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 ทานเอสราและเนหะมียทั้งสองเปนผูนําที่มีความเปนพิเศษ ทานให
พระเจาเปนศูนยกลาง และปรับการดําเนินชีวิตสอดคลองกับพระวจนะ เปน
ผูนําดานจิตวิญญาณ ผูมีความปรารถนาลึกซึ้งที่จะทําใหประชากรของพระเจา
เจริญรุงเรือง และพระนามของพระองคไดรับการเทิดทูนข้ึน และพระกิตติคุณ
ของพระองคไดประกาศไปท่ัวโลกกวาง แบบอยางชีวิตของเขาท้ังสองสาธิต
ใหเห็นวา พระเจาสามารถทําอะไรไดบางหากผูนําที่พระองคทรงต้ังไวไดอุทิศ
ถวายตัวรับใชพระองคอยางสัตยซื่อ
 เพราะธรรมชาติแหงความบาปของเรา ไดทําการปลูกฝงลักษณะนิสัย 
ตลอดจนความโนมเอียงทางพันธุกรรม แตเราสามารถมีประสบการณแหง
ความจริง ที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง ดวยการศึกษาพระวจนะแหงการเปลี่ยน
แปลงของพระเจา อนัเกิดขึน้ไดจากการชวยเหลือของพระวิญญาณบริสทุธิ ์เหลา
ผูเชื่อตองดํารงชีวิต “ไมใชดวยกําลัง ไมใชดวยฤทธานุภาพ แตดวยวิญญาณ
ของเรา” (เศคาริยาห 4:6) และดวยการยึดม่ันในพระสัญญาของพระเจาโดย
ความเช่ือ พระวจนะของพระเจาตอนหน่ึงกลาววา “ดูเถิดคนหย่ิงจองหอง 
จิตใจภายในของเขาไมซื่อตรง แตวาคนชอบธรรมจะดํารงชีวิตอยูดวยความ
ซื่อสัตย” (ฮาบากุก 2:4) ยังผลใหชีวิตฝายจิตวิญญาณมีสีสัน
 บทเรียนของไตรมาสน้ีหลายบทเปดเผยใหเราเห็นวา ชีวิตของคนเรา
มีความซับซอน เมื่อเราพยายามจะทําสิ่งที่ดี อุปสรรคและการขัดขวางจะ
ปรากฏขึ้น แมแตเพื่อนๆ อาจจะตอตานอยางเปดเผย หรืออยางลับๆ หรือ
บางทีกลายเปนศัตรูของเรา สิ่งกีดขวางหรือการตอตานไมใหเรากระทําสิ่งที่
ดีนั้นบงบอกวาซาตานมีจริงและความบาปมีตัวตน เปนไปไมไดที่มนุษยจะ
ตอตานซาตานตามลําพัง เพราะซาตานมีอํานาจและเขมแข็งกวาเรา มีเพียง
การอาศัยฤทธ์ิอํานาจของพระเจา เราจึงจะสามารถประสบชัยชนะได ความคิด
เรื่องการปฏิรูปจะทําใหเราดํารงชีวิตอยางสมดุล ความทอถอยของชีวิตเปน
โอกาสสําหรับการเปล่ียนแปลง ความผิดหวังชวยเราใหมุงเนนสิ่งที่จําเปน

คํานํา
พระกิตติคุณสอดคลองกับทานเอสราและเนหะมีย



ที่สุด ซึ่งจะเปนตัวเรงใหชีวิตฝายวิญญาณของเราเติบโตข้ึน และชวยเราใหได
ชัยชนะเหนือวิกฤติกาลทุกครั้งผานพลังอํานาจของพระเจาที่ทรงมอบให
 ทั้งพระธรรมเอสราและพระธรรมเนหะมียไมไดจบลงแบบสุขนาฏกรรม 
ความบาปเปนเร่ืองจริง มันแพรขยายไดอยางรวดเร็ว ความทาทายที่ใหญ
ที่สุดไมมาจากภายนอก แตมาจากคนภายในที่เช่ือในพระเจาแตไมปฏิบัติตาม
น้ําพระทัยของพระองค การจะเปนผูสัตยซื่อตอองคพระผูเปนเจา และมีความ
อุตสาหะติดตามคําสอนของพระองค ถือเปนขอทดสอบยากที่สุดสําหรับ
คริสตจักรของพระเจา เรื่องนี้ทานเอสราเขาใจอยางถูกตอง ฤทธิ์อํานาจเพื่อ
การเปล่ียนแปลงจะไดจากการคนหาในพระคัมภีรอยางขยันขันแข็ง ใหเขา
ถึงความลึกของมิตินั้นๆ เพื่อที่จะใหเขาในความจริงวา คําพยากรณเรื่อง 
70 สัปดาหและ 2,300 วันมีจุดเร่ิมตนในเวลาเดียวกัน คือป 457 กอน
คริสตศักราช (ก.ค.ศ.) คําพยากรณ 70 สัปดาหเริ่มดวยการท่ีพระเจาทรง
ดลใจกษัตริยอารทาเซอรซีส ที่ I ใหอนุญาตใหเอสราพรอมกับชาวอิสราเอล
จํานวนหนึ่งเดินทางกลับไปกรุงเยรูซาเล็มอยางสะดวกเพื่อฟนฟูพิธีนมัสการ
ในพระวิหาร (เอสรา 7:11-28) 
 หัวขอสําคัญซึ่งเปนกุญแจของพระธรรมเอสราและเนหะมีย เปนการ
จัดหา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัตยซื่อตอพันธสัญญาของพระเจา พระเจาได
ทรงดําเนินตามพระสัญญาของพระองค แมวาประชากรของพระองคจะมีจิตใจ
คับแคบ มีความสับสนวุนวายใจและด้ือดึง พระองคทรงใชผูเผยพระวจนะ
ของพระองคมาเรียกพวกเขาใหตื่นจากสภาพ ความเฉื่อยชา รับเอาการฟนฟู 
และการปฏิรูปตนเอง “งานการปฏิสังขรณ และการปฏิรูปของชาวยิวพลัด
ถิ่นที่เดินทางกลับมา ภายใตการนําของทานทานเศรุบบาเบล เอสรา และ
เนหะมีย เปนการแสดงใหเห็นภาพของ ‘การทําใหกลับคืนดีดานจิตวิญญาณ’ 
ซึ่งงานน้ีจะถูกทําขึ้นในวันใกลสิ้นสุดของประวัติศาสตรของโลกเชนกัน คนท่ี
เหลืออยูของชาวอิสราเอลในเวลานั้นตางอยูในสภาพออนกําลัง ทั้งตองเผชิญ
หนากับความรายกาจของพวกศัตรู แตพระประสงคของพระเจาจะตองถูก
รักษาไวบนแผนดินโลก นั่นคือเรื่องความรัก ความรอด และพระบัญญัติของ
พระองค พวกเขาเปนผูพิทักษการนมัสการอันเท่ียงแท และเปนผูหวงแหน



สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ของพระองค” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, 
หนา 677) 
 ทานเอสราและทานเนหะมียเปนจุดเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร ชวง
เวลาการรับใชของท้ังสองทานครอบคลุมชวงการเปล่ียนผานท่ีสําคัญย่ิงใน
ชีวิตแหงประชากรของพระเจา หนังสือทั้งสองเลมของผูเผยพระวจนะทั้งสอง
เมื่อรวมกันมี 23 บท ไดประมวลเปนเร่ืองใหญเรื่องหนึ่ง ดวยเนื้อหากระชับ มี
องคประกอบสมบูรณคลายประเด็นศาสนศาสตร โดยการศึกษาหนังสือทั้งสอง
เลมอยางพิจารณา จะเผยใหเห็นรูปแบบการเรียบเรียงของหนังสือทั้งสองเลมนี้ 
กลาวคอืเราสามารถมองเหน็พระเจาทรงดาํเนนิบทบาทยิง่ใหญในประวตัศิาสตร 
ซึ่งเผยใหเห็นพระกรุณาคุณแหงการทรงนําของพระเจา 
 มีสิ่งหนึ่งจะตองเก็บไวในดวงจิต ไมใชทุกสิ่งที่นําเสนอในพระธรรม
ทั้งสองเลมนี้ถูกเขียนขึ้นตามลําดับเวลากอนหลัง และมีบางตอนถูกเรียบเรียง
ขึ้นโดยถือเอาสาระสําคัญเปนหลัก
 อยางที่เราจะเห็นการทาทายสําหรับทานเอสรา และเนหะมียไมใชการ
สรางพระวิหารข้ึนอีกครั้งหนึ่ง (ทั้งนี้พระวิหารถูกสรางเสร็จ และไดอุทิศถวาย
ตั้งแตป 515 ก.ค.ศ. นับเปนเวลามากกวา 50 ปกอนท่ีทานเอสราจะเดินทาง
ไปถึง) แตเปนการสรางกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม การบริหารจัดการของผูนํา
ทั้งสอง และการไดสิทธิในการปกครองตนเอง ทั้งหมดเปนเหตุการณเพื่อปูพ้ืน
สําหรับการเสด็จมาของพระเมสสิยาห
 ขณะท่ีเราศึกษาพระวจนะของพระเจาในไตรมาสน้ี ขอองคพระผู-
เปนเจาทรงอํานวยพร ทรงดลจิต และสัมผัสดวงใจของเรา เปล่ียนแปลงความ
คิดของเรา ใหเราสามารถติดตามพระองคไปในแตละวันอยางสัตยซื่อและดวย
ความกระตือรือรน

 ศาสนาจารย จิริ โมสคาลา ไดปริญญา ดร. (PhD) และ ดร. (ThD) 
ดานศาสนศาสตรเปนคณะบดีและเปนศาสตราจารยแหงวิชาการตีความ
พระคัมภีรเดิม และหลักศาสนาศาสตรที่โรงเรียนสอนศาสนาเซเวนธเดยแอด-
เวนตีสแหงมหาวิทยาลัยอันดรูว ทานเขารวมเปนหน่ึงในคณาจารยในป 1999 
ในชวงเวลาหลายปกอนมาสอนในมหาวิทยาลัยอันดรูว ดร. จิริ โมสคาลา ไดทํา



การรับใชพระเจาในคริสตจักรดวยการเปนศิษยาภิบาล ผูบริหารงานใน
สํานักงานของคริสตจักร รวมท้ังเปนอาจารยใหญของโรงเรียนแอดเวนตีส 
ซึ่งการรับใชตอนน้ันอยูในเขตพ้ืนที่ของสาธารณรัฐเช็ก ดวยการใชทั้งภาษา
อังกฤษและภาษาเช็กเปนสื่อ เพิ่มเติมจากนี้ ดร. จิริ ไดรวมเดินทางเพื่อไป
สํารวจพ้ืนที่ทางวรรณคดีของพระคัมภีรใน เทล จาลุล (Jalul) ประเทศ
จอรแดนหลายเที่ยว
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บทที่ 1   การหาเหตุผลทางประวัติศาสตร: ทานเอสราและเศรุบบาเบล     7

“ไซรัสกษัตริยแหงเปอรเซียตรัสดังนี้วา “พระยาหเวห 
พระเจาแหงฟาสวรรคไดพระราชทานบรรดาราชอาณา-
จักรแหงแผนดินแกเรา และพระองคทรงกําชับใหเรา
สรางพระนิเวศใหพระองคที่เยรูซาเล็มซึ่งอยูในยูดาห”  
(เอสรา 1:2)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ในการเขียนพระธรรมเยเรมีย พระเจาไดทรงสัญญาวา ประชากร
ของพระองคจะไดเดินทางกลับบานหลังจากเปนผูพลัดถิ่นใน

อาณาจักรบาบิโลนเปนเวลา 70 ป กษัตริยไซรัสเปนเคร่ืองมือของพระเจาใน
การอนุญาตใหชาวยิวเดินทางกลับบาน พระเจาทรงเจิมไซรัส (อิสยาห 45:1)  
และพระองคไดออกพระราชกฤษฎีกาในราวป ก.ค.ศ. 538 ปลดปลอยชาวยิว
เปนอิสระใหพวกเขาเดินทางกลับประเทศของพวกเขา เพ่ือทําการกอสราง
พระวิหารข้ึนใหม
 เปนพระเจาเอง (ไมใชไซรสั) ผูพดูเกีย่วกบักรงุเยรูซาเล็มดวยการกลาว
ถึงเยรูซาเล็มวา “จะถูกสรางขึ้นใหม และกลาวถึงพระวิหารวา จะไดรับการวาง

บทที่ 1
การหาเหตุผลทางประวัติศาสตร: 

ทานเอสราและเศรุบบาเบล
Making Sense of History: Zerubbabel and Ezra

วันที่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2019
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การเดินทางกลับเที่ยวแรกของผูพลัดถิ่น
The First Return of Exilesวันอาทิตย

 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 ปกําลังจะส้ินสุดลง แตดูเหมือนไมมีสัญญาณการเปล่ียน

รากฐาน” อิสยาห 44:28 พระเจาทรงเปนผูรับประกันวา กรุงเยรูซาเล็มจะได
รับการสรางขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และพระองคทรงดลจิตใจกษัตริยไซรัสใหออก
หนังสืออนุญาตใหชาวยิวพลัดถิ่นกลับไปสรางพระวิหาร
 เปนการดีที่ไดเห็นประชากรของพระเจาตอบสนองในดานบวกดวย
การนําถอยคําของพระเจาไปสูการปฏิบัติ: “แลวหัวหนาของตระกูลแหงยูดาห 
และเบนยามินไดเตรียมพรอมท้ังพวกปุโรหิต และคนเลวี คือทุกคนพระเจา
ทรงเราจิตใจของเขาใหไปสรางพระนิเวศของพระยาหเวห ซึ่งอยูในเยรูซาเล็ม” 
(เอสรา 1:5) ตรงนี้เราเห็นตัวอยางของผูคนตอบสนองในดานบวกตอพระเจา
ผูทรงฤทธ์ิยิ่งใหญ และทรงพระเมตตาเหลือลน การกระทําดีที่สุดของเรามา
จากการตระหนักวา “พระเจาคือใคร” และ “พระองคไดทรงทําอะไรไปบาง
แลว” และจากการรูจักพระนามของพระองค เราไดทราบวาพระองคทรงเปน
พระเจาแหงความรัก พระองคทรงเขาแทรกแซงเพื่อใหการชวยเหลือประชากร
ของพระองค
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แปลงใดๆ ปรากฏใหเห็น และอาณาจักรเปอรเซียใหมกําลังขึ้นมาสูอํานาจ 
ทานดาเนียลไวทุกข และหันไปทูลออนวอนพระเจาสําหรับพระเมตตา และ
การสําเร็จสมจริงของพระสัญญาท่ีพระองคทรงใหไว ในบทเดียวกัน (ดาเนียล 
9:24-27) พระเจาทรงใหความม่ันใจแกทานดาเนียลวา พระองคกําลังทรง
เฝาดูทุกสิ่งทุกอยาง และทรงไดเตรียมแผนสําหรับอนาคตไวแลว แมแตแผน
ขางหนาวาใครจะเปนผูปลดปลอย และตายเพื่อเปนการไถบาปของมนุษย
ทั้งหลาย และประทานความชอบธรรมใหกับผูเช่ือทั้งปวง และภายหลังที่
ระบบการถวายไถบาปดวยสัตวบูชาจะส้ินสุดลง ในการตอบสนองตอการ
ทูลของทานดาเนียล พระเจาตรัสวา “ดาเนียล อยาเปนกังวลเลย ในเม่ือ
พระผูชวยตัวจริง (พระเยซู) จะเสด็จมาแนนอน เราจะสงผูปลดปลอย
สําหรับทาน ณ บัดนี้” หลังจากนั้นไมนาน พระเจาทรงดลใจกษัตริยไซรัสแหง
อาณาจักรเปอรเซีย ใหออกคําสั่งปลดปลอยชาวยิวผูพลัดถิ่น พระเจาทรง
รักษาถอยคําในพระสัญญาของพระองคไวเสมอ (ดู ดาเนียล บทที่ 10 วา
พระเจาทรงเขาแทรกแซงอยางไรเพ่ือจะใหเกิดความเจริญรุงเรืองกับประชากร
ของพระองคในแผนดินบานเกิด)
 พระธรรมเอสรา บทที่ 1 บันทึกคําประกาศของกษัตริยไซรัสวา ชนชาติ
อิสราเอลไดรับการปลดปลอยเปนอิสระ หากตองการ พวกเขาสามารถเดิน
ทางกลับกรุงเยรูซาเล็ม และรวมกันสรางพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา 
พระบัญชาไดประกาศออกมาระหวางป ก.ค.ศ. 539-537 ไมเพียงกษัตริย
ไซรัสอนุญาตใหพวกเขาเดินทางกลับบานเกิดได แตพระองคทรงใหความ
มั่นใจวาพวกเขาจะกลับไปดวยของประทาน และของถวายแดพระเจา อันรวม
ไปถึงเคร่ืองใชทั้งหลายท่ีถูกนํามาจากพระวิหารต้ังแตสมัยกษัตริยเนบูคัด-
เนสซารเขายึดเยรูซาเล็ม กษัตริยไซรัสก็ไดถวายกลับคืนไปดวย เหตุการณนี้
ชวยทําใหเราระลึกถึงตอนที่ชาวอิสราเอลขณะกําลังจะเดินทางออกจากอียิปต
เมื่อหลายปกอน ที่พระเจาทรงดลใจชาวเมือง ใหมีใจกรุณามอบสิ่งของมีคาแก
ชนอิสราเอลกอนที่พวกเขาจะเดินทางออกจากประเทศอียิปต ชาวอิสราเอล
พลัดถิ่นกลุมแรกท่ีเดินทางกลับแผนดินยูดาห ประกอบดวยผูคนประมาณ 
50,000 คน ซึ่งจํานวนนี้นับรวมผูหญิง และเด็กๆ ดวย ซึ่งครอบครัวของชาว
อิสราเอลที่อาศัยอยูในกรุงบาบิโลน และอาณาเขตอื่นๆ ไกลออกไป        
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ภาพรวมของกษัตริยและเหตุการณวันจันทร
 ชาวยวิกลุมแรกทีเ่ดนิทางกลับประเทศไดรบัมอบหมายใหสรางพระวหิาร
ของพระเจาขึ้นใหม เราจะศึกษาเกี่ยวกับการตอตานการสรางพระวิหารใน
บทเรียนถัดไป ตอนนี้เราจะอภิปรายการสืบทอดบัลลังกของกษัตริยแหง
เปอรเซียในชวงระหวางการสรางพระวิหารกําลังขยายเวลาออกไป รวมท้ังการ
สรางกรุงเยรูซาเล็มข้ึนใหมดวย เปนส่ิงสําคัญที่เราจะรูจักประวัติศาสตรเบื้อง
หลังของเร่ืองในพระธรรมเอสราและเนหะมีย ซึ่งจะใหความเขาใจลึกซึ้งมากข้ึน
ถึงขาวสารเหลานี้

 อานพระธรรมเอสรา 4:1-7 บันทึกตอนนี้กลาวถึงกษัตริยองค
ใดบางที่ขึ้นครองราชยระหวางมีการตอตานการสรางพระวิหารในกรุง
เยรูซาเล็ม

 ตรงน้ีเปนรายช่ือของกษัตริยแหงเปอรเซีย ตามลําดับเวลา ซึ่งมีสวน
เกี่ยวของกับเรื่องราวท่ีบันทึกในพระธรรมเอสราและเนหะมีย ซึ่งเร่ิมตนดวย
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)

Overview of Kings and Events

 มีคําพยากรณในประวัติศาสตรชวงอื่นๆ อะไรอีกที่ไดสําเร็จ
สมจริงไปแลวตรงตามพระสัญญาท่ีไดตรัสไวในพระวจนะของพระเจา
ทุกอยาง และเราสามารถรับ “การปลอบประโลม” จากพระสัญญาของ
พระเจาที่ทรงทราบเกี่ยวกับอนาคต และเราสามารถไววางใจในพระ-
สัญญาของพระองคที่ตรัสไวกับเราอยางไร
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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 บทท่ี 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 และเปนสาเหตุทําใหเกิดความสับสนตอพระธรรมท้ังสองเลมนี้ 
เปนเวลาหลายศตวรรษ ขณะที่เรากําลังศึกษาในตลอดไตรมาสนี้ เมื่อเรา
ทราบลําดับกอนหลังของเหตุการณตางๆ ก็จะชวยใหเราเขาใจขาวสารใน
พระธรรมเอสราและเนหะมียไดดีขึ้น

 บอยครั้งเพียงใดที่คุณไดพบสิ่งตางๆ ในพระคัมภีร ที่ทําใหคุณ
รูสึกสับสน คุณสามารถเรียนรูที่จะไววางใจในพระเจา และพระวจนะ
ของพระองคไดอยางไร แมวาคุณไดอานผานบางส่ิงท่ีดูเหมือนไมสม
เหตุผลก็ตามเหตุใดจึงสําคัญสําหรับคุณที่จะทําเชนนั้น (ดู อิสยาห 
55:8, 9)

การเดินทางกลับเที่ยวที่สองของผูพลัดถิ่นวันอังคาร
 ใน เอสรา 7:1-10 และ 8:1-14 เราทราบวากษัตริยอารทาเซอรซีส 
ที่ I อนุญาตใหทานเอสราเดินทางกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม (ในป ก.ค.ศ. 457) 
และทานเอสรายินดีใหทุกคนท่ีปรารถนาจะเดินทางกลับประเทศบานเกิดเมือง
นอนใหรวมเดินทางไปดวย เราไมทราบถึงความสัมพันธระหวางกษัตริย และ
ทานเอสรามากนัก ทั้งไมทราบวาทานเอสราทํางานในราชสํานักหรือไม ทาน
เอสราเขียนรายช่ือของหัวหนา 8 ครอบครัวผูเขารวมเดินทางกลับในคณะเดิน
ทางของทาน เริ่มตนดวยครอบครัวของปุโรหิต ตามมาดวยครอบครัวซึ่งเปน
เชื้อพระวงศ และจบลงดวยครอบครัวของประชาชนชาวยิวทั่วไป ทานเอสรา

The Second Return of the Exiles
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เอยถึง 12 ครอบครัวเปนพิเศษ ทําใหผูอานบันทึกนี้เกิดความรูสึกประทับใจวา 
นี่เปนเจตนาเตือนใจถึงชนอิสราเอล 12 เผา
 ขอความตอนนี้นับจํานวนบัญชีรายชื่อผูชายไดประมาณ 1,500 คน 
ซึ่งอาจนับเปนรายบุคคลไดประมาณ 5,000-6,000 คน จํานวนนี้นับผูหญิง
และเด็กๆ ดวย ซึ่งมีจํานวนนอยกวากลุมท่ีเดินทางคร้ังแรกโดยการนําของ
เศรุบาเบล

 อานพระธรรมเอสรา 7:1-10 ขอความตอนนี้สอนเราเกี่ยวกับ
ทานเอสราอะไรบาง

 ทานเอสราเปนอาลักษณ (scribe) ผูสอนกฎหมายชาวยิว (ธรรมาจารย 
ในสมัยพระเยซู) ทานเอสราเกิดในเผาเลวี ซึ่งเปนเชื้อสายของทานอาโรน 
พี่ชายของทานโมเสส ทานจึงไดทําหนาที่ปุโรหิตดวย สอดคลองกับเร่ืองราว
ที่บันทึกในพระธรรมเอสรา และในธรรมเนียมของชาวยิว ชื่อ “เอสรา” เปน
ชื่อที่ไดรับการยกยองอยางสูงแมในปจจุบัน ไมแนวาทานเอสราทําหนาที่เปน
อาลักษณของกษัตริยอารทาเซอรซีสหรือไม ไมเปนที่ประจักษ ดังนั้นคํา
บรรยายวาทานเอสราเปนอาลักษณคนหนึ่งถาไมอางถึงงานรับผิดชอบในอดีต
ชวงหนึ่งของทาน ก็จะเปนความสามารถเชิงอักษร และในทางกฎหมาย ตลอด
จนในบทบัญญัติของทาน ซึ่งทานไดใชความสามารถพิเศษน้ีภายหลังท่ีทาน
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 “ไดตั้งใจของทานท่ีจะศึกษาธรรมบัญญัติ
ของพระยาหเวห และทําตาม และสอนกฎเกณฑ และกฎหมายของ
พระองคในอิสราเอล” (เอสรา 7:10) เราท้ังหลายสามารถนําหลักการน้ี
มาประยุกตใชกับชีวิตในปจจุบันของเราไดอยางไร

พระราชกฤษฎีกาของกษัตริยอารทาเซอรซีสพุธ
 อานพระธรรมเอสรา 7:11-28 อะไรคือสวนประกอบสําคัญของ 
“พระราชกฤษฎีกาของกษัตริย” เหตุใดคาํสัง่สอนเหลานีจ้งึสําคญัสําหรับ
ชาวอิสราเอล

 พระราชกฤษฎีกาของกษัตริย “อารทาเซอรซีส” มีลักษณะคลายกับ
พระราชกฤษฎีกาฉบับที่หน่ึงของกษัตริย “ไซรัส” กษัตริยใหคําปรึกษาทุกคน
ผูซึ่งมีความเต็มใจ โดยเฉพาะบุคคลจากเชื้อสายของปุโรหิต เพื่อเดินทาง
กลับไปกรุงเยรูซาเล็ม สอดคลองกับ “เอกสารทางประวัติศาสตรมูราชุ” 
(Murashu) ไดบันทึกวาประชาชนชาวยิวพลัดถิ่น (ที่ถูกกวาดตอนไปแตสมัย
กษัตริยเนบูคัดเนสซาร ป ก.ค.ศ. 606/605) สวนใหญยังคงใชชีวิตอยูใน
อาณาจักรเปอรเซีย (อยางเร่ืองของพระนางเอสเธอรเปนหน่ึงในจํานวนน้ัน) 
ชาวยิวสวนใหญที่ไมเดินทางกลับแผนดินแม ยังคอยโอกาสที่จะกลับไปเริ่ม
ชีวิตใหมในแผนดินของบรรพบุรุษ กษัตริยทรงแนะนําใหบรรดานายคลังใน
มณฑลฟากตะวันตกของแมน้ํายูเฟรติส ใหชวยหาสิ่งสิ่งที่ตองการแกเอสรา 
ในการบูรณะตัวเมืองใหกลับสูสภาพเดิม เพราะพระยาหเวหเปน “ผูดลพระทัย
ของกษตัรยิใหเสรมิความงามแกพระนิเวศของพระยาหเวหซึง่อยูในเยรซูาเลม็” 
(เอสรา 7:27) ในท่ีสุดกษัตริยทรงมอบอํานาจใหทานเอสราเปนผูนําในการ
ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจาอยางถูกตอง ขณะเดียวกันถือรักษากฎหมาย
ของแผนดินไวอยางเหมาะสม พรอมทั้งใหจัดฟนฟูธรรมเนียมปฏิบัติของ
ชาวยิว และจัดตั้งระเบียบบริหารตามพระบัญชา เพราะเปนสิ่งสําคัญที่จะเสริม

