ
เจาะจงของความผิ ด ซึ่ ง พวกเขาได ทํ า ไปในนามของชนชาติ ลั ก ษณะสอง
ประการที่โผล (emerge) ขึ้นมาใหเห็นปรากฏขึ้นหลายครั้งคือ (1) ชาว
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อิสราเอลโยนพระบัญญัตขิ องพระเจาทิง้ ไป และ (2) พวกเขาทําการขมเหงผูเ ผย
พระวจนะของพระเจา
เวลานี้พวกเขาตระหนักวาพระบัญญัติของพระเจา และผูเผยพระวจนะ
ของพระองคมีความจําเปนตอการพัฒนาของพวกเขาในฐานะเปนประเทศที่
เปนประชากรของพระเจา และในฐานะบุคคล คําอธิษฐานของพวกเขากลาว
เนนในบทสรุปในเรื่องนี้โดยกลาววา “ถามนุษยรักษาพระบัญญัติของพระเจา
พระองคจะทรงสถิตอยูกับพวกเขา” และ “เพราะฉะนั้นเจาทั้งหลายจึงตอง
รักษากฎเกณฑของเรา และกฎหมายของเรา ผูที่ทําตามจึงจะมีชีวิตอยู เราคือ
ยาหเวห” (เนหะมีย 9:29; เลวีนติ ิ 18:5) และโดยการเนนจุดเดน (highlighting)
วาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาเปนผูดลใจผูเผยพระวจนะใหเขียนหรือ
พูดออกมา พระเจาทรงประทานพระบัญญัติใหเรา เพื่อเราจะมีชีวิตอยางครบ
บริบูรณ (abundant) และพระองคทรงสงผูเผยพระวจนะของพระองคมาเปน
ผูนําเราใหเขาใจความจริงของพระองค สิ่งที่เราทํากับของประทานเหลานี้ เปน
คําถามของสิ่ง ซึ่งขาดเสียมิไดสําหรับเราทั้งปวง

วันพฤหัสบดี

การสรรเสริญและการออนวอน
Praise and Petition

อานพระธรรมเนหะมีย 9:32-38 จุดเนนตอนจบคําอธิษฐาน
สารภาพบาปคืออะไร
คําอธิษฐานไดหวนกลับมาสรรเสริญพระเจาวาพระองคคอื ใคร: พระองค
ทรงยิ่งใหญ ทรงมหิทธิฤทธิ์ และนาเกรงขาม พระองคทรงรักษาพันธสัญญา
และทรงพระกรุณา ดูเหมือนพวกเขามีความจริงใจในการรับรูของพวกเขาวา
พระเจาทรงแสนดีตอพวกเขาเพียงใด
ในเวลาเดียวกันพวกเขาไดกลาวออนวอน (petition) ดวยการทํา
“พันธสัญญา” กับพระเจา ซึ่งไดกลาวพรรณนาในรายละเอียดใน เนหะมีย
บทที่ 10
“ขาแตพระเจาของขาพระองคทั้งหลาย ซึ่งเปนพระเจายิ่งใหญ ทรง
ฤทธิ์ และนาเกรงขาม ผูทรงรักษาพันธสัญญา และความรักมั่นคง ฉะนั้นขอ
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พระองคอยาทรงเห็นวา ความทุกขยากลําบากทั้งสิ้นนั้นเปนแตสิ่งเล็กนอย ซึ่ง
บังเกิดขึ้นกับขาพระองคทั้งหลาย กับบรรดากษัตริยของขาพระองคกับบรรดา
เจานาย บรรดาปุโรหิต บรรดาผูเผยพระวจนะ บรรพบุรุษ และชนชาติของ
พระองคทั้งสิ้น ตั้งแตสมัยกษัตริยอัสซีเรีย จนถึงวันนี้” (เนหะมีย 9:32)
ประชาชนจะตองจายเงินภาษีใหกบั กษัตริยท งั้ หลายทีป่ กครองพวกเขา
ความกดดันจากทุกดานกําลังรบกวน (plaguing) ชนกลุมเล็กทั่วอิสราเอล
และพวกเขารูสึกเหน็ดเหนื่อยทอแท พวกเขาตองอดกลั้นอดทนตอนักปกครอง
แบบกดขี่คนแลวคนเลา และพวกเขารอความหวังที่จะไดรับการบรรเทา
นาสนใจจริง ที่พวกเขาเรียกพวกเขาเองวา “ผูรับใช” (servants) หลัง
จากไดสาธยายความไมสัตยซื่อของชนชาติของพวกเขาในอดีตจบลง แลวเริ่ม
เอยถึงพวกเขาเองดวยคําวา ผูรับใชทั้งหลาย แนนอนพวกเขาเชื่อฟงผูอยู
เหนือพวกเขา การใชถอยคําดังกลาว บอกเปนนัยวาพวกเขาตะหนักวาพวก
เขาตองเชื่อฟงองคพระผูเปนเจาไมเหมือนคนรุนกอนที่ดื้อดึงนี่เปนการแสดง
ออกในความปรารถนาของพวกเขาที่จะเปนคนสัตยซื่อตอองคพระผูเปนเจา
และพระบัญญัติของพระองค และในฐานะที่เปนผูรับใชทั้งหลายของพระเจา
พวกเขาทูลขอพระองคไดโปรดเขาแทรกแซงสิ่งที่พวกเขากําลังเผชิญหนาอยู
แทนพวกเขาดวย
ชุมชนของทานเอสราและเนหะมีย บรรยายถึงประสบการณที่พวกเขา
กําลังเผชิญอยูวา “เราทั้งหลายเปนทุกขนัก” (เนหะมีย 9:37) ซึ่งเปรียบ
ได กั บ ความยากลํ า บากที่ ค นอิ ส ราเอลได ป ระสบขณะอยู ใ นประเทศอี ยิ ป ต
(เนหะมีย 9:9) การอธิษฐานสรรเสริญพระเจา และทูลขอพระองคอยาไดทรง
มองขามพวกเขา ตอนนี้ชุมชนทูลขอพระเจาใหเขามาแทรกแซง เหมือนที่
พระองคทรงทําในอดีต แมวาพวกเขาไมมีคุณคาเหมาะสมเพียงพอ เพราะจะ
วาไปไมมีแมกษัตริยองคเดียว เจาชายองคเดียว แมแตพวกปุโรหิตและผูเผย
พระวจนะ หรือบรรพบุรุษที่สัตยซื่อ ดังนั้นพวกเขาไววางใจในพระคุณของเจา
องคเดียวเทานั้น เพราะพระองคทรงพระเมตตา และพวกเขาจะไมวางใจใน
ผลงานของบรรพบุรุษของพวกเขา แตหวังใจใหองคพระผูเปนเจาจะเขาแทรก
แซงแทนพวกเขา
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อานพระธรรมโรม 5:6-8 ขอพระคัมภีรเหลานี้สะทอนสิ่งที่ชาว
อิสราเอลกําลังทูลขอพระเจาอะไรบางเราไดรับคําหนุนใจอะไรจากการ
อธิษฐานนี้ และทานอัครทูตเปาโลกําลังกลาวอะไรในพระธรรมโรม

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “การสารภาพความบาป”
หนา 37-41, เคล็ดลับแหงความสุข
ในพระธรรมเนหะมีย 9:25 กลาววา ชาวฮีบรูทั้งหลายสนทนากันวา
บรรพบุรษุ ของพวกเขามีความรูส กึ “ปตยิ นิ ดีในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระเจา”
พระเจาทรงเปนผูทรงประกอบการดียิ่งใหญ รากศัพทตรงนี้เปนคําเดียวกับ
คําวา “เอเดน” ซึ่งเปนชื่อของสวนที่พระเจาทรงประทานใหกับอาดัมและเอวา
บรรพบุรุษของมนุษยคูแรกเขาอาศัย (ปฐมกาล 2:15) บางถาจะใหดีตองแปล
วา “พวกเขารูสึกเหมือนไดอยูในสวนเอเดน” อะไรทํานองนั้น” หากใชคําวา
“เอเดน” เปนคํากริยา
พระกิตติคุณทําใหกลับไปสูสภาพเดิม (restoration) มีสัญลักษณ
อะไรที่เราสามารถจะใชแทนสวนเอเดน ซึ่งในที่สุดเราทั้งปวงจะถูกทําใหกลับ
สูสภาพเดิมได พระเจาทรงเรียกชาวฮีบรู (ทานอับราฮัมและตอมาเผาพันธุ
ของทาน) ใหออกมา และเดินไปสูทางแยก (crossroads) แหงโลกสมัยโบราณ
เพื่อสรางสิ่งที่สะทอนสวนเอเดนใกลชิดที่สุด ซึ่งอาจปรากฏอยูไดแมแตหลัง
จากชาวยิ ว ได ก ลายเป น คนพลั ด ถิ่ น และได ก ลั บ มายั ง แผ น ดิ น บ า นเกิ ด
ศักยภาพยังคงอยูตรงนั้น “เพราะวาพระยาหเวหจะทรงชูใจศิโยน พระองคจะ
ทรงชูใจที่ทิ้งรางทุกแหงของเธอ และจะทําใหถิ่นทุรกันดารของเธอเหมือน
สวนเอเดน” (อิสยาห 51:3) ถูกแลวผูคนมีความยินดีในพระพรดานวัตถุ
สิ่งของ ที่องคพระผูเปนเจาทรงสัญญากับพวกเขา พระพรที่ประทานให ไมวา
จะเปนไปในระดับใดในโลกที่ลมลง สิ่งเหลานี้ควรทําใหเรารําลึกถึง (reminiscent) ความอุดมสมบูรณของสวนเอเดน และนั่นเปนสิ่งดี พวกเขาสมควร
จะไดรับความชื่นชมยินดี พระเจาทรงสรางโลกดวยวัตถุธาตุตางๆ อยางลงตัว
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เพื่อใหชาวอิสราเอลสมัยโบราณรูสึกชื่นชมยินดีในพระพรที่ทรงประทานให
ความบาปของพวกเขาคือ “การคิดถึงสรรพสิ่งสมบูรณคลายสวนเอเดนสําหรับ
พวกเขาเอง” แทนที่จะคิดสิ่งที่พวกเขาไดรับจากความดียิ่งใหญของพระเจา
แตพวกเขาลืมองคพระผูเปนเจา (เอเสเคียล 23:35) พระเจาแสนดีผูทรง
ประทานความสมบูรณใหกับพวกเขา แทนที่สิ่งดีงามนั้นจะดลใจพวกเขาไมให
หยุดที่สิ่งของที่พวกเขาไดรับ ซึ่งก็สิ้นสุดลงตรงนั้น สิ่งที่พวกเขาควรทําคือการ
ขอบพระคุณ และสรรเสริญในสิ่งดีงามของพระเจา แลวพวกเขาก็จะรับพระพร
ตามมาไมรูจบ สิ่งที่พวกควรไดทําคือการเปดเผยพระเจาใหกับประชาชาติที่
อยูรายรอบดินแดนของพวกเขา

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. พระเยซูตรัสวา “เมล็ดซึ่งหวานกลางหนามนั้น ไดแกบุคคลที่ได
ฟงพระวจนะ แตความกังวลของโลก และการลอลวงของทรัพย
สมบัติรัดพระวจนะนั้นเสียจึงไมเกิดผล” (มัทธิว 13:22) คําวา
“การลอลวงของทรัพยสมบัติ” มีความหมายอยางไร และเกี่ยว
ของกับการอธิษฐานสารภาพบาปของคนอิสราเอลในบทเรียน
สัปดาหนี้อยางไร
2. จากคําอธิษฐานในเนหะมีย บทที่ 9 ที่กลาวถึงพระผูสรางและ
ค้ําจุนชีวิต สิ่งนี้บงบอกวา การสรางโลกเปนพื้นฐานทางความเชื่อ
ของเราอยางไร
3. เราจะตระหนักถึงการรับรูตั้งแตเดิมที่เต็มไปดวยความบาป โดย
ไมปลอยใหซาตานใชความบาปตามธรรมชาติของเราทําใหเรา
ทอถอยและละทิ้งความเชื่อไดอยางไร
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บทที่ 8

พระเจาและพันธสัญญา
God and the Covenant
วันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

เนหะมีย 10:1-29; ปฐมกาล 4:8-19; ฮีบรู 13:20; โยชูวา บทที่ 24;
เนหะมีย 10:30-39; ฮีบรู 8:1-7

ขอควรจํา “ดวยเหตุนี้ เราทั้งหลายจึงทําพันธสัญญามั่นคง และ

บันทึกไว เจานาย คนเลวี และปุโรหิตของเราทั้งหลาย
จึงประทับตราของเขาไว.....เราจะไมเพิกเฉยตอพระนิเวศ
ของพระเจาของเรา” (เนหะมีย 9:38; 10:39)

พ

ระคัมภีรห มายความอยางไร เมือ่ พูดเกีย่ วกับ “พันธสัญญา”
คําอธิบายงายที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่พระคัมภีรเอยถึงพันธสัญญาคือ
“เปนการสถาปนาความสัมพันธทางกฎหมายระหวางพระเจา และประชากร
ของพระองค” พระเจาตรัสวา “เจาทั้งหลายเปนประชากรของเรา และเราคือ
พระเจาของเจา” นอกเหนือกวานี้ เราสามารถพบตัวอยางพันธสัญญาที่ได
เขียนไวทามกลางชนชาติอื่นๆ ในโลกสมัยโบราณ บอยครั้งเปนการทําพันธสัญญาระหวางผูนําและผูรับใชที่อยูภายใตเขา
พั น ธสั ญ ญาเหล า นี้ ถู ก สถาปนาขึ้ น เพราะเป น ประโยชน แ ก ทั้ ง สอง
ฝาย ผูนําจะดูแลคนที่อยูใตพวกเขา และผูคนที่อยูใตพวกเขาจะตองจายภาษี
(หรือเครื่องบรรณาการ) แตสําหรับพระเจา เรื่องพันธสัญญาจะแตกตางกัน
ออกไป พระเจาจะไมไดรับสิ่งใดจากพันธสัญญานั้น กระนั้นพระองคทรง
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สัญญาจะรักษาขอสัญญาไวอยางสัตยซื่อ แมวาฝายมนุษยบางครั้งจะเบี้ยว
พันธสัญญานั้นก็ตาม ทุกพันธสัญญาจะพวงดวยขอตกลงไว อยางพันธสัญญา
ระหวางมนุษยกับพระเจา เมื่อปฏิบัติตามจะไดพระพร เมื่อละเมิดก็จะไดรับคํา
สาปแชงพระเจาทรงทําพันธสัญญากับชาวอิสราเอล ชาวอิสราเองจะตองรูเมื่อ
สิ่งเลวรายไดเริ่มประดังเขามา เพราะพวกเขาไดละเมิดพันธสัญญานั้น
สัปดาหนี้เราจะมองไปยังพันธสัญญา ที่ชาวอิสราเอลไดทําการตออายุ
(renewed) ไวกับพระเจา ในพระธรรมเนหะมีย บทที่ 10 และใหทําการ
อภิปรายหลักการทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร และความสําคัญของการทํา
พันธสัญญาที่บันทึกไวในพระคัมภีร

วันอาทิตย

แนวคิดเกี่ยวกับพันธสัญญา

The Idea of the Covenant

อานพระธรรมเนหะมีย 10:1-29 (ทําใหความจําของคุณกลับมี
ชีวิตขึ้นโดยการอานเนหะมีย 9:36-38) ใครเปนผูทําพันธสัญญาฉบับนี้
และเหตุใดทั้งสองฝายจึงทํารวมกัน
แมวามีเพียงหัวหนาทั้งสองฝายเซ็นชื่อในเอกสาร ขอพระคัมภีรชี้ให
เห็นขอสังเกตวา “และคนทัง้ ปวง...ไดสมทบกับพีน่ อ งของเขากับขุนนางของเขา
เขาในการสาบาน และปฏิญาณที่จะดําเนินตามธรรมบัญญัติของพระเจา”
(เนหะมีย 10:28, 29) มีอะไรสําคัญเปนพิเศษเกี่ยวกับพันธสัญญา ที่ทําให
พวกเขาทั้งปวงปรารถนาที่จะเขาไปมีสวนในขอตกลงกับพระเจา เพื่อที่จะตอบ
คําถามนี้ เราตองกลับไปยังจุดแรกเริม่ และทําความเขาใจแนวคิดของพระคัมภีร
ในเรื่องพันธสัญญา
พันธสัญญามีความสําคัญเพราะวาเปนสวนหนึง่ ในเรือ่ งราวของพระเจา
ที่ทําการตกลงกับครอบครัวของมนุษยที่เปนคนบาป และเผยใหเห็นความ
ปรารถนาแรงกลาของพระเจาที่จะมีความสัมพันธกับมนุษย ทั้งยังเปดโอกาส
ใหประชาชนแสดงออกถึงความปรารถนาของพวกเขาที่จะอุทิศถวายชีวิตแด
พระเจา
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เรื่องการทรงสรางของพระเจาในพระธรรมปฐมกาล บทที่ 1 และ 2
เปดเผยใหเห็นไมเพียงเรื่องการทรงเนรมิตสรางมนุษยคูแรก แตไดพรรณนา
ถึงความสัมพันธระหวางพระเจาและมนุษย และระหวางพวกเขาเองเชนกัน
อยางไรก็ดีความบาปไดเขามา และทําใหความสัมพันธทั้งหมดแตกหักไป
ความบาปเปนตัวตอตานการทรงสราง และไดนําความตายมาให
การศึกษาเกี่ยวกับลําดับวงศตระกูลของอาดัม ในที่สุดไดแบงแยก
ออก เมื่อคาอินเลือกเสนทางชั่วราย (ปฐมกาล 4:8-19) และเสทไดเลือกติด
ตามพระเจา (ปฐมกาล 5:3-24) พงศพันธุของคาอินเองไดมาถึงจุดสูงสุดคือ
“ลาเมค” (ปฐมกาล 4:17-19) ลาเมคเปนคนลําดับที่เจ็ดนับจากอาดัม ลาเมค
เปนผูเ ริม่ ธรรมเนียมทีช่ วั่ รายนัน่ คือการมีสามีหรือภรรยาหลายคน (polygamy)
นับแตนั้นมามีความรุนแรง และการแกแคนในฝายเชื้อสายของคาอิน อยางไร
ก็ตามเชื้อสายของคาอินไดแตงงานใกลชิดกันกับพงศพันธุของ “เสท” ซึ่ง
ยังคงความสัตยซื่อ และเชื้อสายคนที่เจ็ดของเสทถูกยกขึ้นมาเปนตัวอยางคือ
ทาน “เอโนค” ผูซึ่ง “ดําเนินกับไปพระจา” (ปฐมกาล 5:24) ซึ่งตอมาทาน
เอโนคถูกรับขึ้นไปสวรรคทั้งเปน นาเสียดายอยางยิ่งที่ชาวโลกตอนรับเอาฝาย
ความชั่วรายมากกวาความสัตยซื่อตอพระเจา และสายพันธุของผูติดตาม
พระเจามีจํานวนนอยลงทุกขณะ จนไมนานดูเหมือนไมเหลือครอบครัวที่มีใจ
ศรัทธาในพระเจา ที่พระเจาสามารถสงถอยคําแหงพระสัญญาเพื่อชวยมวล
มนุษยได ณ จุดนั้นเอง พระเจาทรงเขาแทรกแซงโดยทรงสงน้ํามาทวมโลก
เปนการทวมใหญทุกพื้นผิวของโลก ซึ่งเทากับเปนการสรางโลกขึ้นใหม เปน
การพลิกกลับ (reversal) และทําลายลางชีวิตคนบาปทั้งมวล อยางไรก็ดี
พระเจาทรงทําลายมนุษยคนบาปเทานั้น ขณะที่จริงมนุษยก็ไดทําลายตนเอง
อยูแลว (ปฐมกาล 6:11-13)
คุณเคยมีประสบการณสว นตัวทีเ่ ห็นวา ความบาปเปนตัวทําลาย
ที่ทรงพลังมากหรือไม อะไรเปนสิ่งเดียวที่มีอํานาจเหนือความบาป และ
เราจะไดรับอํานาจดังกลาวไดอยางไร
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วันจันทร

พันธสัญญาในประวัติศาสตร

Covenants in History

ชวงเวลาหลังน้ําทวมโลก พระเจาเริ่มงานอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ทรงเริ่ม
จากโนอาห และครอบครัวที่มีจํานวนคนเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ กับครอบครัว
ของโนอาหก็เชนกัน พระองคทรงสรางความสัมพันธขึ้น และศูนยกลางของ
ความสัมพันธนั้นคือแนวคิดเรื่อง “พันธสัญญา” พระคัมภีรบงบอกเอกลักษณ
ของพันธสัญญาสําคัญเจ็ดประการที่พระเจาทรงทําไวกับมนุษย
พันธสัญญา ที่ 1 - ทรงทํากับทานอาดัม (ปฐมกาล บทที่ 1-3)
พันธสัญญา ที่ 2 - ทรงทํากับทานโนอาห (ปฐมกาล บทที่ 6-9)
พันธสัญญา ที่ 3 - ทรงทํากับทานอับราฮัม (ปฐมกาล บทที่ 12:1-3)
พันธสัญญา ที่ 4 - ทรงทํากับทานโมเสส และประชาชนชาวอิสราเอล
ซึ่ ง เรี ย กว า พั น ธสั ญ ญาซี น าย หรื อ พั น ธสั ญ ญา
โมเสส (อพยพ บทที่ 19-24)
พันธสัญญา ที่ 5 - พันธสัญญา “ฟเนหัส” (กันดารวิถี 25 :10-13)
พันธสัญญา ที่ 6 - พันธสัญญาดาวิด (2 ซามูเอล 7:5-16)
พันธสัญญา ที่ 7 – พันธสัญญาใหม (เยเรมีย 31:31-34)
ขอพระคัมภีรตอไปนี้กลาวถึง “พันธสัญญานิรันดร” อะไรบาง
(ปฐมกาล 9:16; 17:7; อิสยาห 55:3; ฮีบรู 13:20)
พระคัมภีรกลาวเปนเสียงเดียวกันถึง “พันธสัญญานิรันดร” รวม
16 ครั้ง ในจํานวนนี้ 13 ครั้ง กลาวเจาะจงวาพระเจาทรงทําพันธสัญญากับทาน
อับราฮัม ทํากับชาวอิสราเอลที่ภูเขาซีนาย และทํากับกษัตริยดาวิด พันธสั ญ ญาแต ล ะฉบั บ ที่ ก ล า วมาข า งบน แม ว า จะมี ค วามพิ เ ศษไม เ หมื อ นใคร
(unique) มีรอยประทับ “พันธสัญญานิรันดร” ซึ่งเหมือนกับ “ขาวประเสริฐ
นิรันดร” ที่ไดประกาศครั้งแรกใน พระธรรมปฐมกาล 3:15 ขาวพระกิตติคุณ
นิรันดรนี้ ถูกนํามาเปดเผยตอเนื่องตลอดในพระคัมภีร ซึ่งเนื้อหามีความลุมลึก
เดียวกันกับพันธสัญญานิรนั ดร ซึง่ เปนพันธสัญญาหนุนเนือ่ งกัน (consecutive)
เพื่อทําหนาที่อธิบายใหเขาใจในความลุมลึกของ “พันธสัญญาแหงความรัก”
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ซึ่งไดเปดเผยอยางสมบูรณในแผนการแหงความรอด พันธสัญญาเกา และ
พันธสัญญาใหม (พระคัมภีรเดิมและพระคัมภีรใหม) บอยครั้งใหถอยคําที่
แตกตางกัน ขณะที่สวนประกอบเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
1. การชําระใหบริสุทธิ์ (ตอเนื่อง) (Sanctification) “พระยาหเวห
ตรัสดังนี้แหละ เราจะบรรจุธรรมบัญญัติไวในเขาทั้งหลาย และเราจะจารึกมัน
ไวบนดวงใจของเขา” (เยเรมีย 31:33 เปรียบเทียบกับ ฮีบรู 8:10)
2. การทําใหกลับคืนดี (Reconciliation) “และเราจะเปนพระเจา
ของเขา และเขาจะเปนประชากรของเรา” (เยเรมีย 31:33; เปรียบเทียบกับ
ฮีบรู 8:10)
3. พันธกิจที่ไดรับมอบหมาย (Mission) “และทุกคนจะไมสอน
เพื่อนบาน และพี่นองของตนแตละคนอีกวา จงรูจักพระยาหเวห เพราะเขา
ทุกคนจะรูจักเรา ตั้งแตคนเล็กนอยที่สุด ถึงคนใหญโตที่สุด” (เยเรมีย 31:34;
ฮีบรู 8:11)
4. การทําใหเปนผูชอบธรรม (Justification) “พระยาหเวหตรัส
ดังนี้และ “เพราะเราจะใหอภัยความผิดบาปของเขา และจะไมจดจําบาปของ
เขาอีกตอไป” (เยเรมีย 31:34; ฮีบรู 8:12)