Artaxerxes’ Decree
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สรางสังคมใหดีขึ้น ยิ่งกวานั้นกษัตริยยังทําบางสิ่ง ซึ่งไดทําใหทานเอสราและ
ชาวอิสราเอลทําการบูรณะหรือกอสรางในแผนดินบานเกิดไดงายขึ้น
 การท่ีกษัตริยมีความหวงใยในการสรางกรุงเยรูซาเล็ม และพระวิหาร
ขึ้นใหม เปนสิ่งบงบอกวากษัตริยไดกลายเปนผูเชื่อในพระเจาของทานเอสรา
หรือ และการที่กษัตริย “อารทาเซอรซีส” เอยพระนามพระเจาดวยการสั่งวา 
“ใหนําเงินและทองคําซ่ึงกษัตริย และที่ปรึกษาของพระองค สมัครใจถวายแด
พระเจาแหงอิสราเอลผูประทับในเยรูซาเล็ม” (เอสรา 7:15) คําศัพทเฉพาะทาง 
(terminology) ซึ่งกษัตริยใชเอยถึงพระเจาของอิสราเอลบอกเปนนัยวา 
กษัตริยมองเห็นองคพระผูเปนเจาเสมือนเปน “เทพเจา” (deity) ประจําถ่ิน
อีกองคหน่ึง ผูซึ่งจะชื่นชอบในสิ่งของ และอวยพรแกผูนําสิ่งมีคามาถวาย 
กษัตริยไมตองการ “พระ” (god) หรือ “เทพ” ทองถ่ินพิโรธพระองค หรอืโอรส
ของพระองค (เอสรา 7:23) เพิ่มเติมจากน้ีเราควรสังเกตวาในป ก.ค.ศ. 457 
เปนปที่ประเทศอียิปตกอการกบฏตอรัฐบาลเปอรเซีย ซึ่งเปนไปไดวาความ
ออนนอมของกษัตริยเปอรเซียเปนการหวังผลในความจงรักภักดีจากผูคนแหง
แควนยูดาห
 นาเสียดายไมนอย แมกษัตริยจะมีปฏิกิริยาอันดีทั้งตอทานเอสรา และ
เนหะมีย แตก็ไมไดทําใหพระองคเปนผูเชื่อในพระเจา เพราะไมมีพระคัมภีรขอ
ใดบงบอกวากษัตริยกลายเปนผูเชื่อ กระน้ันเร่ืองที่เกิดขึ้นเปนการเปดเผย
ใหทราบวา องคพระผูเปนเจาทรงสามารถใชคนที่ยังไมกลับใจใหมใหทําตาม
น้ําพระทัยของพระองคบนแผนดินโลกได

 แมวาจะอยูทามกลางความเจ็บปวด และความทุกขยากลําบาก 
เราสามารถจะเรียนรูที่จะไววางใจในอํานาจการปกครองเหนือโลกของ
พระเจาไดตามที่เราไดเห็นตรงนี้อยางไร
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ความสําคัญของการศึกษา วันพฤหัสบดี
 อานพระธรรมเอสรา 7:6 และ 10 ขอพระคัมภีรเหลาน้ีสอนเรา
อะไรเกี่ยวกับความสําคัญของการศึกษาเรื่องศาสนาอยางถูกตอง

 ทานเอสราอุทิศถวายจิตใจท้ังหมดแดพระเจา ทานตัดสินใจทุมเทเวลา
ใหกับการศึกษา แลวนํามาปฏิบัติ และสอนกฎเกณฑ และกฎหมายของ
พระองคแกคนทั้งหลาย (เอสรา 7:6, 10) ทั้งหมดนี้เปนการเตรียมความพรอม
ใหกับทานสําหรับพันธกิจท่ียิ่งใหญกวาในแผนดินอิสราเอล ขอพระคัมภีร
บันทึกไวอยางชัดเจนวา ทานเอสราอุทิศถวายตัวทานเองใหกับการศึกษา แลว
นําเอาสิ่งที่ไดเรียนรูมาปฏิบัติ และสอนบทบัญญัติขององคพระผูเปนเจาใหกับ
คนทั้งหลาย
 เอลเลน จี. ไวท กลาวพรรณนาในเชิงลึกสําหรับทานเอสราวา “ทาน
เอสราเกิดในเชื้อสายของทานอาโรนไดรับการฝกอบรมในงานของปุโรหิต และ
เพิ่มเติมจากสวนน้ี ทานเอสราคุนเคยกับงานเขียนของนักเลนกล (magicians) 
และตําราของนักโหราศาสตร (astrologers) งานเขียนของนักปราชญ (wise 
men) แหงอาณาจักร “เมโด-เปอรเซยี” แตทานเอสรายังไมพงึใจในสภาพดาน
จิตวิญญาณของทาน ทานเอสราปรารถนาจะดําเนินกับพระเจาเต็มสติปญญา 
เพื่อจะใหทุกสิ่งเปนไปตามน้ําพระทัยพระเจา ดังนั้นทานเอสรา “ไดตั้งใจของ
ทานท่ีจะศึกษาธรรมบัญญัติของพระยาหเวหและทําตาม และสอนกฎเกณฑ 
และกฎหมายของพระองคในอิสราเอล” (เอสรา 7:10) สิ่งนี้นําใหทานเอสรา
อุทิศเวลาศึกษาประวัติศาสตรประชากรของพระเจาอยางขยันขันแข็งตามที่ผู
เผยพระวจนะและกษัตริย หลายทานไดทําการบันทึกไว นอกจากน้ีทานเอสรา
ยังทําการคนควาคําพยากรณในพระคัมภีร เพื่อจะเรียนรูวาเหตุใดองคพระผู-
เปนเจาจึงทรงอนุญาตใหกรุงเยรูซาเล็มถูกทําลาย และประชากรของพระองค
ถูกกวาดตอนไปเปนเชลยยังดินแดนของคนนอกศาสนา” (เอลเลน จี. ไวท, 
ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 608) 
 “ทานเอสรามุงม่ันท่ีจะฟนฟูความสนใจใหผูคนหันมาศึกษาพระคัมภีร 
ซึ่งพระเจาทรงประทานใหเปนเอกสารคงอยูตลอดไป ทานเอสราไดใชความ

Importance of Education
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 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
สามารถในการประสาทความจริงของทานเพ่ิมพูนขึ้น ทานเอสราไดกลายเปน
บุคคลที่มีศรัทธาแกกลา ทานเปนพยานขององคพระผูเปนเจาแกโลกในอํานาจ

อุตสาหะบากบั่นตลอดชีวิตเพื่อสงวนรักษา และเพิ่มจํานวนขอเขียนศักดิ์สิทธิ์ 
ทานรวบรวมหนังสือกฎหมายเทาที่สามารถจะหาได และใหมีการคัดลอกเพิ่ม
ขึ้นและแจกจายใหกับผูนําทุกระดับ ถอยคําบริสุทธิ์จํานวนท่ีเพ่ิมขึ้นถูกมอบใน
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 สวนมากของวิชาที่พวกเขาสอนเปนส่ิงท่ีผิดในดาน
จิตวิญญาณ และยิ่งกวานั้น “งานเขียนของนักมายากล และงานเขียนของ
นักโหราศาสตร” มีสวนดีมากเพียงใด ในแงที่ไดชวยทานใหเขาใจกระจางใน
สิ่งที่จริงและเท็จ

 มีวิธีใดบางในปจจุบันน้ีที่เราอาจเปนคนท่ีไดเรียนรูวิชาท่ีไมถูก
ตองในโลกนี้
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ของความจริงแหงพระคัมภีร เพื่อยกระดับชีวิตประจําวันของผูคนใหสูงขึ้น” 
(เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 609)
 “งานดานการปฏิรูปหากจะดําเนินตอไปวันนี้ ยังมีความตองการ
บุคคลเหมือนทานเอสรา หรือเนหะมียผูซึ่งไมพยายามปดบังความผิด หรือหา
ขอแกตัวท่ีจะทําบาป 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
 ของเราจงึจะไมขวางกัน้พระสญัญาของพระองค  เพือ่ใหพระสญัญา
 เหลานั้นสําเร็จสมจริงในชีวิตของเราได

2. จากคําอธิษฐานในพระธรรมดาเนียล 9:1-23 มีหลักการอะไรท่ี
 สามารถนํามาประยุกตใชในชีวติของเราได  ดาเนียลกําลงัทาํอะไร 
 ทานมีทาทีอยางไร และทานกําลังทูลขอเพื่อใคร

3. จากบทเรียนของวันพฤหัสบดี เราอานสิ่งที่ เอลเลน จี. ไวท เขียน
 วา พระวจนะของพระเจาเปนศูนยกลางพันธกิจของทานเอสรา
 อยางไร และทานเอสรามีความขยันเพียงใดในการเผยแพรแก
 คนท่ีอยูกับทาน มีบทเรียนท่ีชัดเจนอะไร ที่สําคัญตรงนี้สําหรับ
 เราในปจจุบัน ที่พระวจนะของพระเจาควรเปนศูนยกลางของ
 ชีวิตและศูนยกลางของคริสตจักร
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“เมื่อขาพเจาไดยินถอยคําเหลาน้ี ขาพเจาก็นั่งลงรองไห
โศกเศราอยูหลายวัน และไดอดอาหาร และอธิษฐาน 
เฉพาะพระพักตรพระเจาแหงฟาสวรรค ขาพเจาทูลวา “ขา
แตพระยาหเวห พระเจาแหงฟาสวรรค พระเจาผูยิ่งใหญ 
และนายําเกรง ผูทรงรกัษาพระสัญญา และความรักม่ันคง
ตอผูที่รักพระองค และรักษาพระบัญญัติของพระองค” 
(เนหะมี 1:4, 5)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 นับถึงวันนี้ ชาวยิวผูพลัดถิ่นสองกลุมใหญไดเดินทางกลับไปยงัแผนดนิยดูาห  อยางนีเ้ทากบัพระสัญญาท่ีทรงทําไวกบัชนชาติ
ฮีบรูไดสําเร็จสมจริงไปแลวสวนหนึ่ง แตยังมีผูพลัดถิ่นอีกกลุมหนึ่งที่พระเจา
กําลังทรงเตรียมตัว เปนกลุมสุดทายของชาวยิวพลัดถ่ินที่ไดรับพระบัญชาให
เปนผูแกไขปญหา แมวาสองกลุมแรกไดกลับไปสรางกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม 
และดําเนินการสรางพระวิหารเสร็จไปสวนหนึ่ง สวนที่ยังไมเสร็จถูกปลอย
ทิ้งไว อันเนื่องมาจากถูกกลุมชนตางชาติที่อยูรายรอบทําการขัดขวาง ผูคน
จากชนชาติเหลานั้นที่อาศัยอยูรอบๆ ชนอิสราเอลไมตองการใหชาวอิสราเอล

บทที่ 2
ทานเนหะมีย

วันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2019
Nehemiah
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ทานเนหะมียไดรับขาวรายวันอาทิตย
 พระธรรมเนหะมียเปดฉากคลายพระธรรมดาเนียล (อานดาเนียล 
1:1, 2) นั่นคือเริ่มตนดวยขาวราย ถูกแลว คนจํานวนมากไดกลับไปยังบานเกิด
บรรพบุรุษของพวกตน แตสิ่งตางๆ ที่นั่นไมไดเปนไปดวยดีสําหรับพวกเขา

 อานเนหะมีย 1:1-4 เหตุใดทานเนหะมียจึงรูสึกทุกขใจ และทาน
ตอบสนองตอขาวรายท่ีทานไดรับอยางไร

 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

Nehemiah Receives Bad News

สรางตัวเมืองและกําแพงเมืองขึ้น เพราะพวกเขาเกรงวาชนชาติอิสราเอลอาจ
กลายเปนชนชาติที่มีพลังกลาแข็งอยางท่ีพวกเขาเคยเปนมาแลวครั้งหนึ่ง 
(เอสรา 4:6-24) ดังนั้นการที่ชนอิสราเอลพลัดถิ่นเดินทางกลับมาอีกไดกลาย
เปนภัยคุกคามความมั่นคงของพวกเขา แตพระเจาไมทรงเรียกประชากรของ
พระองคใหมาเริ่มงาน แลวทอดทิ้งพวกเขาไป ขณะที่พวกเขากําลังดําเนินการ
กอสราง ตามท่ีไดทรงเรียกใหพวกเขามาดําเนินการ พระเจาไดทรงเตรียม
ชายอีกคนหนึ่งใหดําเนินตามนํ้าพระทัยของพระองค เพื่อใหงานกอสรางสําเร็จ
ตามพระประสงคของพระองค ชายผูนี้ชื่อเนหะมีย ชายผูที่พระเจาทรงมอบ
หมายใหเขาสานตองานกอสรางที่มีผูไดทําไปบางแลว และเขาไดมุงมั่นที่จะ
ทําใหสําเร็จตามพระประสงคขององคพระผูเปนเจา
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กลบัไปทีก่รงุเยรซูาเลม็ และศตัรไูดทาํลายกาํแพงเมอืง พวกเขาจงึไมมทีีป่กปอง
ตนเองและแสนหดหูใจ
 เปนสิ่งสําคัญที่จะเอยวา กษัตริย “อารทาเซอรซีส” ไดบดขยี้ความ
หวังของเหลาชาวยิวพลัดถิ่นที่ไดเดินทางกลับไปโดยไดสั่งระงับโครงการ
การกอสรางที่กําลังกาวรุดไป หลังจากท่ีไดรับหนังสือรองเรียนจากกลุมคนท่ี
เขาขัดขวางจากฟากแมน้ําอีกดานหนึ่ง (เอสรา บทที่ 4) เรื่องนี้เทากับเปนการ
อนุญาตใหศัตรูทําลายกําแพงเมืองท่ีไดสรางข้ึนใหมได (เอสรา 4:23) ทาน
เนหะมียคงจะไดยินขาวลือถึงความหายนะ แตทานก็ไมมีคําตอบชัดเจนจน
กระทั่งถึงชวงเวลาน้ี
 แมวาพระวิหารถกูสรางข้ึนใหม แตกย็งัไมเปดใชงานอยางเต็มที ่เพราะ
ประชาชนที่ตองการใหประกอบพิธีการถวายบูชาไมสามารถอาศัยอยูในกรุง
เยรูซาเล็ม สถานการณนี้ทําใหทานเนหะมียเศราใจย่ิง ขาวสารเร่ืองนี้มีผล
ลึกซ้ึงตอจิตวิญญาณของทาน: ทั้งนี้เพราะชาวยิวไมไดถวายพระสิริแดพระเจา 
แมวาพวกเขาไดเดินทางกลับมาดวยวัตถุประสงคดังกลาว พวกเขาไดละเลย
พระนิเวศของพระเจา และนครอันบริสุทธิ์ อันเนื่องมาจากความกลัวตอศัตรู
และความกดดัน
 ดังน้ันทานเนหะมียไดหันหนาเขาหาพระเจาโดยไมรอชา ทานไมได
บนวาชาวยูดาหขาดความเชื่อหรือขี้ขลาด แตทานเนหะมียยอมรับสถานการณ
ตามที่ไดรับรายงานมา สิ่งที่ทานทําคือการคุกเขาของทานลง ทําการอธิษฐาน 
และอดอาหาร

 ในขาวรายนี้ ทานเนหะมียรองไห อดอาหารและอธิษฐาน สิ่งน้ี
สอนอะไรเราเกี่ยวกับการเผชิญปญหา โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเวลา
แหงการทดลองที่เราจําเปนตองรองทูลขอความกรุณาจากองคพระผู-
เปนเจา
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คําอธิษฐานของทานเนหะมียวันจันทร
 อานคําอธิษฐานในเนหะมีย 1:5-11 มีอะไรที่แตกตางจากคํา
อธิษฐานท่ัวไป เหตุใดทานจึงกลาวเหมือนวาทานเปนคนหน่ึงที่ทําผิด
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)

 คําอธิษฐานของเนหะมียมีความสอดประสานอยางงดงาม โดยเร่ิมดวย
การพูดถึงความยิ่งใหญของพระเจา แลวเอยถึงความบาปของตนเอง และจบ
ลงดวยการรองขอความชวยเหลือ เปนลักษณะคลายการอธิษฐานของทาน
ดาเนียล ในดาเนียล บทที่ 9 และเปนไดวาทานเนหะมียคุนเคยกับคําอธิษฐาน
ของทานดาเนียล ที่นาสังเกตคือคําอธิษฐานของทานเนหะมียไมไดเริ่มตนดวย
การรองขอความชวยเหลือ แตเปนการกลาวถึงความจริงเกี่ยวกับวาพระเจา
คือใคร พระองคทรงยิ่งใหญ และนาเกรงขาม ทานช้ีใหเห็นวาพระเจาทรงยึด
มัน่ในพนัธสญัญาของพระองค และทรงพระกรณุาเหลาผูทีร่กัพระองค คาํกลาว
ของทานเนหะมียประหนึ่งวาเปนการเตือนความทรงจําของพระเจาวาพระองค
ทรงสัตยซื่อ และแมบัดนี้พระองคไมอาจจะเปนอ่ืน
 คําอธิษฐานปรากฏในโครงรางพิเศษดังที่ไดพรรณนาใหเห็น (ขางบน) 
ซึ่งศูนยกลางอยูในขอที่ 8 จุดที่ทานเนหะมียออกเสียงชัดเจนถึงพระสัญญา

Nehemiah’s Prayer
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ของพระเจา: ทานเนหะมียกลาววา “ขอทรงระลึกถึง” ซึ่งคําวา: “ระลึกถึง” 
พระเจา ที่พระองคทรงสัญญาวา พระองคจะทรงทําใหขาพระองคกระจัด
กระจาย เมื่อขาพระองคทั้งหลายไมสัตยซื่อ แตพระองคทรงตรัสสัญญาดวยวา
จะทรงนําขาพระองคทั้งหลายกลับมา และจะทรงไถถอนใหกลับคืนมาทุกสิ่ง 
นับแตคร้ังแรกไดเกิดขึ้น บัดนี้เปนเวลาเติมเต็มส่ิงอื่นๆ เพราะวาขาพระองค
ทั้งหลายกําลังกลับคืนมาหาพระองค” ทานเนหะมียไมกลัวที่จะอางพระสัญญา
ของพระเจา และที่จะเตือนความทรงจําของพระองคในพระสัญญาทั้งหลาย 
แนนอนไมใชวาพระเจาไมทราบ หรือจดจําพระสัญญาของพระองคไมไดแต
เปนวาพระเจาทรงพอพระทัยความเต็มใจของเรา ที่จะอางถึงพระสัญญาของ
พระองค พระองคทรงประสงคใหเราเช่ือพระสัญญา และกลาวทบทวนออกมา
ดังๆ ตอพระองค โดยกลาวออกมาเปนคําๆ ในส่ิงที่พระเจาไดทรงสัญญาไว
กับเรา เราสามารถไดรับการเสริมกําลังการตัดสินใจของเราเองท่ีจะไววางใจใน
พระสัญญาเหลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่ทุกสิ่งทุกอยางดูเหมือนจะ
สิ้นหวัง

 อะไรคือพระสัญญาบางประการของพระเจา ที่คุณสามารถอาง
ดวยตัวของคุณเองเดี๋ยวนี้ เหตุใดจึงสําคัญที่เราจะ “ไมยอมแพ” ในการ
อางพระสญัญาเหลานัน้ (ยิง่กวานัน้ ถาคณุยอมแพ จะมอีะไรเหลอืใหคณุ)

ทานเนหะมียพูดออกมาวันอังคาร
 พระธรรมเนหะมีย 1:11 กลาววาเนหะมียเปนพนักงานเชิญถวยเสวย 
สําหรับเรานี่ดูเหมือนเปนงานที่ไมสําคัญอะไร แต “พนักงานเชิญถวยเสวย” 
อาจเปนบุคคลทรงอิทธิพลมาก ในเม่ือพวกเขามีโอกาสรับใชใกลชิดกับกษัตริย
อยางตอเน่ือง เหลาพนักงานเชิญถวยเสวยจะชิมเครื่องดื่มทุกประเภทกอน
ยื่นถวยใหกษัตริยดื่ม ทั้งนี้เพื่อปองกันยาพิษ หรืออันตรายที่จะเกิดแกกษัตริย
เฮโรโดตัส (Herodotus) ชี้ใหเห็นวาชาวเปอรเซียถือวา พนักงานเชิญถวย
เสวยเปนบุคคลมีเกียรติสูง พวกเขาไดรับการยอมรับโดยกษัตริยอัสซีเรีย 
(Assyria) เชน พนักงานเชิญถวยเสวยของกษัตริยอัสซีเรียคนหนึ่งช่ือ 

Nehemiah Speaks Out
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“อีซารแฮดดอน” (Esarhaddon) ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะรัฐมนตรีของ
อาณาจักรอีกดวยตําแหนงหน่ึง ดังนั้นทานเนหะมียดํารงตําแหนงสูงในอาณา-
จักรเปอรเซีย และเพราะวาทานเขาถึงกษัตริยไดงาย ทานจึงทูลขอพระเจา
ทรงใชทานในการพูดกับกษัตริยเกี่ยวกับสถานการณในแผนดินยูดาห

 อานพระธรรมเนหะมีย 2:1-8 มีอะไรเกิดข้ึน อันเปนผลลัพธมา
จากคําอธิษฐาน และการอดอาหารของทานเนหะมีย  

 คําอธิษฐานไดรับคําตอบในเดือนนิซาน (Nisan) ประมาณเดือน
เมษายน ป ก.ค.ศ. 444 สี่เดือนไดผานไปนับตั้งแต “ฮานานิ” (Hanani) 
และชาวยวินาํขาวการตอตานการสรางกรงุเยรซูาเลม็มาใหทานเนหะมยีรบัทราบ
และเปนสี่เดือนเต็มที่ทานเนหะมียอธิษฐานและอดอาหาร และแตละวันอาจ
ทําใหทานรูสึกวาเหมือนพระเจาไมทรงตอบ แตเวลากําหนดของพระเจานั้น
สมบูรณ พระเจาทรงเตรียมกษัตริยใหรับฟงคําทูลขอของทานเนหะมีย และ
กษัตริยทรงตอบสนองอยางนาพึงพอใจยิ่ง
 คําทูลขอนี้ไมใชสิ่งจะเกิดขึ้นไดทุกวัน ที่กษัตริยจะใหอนุญาตพนักงาน
เชิญถวยเสวยลาหยุดจากหนาที่ไดเปนป หรือหลายป ซ้ําไดรับการแตงตั้ง
ใหไปรับหนาท่ีผูวาราชการ (governor) ในตางแดน พระเจาตรัสผานทาน
เนหะมีย และทรงดลใจกษัตริยอารทาเซอรซีส ที่ I แหงเปอรเซีย ใหแตงต้ัง
ทานเนหะมียเดินทางไปปกครองเหนือแผนดินยูดาห ในพระคัมภีรตอนนี้
เอยถึงพระราชินีใหการสนับสนุนดวยตอนที่กษัตริยทําการตอบสนองคําทูล
ของเนหะมีย การที่มีพระราชินีอยูดวยกับกษัตริยอาจเปนชวงโอกาสที่ทาน
เนหะมียทําการรับใชเปนการสวนพระองค เพราะโดยธรรมเนียมแลวพระราชินี
จะไมเสด็จไปในงานเลี้ยงที่จัดขึ้นอยางเปนทางการ อนึ่งทานเนหะมียไมไดเอย
เรื่องนี้ที่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อที่จะรักษาภาพไมใหผูคนคิดวากษัตริยมีแนวคิด
ไวกอน ในเรื่องน้ี หากเปนการตอบสนองตอคําทูลของทานเนหะมียเปนการ
สวนตัว ขณะท่ีทานเนหะมียกลาวทูลขอดวยอารมณความรูสึก และเม่ือถึง
เวลาท่ีเนหะมียเอยถึงสถานที่เจาะจง กษัตริยก็พรอมตอบสนอง
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 ตําแหนงของเนหะมียและดาเนียลมีความคลายคลึงกันอยางไร 
และความรูสึกดานบวกที่กษัตริยมีตอเนหะมียเปนอยางไร

ทานเนหะมียถูกสงพุธ
 กษัตริยสงจดหมายกับทานเนหะมียเพื่อนําไปให “สันบาลลัท” (San-
ballat) 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
ที่ทานเนหะมียสงจดหมายขอความรวมมือจากเหลาขาหลวงในดินแดน
แวดลอมท่ีปญหาปรากฏขึ้น ผูปกครองคนหน่ึงชื่อ “โทบีอาห” (Tobiah) ชื่อนี้
บอกวาเปนชาวยิว ซึ่งมีความหมายวา “องคพระผูเปนเจาแสนดี” (บุตรชาย
ของเขา “เจโฮฮานัน” มีชื่อบอกวาเปนคนยิวดวยมีความหมายวา “องคพระ-
ผูเปนเจาทรงพระกรุณา” เขารับตําแหนงเปนขาหลวงของ “อัมโมน” ดังนั้น
จึงกลาวไดวากรุงเยรูซาเล็มแวดลอมไปดวยศัตรู: สันบาลลัท ซึ่งเปนผูวา
ราชการแควนสะมาเรียอยูดานทิศเหนือ โทบีอาหผูวาราชการของอัมโมนอยู
ทิศตะวันออก และ “เกเซม” (Geshem) ชาวอาหรับ (Arab) (เนหะมีย 2:
18, 19) มีอาณาเขตขยายไปทางใต ผูซึ่งดูแลเอโดม (Edom) และโมอาบ 
(Moab) เปนที่นาเสียดาย ที่ผูนําในแวนแควนแถบน้ันหลีกเล่ียงการพบปะ
กับทานเนหะมีย ผูมีความหวงใยเก่ียวกับ “การอยูดีมีสุข” (well-being) 
ของผูที่ถูกกดข่ี มีคํากลาววา “เหลาผูมีนิสัยนักเลง (bullies) จะไมรูสึกช่ืนชม
ยินดีในโชคดีของเหลาคนที่พวกเขาคุกคามใหเสียขวัญ”

Hehemiah Sent
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 ทานเนหะมียเดินทางถึงกรุงเยรูซาเล็มพรอมกับกองทหารท่ีทําการ
อารกัขา  ซึง่แสดงใหเห็นวาทานเดนิทางมาเพือ่ดาํเนนิพันธกิจสาํคญับางประการ 
ภาพนี้ปลุกใจชนเผาชาวตางชาติผูอาศัยอยูใกลเยรูซาเล็มใหรูสึกริษยาเพิ่มขึ้น 
ซึ่งบอยคร้ังพวกเขาพยายามทําความเสียหาย และกลาวสบประมาทชาวยิว 
ผูออกหนาในงานชั่วรายคือหัวหนาของเผาเหลานี้ นั่นคือ ซันบาลลัท 
โฮโรไนท โทบีอาห ชาวอัมโมน และเกเซม ชาวอราเบียน จากเร่ิมตนมาแลว 
ที่ผูนําเหลานี้เฝาดูการกอสรางกําแพง และพระวิหารดวยสายตาติเตียน อีกทั้ง
คอยจับตาดูการเคล่ือนไหวของทานเนหะมีย และใชทุกวิถีทางในอํานาจของ
พวกเขาที่จะขัดขวาง (thwart) แผนงานของทานเนหะมีย เพ่ือกีดกันงานของ
ทาน” (เอลเลน จี. ไวท ใน “ผูเผยพระวจนะและกษัตริย” หนา 635)

 มีเหตุการณใดในพระคัมภีรที่บุคคลผูไดรับการทรงเรียกจาก
พระเจาเพื่อทําพันธกิจของพระองคไดรับการตอตานจากคนอื่น จงนํา
ไปอภิปรายในวันสะบาโต

ทานเนหะมียเตรียมตัวทําภารกิจวันพฤหัสบดี
 ไมมีคําถามใดๆ วาองคพระผูเปนเจาทรงเรียกทานเนหะมียใหดําเนิน
ภารกิจน้ี และพระองคจะทรงจัดหาสิ่งทั้งปวงที่ทานเนหะมียตองการให เปรียบ
แลวทานมียุทธปจจัย (armed) ดวยความรูแหงพระสัญญาของพระเจา และ
การทรงเรียกอันแนนอนจากพระองค ทานเนหะมียเริ่มดําเนินการ แตทาน
ขับเคลื่อนไปขางหนาอยางระมัดระวัง และทําการอธิษฐานอยางจริงจัง หรือ
กลาวไดอีกอยางวา แมทานเนหะมียจะทราบวาพระเจาทรงสถิตอยูกับทาน 
แตการรับรูนี้ไมไดทําใหทานละเวนจากพ้ืนฐานการคิดใครครวญอยางรอบดาน
วาจะทําอะไรตอไปอยางมีขั้นตอน