วันอังคาร

โครงสรางของพันธสัญญา
Covenantal Structure

นักศึกษาพระคัมภีรตระหนักวามีรูปแบบโครงสรางของพันธสัญญา
ในพระคัมภีร เรื่องนี้มีใหเห็นแมในพันธสัญญาที่ชาว “ฮิตไทต” (Hittites)
สมัยโบราณทําขึ้น คือพระเจาทรงสื่อสารกับผูคนในลักษณะเฉพาะที่ผูคนใน
วัฒนธรรมของพวกเขาจะเขาใจได พันธสัญญาเปนสิ่งสามัญที่ชนอิสราเอล
สมัยโบราณใชกัน อยางเชนพันธสัญญาที่ชาวอิสราเอลทํากับพระเจา ประกอบ
ดวยสวนตางๆ ดังตอไปนี้: (ก) บทความเบื้องตน (พระเจาคือใคร) (ข) ประวัติ
ความเปนมา (เอยถึงความสัมพันธที่ผานมา) (ค) การกําหนดเงื่อนไขหรือ
กฎเกณฑ ซึ่ ง รวมถึ ง พระพร และคํ า สาปแช ง เมื่ อ ฝ า ยหนึ่ ง ไม ป ฏิ บั ติ ต าม
(ง) การเปนพยาน (จ) เซ็นชื่อในพันธสัญญา ดังนั้นจึงไมเปนเรื่องประหลาด
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ใจที่พระเจาทรงใชบางสิ่งในลักษณะที่คลายกัน เพื่อสื่อสารกับประชากรของ
พระองคในสมัยโนน พระองคทรงใชวิธีการที่พวกเขาคุนเคย
ยกตัวอยางเชน หนังสือ “เฉลยธรรมบัญญัติ” ทั้งเลม ถูกเขียนขึ้นใน
รูปแบบของพันธสัญญา เพราะวาทานโมเสสเชื้อเชิญประชากรของพระเจาให
เขาสูการทําพันธสัญญาใหมกับพระเจาของพวกเขา ซึ่งไดแสดงใหเห็นพันธสัญญาในรูปแบบนี:้ (1) บทความเบือ้ งตน (เฉลยธรรมบัญญัติ 1:1-5) (2) ประวัติ
ความเปนมา (เฉลยธรรมบัญญัติ 1:6-4:43) (3) เงื่อนไข ขอกําหนด หรือกฎ
เกณฑ (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:44-26:19) (4) คําอวยพรและคําสาปแชง (เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 27-30) (5) พยาน (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19) และสุดทาย
(6) การจัดเตรียม-การจัดหาไวเปนพิเศษ (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:9-13)
อานพระธรรมโยชูวา บทที่ 24 รูปแบบของพันธสัญญานี้ เปด
เผยใหเห็นอะไรบาง
เปนความจริงเชนกันเกี่ยวกับการ “การฟนฟู” (renewal) พันธสัญญา
ขึ้นใหมโดยทานโยชูวา
ประการแรก จะเกริ่นใหทราบวา พระเจาทรงเสนอพระองคเองวาเปน
“องคพระผูเปนเจา พระเจาของชาวอิสราเอล” (โยชูวา 24:2) ตามมาดวยการ
เลาประวัติศาสตรอันยาวนาน เมื่อทานโยชูวาเตือนประชาชนถึงสิ่งที่พระเจา
ทรงไดทําเพื่อพวกเขาในอดีต (โยชูวา 24:2-13) หลังจากการเลาเรื่องประวัติศาสตร ก็จะยกเรื่องเงื่อนไขหรือขอบัญญัตินั้นมากลาว (โยชูวา 24:14, 15, 23)
ตามมาดวยพระพรในดานตางๆ เมื่อปฏิบัติตาม และจะไดรับคําแชงสาปหาก
ละเมิด (โยชูวา 24:19, 20) มีการระบุถึงพยาน (โยชูวา 24:22, 27) และกลาว
เสริมถึงการจัดหาพิเศษ (special provision) (โยชูวา 24:25, 26) ตรงนีเ้ ชนกัน
รูปแบบพื้นฐานของพันธสัญญาจะถูกใชเพื่อสื่อสารกับชาวอิสราเอล และแสดง
ใหพวกเขาเห็นวา ไมเพียงพระเจาจะทรงนําพวกเขาในอดีต แตทรงกําหนดให
พวกเขารักษาพันธสัญญาไวจนถึงวันสิ้นสุดของพันธสัญญา
อานพระธรรมโยชูวา 24:15 มีหลักการอะไรตรงนี้ ที่เราสามารถ
นํามาประยุกตใชกับเราในวันนี้ได
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พุธ

คําปฏิญาณ

Pledges

อานพระธรรมเนหะมีย 10:30-39 สี่สิ่งที่ชาวอิสราเอลปฏิญาณ
เพื่อฟนฟูพันธสัญญา มีอะไรบาง
ประชาชนทั้งหลายไดกลาวปฏิญาณที่จะปฏิบัติตามสิ่งตอไปนี้
1. จะไมแตงงานกับคนตางความเชื่อ (พวกไหวรูปเคารพ)
2. จะถือรักษาวันสะบาโตไวมั่นคง (ไมทําธุรกิจในวันสะบาโต)
3. ทําการยกหนี้ในปสะบาโต ใหคนยากจนและใหอิสรภาพแกพวกเขา
4. สนับสนุนกิจการในพระวิหาร ดานเงิน นําบุตรหัวปมาถวาย นําผลแรกและ
สิบลดหนึ่งมาถวาย
คําปฏิญาณสามขอแรกเกี่ยวโยงกับความสัมพันธกับคนอื่นๆ (การ
แตงงาน และการยกหนี้) และกับพระเจา (วันสะบาโต) ขณะขอสุดทาย
(เนหะมีย 10:32-39) เกี่ยวเนื่องกับกฎเกณฑของโบสถ (หรือวิหาร)
เปาหมายของชุมชนคือการเผยใหเห็นวาพวกเขาไดใหคํามั่น (committed) ตอพันธสัญญา ดังนั้นการปฏิบัติตนตามพันธกิจ จะเสริมสรางความ
สัมพันธกับพระเจา และคนอื่นๆ แมวาพวกเขาจะไมรักษาพันธสัญญาไวอยาง
สมบูรณเสมอ พวกเขาเขาใจวานิสัยดี และการปฏิบัติถูกตองจะมีอิทธิตอ
อนาคต ถาชาวอิสราเอลจะเดินไปบนเสนทางถูกตอง พวกเขาจะตองมุงในการ
ปฏิบัติและนิสัยที่ถูกตอง ซึ่งจะเปนพลังกระแส (conductive) นําไปสูจุดที่ตอง
การได ถาพวกเขาตองการดําเนินกับพระเจาใกลชดิ พวกเขาตองใหความสําคัญใน
เรื่องวันสะบาโตและดูแลโบสถ เพราะนั่นเปนบันไดขั้นสําคัญนําไปสูทิศทางนั้น
นาเสียดาย ที่พวกเขาไมรักษาคําปฏิญาณของพวกเขาไวดีพอ ตามที่
เห็นในบทสุดทายของพระธรรมเนหะมีย กระนั้นแมทุกคนไมถือรักษา แตมี
จํานวนไมนอยที่ไดถือปฏิบัติ ดวยการชวยเหลือของพระเจา ชวยใหพวกเขา
เพงมองไปยังพระองค เราสามารถพัฒนานิสัยที่ดี และมุงมั่นเดินไปบนเสน
ทางถูกตองและยึดติด (stick) บนเสนทางนั้นได
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“เมื่อทานใชความตั้งใจอยางถูกตอง ชีวิตของทานจะไดรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด เมื่อทานถวายความตั้งใจของทานใหพระคริสต
ทานไดนาํ ตัวทานเองเขามาผูกพันกับอํานาจทีเ่ หนือกวาเจาผูค รอบครอง
และอํานาจใดๆ ทั้งสิ้น ทานจะมีกําลังจากเบื้องบนที่คอยพยุงทานให
มั่ น คง และด ว ยการมอบถวายตั ว ให พ ระเจ า อย า งต อ เนื่ อ ง ท า นจะ
ดําเนินชีวิตใหมได ซึ่งเปนชีวิตแหงความเชื่อ” (เอลเลน จี. ไวท, เคล็ดลับแหงความสุข, หนา 48) มีสิ่งใดดึงรั้งคุณไวจากการมีประสบการณ
ตามที่ไดเขียนไวตรงนี้

วันพฤหัสบดี

พระวิหาร

The Temple

มองไปที่พระธรรมเนหะมีย 10:32-39 เหตุใดการประกอบพิธี
ในพระวิหารมีความสําคัญสําหรับชาวอิสราเอล ตามที่แสดงใหเห็น
(เนหะมีย 10:39) เหตุใดพระวิหารจึงมีความจําเปนตอความเชื่อโดย
รวม (ฮีบรู 8:1-7)
ชาวอิสราเอลไดปฏิญาณที่จะดูแลพระวิหาร แมวาพวกเขาจะเปนชน
กลุมเล็ก ดานการเงินไดรับความกดดันจากกษัตริยหลายองคที่ปกครองตอ
เนือ่ งมา พวกเขาตัดสินใจวาพวกเขาจะถวายจากเงินจํานวนเล็กนอยทีพ่ วกเขามี
เพื่อจะทําใหการดําเนินงานในวิหารมีความรุงเรืองแทนที่เพียงแคจะดํารงอยู
เทานั้น ดังนั้นพวกเขาเลือกที่จะถวาย “หนึ่งในสามของเซเขล (shekel)
สําหรับการประกอบพิธีในพระวิหารทุกป แทนที่จะถวายเมื่อมีการสํารวจ
สํามะโนครัว ตามที่มีบัญญัติกําหนดไว ทั้งชาติมองเห็นความจําเปนที่จะถวาย
เกินกวาขอกําหนดบงบอกไว เพิ่มเติมจากจํานวนนี้พวกเขาจัดใหกับหลาย
ครอบครัวอยางเจาะจง เพื่อรับผิดชอบในการจัดหาฟนสําหรับแทนบูชา ซึ่ง
ในเรื่องนี้พวกเขาตางรับรูวา ถาไมมีการจัดระเบียบใหมีใครรับผิดชอบ การ
ปรนนิบัติรับใชอาจจะคอยๆ แผวไป
พวกเขาสงเสริมใหมีการถวายผลแรก และถวายบุตรคนแรก ถวาย
สิบลดหนึ่ง และถวายเงินถวาย โดยใหถือวาเปนสวนหนึ่งของการนมัสการใน
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พระวิหาร เพื่อการปรนนิบัติรับใชของพวกปุโรหิต และชาวเลวีทั้งหลาย สิบลดหนึง่ ของทุกสิง่ จะใหสาํ หรับชาวเลวี สวนเงินถวายเมือ่ มีการถวายบุตรคนแรก
ถือเปนเงิน “คาไถ” (redeemed by money) เปนจํานวนที่เพิ่มขึ้นจากที่ชาว
เลวีไดรับ อยางไรก็ดีจากสิบเปอรเซ็นตที่ชาวเลวีไดรับจะถูกสงใหพวกปุโรหิต
พระวิหารทําการรับใชประดุจการเตนของหัวใจของชนชาติอิสราเอล
เปนศูนยกลางแหงความเชื่อของพวกเขา นับเปนเรื่องโศกเศราที่เกิดขึ้น เมื่อ
กษัตริยเนบูคัดเนสซารไดรื้อพระวิหารลง และนําเครื่องใชอันศักดิ์สิทธิ์ของ
พระวิหารไปยังบาบิโลน เมื่อพิธีในพระวิหารไดรับการจัดการอยางถูกตอง
เหมาะสม พระวิหารและพิธีตางๆ ไดทําใหจิตวิญญาณของชาวอิสราเอลมี
ชีวิตชีวา เพราะพิธีทั้งหลายไดชี้ไปยังการแกปญหาเรื่องความบาปใหผูคนวา
พวกเขาจะไดรับการไถใหรอด “ผานลูกแกะของพระเจา” เมื่อพระเยซูสิ้น
พระชนมบนไมกางเขน เทากับปญหาไดรับการแกไขตามที่ไดจัดสรรไวโดย
เรียบรอย (โรม 5:5-10) ยิ่งกวานั้น จากการเขารวมถวายบูชาประจําปใน “วัน
ลบมลทิน” ประชาชนไดเรียนรูวาในที่สุดแลว พระเจาทรงมีแผนจะขัดความ
บาปใหหมดสิ้นตลอดไป หรือกลาวไดอีกอยางวา พระวิหารไดทําการรับใชใน
การเปดเผยใหกับผูคนไดเห็นแผนการแหงความรอดทั้งหมดผานการมองไป
ยังพิธีถวายบูชาตางๆ ของพระวิหาร ผลลัพธที่เราไดรับจากการมองไปยัง
พิธีตางๆ ของพระวิหารนั้นแสนยิ่งใหญ และมีความจําเปน ใหเรามองไปยัง
ภาพใหญแหงพระอุปนิสัยของพระเจาซึ่งสองสวาง (illuminate) ไปยังแผน
การแหงความรอด
“คํากลาวนี้สัตยจริง และควรแกการรับใชไวอยางยิ่ง คือวาพระเยซูคริสตเสด็จมาในโลก เพื่อทรงชวยคนบาปใหรอด และในพวกคน
บาปนั้น ขาพเจาเปนตัวเอ” (1 ทิโมธี 1:15) ความหวังของทานเปาโล
คืออะไร และเราสามารถจะทําใหเปนความหวังของเราไดอยางไร...เชนกัน

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “การอุทศิ ถวายตัวแดพระเจา”
หนา 43-48, เคล็ดลับแหงความสุข
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“ในการทําหนาที่ของพวกปุโรหิตในพระวิหาร กระทําในหองสองหอง
ปุโรหิตหลายคนจะทําหนาที่ประจําวันในหองวิสุทธิสถาน (holy place) และ
ในปละครั้งมหาปุโรหิตจะประกอบพิธีในหอง อภิสุทธิสถาน (the most holy
place) เพื่อทําการชําระพระวิหารใหสะอาด ในแตละวันคนบาปที่กลับใจใหม
จะนําสัตวบูชามายังดานหนาของลานพระวิหาร แลววางมือบนหัวของสัตวที่จะ
ทําการถวายบูชา แลวทําการสารภาพความบาปของเขา ดังนั้นความบาปของ
เขาจะเปลี่ยนผานไปยังสัตวที่ไมมีบาปตัวนั้น แลวสัตวตัวนั้นจะถูกฆา สิ่งนี้
มีความจําเปน เพราะถาปราศจากการหลั่งเลือดแลวก็จะไมมีการยกความ
บาปออกไป “เพราะชีวิตของเนื้อหนังอยูในเลือด” (เลวีนิติ 17:11) การละเมิด
พระบัญญัติของพระเจา พระบัญญัติกลาววาผูละเมิดตองชดใชดวยชีวิตของผู
ที่ละเมิด... ตรงนี้พระเจาทรงยอมรับเลือดของสัตวบูชา เปนตัวแทนการชดใช
ความบาปของคนบาปที่สํานึกผิดโดยปุโรหิตจะเปนผูชวยในการจับ และฆา
สัตวตัวนั้นและจะเปนผูนําเลือดของสัตวตัวนั้นไปทําการพรมลงตรงหนามาน
ซึ่งหลังมานนั้นเปนหีบพระโอวาท (the Ark) ซึ่งบรรจุพระบัญญัติ 10 ประการ
ที่คนบาปไดละเมิด ...อนึ่งอาจไมตองนําเลือดของสัตวตัวนั้นเขาไปพรหมที่
หนามานดังกลาว แตพวกปุโรหิตจะเอาเนือ้ สัตวตวั นัน้ ไปทําอาหารรับประทาน
ระหวางปุโรหิต และครอบครัวของพวกเขา พระเจาจะทรงใหปุโรหิตแบก
รับความบาปไว จนกระทั่งเขาไดนําเลือดของสัตวบูชาไปประพรมที่หนามาน
ในคราวตอไป...ความบาปที่พวกเขาแบกไวก็จะไดรับการชําระ ทานโมสสได
กลาวเตือนพวกปุโรหิตในเรื่องนี้วา “เหตุไฉนทานจึงไมรับประทานเครื่องบูชา
ลบลางบาปในวิสุทธิสถาน ในเมื่อเปนของบริสุทธิ์ที่สุด ซึ่งไดใหทาน เพื่อทาน
จะไดแบกรับความผิดของชุมชน เพื่อลบลางบาปของเขาทั้งหลายตอพระยาหเวห” (เลวีนิติ 10:17) พิธีทั้งสองมีสัญลักษณคลายกัน (ก) การนําเลือด
ไปประพรมหนามานหลังไดฆาสัตวบูชาหรือ (ข) การที่ปุโรหิตรับประทานเนื้อ
สัตวบูชาตัวนั้น และแบกรับความบาปไวจนกวาจะเขาไประกอบพิธีในราย
ตอไป หรือวันตอไปในพระวิหาร ความบาปของคนบาปที่นําสัตวบูชามาถวาย
และตัวปุโรหิตเองที่ไดแบกรับความบาปไว ก็จะไดรับการชําระบาปใหพน
มลทิน” (เอลเลน จี. ไวท, สงครามแหงประวัติศาสตร, หนา 418)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จงพิ จ ารณาถึ ง สิ่ ง ที่ คุ ณ ได ป ฏิ ญ าณไว กั บ พระเจ า และได ล ะเมิ ด
ไมวาจะทําดวยความตั้งใจหรือไมก็ตาม คุณไดเรียนรูอะไรจาก
ประสบการณ นั้ น สิ่ ง นั้ น ช ว ยเตื อ นสติ คุ ณ ไม ใ ห ทํ า ผิ ด ซ้ํ า อี ก
หรือไม
2. พันธสัญญาเปนสรางความสัมพันธโดยมีพระบัญญัติรองรับ เมื่อ
เราไดละเมิดพันธสัญญา ในขณะที่พระเจายังทรงสัตยซื่อ ความ
สั ต ย ซื่ อ ของพระเจ า มี พ ลั ง โน ม น า วมนุ ษ ย ใ ห มี ค วามสั ม พั น ธ
ใกลชิดกับพระองค และชวยใหเราดําเนินชีวิตตามที่ควรจะเปน
อยางไร
3. มีกี่ครั้งที่คุณไมสัตยซื่อตอพันธสัญญาใหมที่ทํากับพระเจา (ดู
ลูกา 22:20; ฮีบรู 8:13; 9:15) เพราะเหตุใดจึงสําคัญที่คุณจะ
ตองเขาใจแผนการแหงความรอด และคําสัญญาของการใหอภัย
ที่ทรงประทานแกเรา เพราะการถวายบูชาไถบาปของพระเยซู
ซึ่งพระโลหิตของพระองคไดประทับตราลงใน “พันธสัญญาใหม”
เพื่อเรา
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บทที่ 9

การทดสอบ ความยากลําบาก และรายชื่อ
Trials, Tribulations, and Lists
วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

เอสรา 1:9-11; ดาเนียล 1:1, 2; ดาเนียล บทที่ 5; เฉลยธรรมบัญญัติ 30:1-6;
เอสรา 8:1-23; เนหะมีย 11:1, 2; เนหะมีย 12:1-26

ขอควรจํา “ไดสมทบกับพี่นองของเขากับขุนนางของเขา เขาใน

การสาบาน และปฏิญาณที่จะดําเนินตามธรรมบัญญัติ
ของพระเจา ซึ่งทรงมอบไวกับโมเสสผูรับใชของพระเจา
และที่ จ ะรั ก ษา และกระทํ า ตามพระบั ญ ญั ติ ข องพระยาหเวยองคเจานายของเรา และตามกฎหมาย และกฎ
เกณฑของพระองค” (เนหะมีย 10:29)

ต

ามปกติเราจะกระโดดขามการลําดับญาติของวงศตระกูล
(genealogies) และรายชื่อหรือรายการยาวๆ ในพระคัมภีร แต
องคพระผูเปนเจาทรงดลใจใหผูเผยพระวจนะเขียนไวดวยเหตุผลบางประการ
องคพระผูเ ปนเจาทรงเปนพระเจาแหงรายละเอียด พระองคทรงสังเกตสิง่ เจาะจง
ตางๆ และสิ่งนี้ทําใหเรามั่นใจ และทําใหเราไมหลงลืมพระองค ตัวอยางของ
ลําดับญาติ และวงศตระกูลสองสามครอบครัวตอไปนี้ ประกาศใหทราบวา
พระเจาทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดในครอบครัวของเรา และรายการของสิ่ง
ตางๆ บอกเราวา พระเจาทรงดูแล ขณะที่คนอื่นๆ ดูเหมือนมองเห็นวา “ไมมี
ความสําคัญ” พระเยซูตรัสวา พระเจาทรงดูนกกระจาบทั้งหลาย และแมแต
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ทรงนับเสนผมบนศีรษะของเรา “นกกระจาบหาตัว เขาขายสองอาสซารีอันไมใชหรือ และนกนั้นแมสักตัวเดียวพระเจาก็ไมไดทรงลืมเลย ถึงผมของ
พวกเทานก็ทรงนับไวแลวทุกเสน อยากลัวเลย ทานก็มีคามากกวานกกระจาบ
หลายตัว” (ลูกา 12:6, 7) ในเมือ่ พระเจาทรงดูแลในรายละเอียดเหลานี้ พระองค
ทรงดูแลเราทั้งหลายเชนกัน และพระองคทรงทราบในรายละเอียดของสรรพสิ่ง
ที่สรางความลําบากใหกับเรา
เชนนั้น เราสามารถมีความเชื่อมั่นในพระองคไดเต็มๆ จงปลูกฝงความ
ไววางใจ และพึ่งพาในพระองคเพราะองคพระผูเปนเจาทรงเอาพระทัยใสในทุก
พื้นที่แหงชีวิตของเรา ขณะที่เรากําลังไดรับการเกื้อหนุนจิตใจเทาที่เราจะรับได
สิ่งนี้ควรไดบอกเราดวยวา เราจําเปนตองเอาใจใสในทุกพื้นที่อยางดีเชนกัน

วันอาทิตย

พระเจาแหงประวัติศาสตร

The God of History

อานพระธรรมเอสรา 1:9-11 และ ดาเนียนล 1:1, 2 ขอพระคัมภีร
ในดาเนียลชวยเราใหเขาใจ สิ่งที่ทานเอสรากําลังอางถึงอยางไรบาง
สังเกตวาทานเอสราไดรับรายละเอียดอยางไร ขณะที่ทานดาเนียล
มองเห็นภาพใหญซึ่งเปนตัวแทนของสิ่งทั้งปวง ทั้งสองประการ ขอพระคัมภีร
เหลานี้แสดงใหเห็นวา องคพระผูเปนเจาทรงควบคุมสถานการณ
“ประวัติศาสตรของนานาชาติพูดกับเราในปจจุบัน โดยพูดกับทุก
ชนชาติ และแตละบุคคล พระองคทรงกําหนดสถานที่ในแผนการยิ่งใหญของ
พระองค ทุกวันนี้มนุษยและชนชาติตางๆ ไดรับการทดสอบโดยเครื่องหยั่ง
(plummet) จิตใจในพระหัตถของพระองคผูไมเคยทําสิ่งผิดพลาด ทั้งหมด
ขึ้นอยูกับการเลือกของเขาเอง ซึ่งเปนตัวกําหนดชะตาชีวิต (destiny) และ
พระเจาทรงใชอํานาจเหนือ (overruling) คนทั้งปวงเพื่อทําใหพระประสงค
ของพระองคความสําเร็จ” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและเหลากษัตริย,
หนา 536)
อานพระดาเนียล บทที่ 5 ขอพระคัมภีรนี้สอนอะไรเรา เกี่ยวกับ
การพิพากษา ที่พระเจาทรงตัดสินชีวิตของกษัตริยเบลชัสซาร
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บาบิโลนไดลมลงในเดือนตุลาคม ป ก.ค.ศ. 539 เมื่อกษัตริยไซรัส
แหงอาณาจักรเปอรเซียไดชัยชนะเหนือกษัตริยเบลชัสซารแหงบาบิโลน ซึ่ง
พระองคไดไววางใจอยางผิดๆ ในความสําเร็จของอาณาจักรของพระองค ขณะ
ที่พระองคใชชีวิตอยางหรูหราฟุมเฟอย อีกทั้งพระองคแสนทะนงตน พระองค
แมยังจัดงานเลี้ยงฉลองในคืนที่อาณาจักรกําลังจะลมสลายลง ทั้งที่มีกองทหาร
อันเกรียงไกรของขาศึกกําลังลอมนครบาบิโลนไว และในคืนนั้นเองที่นครใหญ
ไดลมลงตองกองทหารของเมโด-เปอรเซีย พระองคถูกฆาตายตามอักษรที่
ถูกเขียนดวยพระหัตถจากเบื้องบนวา “ฝาพระบาทไดถูกชั่งในตราชู ทรงเห็น
วายังขาดอยู” (ดาเนียล 5:7) แมวากษัตริยเบลชัสซารทราบดีถึงชะตากรรม
และการกลับใจของกษัตริยเนบูคัดเนสซารผูยิ่งใหญ แตพระองคหาไดเรียนรู
บทเรียนสําหรับพระองคไม จึงมักจะเกิดเรื่องเศราสลดขึ้นเสมอเมื่อผูคนไม
ฟงคําเตือนของพระเจา และไมปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค ผูเผยพระวจนะดาเนียลยังรับราชการอยูในสํานักพระราชวังของกษัตริยเสมอมา แต
กษัตริยไมทรงรับรูถึงทานดาเนียล และพระเจาของทาน เมื่อเราสูญเสียความ
รูสึกวาพระเจาทรงฤทธานุภาพ และทรงบริสุทธิ์ และพระองคทรงพระชนม
อยู เ ท า กั บ เราได เ ดิ น ทางชี วิ ต บนเส น ทางร ว มกั บ ความสั บ สน และป ญ หา
ตางๆ นานา ที่มาพรอมกับความเศราสลด ซึ่งในที่สุดจบลงที่ความตาย
หลังจากที่ทานดาเนียลเลาสั้นๆ ถึงเรื่องกษัตริยเนบูคัดเนสซาร
ทานดาเนียลไดกลาววา “ขาแตทานเบลชัสซาร ฝาพระบาทเปนราชโอรส แมฝา พระบาททรงทราบสิง่ เหลานีแ้ ลว ก็ไมถอ มพระทัย” (ดาเนียล
5:22) เราสามารถจะสรางความมั่นใจ ในบริบทของชีวิตเราเอง จะไม
ทําความผิดพลาดที่กษัตริยเบลชัสซารไดทํา เราจะใหความจริงของ
ไมกางเขนทําใหเราถอมใจลงตอพระพักตรพระเจาไดอยางไร