 อานเนหะมีย 2:11-20 ทานเนหะมียเตรียมตัวอะไรเพ่ือสราง
กําแพงเมืองขึ้นมาใหม

 บทเรียนการเปนผูนํา ขอที่ 1: ทานเนหะมียไมบอกกับใครเลย วา

Nehemiah Prepares for His Task
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อะไรคือแผนงาน “ขาพเจาไมไดบอกใหใครทราบ เรื่องที่พระเจาของขาพเจา 
ทรงดลใจใหขาพเจาใหทําเพื่อเยรูซาเล็ม” (เนหะมีย 2:12) ไมเพียงเทานั้น
ทานไมบอกกับศัตรูในเร่ืองนี้ อีกทั้งทานไมเผยใหเหลาผูนําชาวยิวรับรูเชนกัน 
เริ่มแรกทานออกไปสํารวจพื้นที่ เพื่อจะทราบวามีอะไรตองทําบาง
 บทเรียนการเปนผูนํา ขอที่ 2: กอนการนําเสนอสิ่งใด ทานเนหะมีย
ทําการบานของทาน โดยทําการวางแผนการทํางานทั้งหมดที่จะตองทํา
 บทเรียนการเปนผูนํา ขอที่ 3: เมื่อทานพูดเกี่ยวกับภารกิจ กอนอื่น
ทานเนหะมียรายงานโครงสรางวาพระเจาไดทรงทําอะไรบางแลวในการเดินทาง
มาเที่ยวนี้ จากน้ันทานเพิ่มเตมิดวยถอยคําของกษัตริย เสร็จแลวทานขอรับฟง 
“คํามั่นสัญญา” (commitment) จากพวกเขา งานที่พวกเขาทุมเททําไปไมใช
การอัศจรรยที่บังเกิดขึ้นในเวลาอันสั้น ชาวยิวทั้งหลายไดตอบสนองทาน
เนหะมียอยางนาชื่นชม พวกเขาตัดสินใจลงมือกอสราง แมทราบวาการตอ
ตานจะตามมา พระเจาไดทรงจัดเตรียมไมเพียงการสนับสนุนจากกษัตริยผาน
การอธิษฐาน และการอดอาหารของทานเนหะมีย แตทรงเตรียมทีมงานชาวยิว
ไวรองรับดวย พวกเขาตอบสนองถอยคําของทานเนหะมียอยางกลาหาญ

 อานเนหะมีย 2:19, 20 ขอพระคัมภีรตรงนี้บอกเราเกี่ยวกับ
ความเช่ือของทานเนหะมียอะไรบาง และขอพระคัมภีรใน เฉลยธรรม-
บัญญัติ 7:9, สดุดี 23:1-6 และ กันดารวิถี 23:19 ไดชวยทานเนหะมีย
อยางไร

 การสนทนาของเราสาธิตวาเราเปนใคร และเราเช่ือจริงใจในสิ่งใด ทาน
เนหะมียมีความโนมเอียงจะพูดถอยคําหนุนใจ ทานไมกลัวที่จะรวมพระเจาเขา
ไปในทุกเร่ืองราวที่ทานพูด และที่จะถวายพระสิริแดพระองคเชนกัน แมวาผู
คนที่ทานสนทนาดวยจะเยยหยัน หรือหัวเราะเยาะทาน หรือแมทานเนหะมีย
จะทราบวาศัตรูรูสึกดูหมิ่นดูแคลนทานก็ตาม ทานก็จะไมพูดเร่ืองพระเจาดวย
เสียงออนลง (mince) หรือยกพระเจาออกจากการสนทนา ซึ่งก็เหมือนกับ
ทานโยเซฟที่ใชชีวิตในประเทศอียิปตหลายทศวรรษกอนหนานั้น ทานเนหะมีย
ไมกลัวที่จะเชิดชูพระเจาของทานทามกลางผูคนที่ยังไมเชื่อในพระองค
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท และไตรตรอง ในบท “ชายคนหนึ่ง
ผูไดรับโอกาส” หนา 628-634, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย

 เนหะมียเปนบุรุษแหงการอธิษฐาน: “บอยครั้งทานเนหะมียหลั่งดวง
วิญญาณในนามของผูคนท่ีทานดูแล แตบัดนี้ขณะท่ีทานอธิษฐานวัตถุประสงค
บริสุทธิ์ไดกอรูปรางขึ้นในดวงจิตของทาน ทานตั้งปณิธานวา ถาทานไดรับ
ความเห็นชอบของกษัตริย และไดรับความชวยเหลือที่จําเปนในเรื่องเครื่องมือ
อุปกรณ และวัสดุที่ตองการ ทานเองจะรับดําเนินภารกิจการสรางกําแพงเมือง
กรุงเยรูซาเล็ม และจะนําความเขมแข็งของชาติอิสราเอลกลับมาดังเดิม และ
ทานเนหะมียไดทูลองคพระผูเปนเจาทรงชวยใหทานไดรับความเห็นชอบใน
สายตาของกษัตริย เพื่อแผนการของทานอาจดําเนินไปได วันหนึ่งกษัตริย
สังเกตเห็นใบหนาอันเศราหมองของทานเนหะมีย กษัตริยไดถามวาเจามีความ
ทุกขหนักใจส่ิงใดในใจหรือ เมื่อโอกาสเปดให ทานเนหะมียเอยทูลพระราชา
วา “ขอพระราชาทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...ที่ใบหนาขาพระบาทโศกเศราเปน
เพราะเมืองอันเปนที่ฝงศพบรรพบุรุษของขาพระบาทวางเปลาอยู และบรรดา
ประตูเมืองก็ถูกไฟทําลายเสีย”... พระราชาตรัสกับขาพเจาวา เจาตองการ
อะไร ขาพเจาทูลวา ถาพระราชาพอพระทัยจําเพาะพระพักตรฝาพระบาท 
ขอทรงสงขาพระบาทไปยังยูดาห เพื่อขาพระบาทจะสรางเมืองข้ึนใหม และ
พระราชาตรัสถามขาพเจาวา “เจาจะไปนานสักเทาใด”... เปนเวลาส่ีเดือนท่ี
ทานเนหะมียเฝารอโอกาสอันเหมาะสมท่ีจะนําเสนอคํารองขอตอกษัตริย” 
(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
 อุปสรรคเพ่ือจะทําการน้ันใหสําเร็จไดอยางไร มีอะไรท่ีเราเช่ือวา
 องคพระผูเปนเจาทรงเรียกใหเราทํา

2. พระธรรมเนหะมีย 2:18 บอกเราถึงอํานาจของการเปนพยาน
 สวนตัว และเร่ืองน้ีเนหะมียไดรับการตอบสนองในเชิงบวกจาก
 เพื่อนรวมชาติชาวยิวของทานอยางไร

3. ทั้งทานเอสราและเนหะมียคงจะไมประสบความสําเร็จในการ
 ทํางาน ถาปราศจากการชวยเหลือจากกษัตริย กลาวไดวา คน
 ของพระเจาเหลานี้รวมมือกับผูมีอํานาจทางการเมือง ซึ่งเปนชาว
 ตางชาติที่ไมเชื่อพระเจา เราไดรับบทเรียนอะไรจากเร่ืองน้ี เมื่อ
 เราหรือคริสตจักรจะทํางานรวมกับผูมีอํานาจปกครองบานเมือง 
 และในขณะเดียวกันเราควรระมัดระวังอยางไร

4. อานทวนคําอธิษฐานของทานเนหะมีย (เนหะมีย 1:1-11) ในช้ัน 
 คุณไดรับอะไรจากคําอธิษฐานน้ี ที่ชวยใหคุณมีความสัมพันธ
 ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับพระเจา คําอธิษฐานสอนเก่ียวกับการอุทิศถวาย 
 การสารภาพบาปและการอางพระสัญญาอะไรบาง
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“สาธุการแดพระยาหเวห พระเจาแหงบรรพบุรุษของเรา 
ผูดลพระทัยของกษัตริยใหเสริมความงามแกพระนิเวศ
ของพระยาหเวห ซึ่งอยูในกรุงเยรูซาเล็ม” (เอสรา 7:27)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 พระเจาทรงเรยีกแตละคนใหดาํเนนิภารกจิพเิศษหรอื 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

วันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2019
God’s Call
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การเรียกทานเอสราและเนหะมียวันอาทิตย
 เราอาจพูดไดวา ทานเอสราถูกเลือกสําหรับหลายเหตุผล: (1) ทาน
เต็มใจที่จะเดินทางไปทําการ (2) ทานมีคุณสมบัติเปนผูนํา และ (3) ทานเปน
ธรรมาจารยและเปนครูชํานาญการ ยังมีเหตุผลนอกเหนือจากนี้ ที่เราจะพบได
ในภายหลัง แตมีขอพระคัมภีรขอหนึ่ง บางทีอาจเปนขอที่เปดเผยใหเห็นดี
ที่สุด วาเหตุใดพระเจาจึงทรงมอบหมายภารกิจนี้ใหทาน

 พระธรรมเอสรา 7:10 กลาวเก่ียวกับทานเอสราอะไรบาง ทาน
เอสรา “ถูกเตรียม” หรือ “ถูกกําหนด”ดวงใจของทานใหแสวงหา 
“บทบัญญัติขององคพระผูเปนเจา” และดําเนินการอยางไร

 คําวา “ถูกเตรียม” หรือ “ถูกกําหนด” ในภาษาฮีบรูคือคําวา “คัน” 
(kun) คาํนีส้ามารถแปลไดวา “ถกูเตรียม” “กาํหนด” “มัน่คง มัน่ใจ” (secure) 
สถาปนาคงท่ี ดังนั้นความหมายแทจริงของถอยแถลงนี้ดูเหมือนจะหมายความ
วา “ทานเอสราไดกําหนดดวงใจของทาน” หรือ “ไดสถาปนาดวงใจของทาน” 
ใหแสวงหาพระเจา
 หลังจากท่ีไดเดินทางถึงกรุงเยรูซาเล็ม ทานเอสราไดเปนตัวอยางของ
บุคคลที่ไดอทุิศถวายตัวแดพระเจานอกเหนือจากงานบูรณะ งานกอสราง ทาน
ไดทุมเทใหกับการสอนพระวจนะของพระเจาในกรุงเยรูซาเล็มเปนเวลา 13 ป 
มนัอาจดเูหมอืนทานไมไดสรางความแตกตางทีม่องเหน็ไดชดัเจนจากชวงเวลา 

The Calling of Ezra and Nehemiah

 นาสนใจมาก ที่ทานเอสรา และทานเนหะมียถูกเรียกโดยพระเจา
ใหดําเนินงานอยางเจาะจง นั่นคือใหสรางสิ่งที่ปรักหักพังไปแลวขึ้นมาใหม 
อยางไรก็ดี การสรางในกรณีนี้รวมเอาหลายภารกิจเขาไวดวยกัน เริ่มตน
ดวยผูถูกเลือกจะตองนําชาวอิสราเอลซึ่งอาศัยในตางแดนใหกลับไปยังกรุง
เยรูซาเล็ม และทําการสรางพระวิหาร และตัวเมืองขึ้นใหม ในเวลาเดียวกัน 
พวกผูนําจะตองสอนประชาชนเกี่ยวกับพระเจา และเหนือสิ่งอื่นใด ผูนําตอง
สอนผูติดตามใหกลับมาอุทิศชีวิต มีความสัมพันธกับพระเจาอีกครั้งหนึ่ง 
เมื่อพูดเกี่ยวกับการเรียกจากพระเจา นั่นถือวาเปนสิ่งที่สําคัญเชนกัน
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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 ทานรับอาสาทํางานช้ินนี้ พระเจา
ทรงตอบคําอธิษฐาน และความปรารถนาของพวกเขา บางครั้งเราไดรับ
แนวคิดวา เรารักบางอยาง และนั่นอาจไมไดมาจากพระเจา เพราะวาพระเจา
คงไมประทานภารกิจที่ยากลําบากซึ่งเราอาจไมตองการทํา แตถาเราดําเนิน
ไปกับพระเจา และปรารถนาจะทําบางส่ิงที่เรารักบอยคร้ัง พระเจาจะทรง
ประทานสิ่งนั้นใหเราทํา อยางไรก็ดีพระเจาทรงประสงคใหเรามีใจมุงมั่น 
(passion) และกระตือรือรนในสิ่งที่เราทําเพื่อพระองค

 คุณเคยมีประสบการณวาพระเจาทรงเรียกใหทําบางสิ่งเพื่อ
พระองคซึ่งเปนสิ่งท่ีคุณรักหรือไม อยางไร

เวลาตามคําพยากรณวันจันทร
 ในบทเรียนบทแรกของไตรมาสนี้ เราศึกษาเกี่ยวกับการที่พระเจาทรง
เรียกทานเศรุบบาเบล (ป ก.ค.ศ. 538) และทานเอสรา (ป ก.ค.ศ. 457) เพ่ือ
ใหดําเนินพันธกิจพิเศษ ในบทเรียน บทที่ 2 เราไดพิจารณาการเรียกที่ทาน
เนหะมียไดรับจากพระเจา (ป ก.ค.ศ. 444) เราจําเปนตองตระหนักวา การทรง
เรียกเหลานี้ไดถูกกระทําขึ้นสอดประสานกับ “การทรงรูลวงหนาของพระเจา”
(God’s foreknowledge) เชน ทานเศรุบบาเบลไดรับการดลใจจากพระเจา
ใหทําภารกิจเฉพาะ เพื่อตอบสนองตอจุดสิ้นสุดของคําพยากรณ 70 ปที่

Prophetic Timing
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ชนชาติอิสราเอลถูกกวาดตอนไปเปนเชลยโดยบาบิโลน ซึ่งผูเผยพระวจนะ
เยเรมียไดกลาวพยากรณไว

 ปที่เอสราไดรับการเรียกเรียกใหทําพันธกิจ เปนปเดียวกันท่ี
กษัตริยอารทาเซอรซีสออกพระราชกฤษฎีกา ปนั้นมีความสําคัญตาม
คําพยากรณใน ดาเนียล 9:24-27 อยางไร

 ดาเนียล 9:25 กลาววา “นับต้ังแตการท่ีถอยคํานั้นออกไป ใหสราง
กรุงเยรูซาเล็มข้ึนใหม จนถึงสมัยประมุขผูถูกเจิมไว ก็เปนเวลา 7 สัปดาห 
และเยรูซาเล็มจะถูกสรางข้ึนพรอมดวยคู และลานเมืองเปนเวลา 62 สัปดาห” 
สัปดาหสุดทายของคําพยากรณนี้ถูกกลาวถึงในขอ 27 ในเม่ือหน่ึงสัปดาห
ประกอบดวยเจ็ดวันดังน้ันหนึ่งสัปดาหในคําพยากรณเทากับ 7 ป (กันดารวิถี 
14:34; เอเสเคียล 4:5, 6) ดังนั้น คําพยากรณนี้พูดเก่ียวกับ 70 สัปดาห ซึ่ง
เทากับเวลาจริง 490 ป คําถามที่ตองไดรับคําตอบคือ ปใดเปนปเริ่มตน
ของ 70 สัปดาหในคําพยากรณ ขอพระคัมภีรกลาววา เปนเวลาที่มีพระราช
กฤษฎีกาใหบูรณะและสรางกรุงเยรูซาเล็ม
 มีพระราชกฤษฎีการวมกัน 3 ฉบับที่ตราออกมาเก่ียวกับ “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 ตามท่ีบันทึกไวใน ดาเนียล 8:14 ดวย (ตามหัวของวันตอไป)
พระราชกฤษฎีกานี้รับใชเปนจุดเร่ิมตนของคําพยากรณทั้งสอง คําพยากรณ
เจ็ดสิบสัปดาหสิ้นสุดลงในป ค.ศ. 34 ซึ่งเปนปที่มีการประกาศพระกิตติคุณ
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คําพยากรณ 70 สัปดาห และ 2,300 วันวันอังคาร
 คําวา “กําหนดไว” (determined) พบในดาเนียล 9:24 “เจ็ดสิบ
สัปดาหถูกกําหนดไว” ความหมายงายๆ คือ “เจ็ดสิบสัปดาหถูกตัดออกไป” 
อยางไรก็ดีแมคําวา “ถูกกําหนดไว” (determined) ไมถูกใชในจุดอื่นของ
พระคัมภีร แตคํานี้พบไดในวรรณคดีของชาวยิว ซึ่งหมายถึง “การตัดออก
ไป” จากบางส่ิงที่ยาวกวา และในเม่ือดาเนียล บทท่ี 8 นําเสนอคําพยากรณ 
2,300 วัน ซึ่งไมไดบอกจุดเริ่มตนไว ตามหลักความจริง ในเม่ือบทถัดไปคือ
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  แตไมมคีาํอธบิาย  (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 แตแบงออกเปนชวงส้ัน 

The 70 Weeks and the 2,300 Days

ขยายออกไป ขณะเดียวกันแพรออกไปยังชาวตางชาติ (โดยถือเอาการขมที่
เกิดขึ้นกับคริสตจักรแรกเร่ิม และการที่สเทเฟนไดเสียสละชีวิต “martyrdom” 
เพื่อพระศาสนา) และ ณ จุดก่ึงกลางของสัปดาหสุดทาย คือป ค.ศ. 31 เปนป
ที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนมไถบาปบนไมกางเขน

 คําพยากรณในดาเนียล 9:24-27 เกิดข้ึนจริงอยางไร และชวย
เสริมความเช่ือของเราอยางไร
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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
อธิบายสวนหน่ึง ขณะที่ดาเนียล บทที่ 9 มีคําอธิบายเพียงสวนหนึ่งเทานั้น 
ในกรณีนี้ คําอธิบายมีเพียงสวนหน่ึงของดาเนียล บทท่ี 8 ไมใชคําอธิบายซ่ึง
เปนของคําพยากรณ 2,300 วัน (ของดาเนียล 8:14) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ
นิมิตทานดาเนียลยังไมเขาใจ (ดู ดาเนียล 8:27) 
 ขอมูลที่ใหมายังเราในพระธรรมเอสรา เติมใหกับสวนที่ขาดหายใน
คําทํานายของคําพยากรณในพระธรรมดาเนียลไดแก เมื่อไรจะเริ่มตนนับใน
ประวัติศาสตรเวลาในคําพยากรณเกี่ยวกับลักษณะสําคัญแหงพันธกิจของ
พระคริสตและการดําเนินงานแทนที่เรา

 ดูแผนภูมิ 70 สัปดาหและ 2,300 วัน

การเลือกของพระเจาพุธ
 มีการพูดกันไมนอยเก่ียวกับการที่ “พระเจาทรงเลือกเรา หรือเลือก
เราใหทําบางส่ิง” หลายคนมีแนวคิดแตกตางกันไป “การเลือกหมายถึงอะไร” 
พระคัมภีรพูดอะไรบางเกี่ยวกับการเลือกของเรา

 อานพระธรรมโรม 8:28, 29 พระเจาทรงเรียกเราใหทําอะไร 
พระองคทรงเลือกเราเพื่ออะไร

 ขอความตอนนี้กลาวอยางเจาะจงวาพระเจาทรงกําหนดมนุษยไวลวง
หนา (predestined) ใหปรับวิถีชีวิตเขากับ (conformed) พระฉายาแหง
พระบุตรของพระองค แตไมไดพูดวาพระเจาทรงกําหนดเราไวลวงหนาวาใหได
รับความรอดหรือไดรับการปรับโทษ (condemned) ซึ่งเร่ืองนี้หมายถึงเราไมมี

God’s Election
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ทางเลือกหรือกลาวไดอีกอยางวา การเลือกน้ันมีไวสําหรับวัตถุประสงคในการ
เปลี่ยนแปลง (transformation) เราจะตองเปลี่ยนแปลงเพื่อสะทอนความรัก
แหงพระบุตรของพระเจา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้เปนพระสัญญาซึ่งปรากฏ
ในพระธรรมโรม 8:30 ซึ่งอัครทูตเปาโลผูไดรับการดลใจจากพระเจาใหเขียนวา 
เหลาผูที่พระเจาทรงเรียก เขาไดรับการชําระใหบริสุทธิ์ (justifi es) และทําให
พนบาป (sanctifi es) ดังนั้นเราไมถูกปลอยใหทําการเปลี่ยนแปลงดวยตัวเรา
เอง แตเปนวาพระเจาทรงสัญญาจะทําการเปลี่ยนใหสําเร็จโดยฤทธิ์อํานาจของ
พระองค

 อานพระธรรมโรม บทท่ี 9 การเลือกหรือการเรียกประเภทใด
ของพระเจาที่ไดรับการพรรณนาในบทน้ี

 ในพระธรรมโรม บทที่ 9 อัครทูตเปาโลอภิปรายเร่ือง “การเลือกของ
พระเจา” ใหดําเนินภารกิจเจาะจง อิสราเอลเปนชนชาติที่ไดรับการเลือกสรร
ไว ใหนําขาวดีเกี่ยวกับพระเจาไปเผยแพรทั่วโลก สวนของประโยคท่ีกลาววา 
“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

 เพราะเหตุใดเราจึงควรไดรับการหนุนใจจากการที่ “เราถูก
กําหนดไวลวงหนาสําหรับความรอด” และสาเหตุที่บางคนไมไดรับ
ความรอดนั้นขึ้นอยูกับการรับหรือปฏิเสธซึ่งเปนการเลือกของบุคคล
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ความรับผิดชอบของเราวันพฤหัสบดี
 ถาเราถูกเรียกโดยพระเจา เรายังคงมีอิสระในการเลือกที่จะ “รับเอา” 
หรือ “ปฏิเสธ” การเรียกนั้น ซึ่งก็เหมือนเรามีเสรีจะใหการตอนรับ หรือทําการ
ปฏิเสธความรอดท่ีพระเจาทรงเสนอใหกับเราท้ังมวล พระองคอาจวางเราใน
ตาํแหนงหน่ึง แตเราอาจเลือกจะไมทาํตามขอเสนอของพระองค ถกูแลวพระเจา
ตองการใหเราทําบางส่ิงเจาะจงสําหรับพระองค พอๆ กับท่ีพระองคทรงเรียก
เราใหเปนเหมือนพระองค การท่ีพระเจาทรงเลือกเราใหดําเนินภารกิจเจาะจง
เปนสวนหนึ่งในแผนการของพระองคสําหรับความรอดของเรา โดยการทํางาน
ตามท่ีพระองคทรงเรียกใหเราทํา เทากับเราไดเผยชีวิตของเราถึงความเปน
จริงแหงความรอดท่ีพระองคทรงประทานใหเรา
 กษัตริยซาอูลไดรับพระราชทานตําแหนงกษัตริย นาเสียดายจริงๆ 
กษัตริยซาอูลไมเคยถวายดวงใจของพระองคทั้งหมดแดพระเจา แมวาซาอูล
ไดรบัภารกิจสาํคญัยิง่  การทีค่นหนึง่ถกูพระเจาเรียกใหทาํบางสิง่เปนพิเศษเพ่ือ
พระองค ไมไดหมายความวาบุคคลน้ันจะอาแขนรับ (embrace) น้ําพระทัย
ของพระเจา อิสรภาพในการเลือก (free will) ยังขึ้นอยูกับการตัดสินใจ
ของเรา และถาเราไมติดตามการทรงนําของพระเจา เราอาจสูญเสียทุกส่ิงทุก
อยาง

 จากอพยพ บทที่ 3 และ 4 มีอะไรเกิดข้ึนเมื่อพระเจาทรงเรียก
ใครบางคนใหดําเนินภารกิจอยางหนึ่ง

 การตอบสนองของเราอาจเปนเหมือนของทานเอสรา และทาน
เนหะมีย ซึ่งท้ังสองตอบรับโดยไมมีคําถามใดๆ หรือเราอาจเปนเหมือนทาน
โมเสส ผูอางเหตุผลคัดคาน และกลาวแกตัว ที่สุดทานโมเสสตอบตกลง แตก็
ยังพยายามถอยออกมา ทานอางวาทานยังไมเหมาะสมดีเพียงพอ ไมใชคน
มีชื่อเสียง ไมอยูในตําแหนงสําคัญ คงไมสามารถทําใหฟาโรหรับฟงทานได 
ทานเปนกังวลดวยวาชาวยิวจะไมเชื่อทาน และไมรับฟงทาน และงานจะ
ประสบความลมเหลวอยางส้ินเชิง เพิ่มเติมจากน้ี ทานยังอางวาทานไมมี

Our Responsibility
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, 
หนา 697-699, เกี่ยวกับคําพยากรณ 70 สัปดาห วาไดสําเร็จสมจริงใน
ประวัติศาสตรอยางไร

 “เวลาแหงการเสด็จกลับมาของพระคริสต การท่ีพระองคไดรับการเจิม
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การส้ินพระชนมของพระองค และการประกาศ
พระกิตติคุณไปยังชนตางชาติ ไดถูกชี้ใหเห็นอยางเจาะจง นับเปนสิทธิพิเศษ
สาํหรบัประชาชนชาวยวิทีจ่ะเขาใจคาํพยากรณเหลานี ้ และทีจ่ะตระหนกัถึงการ
สําเร็จสมจริงทุกขอในพันธกิจของพระเยซู พระคริสตทรงเราใจเหลาอัครทูต
ถึงความสําคัญในการศึกษาคําพยากรณ โดยการอางถึงคําพยากรณที่พระเจา
ทรงประทานใหทานดาเนยีลเกีย่วกบัเวลาของพวกเขา  พระองคตรสัวา “เพราะ
ฉะนั้นเม่ือทานเห็นส่ิงที่นารังเกียจซึ่งกอใหเกิดความหายนะตั้งอยูในสถาน
บริสุทธิ์ ตามพระวจนะที่กลาวไวโดยดาเนียล ผูเผยพระวจนะ” (ใหผูอาน
เขาใจเอาเถิด) (มัทธิว 24:15) หลังจากการท่ีพระเยซูทรงฟนพระชนมแลว 
ขณะที่เดินทางไปเมืองเอมมาอูส ทรงพบสาวกเปนเพื่อนเดินทางไปดวยกัน 
“พระองคทรงอธิบายพระคัมภีรเล็งถึงพระองคทุกขอใหเขาฟง เริ่มตนตั้งแต
โมเสส และบรรดาผูเผยพระวจนะทั้งหมด” (ลูกา 24:27) พระผูชวยใหรอดได
ตรัสผานเหลาผูเผยพระวจนะท้ังหลาย “ซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต ผูสถิต
อยูในพวกเขาไดทรงแจงไว โดยทรงบอกลวงหนาถึงความทุกขทรมานของ

คุณสมบัติสําหรับภารกิจสําคัญเชนนี้” (อพยพ 4:10) ทานไมมีความช่ําชอง 
ทายสุดทานทูลพระเจาใหสงคนอ่ืนไปดําเนินภาระกิจแทนทาน กระน้ันเมื่อเรา
อานเรื่องของทานโมเสส เราไดเรียนรูวาทานเปนผูนําที่ทํางานอยางมีพลัง
แมทานจะมีขอบกพรอง (fl awed) อยูบาง ทานเปนบุคคลท่ีสัตยซื่อในภารกิจ
สมกับที่พระเจาทรงเรียกทานใหทํา 

 มีขอแกตัวอะไรที่เราไดพบบอย ที่กีดกันเราจากการทําสิ่งที่
พระเจาจะทรงมอบใหเราทํา
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พระคริสต และพระสิริที่จะมาภายหลังความทุกขเหลานั้น” (1 เปโตร 1:11) 
(เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 234)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. พระเจาทรงเรียกคุณใหทําบางอยาง มีหลักการอะไร ที่คุณจะ
 ปฏิบัติตามเพ่ือจะทราบไดวา คุณกําลังทําตามนํ้าพระทัยของ
 พระเจา ไมวาจะสิ่งนั้นจะเปนสิ่งท่ีคุณชอบหรือไมก็ตาม

2. โยนาหตอบสนองการทรงเรียกของพระเจาอยางไร มีบทเรียน
 อะไรที่สอนเราได จงปรียบเทียบการตอบสนองการทรงเรียกของ
 โยนาหและอัครทตูเปาโล (ด ูกจิการฯ 9:1-20) วาแตกตางอยางไร

3. “เรื่องราวของ ยูดาส อิสคาริโอท เปนฉากที่จบลงดวยความเศรา
 สลดในชีวิต ซึ่งเขาควรไดรับเกียรติจากพระจา หากยูดาสไดเสีย
 ชีวิตลงกอนการเดินทางเท่ียวสุดทายไปกรุงเยรูซาเล็ม เขาคงได
 รับการนับวาเปนอัครทูตคนหนึ่ง เปนบุรุษผูมีคุณคาทามกลาง
 อัครทูตทั้งสิบสองคน และถาเขาเสียชีวิตลงในตอนนั้นทุกคนคง
 นึกเสียดาย และคิดถึงเขา” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหง-
 ปวงชน, หนา 716) คิดถึงเร่ืองของยูดาส อิสคาริโอท เขา “ถูก
 เรียก” ใหมาเปนผูทรยศพระเยซูหรือ ถาเปนเชนนั้น เปนการ
 ยุติธรรมตอเขาไหม เราสามารถจะเขาใจยูดาส และโอกาสท่ีเขา
 มีเปรียบเทียบกับส่ิงเลวรายท่ีเขาไดทําไป เราไดรับบทเรียนอะไร
 จากชีวิตของเขา เกี่ยวกับอํานาจและอิสรภาพในการเลือกของเรา
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“แตพระเนตรของพระเจา  ของเขาท้ังหลายอยูเหนอืพวก
ผูใหญของพวกยิว และเขาก็ยับยั้งเขาทั้งหลายไมไดจน
กวาเร่ืองนี้จะทราบถึงดาริอัส และมีคําตอบเปนหนังสือ
เกี่ยวกับเรื่องนี้มา” (เอสรา 5:5) 

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 พระธรรมเอสรา บทที่ 3-6 มีโครงสรางเก่ียวกับสาระสําคัญ 
ครอบคลุมชวงประวัติศาสตรแตกตางกันเก่ียวกับการขัดขวาง

การสรางพระวิหารข้ึนใหม การตระหนักในสาระสําคัญนี้จะชวยทําใหเรามอง
เห็นภาพรวมของขาวสารชัดเจนขึ้น
 ชื่อเอสราถูกกลาวครั้งแรกในเอสรา 7:1 ทานเดินทางมาถึงในป 
ก.ค.ศ. 457 หลายส่ิงไดเปล่ียนแปลงไป 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)

บทที่ 4
การเผชิญหนากับการขัดขวาง

วันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2019
Facing Opposition
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การขัดขวางเร่ิมตนวันอาทิตย
 อานพระธรรมเอสรา 4:1-5 เพราะเหตุใดชาวยิวกลุมสุดทายที่
เดินมาเยรูซาเล็มจึงปฏิเสธท่ีจะรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในการ
สรางพระวิหาร

 หากมองอยางผิวเผิน การท่ีบุคคลกลุมนั้นมาขอชวยงานดูเหมือนเปน
การแสดงนํ้าใจกรุณา ที่เพื่อนบานแสดงไมตรีจิตตอกัน เหตุใดจึงปฏิเสธท่ี
จะรับการชวยเหลือ ในความรูสึกรับรู จะพบคําตอบไดในขอพระคัมภีรเอง 
คาํวา “ปรปกษ”(the adversaries) เปนผูมาขออาสาชวย และคําวา “ปรปกษ” 
คําเดียวเปนการบอกใบที่ทรงพลังวาเหตุใดชนอิสราเอลมีปฏิกิริยาเชนนั้นตาม
ที่พวกเขาไดทํา
 เหตุใดผูคนจึงถูกเรียกวาเปน “ปรปกษ” พระธรรม 2 พงศกษัตริย 
17:24-41 อธิบายวาผูคนเหลานี้คือชนชาติตางๆ ที่กษัตริยอัสซีเรียสงเขาไป
อาศัยในเขตพื้นที่สะมาเรีย แทนที่ชาวอิสราเอลฝายเหนือที่ไดถูกกวาดตอน
ไปบาบิโลน ตอมากษัตริยอัสซีเรียเชื่อวาชนชาติที่เขาไปอยูตองไดรับความคุม
ครองจากพระเจาของชาวอิสราเอล ซึ่งเปนพระเจาของพ้ืนที่ กษัตริยจึงให
ปุโรหิตหลายคนเขาไปสอนชนชาติตางๆ เหลานั้นใหทราบถึงพิธีนมัสการ
พระเจา วาพวกเขาจะนมัสการพระเจาแหงแผนดินอยางไร จึงเทากับเปน
การรวมเอาการนมัสการพระเจาแหงฟาสวรรคเขาไปผสมกับการกราบไหว 
“พระ” หลายองคของชาวคานาอัน ดังนั้นชาวอิสเอลรุนสุดทายท่ีเหลือซึ่งเดิน

Opposition Begins

 การตอตานงานของพระเจาเปนหัวขอหลักในพระธรรมเอสรา และ
เนหะมีย ดังน้ันจึงไมประหลาดใจท่ีการกอสรางพระวิหาร และกรุงเยรูซาเล็ม
ขึ้นใหมไดกระตุนใหเกิดการขัดขวาง และการขมเหง ที่ใดก็ตามที่เราหันไป
มองในโลกปจจุบัน พันธกิจของพระเจาถูกตอตาน ซาตานพยายามจะใหแนใจ
วาพระกิตติคุณจะไมถูกเผยแพรไปอยางรวดเร็ว เพราะเทากับเปนการคุกคาม
อาณาจักรของซาตาน ในพระธรรมเอสราและเนหะมีย ชาวยิวไดจัดการกับ
การขัดขวางอยางไร
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ทางมาจากแผนดินบาบิโลนจึงกลัววาเหลาผูคนท่ีอาสามาชวยสรางพระวิหาร
นาจะขอนํา “พระ” ของพวกเขามาประดิษฐานในพระวิหารที่สรางขึ้นใหมดวย 
ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดและฉลาดท่ีสุด คือส่ิงที่พวกเขาไดตอบปฏิเสธไปแลว สิ่งที่
พวกเขาทําไดมีเพียง “การกลาวคําขอบคุณ”
 เราตองจําไวเชนกันวา เหตุใดสิ่งเหลานี้จึงบังเกิดขึ้นในตอนเริ่มตน 
ทั้งนี้เปนเพราะเหลาบรรพบุรุษของพวกเขา ไดทําการประนีประนอมกับความ
เชื่อของชาวตางชาติซึ่งอยูแวดลอมพวกเขา อันเปนสาเหตุทําใหเกิดความ
พนิาศแกพระวิหาร  พอๆ กบัการท่ีพวกเขาตองพลัดพรากจากแผนดนิบานเกิด
ไปอยูตางถิ่น เปนที่คาดคะเนไดวา ขณะท่ีขั้นตอนการสรางพระวิหารข้ึนใหม
ดําเนินไปไดดี สิ่งสุดทายที่พวกเขาตองการทําคือการไมเขาใกลชิดกับชน
ตางชาติที่อยูลอมรอบมากจนเกินไป

 มีอะไรอ่ืนอีกในขอพระคัมภีรเหลานี้ที่แสดงใหเห็นวา เหตุใด
การตอบปฏเิสธ จงึเปนส่ิงถกูตองทีพ่วกเขาไดทาํ (ด ูเอสรา 4:4, 5 ดวย) 

 ลองคิดดูวาเปนการงายเพียงใดที่พวกเขาจะ “หาเหตุผลเขาขาง
ตน” (rationalized) ดวยการรับการชวยเหลือนี้ ขอพระคัมภีร 2 โครินธ 
6:14 มีอะไรจะพูดกับเราในบริบทนี้

คําหนุนใจจากผูเผยพระวจนะวันจันทร
 นาเสียดาย การตอตานที่ชนชาติยิวตองเผชิญหนาหลายชาติที่อยูราย
รอบตามที่ไดพรรณนาในพระธรรมเอสรา บทที่ 4-6 ทําใหพวกเขารูสึกหวาด
กลัว และไมเต็มใจที่จะสรางพระวิหาร
 อยางที่ไดเอยถึงกอนหนานี้ พระธรรมเอสรา 4:6-6:22 ไมไดเขียนขึ้น
ตามลําดับเหตุการณ ดังนั้นเราจะมองไปท่ี บทที่ 5 กอน บทที่ 4 

 อานพระธรรมเอสรา 5:1-5 เหตุใดพระเจาทรงสงผูเผยพระวจนะ
ฮักกัยและเศคาริยาหไปยังชนชาติยิว อะไรคือผลลัพธจากการกลาวคํา
พยากรณของพวกเขา

Prophets Encourage
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งานไดปดตัวลงวันอังคาร
 พวกศัตรูไดทําอะไร ในพระธรรมเอสรา 4:6-24 เพ่ือที่จะหยุด
งานในกรุงเยรูซาเล็ม 

 “ผูคนในพ้ืนท่ี” ไดเขียนจดหมายกลาวหาชาวยิว และการทํางานของ
พวกเขาสงไปใหกษัตริย “ดาริอัส” (เอสรา บทที่ 5 และ 6) จากนั้นก็เขียนสง
ไปรายงานกษัตริย “เซอรซีส” (อาหสุเอรัส) อีกท้ังยังเขียนถึงกษัตริย “อาร-

Work Stoppage

 ชนชาติยิวไดหยุดการกอสรางเพราะวาพวกเขาเกิดความกลัว แต
พระเจาทรงสงพวกเขาไปยังยูดาหเพื่อสรางพระวิหารและเมือง พระองคได
ทรงวางแผน ในเมื่อพวกเขามีความกลัว พระองคตองทําบางสิ่งเพื่อที่จะหนุน
ใจพวกเขา ดังนั้นพระองคทรงเรียกผูเผยพระวจนะท้ังสองใหกาวเขามา การ
ตอตานของมนุษยไมอาจหยุดพระเจาได แมวาชาวยิวจะมีปฏิกิริยาหวาดหวั่น
ตอการตอตานของศัตรูก็ตาม พระเจาไมทรงทอดทิ้งพวกเขาพระองคทรงทํา
การขับเคลื่อนพวกเขาใหลงมือปฏิบัติอีก

 อานพระธรรมฮักกัย บทที่ 1 มีขาวสารอะไรสําหรับพวกเขา 
และมีบทเรียนอะไรสําหรับเรา

 “ผูเผยพระวจนะฮักกัยและเศคาริยาห ถูกเรียกใหมาเพื่อพบกับ
วิกฤติการณ ทรงใชพวกเขาใหปลุกเราคําพยาน ผูสื่อขาวทั้งสองน้ีเผยใหผูคน
ทราบถึงสาเหตุของความยากลําบากของพวกเขา อนึ่งการท่ีพวกเขาขาดจาก
ความรุงเรื่องในสิ่งของชั่วคราว เปนผลมากจากการท่ีพวกเขาเพิกเฉยที่จะให
พระเจาเปนหน่ึงในชีวิต ผูเผยพระวจนะประกาศวา ถาชนอิสราเอลถวาย
พระสิริแดพระเจา หากพวกเขาแสดงความนับถือ และเคารพนบนอบ และทํา
การสรางพระนิเวศของพระองคกอนส่ิงอ่ืนใด ก็จะเทากับพวกเขาไดเชิญ
พระองคใหเสด็จมาสถิตอยูดวย ซึ่งพระองคจะเสด็จมาพรอมกับพระพร” 
(เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและกษัตริย, หนา 573, 574)
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ทาเซอรซีส” ดวย พวกเขาทําทุกสิ่งทุกอยางในอํานาจของพวกเขา เพื่อที่จะ
ใหชาวยิวหยุดการทํางานในกรุงเยรูซาเล็ม  
 ผูคนหลายชาติที่อยูรายรอบชาวอิสราเอลอางวาถากรุงเยรูซาเล็ม และ
กาํแพงเมืองถูกสรางเสร็จ  กษตัริยจะสูญเสียอํานาจในการครอบครองเยรูซาเล็ม 
เพราะเยรูซาเล็มเคยเปนสถานที่ของกลุมกบฏเสมอ และกอความยุงยากให
อาณาจักรเรื่อยมาในอดีต นาเสียดายที่กษัตริย “อารทาเซอรซีส” ทรงหวั่น
ไหว และเชื่อวาสิ่งที่ชาวยิวทําการกอสรางก็เพราะวาพวกเขาตองการเรียกรอง
อิสรภาพ และเหตุนี้การสรางกรุงเยรูซาเล็มขึ้นอีกเทากับเปนการสงเสริมให
เกิดการปลุกปนใหเกิดการเผชิญหนากัน เหตุนี้กษัตริยไดออกคําส่ังใหหยุด
การกอสราง และฝายตอตานไดสงกองกําลังไปควบคุมเพื่อไมใหชาวยิวกอ
สรางเมืองตอไป การใชกําลังบีบบังคับเชนนี้ไดทําใหงานของพระเจาหยุดชะงัก

 อานพระธรรมเอสรา 4:23-24 เหตุใดชาวยิวจึงหยุดการกอ
สราง พวกเขาทราบหรือไมวาพระเจาทรงประสงคใหพวกเขาสรางกรุง
เยรูซาเล็มขึ้นใหม มีอะไรเขามาในเสนทาง

 เปนที่ประจักษชัด ที่ชาวยิวตระหนักวาพระเจาทรงเรียกพวกเขาใหมา
สรางกรุงเยรูซาเล็ม และพระวิหารข้ึนใหม แตเพราะมีการขัดขวางอยางรุนแรง
เกิดขึ้น พวกเขารูสึกกลัว เปนไปไดที่พวกเขาจะคิดหาขอแกตัวตางๆ เชนวา 
“ตอนน้ีไมใชเวลาท่ีเหมาะสม” หรือ “ถาเร่ืองน้ีจริง แลวพระเจาทรงประสงค
ใหเราทําอะไรแน” “รอไปอีกหนอย พระเจาจะหาทางออกใหเรา” หรือ “เรา
ไมนาเดินทางกลับมาเที่ยวน้ีเลย” เมื่อการตอตาน ขัดขวางไดเขามาบนเสน
ทางท่ีเรากําลังทําการ แมเราจะเช่ือวาพระเจาทรงเรียกเราใหมาทํางาน เรามี
ความโนมเอียงที่จะตั้งคําถาม และเกิดความสงสัยเกี่ยวกับการทรงนําของ
พระเจา เปนการงายที่เราอาจตระหนักวาตัวเราเองไดทําผิด ความกลัว
สามารถทําใหสมองต้ือจนคิดอะไรไมออก และความคิดดานลบทําใหเราเกิด
ความทอถอยไรพละกาํลงั  แทนทีจ่ะเพงความสนใจไปยงัฤทธิอ์าํนาจของพระเจา

 คณุเคยมีประสบการณคลายคลงึกันอยางน้ีไหม  มคีวามแนใจวา
พระเจาทรงเรียกคุณใหทําบางสิ่ง แลวมีอุปสรรค หรือความยากลําบาก
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ทานเนหะมียลงมือปฏิบัติ (ป ก.ค.ศ. 444)พุธ
 อานพระธรรมเนหะมีย บทที่ 4 ชาวยิวทําอะไรภายใตการเปน
ผูนําของทานเนหะมียในการเตรียมความพรอมสําหรับการตอสูกับฝาย
ขดัขวาง  เหตใุดจงึสาํคัญสําหรบัพวกเขาในการเตรียมความพรอมสาํหรบั
การตอสู  แทนท่ีจะไมทาํอะไร  โดยการเชือ่วาพระเจาจะทรงปกปองพวกเขา

 หลังจากการไดเริ่มทําการกอสรางไปแลว และตองหยุดชะงักลง ชาว
ยิวไดลงแรงทํางานตออีกครั้งหนึ่ง กอนลงมือทํางาน ทานเนหะมียนําชาวยิว
อธิษฐานขอการทรงนํา และการปกปองจากพระเจา ทานเนหะมียไดจัดกอง
ทหารรักษาการณขึ้น กําชับใหตื่นตัวเฝาดูสถานการณรอบดาน สวนคน
ทํางานไดจัดแบงออกเปนกะ (shifts) สลับกันทํางานระหวางกลางวัน และ
เวลากลางคืน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการตอสูกับศัตรูที่อาจปรากฏ
ตัวขึ้นไดทุกเมื่อ นอกจากนี้ทานเนหะมียจัดกองกําลังครอบครัวติดอาวุธให
ประจําการอยูรอบกําแพงพรอมจะทําการตอสู ทานเนหะมียแบงผูรับใชออก
เปนสองกลุม ขณะที่กลุมหนึ่งลงมือทํางาน ใหอีกกลุมหนึ่งถืออาวุธไวปกปอง 
มีการจัดเตรียมสิ่งที่ตองการไวเปนพิเศษสําหรับผูทํางานทั้งปวงท่ีทํางานสราง
กําแพง เพราะวาพวกเขาทํางานดานหนาใกลอันตรายมากกวา ดังนั้นคนงาน
เหลานั้นแตละคนตองถือดาบไวในมือขางหนึ่ง อีกขางหนึ่งจัดเรียงกอนอิฐ 
หรือกอนหินพรอมท้ังการโบกปูน พวกเขาเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับกองกําลัง
ของฝายตอตาน พวกเขาทํางานสวนของพวกเขา และพระเจาทรงทําการใน
สวนที่เหลือ ทานเนหะมียเชื่อในการปกปองของพระเจา สิ่งนี้ไดดลใจใหมีพลัง
เต็มเปยม อยางไรก็ดีทานไมนั่งบัญชาการบนเกาอี้เบาะออนนุม และคาดหวัง
ใหพระเจาทําทุกส่ิงทุกอยาง แตทานและพวกคนงานท้ังหลายเตรียมความ
พรอมไวอยางที่สุด และเต็มความสามารถของพวกเขา       

Nehemiah Take Action (444 B.C.)

เกิดขึ้น ทําใหคุณหมกมุนอยูกับความสงสัย (เชน ทานยอหน ผูใหบัพ-
ติศมาครั้งหนึ่งทานก็เกิดความสงสัยในพระเยซู) คุณไดเรียนรูอะไรจาก
ประสบการณนั้น
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 มีขอพระคัมภีรสองตอน ตอนหนึ่งกลาววา “ขาพเจาจึงต้ังประชาชน
ไวในสวนท่ีต่ําที่สุดขางหลังกําแพงในสวนที่ยังเปดอยู ตามตระกูลของเขา โดย
ใหถอืดาบ หอก และคันธนู” (เนหะมีย 4:13) และอีกตอนหน่ึงกลาววา “ขาพเจา
พูดกับขุนนาง และเจาหนาที่ทั้งปวงกับคนนอกน้ันวา “การงานก็ใหญโต และ
กระจายกันไปมาก เพราะเราแยกกันอยูบนกําแพงหางจากกัน เมื่อพวกทาน
ไดยินเสียงเปาเขาสัตวอยูตรงไหน จงวิ่งกรูกันไปหาพวกเราที่นั่น พระเจาของ
เราทั้งหลายจะทรงตอสูเพื่อพวกเรา” (เนหะมีย 4:19, 20) ทั้งสองตอนนี้เปน
ขอพระวจนะใหการหนุนใจดานจิตวิญญาณไดมากที่สุดที่พบในพระคัมภีร 
ชาวยิวผูทําการกอสรางควรไดหยุดงานอีกรอบหน่ึง เพราะวาพวกเขาไดรับ
การตอตานอยางไมรามือ (persistent) แตในคร้ังนี้ แทนท่ีจะใหความกลัว
เขาครอบงํา พวกเขายึดมั่นในพระเจาวาจะทรงตอสูเพ่ือพวกเขา เมื่อเราเผชิญ
กับการตอตานสําหรับพระนามของพระเจา สําหรับความเชื่อของเราหรือสิ่งที่
พระเจาทรงเรียกเราใหทํา เราควรจะระลึกถึงวา “พระเจาจะทรงตอสูเพ่ือเรา”
 ในตอนทายสุด ชาวยิวตระหนักวาองคพระผูเปนเจาทรงอยูเบื้องหลัง
สิ่งท่ีพวกเขากําลังทํา สิ่งนี้ไดทําใหพวกเขาเกิดความกลาหาญท่ีจะกาวไปขาง
หนา

 เหตุใดจึงสําคัญที่จะทราบวา สิ่งที่คุณกําลังทําอยูเปนน้ําพระทัย
ของพระเจาหรือไม ดังนั้นคําถามสําคัญที่จะนํามาถามคือ: ขาพเจาจะ
ทราบไดอยางไรวา สิ่งท่ีขาพเจากําลังทําอยูเปนนํ้าพระทัยของพระเจา

การทํา “งานใหญ”วันพฤหัสบดี
 อานพระธรรมเนหะมีย 6:1-13 เหตุใดทานเนหะมียมองเห็นวา
งานท่ีทานกําลังทําในกรุงเยรูซาเล็มเปน “งานใหญ” (เนหะมีย 6:3) มี
ความพยายามอะไรท่ีจะหยุดการทํางานของทาน 

 พระธรรมเนหะมีย บทที่ 6 พรรณนาถึงความพยายามที่จะเอาชีวิต
ของทานเนหะมีย สันบาลลัท และเกเชม พยามสงจดหมายถึงทานเนหะมีย
หลายฉบับ เชิญใหทานเนหะมียลงมากจากกําแพงเมือง โดยอางวาเพื่อไป

Doing a “Great Work”
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ประชุมปรึกษาหารือกัน ซึ่งสถานที่ประชุมคือทุงราบโอโน ซึ่งเปนเขตพื้นที่
ของศัตรู ซึ่งจะวาไปเปนการเผยใหเห็นเจตนาแทจริงของการเชิญ ทั้งสัน-
บาลลัท 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
วางานของพระเจาน้ัน “ยิ่งใหญ” และมีความสําคัญย่ิงกวาเพราะทานตระหนัก
วาพระสิริแหงพระนามของพระเจาเปนประดุจ “หมุด” (stake) แหงกรุง
เยรูซาเล็ม 
 อีกประการหน่ึง เมื่อพระเจาทรงกําหนดศาสนพิธีสําหรับพระวิหาร 
พระองคทรงสถาปนาระบบปุโรหิตขึ้น เพื่อจะรักษาพระวิหารใหบริสุทธิ์ศักดิ์-
สิทธ์ิ และเปนจุดพิเศษในดวงจิตแหงประชากรของพระองค ทรงอนุญาตให
เฉพาะพวกปุโรหิตเปนผูทําหนาที่ภายในพระวิหาร ลําพังตัวเราเองเปนการ
ยากยิ่งนักที่จะไดเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา ดังนั้นพระเจาทรงจัดหาส่ิง
หนึ่งที่จะใหชาวอิสราเอลเขามาอยูตอพระพักตรของพระองคดวยความเคารพ
นบนอบ ทานเนหะมียทราบถึงลานของพระวิหารเปนสถานที่ที่ทุกคนจะเขา
ถึงไดแตไมใชภายในหองท้ังสองของพระวิหาร จากถอยคําของเชไมอาห เก่ียว
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กับการพบกันภายในพระวิหาร ไมเพียงแสดงตนวาเขาเปนผูเผยพระวจนะ
เทียมเท็จ เพราะไดแนะนําบางส่ิงตรงกันขามกับพระดํารัสของพระเจา ทั้งเปน
การเผยตัวเขาเองวาเขาเปนผูทรยศ (traitor) คนหนึ่ง 

 มีทางไหนบางท่ีเราในปจจุบัน ซึ่งไมมีพระวิหารบนแผนดินโลก 
แตเราสามารถจะรักษาความรูสึกบริสุทธ์ิศักดิ์สิทธิ์ของพระเจาไวได การ
ที่เราตระหนักในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา ซึ่งแตกตางจากความผิด
บาปของเรา ไดผลักดันเราไปสูไมกางเขนอยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “ชางกอสรางกําแพงเมือง”
“คาํตาํหนิผูทาํการขูกรรโชก” และ “แผนการของชาวตางชาต”ิ หนา 635-660,
ผูเผยพระวจนะและกษัตริย

 “เหลาผูทําการตอตาน และทําใหเกิดความทอถอยแกชางกอสรางใน
สมัยของทานเนหะมีย ซึ่งตองพบการเปดหนาชนของศัตรู ที่แสรงเปนมิตร 
นับเปนประสบการณประเภทหนึ่งของผูเช่ือในปจจุบัน ขณะที่พวกเขาทํางาน
เพ่ือพระเจา คริสเตียนตองผานการทดสอบ ไมเฉพาะตองพบกับความโกรธ 
การดูหมิ่นดูแคลนความโหดรายของศัตรูเทานั้น แตโดยความเกียจคราน 
ความไมสม่ําเสมอ ความเปนแตอุนๆ หรือการทรยศจากเพื่อนที่เคยกลาว
ปฏิญาณตอกัน และผูชวยทั้งหลาย” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและ
กษัตริย, หนา 644)

 “ในการอุทิศถวายชีวิตอยางมั่นคงของทานเนหะมียที่มีตอพระเจา 
และการไววางใจของทานอยางหนักแนนพอๆ กัน เปนเหตุใหศัตรูลมเหลว 
และซึ่งนําทานใหไดรับอํานาจจากพระเจา คนเกียจครานจะตกเปนเหย่ือการ
ทดลองของศัตรูไดงาย แตในชีวิตของผูมีเปาหมายอันมีคุณธรรมสูงจะอยู
ใกลพระเจา ขณะท่ีผูดูดซับเปาหมายชั่วรายจะพบจุดยืนเพียงเล็กๆ ความเชื่อ
ของผูที่เขาใกลพระเจา เขาจะไมออนกําลัง จิตใจของพวกเขามุงอยูกับสิ่งที่



48   พระธรรมเอสราและเนหะมีย

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
 อะไรเปนบรรทัดฐานะวัดวาส่ิงใดควรทําหรือไมควรทํารวมกับคน
 ที่มีความเช่ือแตกตางจากเรา

2. แมเราจะมองเห็นผานประวัติศาสตรของพระคัมภีร ถึงอันตราย
 ของการประนีประนอมความเช่ือของเรากับส่ิงอื่นในโลกน้ี จาก
 ประวัติศาสตรของชนอิสราเอลตั้งแตตนจนถึงสมัยที่พวกเขาถูก
 กวาดตอนไปเปนเชลยท่ีบาบิโลน  ลวนเกิดจากการประนีประนอม
 กับความเชื่ออ่ืน นอกจากน้ีแลวยังมีกลุมคนที่ทําอะไรสุดโตงเกิน
 ไปดวย เชนพระเยซูถูกกลาวหาวาละเมิดวันสะบาโต เพราะการ
 รักษาโรคในวันนั้น (ดู ยอหน 9:14-16) เราจะรักษากฎเกณฑ
 ของพระเจาใหถูกตองแตไมสุดโตงไดอยางไร
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“ในวนันี ้ขอจงคนืนา สวนองุน สวนมะกอกเทศ และเรอืน
ของเขา และดอกเบ้ียของเงิน ขาว เหลาองุน และน้ํามัน 
ซึ่งทานไดรีดเอาจากพวกเขาเสีย” (เนหะมีย 5:11)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 กระทั่งวันนี้ เราผูเปนมนุษยตอสูดิ้นรนกับคําถามเร่ืองทรัพย
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

บทที่ 5
การละเมิดเนื้อหาของพระบัญญัติ

วันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2019
Violating the Spirit of the Law
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ความคับของใจของผูคนวันอาทิตย
 อานพระธรรมเนหะมีย 5:1-5 มีอะไรเกิดข้ึนและผูคนกําลังรอง
ทุกขตอตานอะไร