วันจันทร

ในเมืองตางๆ ของพวกเขา

In Their Cities

มองผานๆ ไปยังรายชือ่ ของผูค นในพระธรรมเอสรา บทที่ 2 และ
เนหะมีย บทที่ 7 คุณสังเกตเห็นอะไรเกี่ยวกับพวกเขา
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มีรายชื่อซ้ําๆ กันในพระธรรมเอสรา บทที่ 2 (รายชื่อของผูคนที่เดิน
ทางกลับจากอาณาจักรบาบิโลนในคราวของทานเศรุบบาเบล และทานเยซูอา)
ในพระธรรมเนหะมีย บทที่ 7 นี่เปนเรื่องของเจตนา อีกครั้งหนึ่งรายชื่อ
เหลานี้อาจดูเหมือนทําใหรูสึกเบื่อ แตรายชื่อเปดเผยจุดที่สําคัญวาพระเจา
ทรงหวงใยเกี่ยวกับรายละเอียดที่เราอาจไมใสใจ ตอนนี้กําแพงกรุงเยรูซาเล็ม
ถูกสรางเสร็จเรียบรอย และขอพระคัมภีรตรงนี้เปดเผยใหทราบวา ในสมัย
ของทานเอสราและทานเนหะมีย ชาวยิวพลัดถิ่นที่เดินทางมาพรอมกับทาน
ทั้งสองเปนผูมีสวนทุมเทพลังกาย และใจสูความสําเร็จยิ่งใหญนี้ แมวาพระเจา
องคเดียวเทานั้นไดประทานความสําเร็จนี้ ซึ่งที่จริงผูคนในอาณัติของทาน
ทั้งสอง ไดตอยอดความสําเร็จจากผลงานของผูอพยพพลัดถิ่นรุนกอนที่ได
เริ่มตนไวบางแลว แมวาภารกิจครั้งนี้แสนยากลําบากและมีความซับซอน
เต็มไปดวยอุปสรรคขวากหนาม กําแพงเมืองจึงไมไดแลวเสร็จในเวลาเร็ว
กวานี้ การเปนผูนําของทานเอสรา และทานเนหะมียถือวาสําคัญ แตผูใช
แรงงานตางมุงหนาทํางานของพวกเขาอยางทุมเท แตละกลุมมุงมั่นในภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมายใหทําแตกตางกันไป และผลลัพธออกมานาประทับใจ จาก
จุดเริ่มตนในพระธรรมเอสรา บทที่ 2 ไดเชื่อมโยงไปถึงตอนจบใน เนหะมีย
บทที่ 7 นี่ไมเพียงพระวิหารหลังที่สองถูกสรางขึ้น แตภายในกรุงเยรูซาเล็ม
เองไดรับการบูรณะและการสรางขึ้นใหมจนแลวเสร็จ
อานพระธรรมเนหะมีย 7:73 สิ่งนี้ไดสอนอะไรเราเกี่ยวกับความ
สําเร็จ พวกเขาตางมีความปรารถนาที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระเจา
อยางไร
“ดังนั้นบรรดาปุโรหิต คนเลวี คนเฝาประตู นักรอง ประชาชนบางคน
บ า วไพร ป ระจํ า พระวิ ห าร และคนอิ ส ราเอลทั้ ง ปวงอาศั ย อยู เ มื อ งของตน”
(เนหะมีย 7:73) ในหลายแนวทาง ชาวยิวพลัดถิ่นที่เดินทางกลับมา และมี
สวนในการกอสรางตางรูสึกประหลาดใจ ผูคนที่ในหลายปกอนไดปลอยให
ตัวเมืองของพวกเขาเต็มไปดวยซากปรักหักพัง พระวิหารของพวกเขาถูก
ทําลาย และที่ทํากินของพวกเขารกราง ตอนนี้เมื่อพวกเขากลับมายังที่ดิน
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แปลงเดิมและบานเมืองเดิม และทําการกอสรางทุกสิ่งทุกอยางขึ้นใหม แมแต
พระวิหาร นี่ชางเปนความมหัศจรรยสําหรับพวกเขาและผูคนรอบกายพวกเขา
เชนกัน อยางไรก็ดีผูคนทั้งมวลเหลานี้ทําทุกสิ่งสอดคลองกับน้ําพระทัย และ
พระสัญญาของพระเจา
มีสิ่งใดในชีวิตของคุณในเวลานี้ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวัง แตอยางไร
ก็ตาม คุณยังคงไววางใจในองคพระผูเ ปนเจาผูจ ะนําทางคุณผานไปใหได

วันอังคาร

พวกปุโรหิตอยูที่ไหน

Where are the Priests?

ไมมีคําถามเลย ตามที่เราไดมองเห็นเมื่อวานนี้ ชางเปนสิ่งที่นาทึ่ง
มาก คําพยากรณที่วา พระเจาจะทรงนําเหลาชาวยิวพลัดถิ่นเดินทางกลับจาก
อาณาจักรบาบิโลน มายังบานเกิดเมืองนอนไดสําเร็จสมจริง
แตจากสิ่งใดๆ ที่รวมกันเขากับมนุษย ปญหาจะตองมีมาคูกัน และ
หนึ่งในปญหาใหญก็คือ แมจะมีพระสัญญาอัศจรรยในเรื่องการกอสรางเพื่อนํา
กลับสูสภาพเดิมหลังจากที่พวกเขาไดเดินทางกลับมา อยางไรก็ดีมีชาวยิวอีก
จํานวนมาก ไมตองการเดินทางกลับมายังแผนดินของบรรพบุรุษ และพวกเขา
ชอบการดําเนินชีวิตในบาบิโลนมากกวา เพราะเหตุใดพวกเขาจึงไมอยากเดิน
ทางกลับแผนดินแม
อานพระธรรมเอสรา 8:1-15 เนนขอ 15 มีอะไรนาหวงใยมาก
ตรงนี้ เหตุใดจึงตองมีความหวงใยสําหรับบางคน ผูตองการสถาปนา
ชาติอิสราเอลขึ้นใหมในดินแดนบานเกิดเดิม
ความจริงมีวา ไมใชชาวยิวทุกคนในบาบิโลน รวมไปถึงผูคนในเผาเลวี
ตองการเดินทางกลับบานเกิด มีหลายองคประกอบที่พวกเขาไมอยากเดินทาง
กลับ คนรุนใหมจํานวนมากเกิด และเติบโตในแผนดินใหม และนั่นเปนสิ่ง
ทั้งหมดที่พวกเขามองเห็นและรูจัก หลายคนนึกถึงความยากลําบาก และ
อันตรายในการเดินทางกลับไปยังดินแดนที่พวกเขาไมรูจัก และไปเริ่มตน
ชีวิตใหม ในที่สุดหลังจากการเชิญชวน มีชาวเลวีจํานวนเพียงพอตัดสินใจเดิน
บทที่ 9 การทดสอบ ความยากลําบาก และรายชื่อ 95

ทางกลับพรอมกับคณะเดินทาง เพื่อจะเปนผูประกอบพิธีในพระวิหาร (ดูใน
บทเรียนสําหรับวันพฤหัสบดี) แมจะถือวาเปนการทาทายหลายประการ “นับ
ถึงเวลานี้ ชาวยิวที่ถูกกวาดตอนมายังอาณาจักรบาบิโลน ไดอยูอาศัยในตาง
แดนถานับเปน 70 ป คนรุนแรก ถาเดินทางมาในวัยกลางคนสวนมากอาจ
เสียชีวิตไปแลว คนยิวพลัดถิ่นสวนมากนาจะเกิดในแผนดินใหม รวมทั้งผูที่
แตงงานและมีลูก และหลานเกิดใหมดวย...การขุดคนทางโบราณคดีที่เมือง
“นิพเพอร (Nippur) ไดนําแสงสวางมาใหกับเอกสารหลายชิ้น ที่แสดงให
เห็นวาชาวยิวจํานวนไมนอยที่อาศัยอยูในแควนเมโสโปเตเมีย ในสมัยการ
ครองราชยของกษัตริย “อารทาเซอรซีส” เปนผูมีฐานะมั่งคั่ง เมื่อเปนเชนนี้
พวกเขาคงไมอยากเดินทางกลับไปเริ่มตนใหม จึงนับเปนภารกิจยากลําบาก
สําหรับทานเอสรา และผูนําคนอื่นๆ ที่จะพูดโนมนาวใหชาวยิวพลัดถิ่นเดิน
ทางรวมกับคณะเดินทางของพวกเขา เพื่อตั้งเปนอาณานิคมขึ้น แตก็เปนที่
ประหลาดใจไมนอย ที่ทานเอสราและคณะผูนําประสบความสําเร็จในการเชิญ
ชวนผูคนนับไดเกือบ 2,000 ครอบครัวที่รวมในการเดินทางเสี่ยงภัยกลับแผน
ดินบานเกิดกับเพื่อนรวมชาติ” (The SDA Bible Commentary, เลม 3,
หนา 376)
“เราจะตองผานความยากลําบากหลายประการ กอนจะไดเขา
ไปในอาณาจักรของพระเจา (กิจการฯ 14:22) สิ่งนี้บอกเราเกี่ยวกับ
ความเปนจริงในเรื่องการทดลอง และความยากลําบากของผูที่ตองการ
รับใชพระเจาอยางสัตยซื่อ อยางไร

พุธ

ถอมใจลงตอพระเจา
Humbled Before God

อานพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 30:1-6 พระสัญญาอะไรที่
พระเจาทรงประทานใหชาวฮีบรูตรงนี้ เราตองทําอะไรกับพระสัญญานี้
ทามกลางพระสัญญาอืน่ ๆ ในทํานองเดียว ซึง่ มีความหมายสําหรับบุคคล
อยางเชนทานเอสราและทานเนหะมีย
ทานเอสราและทานเนหะมียตางทราบเกี่ยวกับคําพยากรณทั้งหลาย
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ทั้งสองทราบวาพระเจาจะทรงนําชาวอิสราเอลพลัดถิ่นเดินทางจากตางแดน
กลับบานเกิด เราพบในเนหะมีย บทที่ 9 ซึ่งบอกวาทั้งสองทานทราบถึง
ประวัติศาสตรของพวกเขา และเหตุผลในปญหาสําหรับความยากลําบากของ
พวกเขา ในเวลาเดียวกัน พวกเขาทราบดวยวา โดยพระกรุณาคุณของพระเจา
พระองคจะทรงนําพวกเขาเดินทางกลับถึงแผนดินแมอยางปลอดภัย แมวา
พวกเขายั ง เป น คนบาป ดั ง นั้ น พวกเขาไว ว างใจในองค พ ระผู เ ป น เจ า ซึ่ ง
พระองคจะทรงทําใหการเดินทางจากดินแดนพลัดถิน่ กลับถึงแผนดินบรรพบุรษุ
อยางประสบความสําเร็จ พระสัญญาเหลานี้ อยางไรก็ดีไมไดหมายความวา
พวกเขาจะไมพบกับการทาทายหลายประการในตลอดเสนทาง ในสวนมาก
ของไตรมาสนี้ เราได ม องไปยั ง การทดลองต า งๆ และความยากลํ า บาก
นานัปการที่ชาวอิสราเอลตองพบ แมพวกเขาจะอยูทามกลางพระสัญญาของ
พระเจาหลายขอ
อานพระธรรมเอสรา 8:16-23 มีการทาทายอะไรเกิดขึ้นตรงนี้
และพวกเขาตอบสนองตอการทาทายเหลานั้นอยางไร
ถึงแมวาจะมีพระสัญญาหลายขอ ทานเอสราทราบวามีอันตรายมาก
เพียงใดบนเสนทางที่จะเดินทางไปครั้งนี้ ดังนั้นทานไดทําการอดอาหาร และ
ถอมกายใจลงตอพระพักตรของพระเจา นี่เปนวิธีการรับทราบวาพวกเขาจะ
ตองพึง่ การวางใจในองคพระผูเ ปนเจาสําหรับความสําเร็จของพวกเขา ในเวลานี้
แมจะมองเห็นถึงอันตรายหลายครั้งบนเสนทางขางหนา แนวคิดที่จะทูลขอ
กษัตริยเพื่อใหชวยปกปอง เกิดขึ้นเพียงจุดเล็กๆ ในดวงจิตของทานเอสรา
แตในที่สุด ทานเลือกที่จะไมทําเชนนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับทานเนหะมีย
(เนหะมีย 2:9) ซึ่งมีกองทหารองครักษปกปองทาน ทานเอสรารูสึกชัดเจนวา
หากทานทูลขอเชนนั้น จะเทากับการไมถวายพระเกียรติแดพระเจา เพราะ
ทานไดทูลกษัตริยไปกอนหนานี้แลววา “พระหัตถของพระเจาของเราอยูกับ
บรรดาผูที่แสวงหาพระองคใหเกิดผลดี แตฤทธานุภาพ และพระพิโรธของ
พระองคตอสูคนเหลานั้นที่ละทิ้งพระองค” (เอสรา 8:22) ในกรณีนี้ทุกสิ่งลงตัว
ไดดีสําหรับพวกเขา เพราะภายหลังตอมาทานเขียนไวใน (เอสรา 8:31) วา
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องคพระผูเปนเจาทรงปกปองพวกเขา และชวยใหพวกเขาไปถึงจุดหมายปลาย
ทางไดอยางปลอดภัย
เราตองไววางใจในพระเจา ในทุกสิ่งทุกอยาง แตในขณะเดียว
กั น ก็ มี บ างครั้ ง ที่ เราต อ งขอความช ว ยเหลื อ จากคนที่ ไ ม เชื่ อ พระองค
เวลาใดเหมาะสมที่เราควรขอความชวยเหลือจากคนนอก

วันพฤหัสบดี

ในนครบริสุทธิ์
In the Holy City

อานพระธรรมเนหะมีย 11:1, 2 มีอะไรกําลังดําเนินไปในบันทึก
ขอความตอนนี้ ทําไมจึงมีการจับฉลาก เพื่อดูวาใครจะไดเขาไปอาศัย
อยูในกรุงเยรูซาเล็ม และใครจะไดไปอยูหัวเมืองอื่น
พระธรรมเนหะมีย บทที่ 11 สอนอะไรเรา มีความจําเปนทีจ่ ะมีประชากร
ชาวเมือง ที่จะเขาไปอาศัยอยูในกรุงเยรูซาเล็ม จากจํานวนคนอิสราเอลที่ได
เดินทางมาชวยสรางกําแพงเมือง บูรณะตัวเมือง และสรางพระวิหารจนสําเร็จ
เรียบรอย
ปรากฏชัดวาเปนการงายกวาที่จะดํารงชีวิตอยู ณ ชนบทหางไกล มาก
กวาการตั้งบานเรือนในตัวเมือง ผูคนทั้งหลายตางมีที่ดินทํากินของตนเอง อัน
เปนมรดกจากบรรพบุรุษของตนที่จะปลอยใหทิ้งราง และเขาไปอาศัยในกรุง
เยรูซาเล็มถือเปนการเสียสละ และมีหลายครอบครัวมีความรูสึกวา เทากับ
พวกเขาไดถอนรากถอนโคนรากเหงาของพวกตนเอง ถาพวกเขาทําเชนนั้น
ชีวิตจะพบกับการทาทายในสิ่งใหมๆ และการใชชีวิตตามรูปแบบชาวเมืองจะ
ตองแตกตางจากการอาศัยอยูในแถบชนบทแนนอน การยายเขาไปตั้งบาน
เรือนอยูในพื้นที่ใหมที่ไมคุนเคยมากอนยอมจะยากลําบากเสมอ
เปนการทาทายมากเพียงใดที่จะยายบานเรือนเขาไปอยูในเมืองใหม
หรือประเทศที่ตองการใหเขาไปเผยแพรพระกิตติคุณ การดําเนินพันธกิจใน
ตัวเมืองตองการความเต็มใจ และความพรอมที่จะดําเนินการในสิ่งทาทายใหม
ซึ่งมาพรอมกับความยากลําบากหลายประการ
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“คนงานของเราไมไดเอื้อมออกไปตามที่พวกเขาควรทํา ระดับผูนํา
ของเรายังไมตื่นตัวกับงานที่จะตองทําใหสําเร็จ เมื่อขาพเจาคิดถึงตัวเมืองซึ่ง
มีมากมาย และสิ่งที่ไดทําไปแลวมีนอยเหลือเกิน ในขณะที่มีผูคนอีกนับพันๆ
คนตองการไดรบั ฟงคําเตือนเรือ่ งการเสด็จกลับมาในไมชา ของพระผูช ว ยใหรอด
ขาพเจารูสึกมีความปรารถนาอัดแนนที่จะมองเห็นเหลาชายและหญิงออกไป
เต็มพละกําลัง เพื่อทําการภายใตการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เติมเต็ม
ดวยความรักของพระคริสตเพื่อชวยดวงวิญญาณทั้งหลายที่กําลังจะพินาศ”
(เอลเลน จี. ไวท, คําพยานสําหรับคริสตจักร, เลม 7, หนา 40)
เหตุใดรายชื่ออันยาวเหยียดของพวกปุโรหิตและเผาเลวี ไดรับ
การกลาวถึงในพระธรรมเนหะมีย 12:1-26 มีอะไรเชื่อมโยงระหวาง
พวกเขา และการถวายกําแพงเยรูซาเล็ม ตามที่พรรณนาในสวนที่สอง
ของบทเดียวกัน (เนหะมีย 12:27-47)
พระเจาทรงประสงคจะใหเราทําการทุกสิ่งดวยวิธีการถูกตอง ดวยการ
อุทิศตัว (dedicated) และอุทิศชีวิตตน (consecrated) แดพระเจา เปนสิ่งที่
ตองทําเปนอันดับแรก กอนสิ่งยิ่งใหญจะประสบความสําเร็จ ครอบครัวของ
ปุโรหิตเหลานี้ไดชวยทานเนหะมียสรางกําแพงเมือง เพื่อที่พวกเขาสามารถจะ
นมัสการพระเจาผูทรงพระชนมไดอยางปลอดภัยในพระวิหารโดยไมถูกขัด
จังหวะจากภายนอก กําแพงเมืองมีความสําคัญสําหรับความปลอดภัย แตถา
ปราศจากการอุทิศถวายตัวของพวกปุโรหิต การนมัสการแทจะตกอยูในภาวะ
อั น ตราย (jeopardy) ดั ง นั้ น ประชาชนทั้ ง มวล ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ แ ตกต า งกั น
พวกเขาตางมีบทบาทตองแสดงออก

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “ขอพิสูจนของการเปน
สาวก” หนา 57-65, เคล็ดลับแหงความสุข
“มีเหลาคนผูรูจัก “ความรักนําไปสูการใหอภัย” ของพระคริสตและ
เหลาผูมีความปรารถนาจริงใจที่จะเปนบุตรชาย หญิงของพระเจา กระนั้น
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พวกเขาตระหนักวา อุปนิสัยของพวกเขายังไมสมบูรณ ชีวิตของพวกเขายังมี
ขอบกพรอง และพวกเขามักจะเกิดความสงสัยวาดวงใจของพวกเขาไดรับการ
ฟนฟูโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือยัง ถาเปนเชนนี้ ขาพเจาขอแนะนําวาอยา
รูสึกทอถอย เราจะตองกมศีรษะลงและรองไหที่แทบพระบาทของพระเยซู
เพราะวาเรายังขาดหลายสิ่ง และทําผิดพลาดบอย แตอยาใหเราทอถอย แมวา
ศัตรูอาจชนะเราไดในบางครั้ง เรายังไมถูกขับออก เราไมถูกปลอยทิ้ง ไมถูก
ปฏิเสธโดยพระเจา ณ เวลานี้พระคริสตยังอยูเบื้องขวาพระหัตถของพระเจา
ทรงกําลังเฝาทูลขอเพื่อเรา พระองคทรงปรารถนาจะไถเรากลับคืนมาเปนของ
พระองค เพื่อจะใหผูคนทั้งหลายมองเห็นความบริสุทธิ์ และศักดิ์สิทธิ์สะทอน
ออกมาผานคุณ หากคุณจะยอมสยบตัวคุณเองใหพระองค พระองคผูทรงได
เริม่ ประกอบการดีในตัวคุณ จะนําคุณไปจนถึงวันของพระเยซูคริสต จงอธิษฐาน
ดวยความรอนรนมากขึ้น อยาใหเราหันมาไวใจในพลังอํานาจของเราเอง แต
ใหเราไววางใจในอํานาจของพระผูไ ถของเรา และใหเราถวายสรรเสริญพระองค
ผูทรงอวยพระพรใหเรามีสุขภาพดี มีความสุขซึ่งแสดงออกมาผานใบหนาของ
เรา” (เอลเลน จี. ไวท, เคล็ดลับแหงความสุข, หนา 64)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. พระธรรมดาเนียล บทที่ 2 เปนคําพยากรณที่ลวงเลยมาหลาย
พันป พระเจาทรงพยากรณถึงอาณาจักรตางๆ ที่ขึ้นสูอํานาจ
และล ม สลายไปได อ ย า งแม น ยํ า รวมทั้ ง การทํ า นายว า ยุ โรป
ปจจุบันนี้ไมอาจรวมกันเปนเอกภาพได เราจะนําเอาคําปลอบ
ประโลมจากคําพยากรณเรื่องนี้มาเปนเครื่องปลอบใจเราในโลก
ที่สับสนวุนวายไดอยางไร
2. พระเจาทรงทราบทุกสิ่งเกี่ยวกับเรา สิ่งนี้ชวยใหเรารูสึกปลอดภัย
และมั่นใจวาเราอยูภายใตการดูแลของพระองค พระวจนะขอ
หนึ่งกลาววา “แตบัดนี้ ยาโคบเอย พระองคผูทรงปนทานตรัส
ดังนี้วา อยากลัวเลย เพราะเราไดไถเจาแลว เราไดเรียกเจาตาม
ชื่อ เจาเปนของเรา (อิสยาห 43:1) ขณะที่เรากําลังเผชิญปญหา
มากมายเกี่ยวกับความสัมพันธหรือการเงินในสังคม คุณจะทํา
ใหคนอื่นมั่นใจวา พระเจาทรงสถิตอยูใกล และทรงเอาพระทัยใส
เราไดอยางไร
3. จงสังเกตเนื้อหาของบทเรียนในวันพุธ ที่เอสราไมตองการทูลขอ
กองกําลังปกปองขณะเดินทาง ดวยเกรงวา จะทําใหคําพยาน
ของทานเกี่ยวกับพระเจา ที่ไดใหกับกษัตริยกอนหนานี้จะกลาย
เปนเรื่องไรสาระ เชน เมื่อเราบอกคนอื่นวา พระเจาทรงเยียวยา
แตเราไปรับการรักษาจากแพทย แสดงวาเราขาดความเชื่อใช
หรือเปลา ... จงอภิปรายกัน