 ชุมชนของชาวยิวดูเหมือนจะรวมตัวกันเปนหนึ่งภายใตการเปนผูนํา
ของทานเนหะมียเพื่อตอตานความกดดันจากภายนอก แตภายในทั้งหมดยัง
ไมเปนปกติสุขของชนรวมชาติ ที่รวมกันรองทุกขตอการกดขี่ขมเหง และทํา
การปกปองตนเองจากการรุกรานของตางชาติ แมวาภายนอกจะปรากฏให
เห็นความเหนียวแนน และความพยายามรวมตัวกันตอตานศัตรู แตภายใน
ชุมชนมีการแตกแยกกัน พวกผูนํา และคนรํ่ารวยไดใชคนยากจน และผูอยูใต
อิทธิพลเพื่อผลประโยชนของพวกเขา และสถานการณไดกลับเลวรายลง จน
ทําใหครอบครัวผูไดรับความยากลําบากพากันร่ํารองเพ่ือขอรับการบรรเทา 
บางครอบครัวกําลังรองทุกขวาพวกเขาไมมีอาหารท่ีจะเล้ียงลูกๆ ของพวกเขา 
บางก็รองวา เพราะการกันดารอาหาร พวกเขาไดจํานองท่ีทํากินของพวกเขา
และตอนน้ีไมเหลืออะไร สวนครอบครัวอ่ืนๆ พากันครํ่าครวญวาพวกเขาไดกู
ยืมเงินเพื่อจายภาษีใหรัฐบาลเปอรเซีย และแมแตพวกลูกๆ ของพวกเขาตอง
ไปเปนทาส
 ปรากฏวาปญหาหลักในความทุกขเดือดรอนมาจากการกันดารอาหาร 
และการจายภาษี ซึ่งเปนสาเหตุทําใหครอบครัวที่ยากจนอยูแลว ตองแสวงหา

ตอนไปอยูตางแดน และบัดนี้เมื่อพวกเขากลับมาครอบครองที่ดินของพวก
เขาเอง ก็ยังปรากฏใหเห็นไดอีก
 สัปดาหนี้เราจะดูหัวขอเกาแกนี้ในอีกรูปแบบหนึ่ง และการที่ทาน
เนหะมียทํางานเพ่ือจัดการกับเร่ืองน้ี ซึ่งเราจะไดเห็นวา มีอะไรทําใหการกดข่ี
กลับเลวรายข้ึน เพราะมันไดทําไปภายใต “ตัวอักษรตามพระบัญญัติ” ซึ่ง
อาจกลาวไดวาเปนตัวอยางอันทรงพลังที่เราจําเปนตองระมัดระวังที่จะไมให
ขอบังคับ และกฎเกณฑกลายเปนจุดจบในตัวมันเอง แตใหเปนความหมาย
สูการทําใหสําเร็จ คือสะทอนพระอุปนิสัยของพระเยซูออกมา

People’s Grievance
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ความชวยเหลือจากเพ่ือนบานของพวกเขา รัฐบาลเปอรเซียกําหนดใหแตละ
จังหวัดของแควนยูดาหจายภาษี 350 เหรียญเงินในแตละป (ดู เนหะมีย 5:1-5 
พระคัมภีรฉบับอันดรูวหนา 598 ใหคําอธิบายไว) ดังนั้นเม่ือบุคคลไมอาจจาย
ตามสวนที่ทางการกําหนดให ถือเปนภาคบังคับที่ไมอาจผอนผันได โดยทั่วไป
ครอบครัวมักจะจํานองที่ดินทํากิน หรือกูยืมเงิน อยางไรก็ดีเมื่อไมสามารถ
หาเงนิมาใชหนีไ้ดในปถดัไป  พวกเขาตองทาํบางอยางเพือ่หนีท้ีพ่วกเขาติดคาง 
ซึง่ถาพวกเขาถกูยดึทีท่าํกนิไปแลวกอนหนานี ้ ตอนนีค้รอบครัวจะตองสงคนหนึง่
หรือสองคนในครอบครัว ซึ่งปกติจะเปนลูกไปเปนผูรับใชของเจาของเงินกู 
เพื่อใหทํางานใชหนี้จนกวาจะจายหนี้หมด
 บางครั้งเราพบความยากลําบากท่ีเปนผลจากการกระทําของเราเอง 
และบางคร้ังเราเจ็บปวยหรือมีความลําบากดานการเงิน ที่ไมไดเกิดจากความ
ผิดพลาดของเราเองเสมอไป อยางเรื่องที่กลาวถึงในยอหนาที่ผานมา เมื่อ
นโยบายของรัฐบาลสรางความเสียเปรียบใหกับผูคนที่ยากจนอยูแลวตอง
จํานองที่ดิน หรือแมแตยอมใหลูกไปเปนทาสรับใช เรื่องเชนนี้นําไปสูความ
ยากเข็ญถึงขีดสุด เทากับพวกเขาถูกบังคับใหเดินต่ําลงดวยบันไดที่ดานลาง
เปนความยากจนท่ีไมเห็นทางออก

 มคีวามนาพศิวงเพยีงใดถาจะวาไป  ปจจบุนัผูคนยงัคงตอสูดิน้รน
กับความกดดันดานเศรษฐกิจ มีขาวสารอะไรท่ีเราจะรับจากขอเท็จจริง 
ที่หัวขอในพระคัมภีรกลาวถึงบอยๆ

ตอตานเนื้อหาของพระบัญญัติวันจันทร
 อานพระธรรมเนหะมีย 5:6-8 (ดู ใน อพยพ 21:2-7 ดวย) 
เหตุใดทานเนหะมียจึงมีปฏิกิริยาตอบโตดวยความโกรธ

 เปนเรื่องยากสําหรับเราในปจจุบันนี้ที่จะเขาใจถึงสภาพความเปนทาส 
เพราะเปนแนวโนมของวัฒนธรรมในโลกสมัยโบราณ ที่บิดามารดาอาจเปน
ทาสดวยตัวเอง หรือขายลูกใหเปนทาส และในทางกฎหมายบิดามารดามีสิทธิ์

Against the Spirit of the Law
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ที่จะขายบุตรได อยางไรก็ดีในเมื่อองคพระผูเปนเจาทรงเนนในเรื่องการให
เสรีภาพ พระองคทรงต้ังกฎเกณฑใหชาวอิสราเอลปฏิบัติ โดยกําหนดใหเจา
หน้ีปลอยทาสของพวกเขาทุกเจ็ดป ซึ่งเทากับพระเจาทรงปกปองผูคนจากการ
เปนทาสตลอดไป เปนการเปดเผยถึงพระประสงคที่จะใหผูคนมีชีวิตเปนอิสระ
 แมการ “ใหยืมเงิน” เปนสิ่งที่กฎหมายอนุญาตใหทําได (พระคัมภีรตอ
ตานอัตราดอกเบ้ียที่สูงผิดปกติ ดูอพยพ 22:25-27; เลวีนิติ 25:36, 37; เฉลย-
ธรรมบัญญัติ 23:19, 20) กระนั้น “ดอกเบี้ย” ที่ผูใหยืมคิด จะต่ํามากเมื่อ
เปรียบกับชนชาติอื่นๆ โดยรอบพวกชาวอิสราเอลจะใหลูกหน้ีจายดอกเบ้ีย
หน่ึงเปอรเซ็นตในทุกๆ เดือน บันทึกของชาวเมโสโปเตเมียกลาววา ผูใหกู
สามารถคิดดอกไดถึง 50 เปอรเซ็นตตอการกูเงินแท (silver) และคิดดอกเบี้ย 
100 เปอรเซ็นตสําหรับการยืมธัญพืชในเวลาหน่ึงป ดังนั้นดอกเบ้ียอัตรา
รอยละ 12 เปอรเซ็นตตอปถือวาต่ํามาก เม่ือเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของ
ประเทศตางๆ ในแถบเมโสโปเตเมีย แตโดยภาพรวมสอดคลองกับพระวจนะ
ของพระเจา สิ่งหนึ่งที่เจาหนี้ทําผิดคือการคิดดอกเบ้ีย (เนหะมีย 5:10) และ
ที่นาสนใจคือผูคนไมเอยถึงในการรองทุกขของพวกเขาท้ังหลาย ทุกสิ่งดําเนิน
ไปตามแนวโนมของสังคม และอยูภายใตแนวทางที่พระบัญญัติกําหนดให 
ดังนั้นเหตุใดทานเนหะมียจึงรูสึกโกรธมาก ที่นาสังเกตทานอาจจะแสดงกิริยา
ไมถูกตอง แตกระนั้นก็ทําใหเราไดเห็นความคิดอันจริงจังในเรื่องน้ีของทาน 
ความจริงที่ทานเนหะมียจัดการกับประเด็นน้ีอยางเด็ดขาดเปนสิ่งที่นายกยอง
มาก ทานไมปลอยใหเสียงของผูรองทุกขลอยผานไปเพียงเพราะวา พวกเขา
ไมไดละเมิดบัญญัติในทางเทคนิค หรือไดรับการยอมรับจากสังคม วาเปน
เรื่องท่ีดีงามเม่ือเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของคนในพ้ืนที่แถบน้ัน แตใน
สถานการณนี้ถือวาเปนการละเมิดเนื้อหาของพระบัญญัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงเวลาแหงความยากลําบากดานเศรษฐกิจ เปนหนาที่ที่คนจะใหการชวย
เหลือซึ่งกันและกัน พระเจาทรงเขาขางผูที่ถูกกดขี่ และผูที่ขัดสน และพระองค
ทรงสั่งใหผูเผยพระวจนะตอตานความชั่วราย และผูกอความรุนแรง และ
กระทําความลําบากแกคนยากจนที่ตกทุกขไดยาก
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ทานเนหะมียลงมือปฏิบัติวันอังคาร
 ดูเหมือนวา การตอวาพวกขุนนางและผูปกครองตรงๆ วา “พวกทาน
ตางคนตางใหยืมเงินโดยเรียกของประกันจากพ่ีนองของตน” (เนหะมีย 5:7) 
ไมไดบังเกิดผลตามที่ปรารถนา ดังนั้นทานเนหะมียไมหยุดตรงจุดนั้น แตได
ทําการตอสูอยางตอเน่ืองเพ่ือผูถูกกดข่ีทามกลางพวกเขา ทานไมเพียงถือวา
ทานไดพยายามช้ีแจงใหพวกขุนนาง และพวกเจาหนาที่ครั้งหน่ึงแลว แตไม
เกิดผล ซึ่งเทากับทานถูกอํานาจบีบใหทานเงียบเสียงไป ทั้งนี้ก็เพราะวาคน
ทั้งปวงที่ทานวากลาวเปนคนมีฐานะร่ํารวย ทรงอิทธิพลของแผนดิน ทานจะ
มีพลังที่ไหนไปตอตาน แตทานเนหะมียรูสึกไมพอใจจนกวาปญหาที่ทานได
เริ่มตนไว จะไดรับการแกไข แมวาอาจเปนการสรางศัตรูกับผูมีอิทธิพลใน
ขั้นตอนตอไป

 อานพระธรรมเนหะมีย 5:7-12 ทานเนหะมียใหเหตุผลอะไรใน
การตอตานส่ิงที่กําลังเกิดขึ้น และทานใชอะไรในการเชิญชวนผูคนให
แกไขส่ิงที่ผิดใหถูก

 ทานเนหะมียเรียกประชุมคร้ังใหญ ชาวอิสราเอลท้ังหมดไดมาชุมนุม
กันเพื่อชวยกันแกปญหาในเรื่องนี้ ทานเนหะมียคาดหวังใหคนทั้งปวงมา
ปรากฏตัวพรอมกัน พวกผูนําจะรูสึกอับอายหรือกลัวหากพวกเขาจะทําการ
กดขี่ตอไป
 ทานเนหะมียเร่ิมตนดวยการเนนในเร่ือง “การเปนทาส” ของชาวยิว
จํานวนมาก ซึ่งทานเนหะมียรวมไปถึงชาวยิวที่เปนทาสของคนตางชาติ และ
ถูกซื้อกลับมาใหเปนทาสของชาวยิวดวยกัน แลวทานเนหะมียเอยถามพวก
ขุนนางและพวกผูปกครองวาพวกเขาพบวาเปนที่ยอมรับไดที่จะซ้ือและขาย
ชาวยิวดวยกันเอง เปนส่ิงท่ีมีเหตุผลสําหรับชนอิสราเอลที่จะซ้ือชาวยิวที่เปน

Nehemiah Acts 

 ในทางใดบาง ที่แมเราจะไมตั้งใจ เราสามารถปฏิบัติตนตามตัว
อักษรของพระบัญญัติได แตขณะเดียวกันเราอาจละเมิดวิญญาณของ
พระบัญญัติได (ดู มีคาห 6:8)
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คําสาบานพุธ
 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 

An Oath

ทาสของคนตางชาติ เพื่อใหพวกเขามีเสรีภาพไมตองถูกชาวตางชาติกดขี่ แต
ใหพวกเขาเปนของชาวยิวดวยกันเอง
 ไมมีผูนําคนใดตอบคําถามของทานเนหะมีย พวกเขาเห็นวาการแถลง
เหตุผลนี้มีน้ําหนัก ดังนั้นทานเนหะมียดําเนินการประชุมตอ ทานถามพวกเขา
วา “ขาพเจาจึงวา สิ่งท่ีพวกทานทําอยูนั้นไมดี ทานควรจะดําเนินในความ
ยําเกรงพระเจาของเรา เพื่อปองกันการเยาะเยยของประชาชาติซึ่งเปนศัตรู
ของเราไมใชหรือ” (เนหะมีย 5:9) จากนั้นทานเนหะมียยอมรับวา “ขาพเจา
กับพี่นองของขาพเจา และคนใชของขาพเจายังใหเขายืมเงิน และยืมขาวดวย 
ขอใหเราเลิกการใหยืมโดยเรียกของประกันนั้นเสียเถิด” (เนหะมีย 5:10) ทาน
เนหะมียกลาวย้ําวาพระบัญญัติหามเร่ืองการใหกูยืม และคิดดอกเบี้ยกับพ่ีนอง
ชาวยิวดวยกัน ซึ่งทานเนหะมียไดเปดเผยใหเห็นการเปนผูปกครองของทาน  
ทานเนหะมียมีความประสงคใหชาวยิวเปนหวงซ่ึงกันและกัน ที่นาทึ่งมากคือ
พวกขุนนาง และผูปกครองทั้งหลายตอบสนองเปนเอกฉันท พวกผูนําเห็น
ดวยที่จะไถถอนทุกสิ่งใหกับพี่นองอิสราเอล                      

 คุณเคยทําผิดกับคนอื่นไหม ถาเราสัตยซื่อก็จะตอบวา “เคย” 
แลวมีอะไรทําใหคุณกลับมาคืนดีกับเขาได
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และจากนั้นก็สลัดออกเปนเครื่องหมายของการสูญเสีย ดังนั้นหากมีใครไม
รักษาคําสาบานจะสูญเสียมันไป นี่เปนธรรมเนียมของการกลาวคําสาบานเพ่ือ
ที่จะใหความประทับใจแกคนอ่ืน 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 ซึ่งเปนส่ิงท่ีแตกตางอยางเห็นไดชัดจาก
การสงเสยีงส่ือสารของสัตว และเพราะมอีาํนาจอยูในถอยคําของเรา และอาํนาจ
นี้อาจนําไปสูชีวิต และความตายได ดังนั้นเราจะตองระมัดระวังในสิ่งที่เราพูด
ออกมา ในส่ิงท่ีเราไดสัญญาจะทําอะไร และในส่ิงท่ีเราตกปากรับคําไวกับใคร 
มีคนมากมายเทาใด ที่ครั้งหน่ึงไดโนมนาวบางคนใหมาสนใจในหลักความเชื่อ
ของคริสเตียน แตแลววันหนึ่งคนเหลานั้นไดหันเหความสนใจออกไป เพราะมี
คริสเตียนบางคนประพฤติตัวไมนาเชื่อถือ

 ใครครวญดูวาถอยคําของคุณสงผลกระทบกับคนอื่นอยางไร เรา
จะเรียนรูที่จะระมัดระวังในสิ่งท่ีเราพูดออกไปอยางไร

ตัวอยางของทานเนหะมียวันพฤหัสบดี
 อานพระธรรมเนหะมีย 5:14-19 มีเหตุผลอะไรที่เนหะมีย ใน
ฐานะผูวาราชการแหงดินยูดาห แตไมไดเรียกรองเอาอาหารและเครื่อง
ดื่มเต็มพิกัดตามสิทธ์ิที่จะไดรับจากประชาชน (เนหะมีย 5:18)

Nehemiah’s Example
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 ทานเนหะมียนาจะเปนผูที่เขียนขอความในพระคัมภีรตอนน้ี หลังจาก
ที่ทานเดินทางกลับไปยังราชสํานักของกษัตริย “อารทาเซอรซีส” หลังจากที่ได
ทํางานเปนผูวาราชการแหงยูดาห 12 ป แมวาในตําแหนงผูวาราชการของทาน
ทานมีสิทธิ์ไดรับรายไดจากประชาชนท่ีอยูใตการปกครอง ทานเนหะมียไมเคย
อางสิทธิ์ตรงนี้ แตทานใชเงินทองของทานสําหรับการดํารงชีวิต รวมทั้งการ
เลี้ยงดูครอบครัวของทานเชนเดียวกับขาราชการใตบังคับบัญชา ตามบันทึก
ผูวาราชการคนแรกคือทาน “เศรุบบาเบล” ซึ่งเปนผูวาราชการคนเดียวนอก
เหนือจากทานเนหะมียที่เรารูจัก ทานเนหะมียกลาววา “ผูวาราชการคนกอน” 
ซึ่งเราคอนขางแนใจวา ทานเนหะมียอางถึงผูวาราชการ ระหวางทานเศรุบ-
บาเบลและตัวทานเอง ผลปรากฏวาหลังจากที่ทานเนหะมียไดทํางานครบ
เทอมในตําแหนงของทาน เปนไปไดวาทานไดใชจายเงินสวนตัวไปจํานวน
มาก แทนท่ีจะแสวงหาความรํ่ารวย เหมือนที่คนอื่นจะคาดหวังจากตําแหนง
อันมีชื่อเสียง ทานมีฐานะมั่งคั่ง นี่เปนเหตุผลวาเหตุใดทานจึงสามารถจัดหา
อาหารประจําวันสําหรับคนหลายคน และทานเปนผูมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผให
แกคนอื่นอีกมากมาย (เนหะมีย 5:17, 18) แมวาจะไมใชลักษณะเดียวกับที่
ทานอับราฮัมไดทํา หลังจากที่ไดเปนผูนํากองกําลังไปชวยเหลือผูที่ถูกจับตัว
ไปเปนเชลย โดยบรรดากษัตริยของประเทศท่ีอยูรายรอบ (ดปูฐมกาล บทที ่14) 
ทานเนหะมียไดทําอะไรตรงนี้ ซึ่งจะวาไปไดเผยใหเห็นในหลักการสําคัญอยาง
เดียวกัน

 อานพระธรรมเนหะมีย 5:19 ทานไดพูดอะไรตรงนี้ และเรา
เขาใจขอความดังกลาวในลักษณะของ “พระกิตติคุณ” อยางไร

 สิ่งที่เรามองเห็นจากทานเนหะมีย คือตัวอยางของคนท่ีเทิดทูนองค
พระผูเปนเจา และงานของพระองคกอนรายได และผลประโยชนสวนตัว นี่เปน
บทเรียนสําหรับคนท้ังปวง โดยไมเกี่ยงวาสถานการณเจาะจงของเราจะเปน
ฉันใด เปนการงายที่เราจะทํางานรับใชองคพระผูเปนเจาขณะท่ีเราไมตองเสีย
คาใชจายอะไรมาก
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “การตอวาผูบีบบังคับ”
หนา 646-652, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย        

 เมื่อทานเนหะมียไดยินเกี่ยวกับการบีบบังคับที่โหดราย ดวงจิตของ
ทานรูสึกเดือดดาล ทานกลาววา “ขาพเจารูสึกโกรธ เมื่อขาพเจาไดยินเสียง
รองทุกขของผูที่ถูกกดขี่” ทานมองวา ถาทานตองการประสบความสําเร็จใน
การทําลายธรรมเนียมการกดข่ี การบีบบังคับใหหมดไป ทานจะตองยืนหยัด
สําหรับความยุติธรรม ดวยพลังแหงลักษณะนิสัย และความต้ังใจมุงมั่น ทาน
เริ่มทํางานเพ่ือนําการบรรเทาทุกขมาใหพี่นองรวมชาติของทาน” (เอลเลน-
จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 648)
 “พระเยซูทรงวางหลักการเพื่อทําใหการใช “คําสาบาน” ไมจําเปน
ตองมีตอไป พระองคทรงสอนความจริงอยางตรงไปตรงมา ที่เปนกฎเกณฑ
เก่ียวกับการพูดวา “อยาสาบานโดยอางถึงศีรษะของตน เพราะทานจะทําให
ผมขาว หรือดําไปไดสักเสนหน่ึงก็ไมได จริงก็วาจริง ไมก็วาไม คําพูดที่เกิน
กวานี้มาจากความช่ัว” (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 คําโออวดท่ีเกินจริง การนําเสนอสินคาที่
ไมตรงกับความจริงซึ่งมีการใชกันแพรหลายในสังคม และในเชิงธุรกิจของโลก 
เหลาน้ีเทากบัเปนการสอนใหผูคนพยายามทาํตวัใหปรากฏตอสายตาคนอืน่ในสิง่
ที่ตัวเองไมไดเปน หรืออาจกลาวไดวาถอยคําที่กลาวออกมาไมไดบอกให

 อานพระธรรมฟลิปป 2:3-8 ในทางใดบาง ณ เวลาน้ี ที่คุณ
สามารถเปดเผยชีวิตของคุณเอง ที่ไดนําหลักการปฏิเสธตนเองมา
แสดงออกตรงนี้
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ทราบถึงอารมณความรูสึกในสวนลึกแหงดวงใจของเขาที่เขาสามารถจะเรียก
ไดวาเปนการพูดตามจริง” (เอลเลน จี. ไวท, Thoughts From the Mount of 
Blesssing, หนา 68)

คําถามเพ่ือการอภิปราย:
1. เพราะเหตุใดความเห็นแกตัวจึงเปนปญหาใหญในใจของมนุษย 
 โดยเฉพาะเร่ืองเงินและความสัมพันธกับผูอื่น

2. ประชากรของพระเจาจะหลีกเลี่ยงความโลภไดอยางไร จากขอ
 พระคัมภีรตอไปนี้: อิสยาห 58:3-12 และ มีคาห 6:6-8

3. จงใครครวญถึงของประทานในการพูด วาถอยคําของเรามีพลัง
 อํานาจอยางไร ตามท่ีกลาวไวในยอหน 1:1, 2 “พระวาทะ” มี
 ความหมายและความสําคัญอยางไร

4. นาอศัจรรยใจทีเ่มือ่สองพนักวาปทีแ่ลว พระเยซตูรัสวา คนยากจน
 จะอยูทามกลางพวกทานเสมอ และเราไดรับการเตือนใหชวย
 เหลือผูขัดสน สองส่ิงนี้เตือนสติเราใหชวยเหลือคนยากไรอยางไร
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“และพวกเขาอานจากหนังสือ จากธรรมบัญญัติของ
พระเจาอยางชัดเจน และเขาก็อธิบายความหมาย 
ประชาชนจึงเขาใจขอความท่ีอานน้ัน” (เนหะมีย 8:8)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 กําแพงกรุงเยรูซาเล็มไดถูกสรางเสร็จ จากน้ันเปนการติดตั้ง
ประตูทั้งสี่ทิศ ชาวอิสราเอลทั้งหลายภายใตการนําของทาน

เนหะมีย ไดรวมใจกันทํางานหนักจนสําเร็จเรียบรอย เมื่อกําแพงอันสูง
ตระหงานไดแลวเสร็จ ชนชาติตางๆ ที่อยูแวดลอมตางพากันเกรงขาม และ
ยอมรับวา “งานนี้สําเร็จไดก็เพราะพระเจาของเราทรงชวยเหลือ” (เนหะมีย 
6:16) พวกศัตรูพากันตระหนักวา พระเจาแหงอิสราเอลเปนพระเจาองคเที่ยง
แท เพราะวาแมจะอยูในสถานการณที่เหลือเชื่อ แมชาวอิสราเอลไดรับประ-
สบการณการถูกขัดขวาง และเปนที่เกลียดชัง แตพวกเขายังสามารถสานตอ
งานท่ีชนรุนกอนไดเริ่มตนไว และปลอยท้ิงรางไวหลายป ใหสําเร็จลงได
 หลังจากท่ีงานกอสรางกําแพงกรุงเยรูซาเล็มไดเสร็จส้ินลง ทาน
เนหะมียไดทําการแตงต้ังขาหลวงแหงกรุงเยรูซาเล็มคือ “ฮานานี” (นองชาย
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ของทาน) และแตงต้ัง “ฮานันยาห” เปนผูบัญชาการปอมปราการ บุคคล
ทั้งสองถูกเลือกบนพ้ืนฐานในความสุจริต ความซื่อสัตย ความจงรักภักดี 
มีคุณธรรม (integrity) เปนบุคคลท่ีไววางใจได เปนผูยําเกรงพระเจามากวา
คนอ่ืนๆ (เนหะมีย 7:2) นับเปนการเลือกจากคุณสมบัติของบุคคลมากกวา
เปนการเลือกโดยการลําดับญาติวงศ กําแพงเมืองสรางแลวเสร็จในวันที่ 25 
เดือน “เอลูล” (Elul) ซึ่งเปนเดือนท่ี 6; (เนหะมีย 6:15)
 ภารกิจตอจากน้ีคืออะไร ในหลายบทตอมาของพระธรรมเนหะมีย 
(เนหะมีย บทที่ 8 -10) พรรณนาถึงเหตุการณสําคัญ ซึ่งเกิดขึ้นตอเนื่องกัน
เปนชุดในเดือน “ทิชริ” (Tishri) คือเดือนท่ี 7 (เนหะมีย 8:2) ในขอพระคัมภีร
เหลานี้เราสามารถมองเห็นตัวอยางหลายตัวอยาง ของการที่พลไพรอิสราเอล
มีความตั้งใจที่จะเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา และเราจะไดทราบวาพวกเขามี
ความยินดีในพระวจนะอยางไร

ผูคนมาชุมนุมกันวันอาทิตย
 อานพระธรรมเนหะมีย 8:1, 2 มีอะไรตรงนี้บอกเราเกี่ยวกับ
ความสําคัญของพระวจนะของพระเจาสําหรับประชากรของพระองค

 หลังจากชาวยิวไดสรางกําแพงเยรูซาเล็มเสร็จแลว ชาวยิวทั้งหมดได
ยายเขาไปอาศัยอยูภายในกําแพงเมือง และพวกเขาไดมาชุมนุมกัน ณ จัตุรัส
กลางแจงของกรุงเยรูซาเล็มในเดือนที่เจ็ด ซึ่งมีชื่อวาเดือน “ทิชริ” (Tishri) 
เดือนนี้อาจเปนเดือนที่สําคัญท่ีสุดในรอบปของชาวอิสราเอล เพราะเปนเดือน
ที่มีการจัดพิธีตางๆ ตอไปน้ี
 1. พิธีเลี้ยงฉลอง เทศกาลเปาแตร (Feast of Trumpets) ในวันที่ 1 
ของเดือนที่ 7 (เปนการเตรียมพรอมสําหรับการพิพากษาของพระเจา)
 2. วันลบบาป (The Day of Atonement) วันท่ี 10 ของเดือนท่ี 7 
(เปนวันแหงการพิพากษา)
 3. วันเลี้ยงฉลองเทศกาลอยูเพิง (Feast of Tabernacles) (หรือ 
Feast of Booths) วันที่ 15 ของเดือนที่ 7 (เปนวันระลึกถึงการที่พระเจา

The People Gather
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ทรงปลดปลอยชนอิสราเอลจากประเทศอียิปต และพระองคทรงจัดหาส่ิง
จําเปนเพื่อการดํารงชีวิตของพวกเขาในถิ่นทุรกันดาร)
 การชุมนุมใหญสําหรับ “พิธีเล้ียงฉลอง เทศกาลเปาแตร” นี้จัดข้ึนใน
วันที่ 1 ของเดือนที่ 7 พวกผูนําทั้งหลาย เรียกชาวอิสราเอลท้ังชาย และหญิงมา
ชุมนุมกันสําหรับโอกาสพิเศษ กิจกรรมหลักในรอบเชา จากเชาตรูจนถึงเท่ียง
วัน เปนการอานหนังสือ “ธรรมบัญญัติ” เพ่ือใหประชาชนไดระลึกถึง
พระเจา และประวัติความเปนมา วาพระเจาทรงนําพวกเขามาโดยตลอด
อยางไร สวนในรอบบายเปนการเลี้ยงฉลอง 
 กอนการชุมนุมคร้ังใหญ ทุกคนไดรับเชิญและพวกเขาเดินทางมาดวย
ความสมัครใจ พวกผูนําไดเชิญใหทานเอสรานําหนังสือของทานโมเสสมาอาน 
หลังจากทานเอสรา ผูนําคนอ่ืนๆ ผลัดกันอานหนังสือ “จากธรรมบัญญัติของ
พระเจาอยางชัดเจน และพวกเขาก็อธิบายความหมาย ประชาชนจึงเขาใจขอ
ความที่อานนั้น” (เนหะมีย 8:8) แนนอนสวนหนึ่งของพระธรรมบัญญัติที่ทาน
เอสราอาน ไดรวมถึงตอนท่ีกลาวถึงพระบัญญัติของพระเจาที่ทรงประทานให
ผานทานโมเสสที่ภูเขาซีนายดวย 

 อานพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 31:9-13 องคพระผูเปนเจา
ทรงบอกอะไรพวกเขาตรงนั้น และมีบทเรียนอะไรสําหรับเรา

 ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 31:9-13 ทานโมเสสบอกชาวอิสราเอล
วา ชวงระหวาง “เทศกาลอยูเพิง” จงเรียกคนอิสราเอลท้ังปวงมาชุมนุมกัน 
และใหผูนําอานธรรมบัญญัติใหคนอิสราเอลทั้งหมดฟง ทั้งผูชาย ผูหญิงและ
เด็ก รวมท้ังชาวตางชาติที่อาศัยอยูภายในประตูเมืองดวย  

 การอานพระธรรมเนหะมีย 8:1 ตามตัวอักษร จะพบขอความวา 
“เมื่อถึงเดือนที่เจ็ด คนอิสราเอลอยูในเมืองของเขาทั้งหลาย ประชาชน
ทั้งหมดไดมาชุมนุมพรอมหนากัน” ประดุจเปนคนๆ เดียว ซึ่งบอกถึง
ความสําคัญของความเปนหนึ่งทามกลางเหลาผูเชื่อทั้งหลายอยางไร
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การอานและฟงพระบัญญัติวันจันทร
 ทานเอสรานําหนังสือ “ธรรมบัญญัติของพระเจา” มาอานใหกับคน
อิสราเอลที่มาชุมนุมกันฟง สวนท่ีเปนหนังสือธรรมบัญญัติของพระเจา เปน
ที่เขาใจวาเปนหนังสือหาเลมของทานโมเสส (ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ 
กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติ) ซึ่งหนังสือทั้งหาเลมเรียกวา “โทราห” 
(Torah) หมายถึง “บัญญัติ” อยางไรก็ดี ผูอานจะเลือกหนังสือเหลานั้นบาง
ตอนมาอาน สวนที่เปน “พระบัญญัติสิบประการ” จะถูกนํามาอานทวนซ้ําเปน
ระยะหลายรอบในตลอดคร่ึงวัน สรุปแลวหัวขอท่ีนํามาอานอาจเรียกวา “เปน
คําสั่งสอน” (instructions) ซึ่งกลาวเนนในคําส่ังสอนของพระเจาซึ่งจะทําให
พวกเขาสามารถรับรูวิถีชีวิตเพื่อพวกเขาจะเดินไมพลาดจากเปาหมาย” เมื่อ
ทานเอสราอานประวัติศาสตรของพวกเขาในฐานะเปนประชากรของพระเจา 
เริ่มตั้งแตพระเจาทรงสรางโลก จนกระทั่งถึงสมัยของทานโยชูวาผานขอความ
ที่บันทึกไว บทเพลง คําอวยพร และธรรมบัญญัติตางๆ พวกเขาไดรับการ
เตือนความทรงจําใหระลึกถึงการตอสูดิ้นรนของพวกเขาในขณะที่พวกเขา
ติดตามพระเจา และพระเจาทรงสัตยซื่อตอพวกเขา หนังสือชุด “โทราห” มี
สวนที่เปน “ธรรมบัญญัติ” แตสิ่งที่มีมากกวานั้น หนังสือเลมตางๆ ไดรวม
เอาประวัติศาสตรแหงประชากรของพระเจาเขาไปดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงได
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  ขอพระคัมภรีเหลานีส้อนเราเก่ียวกบัพระวจนะของพระเจาอยางไร

 การทีช่าวอสิราเอลมคีวามปรารถนาจะรบัฟงพระวจนะของพระเจาสวน
ใหญเปนผลลัพธมาจากการท่ีทานเอสราไดอาน และสอนพระวจนะใหกับ
พวกเขานับต้ังแตพวกเขาไดเดินทางมาถึงกรุงเยรูซาเล็มเมื่อประมาณ 13 ป
ที่แลวตอเน่ืองกัน ทานเอสราไดอุทิศชีวิตของทานใหกับภารกิจของพระเจา 

Reading and Hearing the Law
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การอานและตีความหมายพระวจนะวันอังคาร
 อานพระธรรมเนหะมีย 8:4-8 ควรอานธรรมบัญญัติอยางไร

 มีกลุมคนสองกลุมๆ ละ 13 คน ที่ยืนอยูกับทานเอสราระหวางที่มีการ
อาน 13 คนแรก (เนหะมีย 8:4) เปนผูชวยในการอานพระวจนะของพระเจา 
และ 13 คนหลัง (เนหะมีย 8:7) เปนกลุมทําใหผูฟงเขาใจขอความตอนท่ีอาน 
เราไมมีขอมูลการจัดระเบียบสถานท่ีชุมนุมณ ลานจัตุรัส (square) กลางแจง
เชนนั้น อยางไรก็ดีอาจเปนไดที่กลุมผูชวยในการอานจะชวยยกหนังสือโทราห 
(เปนมวนหนังสือภาษาฮีบรูซึ่งมีน้ําหนัก และตองการมีผูชวยคลี่เปด) พอๆ 
กับการผลัดเปล่ียนกันอานอยางตอเน่ืองไปในชวงท่ีมีการอาน เพราะพวกเขา
จะอานจากเชาจนถึงเทีย่งวนั  ซึง่พวกเขาไดจดัอันดับไวกอนวาใครจะอานเลมใด
บทใด กอน-หลังในเชาวันนั้น ขอความ “ที่ใหความรูสึก” และ “ชวยผูคนให
เขาใจเร่ืองท่ีกําลังอาน” ในพระธรรมกลาววา “และพวกเขาอานจากหนังสือ 
จากธรรมบัญญัติของพระเจาอยางชัดเจน และเขาก็อธิบายความหมาย 
ประชาชนจึงเขาใจขอความที่อานนั้น” (เนหะมีย 8:8) ซึ่งขอความตอมา
กลาววา “พวกเขาก็อธิบายความหมาย ประชาชนจึงเขาใจขอความที่อานนั้น” 

Reading and Interpreting the Word

ความมุงมั่นเชนนี้ไดสรางความประทับใจใหกับผูคน พระวจนะของพระเจา
กลายเปนสิ่งที่จริง และมีพลังอํานาจสําหรับผูคนที่ไดยินจากทานเอสรา 
ผลลัพธที่เกิดขึ้นคือ พวกเขาไดทําการตัดสินใจจากจิตสํานึกที่จะรับฟงและ
เชื่อฟง เพราะพวกเขาเช่ือวาพระเจาตรัสกับพวกเขาผานสิ่งที่อยูในหนังสือ
เหลานั้น ดังน้ันในโอกาสที่มีการชุมนุมกันเชนในคร้ังนี้ พวกเขาเชื่อถือหนังสือ
ชุด “โทราห” อยางย่ิง และมีความปรารถนาจะเรียนรูมากขึ้นจากส่ิงไดบันทึก
ไวในหนังสือชุดนี้ การอิ่มดวยพระวจนะของพระเจา ทําใหเรามคีวามปรารถนา
ที่จะติดตามพระองคมากยิ่งขึ้นในชีวิตของเรา

 คุณมีความสัมพันธกับพระวจนะของพระเจาอยางไร คุณแสดง
ออกในชีวิตของคุณอยางไร และถาคุณไมเชื่อในพระวจนะของพระเจา
ชีวิตของคุณจะเปนอยางไร
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ทั้งสองอยางผลลัพธออกมาคลายกัน ชาวอิสราเอลไดกลับมาจากอาณาจักร
บาบิโลน ที่พวกเขาใชชีวิตอยูหลายสิบป และภาษาท่ีพวกเขาใชคือภาษา 
“อาราเมค” (Aramaic) ซึ่งเปนภาษาถิ่นของชาวยิว ดังนั้นการรับฟง การ
อานภาษาฮีบรูไมใชเรื่องงายที่จะเขาใจกระจางสําหรับคนจํานวนมาก โดย
เฉพาะอยางยิ่งชาวอิสราเอลรุนใหมกวา ในเวลาเดียวกัน ผูที่อานพระคัมภีร
สามารถไดรบัประโยชนจากการอธิบาย  หรอืการตีความหมายคําเทศนาส่ังสอน 
ซึ่งทําใหขอพระคัมภีรมีชีวิตชีวา และประทับใจผูฟงใหนําคําสอนไปประยุกต
ใชเปนการสวนตัว

 อานพระธรรมกิจการฯ 8:26-38 มีอะไรเกิดขึ้นตรงน้ีคูขนานกับ
สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มในขอพระคัมภีรขางบน มีบทเรียน
อะไรตรงนี้สําหรับเรา 

 ในฐานะเปนโปรเตสแตนต เราเขาใจวาผูเช่ือแตละบุคคลจะตองรูจัก
พระวจนะของพระเจาสําหรับพวกเขาเอง และน่ันเราจะตองไมรับเอาคําสอน
ของใครอยางตาบอด ไมวาผูเชิญชวนใหเขารวมความเช่ือ จะเปนผูมีบุญคุณ
หรืออํานาจ ในเวลาเดียวกัน ผูที่ยังไมไดรับพระพรจากที่ไมมีคนชวยอธิบาย
ความหมายของขอพระคัมภีรใหฟง เราตองการใหแตละคนเขาใจส่ิงที่เราเช่ือ
ดวยเราเอง แตนั่นไมไดหมายความวา เราไมสามารถไดรับความสวางจากคํา
สอนของคนอ่ืนเลย

การตอบสนองของประชาชนพุธ
 เมื่อทานเอสราเปดพระวจนะของพระเจา และอานธรรมบัญญัติใน
หนังสือโทราห ผูคนไดพากันยืนขึ้น กอนทานเอสราจะลงมืออานตอนที่เปน
คําสอน ทานเร่ิมตนอานขอความตอนท่ีเปนคําอวยพรของพระเจา และหลัง
จากท่ีทานอานขอความตอนน้ันจบ ผูคนท้ังปวงไดตอบสนองวา “อาเมน...
อาเมน” (เนหะมีย 8:6) อยางพรอมเพรียงกัน ขณะเดียวกันพวกเขาตาง
ชูแขนทั้งสองของพวกเขาขึ้นสูทองฟา แลวกมศีรษะลงเปนการนมัสการ ขณะ
ที่ใบหนาของพวกเขากมลงมองที่พื้น

The People’s Response
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 อานพระธรรมเนหะมีย 8:9-12 เพราะเหตุใดพวกผูนําจึงบอก
ประชาชนวา “อยาครํ่าครวญหรือรองไห”

 “ดงันัน้ในปตอๆ มา  เม่ือพระบัญญตัขิองพระเจาถกูอานในกรุงเยรูซาเล็ม
ใหแกชาวยิวพลดัถ่ินท่ีเดินทางมาจากอาณาจักรบาบิโลนฟง  ประชาชนทัง้หลาย
พากันรองไหเพราะพวกเขาตางไดละเมิดพระบัญญัติ และถอยคําแหงพระคุณ
จะถูกเปลงออกมาวา “อยาคร่ําครวญหรือรองไห ...ไปเถิดไปรับประทานไขมัน 
และดื่มน้ําหวาน และสงสวนอาหารไปใหคนที่ไมมีอะไรเตรียมไว เพราะวา
วันนี้เปนวันบริสุทธิ์แตองคเจานายของเรา อยาโศกเศราโศกเลย เพราะความ
ชืน่บานของตนในพระยาหเวหเปนกาํลงัของทาน” (เนหะมยี 8:9-10) (เอลเลน -
จี. ไวท, มหัศจรรยแหงการรักษา, หนา 281) 
 ขณะที่ประชาชนกําลังฟงพระวจนะของพระเจา พวกเขาเหมือนถูกตี
ดวยความบาปหนาของพวกเขาเองและเร่ิมรองไห เมื่อพระเจาทรงเปดเผย
พระองคเองตอเรา และเราเร่ิมเขาใจวาพระเจาเต็มไปดวยความรักความดี และ
พระเมตตา และทรงสัตยซื่อ ฝายเราทั้งหลายลวนแตขาดแคลน และลมเหลว
จากระดับที่เราควรอยูหนาสุด (forefront) ผูที่มองเห็นความบริสุทธิ์ของ
พระเจาผานพระวจนะของพระองค เราจึงไดมองเห็นความนาสะพรึงกลัวใน
แสงสวางใหมของเรา การท่ีตระหนักเชนน้ีทําใหชาวอิสราเอลรองไห และโศก
เศรา แตพวกเขาไมควรรูสึกเปนทุกข “เพราะความช่ืนบานของตนในพระ-
ยาหเวหเปนกําลังของทาน” (เนหะมีย 8:10) หรือกลาวไดอีกอยางวา แมพวก
เขาจะประสบความลมเหลว แตพวกเขาสามารถไววางใจในฤทธิ์อํานาจของ
พระเจา        
 นี่เปนวันพิเศษและบริสุทธิ์ เปนวัน “พิธีเปาแตรเลี้ยงฉลอง” 
(Feast of Trumpets) เสียงเปาแตรเปนสัญญาณเสียงสั้นๆ เปนเคร่ืองหมาย
สําคัญของการเตรียม “ดวงใจ” สําหรับการพิพากษาขององคพระผูเปนเจา
(วันลบบาป ซึ่งทําการเฉลิมฉลองในวันที่ 10 ของเดือน “ทิชริ” (เดือนที่ 7) 
การเปาแตรนี้เปนเปนเคร่ืองหมายการเรียกใหกลับใจใหม และใหยืนขึ้นเฉพาะ
พระพักตรของพระเจา เพราะวันดังกลาวนี้ไดกําหนดขึ้นเพ่ือเปนการเตือนใจ
ผูคนใหหันกลับมาหาพระเจา การรองไหดวยความเศราเสียใจจึงเปนสิ่งที่เขา
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 “เพราะความช่ืนบานของตนในพระยาหเวหเปนกําลังของทาน” 
(เนหะมีย 8:10) ขอความน้ีทําหนาที่เปนขอเตือนใจวา เปนน้ําพระทัยของ
พระเจาที่เราไดรับความช่ืนบานในชีวิต ที่สําคัญที่สุด ไมใชความช่ืนบาน หรือ
ความชื่นชมยินดีทั่วไป แตเปนความชื่นชมยินดีที่ไดมา เพราะเราทราบถึงแกน
ความจริงแหงความรักของพระเจา เราจึงชื่นชมยินดีในพระคุณความดีของ
พระเจา เรามีใจยินดีเพราะพระเจาทรงจัดหาทุกสิ่งทุกอยางใหเรา ซึ่งเรา
พยายามที่จะทําในแตละวัน ยิ่งกวานั้น เรามีความยินดีในพระเจาที่ทรง
ประทานพละกําลังใหเรา เพื่อใหเราสามารถเผชิญหนากับปญหาตางๆ ที่
ประดังเขามาในชีวิตของเราทั้งหลาย 

 อานพระธรรมเนหะมีย 8:13-18 มีอะไรเกิดขึ้นตรงน้ี และสิ่งน้ี
บอกอะไรเราเกี่ยวกับผูคน และผูนําของพวกเขาในเวลาน้ี 

 ในวนัถัดมาหลงัจากวันชุมนมุใหญของชาวอสิราเอล พวกผูนาํไดมาหา
ทานเอสรา เพื่อที่จะเรียนรูมากขึ้นจากหนังสือของพระเจา น่ีเปนการแสดงให
เห็นการริเริ่มโดยกลุมผูนํา ซึ่งแสดงออกใหเห็นความปรารถนาที่จะนําชุมชน
อิสราเอลในทางที่ถูกตอง ซึ่งส่ิงนี้จะเกิดขึ้นไมไดหากพวกเขาไมแสวงหา
ความรูจากพระองค

 อานพระธรรมเลวีนิติ 23:39-43 ชาวอิสราเอลไดรับพระบัญชา
ใหทําอะไร ดวยเหตุผลอะไร

ความชื่นบานในองคพระผูเปนเจาวันพฤหัสบดี The Joy of the Lord 

ใจได แตเหลาผูนําไดกลาวเตือนพวกเขาวา เม่ือพวกเขากลับใจใหม พระองค
จะทรงฟงพวกเขา ดังน้ันบัดน้ีจึงเปนชวงเวลาแหงความชื่นชมยินดีที่พระเจา
ทรงอภัยความบาปใหแลว

 อะไรบอกเราวา ความบาปเลวราย ความบาปนั่นเองที่ทําให
พระเยซูตองถูกตรึงบนไมกางเขน ซึ่งเปนวิธีเดียวที่จะแกปญหาของ
ความบาปและใหความหวังแกเราได
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 ใหสังเกตขอความในพระธรรมเนหะมีย 8:15 ขอพระคัมภีรอางถึง
ความจริงท่ีวา พวกเขากําลังทําในสิ่งที่ “ไดเขียนไว” (it is written) ตรงนี้
เรามองเห็นอีกตัวอยางหน่ึง วาพวกเขามีความจริงใจท่ีจะเช่ือฟงพระวจนะของ
พระเจา เปนความตั้งใจอันดีเลิศ เพราะหลังจากชวงเวลาหลายสิบปในการ
เปนผูพลัดถ่ินในดินแดนชาวตางชาติ ซึ่งแวดลอมดวยส่ิงตางๆ ที่ทําใหพวก
เขาเรียนรูเกี่ยวกับการไมเชื่อฟง และในขอพระคัมภีรในพระธรรมเลวีนิติก็
เชนกัน พวกเขาเฉลิมฉลองงานเลี้ยงดวยความชื่นใจยินดีตามพระบัญชาของ
พระเจาที่วา “จงปติยินดีอยูเจ็ดวันตอพระยาหเวหพระเจาของเจา” (เลวีนิติ 
23:40) หรือกลาวไดอีกอยางวาเมื่อพวกเขาจดจําสิ่งที่พระเจาทรงกระทํา 
ซึ่งเต็มไปดวยพระเมตตา กรุณา และพระคุณ อีกทั้งประทานความรอดให 
ประชาชนทั้งหลายตางมีความปติยินดีในสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจาไดทรงกระทํา
เพื่อพวกเขา

 จงใครครวญถึงส่ิงที่เราไดรับผานทางพระเยซู ซึ่งทรงเปนสัญ-
ลักษณในพิธีเลี้ยงฉลองท้ังหมดของชาวอิสราเอลโบราณ เราสามารถ
เรียนรูที่จะมีความปติยินดีในองคพระผูเปนเจาในชวงเวลาที่มีความยาก
ลําบากและการทดลองท่ีเจ็บปวดไดอยางไร เพราะเหตุใดจึงควรชื่นชม
ยินดี

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “การส่ังสอนธรรมบัญญัติ
ของพระเจา” หนา 661-668, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย        

 “บัดน้ีพวกเขาจะตองสําแดงความเชื่อในพระสัญญาของพระองคออก
มา พระเจาไดทรงรับการกลับใจใหมของพวกเขาแลว ตอนนี้พวกเขาควรจะ
ตองช่ืนใจยินดีในความมั่นใจวาความบาปของพวกเขาไดรับการอภัยแลว และ
พวกเขาไดรับการไถใหกลับคืนสูสภาพเดิม สูความโปรดปรานของพระเจา...
 การหันกลับมายังองคพระผูเปนเจาอยางจริงใจ นําความชื่นชมยินดีมา
สูชีวิต เม่ือคนบาปคนหน่ึงยอมสยบตออิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เขา
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จะมองเห็นความผิดบาป และความมีมลทินเม่ือเปรียบเทียบกับความบริสุทธิ์
แหง “พระผูทรงคนหาดวงใจท่ียิ่งใหญ” คนบาปยอมจะมองเห็นวาตนเองเปน
ผูลวงละเมิดควรแกการถูกปรับโทษ แตเขาไมไดรับการลงโทษ เพราะเหตุ
พระคุณของพระคริสต เขาไมตองอยูกับความสิ้นหวัง เพราะเขาไดรับการอภัย
แลว เขาสามารถมีความรูสึกช่ืนชมยินดีที่ไดรับการอภัยบาปในความรักแหง
การยกบาปจากพระบิดาแหงสวรรค พระสิริของพระเจาโอบลอมมนุษยคนบาป 
ที่กลับใจใหม บัดนี้เขาอยูในออมแขนแหงความรัก รอยแผลแหงความบาป
ที่เคยมีไดรับการเยียวยาใหหายสนิท ความสกปรกแหงความบาปไดถูกชําระ
ใหขาวสะอาดหมดจด และเขาไดรับเสื้อผาแหงความรอดมาสวมใส” (เอลเลน-
จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 668)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เง่ือนไขที่จะมีประสบการณ “ความช่ืนบานของตนในพระยาหเวห
 เปนกําลังของทาน” (เนหะมีย 8:10) คือการไดสัมผัสถึงอํานาจ
 ของพระเจาและการใหอภัยของพระองค คุณเคยมีประสบการณนี้
 หรือไม อยางไร

2. เราจะไดรับความช่ืนบานในองคพระผูเปนเจาจากความเสียใจ
 ในความบาปของตนไดอยางไร พระบัญญัติและพระคุณขัดแยง
 หรือสอดคลองกันอยางไร ดูคําตอบใน (โรม 3:19-24)

3. พระธรรมเนหะมีย 8:10 กลาวถึงวิธีที่เราจะชื่นบานในองคพระ-
 ผูเปนเจาเชื่อมโยงกับวันบริสุทธ์ิของพระองคอยางไร
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“ผูซอนการละเมิดของตนไว จะไมเจริญ แตผูที่สารภาพ 
และทิ้งมันจะไดรับความกรุณา” (สุภาษิต 28:13)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ภายหลัง “วันเล้ียงฉลองเทศกาลอยูเพิง” (the Feast of 
Tabernacles) ไดเสร็จสิ้นลง พวกผูนําไดรวบรวมประชาชน

อีกรอบหน่ึง พวกเขาพึ่งไดเฉลิมฉลอง ตอนน้ีเปนเวลาจะสารภาพความผิดและ
กลับใจใหมตอพระพักตรพระเจา
 ตอนแรกพวกผูนําบอกพวกเขาใหหยุดแสดงความเศราโศก และการ
มีความรูสึกเสียใจตอความผิดบาปท่ีพวกเขาไดทํา แตนั่นไมไดหมายความวา 
ความทุกขโศกเศรา และการสารภาพบาปไมมีความสําคัญ แตบัดนี้ เพราะ
พวกเขาไดเฉลิมฉลองในพิธีแหงความยินดีไปแลว เวลาน้ีเปนเวลาจะตองทํา
การสารภาพความบาปอยางเหมาะสมตอไป
 สิง่ท่ีเกิดขึน้ตรงนีไ้มไดเร่ิมจาก “ความปตยินิดี” ตามดวย “การสารภาพ
ความบาป” ที่จะตองทําในรูปนี้เสมอไป หรือหมายถึงเพียงการสลับอันดับ
กอนหลัง แมเราอาจตองการลําดับตามธรรมชาติ คือการสารภาพบาปเปน
อนัดบัแรก และตามดวยการเฉลิมฉลอง บางทีการเฉลิมฉลองในพระเมตตาคุณ

บทที่ 7
พระเจาผูทรงใหอภัยเรา

วันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2019
Our Forgiving God
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ของพระเจาในชีวิตของเราควรมากอน อยางไรก็ดี พระธรรมโรม 2:4 ตอนหนึ่ง
กลาววา “พระกรุณาคุณของพระเจาน้ัน มุงจะชักนําทานใหกลับใจใหม” 
พระคุณความดีของพระเจาควรได “ปลุกใจ” (evoke) เราใหตองการสรรเสริญ 
และเล้ียงฉลอง (feasting) ขณะเดียวกันไดเตือนเราใหระลึกวา เราจําเปน
ตองไดรับการอภัยบาป ไดรับการชําระใหสะอาดและการสรางขึ้นใหม

การอดอาหารและนมัสการวันอาทิตย
 อานพระธรรมเนหะมีย 9:1-3 เพราะเหตุใดพวกเขาจึงแยก
ตัวเองออกจากชาวตางชาติ

 แมวากอนหนาน้ีทานเนหะมียมีความตองการอยางยิ่งจะใหประชาชน
รูสึกปล้ืมใจจริงๆ ในเวลาแหงความยินดี แตบัดนี้ทานไดนําชนอิสราเอลสวม
ผากระสอบ ทําการอดอาหาร และบอกใหพวกเขาถอมจิตใจลงตอพระพักตร
พระเจาและโปรยฝุนผงบนศีรษะของพวกเขา ในการสารภาพครั้งนี้ชนตางชาติ
ไมมีสวนรวมในความบาปของชาวอิสราเอล ชาวอิสราเอลคือสายเลือดของ
ชาวฮีบรู ซึ่งทราบวาความบาปของพวกเขาจําเปนตองไดรับการอภัย ความรู
ในเร่ืองความบาปแหงชนชาติของพวกเขา วาเปนสาเหตุทําใหพวกเขาตองถูก
กวาดตอนไปเปนเชลยยังตางแดน
 การรวมใจกันเปนหน่ึงในการอธิษฐาน และการสารภาพความบาป 
เผยใหเห็นวา พวกเขาเขาใจในธรรมชาติของความบาป ชนอิสราเอลเวลานั้น
ไมไดรูสึกโกรธบรรพบุรุษ (predecessors) ของพวกเขาที่เปนเหตุของความ
บาปใหญหลวง ซึ่งทําใหผูคนทั้งชาติตองถูกกวาดตอนไปเปนเชลย อีกทั้งพวก
เขาไมใชเวลาในการบนวา หรือครํ่าครวญเก่ียวกับการเลือกของอดีตผูนํา และ
ประชาชนในเวลานั้นซึ่งขาดความเลื่อมใสในพระเจา อันเปนสาเหตุทําใหพวก
เขาไดรับผลของการกระทํา และบัดนี้พวกเขาเปนเพียงคนกลุมเล็กเมื่อเปรียบ
เทียบกับคนทั้งชาติ ไดเดินทางกลับประเทศบานเกิด และแทนที่พวกเขาจะ
ผูกติด (harboring) อยูกับความเกลียดชัง และความคับของใจ พวกเขาได
หันมาหาพระเจาดวยการถอมใจลง และสารภาพความบาปของพวกเขา