บทที่ 9 การทดสอบ ความยากลําบาก และรายชื่อ 101

บทที่ 10

การนมัสการองคพระผูเปนเจา
Worshiping the Lord
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

เนหะมีย 12:27-47; 1 พงศาวดาร 25:6-8; 1 ยอหน 1:7-9;
ยอหน 1:29, 36; 1 โครินธ 5:7; ฮีบรู 9:1-11

ขอควรจํา “และพวกเขารองเพลงตอบกัน สรรเสริญ และขอบ

พระคุณแดพระยาหเวยวา เพราะพระองคประเสริฐ เพราะ
ความรักมั่นคงของพระองค ดํารงเปนนิตยตออิสราเอล”
(เอสรา 3:11)

ข

อควรจําของสัปดาหนี้ทําใหเราเข าใจอย างลึ ก ซึ้ ง ถึ ง การ
นมัสการของชาวฮีบรู และไดทราบวาพวกเขาถวายการสรรเสริญ
และขอบพระคุณพระเจาอยางไร ในป ก.ค.ศ. 515 พวกเขาเฉลิมฉลอง และ
ประกอบพิธีอุทิศถวายพระวิหารหลังใหม (เอสรา 6:15-18) และจากนั้น คือ
ประมาณ 60 ป ตอมา ประชาชนทําการเฉลิมฉลอง และอุทิศถวายกําแพง
กรุงเยรูซาเล็มซึ่งเสร็จสมบูรณ (เนหะมีย 6:15-7:3; 12:27 เปนตนไป) ติดตาม
อานลําดับญาติของวงศตระกูลใน เนหะมีย บทที่ 11 และ 12 ผูเขียนเปลี่ยน
ผานไปยังเวลาเมื่อมีการเฉลิมฉลอง และทําการอุทิศถวายกําแพงเมือง เปน
ธรรมเนียมสําหรับชาวอิสราเอลที่จะอุทิศถวาย สิ่งใหญๆ แดพระเจา: อยาง
เชน พระวิหาร กําแพงเมือง หรือแมแตบานหลังใหญ และอาคารสาธารณะ
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การอุทิศถวายเปนพิธีที่ไดรับการเตรียมไวกอนอยางละเอียด ซึ่งจะประกอบ
ดวยการรองเพลง การเลนดนตรี การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม การถวายเครื่อง
สัตวบูชา นํามาซึง่ ความชืน่ ชมยินดี การมีบรรยากาศสนุกครึกครืน้ (merriment)
และการอธิษฐานขอพระเจ้าทรงชําระประชาชนให้บริสุทธิ์ (purification)
กษัตริยดาวิดเปนผูสถาปนาพิธีเผาถวายเครื่องสัตวบูชาเขาไปในระหวางที่มี
การอุทิศถวาย และตอมาภายหลัง ผูนําชาวอิสราเอลคนอื่นๆ ติดตามตัวอยาง
ของพระองค โดยเริ่มจากกษัตริยซาโลมอน เมื่อพระองคนํา “หีบพันธสัญญา”
เขามาประดิษฐานในหองอภิสุทธิ-สถานของพระวิหาร (1 พงศกษัตริย 8:5)
สัปดาหนี้เราจะมองดูวา พวกเขานมัสการองคพระผูเปนเจาระหวาง
ชวงเวลาดังกลาวอยางไร และคํานึงดูวามีสิ่งใดบางที่พวกเขาทํา เพราะวาเรา
เปนผูนมัสการพระเจาองคเดียวกัน สามารถจะนํามาประยุกตใชดวยตัวเราเอง
ไดอยางไร

วันอาทิตย

การรองเพลงขององคพระผูเปนเจา

Singing the Songs of the Lord

อานพระธรรมเนหะมีย 12:27-29 สังเกตกุญแจของบางคําที่
เปดเผยใหเห็นการนมัสการ และการถวายสรรเสริญของพวกเขา วามี
ลักษณะเหมือนกับอะไร คุณจะใหคําพรรณนาอยางไร
ชนชาติอิสราเอลไดรับมอบหมายหนาที่เฉพาะกลุมของเผาเลวี ใหเปน
นักรอง และนักดนตรีสําหรับการนมัสการในพระวิหาร พระเจาทรงชี้นําการ
ฝกซอม และใหคําสั่งสอนสําหรับงานรับใช เพราะการนมัสการในพระวิหาร
ตองมีความงดงาม ไมวาจะเปนการรองเพลง และเลนดนตรีจะตองทําอยาง
มื อ อาชี พ กษั ต ริ ย ด าวิ ด ได จั ด ระเบี ย บแนวปฏิ บั ติ นี้ อ ย า งประณี ต ในราย
ละเอียด และเพื่อใหเกิดความงดงามโออางดงามมากกวาที่เคยเปนมาในอดีต
ดังนั้นคนเชื้อสายของ “อาสาฟ” ผูซึ่งกษัตริยไดแตงตั้งใหเปนหัวหนานําการ
นมัสการในพระวิหาร ยังคงไดรับมอบหมายใหเปน “หัวหนานักรอง มีหนาที่
รับผิดชอบการนมัสการในพระนิเวศของพระเจา” (เนหะมีย 11:22)
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เปดอาน พระธรรม 1 พงศาวดาร 25:6-8 ขอพระคัมภีรนี้สอน
วา “ดนตรีเปนศูนยกลางและมีความสําคัญ” สําหรับการนมัสการ และ
การรอง “เพลงขององคพระผูเปนเจา” อยางไร
เหลานักรองจากเผาเลวี ถือวาเปนผูไดรับการมอบหมายอยางเปน
ทางการใหเปนนักรองประจําพระวิหารงานของพวกเขาไดรับคาจาง ในชวง
การครองราชยของกษัตริยดาวิด มีการจัดตั้งสถาบันศึกษาดนตรีขึ้น เริ่มเรียน
จากจุดเริ่มตน จนกระทั่งใชงานไดดี ซึ่งกษัตริยดาวิดเปนผูอํานวยการเอง
สถาบันที่วามีครูสอนหลายคน และมีผูมาเขาศึกษาทั้งวัยเด็กถึงวัยผูใหญ ใน
ภาคปฏิบัติพวกเขาจะหมุนเวียนสูการรับใชงานดานดนตรีในพระวิหาร บางคน
เปนนักดนตรี บางคนเปนนักรอง บางคนดูแลเสื้อผาสําหรับใชในพระวิหาร
จุ ด ประสงค ข องการจั ด ระเบี ย บอย า งมื อ อาชี พ คื อ อะไร งานเหล า นี้ จ ะช ว ย
พัฒนาพรสวรรค และความมุงมั่นสู “ความยอดเยี่ยม” (excellence) ความ
ยอดเยี่ยมควรจะเปนเปาหมายในการนมัสการ การสรรเสริญ ซึ่งจะตองมาจาก
ดวงใจ และการแสดงออก วิธีดีที่สุดผูมานมัสการจะไดรับการยกระดับใหสูงขึ้น
ดานจิตวิญญาณ คนหนึ่งสามารถสันนิษฐาน (assume) ไดวา เหลานักดนตรี
และนักรองผูรับใชในพระวิหารจะไดรับการเลือกสรรอยางรอบคอบจากผูรับ
ผิดชอบ กอนที่จะถูกสงมาเปนผูนําในการนมัสการ
คุณเคยไดรบั ประสบการณแหงความชืน่ ชมยินดีจากการนมัสการ
ผานดนตรีบางไหม วิธีใดทําใหดนตรีมีความสําคัญตอคุณ

วันจันทร

การชําระใหบริสุทธิ์
Purification

หลังจากที่พระคัมภีรพูดเกี่ยวกับการอุทิศถวายกําแพงเมือง จากนั้น
กลาวถึงการมารวมตัวของกลุมนักรอง ขอพระคัมภีรตอมาใน เนหะมีย 12:30
กลาวถึงการชําระใหบริสุทธิ์ของคณะนักรอง และนักดนตรีวา “บรรดาปุโรหิต
และคนเลวี ไดชําระตนใหบริสุทธิ์ และเขาทั้งหลายไดชําระประชาชน และ
ประตูเมือง กับกําแพงใหบริสุทธิ์”
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รากศัพทของคําในภาษาฮีบรูสําหรับคําวา “การชําระใหบริสุทธิ์”
(purified) หมายถึงการทําให “สะอาด” หรือ การทําให “บริสุทธิ์” ซึ่งถูกใช
ในขอพระคัมภีรหลายขอในพระคัมภีรเดิม รวมถึงความบริสุทธิ์ดานศีลธรรม
มีความบริสุทธิ์ และสะอาดตอพระพักตรของพระเจา
“ถาเราเดินอยูในความสวาง เหมือนอยางที่พระองคสถิตใน
ความสวาง เราก็มีความสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของ
พระเยซูคริสต พระบุตรของพระองคก็ชําระเราใหปราศจากบาปทั้งสิ้น
ถาเรากลาววาเราไมมีบาป เราก็หลอกตัวเอง และสัจจะไมไดอยูใน
ตัวเราเลย ถาเราสารภาพความบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและ
เที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระเราใหพนจาก
การอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอหน 1:7-9) พระคัมภีรขอนี้สอนเราเกี่ยวกับ
(1) ธรรมชาติของมนุษย (2) การใหอภัยความบาปของพระเจา และ
(3) ฤทธิ์อํานาจของพระเจาในชีวิตของเราทั้งหลาย
พระวิหาร และศาสนพิธีตางๆ เปนสวนประกอบสําคัญในศาสนาของ
ชาวอิสราเอลสมัยโบราณ แตพระวิหารและศาสนพิธีตางๆ เปนเสนทางสูเปา
หมาย ไมใชเปาหมายที่สําเร็จลงในตัวเอง และเปาหมายที่วา คือการนํา
ประชาชนสูการมีความสัมพันธอันปลอดภัยกับพระเจาแหงพันธสัญญาของ
พวกเขา นั่นคือองคพระเยซูคริสต และตระหนักรูในอํานาจการชําระชีวิตของ
พวกเขาใหสะอาด และรับรูในสิ่งที่พระเจาไดทรงทําเสร็จแลว คือสิ่งที่องค
พระผูเปนเจาไดทรงชวยเราใหรอด ไดนําเราใหรักและนมัสการพระองค นี่คือ
เหตุผลเดียววาเหตุใด ที่ครั้งแลวครั้งเลาชาวอิสราเอลในสมัยโบราณไดเริ่มตน
ใหม อันเนื่องมาจากสิ่งที่พระเจาทรงไดทําเพื่อพวกเขา ซึ่งไดชวยพวกเขาให
รูจักความดี และความรักขององคพระผูเปนเจา อันเปนศูนยกลางแหงความ
ชื่นชมยินดี และความรูสึกขอบพระคุณพระองค ซึ่งซึมซาบ (permeate) เขา
ไปในประสบการณของพวกเขา ขณะที่พวกเขานมัสการพระองค สําหรับเรา
ในปจจุบัน ประสบการณและความรูสึกในคุณคาของการไดรับการอภัยบาป
ควรมาจากความกตัญูรูคุณซึ่งเรามีตอพระเจา และรูสึกถึงความหวัง และ
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ความชื่นชมยินดี จากนั้นเปนการงายที่จะสรรเสริญองคพระผูเปนเจา และ
แสดงการขอบพระคุณสําหรับความงดงามแหงพระอุปนิสัยของพระองค และนี่
ชางเปนการเผยใหเห็นพระอุปนิสัยของพระเจา ที่เราสามารถมีไดมากกวาการ
ไดเห็นพระเยซูบนไมกางเขน ทนแบกรับการลงโทษสําหรับความบาปของเรา
เพื่อที่เราจะไมตองแบกรับการถูกลงโทษดวยตัวเราเอง
พระเจาไมทรงคํานึงถึงความบาปในอดีตของคุณ หรืออุปนิสัย
ของคุณในปจจุบัน ที่ไมกางเขนคุณไดรับการอภัยบาปอยางหมดสิ้น
รวมทัง้ ขณะนีด้ ว ย เหตุใดจึงไมทลู อางถึงการใหอภัยบาปนี้ ซึง่ พระเยซูจะ
ทรงประทานใหคุณไดเดี๋ยวนี้

วันอังคาร

นักรองสองคณะใหญ

Two Large Thanksgiving Choirs

อานพระธรรมเนหะมีย 12:31-42 เหตุใดดนตรีจึงมีสวนสําคัญ
ตอการเฉลิมฉลองนี้
สวนหนึ่งของพิธีนมัสการในสมัยของทานเนหะมีย คือการสรางนักรอง
ขึ้นสองกลุม เพื่อรองขอบพระคุณพระเจา นักรองทั้งสองกลุมเริ่มรองเพลง โดย
มีนักดนตรีเลนดนตรีคลอไปพรอมกัน พวกเขาออกเดินจากจุดเดียวกัน จาก
นั้นเมื่อถึงจุดหนึ่ง กลุมนักรองและนักดนตรีสองกลุมจะเดินแยกออกจากกัน
แตละกลุมเดินรอบกําแพงไปคนละทาง กลุมหนึ่งนําโดยทานเอสรา ซึ่งออก
เดินนําหนา และอีกกลุมหนึ่งมีทานเนหะมียเดินรั้งทาย นักรองทั้งสองกลุมจะ
พบกันอีกครั้งหนึ่งที่ประตูหุบเขา และจากจุดนั้นทั้งสองกลุมจะรวมกันเดินเปน
ขบวนเดียวมุงสูพระวิหาร โดยมีกลุมปุโรหิตเปาแตรหลายตัวนําหนาแตละกลุม
เมื่อขบวนนักรองนักดนตรีเขาไปขางในพระวิหารแลว นักรองนักดนตรีทั้งสอง
กลุมจะแยกกันไปยืนคนละฟากของกําแพงพระวิหารหันหนาเขาหากัน นี่นับ
เปนการจัดรูปแบบไดยอดเยี่ยม ทั้งการจัดขบวนการเดินของนักรองนักดนตรี
และทั้งสองกลุมยืนประชันกันรองเพลงประกอบดนตรีในพิธีนมัสการ
ที่จะใหคําตอบวาเหตุใดดนตรีจึงมีบทบาทสําคัญในการเฉลิมฉลอง
และในพิธีการนมัสการ เราจะตองมองไปที่ความหมายของการนมัสการใน
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บริ บ ท (context) ของพระวิ ห าร ดนตรี ใ นพระวิ ห ารไม ใช ก ารจั ด แสดง
“คอนเสิรต” (concert) เพื่อใหผูคนไดรับความเพลิดเพลิน เหมือนการไป
นัง่ ฟงวงซิมโฟนี (symphony) ทีบ่ รรเลงของ “บีโธเว็น” หมายเลข 4 ทีห่ อ งโถง
(hall) แสดงคอนเสิรต อะไรทํานองนั้น แตในพระวิหารเมื่อนักรองรองเพลง
และนักดนตรีเลนเพลงประสานเสียงกัน ผูคนที่มานมัสการตางกมศีรษะลงและ
อธิษฐาน ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของการนมัสการ
ในสมัยกอนศูนยกลางของการนมัสการในพระวิหาร เกี่ยวของกับการ
ถวายเครื่องสัตวบูชา จะวาไปไมใชการกระทําที่นาอภิรมย ภาพที่เห็นคือคน
บาปนําสัตวบูชามามัดไว เมื่อวางมือสารภาพบาปแลว เขาชวยจับสัตวตัวนั้น
ขณะที่ปุโรหิตใชมีดปลายแหลม และคมกริบปาดคอสัตวที่ไมมีความผิดบาป
ตัวนัน้ ใหเลือดไหลลงยังภาชนะ... การเลนดนตรีดว ยทํานองทีไ่ พเราะกลมกลืน
ในหลายลักษณะ นอกเหนือจากการยกระดับความคิดสูเบื้องบนสวรรคจะทํา
ใหผูเขารวมนมัสการทั้งปวง มีประสบการณความตื้นตันใจที่แกะตัวที่ถูกฆา
ชี้ไปยังลูกแกะตัวจริงคือพระเมษโปดกของพระเจา ซึ่งชวยใหผูมานมัสการ
ทั้งหมดมีประสบการณชื่นชมยินดีมากกวา
เปดไปอานตัวอยางในพระคัมภีร ที่ดนตรีมีความสําคัญในการ
นมัสการ สะทอนใหเห็นเปนพิเศษในขอพระคัมภีร อพยพ 15:1; 2
พงศาวดาร 20:21, 22 และ วิวรณ 15:2-4
ทั้งบนแผนดินโลกและในสวรรค ดนตรีเปนสวนหนึ่งในประสบการณ
ของการนมัสการ สังเกตวาในขอพระคัมภีรขางบน การรองเพลงมีเนื้อหาเกี่ยว
กับสิ่งที่องคพระผูเปนเจาไดทรงทําเพื่อประชากรของพระองค รวมทั้งการ
ประทานใหพวกเขามีชัยชนะ “เหนือสัตวราย” (ยิ่งกวานั้น มีสิ่งอื่นใดอีกที่
พวกเขาประสบชัยชนะ) เราทั้งหลายตางจะรองสรรเสริญพระเจาสําหรับการ
กระทําของพระองคที่ทําใหเราไดรับความรอด
จงเขียนออกมาเปนขอๆ วามีสงิ่ ใดบางทีพ่ ระเจาทรงไดทาํ เพือ่ คุณ
ที่คุณมีเหตุผลดีที่จะรองเพลงสรรเสริญพระองค
บทที่ 10 การนมัสการองคพระผูเปนเจา 107

พุธ

การถวายบูชาเปนสวนหนึ่งของการนมัสการ

Sacrifices as Part of Worship

อานพระธรรมเนหะมีย 12:43 “และเขาทั้งหลายไดถวายเครื่อง
สัตวบูชาใหญโตในวันนั้น และเปรมปรีดิ์เพราะพระเจาทรงกระทําใหเขา
เปรมปรีดิ์ ดวยความชื่นบานใหญยิ่ง พวกผูหญิงและเด็กๆ ก็เปรมปรีดิ์
ดวย” มีความพิเศษอะไรของการถวายสัตวบูชาในวันนั้น ที่ถือไดวา
เปนสวนหนึ่งในการนมัสการของพวกเขา
การถวายเครื่องสัตวบูชาเปนสวนสําคัญที่สุดการของการนมัสการ ใน
ชวงเวลาของพระวิหาร การถวายบูชาดังกลาวมีหลายรูปแบบ อาจใชสําหรับ
พระสัญญาแหงการอภัยบาป หรือเปนการแสดงความปติยินดี และการขอบ
พระคุณพระเจา การถวายเครื่องสัตวบูชา เปนการจัดหาสาระสําคัญ (substance) สําหรับการนมัสการ เพราะผูนมัสการระลึกถึงพระเจาแหงความจริง
วาพระองคเปนใคร และชี้ไปยังเมล็ดพันธแหงพระสัญญา (the Promised
Seed) คือพระเมสสิยาห ผูจะทรงถวายบูชาชีวิตของพระองคเพื่อพวกเขา
เพราะพระองคทรงเปนพระเมษโปดกของพระเจา
อานพระธรรมยอหน 1:29, 36; 1 โครินธ 5:7 และ วิวรณ 5:6,
12, 13 ขอพระคัมภีรเหลานี้สอนวาทายที่สุดพิธีถวายเครื่องสัตวบูชาชี้
ไปยังจุดหมายอะไร ถาชาวอิสราเอลสมัยโบราณสามารถรูส กึ ปลืม้ ปตติ อ
การตายของสัตวบูชา เพราะความตายดังกลาวเปดเผยใหเห็นถึงความ
จริงไดชัดเจนขึ้น เราทั้งหลายมีเหตุผลที่จะรูสึกปติยินดีมากกวาพวกเขา
อยางไร
บอยครั้งเพียงใดที่ความยินดี และความปลื้มปติปรากฏในพระธรรม
เนหะมีย 12:43 เพียงที่เดียว นั่นหมายความวา ทามกลางความเคารพสักการบูชา และบางทีเปนความกลัวตอการลงทัณฑของเทพ (gods) องคใด
องคหนึ่ง เมื่อผูคนมีประสบการณในการกราบไหวของพวกเขา (ซึ่งจะวาไป
การฆาสัตวเพื่อความบาปของพวกเขาเปนพิธีศักดิ์สิทธิ์) ดังนั้นจึงมีความ
ชื่นชมและความปลื้มปติเชนกัน เมื่อเราเขาไปใกลพระเจาจะตองมีความรูสึก
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เคารพยําเกรง เชนเดียวกับความปติยินดี พระธรรมสดุดี บทที่ 95 เปดเผย
ทาทีแทจริงของการถวายสักการบูชา ซึ่งรวมไปถึงการเรียกเชิญใหรองเพลง
รวมกันเปลงเสียงแหงความชื่นชมยินดี และการเลนเครื่องดนตรีเพื่อเฉลิม
ฉลอง (สดุดี 95:1) พรอมกับการคุกเขาลง กมศีรษะตอพระพักตรของพระผูเปนเจา (สดุดี 95:6) ความพยายามยิ่งยวดที่จะบรรลุความสมดุลระหวาง
ความชื่นชมยินดีและการถวายบูชา ถือเปนทาทีสําคัญยิ่งสําหรับการเทิดทูน
พระนามดวยการถวายสรรเสริญ และการนมัสการพระผูสรางของเรา
เมื่อเราคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ณ ไมกางเขน องคพระผูเปนเจาผูทรง
สราง (ดู ยอหน 1:1-3) ถูกตรึงที่นั่นกําลังจะสิ้นพระชนมไถบาปของผู
ผูท พี่ ระองคทรงสรางไว เรามีประสบการณแรกในดานอารมณความรูส กึ
อยางไร เราสามารถแสดงบทบาทและควรมีความชืน่ ชมยินดีในประสบการณแหงไมกางเขนอยางไรบาง

วันพฤหัสบดี

ปุโรหิตและชาวเลวีเปนสวนหนึ่งของการนมัสการ

Priests and Levites as Part of Worship

อานพระธรรมเนหะมีย 12:44-47 เพราะเหตุใดชาวยิวจึงชื่นชม
พวกปุโรหิตและชาวเลวีที่ประกอบกิจของพระเจา พวกเขามีความสําคัญ
อยางไร
งานของปุโรหิต (ซึ่งเปนชาวเผาเลวี) คืออะไร มีอะไรเปนสัญลักษณ ดูพระธรรมฮีบรู 9:1-11
“การทูลออนวอนของพระคริสตแทนมนุษยในพระวิหารเบือ้ งบน มีความ
จําเปนสําหรับแผนการแหงความรอด เหมือนการสิ้นพระชนมของพระองคบน
ไมกางเขน โดยการสิ้นพระชนมของพระองค พระองคไดทรงเริ่มงานนั้น ซึ่ง
ภายหลังการฟนพระชนมของพระองค พระองคเสด็จขึ้นไปเพื่อทํางานใหแลว
เสร็จในสวรรค โดยความเชื่อเราจะตองเขาไปสูหองอภิสุทธิสถานขางหลังมาน
“ที่ที่พระเยซูผูทรงนําหนาเสด็จเขาไปกอนแลวเพื่อเรา เพราะพระองคทรงเปน
มหาปุโรหิตชัว่ นิรนั ดร ตามแบบอยางของเมลคีเซเดคนัน้ ” (ฮีบรู 6:20) (เอลเลนบทที่ 10 การนมัสการองคพระผูเปนเจา 109