Fasting and Worship



บทที่ 7   พระเจาผูทรงใหอภัยเรา    71

 เนหะมีย 9:3 รายงานวาประชาชนอานจากหนังสือ ธรรมบัญญัติเปน
เวลาหนึ่งในสี่ของวัน (6 ชั่วโมง) และเวลาอีกหนึ่งในสี่ของวัน พวกเขาใชใน
การสารภาพความบาป และนมัสการพระเจา นี่เปนการอานหนังสือโทราห
รอบที่สาม การอานหนังสือโทราหถือเปนศูนยกลางของการสารภาพบาป 
เพราะพระธรรมดังกลาวเปนความจริงมาจากพระเจา การอานพระคัมภีร
ของเรา เทากับเราและพระเจาไดเขามาอยูใกลกันมากข้ึน ขณะเดียวกันพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ไดตรัสกับเราและสอนเรา ความจริงแหงพระวจนะของ
พระองคไดหลอหลอม (molds) ความนึกคิด ความเขาใจ และหนุนใจใหชีวิต
ของเรากลาแข็งขึ้น ขณะท่ีชาวอิสราเอลตางก็สารภาพความบาป พวกเขารูสึก
เสียใจ และรองไห เพราะการที่ไดใชเวลาในความบริสุทธิ์จากการเสด็จมาสถิต
อยูของพระเจา ทําใหเราไดรับรูถึงความงดงาม และความดีของพระองค และ
เรารูสึกอัศจรรยใจที่พระเจา พระผูทรงสรางแหงจักรวาลเลือกที่จะมาสถิตอยู
กับเรา แมวาตัวเราจะไมมีคุณคาพอ ดังนั้นเราตระหนักวาถาปราศจากพระเจา
ในชีวิตของเรา เราก็จะไมแตกตางจากบรรพบุรุษของเราท่ีคร้ังหนึ่งออนแอใน
ความเชื่อ มีเพียงพระเจาเทานั้นที่กระทํากิจในตัวเรา พระองคจึงทรงสามารถ
จะทําใหเราเปนคนที่พระองคทรงประสงคจะใหเราเปนได

 อานพระธรรมดาเนียล 9:4-19 เราจะนําวธิอีธษิฐานของดาเนียล
มาใชในชีวิตสวนตัวและในคริสตจักรไดอยางไร

การเร่ิมตนของคําอธิษฐาน วันจันทร
 การตอบสนองของประชาชนตอการไดรับฟงจากการอานพระคัมภีร 
พวกเขาไดรวมกันอธิษฐานซ่ึงใชเวลานานมาก  ในการพรรณนาถึงพระคุณความดี
ของพระเจา เมื่อเปรียบเทียบประวัติศาสตรกับความสัตยซื่อของชาวอิสราเอล
ในอดีต คนหนึ่งสามารถสังเกตไดวา การตอบสนองครั้งนั้นเปนประดุจเรื่อง
เทศนมากกวาการอธิษฐาน เพราะพระคัมภีรเกือบทุกขอเปรียบเทียบไดกับคํา
เทศนาสั่งสอน ณ ที่ใดที่หนึ่งในพระคัมภีร

Beginning of the Prayer
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 อานพระธรรมเนหะมี 9:4-8 เพราะเหตุใดการอธิษฐานจึงเริ่ม
ตนดวยการมุงเนนไปที่พระคัมภีรบางขอ

 ในสวนแรกของคําอธิษฐาน ประชาชนรวมกันโมทนาพระคุณ สรร-
เสริญพระนาม และถวายพระสิริอยางเจาะจงแดพระนามของพระเจา ใน
วัฒนธรรมของชาวฮีบรู “นาม” ไมเปนเพียงใครคนหน่ึงเรียกอีกคนหน่ึง แต
บอกใหทราบถึงเอกลักษณเฉพาะของเขา ดังนั้นการสรรเสริญพระนามของ
พระเจามีความสําคัญย่ิง เพราะเปนการเผยใหโลกเห็นวา พระนามน้ีเปนนาม
ที่ควรคาแกการสักการะและถวายพระสิริ เพราะนี่เปนพระนามของพระผูสราง
แหงจักรวาล  คําอธิษฐานในวันนั้นเริ่มตนดวยการนมัสการพระเจาในฐานะท่ี
พระองคทรงเปนพระผูสราง และพระเจาผูทรง “รักษาทุกสิ่งไว” (preserves) 
(เนหะมีย 9:6 อาน โคโลสี 1:16, 17 ดวย) คําวา “รักษาทุกสิ่งไว” มาจาก
คํากริยาในภาษาฮีบรู ซึ่งหมายถึง “รักษาใหคงสภาพเดิม หรือคงความมีชีวิต
ชีวาไว”
 พระเจาผูทรงสรางสรรพส่ิง เปนผูทรงเลือกอับราฮัม ไมใชเพราะทานมี
ลักษณะพิเศษอะไรมากกวา “ดวงใจของทาน” มี “ความสัตยซื่อ” เมื่ออานดู
ประวัติของทาน ดูเหมือนทานขาดความเช่ือในหลายโอกาส แตในท่ีสุดเม่ือ
พระเจาทรงขอใหทานอับราฮัมถวายบุตรของทานเปนเครื่องถวายบูชาแก
พระองค และทานไมลมเหลว (ดู ปฐมกาล บทท่ี 22) ทานอับราฮัมไมได
เรียนรูที่จะเปนคนสัตยซื่อเพียงแคขามคืน แตตลอดเวลานานปในการเดินติด
ตามพระเจาของทาน ในภาษาฮีบรู คําวา “ดวงใจ” อางถึง “จิตใจ” ดวย หรือ
กลาวไดอีกอยางวา ทานอับราฮัมไดพัฒนาความสัตยซื่อขึ้นในความคิดและใน
การกระทําจนเปนที่รับรูไดโดยพระเจา
 ในการเร่ิมตนไมกี่ประโยคในคําอธิษฐานของชาวอิสราเอลในคร้ังนั้น 
มีการเอยวาพระเจาทรงเปน (1) พระผูทรงสราง (2) ผูทรงรักษาทุกสิ่งไว 
(3) ผูทรงรักษาพระสัญญา กอนอื่นชาวอิสราเอลไดรับการเตือนใจใหตระหนัก
วา “พระเจาคือใคร” : พระองคทรงสัตยซื่อ ทรงเปนพระเจาผูทรงสรางเรา 
ทรงรักษาเราไว และพระองคทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงใหไวตอเราเสมอ การ
ระลึกความจริงเหลานี้ของพระเจาไว  จะชวยเราใหมองเห็นพระเจาในทัศนวิสัย 
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บทเรียนในอดีตวันอังคาร
 อานพระธรรมเนหะมีย 9:9-22 สวนน้ีของคําอธิษฐานมีความ
แตกตางจากสวนแรกอยางไร 

 ชวงเปล่ียนผานจากการสรรเสริญพระนามของพระเจาสาํหรบัความสัตย
ซื่อของพระองค แลวเลาเปรียบเทียบถึงความไมสัตยซื่อของชาวอิสราเอลขณะ
อยูในประเทศอียิปต และประสบการณในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งทําใหเรามองเห็น
โครงราง (outline) แตกตางไปโดยสิ้นเชิง กับสิ่งตางๆ ที่พระเจาทรงประทาน
แกคนอิสราเอลจึงเปนสิ่งที่นาเศรา (unfortunately) ที่ “บรรพชน” ตอบ
สนองตอของประทาน ดวยความมีทิฐิ ความด้ือดึง และความไมใสใจใน
กิจกรรมแหงความการุณย (gracious acts) ของพระเจาทามกลางพวกเขา
 การรับรูถึงความลมเหลวของมนุษย วาขาดการอุทิศถวายอยางใจจริง
ตอพระเจา นับเปนกาวสําคัญสูการสารภาพบาป และการกลับใจใหม และแม
ขอพระคัมภีรเหลานี้ซึ่งพูดเกี่ยวกับผูคนที่ถูกกันออกไปหางไกลเรา ไมมีใคร
สามารถปฏิเสธวาทุกคนทามกลางพวกเรา วามีปญหาในประเด็นเดียวกัน
 แนนอน ตรงน้ีคือจุดที่พระกิตติคุณเขามาเพ่ือเรา และเพ่ือพวกเขา
เชนกัน การสารภาพความบาปของเราไมไดชวยใหเราไดรับความรอด ความ
รอดมีมาโดยการถวายบูชาของพระคริสตในนามของเรา การสารภาพจะตอง
ตามมาดวยการกลับใจใหม ซึ่งถือเปนศูนยกลางของการรับรูวา เราจะไดรับ
การชําระใหบริสุทธิ์โดยพระคริสตเทานั้น “ผานการกลับใจใหม และความเชื่อ 

Lessons From the Past 

(perspective) ที่เปนจริงทุกมุมมองและท่ีจะเรียนรูที่จะไววางใจในพระองคใน
ชวงสถานการณยากลําบากที่สุดของเรา ขณะที่เราอาจรูสึกเหมือนวา พระองค
ทรงอยูหางไกลเรา อีกทั้งคิดในแงลบวา พระองคไมทรงหวงใยเราแลว ซึ่ง
เปนการทาทายที่เราคิดขึ้นเอง

 เพราะเหตุใดหลักความเช่ือเร่ืองพระเจาที่เปนพระผูสรางจึงเปน
ศูนยกลางแหงความเชื่อของเรา นอกจากน้ีแลวมีหลักความเชื่อขอใด
อีกที่สําคัญ เรื่องวันสะบาโตเก่ียวของกับการนมัสการพระผูสรางอยางไร
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เราตอนรับพระคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของเรา องคพระผูเปนเจาทรงเปน
ผูอภัยความบาปของเรา และทรงยกการลงโทษความบาปตามท่ีพระวจนะของ
พระเจาไดกลาวไว ใหลงโทษผูที่ไดลวงละเมิดพระบัญญัติของพระองค ดังนั้น
คนบาปจึงสามารถยืนตอพระพักตรของพระเจาดังผูบริสุทธิ์ เพราะพระคริสต
ไดทรงนําเขาสูความชื่นชมยินดีของชาวสวรรคแลว และโดยพระวิญญาณ
บรสิทุธิพ์วกเขาสามารถมคีวามสมัพนัธกบัพระบดิา และพระบตุรได” (เอลเลน-
จี. ไวท, Selected Messages, เลม 3, หนา 191)
 ในเวลาเดียวกัน เพราะพระคุณและความดีของพระเจา ไดทําใหเรา
สารภาพความบาปของเรา และกลับใจใหมจากทางผิดบาป เราจะตองมีความ
ตั้งใจมุงม่ัน (determined) โดยอาศัยฤทธ์ิอํานาจของพระเจาเชนกัน ในการท่ี
เราจะละทิ้งพฤติกรรมแหงความบาปท้ังปวง 
 ในหวงลึกสุดของอดีต อิสราเอลเปนชนชาติที่ดื้อดึง แตพระเจาไดทรง
รักพวกเขาตลอดมา เมื่อเรามองยอนกลับไปดูจะเห็นวาพระเจาไดทรงทําอะไร
บางสําหรับชนชาติอิสราเอล เปนสิ่งเตือนใจชาวอิสราเอลวา พระเจาไดทําสิ่ง
ตางๆ มากมายเพ่ือพวกเขาในอดีต และพระองคจะทรงดูแลพวกเขาในปจจุบัน 
และจะทรงดูแลตอไปในอนาคต นี่คือสาเหตุวา ทําไมจึงสําคัญมากสําหรับผูคน 
ที่จะระลึกถึงพระเจาเสมอวาพระเจาไดทรงทําอะไรในประวัติความเปนมาของ
พวกเขา เมื่อพวกเขาหลงลืมโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาตกสูความยุงยาก

 ใหคุณคิดยอนกลับไป ณ เวลาหน่ึงท่ีคุณแนใจวาพระเจาไดทรง
ทํางานในชีวิตของคุณ เพื่อนําคําปลอบประโลมจากสิ่งที่พระเจาไดทรง
ชวยคุณ มาเปนกําลังใจในคร้ังตอไปเม่ือคุณตองตอสูดิ้นรนกับบางส่ิง 
สามารถเรียนรูถึงคุณความดีของพระเจาทามกลางเวลาเม่ือคุณทอแท
สุดๆ เพื่อเสริมกําลังใจตัวเองอยางไร

พระบัญญัติและผูเผยพระวจนะพุธ
 อานพระธรรมเนหะมีย 9:23-31 ชาวอิสราเอลมีพฤติกรรม
อยางไร เม่ือทําการเปรียบเทียบกับพระเจา “ผูทรงพระมหากรุณาธิคุณ
ยิ่งใหญ” (เนหะมีย 9:25) 

The Law and the Prophets
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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) และแตละคร้ังมี
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
ที่พระเจาทรงประทานใหเรา พระองคประสงคใหเรามีความยินดีในส่ิงที่
พระองคทรงประทานให แตความยินดีไมไดรับประกัน (guarantee) วาเราจะมี
ความสัมพันธที่ดีกับพระเจา ที่จริงแลวถาเราไมระมัดระวังสิ่งเหลานี้สามารถ
กลายเปนกอนหินทําใหเราเดินสะดุดได
 อยางไรก็ดี ในบทเรียนนี้ พวกผูนําพากันสารภาพที่พวกเขาไมสัตยซื่อ
ตอพระเจา ขณะที่พวกเขามองผานประวัติศาสตร พวกเขามองเห็นหัวขอ
เจาะจงของความผิดซึ่งพวกเขาไดทําไปในนามของชนชาติ ลักษณะสอง
ประการท่ีโผล (emerge) ขึ้นมาใหเห็นปรากฏข้ึนหลายคร้ังคือ (1) ชาว



76   พระธรรมเอสราและเนหะมีย

การสรรเสริญและการออนวอนวันพฤหัสบดี
 อานพระธรรมเนหะมีย 9:32-38 จุดเนนตอนจบคําอธิษฐาน
สารภาพบาปคืออะไร

 คาํอธิษฐานไดหวนกลับมาสรรเสริญพระเจาวาพระองคคอืใคร: พระองค
ทรงยิ่งใหญ ทรงมหิทธิฤทธิ์ และนาเกรงขาม พระองคทรงรักษาพันธสัญญา 
และทรงพระกรุณา ดูเหมือนพวกเขามีความจริงใจในการรับรูของพวกเขาวา 
พระเจาทรงแสนดีตอพวกเขาเพียงใด
 ในเวลาเดียวกันพวกเขาไดกลาวออนวอน (petition) ดวยการทํา 
“พันธสัญญา” กับพระเจา ซึ่งไดกลาวพรรณนาในรายละเอียดใน เนหะมีย 
บทที่ 10
 “ขาแตพระเจาของขาพระองคทั้งหลาย ซึ่งเปนพระเจาย่ิงใหญ ทรง
ฤทธิ์ และนาเกรงขาม ผูทรงรักษาพันธสัญญา และความรักมั่นคง ฉะนั้นขอ

Praise and Petition

อสิราเอลโยนพระบญัญตัขิองพระเจาทิง้ไป และ (2) พวกเขาทาํการขมเหงผูเผย
พระวจนะของพระเจา
 เวลาน้ีพวกเขาตระหนักวาพระบัญญัติของพระเจา และผูเผยพระวจนะ
ของพระองคมีความจําเปนตอการพัฒนาของพวกเขาในฐานะเปนประเทศที่
เปนประชากรของพระเจา และในฐานะบุคคล คําอธิษฐานของพวกเขากลาว
เนนในบทสรุปในเร่ืองน้ีโดยกลาววา “ถามนุษยรักษาพระบัญญัติของพระเจา 
พระองคจะทรงสถิตอยูกับพวกเขา” และ “เพราะฉะน้ันเจาทั้งหลายจึงตอง
รักษากฎเกณฑของเรา และกฎหมายของเรา ผูที่ทําตามจึงจะมีชีวิตอยู เราคือ
ยาหเวห” (เนหะมีย 9:29; เลวนีติ ิ18:5) และโดยการเนนจดุเดน (highlighting) 
วาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาเปนผูดลใจผูเผยพระวจนะใหเขียนหรือ
พูดออกมา พระเจาทรงประทานพระบัญญัติใหเรา เพ่ือเราจะมีชีวิตอยางครบ
บริบูรณ (abundant) และพระองคทรงสงผูเผยพระวจนะของพระองคมาเปน
ผูนําเราใหเขาใจความจริงของพระองค สิ่งที่เราทํากับของประทานเหลานี้ เปน
คําถามของสิ่ง ซึ่งขาดเสียมิไดสําหรับเราทั้งปวง
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พระองคอยาทรงเห็นวา ความทุกขยากลําบากทั้งสิ้นนั้นเปนแตสิ่งเล็กนอย ซึ่ง
บังเกิดขึ้นกับขาพระองคทั้งหลาย กับบรรดากษัตริยของขาพระองคกับบรรดา
เจานาย บรรดาปุโรหิต บรรดาผูเผยพระวจนะ บรรพบุรุษ และชนชาติของ
พระองคทั้งสิ้น ตั้งแตสมัยกษัตริยอัสซีเรีย จนถึงวันนี้” (เนหะมีย 9:32) 
 ประชาชนจะตองจายเงนิภาษใีหกบักษตัรยิทัง้หลายทีป่กครองพวกเขา  
ความกดดันจากทุกดานกําลังรบกวน (plaguing) ชนกลุมเล็กทั่วอิสราเอล 
และพวกเขารูสึกเหน็ดเหนื่อยทอแท พวกเขาตองอดกลั้นอดทนตอนักปกครอง
แบบกดขี่คนแลวคนเลา และพวกเขารอความหวังที่จะไดรับการบรรเทา
 นาสนใจจริง ที่พวกเขาเรียกพวกเขาเองวา “ผูรับใช” (servants) หลัง
จากไดสาธยายความไมสัตยซื่อของชนชาติของพวกเขาในอดีตจบลง แลวเร่ิม
เอยถึงพวกเขาเองดวยคําวา ผูรับใชทั้งหลาย แนนอนพวกเขาเชื่อฟงผูอยู
เหนือพวกเขา การใชถอยคําดังกลาว บอกเปนนัยวาพวกเขาตะหนักวาพวก
เขาตองเชื่อฟงองคพระผูเปนเจาไมเหมือนคนรุนกอนที่ดื้อดึงนี่เปนการแสดง
ออกในความปรารถนาของพวกเขาที่จะเปนคนสัตยซื่อตอองคพระผูเปนเจา 
และพระบัญญัติของพระองค และในฐานะท่ีเปนผูรับใชทั้งหลายของพระเจา 
พวกเขาทูลขอพระองคไดโปรดเขาแทรกแซงสิ่งที่พวกเขากําลังเผชิญหนาอยู
แทนพวกเขาดวย
 ชุมชนของทานเอสราและเนหะมีย บรรยายถึงประสบการณที่พวกเขา
กําลังเผชิญอยูวา “เราทั้งหลายเปนทุกขนัก” (เนหะมีย 9:37) ซึ่งเปรียบ
ไดกับความยากลําบากที่คนอิสราเอลไดประสบขณะอยูในประเทศอียิปต 
(เนหะมีย 9:9) การอธิษฐานสรรเสริญพระเจา และทูลขอพระองคอยาไดทรง
มองขามพวกเขา ตอนน้ีชุมชนทูลขอพระเจาใหเขามาแทรกแซง เหมือนท่ี
พระองคทรงทําในอดีต แมวาพวกเขาไมมีคุณคาเหมาะสมเพียงพอ เพราะจะ
วาไปไมมีแมกษัตริยองคเดียว เจาชายองคเดียว แมแตพวกปุโรหิตและผูเผย
พระวจนะ หรือบรรพบุรุษที่สัตยซื่อ ดังนั้นพวกเขาไววางใจในพระคุณของเจา
องคเดียวเทานั้น เพราะพระองคทรงพระเมตตา และพวกเขาจะไมวางใจใน
ผลงานของบรรพบุรุษของพวกเขา แตหวังใจใหองคพระผูเปนเจาจะเขาแทรก
แซงแทนพวกเขา
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “การสารภาพความบาป” 
หนา 37-41, เคล็ดลับแหงความสุข

 ในพระธรรมเนหะมีย 9:25 กลาววา ชาวฮีบรูทั้งหลายสนทนากันวา
บรรพบรุษุของพวกเขามคีวามรูสกึ “ปตยินิดใีนพระมหากรณุาธคิณุของพระเจา”
พระเจาทรงเปนผูทรงประกอบการดียิ่งใหญ รากศัพทตรงน้ีเปนคําเดียวกับ
คําวา “เอเดน” ซึ่งเปนชื่อของสวนที่พระเจาทรงประทานใหกับอาดัมและเอวา 
บรรพบุรุษของมนุษยคูแรกเขาอาศัย (ปฐมกาล 2:15) บางถาจะใหดีตองแปล
วา “พวกเขารูสึกเหมือนไดอยูในสวนเอเดน” อะไรทํานองน้ัน” หากใชคําวา 
“เอเดน” เปนคํากริยา
 พระกิตติคุณทําใหกลับไปสูสภาพเดิม (restoration) มีสัญลักษณ
อะไรที่เราสามารถจะใชแทนสวนเอเดน ซึ่งในที่สุดเราทั้งปวงจะถูกทําใหกลับ
สูสภาพเดิมได พระเจาทรงเรียกชาวฮีบรู (ทานอับราฮัมและตอมาเผาพันธุ
ของทาน) ใหออกมา และเดินไปสูทางแยก (crossroads) แหงโลกสมัยโบราณ
เพื่อสรางส่ิงที่สะทอนสวนเอเดนใกลชิดที่สุด ซึ่งอาจปรากฏอยูไดแมแตหลัง
จากชาวยิวไดกลายเปนคนพลัดถิ่น และไดกลับมายังแผนดินบานเกิด 
ศักยภาพยังคงอยูตรงนั้น “เพราะวาพระยาหเวหจะทรงชูใจศิโยน พระองคจะ
ทรงชูใจท่ีทิ้งรางทุกแหงของเธอ และจะทําใหถิ่นทุรกันดารของเธอเหมือน
สวนเอเดน” (อิสยาห 51:3) ถูกแลวผูคนมีความยินดีในพระพรดานวัตถุ
สิ่งของ ที่องคพระผูเปนเจาทรงสัญญากับพวกเขา พระพรท่ีประทานให ไมวา
จะเปนไปในระดับใดในโลกที่ลมลง สิ่งเหลานี้ควรทําใหเรารําลึกถึง (remi-
niscent) ความอุดมสมบูรณของสวนเอเดน และน่ันเปนส่ิงดี พวกเขาสมควร
จะไดรับความช่ืนชมยินดี พระเจาทรงสรางโลกดวยวัตถุธาตุตางๆ อยางลงตัว 

 อานพระธรรมโรม 5:6-8 ขอพระคัมภีรเหลานี้สะทอนสิ่งที่ชาว
อิสราเอลกําลังทูลขอพระเจาอะไรบางเราไดรับคําหนุนใจอะไรจากการ
อธิษฐานนี้ และทานอัครทูตเปาโลกําลังกลาวอะไรในพระธรรมโรม
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เพื่อใหชาวอิสราเอลสมัยโบราณรูสึกชื่นชมยินดีในพระพรที่ทรงประทานให
ความบาปของพวกเขาคือ “การคิดถึงสรรพส่ิงสมบูรณคลายสวนเอเดนสําหรับ
พวกเขาเอง” แทนที่จะคิดสิ่งที่พวกเขาไดรับจากความดียิ่งใหญของพระเจา 
แตพวกเขาลืมองคพระผูเปนเจา (เอเสเคียล 23:35) พระเจาแสนดีผูทรง
ประทานความสมบูรณใหกับพวกเขา แทนที่สิ่งดีงามนั้นจะดลใจพวกเขาไมให
หยุดท่ีสิ่งของท่ีพวกเขาไดรับ ซึ่งก็สิ้นสุดลงตรงน้ัน 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 บทท่ี 9 ที่กลาวถึงพระผูสรางและ
 ค้ําจุนชีวิต สิ่งนี้บงบอกวา การสรางโลกเปนพ้ืนฐานทางความเช่ือ
 ของเราอยางไร

3. เราจะตระหนักถึงการรับรูตั้งแตเดิมที่เต็มไปดวยความบาป โดย
 ไมปลอยใหซาตานใชความบาปตามธรรมชาติของเราทําใหเรา
 ทอถอยและละท้ิงความเช่ือไดอยางไร
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“ดวยเหตุนี้ เราท้ังหลายจึงทําพันธสัญญาม่ันคง และ
บันทึกไว เจานาย คนเลวี และปุโรหิตของเราท้ังหลาย 
จึงประทับตราของเขาไว.....เราจะไมเพิกเฉยตอพระนิเวศ
ของพระเจาของเรา” (เนหะมีย 9:38; 10:39)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 พระคัมภรีหมายความอยางไร  เมือ่พดูเก่ียวกับ  “พนัธสัญญา” 
คําอธิบายงายท่ีสุดเก่ียวกับสิ่งที่พระคัมภีรเอยถึงพันธสัญญาคือ 

“เปนการสถาปนาความสัมพันธทางกฎหมายระหวางพระเจา และประชากร
ของพระองค” พระเจาตรัสวา “เจาทั้งหลายเปนประชากรของเรา และเราคือ
พระเจาของเจา” นอกเหนือกวานี้ เราสามารถพบตัวอยางพันธสัญญาท่ีได
เขียนไวทามกลางชนชาติอื่นๆ ในโลกสมัยโบราณ บอยคร้ังเปนการทําพันธ-
สัญญาระหวางผูนําและผูรับใชที่อยูภายใตเขา
 พันธสัญญาเหลานี้ถูกสถาปนาขึ้นเพราะเปนประโยชนแกทั้งสอง
ฝาย ผูนําจะดูแลคนที่อยูใตพวกเขา และผูคนที่อยูใตพวกเขาจะตองจายภาษี 
(หรือเคร่ืองบรรณาการ) แตสําหรับพระเจา เร่ืองพันธสัญญาจะแตกตางกัน
ออกไป พระเจาจะไมไดรับสิ่งใดจากพันธสัญญาน้ัน กระน้ันพระองคทรง

บทที่ 8
พระเจาและพันธสัญญา

วันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2019
God and the Covenant
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แนวคิดเกี่ยวกับพันธสัญญาวันอาทิตย
 อานพระธรรมเนหะมีย 10:1-29 (ทําใหความจําของคุณกลับมี
ชีวิตขึ้นโดยการอานเนหะมีย 9:36-38) ใครเปนผูทําพันธสัญญาฉบับนี้ 
และเหตุใดทั้งสองฝายจึงทํารวมกัน 

 แมวามีเพียงหัวหนาทั้งสองฝายเซ็นชื่อในเอกสาร ขอพระคัมภีรชี้ให
เห็นขอสงัเกตวา “และคนท้ังปวง...ไดสมทบกบัพ่ีนองของเขากับขุนนางของเขา
เขาในการสาบาน และปฏิญาณท่ีจะดําเนินตามธรรมบัญญัติของพระเจา” 
(เนหะมีย 10:28, 29) มีอะไรสําคัญเปนพิเศษเกี่ยวกับพันธสัญญา ที่ทําให
พวกเขาทั้งปวงปรารถนาที่จะเขาไปมีสวนในขอตกลงกับพระเจา เพื่อที่จะตอบ
คาํถามน้ี  เราตองกลบัไปยงัจดุแรกเร่ิมและทาํความเขาใจแนวคดิของพระคัมภรี
ในเรื่องพันธสัญญา
 พนัธสญัญามคีวามสาํคญัเพราะวาเปนสวนหนึง่ในเรือ่งราวของพระเจา
ที่ทําการตกลงกับครอบครัวของมนุษยที่เปนคนบาป และเผยใหเห็นความ
ปรารถนาแรงกลาของพระเจาที่จะมีความสัมพันธกับมนุษย ทั้งยังเปดโอกาส
ใหประชาชนแสดงออกถึงความปรารถนาของพวกเขาที่จะอุทิศถวายชีวิตแด
พระเจา