จี. ไวท, สงครามแหงประวัติศาสตร, หนา 489) อีกครั้งหนึ่ง แมผูคนในครั้ง
โนนไมมีแสงสวางที่เรามีในวันนี้ พวกเขาเขาใจเพียงพอที่จะทราบวางานของ
ชาวเลวี ซึ่งพวกเขาเพียงเผาเดียวสามารถรับใชในพระวิหารได ซึ่งเปนการรับ
ใชที่สําคัญยิ่ง พวกเขารูสึกตื่นเตนที่พันธกิจการรับใชพิเศษนี้ จะตองทําใหแลว
เสร็จผานพวกเขา
ชนชาตินี้ไดใชเวลากับพระเจาในการอานพระวจนะของพระองค การ
อธิษฐาน และการอุทิศถวายพวกเขาเองแดพระองค ทามกลางสิ่งทั้งปวง
พวกเขาตระหนักวา การปรนนิบัติรับใชในพระวิหารไดรับการละเลย และ
จําเปนจะตองไดรับการฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิม บัดนี้สิ่งตางๆ ไดรับการ
สถาปนาอีกครั้งหนึ่ง ประชาชนตางมีความปลื้มปติตองานชิ้นสําคัญที่เหลา
ชาวเลวีกําลังดําเนินการแทนพวกเขา พระเจาทรงดลใจชนชาตินี้วา พันธกิจ
การรั บ ใช ใ นพระวิ ห ารเป น ส ว นหนึ่ ง ที่ พ ระองค ท รงออกแบบไว สํ า หรั บ การ
นมัสการ
นาเสียดายยิ่งที่พันธกิจการรับใช ของผูเปนครูสอนพระวจนะ และผู
เปนนักดนตรีทงั้ หลายบอยครัง้ ทําไปในลักษณะ “ทําไปสักแตพอแลวๆ” (taken
for granted) แมแตในสมัยของทานเนหะมีย การสนับสนุนชาวเลวีบางครั้งก็
เขมแข็งดี และบางคราวก็ออนแอมาก ชาวเลวีจําเปนตองปลีกตัวไปทํางานอื่น
บอยครั้งเพื่อจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัวของพวกขา เพราะผูคนหยุดคืน
เงินสิบลดหนึ่ง และไมถวายเงินถวายตางๆ ใหกับพระวิหาร
ปราศจากการคืนสิบลดหนึ่งและการถวายเงินถวายตางๆ จะไมมีการ
จัดระเบียบบริหารองคกรของคริสตจักรแหงโลกได ถาเราตองการใหพันธกิจ
การประกาศ และการรับใชพระเจาดําเนินตอเนื่องไป เราตองทําตามที่เราได
รับมอบหมาย (committed) คือใหการสนับสนุนพันธกิจของพระเจา ดวยการ
มีสวนรวมในดานการเงิน พอๆ กับการตระหนักในคุณคาดวยวาจา คริสตจักร
อาจไมมวี นั กาวถึงขัน้ ดีสมบูรณ แตสงิ่ นีไ้ มควรทําใหเราออนกําลัง (undermine)
ในการถวายทรัพยใหแกพระเจา เพื่อใหพันธกิจของพระองคดําเนินตอไปรอบ
โลกใบนี้
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วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “การเติบโตในพระคริสต”
หนา 67-75, เคล็ดลับแหงความสุข
“ไมกางเขนของพระคริสตจะเปน “วิทยาศาสตร” และเปน “บทเพลง”
แหงการไถใหรอดไปตราบชั่วนิรันดร เมื่อพระคริสตไดรับการถวายสงาราศี
ผูคนทั้งหลายจะไดมองเห็นการที่พระคริสตถูกตรึง เหลาผูเชื่อจะไมลืมเลือน
เลยวา พระเจาผูทรงมีฤทธานุภาพในการทรงสราง ทรงมีอํานาจค้ําจุนโลก
จํานวนนับไมถวนผานอาณาจักรอันไพศาลแหงหวงอวกาศ พระเจาอันเปน
ที่รัก พระองคทรงความยิ่งใหญแหงสวรรค หอมลอมดวยทูตสวรรค (มีฤทธิ์
นอยที่สุด) ชื่อพวก “เชรับ” (cherub) และพวกทูตสวรรคหกปก (ผูมีฤทธิ์
สูงสุด) ชื่อ “เซรัฟ” (seraph) ทั้งสองพวกถอมใจลงดวยความยินดี ถวาย
สักการะพระองค ผูทรงยกชูมนุษยผูลมลงในความบาปใหสูงขึ้น พระองคทรง
แบกรับความรูสึกผิด และความอับอายแหงความบาป และทรงอดกลั้นจากที่
พระบิดาไดซอนพระพักตรจากพระองค นี่ชางเปนภาพแสนเศราซึ่งโลกที่ได
หลงไปไดทําใหดวงใจของพระองคแหลกสลาย และซึ่งไดบดขยี้พระชนมชีพ
ของพระองคที่ไมกางเขนแหงคาลวารี (calvary) ที่พระเจาผูทรงสรางโลก ผู
ตัดสินโชคชะตาของมนุษยทั้งมวล ดวยความรักเกินที่จะประเมิน ไดทรงวาง
พระสงาราศีของพระองค และถอมพระองคมาเกิดเปนมนุษย และสิ้นพระชนม
เพื่อพวกเขา สิ่งที่พระองคทรงทําครั้งนี้ ไดทําใหจักรวาลรูสึกทึ่งและอัศจรรยใจ
ตางพากันถวายการสักการบูชา ขณะประชาชาติทไี่ ดรบั การชวยใหรอดไดมองขึน้
ไปยังพระผูไถ และที่นั่นพวกเขาไดเห็นพระสิรินิรันดรสองสวางจากพระพักตร
ของพระบิดา ขณะที่พวกเขาจองมองไปยังพระบัลลังกของพระองค ซึ่งดํารง
อยูจากชั่วนิรันดรสูชั่วนิรันดร และพวกเขาไดทราบวาอาณาจักรของพระองค
ไมมีวันสิ้นสุด พวกเขาไดเปลงเสียงรองสรรเสริญพระบารมีขึ้นพรอมกันอยาง
แสนยินดีเหลือลนวา “สมควรแลว...สมควรอยางยิ่ง พระเมษโปดกซึ่งถูกฆา
ไดไถพวกเราใหกลับคืนสูพระบิดาเบื้องบน ดวยพระโลหิตอันแสนล้ําคาของ
พระองคเอง” (เอลเลน จี. ไวท, สงครามแหงประวัติศาสตร, หนา 651, 652)
บทที่ 10 การนมัสการองคพระผูเปนเจา 111

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ในการนมัสการควรจะมีความสมดุลระหวางความเคารพสักการะ
และความชื่นชมยินดีอยางไร
2. คนอิสราเอลมอบถวายกําแพงกรุงเยรูเล็มใหพระเจาทรงปกปอง
ผานพิธีอุทิศถวาย ซึ่งเทากับเปนการยอมรับวา กําแพงจะไมมี
ประโยชนเวนเสียแตพระเจาจะทรงปกปองไว กษัตริยดาวิดได
กลาวแสดงความรูสึกออกมาวา “ถาพระยาหเวหมิไดทรงสราง
บาน บรรดาผูที่สรางก็เหนื่อยเปลา” (สดุดี 127:1) สิ่งนี้ควรบอก
อะไรเราเกี่ยวกับความพยายามของเราในการทํางานของพระเจา
3. คุณมีประสบการณ อยางไรกับการใชดนตรีในการนมัสการใน
โบสถของคุณ
4. พระคัมภีรกลาวชัดเจนวา พระเยซูทรงเปนมหาปุโรหิตในวิหาร
บนสวรรค พระองคกําลังทรงทําอะไรเพื่อเราที่นั่น การปฏิบัติ
หนาทีข่ องปุโรหิตในวิหารบนโลกสอนเราถึงสิง่ ทีพ่ ระเยซูกาํ ลังทําใน
วิหารบนสวรรคเพื่อเราอยางไร
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บทที่ 11

ความเสื่อมถอยของประชาชน
Backslidden People
วันที่ 7 - 13 ธันวาคม 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

เนหะมีย 13:1-9; เฉลยธรรมบัญญัติ 23:3-6; เนหะมีย 13:10-14;
กันดารวิถี 18:21-24; เนหะมีย 13:15-22; ยอหน 5:5-16

ขอควรจํา “และขาพเจาสั่งคนเลวีใหชําระตัว และมาเฝาประตูเมือง

เพื่อรักษาวันสะบาโตใหบริสุทธิ์ ขาแตพระเจาของขา
พระองค ขอพระองคทรงระลึกถึงขาพระองคในเรื่องนี้
และทรงพระกรุณาขาพระองคตามความยิง่ ใหญแหงความ
รักมั่นคงของพระองค” (เนหะมีย 13:22)

ร

ะหวางชวงเวลาของ บทที่ 12 และบทที่ 13 ทานเนหะมีย ได
เดินทางกลับไปยังบาบิโลน แมเราจะไมทราบวาทานเดินทางกลับ
ไปนานเทาไร เมือ่ ทานเดินทางกลับมายังยูดาห (ประมาณ ป ก.ค.ศ. 430-425)
ทานพบวาผูคนในเยรูซาเล็มพากันถอยออกหางพระเจา (backsliding) แม
วาพวกเขาไดทําพันธสัญญาไวกับพระเจาแลววา: ประการแรกจะไมแตงงาน
กับผูกราบไหวรูปเคารพ ประการที่สอง จะถือรักษาวันสะบาโตไวอยางเครง
ครัด และประการที่สาม จะดูแลเอาใจใสพระวิหาร โดยแตละคนจะคืนสิบ
ลดหนึ่ง และถวายเงินถวาย (เนหะมีย บทที่ 10) แตพวกเขาไดละเมิดคํา
สัญญาทั้งสามประการนี้ทุกขอ
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ในเวลาทีท่ า นเนหะมียเ ดินทางกลับมาถึง ทานพบวาพวกเขาหยอนยาน
(lax) ในสิ่งที่พวกเขาไดอุทิศตัวไวกับพระเจา ผูคนไดหยุดคืนเงินสิบลดหนึ่ง
และไมถวายเงินถวาย และไดใชหองตางๆ ในพระวิหารสําหรับวัตถุประสงค
อื่น อีกทั้งหยุดการถือรักษาวันสะบาโตอยางถูกตอง ชาวอิสราเอลไดแตงงาน
กับชนชาติอื่นที่อยูรอบพวกเขา ที่เลวรายยิ่งกวานั้นคือผูนําหลายคนที่ทาน
เนหะมียไดมอบความไววางใจใหเปนผูรับผิดชอบ กลับเปนผูมีสวนทําใหความ
สัมพันธระหวางพระเจาและชนอิสราเอลเสื่อมทรามลง จึงไมนาประหลาดใจ
ที่ทานเนหะมียจะรูสึกแทบใจสลาย เมื่อทานไดพบวาทุกสิ่งไดเปลี่ยนแปลง
ไปมาก อยางไรก็ตาม แทนที่จะยอมรับในสิ่งที่เปนอยู อีกครั้งหนึ่งที่ความหนัก
แนนในอุปนิสัยแหงความเชื่อ ทานเหนะมียไดเริ่มดําเนินการเพื่อถวายพระสิริ
แดพระเจาโดยไมชักชา

วันอาทิตย

รอยดางพรอยของผูนําในพระวิหาร
Tainted Temple Leadership

พระธรรมเนหะมีย บทที่ 13 เริ่มตนดวยความหวงใยเกี่ยวกับชาว
อัมโนนและชาวโมอับ ซึ่งเปนชาวตางชาติและเปนผูกราบไหวรูปเคารพที่
อาศัยอยูทามกลางชาวอิสราเอล (เนหะมีย 13:1-3) ขอพระคัมภีรตอนนี้ไมได
พูดถึงการขับไลคนชาติตางๆ ใหออกไปจากชุมชนอิสราเอล แตพวกผูนํา
ภายใตการนําของทานเนหะมียไดสงพวกที่มีความเชื่อแตกตาง ที่ยังไมกลับใจ
ใหมและยังกราบไหวรูปเคารพออกไป (ดูในเฉลยธรรมบัญญัติ 23:3-6 ดวย)
อานพระธรรมเนหะมีย 13:1-9 ใครคือ เอลียาชีบและโทบีอาห
พวกเขาไดทําสิ่งใดไมเปนที่ยอมรับ (ดูใน เนหะมีย 2:10, 19; 3:1;
12:10, 22; 13:28)
ทั้งสองคนคือ เอลียาชีบและโทบีอาหเปนที่รูจักวาเปนบุคคลที่ถูกกลาว
ถึงบอยในพระธรรมเนหะมียทั้งนี้เพราะทานเอลียาชีบเปนมหาปุโรหิตของชาว
อิสราเอล และทานเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมของพระวิหาร สวนโทบีอาหได
รับการกลาวถึงวาเปนชาวอัมโนน เปนศัตรูที่ทําการตอตานการกอสรางของ
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ทานเนหะมีย โทบีอาหไดสถาปนาความสัมพันธกับทานเอลียาชีบผานการ
แตงงานของคนในครอบครัว
แมวาบันทึกของการแตงงานดังกลาวไมไดถูกเก็บรักษาไว เราทราบ
วาโทบีอาหมีชื่อของคนยิว (หมายความวา “องคพระผูเปนเจาแสนดี”) และ
เปนไปไดมากวาชื่อนี้มาจากพื้นฐานชาวยิว ครอบครับของภรรยาของโทบีอาหเปนเชื้อสายของ “อาราห” (Arah) แมวาจะไมมีขอบงชี้ชัด แตเชื่อกันวา
ครอบครัวของโทบีอาห มีความสัมพันธกับครอบครัวของเอลียาชีบ เพิ่มเติม
จากนี้ สันบาลลัท ซึ่งเปนชาวโฮโรไนท (Horonite) ผูทําตัวเปนศัตรูของทาน
เนหะมียอีกคนหนี่ง มีบุตรสาวซึ่งแตงงานกับหลานชายของทานเอลียาชิบ
ความสัมพันธเชนนี้ อาจเปนแผนแยบยล รอบตัวทานเนหะมียนี้ เพื่อใหคน
ในครอบครัวไตระดับขึ้นสูตําแหนงเจาหนาที่ระดับสูงในแผนดินที่เกี่ยวของ
และการเปนพันธมิตรของบุคคลที่กลาวถึงนี้ นับวาเปนการตอตานการเปน
ผูนําของทานเนหะมีย
ระหวางที่ทานเนหะมียซึ่งเปนผูสําเร็จราชการไมอยู มหาปุโรหิตไดให
โทบีอาหเขาไปอาศัยอยูในหองหนึ่งของพระวิหาร ซึ่งไดรับการกําหนดใหเปน
หองเก็บเงินสิบลดหนึ่ง ของถวายอื่นๆ รวมทั้งเงินถวายดวยโทบีอาหไดรับ
อนุญาตใหอาศัยในหองของพระวิหารอยางถาวร ซึ่งเทากับเปนการปูทางให
เขาเปนบุคคลระดับผูนําของชาติ จะมองเห็นวาในที่สุดเหลาศัตรูของทาน
เนหะมียไดรับความสําเร็จในสิ่งที่พวกเขาตองการทีละเล็กละนอย: เพื่อเขา
แทนที่ (displace) ทานเนหะมีย และเพื่อจะเขาควบคุมรับผิดชอบทุกสิ่งดวย
พวกเขาเอง นาเสียดายที่ทานเนหะมียจะไมนั่งอยูเฉยๆ โดยที่ไมทําอะไร
ประชากรของพระเจาตลอดประวัติศาสตรอันศักดิ์สิทธิ์ ไมวาจะ
เปนชาวยิวในอิสราเอลสมัยโบราณ หรือคริสเตียนในสมัยพระคัมภีรใ หม
มีหลายครั้งที่พวกเขาปลอยใหตัวเองถูกนําออกหางจากพระเจา เราจะ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดเชนนี้ไดอยางไร
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วันจันทร

พวกเลวีทํางานในทุงนา
The Levites in the Fields

อานพระธรรมเนหะมีย 13:10-14 ทานเนหะมียกําลังแสวงหา
ทางเยียวยาอะไรตรงนี้
คณะนักรองผูทําหนาที่รักษาประตู และคนอื่นที่เปนผูทํางานรับใชใน
พระวิหาร ไดกลับไปทํางานในไรนา เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว เพราะงานที่เคย
รับใชพระเจาไมไดรับการสนับสนุนอีกตอไป ระบบเงินสิบลดหนึ่งและเงินถวาย
ทั้งหมดที่ทานเนหะมียบากบั่นสถาปนาขึ้นตอนนี้ถาเปรียบเปนวัตถุ วัตถุนั้นได
ถูกทําใหแตกหักไปแลว ทานเนหะมียจะตองเริ่มตนใหมอีกครั้งหนึ่ง การ
กระทําที่จับโยนสิ่งของตางๆ ออกจากหองแสดงใหเห็นถึงภาวะที่เลวรายจริงๆ
“พวกเขาไดดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แมเงินสิบลดหนึ่งก็ถูกนําไปใชผิด
ประเภท สิ่งนี้ไดทําใหเหลาผูเชื่อทั้งหลายรูสึกทอถอยไปจากความมีใจเอื้อเฟอ
พวกเขาไดสูญเสียความรอนรน และความกระตือรือรนไป ผูคนลังเลจะคืนสิบลดหนึ่ง ซึ่งมีผลทําใหผูรับใชในพระวิหารแทบจะไมไดรับการดูแล นักรอง
หลายคน และคนรับใชที่เคยไดคาจางแผนกอื่นๆ ในพระวิหารไมไดคาเลี้ยงดู
เพียงพอในงานรับใชในพระวิหารของพระเจา พวกเขาจึงไดออกไปหางานอื่น
ทํา” (เอลเลน จี. ไวท ใน “ผูเผยพระวจนะและกษัตริย” หนา 670)
สิ่งที่ชวนใหประทับใจ คือการไหเห็นชาวยูดาหทั้งปวงไดรวมตัวกันอีก
ครั้งหนึ่ง และทําการซอมแซมหรือบูรณะสิ่งที่แตกหัก หรือถูกทําลายขึ้นใหม
ผูค นทัง้ หลายเขาขางทานเนหะมีย และรูส กึ ตอตานโทบีอาห และทานเอลียาชีบ
เพราะพวกเขาไดตระหนักแลววา ทานเนหะมียท าํ ทุกสิง่ ทุกอยางทีท่ า นสามารถ
ทําไดเพื่อผลประโยชนของประชาชน เพิ่มเติมกวานี้ ทานเนหะมียไดมอบ
หมายผูดูแลพื้นที่รอบพระวิหารใหกับชายคนหนึ่งที่ทานเชื่อวาเปนคนที่ใจได
ทานเนหะมีแตงตั้งใหมีกลุมดูแลเก็บรักษาทําบัญชีเงินสิบลดหนึ่ง และเงิน
ถวายตางๆ เพื่อใหแนใจวาเงิน ทอง สิ่งของ และสิ่งตางๆ ที่มีผูนํามาถวายได
ถูกเก็บรักษาไวอยางปลอดภัยและเปนระเบียบ และคนเหลานี้มีหนาที่แบงสรร
ใหกับผูทําหนาที่รับใชในพระวิหารทุกหมูเหลาอยางเหมาะสม หรือถาจะกลาว
ไดอีกอยางวา ทานเนหะมียไดเขามาเพื่อถอนรากถอนโคน (uproot the
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corrupt system) ระบบของผูนําชุดกอน ซึ่งมองดูเหมือนนกอินทรีโฉบลง
(swoop) ครั้งเดียวก็ไดทุกอยาง
แมวาทานเนหะมียไดแตงตั้งกลุมชายผูสัตยซื่อใหทํางานในการจัด
ระเบียบใหมของพระวิหาร แตมหาปุหิตคือทานเอลียาชิบผูไมสัตยซื่อยังอยูใน
ตําแหนงตอไป ทั้งนี้เพราะวางานของปุโรหิตสงตอจากเชื้อสายของทานอาโรน
แตงานของทานเอลียาชิบจะอยูในวงจํากัดเหมือนเปนคนพิการ ทานเนหะมีย
ไดกําหนดมาตรการความรับผิดชอบงานของมหาปุโรหิตใหกับคนอื่นๆ ไปทํา
ขณะที่เอลียาชีบก็ใหรั้งตําแหนงมหาปุโรหิตตอไป
ทานเนหะมีไดอธิษฐานวา “ขาแตพระเจาของขาพระองค เกี่ยว
กับเรื่องนี้ขอทรงระลึกถึงขาพระองค และขออยาทรงลบลางการดีทั้ง
หลายของขาพระองค ที่ขาพระองคไดทําเพื่อพระนิเวศของพระเจาของ
ขาพระองค และเพื่อการปรนนิบัติในที่นั่น” (เนหะมีย 13:14) ลักษณะ
คําอธิษฐานมีสําเนียงของความเปนมนุษยอยางมากทีเดียว

วันอังคาร

สิบลดหนึ่งและเงินถวาย
Tithes and Oﬀerings

การปฏิรูปพิธีถวายบูชาตางๆ ในพระวิหารของทานเนหะมีย รวมไป
ถึงการสงเสริม (implementation) สนับสนุนในเรื่องการคืนสิบลดหนึ่ง และ
การถวายเงินถวายและสิ่งของตางๆ
อานพระธรรมกันดารวิถี 18:21-24; มาลาคี 3:10; มัทธิว 23:23;
1 โครินธ 9:7-14; 2 โครินธ 9:6-8 และ ฮีบรู 7:1, 2 ขอพระคัมภีรเ หลานี้
สอนเราถึงความสําคัญของสิบลดหนึง่ และเงินถวาย สําหรับการนมัสการ
ในอดีตและปจจุบันอยางไร
ถาปราศจากสิบลดหนึ่งและเงินถวายถวายพระวิหารไมอาจดําเนินการ
ตอไปได เมื่อการคืนเงินสิบลดหนึ่งไดหยุดไปพิธีกรรม และการนมัสการใน
พระวิหารไดแตกออกเปนสวนๆ และระบบการนมัสการตกอยูในภาวะเสี่ยงภัย
(jeopardy) เมื่อผูรับใชในพระวิหารไดใชเวลาไปกับการทํางานอื่นเพื่อเลี้ยงดู
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ครอบครัวของพวกเขา พวกเขาไมมีเวลามุงมั่นในการดูแลพระวิหาร ผลที่สุด
การนมัสการพระเจาก็จะคอยๆ หมดความสําคัญลง
“ระบบของสิบลดหนึ่งมีความงดงามในความเรียบงาย ซึ่งเผยใหเห็น
หลักปฏิบัติในความเสมอภาค (equity) เพราะพระเจาทรงอางสิทธิ์กับคน
ร่ํารวย และคนฐานะยากจนในสัดสวนที่เหมือนกัน ในสัดสวนที่เหมือนกันนี่เอง
ทีพ่ ระเจาทรงประทานใหเราใชทรัพยสนิ ของพระองค ดังนัน้ เราตองคืนสิบลดหนึง่
ใหพระองค”
“เมื่อพระเจาเรียกสําหรับสิบลดหนึ่ง (มาลาคี 3:10) พระองคไมได
กลาวเชิญชวนใหผูเชื่อแสดงออกถึงความกตัญูรูคุณ หรือใหมีใจเอื้อเฟอ
แมวาการแสดงการขอบพระคุณควรเปนสวนหนึ่งของการแสดงออกของเรา
ทั้งหมดที่มตี อพระเจา เราถวายสิบลดหนึ่งเพราะวาพระเจาไดทรงบัญชาใหเรา
ถวาย สิบลดหนึ่งซึ่งเปนขององคพระผูเปนเจา และพระองคทรงขอใหเรา
คืนสิบลดหนึ่งใหพระองค” Seventh-day Adventist Believe (2 nd ed.)
(Boise, Idaho: Pacific Press & Pubishing Associaation, 2005), หนา 304
เหมือนกับสิ่งที่ไดเกิดขึ้นกับพระวิหารของชาวอิสราเอล คริสตจักร
ของพระเจาจะตั้งอยูไมไดถาปราศจากการสนับสนุนดวยเงินสิบลดหนึ่ง และ
เงินถวายจากมวลสมาชิก การนมัสการในคริสตจักรของเราไมอาจดําเนินงาน
ตอไปได ถาผูรับใชงานของคริสตจักรในพันธกิจตางๆ ใมไดรับคาจางทํางาน
เต็มเวลาอยางมีคุณภาพในพันธกิจการประกาศ การวางแผน การบริหารจัด
การคริ ส ตจั ก รของพระเจ า การนมั ส การพระเจ า ก็ จ ะเสื่ อ มถอยลงในด า น
คุณภาพ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ถาปราศจากเงินสิบลดหนึ่ง และเงินถวายตางๆ
การประกาศพระกิตติคุณก็ไมอาจดําเนินตอไปได
นอกเหนือจากนั้น เราถวายสิบลดหนึ่งเพราะวาพระเจาทรงสถาปนา
ระบบนี้ไวในพระวจนะของพระองค มีบางเวลาที่พระเจาไมจําเปนตองอธิบาย
วาเหตุใดพระองคทรงตั้งบางสิ่งหรือระบบบางอยางไว พระองคทรงคาดหวัง
ใหเราไววางใจวาพระองคทรงเปนผูทรงควบคุม เราควรคนหาใหพบ และรับ
เอาสิ่งที่พระองคทรงบอกไววาระบบดังกลาวทํางานอยางไร แตนั่นแหละจง
มอบความไววางใจสูพระหัตถของพระองค
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เหตุ ใ ดการถวายสิ บ ลดหนึ่ ง จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ สํ า หรั บ ชี วิ ต ด า น
วิญญาณของเราเอง และเปนเสมือนมาตรการตรวจวัดความไววางใจ
ของเราที่มีตอพระเจา

พุธ

การย่ําองุนในวันสะบาโต

Treading the Wine Presses on Sabbath

อานพระธรรมเนหะมีย 13:15, 16 ประเด็นอะไรที่ทานเนหะมีย
นํามากลาวถึงตรงนี้
เปนการไมงา ยทีค่ นหนึง่ จะยืนขึน้ เพือ่ พระเจาเมือ่ คุณอยูใ นคนกลุม นอย
เพราะวาพระเจาตรัสวา วันสะบาโตจะตองถือรักษาไวเปนวันบริสุทธิ์ อยาให
คนหนึ่งทํางานใดๆ ทานเนหะมียมีความตั้งใจเพื่อใหแนใจวาพระบัญชาของ
พระเจาไดรับการปฏิบัติตามในกรุงเยรูซาเล็ม ไมสงสัยเลยวาทานเนหะมียรูสึก
ว า ในตํ า แหน ง ที่ ท า นแบกรั บ อยู ท า นมี พั น ธะรั บ ผิ ด ชอบด า นศี ล ธรรมด ว ย
ดังนั้นทานจึงไดเริ่มปฏิบัติการในเรื่องนี้
วันสะบาโตเปนวันสําคัญที่สุดในสัปดาหของการทรงสราง เพราะเปน
วันที่มีความพิเศษผูคนจะไดรับการฟนฟู และถูกเสริมดวยพลังใหมดวยการ
ใชเวลากับพระเจาในลักษณะที่พวกเขาไมอาจผูกมัดไวดวยงานอาชีพของพวก
เขาหรือการติดตาม (pursuits) หรือดําเนินตามเสนทางโลก
มีคํากลาวไวนานแลววา “วันสะบารักษาชาวอิสราเอลไวมากกวาที่
ชาวอิสราเอลรักษาวันสะบาโต” หมายความวา วันสะบาโตมีอิทธิพลในการ
ชวยรักษาความเชื่อของชาวอิสราเอลใหคงอยูได เชนเดียวกันวันสะบาโต
รักษาความเชื่อของผูคนไวในพระคุณ เมื่อพวกเขาแสวงหา และถือรักษาวัน
สะบาโต พวกเขาไดรับความชื่นชมยินดีดานรางกายและจิตวิญญาณที่พระเจา
ทรงประทานให
อานพระธรรมเนหะมีย 13:17-22 ทานเนหะมียทําอะไรเพื่อที่จะ
หยุด “การซื้อและการขาย” ในวันสะบาโตในกรุงเยรูซาเล็ม
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เพราะทานเนหะมียเปนผูสําเร็จราชการแหงยูดาห ทานมองเห็นตัว
ทานมีบทบาทของผูบังคับใชบัญญัติของพระเจา ทานไดกลายเปนผูรักษา
กฎหมายของบานเมือง ซึ่งรวมถึงพระบัญญัติเรื่องวันสะบาโตดวย อนึ่งหาก
พวกขุนนาง หรือเจานายของยูดาหยืนขึ้นตอตานความไมสัตยซื่อของมหาปุโรหิต ทานเนหะมีย คงจะไมตองพบวาทานจะตกอยูในสถานะลําบากเชนนี้
อยางไรก็ตามผูปกครองและขุนนาง บางทีอาจจะรูสึกแคนเคืองทานเนหะมีย
ที่เปนผูทําใหพวกเขากลับไปสูความไมคลองมือดานการเงินเหมือนเมื่อกอน
และพวกเขาดูเหมือนไมตอตาน จากการที่ทานเนหะมียเปลี่ยนแปลงสิ่งที่
มหาปุโรหิตของเอลียาชีบและโทบีอาหนําเขามา
เนหะมียตอวาเหลาขุนนางกอน แลวจากนั้นสั่งใหเจาหนาที่รักษา
ประตูปดประตูกอนดวงอาทิตยตกดินในวันศุกร วันเสารปดประตูไวสนิท และ
เปดตอนดวงอาทิตยตกดินไปแลวในวันเสาร ออกคําสั่งเทานั้นไมพอทานสงผู
รับใชของทานไปคอยดูแลเจาหนาทีร่ กั ษาประตูอกี ทอดหนึง่ ตอมาทานเนหะมีย
สั่งยายตลาดคาขายไปนอกกําแพงเมือง กระนั้นทานเนหะมียใชมาตรการเขม
งวดมากขึ้น ทานกําชับและขูพวกพอคา ดวยการวางมือของทานบนมือของ
พวกพอคา และใหพวกเขาสัญญาวาจะไมคาขายในวันสะบาโต ทานเนหะมีย
ตองเปนชายที่พูดจริงทําจริง เพราะพวกพอคาเขาใจจุดหมายของทาน และทํา
ตามคําสั่งทุกอยาง

วันพฤหัสบดี

บรรพบุรุษของทานไมไดทําเชนนี้หรือ
Did Not Your Fathers Do Thus?

ความกระตือรือรนของทานเนหะมียส าํ หรับวันสะบาโตเปนทีน่ า ยกยอง
ทานเนหะมียมีความเรารอนเอาจริงเอาจัง (passionate) เกี่ยวกับการถือรักษา
วั น สะบาโตอย า งถู ก ต อ ง ท า นแม แ ต ข อวางมื อ ของท า นไว บ นมื อ ของพวก
พอคาชาวตางชาติและใหพวกเขาสัญญาวาจะไมคาขายในวันสะบาโต นั่น
หมายความวาถาพวกเขาไมปฏิบัติตามคําที่ขอรอง ทานจะเขาแทรกแซง ถา
พวกเขาถูกจับไดวาเขาไปในเมือง และคาขายในชวงเวลาวันสะบาโต ในฐานะ
ที่ทานเนหะมียเปนผูตรวจการณของยูดาห ทานมีหนาที่รับผิดชอบ และทําให
เกิดความมั่นใจไดวา คําสั่งของทานไดถูกนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง
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“ทานเนหะมียไมเกรงกลัวที่จะตอวาใครก็ตาม ถาพวกเขาหละหลวม
ในหนาที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะผูที่ดูหมิ่นวันสะบาโต ทานเคยกลาวถอยคํา
รุนแรงวา “บรรพบุรุษของทานไมไดทําเชนนี้หรือ” พระเจาจึงทรงลงโทษให
สิ่งเลวรายเกิดขึ้นกับพวกเราและเกิดกับกรุงนี้ อยางนี้พวกทานจะนําพระพิโรธ
ใหตกลงบนชาวอิสราเอลอีกหรือ ดวยการดูหมิ่นวันสะบาโตของพระเจา จาก
นั้นทานออกคําสั่งวา “เมื่อดวงอาทิตยเริ่มจะตกดิน กอนวันสะบาโตจะเริ่มตน
พวกเขาควรปดประตูเมืองไว และเปดอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันสะบาโตไดผานพน
ไปแลว ทานเนหะมียไววางใจผูรับใชของทานมากกวาผูปกครองกรุงเยรูซาเล็ม
ที่ไดรับการแตงตั้งมา ทานมอบหมายใหผูรับใชของทานดูแลแตละประตูเมือง
เพื่อคอยดูวาคําสั่งของทานไดรับการปฏิบัติตามหรือไม” (เอลเลน จี. ไวท, ผู
เผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 627)
ทานเนหะมียกลาวเตือนผูดูหมิ่นความศักดิ์สิทธิ์ของวันสะบาโต พอๆ
กับการที่ทานวากลาวเกี่ยวกับการละเมิดวันสะบาโต ซึ่งสิ่งนี้ปรากฏวาไดสง
เสียงดังสะทอน (echoed) เรื่อยมาจนถึงสมัยของพระเยซู เราทราบในเรื่องนี้
เพราะว า มี บั น ทึ ก ไว ใ นพระกิ ต ติ คุ ณ ทั้ ง สี่ และอี ก ครั้ ง เรามองเห็ น ภาพของ
พระเยซูทรงดิ้นรนตอตานผูนําศาสนาที่เนนการถือรักษาวันสะบาโตจนเกิน
ความถูกตอง
อานพระธรรมมัทธิว 12:1-8; มาระโก 3:1-6; ลูกา 6:6-11 และ
ยอหน 5:5-16 เปนประเด็นสําคัญตรงนี้คืออะไร และการเขาใจประวัติศาสตรของชาติอิสราเอลชวยใหเรารูวาความขัดแยงเกิดไดอยางไร
ในความรอนรนของพวกเขา อยางไรก็ตามไดนําพวกเขาไปในทางผิด
การที่จะแนใจไดวาวันสะบาโตไม “ถูกทําลายความศักดิ์สิทธิ์” ผูนําศาสนา
เหลานี้เปนผูคลั่งไคลในเรื่องการถือวันสะบาโต พวกเขาไดปรักปรําพระเยซู
“เจานายเหนือวันสะบาโต” (ลูกา 6:5) วาเปนผูละเมิดวันสะบาโต พวกเขาพูด
ถึงการถือรักษาวันสะบาโตเครงครัด มากเกินกวาที่จะประกอบการดีใดๆ แต
พวกเขาไปไกลเกิ น ไป สิ่ ง ที่ น า ขํ า (irony) ผู นํ า ศาสนาทั้ ง หลายในสมั ย
พระเยซู ไดแสดงออกวาพวกเขามีความหวงใยยิ่งใหญในพระบัญญัติ แตพวก
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เขาลืมที่จะมองไปยัง “สิ่งที่มีน้ําหนักมากกวา” ของพระบัญญัติ ซึ่งพระคัมภีร
กลาววา “แตเรื่องสําคัญกวาในธรรมบัญญัติ คือความยุติธรรม ความเมตตา
และความเชื่อนั้นพวกเจากลับละเลย” (มัทธิว 23:23)
ในฐานะบุ ค คลและคริ ส ตจั ก ร เราจะระมั ด ระวั ง ไม ทํ า ผิ ด เช น
เดียวกับผูนําศาสนาเหลานั้น ที่ไดทําสิ่งที่ผิดพลาดไป ไมวาจะเปนเรื่อง
การถือรักษาวันสะบาโต หรือเรื่องอื่นที่สําคัญตอความเชื่อของเราได
อยางไร

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “ความชื่นชมยินดีใน
พระเจา” หนา 115-126, เคล็ดลับแหงความสุข
ขณะที่ทานเนหะมียไดตั้ง “พระบัญญัติของพระเจา” ไวตอหนาพวก
เขาและกลาวเปนเชิงขูวา จงมีความเกรงกลัวการพิพากษาของพระเจา ซึ่งได
เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลในอดีตสําหรับความบาปรายแรงของพวกเขา จิตสํานึก
ผิดชอบของพวกเขา (consciences) ไดรับการปลุกใหตื่นตัว และงานการ
ปฏิรูปทางศาสนาไดเริ่มตนขึ้น สิ่งนี้ไดหันเหพระพิโรธของพระเจาออกไป และ
นําความพอพระทัย และพระพรมาให
มีบางคนที่อยูในตําแหนงที่มีเกียรติ ไดรองขอความกรุณาเพื่อภรรยา
ชาวตางชาติของพวกเขา และไดแสดงออกวา พวกเขาไมสามารถแยกทางจาก
ภรรยา แตไมอาจแสดงความแตกตางใหเห็นชัดเจน ไมไดรับความนับถือจาก
ประชาชน สมกับอยูในตําแหนง บางคนอยูในกลุมปุโรหิตหรือผูปกครอง พวก
เขาปฏิเสธที่จะตัดขาดความสัมพันธจากภรรยา เมื่อมีการคนพบวาภรรยาของ
พวกเขาคนใดยังกราบไหวรูปเคารพ คนนั้นก็จะถูกใหออกจากงานในหนาที่
รับใชพระผูเปนเจาโดยทันที สวนหลานชายของมหาปุโรหิต ซึ่งไดแตงงาน
กับบุตรสาวของสันบาลลัท ซึ่งมีชื่อเสียงในทางไมดี มีทางเดียวคือการปลด
ออกจากตําแหนง และในเวลาเดียวกันไดเนรเทศใหยายออกไปจากชุมชนชาว
อิสราเอล ทานเนหะมีไดอธิษฐานวา “โอพระบิดาเจา โปรดระลึกถึงพวกเขา
122

พระธรรมเอสราและเนหะมีย

เพราะวาพวกเขาไดทาํ ใหวงการปุโรหิตเปนมลทินไป อีกทัง้ ไดทาํ ใหพระสัญญา
ที่ปุโรหิตทําไวกับพระองคในฐานะที่เปนชาวเลวีเกิดความเสื่อมเสีย (เอลเลนจี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 673, 674)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จากขอเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในหนากอน คุณคิดอยางไรกับ
สิ่งที่เนหะมียทํากับคนที่มีภรรยาที่นับถือศาสนาอื่น ควรมีขอยก
เวนเพราะพวกเขารักภรรยาและไมตองการแยกทางกันหรือไม
เนหะมียเขมงวดไปหรือเปลา และในฐานะที่เปนคริสตจักรใน
ปจจุบันนี้เราจะจัดการกับเรื่องแบบนี้อยางไร โดยใชความรัก และ
ความเขาใจเปนเกณฑ ในขณะเดียวกันก็ตองยืนหยัดมั่นคง ไม
ลดหยอนมาตรฐานความจริงของพระเจาใหนอยลง
2. เราทราบวาไมมีการถือรักษาวันสะบาโตที่เครงเหมือนกฎหมาย
รวมถึงพระบัญญัติขออื่น เชน เรื่องความโลภ การลักทรัพย และ
พูดเท็จ แตเราจะระมัดระวังไมทําใหการถือรักษาวันสะบาโต รวม
ถึ ง พระบั ญ ญั ติ ข อ อื่ น เป น การถื อ ตามตั ว อั ก ษรมากเกิ น ไปได
อยางไร และสิ่งที่พระคริสตไดทรงทําเพื่อเราบนไมกางเขน ควร
ชวยเราใหถือถือรักษาพระบัญญัติอยางถูกตองไดอยางไร
3. เราจะปองตัวเราเองจากอันตรายทีเ่ กิดจากความออนแอดานความ
เชื่อ ดวยการเขาไปประนีประนอมกับสิ่งที่ผิดเหมือนเหตุการณที่
เกิดขึ้นในสมัยของเนหะมียไดอยางไร
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บทที่ 12

การจัดการกับการตัดสินใจที่ผิด
Dealing With Bad Decisions
วันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

เนหะมีย 13:23-25; เฉลยธรรมบัญญัติ 7:3, 4; 2 โครินธ 6:14;
เอสรา บทที่ 9, 10; 1 โครินธ 7:10-17

ขอควรจํา “และขาพเจาทูลวา ขาแตพระเจาของขาพระองค ขา

พระองคอับอายอดสูที่จะเงยหนาหาพระองค พระเจา
ของขาพระองค เพราะวาความบาปชัว่ ของพวกขาพระองค
ทวี ขึ้ น พ น ศี ร ษะของข า พระองค และความผิ ด ของข า
พระองคก็สูงขึ้นไปถึงฟาสวรรค” (เอสรา 9:6)

ท

านเอสราและเนหะมียไดกลายเปนผูนําของชุมชน ที่ชาว
อิสราเอลมีแนวโนมแตงงานกับชาวตางชาติจํานวนมาก ผูนํา
ทั้งสองตางมีความหวงใยยิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขณะที่พวกเขาตองการนําคน
อิสราเอลเขาสูการมีความสัมพันธใกลชิดกับพระเจา พวกเขารับรูถึงอิทธิพล
ดานลบที่ผูไมเชื่อ หรือผูนมัสการรูปเคารพมีตอชาวอิสราเอล อยางที่ทั้งสอง
ทานเคยเห็นผลกระทบเลวรายมาแลวตลอดในประวัติศาสตร ศาสนาของชาว
คานาอันแพรไปทามกลางชาวอิสราเอล จนกระทั่ง “พระบาอัล” (Baal) และ
“พระนางอาเชราห” (Asherah) ถูกนํามากราบไหวในเนินเขาทุกแหง หยิ่ง
กว า นั้ น อิ ท ธิ พ ลของภรรยาหรื อ สามี ช าวต า งชาติ ที่ มี ต อ ครอบครั ว นั บ เป น
อันตรายยิ่ง อยางที่ผูเผยพระวจนะเทียมเท็จ “บาลาอัม” (Balaam) ไดแนะนํา
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ชาวโมอับ สงลูกสาวหรือหลานสาวชาวโมอับสูแผนดินอิสราเอล แนนอนใน
ครั้งนั้นเมื่อชายชาวอิสราเอลแตงงานอยูกินกับหญิงชาวโมอับแลวพวกเขา
จะคอยๆ หันเหออกหางพระเจา ซึ่งถือเปนความเลวรายทานเอสราเขาใจ
ถูกตอง ไมเพียงคูสามีหรือภรรยาเทานั้นที่มีอิทธิพลตอกัน แมแตพวกลูกของ
พวกเขาก็ไดรับผลดวย
ทานเอสราและทานเนหะมีย ทําอะไรกับคนอิสราเอลที่แตงงานกับชาว
ตางชาติ ทานทั้งสองจะปลอยใหผานไป หรือที่จะจัดการอยางไร สัปดาหนี้
เราจะมองไปยังวิธีที่ผูนําทั้งสองนํามาใชแกปญหาดังกลาวนี้

วันอาทิตย

ปฏิกิริยาตอบโตของทานเนหะมีย

Nehemiah’s Reaction

อานพระธรรมเนหะมีย 13:23-25 มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ และเราจะ
อธิบายปฏิกิริยาตอบโตของทานเนหะมียที่มีตอสถานการณนี้อยางไร
เมื่อเด็กๆ พูดภาษา “อาราเมค” (Aramai) (ภาษาที่ชาวยิวใชพูด
กันในชวงพลัดถิ่นในอาณาจักรบาบิโลน) หรือภาษาฮีบรูไมได พวกเขาไม
เข า ใจคํ า สั่ ง สอนจากพระคั ม ภี ร ตรงนี้ เ ป น ป ญ หาใหญ เพราะความรู ข อง
พระเจาที่ตรัสผานผูเผยพระวจนะจะถูกบิดเบือน (distorted)ไปบาง หรือ
ตกหลน (disappear) ไปไมนอยทั้งนี้เพราะพวกธรรมาจารย (scribes) และ
พวกปุ โรหิ ต ส ว นใหญ จ ะสอนและอธิ บ ายพระธรรมจากหนั ง สื อ ชุ ด โทราห
(Torah) ซึ่งถูกเขียนขึ้นเปนภาษาฮีบรู หรือไมพวกเขาจะสอนโดยใชภาษา
“อาราเมค” เพื่อใหคําสอนเปนที่เขาใจชัดเจนสําหรับประชาชน อยางไรก็ตาม
ในเมื่อผูเปนแมเปนชาวอัมโมน ชาวแอสดอด (Ashdod) และชาวโมอับ และ
โดยทั่วไป ในเบื้องตนผูสอนจะเนนการดูแลพวกเด็กๆ สิ่งที่นาประหลาดใจ
พวกเด็กๆ ไมไดพูดภาษาของพอ แตพูดภาษาของแม จะวาไปภาษาที่เราพูด
จะบอกใหทราบในสิ่งที่เราคิด เกี่ยวกับแนวคิด (concept) ของเรา เพราะวา
เราใชคําศัพท (vocabulary) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมในการพูด ดังนั้น
การที่คนหนึ่งไมพูด และไมเขาใจภาษาของพระคัมภีรเทากับคนนั้นสูญเสีย
เอกลักษณพิเศษไป ดังนั้นสําหรับทานเนหะมีย ทานอดคิดไมไดวาครอบครัว
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นั้นกําลังสูญเสียการสัมผัสกับพระวจนะของพระเจา และผลที่สุดคือพวกเขา
จะขาดการเชื่อมความสัมพันธกับพระเจาผูทรงพระชนมอยู ที่เปนองคพระผูเปนเจาของชาวฮีบรู
นักศึกษาพระคัมภีรชี้การกระทําของเนหะมีย นาจะเปนการทําใหเกิด
ความอับอายในที่สาธารณะ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของคําสั่งใหลงโทษในเวลานั้น
เมื่อเราพูดวาทานเนหะมียดาวา หรือกลาวคําสาปแชงพวกเขา เราอาจจะคิด
วาทานเนหะมียใชคําสบถสาบาน นี่คงไมใช แตทานเนหะมียจะพูดกับพวกเขา
ถึงคําสาปแชงของพันธสัญญา ซึ่งเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 28 ไดรางคําสาป
แชงไว ซึ่งจะเกิดกับผูคนที่ละเมิดพันธสัญญาที่ไดทําไวกับพระเจา เปนไปได
มากวาทานเนหะมียเลือกถอยคําจากพระคัมภีรมาทบทวนใหพวกเขาฟง เพื่อ
ใหพวกเขาตระหนักถึงการกระทําผิดของพวกเขา ซึ่งทําใหเกิดผลลัพธจาก
การเลือกที่ไมรอบคอบของพวกเขา
นอกจากนี้ ยังมีขอพระคัมภีรเขียนวา ทานเนหะมียกลาววา “ขาพเจา
ไดโตแยงกับพวกเขา และแชงเขา และตีพวกเขาบางคน และดึงผมของเขา
ออก” (เนหะมีย 13:25) แทนที่จะมองเห็นภาพทานเนหะมียรูสึกเดือดดาล
(in a rage) หรือแสดงความเกรี้ยวกราด เราควรสังเกตวา “การตี” เปน
ขอกําหนดบทลงโทษในที่สาธารณะ และการลงโทษประเภทนี้ใชสําหรับ “บาง
คน” เทานั้น หมายถึงผูนําไดรับคําสาปแชงเพราะเปนผูสงเสริมผูอื่นใหมี
พฤติกรรมในทางที่ผิด การลงโทษเหลานี้เปนบทลงโทษใหเกิดความอายตอ
หนาสาธารณชน ทานเนหะมียตองการใหแนใจวาประชาชนเขาใจ “น้ําหนัก
ของความโนมเอียง” ในการเลือกของพวกเขา และผลลัพธที่ตามมาซึ่งจะเกิด
ขึ้นแนนอนแกพวกเขาที่ทําผิด
เราควรจะมีปฏิกิริยาอยางไร เมื่อเราเห็นผูเชื่อในโบสถของเรา
กําลังทําผิดในสิ่งที่เราเชื่อ
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วันจันทร

คําตําหนิของเนหะมีย

Nehemiah’s Reproof

อานพระธรรมเนหะมีย 13:26, 27 ขอพระคัมภีรเหลานี้แสดงให
เห็นความสําคัญของประวัติศาสตรพระคัมภีร เพื่อที่จะใหขอมูลแกเรา
เกี่ยวกับอันตรายของการหันออกนอกเสนทางที่ถูกตอง
กษัตริยซาโลมอนถูกโนมนําเขาสูความบาปโดยการเลือกที่พระองค
ทํา เปนการถูกตองที่จะกลาววา กษัตริยซาโลมอนไดสาปแชงพระองคเอง
ทําใหพระองคเกือบประสบกับความหายนะ จากการที่ไมเชื่อฟงพระบัญญัติ
ของพระเจาสําหรับกษัตริยอิสราเอล ซึ่งกลาววา “และอยาใหเขามีภรรยา
มาก เพื่อจิตใจของเขาจะไมหันเหไป และอยาใหมีเงินมีทองเปนของตนอยาง
มากมาย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 17:17) ชีวิตของกษัตริยซาโลมอนเปนตัวอยาง
ดานลบใหกับเรา: ไมเพียงพระองคแตงงานมีภรรยามากกวาหนึ่งคน แตที่
สําคัญยิ่ง ตามที่ทานเนหะมียชี้ใหเห็น พระองคทรงเลือกเหลาสาวงามมาก
มายที่ไมเชื่อในพระเจา
เพราะเหตุใดเนหะมียจึงแกปญหาดวยการตําหนิคนอิสราเอล
คนที่แตงงานกับคนตางศาสนา ปฐมกาล 6:1-4; ปฐมกาล 24:3, 4;
ปฐมกาล 28:1, 2; เฉลยธรรมบัญญัติ 7:3, 4 และ 2 โครินธ 6:14
บัญญัติวาดวยการไมใหชาวอิสราเอลแตงงานกับชาติอื่น ไมเกี่ยวกับ
ลัทธิชาตินิยม แตเกี่ยวกับการกราบไหวรูปเคารพ บุคคลในพระคัมภีรหลาย
คนแตงงานกับชนตางชาติ ทานโมเสสแตงงานกับนางศิปโปราห เปนชาวมีเดียนที่เชื่อในพระเจา โบอาสแตงงานกับนางรูธ นางรูธเปนชาวโมอับ นางรับ
เชื่อในพระเจาของนาโอมี ชาวอิสราเอลซึ่งเปนแมของอดีตสามีของนาง ดังนั้น
ประเด็นพระบัญญัติหามแตงงานกับชนตางชาติผูมีความเชื่อแตกตางกับชาว
อิสราเอล ปญหาที่เกิดขึ้นกับผูคนในสมัยของทานเอสราและเนหะมีย คือคน
อิสราเอลจํานวนไมนอยไมเลือกแตงงานกับผูเชื่อในพระเจา หนังสือ Richard
M. Davidson, in Flame of Yahweh (Peabody, Mass.: Hendrickson
Publishers, 2007) กลาววา “แผนของเอเดนสําหรับการแตงงาน คือการ
บทที่ 12 การจัดการกับการตัดสินใจที่ผิด 127

เรียกสําหรับ การเติมใหเต็มสมบูรณสําหรับชีวิตสมรสของคูสามี-ภรรยาใน
ความเชื่อดานวิญญาณจิต พอๆ กับคุณคาในดานอื่นๆ” จากหนังสือ “ความ
สวางโชติชวงแหงพระยาหเวห” (Flame of Yahweh หนา 316) กลาวไววา
ภรรยาชาวตางชาติตางศาสนาในสมัยของทานเนหะมีย ไมยอมรับเชื่อใน
พระเจา ไมยอมประกาศละทิ้งการกราบไหวรูปเคารพ ทายที่สุดทานเนหะมีย
รูสึกเศราใจมากกวาจะทําการบังคับใหพวกเธอรับเอาความเชื่อ เพราะการทํา
เชนนั้นแสดงใหเห็นวาขาดจากการมอบถวายตัว มอบถวายใจใหพระเจาอยาง
จริงใจ
พระคัมภีรส อนวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ชวยใหเราหยัง่ ลงลึกในพระเจา ซึง่ พระองค
ออกแบบใหชีวิตคูของเรามีความสุขสูงสุด ในทํานองเดียวกัน คําสั่งที่วาอยา
ใหเราเทียมแอก (แตงงาน) กับผูที่ไมเชื่ออยางเดียวกัน หลักการนี้จะชวยนํา
เราไปสูชีวิตสมรสที่ดีกวา เพราะสามีภรรยาจะหนุนใจซึ่งกันและกันในการอุทิศ
ถวายชีวิตรับใชพระเจา
มีหลักการอะไรที่เราสามารถนํามาจากเรื่องในวันนี้ เพื่อชวย
ปกปองความเชื่อและครอบครัวของเรา

วันอังคาร

การโตตอบของเอสรา

Ezra Reacts

อานพระธรรมเอสรา บทที่ 9 ทานเอสราโตตอบอยางไร กับการ
ไดยินวาคนอิสราเอลแตงงานกับผูคนชาวตางชาติ เอสรา 9:1 และ 2
กลาววา “ชนชาติอิสราเอลและบรรดาปุโรหิตกับคนเลวี ไมไดแยกตน
ออกจากชนชาติทั้งหลายของแผนดินเหลานั้น” คําวา “แยกตนออก”
ถูกใชในขอพระคัมภีรเหลานี้เชนกัน: เลวีนิติ 10:10; 11:47; อพยพ
26:33; ปฐมกาล 1:4, 6, 7, 14, 18 อะไรคือประโยชนของการนําถอยคํา
เหลานี้ไปใชกับเรื่องการแตงงานกับคนที่ไมเชื่อในพระเจา
ชาวอิสราเอลหลายคนเขาไปขอความเห็นใจจากทานเอสรา ในประเด็น
เรื่องการแตงงานกับชาวตางชาติตางความเชื่อของพวกเขา คําศัพทเฉพาะ
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(terminology) ที่พวกเขาใชเอยถึงชนชาติตางๆ ซึ่งมีสวนรวมในการกระทํา
สิ่งที่นาเกลียดชัง (abomination) ซึ่งเผยใหเห็นความรูของพวกเขาในคัมภีร
“โทราห” (Torah) ที่บันทึกขอหามตางๆ เปนสิ่งที่นํามาจากพระเจาโดยตรง
และที่นาสนใจยิ่ง คือผูนําในดานพลเรือน (civil leaders) และแมแตผูนํา
ทั้งหลายในดานจิตวิญญาณ คือพวกปุโรหิต และชาวเลวี ตางรูสึกผิด (guilty)
ที่ไดทําการละเมิดบัญญัติของพระเจา
“ในการศึกษาถึงสาเหตุทนี่ าํ ชาวอิสราเอลใหถกู กวาดตอนไปยังอาณาจักรบาบิโลน ทานเอสราไดเรียนรูวาชาวอิสราเอลได “หนีออกหางพระเจา”
(apostasy) สวนใหญสามารถสืบเสาะยอนหลัง (traceable) ไดวา พวกเขา
แตงงานกับชาวตางชาติตา งความเชือ่ ทานเนหะมียไ ดมองเห็นวา หากพวกเขา
ไดเชื่อฟงบัญญัติของพระเจา และแยกตัวเองจากชนชาติตางๆ ที่อยูแวดลอม
พวกเขา พวกเขาคงไดรับการชวยใหรอดพน (spared) จากเรื่องราวความโศก
เศรา และประสบการณในความอับอาย ดังนั้นเมื่อทานเอสราไดเรียนรูวา เมื่อ
ชาวอิสราเอลไมคํานึงถึงบทเรียนในอดีต วาพวกเขาเปนชนชาติที่พระเจายกชู
ขึ้นสูงเดน แตพวกเขากลับละเมิดพระบัญญัติที่พระเจาทรงประทานใหเพื่อเปน
เครื่องปองกัน “การหนีออกหางพระเจา” ดวงใจของทานเอสรารูสึกเรารอน
ภายในตัวทาน ทานคิดถึงพระคุณความดีของพระเจา อีกครั้งหนึ่งทานมุงมั่น
จะชวยคนอิสราเอลใหมีจุดยืนมั่น (foothold)ในแผนดินของพวกเขาเอง ทาน
รูทวมทน (overwhelmed) ดวยความรูสึกเดือดดาลอันชอบธรรม คละเคลา
ความเศราใจ (grief) ในความอกตัญูของชนรวมชาติของทาน” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 620)
คําวา “แยกตนออกจาก” (separate) ถูกใชสําหรับ “เอกลักษณความ
ผิดแผกกัน” (contrasting entities) ในความจริงคือ “สิ่งตรงกันขามกันอยาง
สมบูรณ” จากคําแถลงนี้ ผูคนรับรูกอนความเขาใจและความรูแหงพระบัญชา
ของพระเจาใหอยูหางจากศาสนาเทียมเท็จ พวกเขาเขาใจวา ไมมีใครสามารถ
พูดวา ตนจะแตงงานกับคนที่ไมเชื่อพระเจา เพื่อจะไมสงผลรายตอความ
สัมพันธในการครองเรือนหรือการเลี้ยงลูก
บทที่ 12 การจัดการกับการตัดสินใจที่ผิด 129

เราจะหาทางรักษาความเชือ่ ใหมนั่ คงอยูใ นบานและครอบครัวของ
เราแมวาเราจะไดตัดสินใจผิดพลาดในอดีตไปแลวก็ตาม ไดอยางไร

พุธ

เอสราปฏิบัติการ

Ezra Acts

อานพระธรรมเอสรา บทที่ 10 เอสราและผูนําเหลานั้นแกปญหา
เรื่องการแตงงานกับคนตางชาติอยางไร
มี ก ารชุ ม นุ ม ที่ ป ระชุ ม ทั้ ง หมดลงมติ ใ ห ส ง ภรรยาชาวต า งชาติ ข อง
ชาวอิสราเอลกลับบานไป สิ่งที่นาทึ่งคือแมแตภรรยาที่แตงงานกับพวกเขา
ก็เห็นดวยกับแผนนี้ ยกเวนชายสี่คนที่ทานเอสราไดเอยชื่อใน เอสรา 10:15
นอกนั้นชาวยิวคนอื่นๆ ที่แตงงานกับภรรยาชาวตางชาติตางสัญญาจะสง
ภรรยาของพวกเขากลับบานพอแมของเธอ เรื่องนี้ตองใชเวลาสามเดือนกอน
แผนการจะเริ่มตน ในที่สุดชาวอิสราเอลชายจํานวน 111 คนไดสงภรรยาของ
พวกเขาออกไป (เอสรา 10:18-43) ที่นาสนใจมากคือขอพระคัมภีรสุดทาย
(เอสรา 10:44) กลาววา มีบางคูที่ชายอิสราเอลแตงงานกับหญิงตางชาติ และ
มีบุตรดวยกัน ในกรณีเชนนี้ดูเหมือนไมสมเหตุผล หรือไมถูกตองสําหรับเรา
อยางไรก็ดีเราจะตองจําไววาสิ่งนี้เปนชวงเวลาพิเศษที่พระเจากําลังเริ่มตน
ใหมอีกครั้งหนึ่งกับชนชาติอิสราเอล และในความรูสึกพวกเขาอยูฝายพระองค
คือจะติดพระเจาอยางเต็มรอย ดวยเหตุนี้พระเจาตองตั้งมาตรการเด็ดขาด
(radical measure) ใหพวกเขาปฏิบัติ
ถอยคําเจาะจงที่ใชในพระธรรมเอสรา 10:11, 19 ที่กลาววา “จงแยกตัว
ทานออกมาเถิด” (badal) และ “ละทิ้งภรรยา” (yatza’) ไมถูกใชในที่อื่นของ
พระคัมภีรสําหรับ “การหยาราง” ทานเอสราคงรูจักศัพทเฉพาะคํา ของคําวา
หยาราง และใชเปนประจําสําหรับการหยารางปกติทั่วไป แตทานเลือกที่จะ
ไมใชมัน ดังนั้นเปนที่ชัดเจนวาทานเอสราไมถือวาการแตงงานถูกตอง (valid)
หลังจากที่ไดคนพบวา พวกเขาไดละเมิดบัญญัติในคัมภีรโทราห หรือกลาว
ไดอีกอยางถือวา การแตงงานนั้นเปนโมฆะ (nullified) เพราะวาเปนการ
แตงงานขัดแยงกับพระบัญญัติ ขั้นตอนในการสิ้นสุดของการแตงงาน อยางไร
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ก็ดีเราไมไดรับขอมูลวามีอะไรเกิดขึ้นกับภรรยา และลูกๆ (ที่สามีเปนชาว
อิสราเอล) สงกลับไปที่บานอดีตพอตา ทั้งไมทราบถึงผลกระทบที่เกิดกับ
ชุมชนจากการกระทําดังกลาว ตามวัฒนธรรมของเวลานั้นพวกอดีตสามีจะ
ตองเปนผูรับผิดชอบในการขนยายภรรยาและลูกพรอมทั้งสมบัติสวนตัวจนถึง
บานพอแมของพวกเธอ
อยางไรก็ดีหลังจากเวลาผานไปชวงหนึ่ง อดีตสามีที่ไดแยกทางกับ
ภรรยาไปบางคนไดแตงงานกับผูหญิงตางความเชื่ออีกครั้งหนึ่ง และบางที
อาจมี ส ามี บ างคนหวนกลั บ ไปรั บ ภรรยาที่ พ วกเขาส ง กลั บ บ า นกลั บ มาร ว ม
ชีวิตกันใหม นี่เปนธรรมชาติของการแกปญหาที่ทําไปอยางเรงรีบ สามารถ
ทําใหมนุษยที่มีธรรมชาติชอบแกตัวหาเหตุผลยกขึ้นมาอาง ซึ่งยังผลใหผูเชื่อ
บางคนเขาไปอยูในวงจร ขึ้นๆ ลงๆ (up and down cycle) ในการมอบ
ถวายตัวแดพระเจา แมแตเรา ที่ถือวาเราเองมีความเชื่อเขมแข็งตองยอมรับ
วาบางชวงเวลา การอุทิศถวายตัวแดพระเจาอาจ “นอยกวา” ชวงเวลาอื่นๆ
ในการดําเนินไปกับพระเจา หากจะพรรณนาใหถูกตอง นั่นคือชวงเวลาที่เรา
ขาดแคลน (wanting) นาเห็นใจ ที่มนุษยตางดิ้นรนตอสู (struggles) ในการ
จัดใหพระเจาเปนที่หนึ่งในชีวิต
คุณเคยมีประสบการณของชวงเวลาที่ “อุทิศตัวแดพระเจานอย”
ไหม และคุณไดเรียนรูอะไรจากประสบการณเหลานั้น

วันพฤหัสบดี

การแตงงานในปจจุบัน

Marriage Today

จากสิ่งตางๆ ที่เราไดเห็นในพระธรรมเอสราและเนหะมียเกี่ยวกับการ
“แตงงานระหวางคนที่ตางความเชื่อ” เปนที่ชัดเจนวา พระเจาทรงนับการ
แตงงานเปนเรื่องจริงจัง และนั่นหมายความวา เราควรถือเปนเรื่องสําคัญ
เชนกัน เราควรใชเวลาในการอธิษฐานนานๆ และไตรตรองความเปนไปไดของ
ผูจะเปนคูชีวิต และรวมพระเจาเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจ และเราควรตัดสิน
ใจที่จะเปนผูเชื่อที่สัตยซื่อตอหลักการของพระเจา ซึ่งสามารถจะปกปองเรา
จากความโศกเศราและความยุงยากลําบากตางๆ ได
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จงดูวิธีที่อัครทูตเปาโลแนะนําคริสเตียนที่แตงงานกอนที่เขาจะ
รับเชื่อเปนคริสเตียน ในพระธรรม 1 โครินธ 7:10-17 วาเราควรจะให
คําแนะนําหรือชวยเหลือคูส มรสทีม่ คี วามเชือ่ ตางกันในปจจุบนั นีอ้ ยางไร
เพราะวาเราไมไดรับพระบัญชาในรายละเอียดประณีตในพระคัมภีรวา
ควรจะดําเนินการอะไรบางกับคูสมรสที่มีความเชื่อตางกัน จึงไมเปนการฉลาด
และอาจทําไปในลักษณะตอตานเจตนารมณของขอพระคัมภีรและหลักการ
หากจะคะยั้นคะยอใหฝายที่เชื่อพระเจาแยกทางกับคูสมรสที่ไมเชื่อ โดยถือเอา
แนวปฏิบัติของทานเอสรา ทั้งนี้เพราะเรื่องในพระธรรมเอสราและเนหะมียเปน
เหตุการณครั้งเดียวที่เกิดขึ้น และสอดคลองกับน้ําพระทัยของพระเจา (เอสรา
10:11) อนึ่งถาทานเอสราไมทําอะไร ในอนาคตอันใกล การนมัสการของชุมชน
ทั้งมวลของอิสราเอลจะเกิดความเสี่ยง พวกเขากําลังจะสูญเสียเอกลักษณใน
ฐานะเปนผูนมัสการพระเจาผูทรงพระชนมอยู
เราทราบวาในการจัดตั้งหลักแหลงอาศัยของคนอิสราเอลครั้งใหญ
ระดับชาง (Elephantine settlement) ในประเทศอียิปต (ซึ่งเกิดขึ้นใน
ลักษณะเดียวกันกับทานเอสราและนาหะมีย) พวกผูนําอนุญาตใหคนอิสราเอล
แตงงานกับบุคคลตางความเชื่อได และในเวลาอันสั้นไดเกิดการผสมผสาน
ระหวางศาสนาของพระยาหเวห และศาสนาของคูสมรสที่ไมเชื่อในพระเจา
ดังนั้นเทพธิดา “อานัท” (Anat) จึงไดเขามาสูชาวอิสราเอล ซึ่งไดทําใหตน
ตระกูลเชื้อสายของพระเมสสิยาหตกอยูในอันตราย ดังนั้นเหตุการณครั้งเดียว
ครั้งนั้นไมควรถูกถือเสมือน “ใบสั่งยาของพระเจา” (prescription) เพื่อ
ทําใหคูสมรสหรือครอบครัวที่มีลักษณะดังกลาวหยารางจากกัน ซึ่งแนนอน
พระเจาไดทรงวางคุณคาสูงสงไววา ใหแตงงาน กับคูชีวิตที่มีความเชื่อใน
พระเจาองคเดียวกัน ซาตานมีความสุขมาก เมื่อเราทําใหคูชีวิตที่มีความเชื่อ
ตางกันแยกทางกัน ทั้งนี้เพราะซาตานทราบวาหากคูสามีภรรยามีความเชื่อใน
พระยาหเวหองคเดียวกัน เขาทั้งสองจะหนุนใจซึ่งกันใหมีความเขมแข็งใน
ความเชื่อ และพวกเขาจะรวมกันรับใชพันธกิจของพระองคไดผลดีมากกวา
มีฝายเดียวที่สัตยซื่อทําการรับใช
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ขณะที่พระคัมภีรชัดเจนในเรื่องใหคําปรึกษาตอตานการเขาเทียมแอก
(การแตงงาน) กับอีกคนที่ไมเชื่อ (2 โครินธ 6:14) เราไดพบขอความตอนที่
พระเจาทรงขยายพระคุณครอบคลุมไปยังผูที่เลือกคูครองที่ตางความเชื่อไป
กอนหนาแลว โดยหนุนใจใหเขาสัตยซื่อตอพระเจาและคูชีวิตของตน พระเจา
ไมทรงละทิ้งเราแมเราเคยตัดสินใจเลือกสิ่งที่ตอตานกับน้ําพระทัยของพระองค
และถาเราขอพระองคใหชวยพระองคจะทรงจัดหาให นี่ไมไดหมายความวา
เราจะทําสิ่งใดๆ ไดตามที่เราตองการ และคาดหวังวาพระเจาจะทรงอวย
พระพรใหเราไมวาเราจะทําอะไร แตหมายความวาเมื่อเราเขามาหาพระองค
พรอมกับความตองการ และขอใหพระองคชวยดวยความถอมใจลง พระองค
ทรงรับฟงเสมอ ถาปราศจากพระคุณของพระเจา จะไมมีความหวังเหลือใหกับ
เราคนหนึ่งคนใด เพราะเราทั้งหลายลวนเปนคนบาปดวยกันทุกคน

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “การปฏิรูป” หนา 669678, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย
“ความขยันหมั่นเพียรในการทํางานที่พระเจาทรงแตงตั้งใหทํา เปน
สวนสําคัญของศาสนาเที่ยงแท มนุษยควรยึดเอาสถานการณเปนเครื่องมือ
ของพระเจา เพื่อทําใหบรรลุน้ําพระทัยของพระองค ความรวดเร็ว และความ
เด็ดเดี่ยวในเวลาที่เหมาะสมจะทําใหไดชัยชนะอยางสวยงาม ถามัวแตเชื่องชา
และไมเอาใจใสผลรับคือความลมเหลว และเปนการไมถวายเกียรติแดพระเจา
ถาผูอยูในเสนทางแหงความจริงไมแสดงใหเห็นความรอนรน ถาพวกเขาไม
มีความสนใจและไมมีเปาหมาย คริสตจักรจะไมไดรับการเอาใจใส ความเกียจ
ครานจะเขามาเยือน จิตใจจะรักความเพลิดเพลิน แตถาพวกเขาไดรับการเติม
เต็มดวยเปาหมายบริสุทธิ์ที่จะรับใชพระเจาเพียงผูเดียว ผูรวมงาน และผูตาม
จะรวมกันเปนหนึ่งในความหวังและความกระตือรือรน
“พระวจนะของพระเจามีความสมบูรณแหลมคม และสรางความแตก
ตางใหเกิดขึ้น ความบาปและความบริสุทธิ์ถูกวางไวเคียงขางกัน และในการ
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มองดู เราจะหลีกเลี่ยงสิ่งหนึ่ง และรับเอาสิ่งหนึ่ง ในหนาพระคัมภีรพรรณนา
ถึงความเกลียดชัง ความเท็จ และการทรยศ การอุทิศถวายตัว และการเสียสละ
ของทานเอสราและทานเนหะมีย เราไดรับเสรีภาพในการเลือกผลรับอันนากลัว
ของการละเมิดพระบัญญัติของพระเจา จะตรงกันขามกับผลลัพธแหงพระพร
จากการเชื่อฟง ตัวเราเองตองตัดสินใจวาเราจะรับความทุกขยากหรือรับเอา
ความชื่นชมยินดีอยางใดอยางหนึ่ง” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและ
กษัตริย, หนา 676)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เมื่อเราอานเรื่องเหลานี้ จะเห็นชัดเจนวา คนจํานวนมากไมได
อุ ทิ ศ ถวายชี วิ ต แด พ ระเจ า ตั้ ง แต แรก เพราะพวกเขาได เ ลื อ ก
แตงงานกับคนที่ไมเชื่อพระเจา ดังนั้นเอสราจึงกลาวติเตียนให
พวกเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม มีการเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม
แมจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก แตจิตใจภายในเปลี่ยน
จริงไหม มีการเจริญเติบโตดานความเชื่อหรือไม มีหลักฐานอะไร
ที่บอกไดวาหลายคนไมไดเปลี่ยนแปลงจริง และเราไดเรียนอะไร
จากความผิ ด พลาดของพวกเขาเกี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ ของการ
เปลี่ยนจิตใจอยางแทจริง
2. เราจะชวยคนในคริสตจักรทีม่ ปี ญ
 หาจากการแตงงานทีไ่ มรอบคอบ
อยางไร
3. แมหลักการของพระเจาเปนหลักการที่เปนอมตะและเด็ดขาด แต
ดวยวัฒนธรรมที่หลากหลายและสถานการณที่แตกตางกัน เรา
จะรักษาประยุกตและใชหลักการของพระเจาในชีวิตของเราให
เหมาะสมไดอยางไร
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บทที่ 13

ผูนําในอิสราเอล
Leaders in Israel
วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

1 พงศกษัตริย 12:1-16; กิจการฯ 15:7-11; ยอหน 11:46-53;
เนหะมีย 4:7-23; เอสรา 8:21-23, 31, 32

ขอควรจํา “และประชาชนทั้งหมดจึงไปกิน และดื่ม และสงสวน

อาหาร เปรมปรีดิ์กันอยางยิ่ง เพราะพวกเขาเขาใจถอย
คําซึ่งประกาศใหเขาฟงนั้น” (เนหะมีย 8:12)

ทั้

งทานเอสราและเนหะมีย เปนตัวอยางผูนํายิ่งใหญ ผูอุทิศ
ถวายชีวติ แดพระเจา ตางไดประกอบภารกิจขององคพระผูเ ปนเจาที่ทรงเรียกพวกเขาใหทําอยางประสบความสําเร็จ ความรักที่พวกเขามีใน
พระเจาไดดลใจทั้งสองใหมีความปรารถนาจะเปนผูรับใชที่ซื่อสัตย ซึ่งที่จริง
ความสัตยซื่อของทานทั้งสองนี่เองไดกลายเปนศูนยกลางในการศึกษาของเรา
สัปดาหนี้เราจะมองไปที่ตัวอยางตางๆ ของการเปนผูนําที่พบไดใน
พระคัมภีร รวมไปถึงตัวอยางของทานเอสราและทานเนหะมียที่จะนําเสนอนี้
ไมใชตัวอยางทั้งหมด เราจะนําคนอื่นมาอภิปรายดวย อยางไรก็ดีบทเรียน
ตางๆ ที่ถูกเลือกมามีความสําคัญยิ่งสําหรับผูนําทุกคน คุณอาจคิดวาตนเอง
ไมเปนผูนําในชวงเวลาหนึ่งเวลาใดอยางเจาะจงในชีวิตของคุณ แตเราทั้งปวง
มี อิท ธิพ ลแกใ ครบางคน เพราะฉะนั้ น บทเรีย นทั้ ง หลายเหล า นี้ส ามารถนํ า
ประยุกตใชกับทุกคนได
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เรื่องราวของผูนําเหลานี้ที่บันทึกไว ถือเปนพระวจนะสวนหนึ่งของ
พระเจา กลาวคือพระวจนะไดเปลี่ยนแปลงความนึกคิด และชีวิตของพวกเขา
ผลที่ออกมาคือ “การฟนฟูและการปฏิรูป” พวกเขาตางดื่มด่ํา (indebted) ใน
พระวจนะของพระเจา และคําสั่งสอนของพระองคที่พวกเขาไดคนพบ ใน
ทํานองเดียวกัน ไมวาเราจะเปนใคร และเรามีบทบาทอะไร เราจะตองถือรักษา
พระวจนะของพระเจาไวเปนศูนยกลาง ขณะทีเ่ ราดํารงชีวติ ในฐานะเปนคริสเตียน
เซเวนธเดยแอดเวนตีสคนหนึ่ง

วันอาทิตย

อิทธิพลของผูนํา

The Influence of Leaders

ตลอดในพระคัมภีร เราสามารถพบตัวอยางตางๆ ของการเปนผูนํา
หลายแบบทั้งดีและเลว บางครั้งก็ผสมผสานทั้งสองอยางผูนําที่เลว บางเวลา
ไดทําสิ่งที่ดีบางสิ่ง ขณะที่ผูนําที่ดีบางเวลาไดทําในบางสิ่งที่ไมดี ซึ่งจะวาไป
ผูนําทั้งปวงตางเปนมนุษยสามัญ และในกรณีนี้เมื่อเปนมนุษยยอมสามารถ
ทําไดทั้งที่ดีและไมดี กลาวคือการทําสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด มีใครบางที่ไมเคยมี
ประสบการณในความเปนจริงเชนนี้ในชีวิตของพวกเขาเอง
อยางไรก็ดีเมื่อคุณเปนผูนําคนหนึ่ง คุณมีอิทธิพลยิ่งใหญ ไมวาใน
ดานดีหรือดานเลว เปนสิ่งเลวมากจริงๆ หากคุณเปนผูนํา และคุณมีอิทธิพล
ดานลบตอครอบครัวของคุณ หรือในที่ทํางาน หรือ ณ สถานที่ใดๆ ที่คุณ
ปรากฏตัว จนคนรอบขางรูสึกได แตเมื่อคุณอยูในตําแหนงผูนําในดานจิต
วิญญาณ ดานการเมือง หรือทั้งสองอยาง อิทธิพลนั้นจะเพิ่มพูนขึ้นหลายเทา
มีความสําคัญยิ่งเพียงใด ไมวาคุณจะมีบทบาทใด โดยเฉพาะในฐานะเปนผูนํา
คุณจะสะทอนหลักการและคําสั่งสอนตางๆ ของพระคัมภีร
จากพระคัมภีรตอไปนี้ จงอธิบายวาคุณไดพบตัวอยางการเปน
ผูนําประเภทใดบาง ดีหรือเลว เพราะเหตุใดจึงเปนอยางนั้นดี [เรโหโบอัม (1 พงศกษัตริย 12:1-16); เปโตร (กิจการฯ 15:7-11); โยอาช
(2 พงศกษัตริย 23:1-10); เดโบราห (ผูวินิจฉัย 4:1-16); อาหับ
(1 พงศกษัตริย 21:1-16)]
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มีบทเรียนจะไรเกี่ยวกับการเปนผูนําที่เราไดรับจากบุคคลเหลานี้
อะไรเปนเหตุใหแตละคนเปนผูนําที่ดีหรือเลว และเราจะนํามาประยุกต
ใชไดอยางไร

วันจันทร

สิ่งชั่วรายในสายพระเนตรของพระเจา

Evil in the Sight of the Lord

ขอพระคัมภีรตอไปนี้บอกเราเกี่ยวกับอิทธิพลที่ผูนําเหลานี้มีตอ
ประชาชนภายใตการปกครองของเขาอยางไร 1 พงศกษัตริย 15:26, 34;
2 พงศกษัตริย 13:1-3; ยอหน 11:46-53
เปนความคิดมีเหตุผลสําหรับหลายคนในพวกเรา ผูอยูในตําแหนงของ
ผูน าํ ตามขีดความสามารถในระดับใดระดับหนึง่ การเปนผูน าํ ของเรามีศกั ยภาพ
ที่จะนําผูคนสูจุดต่ําลง หรือจุดที่สูงขึ้นในดานจิตวิญญาณ และในทุกกรณีตรงนี้
ผลที่เกิดขึ้นเปนในดานลบ อันเปนเสนทางสูความเสียหาย
หากจะกลาวใหเจาะจง อุปนิสัยของเรา และการอุทิศถวายของเราให
แกพระคริสต ทําใหเกิดความแตกตางกับผูคนที่เราปฏิสัมพันธดวย ผูนําดาน
จิตวิญญาณมีอิทธิพลตอผูอื่นไมวาพวกเขาจะหันไปทิศทางพระเจา ถาพวกเขา
เองแสวงหาพระองค หรือมุง สูท ศิ ทางความชัว่ ถาพวกเขาไมหนั ไปในทางพระเจา
การเปรียบเทียบความแตกตางในสิ่งที่เราไดมองเห็นในวันนี้ ความจริง
ที่ทานเอสราและทานเนหะมียมีความสัมพันธที่เขมแข็งกับพระเจา นี่เปนสิ่งที่
ปราศจากขอโตแยง จํานวนครั้งที่ทานทั้งสองใชในการอดอาหารและในการ
อธิษฐานนั้นมีบันทึกในหนังสือที่ทานทั้งสองไดรับการดลใจใหเขียนขึ้น ซึ่งมี
คุณลักษณะของผูนําที่ดีเกินกวาพระคัมภีรบันทึกไวเกี่ยวกับผูนําที่ยิ่งใหญทาน
อื่นๆ คนแทบทั้งชาติดําเนินไปกับพระเจาภายใตการเปนผูนําของทานทั้งสอง
แมวาทุกสิ่งทุกอยางจะไมดีสมบูรณแบบ แตเปาหมายของทานทั้งสองชี้ไปยัง
พระเจา อยางไรก็ตามขอมูลบอกวามีคนอีกจํานวนหนึ่งที่ไมไดรับผลจาก
อิทธิพลของทานเอสราและทานเนหะมีย ซึ่งเปนพยานยืนยันวาไมใชความ
เชื่อของคนอื่น แตเปนการตัดสินใจขั้นสุดทายของเราเอง ที่จะสรางความแตก
ตางใหเกิดขึ้นสําหรับเรา ยิ่งกวานั้นมองไปยังผูคนที่มีโอกาสไดเห็นพระเยซู
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ในเนื้อหนัง เมื่อพระองคอยูบนโลกนี้ ไดยินเสียงของพระองค ไดฟงคําเทศนา
สั่งสอนของพระองค หรือแมแตไดเห็นการอัศจรรยตางๆ ของพระองค ถึง
กระนั้นพวกเขาก็ยังไดปฏิเสธพระองค ถูกแลว เราตางมีบทบาทใหแสดง
ไมวาเราจะอยูในตําแหนงใดในชีวิตของเรา เราสามารถมีอิทธิพลสําหรับการ
ดีและการชั่ว ซึ่งในตอนจบแตละคนจะตองตอบคําถามของตัวเองตอพระพักตร
ของพระเจา
คิดถึงบุคคลที่มีอิทธิพลรอบตัวคุณวา มีทางใดบางที่คุณจะปรับ
ปรุงอิทธิพลของตนใหดีขึ้นได

วันอังคาร

ความกลาหาญและการมอบอํานาจ

Courage and Empowerment

อานพระธรรมเนหะมีย 4:7-23 ในทางใดที่ทานเนหะมียแสดง
ความกลาหาญออกมา อะไรทําใหทานกลาหาญ
ทานเนหะมียนําชาวอิสราเอลยืนขึ้นตอตานศัตรูของพวกเขา ที่พวก
ศัตรูพยายามขูขวัญ คุกคามชาวยิว ทานเนหะมียตอบโตพวกเขาดวยการฝก
ใหคนอิสราเอลเตรียมพรอมสําหรับการตอสู ทานเนหะมียไมเพียงแค ทูลวา
“พระผูเปนเจาของทรงทําการทั้งหมดเหลานี้เถิด” แทนที่จะอธิษฐานขอเชน
นั้ น ท า นสั่ ง พวกเขาให ห ยิ บ ดาบขึ้ น มา ในเวลาเดี ย วกั น ก็ ทํ า การก อ สร า ง
กําแพงเมือง ชาวยิวภายใตการนําของทานเนหะมีย ไมใชเปนคนขี้ขลาด แต
กลาหาญ พวกเขาหยิบดาบขึ้นมาปกปองพวกเขาเอง ทานเนหะมียใหการ
หนุนประชาชน วาทานมีความไววางใจพวกเขาและทํางานกับพวกเขาและ
มอบหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบให พ วกเขาตั ด สิ น ใจและให อํ า นาจพวกเขาทํ า งานใน
ฐานะเปนตัวแทนของปวงชน และมอบหมายความรับผิดชอบใหกับผูนําระดับ
รองลงมา อยางไรก็ดีทานเนหะมียไมเพียงบอกผูคนในสิ่งที่พวกเขาตองทํา
และจากนั้นหลบเลี่ยงไปซอนตัวในหองพักของทาน แตทานเนหะมียกลับยืน
เคียงขางพวกเขา และทํางานหนักที่จําเปนตองทําใหเสร็จ
มีการบันทึกในพระคัมภีรห ลายครัง้ ทีพ่ ระเจาบอกประชากรของพระองค
ใหอยูนิ่งๆ และเฝาดูพระองคทําการตอสู และมีตัวอยางอื่นๆ อีกหลายครั้งที่
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พระเจาตรัสวา “ประชากรของเราเอยจงออกไปตอสูเถิด และเราจะประทาน
ชัยชนะให” เราจะตองทําสวนของเรา ถาเราตองการที่จะเห็นพระเจาทรงปลด
ปลอยและอวยพระพรใหเรา
“การที่ทานเนหะมีอุทิศถวายชีวิตอยางหนักแนนกับงานของพระเจา
และขณะเดียวกันทานมีความไววางใจในพระเจาอยางสุดใจเชนกัน นี่เปนเหตุ
ที่ฝายศัตรูลมเหลวในการพยายามหลอกลอทานใหตกสูอํานาจของพวกเขา
ดวงวิญญาณที่เกียจครานจะตกเปนเหยื่อของการทดลองไดงาย แตชีวิตที่มี
เปาหมายสงางามจะดูดซับเปาหมายไวมั่นคง ความชั่วรายที่จะเขามาทดลอง
จะมีที่ยืนเล็กมาก ความเชื่อของคนที่ทําการรุดหนาอยางไมหยุดหยอนจะไม
ออนกําลังลง เขาจะอยูเหนือและทําลวงหนา เขาตระหนักในความรักอันไมมี
ที่สิ้นสุด พวกเขาทํางานไปและแกปญหาไป เพื่อทําใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
อันดี ผูรับใชแทของพระเจาที่ทํางานดวยความตั้งใจมุงมั่นจะไมลมเหลว เพราะ
วาพระบัลลังกแหงพระคุณจะเปนทีพ่ งึ่ พิงของพวกเขาตลอดไป” (เอลเลน จี. ไวท,
ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 660)
ตอนสุดทายเนหะมียไดดึงเอาความกลาหาญจากความเขาใจของทาน
เกี่ยวกับฤทธานุภาพและการทรงพระชนมอยูของพระเจามาใช ความรูใน
พระเจาของทาน ทําใหทานไววางใจในพระองค และปฏิบัติงานสอดคลองกับ
สิ่งที่เชื่อ
แม ว า บริ บ ทจะต า งกั น แต สิ่ ง ที่ เราเห็ น ในพระธรรมเนหะมี ย
ก็สะทอนออกมาในขอพระคัมภีรตอไปนี้ “แตบางคนจะกลาววา “ทานมี
ความเชื่อ และขาพเจามีการประพฤติ จงแสดงใหขาพเจาเห็นความเชื่อ
ของทานโดยไมมีการประพฤติ และขาพเจาจะแสดงใหทานเห็นความ
เชื่อของขาพเจาโดยการประพฤติ” (ยากอบ 2:18)

พุธ

จุดประสงคและความเราใจ

Purpose and Passion

ขอพระคัมภีรต อ ไปนีส้ อนอะไรเราเกีย่ วกับแรงผลักดันในชีวติ ของ
ทานเอสราและทานนาหะมีย (เนหะมีย 2:1-10; เอสรา 7:8-10)
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ในสิ่งทั้งปวงที่ทานเอสราและทานเนหะมียไดทําไป ทั้งสองไดแสวงหา
กอนวา เปนไปตามน้ําพระทัยของพระเจาหรือไม กระนั้นที่ผานมาผูคนไดทํา
ใหเกิดความยุงเหยิง พวกเขาตองไดรับการลงโทษสําหรับสิ่งนั้น แตพระเจา
ทรงสัตยซื่อตอพระสัญญาแหงการนํากลับสูสภาพเดิม (restoration) พระเจา
ทรงเปนผูเปดเสนทางสําหรับประชากรของพระองคใหกลับมาสูแผนดินแหง
พระสัญญา และถาพวกเขาสัตยซื่อ เติมเต็มเปาหมายตางๆ ที่พระองคไดทรง
ตั้งไวเพื่อพวกเขา และองคพระผูเปนเจา ในพระสติปญญาของพระองคไดทรง
เลือกชายที่อุทิศถวายกายและใจใหพระองค ซึ่งจะวาไปมีลักษณะบางประการ
คลายกับทานโมเสส เปนผูดําเนินบทบาทสวนกลางในแผนการนํากลับสูสภาพ
เดิ ม นี้ คล า ยกั บ ที่ พ ระองค ไ ด ใช ท า นโมเสสในหลายชั่ ว อายุ ค นก อ นหน า นี้
สําหรับภารกิจพิเศษเชนกัน
ผูนํายิ่งใหญเชนชายทั้งสองนี้มีเปาหมายหนึ่งเดียว พวกเขามีวัตถุ
ประสงคสําหรับการมีชีวิตอยูซึ่งนี่เปนแรงผลักดันพวกเขาในทุกการกระทํา
อาจพูดไดวาทั้งทานเอสรา และทานเนหะมียมีวัตถุประสงคในชีวิต ทั้งสองมี
นิมิต (vision) คือการมองเห็นเปาหมายที่จะนําประชากรของพระเจาไปใหถึง
จากนั้นทั้งสองตางทุมเททุกสิ่งทุกอยางเพื่อทําใหเปาหมายนั้นบรรลุผลสําเร็จ
ทานเอสราทําสิ่งนี้ผานการศึกษาพระคัมภีร และสอนประชาชนดวย
พระวจนะ ทานเนหะมียหนุนใจผูคนใหทําในสิ่งที่ถูกตอง และยืนขึ้นอยางกลา
หาญเพื่อพระเจา ชายทั้งสองตองการมองเห็นกรุงเยรูซาเล็มไดรับการชวยกู
สูสภาพเดิม แตไมใชเปนการกูสูสภาพเดิมในดานวัตถุเทานั้น พวกเขาตอง
การมองเห็นการฟนฟู และการปฏิรูปในดานจิตวิญญาณของผูคนที่จะเขาอาศัย
ในตัวเมืองดวย เหตุนี้พวกเขาจึงชวยกันแกไข และกลาวตําหนิ และในบาง
กรณีอาจตองใชบทลงโทษสําหรับการกระทํา ผูนํายิ่งใหญเชื่อในความสําเร็จ
เหนือกวาสิง่ ธรรมดาหรือมีคา แคปานกลางเทานัน้ ทานเอสราและทานเนหะมีย
เชื่อในพระเจาผูทรงฤทธานุภาพ และมีพระทัยเต็มไปดวยความรัก พระเจา
ผูทรงทําการอัศจรรย และผูนําทั้งสองตองการใหพี่นองรวมชาติทุกคนมีความ
สัมพันธลึกซึ้งกับองคพระผูเปนเจา
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เริ่มตนบทที่หนึ่งของพระธรรมเนหะมีย ผูอานรูสึกประทับใจกับการ
อุทิศถวายชีวิตของทานเนหะมียแดภารกิจของพระเจา และความทุกขใจ (distress) ของทานตอความยากลําบาก (plight) ของชาวยิวในแผนดินยูดาห
ใน บทที่ 1 ทานรองไหเมื่อทานเขียนถึงความทุกขยากในการดําเนินชีวิตของ
ชนอิสราเอลในแผนดินยูดาห ทานคุกเขาลงและปฏิญาณกับพระเจาวาจะทํา
ทุกอยางที่พระเจาเรียกใหทานทํา ทานเนหะมียมีกําลังใจและถูกผลักดันจาก
แนวคิดของการทําใหเกิดความแตกตางเกิดขึ้นในโลก ทานเปนนักปฏิบัติการ
สําหรับพระเจา ทั้งนี้ไมใชเพราะทานจะไดรับการเลื่อนสูตําแหนงที่สูงกวา ซึ่ง
จะไดรับเงินเดือนสูงขึ้น หรือมีตําแหนงเดนกวา (preeminent) (ซึ่งทาน
เนหะมีย มีอยูกอนแลวทั้งตําแหนงและความมั่งคั่งในเปอรเซีย) แตโดยการ
เดินทางไปแผนดินยูดาหซึ่งไมอยูในสภาพเจริญรุงเรือง อีกทั้งมีการตอตานทุก
ยางกาว แตทานกาวออกมาดวยความเชื่อ โดยไมคํานึงถึงอุปสรรคขวางหนา
ใดๆ

วันพฤหัสบดี

ความถอมตัวและความอุตสาหะ

Humility and Perseverance

อานพระธรรมเอสรา 8:21-23, 31, 32 คุณคิดวาการไมทูลขอ
กองทหารและพลมาเพื่อปกปองการเดินทางของเอสรานั้นเปนรื่องโง
หรือฉลาด สิ่งนี้แสดงถึงการถอมตัวของทานอยางไร
หลังจากนั้นไมนาน ทานเนหะมียไดรับกองทหารผูติดตามคอยปกปอง
รวมเดินทางกลับแผนดินยูดาห แตในกรณีของทานเอสรา ทานเชื่อวาพระเจา
สามารถปกปองทานและผูรวมเดินทางไดดีที่สุด ทานจึงไมทูลขอกองทหารผู
พิทักษจากกษัตริยใหรวมเดินทางไปดวย เชนนั้นเมื่อพวกเขาเดินทางถึงยูดาห
โดยปลอดภัย ซึ่งพวกเขาเปนพยานวาพวกเขาไดรับการปกปองจากพระเจา
บางทีในบางสถานการณเราอาจวางใจมากเกินไปกับคนอื่น และไมเชิญให
พระเจาทรงสําแดงพระองคเอง ซึ่งทานเอสราเลือกจะทูลขอใหพระเจาทรงปก
ปองในทุกสถานการณ ซึ่งเปนการพิสูจนใหกษัตริยมองเห็นวา พระเจาของ
ทานเอสราทรงฤทธานุภาพจริงๆ
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อยางไรก็ดี ทานเอสราไมทําไปจากการสันนิษฐานวาทานและคณะ
เดินทางคงจะไดรับความปลอดภัย กอนการเดินทางทานเรียกชาวยิวทั้งหลาย
ที่จะออกเดินทางไปกับทานมารวมประชุมกัน พวกเขาอดอาหารและอธิษฐาน
ทูลขอการพิทักษใหปลอดภัยจากพระเจา พวกเขาไมไดเริ่มออกเดินทางจน
กระทั่งพวกเขาไดใชเวลาเขาเฝาพระเจาดวยความถอมใจลง และทูลขอการ
ปกปองจากภยันตราย การกระทําเชนนี้แสดงวาพวกเขาเชื่อในอํานาจของ
พระเจา และพวกเขาเชื่อวาพระเจาทรงตอบคําทูลขอของพวกเขา
อานพระธรรมเนหะมีย 5:14-19 ทานเนหะมียแสดงใหเห็นถึง
ความถอมตัวอยางไร
ผูน าํ แทจะเต็มใจถอมตัวลง และเปนผูร บั ใช ผูน าํ ทีม่ คี วามสามารถและมี
ประสบการณจะไมเรียกรองยศหรือตําแหนงเพือ่ จะไดรบั เกียรติ ทานเนหะมียไ ด
เปดประตูของทาน และใหการชวยเหลือผูคนดวยใจเอื้อเฟอ ทานไดแสดงให
เห็นวาทานมีความเชื่อในพระเจา และการอุทิศถวายตัวแดพระเจาของทานนั้น
เหลือเชื่อ (incredible) และเปนตัวอยางของเหลาผูเชื่อ ทานมีบุคลิกภาพ
เขมแข็ง และไมมีอารมณพูดเลน หรือทําทาทางตลก แตทานไมทําตัวเหนือ
ผูอื่น ทั้งไมพูดหรือแสดงตนวามีอํานาจเหนือคนอื่นๆ ทั้งๆ ที่ทานมีตําแหนง
สูงสุดของชนชาติอิสราเอลในเวลานั้น แตกระนั้นก็ดีทานไมเก็บออมคําชม
หรือคําตําหนิ (unstinting) ในทํานองนี้ ทานสะทอนชีวิต และคําสั่งสอนของ
พระเยซู ผูทรงสอนเราวา วิธีที่ดีที่สุดในการนําคือการรับใชคนอื่น พระเยซู
ทรงทําเชนนั้น เราควรจะทําตามโดยไมเกี่ยงวาเราอยูในตําแหนงสูงหรือไม
เราตองทําตามตัวอยางของพระเยซู
“เมื่อพระองคทรงนั่งลงแลว ทรงเรียกสาวกสิบสองคนนั้นมา
และตรัสกับพวกเขาวา “ถาใครตองการจะเปนคนแรก ก็ใหคนนั้นเปน
คนสุดทาย และเปนคนปรนนิบัติคนทั้งหลาย” (มาระโก 9:35) ถอยคํา
ของพระเยซูตรงนี้สอนเราเกี่ยวกับความหมายของการเปนผูนําในสาย
พระเนตรของพระเจาอยางไร
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วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “สิทธิพเิ ศษของการอธิษฐาน”
หนา 93-104, เคล็ดลับแหงความสุข
“งานของการนํากลับมาสูสภาพเดิม และการเปลี่ยนแปลงใหมดําเนิน
ตอไปโดยการกลับประเทศของชาวยิวพลัดถิ่น ภายใตการนําของทานเศรุบบาเบล ทานเอสราและทานเนหะมีย สิ่งที่เกิดขึ้นในแผนดินยูดาหครั้งนั้นนํา
เสนอภาพของสภาพดานจิตวิญญาณซึ่งจะถูกนํากลับมาสูสภาพเดิมในชวง
เวลาใกลจะวาระสุดทายของโลก... ชาวอิสราเอลสวนนอยที่เหลืออยู อยูใน
สภาพที่ออนกําลัง เพราะตองเผชิญกับการกระทําใหเสียหายจากศัตรู แต
พระเจาทรงประสงคจะสงวนไวซึ่งความรู และพระบัญญัติของพระองคเองไว
บนแผนดินโลก ทั้งสองประการนี้เปนสิ่งคุมครองการนมัสการเที่ยงแท ผูถือ
รักษาพระวจนะ และพระบัญญัติอันศักสิทธิ์ (oracles) ของพระเจาไว สิ่ง
ตางๆ ไดประดังกันเขามาในประสบการณของพวกเขา ขณะที่พวกเขาไดสราง
พระวิหาร และกําแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม พวกเขาตองพบกับการตอตาน
ภาระหนักไดวางบนบาของพวกผูนําในงานนี้ แตพวกเขาขับเคลื่อนไปขาง
หนาอยางมั่นคง ดวยการพึ่งวางใจในพระเจา โดยมีความเชื่อวาพระเจาจะนํา
ไปสูชัยชนะ เหมือนกับกษัตริยเฮเซคียาห ทานเนหะมียผูกติด (clave) อยูกับ
องคพระผูเปนเจา และไมหันเหออกจากการติดตามพระองค แตถือรักษา
พระบั ญ ญั ติ ข องพระองค ไว . ..และองค พ ระผู เ ป น เจ า ทรงสถิ ต อยู กั บ ท า น”
(2 พงศกษัตริย 18:6, 7) (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย,
หนา 677)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เพราะเหตุใดเราจึงตองทําสิ่งที่เราทําไดกอน พระเจาจึงจะทรง
สนับสนุนการงานของเรา
2. เพราะเหตุใด แมการเปนผูนําดวยการรับใชจะลําบาก แตเปนสิ่ง
ที่จําเปนตองทํา การเปนผูนําแบบนี้ใหรางวัลแกชีวิตอยางไร และ
จําเปนที่คริสเตียนตองเปนผูนําแบบนี้ เพราะอะไร
3. ตั้งแตเริ่มตนจนจบเรื่อง เนหะมียอธิษฐานกี่ครั้ง การอธิษฐาน
ของเอสราและเนหะมี ย ค วรสอนเราถึ ง ความสํ า คั ญ ของการ
อธิษฐานตอพระเจาในชีวิตและการทํางานของเราอยางไร
4. “เพราะวาพระองคทรงยึดพระยาหเวหอยางมั่นคง พระองคไม
ทรงหันจากการติดตามพระเจาเลย แตไดรักษาพระบัญญัติซึ่ง
พระยาหเวหทรงบัญชาโมเสส” (2 พงศกษัตริย 18:6) พระคัมภีร
ข อ นี้ มี ค วามหมายอย า งไร “การยึ ด พระยาห เวห อ ย า งมั่ น คง”
เกี่ยวโยงกับการถือรักษาพระบัญญัติของพระองคอยางไร
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