สัญญาจะรักษาขอสัญญาไวอยางสัตยซื่อ แมวาฝายมนุษยบางครั้งจะเบี้ยว
พันธสัญญาน้ันก็ตาม ทุกพันธสัญญาจะพวงดวยขอตกลงไว อยางพันธสัญญา
ระหวางมนุษยกับพระเจา เมื่อปฏิบัติตามจะไดพระพร เมื่อละเมิดก็จะไดรับคํา
สาปแชงพระเจาทรงทําพันธสัญญากับชาวอิสราเอล ชาวอิสราเองจะตองรูเมื่อ
สิ่งเลวรายไดเร่ิมประดังเขามา เพราะพวกเขาไดละเมิดพันธสัญญานั้น
 สัปดาหนี้เราจะมองไปยังพันธสัญญา ที่ชาวอิสราเอลไดทําการตออายุ
(renewed) ไวกับพระเจา ในพระธรรมเนหะมีย บทที่ 10 และใหทําการ
อภิปรายหลักการทั่วไปเก่ียวกับประวัติศาสตร และความสําคัญของการทํา
พันธสัญญาที่บันทึกไวในพระคัมภีร

The Idea of the Covenant
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 เร่ืองการทรงสรางของพระเจาในพระธรรมปฐมกาล 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
เปนผูเร่ิมธรรมเนยีมทีช่ัว่รายนัน่คือการมสีามหีรือภรรยาหลายคน (polygamy) 
นับแตนั้นมามีความรุนแรง และการแกแคนในฝายเชื้อสายของคาอิน อยางไร
ก็ตามเชื้อสายของคาอินไดแตงงานใกลชิดกันกับพงศพันธุของ “เสท” ซึ่ง
ยังคงความสัตยซื่อ และเชื้อสายคนที่เจ็ดของเสทถูกยกขึ้นมาเปนตัวอยางคือ
ทาน “เอโนค” ผูซึ่ง “ดําเนินกับไปพระจา” (ปฐมกาล 5:24) ซึ่งตอมาทาน
เอโนคถูกรับขึ้นไปสวรรคทั้งเปน นาเสียดายอยางยิ่งที่ชาวโลกตอนรับเอาฝาย
ความช่ัวรายมากกวาความสัตยซื่อตอพระเจา และสายพันธุของผูติดตาม
พระเจามีจํานวนนอยลงทุกขณะ จนไมนานดูเหมือนไมเหลือครอบครัวที่มีใจ
ศรัทธาในพระเจา ที่พระเจาสามารถสงถอยคําแหงพระสัญญาเพ่ือชวยมวล
มนุษยได ณ จุดนั้นเอง พระเจาทรงเขาแทรกแซงโดยทรงสงน้ํามาทวมโลก 
เปนการทวมใหญทุกพื้นผิวของโลก ซึ่งเทากับเปนการสรางโลกข้ึนใหม เปน
การพลิกกลับ (reversal) และทําลายลางชีวิตคนบาปทั้งมวล อยางไรก็ดี
พระเจาทรงทําลายมนุษยคนบาปเทานั้น ขณะที่จริงมนุษยก็ไดทําลายตนเอง
อยูแลว (ปฐมกาล 6:11-13) 

 คณุเคยมีประสบการณสวนตัวทีเ่หน็วา  ความบาปเปนตวัทาํลาย
ที่ทรงพลังมากหรือไม อะไรเปนสิ่งเดียวที่มีอํานาจเหนือความบาป และ
เราจะไดรับอํานาจดังกลาวไดอยางไร
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พันธสัญญาในประวัติศาสตรวันจันทร
 ชวงเวลาหลังนํ้าทวมโลก พระเจาเร่ิมงานอีกครั้งหนึ่ง ตอนน้ีทรงเร่ิม
จากโนอาห และครอบครัวท่ีมีจํานวนคนเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ กับครอบครัว
ของโนอาหก็เชนกัน พระองคทรงสรางความสัมพันธขึ้น และศูนยกลางของ
ความสัมพันธนั้นคือแนวคิดเรื่อง “พันธสัญญา” พระคัมภีรบงบอกเอกลักษณ
ของพันธสัญญาสําคัญเจ็ดประการท่ีพระเจาทรงทําไวกับมนุษย

 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 
  ซึ่งเรียกวา พันธสัญญาซีนาย หรือพันธสัญญา
  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) 

 ขอพระคัมภีรตอไปน้ีกลาวถึง “พันธสัญญานิรันดร” อะไรบาง 
(ปฐมกาล 9:16; 17:7; อิสยาห 55:3; ฮีบรู 13:20)

 พระคัมภีรกลาวเปนเสียงเดียวกันถึง “พันธสัญญานิรันดร” รวม 
16 คร้ัง ในจํานวนน้ี 13 ครั้ง กลาวเจาะจงวาพระเจาทรงทําพันธสัญญากับทาน
อับราฮัม ทํากับชาวอิสราเอลที่ภูเขาซีนาย และทํากับกษัตริยดาวิด พันธ-
สัญญาแตละฉบับที่กลาวมาขางบน แมวาจะมีความพิเศษไมเหมือนใคร 
(unique) มีรอยประทับ “พันธสัญญานิรันดร” ซึ่งเหมือนกับ “ขาวประเสริฐ
นิรันดร” ที่ไดประกาศคร้ังแรกใน พระธรรมปฐมกาล 3:15 ขาวพระกิตติคุณ
นิรันดรนี้ ถูกนํามาเปดเผยตอเน่ืองตลอดในพระคัมภีร ซึ่งเนื้อหามีความลุมลึก
เดยีวกันกบัพนัธสัญญานิรนัดร  ซึง่เปนพนัธสัญญาหนุนเนือ่งกัน (consecutive) 
เพื่อทําหนาที่อธิบายใหเขาใจในความลุมลึกของ “พันธสัญญาแหงความรัก” 

Covenants in History
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โครงสรางของพันธสัญญาวันอังคาร
 นักศึกษาพระคัมภีรตระหนักวามีรูปแบบโครงสรางของพันธสัญญา
ในพระคัมภีร เร่ืองนี้มีใหเห็นแมในพันธสัญญาที่ชาว “ฮิตไทต” (Hittites) 
สมัยโบราณทําขึ้น คือพระเจาทรงส่ือสารกับผูคนในลักษณะเฉพาะท่ีผูคนใน
วัฒนธรรมของพวกเขาจะเขาใจได พันธสัญญาเปนสิ่งสามัญท่ีชนอิสราเอล
สมัยโบราณใชกัน อยางเชนพันธสัญญาที่ชาวอิสราเอลทํากับพระเจา ประกอบ
ดวยสวนตางๆ ดังตอไปนี้: (ก) บทความเบื้องตน (พระเจาคือใคร) (ข) ประวัติ
ความเปนมา (เอยถึงความสัมพันธที่ผานมา) (ค) การกําหนดเงื่อนไขหรือ
กฎเกณฑ ซึ่งรวมถึงพระพร และคําสาปแชงเมื่อฝายหนึ่งไมปฏิบัติตาม 
(ง) การเปนพยาน (จ) เซ็นชื่อในพันธสัญญา ดังนั้นจึงไมเปนเร่ืองประหลาด

Covenantal Structure

ซึ่งไดเปดเผยอยางสมบูรณในแผนการแหงความรอด พันธสัญญาเกา และ
พันธสัญญาใหม (พระคัมภีรเดิมและพระคัมภีรใหม) บอยครั้งใหถอยคําที่
แตกตางกัน ขณะที่สวนประกอบเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
 1. การชําระใหบริสุทธ์ิ (ตอเนื่อง) (Sanctifi cation) “พระยาหเวห
ตรัสดังนี้แหละ เราจะบรรจุธรรมบัญญัติไวในเขาท้ังหลาย 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
เพ่ือนบาน และพ่ีนองของตนแตละคนอีกวา จงรูจักพระยาหเวห เพราะเขา
ทุกคนจะรูจักเรา ตั้งแตคนเล็กนอยท่ีสุด ถึงคนใหญโตท่ีสุด” (เยเรมีย 31:34;  
ฮีบรู 8:11)   
 4. การทําใหเปนผูชอบธรรม (Justifi cation) “พระยาหเวหตรัส
ดังนี้และ “เพราะเราจะใหอภัยความผิดบาปของเขา และจะไมจดจําบาปของ
เขาอีกตอไป” (เยเรมีย 31:34; ฮีบรู 8:12)
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ใจท่ีพระเจาทรงใชบางส่ิงในลักษณะท่ีคลายกัน เพื่อสื่อสารกับประชากรของ
พระองคในสมัยโนน พระองคทรงใชวิธีการที่พวกเขาคุนเคย
 ยกตัวอยางเชน หนังสือ “เฉลยธรรมบัญญัติ” ทั้งเลม ถูกเขียนข้ึนใน
รูปแบบของพันธสัญญา เพราะวาทานโมเสสเช้ือเชิญประชากรของพระเจาให
เขาสูการทําพันธสัญญาใหมกับพระเจาของพวกเขา ซึ่งไดแสดงใหเห็นพันธ-
สญัญาในรูปแบบน้ี: (1) บทความเบ้ืองตน (เฉลยธรรมบัญญตั ิ1:1-5) (2) ประวัติ
ความเปนมา (เฉลยธรรมบัญญัติ 1:6-4:43) (3) เงื่อนไข ขอกําหนด หรือกฎ
เกณฑ (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:44-26:19) (4) คําอวยพรและคําสาปแชง (เฉลย-
ธรรมบัญญัติ บทท่ี 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 เม่ือทานโยชูวาเตือนประชาชนถึงสิ่งที่พระเจา
ทรงไดทําเพื่อพวกเขาในอดีต (โยชูวา 24:2-13) หลังจากการเลาเรื่องประวัติ-
ศาสตร ก็จะยกเรื่องเงื่อนไขหรือขอบัญญัตินั้นมากลาว (โยชูวา 24:14, 15, 23) 
ตามมาดวยพระพรในดานตางๆ เมื่อปฏิบัติตาม และจะไดรับคําแชงสาปหาก
ละเมิด (โยชูวา 24:19, 20) มีการระบุถึงพยาน (โยชูวา 24:22, 27) และกลาว
เสรมิถงึการจดัหาพเิศษ (special provision) (โยชวูา 24:25, 26) ตรงนีเ้ชนกนั 
รูปแบบพ้ืนฐานของพันธสัญญาจะถูกใชเพื่อส่ือสารกับชาวอิสราเอล และแสดง
ใหพวกเขาเห็นวา ไมเพียงพระเจาจะทรงนําพวกเขาในอดีต แตทรงกําหนดให
พวกเขารักษาพันธสัญญาไวจนถึงวันสิ้นสุดของพันธสัญญา

 อานพระธรรมโยชูวา 24:15 มีหลักการอะไรตรงน้ี ที่เราสามารถ
นํามาประยุกตใชกับเราในวันนี้ได
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คําปฏิญาณพุธ
 อานพระธรรมเนหะมีย 10:30-39 สี่สิ่งที่ชาวอิสราเอลปฏิญาณ
เพื่อฟนฟูพันธสัญญา มีอะไรบาง

 ประชาชนท้ังหลายไดกลาวปฏิญาณที่จะปฏิบัติตามสิ่งตอไปนี้
1. จะไมแตงงานกับคนตางความเชื่อ (พวกไหวรูปเคารพ)
2. จะถือรักษาวันสะบาโตไวมั่นคง (ไมทําธุรกิจในวันสะบาโต)
3. ทําการยกหน้ีในปสะบาโต ใหคนยากจนและใหอิสรภาพแกพวกเขา
4. สนับสนุนกิจการในพระวิหาร ดานเงิน นําบุตรหัวปมาถวาย นําผลแรกและ
 สิบลดหนึ่งมาถวาย
 คําปฏิญาณสามขอแรกเก่ียวโยงกับความสัมพันธกับคนอ่ืนๆ (การ
แตงงาน และการยกหนี้) และกับพระเจา (วันสะบาโต) ขณะขอสุดทาย 
(เนหะมีย 10:32-39) เกี่ยวเนื่องกับกฎเกณฑของโบสถ (หรือวิหาร)
 เปาหมายของชุมชนคือการเผยใหเห็นวาพวกเขาไดใหคํามั่น (com-
mitted) ตอพันธสัญญา ดังนั้นการปฏิบัติตนตามพันธกิจ จะเสริมสรางความ
สัมพันธกับพระเจา และคนอ่ืนๆ แมวาพวกเขาจะไมรักษาพันธสัญญาไวอยาง
สมบูรณเสมอ พวกเขาเขาใจวานิสัยดี และการปฏิบัติถูกตองจะมีอิทธิตอ
อนาคต ถาชาวอิสราเอลจะเดินไปบนเสนทางถูกตอง พวกเขาจะตองมุงในการ
ปฏิบัติและนิสัยที่ถูกตอง ซึ่งจะเปนพลังกระแส (conductive) นําไปสูจุดที่ตอง
การได  ถาพวกเขาตองการดาํเนนิกบัพระเจาใกลชดิ  พวกเขาตองใหความสาํคญัใน
เรื่องวันสะบาโตและดูแลโบสถ เพราะนั่นเปนบันไดขั้นสําคัญนําไปสูทิศทางนั้น
 นาเสียดาย ที่พวกเขาไมรักษาคําปฏิญาณของพวกเขาไวดีพอ ตามท่ี
เห็นในบทสุดทายของพระธรรมเนหะมีย กระนั้นแมทุกคนไมถือรักษา แตมี
จํานวนไมนอยที่ไดถือปฏิบัติ ดวยการชวยเหลือของพระเจา ชวยใหพวกเขา
เพงมองไปยังพระองค เราสามารถพัฒนานิสัยที่ดี และมุงมั่นเดินไปบนเสน
ทางถูกตองและยึดติด (stick) บนเสนทางนั้นได

Pledges
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 “เม่ือทานใชความตั้งใจอยางถูกตอง ชีวิตของทานจะไดรับการ
เปลี่ยนแปลงท้ังหมด เมื่อทานถวายความตั้งใจของทานใหพระคริสต 
ทานไดนาํตวัทานเองเขามาผกูพนักบัอาํนาจทีเ่หนือกวาเจาผูครอบครอง
และอํานาจใดๆ ทั้งส้ิน ทานจะมีกําลังจากเบ้ืองบนที่คอยพยุงทานให
มั่นคง และดวยการมอบถวายตัวใหพระเจาอยางตอเนื่อง ทานจะ
ดําเนินชีวิตใหมได ซึ่งเปนชีวิตแหงความเช่ือ” (เอลเลน จี. ไวท, เคล็ด-
ลับแหงความสุข, หนา 48) มีสิ่งใดดึงร้ังคุณไวจากการมีประสบการณ
ตามที่ไดเขียนไวตรงน้ี

พระวิหารวันพฤหัสบดี
 มองไปท่ีพระธรรมเนหะมีย 10:32-39 เหตุใดการประกอบพิธี
ในพระวิหารมีความสําคัญสําหรับชาวอิสราเอล ตามที่แสดงใหเห็น 
(เนหะมีย 10:39) เหตุใดพระวิหารจึงมีความจําเปนตอความเชื่อโดย
รวม (ฮีบรู 8:1-7)  

 ชาวอิสราเอลไดปฏิญาณที่จะดูแลพระวิหาร แมวาพวกเขาจะเปนชน
กลุมเล็ก ดานการเงินไดรับความกดดันจากกษัตริยหลายองคที่ปกครองตอ
เน่ืองมา  พวกเขาตดัสินใจวาพวกเขาจะถวายจากเงนิจํานวนเล็กนอยทีพ่วกเขามี 
เพ่ือจะทําใหการดําเนินงานในวิหารมีความรุงเรืองแทนที่เพียงแคจะดํารงอยู
เทานั้น ดังน้ันพวกเขาเลือกที่จะถวาย “หนึ่งในสามของเซเขล (shekel) 
สําหรับการประกอบพิธีในพระวิหารทุกป แทนที่จะถวายเมื่อมีการสํารวจ
สํามะโนครัว ตามที่มีบัญญัติกําหนดไว ทั้งชาติมองเห็นความจําเปนที่จะถวาย
เกินกวาขอกําหนดบงบอกไว เพิ่มเติมจากจํานวนนี้พวกเขาจัดใหกับหลาย
ครอบครัวอยางเจาะจง เพื่อรับผิดชอบในการจัดหาฟนสําหรับแทนบูชา ซึ่ง
ในเรื่องนี้พวกเขาตางรับรูวา ถาไมมีการจัดระเบียบใหมีใครรับผิดชอบ การ
ปรนนิบัติรับใชอาจจะคอยๆ แผวไป
 พวกเขาสงเสริมใหมีการถวายผลแรก และถวายบุตรคนแรก ถวาย
สิบลดหนึ่ง และถวายเงินถวาย โดยใหถือวาเปนสวนหนึ่งของการนมัสการใน

The Temple
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พระวิหาร เพื่อการปรนนิบัติรับใชของพวกปุโรหิต และชาวเลวีทั้งหลาย สิบ-
ลดหน่ึงของทุกสิง่จะใหสาํหรบัชาวเลวี สวนเงนิถวายเม่ือมกีารถวายบุตรคนแรก
ถือเปนเงิน “คาไถ” (redeemed by money) เปนจํานวนที่เพ่ิมขึ้นจากที่ชาว
เลวีไดรับ อยางไรก็ดีจากสิบเปอรเซ็นตที่ชาวเลวีไดรับจะถูกสงใหพวกปุโรหิต
 พระวิหารทําการรับใชประดุจการเตนของหัวใจของชนชาติอิสราเอล 
เปนศูนยกลางแหงความเช่ือของพวกเขา นับเปนเร่ืองโศกเศราที่เกิดขึ้น เมื่อ
กษัตริยเนบูคัดเนสซารไดรื้อพระวิหารลง และนําเครื่องใชอันศักดิ์สิทธิ์ของ
พระวิหารไปยังบาบิโลน เมื่อพิธีในพระวิหารไดรับการจัดการอยางถูกตอง
เหมาะสม พระวิหารและพิธีตางๆ ไดทําใหจิตวิญญาณของชาวอิสราเอลมี
ชีวิตชีวา เพราะพิธีทั้งหลายไดชี้ไปยังการแกปญหาเร่ืองความบาปใหผูคนวา
พวกเขาจะไดรับการไถใหรอด “ผานลูกแกะของพระเจา” เมื่อพระเยซูสิ้น
พระชนมบนไมกางเขน เทากับปญหาไดรับการแกไขตามที่ไดจัดสรรไวโดย
เรียบรอย (โรม 5:5-10) ยิ่งกวานั้น จากการเขารวมถวายบูชาประจําปใน “วัน
ลบมลทิน” ประชาชนไดเรียนรูวาในท่ีสุดแลว พระเจาทรงมีแผนจะขัดความ
บาปใหหมดสิ้นตลอดไป หรือกลาวไดอีกอยางวา พระวิหารไดทําการรับใชใน
การเปดเผยใหกับผูคนไดเห็นแผนการแหงความรอดทั้งหมดผานการมองไป
ยังพิธีถวายบูชาตางๆ ของพระวิหาร ผลลัพธที่เราไดรับจากการมองไปยัง
พิธีตางๆ ของพระวิหารนั้นแสนย่ิงใหญ และมีความจําเปน ใหเรามองไปยัง
ภาพใหญแหงพระอุปนิสัยของพระเจาซึ่งสองสวาง (illuminate) ไปยังแผน
การแหงความรอด

 “คํากลาวนี้สัตยจริง และควรแกการรับใชไวอยางยิ่ง คือวาพระ-
เยซูคริสตเสด็จมาในโลก เพื่อทรงชวยคนบาปใหรอด และในพวกคน
บาปนั้น ขาพเจาเปนตัวเอ” (1 ทิโมธี 1:15) ความหวังของทานเปาโล
คอือะไร และเราสามารถจะทาํใหเปนความหวงัของเราไดอยางไร...เชนกนั

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จ.ี ไวท ในบท “การอุทศิถวายตัวแดพระเจา” 
หนา 43-48, เคล็ดลับแหงความสุข
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 “ในการทําหนาท่ีของพวกปุโรหิตในพระวิหาร กระทําในหองสองหอง 
ปุโรหิตหลายคนจะทําหนาที่ประจําวันในหองวิสุทธิสถาน (holy place) และ
ในปละคร้ังมหาปุโรหิตจะประกอบพิธีในหอง อภิสุทธิสถาน (the most holy 
place) เพื่อทําการชําระพระวิหารใหสะอาด ในแตละวันคนบาปที่กลับใจใหม
จะนําสัตวบูชามายังดานหนาของลานพระวิหาร แลววางมือบนหัวของสัตวที่จะ
ทําการถวายบูชา แลวทําการสารภาพความบาปของเขา ดังนั้นความบาปของ
เขาจะเปลี่ยนผานไปยังสัตวที่ไมมีบาปตัวนั้น แลวสัตวตัวนั้นจะถูกฆา สิ่งนี้
มีความจําเปน เพราะถาปราศจากการหล่ังเลือดแลวก็จะไมมีการยกความ
บาปออกไป “เพราะชีวิตของเน้ือหนังอยูในเลือด” (เลวีนิติ 17:11) การละเมิด
พระบัญญัติของพระเจา พระบัญญัติกลาววาผูละเมิดตองชดใชดวยชีวิตของผู
ที่ละเมิด... ตรงน้ีพระเจาทรงยอมรับเลือดของสัตวบูชา เปนตัวแทนการชดใช
ความบาปของคนบาปที่สํานึกผิดโดยปุโรหิตจะเปนผูชวยในการจับ และฆา
สัตวตัวนั้นและจะเปนผูนําเลือดของสัตวตัวนั้นไปทําการพรมลงตรงหนามาน 
ซึ่งหลังมานน้ันเปนหีบพระโอวาท (the Ark) ซึ่งบรรจุพระบัญญัติ 10 ประการ 
ที่คนบาปไดละเมิด ...อนึ่งอาจไมตองนําเลือดของสัตวตัวนั้นเขาไปพรหมที่
หนามานดังกลาว  แตพวกปุโรหิตจะเอาเนือ้สตัวตวันัน้ไปทําอาหารรับประทาน 
ระหวางปุโรหิต และครอบครัวของพวกเขา พระเจาจะทรงใหปุโรหิตแบก
รับความบาปไว จนกระท่ังเขาไดนําเลือดของสัตวบูชาไปประพรมท่ีหนามาน
ในคราวตอไป...ความบาปท่ีพวกเขาแบกไวก็จะไดรับการชําระ ทานโมสสได
กลาวเตือนพวกปุโรหิตในเรื่องนี้วา “เหตุไฉนทานจึงไมรับประทานเครื่องบูชา
ลบลางบาปในวิสุทธิสถาน ในเมื่อเปนของบริสุทธิ์ที่สุด ซึ่งไดใหทาน เพ่ือทาน
จะไดแบกรับความผิดของชุมชน เพื่อลบลางบาปของเขาท้ังหลายตอพระ-
ยาหเวห” (เลวีนิติ 10:17) พิธีทั้งสองมีสัญลักษณคลายกัน (ก) การนําเลือด
ไปประพรมหนามานหลังไดฆาสัตวบูชาหรือ (ข) การที่ปุโรหิตรับประทานเนื้อ
สัตวบูชาตัวน้ัน และแบกรับความบาปไวจนกวาจะเขาไประกอบพิธีในราย
ตอไป หรือวันตอไปในพระวิหาร ความบาปของคนบาปท่ีนําสัตวบูชามาถวาย 
และตัวปุโรหิตเองท่ีไดแบกรับความบาปไว ก็จะไดรับการชําระบาปใหพน
มลทิน” (เอลเลน จี. ไวท, สงครามแหงประวัติศาสตร, หนา 418)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จงพิจารณาถึงส่ิงที่คุณไดปฏิญาณไวกับพระเจาและไดละเมิด 
 ไมวาจะทําดวยความตั้งใจหรือไมก็ตาม คุณไดเรียนรูอะไรจาก
 ประสบการณนั้น สิ่งนั้นชวยเตือนสติคุณไมใหทําผิดซ้ําอีก
 หรือไม

2. พันธสัญญาเปนสรางความสัมพันธโดยมีพระบัญญัติรองรับ เมื่อ
 เราไดละเมิดพันธสัญญา ในขณะท่ีพระเจายังทรงสัตยซื่อ ความ
 สัตยซื่อของพระเจามีพลังโนมนาวมนุษยใหมีความสัมพันธ
 ใกลชิดกับพระองค และชวยใหเราดําเนินชีวิตตามท่ีควรจะเปน
 อยางไร

3. มีกี่ครั้งที่คุณไมสัตยซื่อตอพันธสัญญาใหมที่ทํากับพระเจา (ดู
 ลูกา 22:20; ฮีบรู 8:13; 9:15) เพราะเหตุใดจึงสําคัญที่คุณจะ
 ตองเขาใจแผนการแหงความรอด และคําสัญญาของการใหอภัย 
 ที่ทรงประทานแกเรา เพราะการถวายบูชาไถบาปของพระเยซู 
 ซึ่งพระโลหิตของพระองคไดประทับตราลงใน “พันธสัญญาใหม” 
 เพื่อเรา
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“ไดสมทบกับพี่นองของเขากับขุนนางของเขา เขาใน
การสาบาน และปฏิญาณที่จะดําเนินตามธรรมบัญญัติ
ของพระเจา ซึ่งทรงมอบไวกับโมเสสผูรับใชของพระเจา
และที่จะรักษา และกระทําตามพระบัญญัติของพระ-
ยาหเวยองคเจานายของเรา และตามกฎหมาย และกฎ
เกณฑของพระองค” (เนหะมีย 10:29)

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 

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ตามปกติเราจะกระโดดขามการลําดับญาติของวงศตระกูล 
(genealogies) และรายช่ือหรือรายการยาวๆ ในพระคัมภีร แต

องคพระผูเปนเจาทรงดลใจใหผูเผยพระวจนะเขียนไวดวยเหตุผลบางประการ  
องคพระผูเปนเจาทรงเปนพระเจาแหงรายละเอยีด  พระองคทรงสงัเกตสิง่เจาะจง
ตางๆ และส่ิงนี้ทําใหเรามั่นใจ และทําใหเราไมหลงลืมพระองค ตัวอยางของ
ลําดับญาติ และวงศตระกูลสองสามครอบครัวตอไปน้ี ประกาศใหทราบวา
พระเจาทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดในครอบครัวของเรา และรายการของสิ่ง
ตางๆ บอกเราวา พระเจาทรงดูแล ขณะที่คนอื่นๆ ดูเหมือนมองเห็นวา “ไมมี
ความสําคัญ” พระเยซูตรัสวา พระเจาทรงดูนกกระจาบท้ังหลาย และแมแต

บทที่ 9
การทดสอบ ความยากลําบาก และรายช่ือ

วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2019
Trials, Tribulations, and Lists
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พระเจาแหงประวัติศาสตรวันอาทิตย
 อานพระธรรมเอสรา 1:9-11 และ ดาเนียนล 1:1, 2 ขอพระคัมภรี
ในดาเนียลชวยเราใหเขาใจ สิ่งท่ีทานเอสรากําลังอางถึงอยางไรบาง 

 สังเกตวาทานเอสราไดรับรายละเอียดอยางไร ขณะท่ีทานดาเนียล 
มองเห็นภาพใหญซึ่งเปนตัวแทนของส่ิงทั้งปวง ทั้งสองประการ ขอพระคัมภีร
เหลาน้ีแสดงใหเห็นวา องคพระผูเปนเจาทรงควบคุมสถานการณ
 “ประวัติศาสตรของนานาชาติพูดกับเราในปจจุบัน โดยพูดกับทุก
ชนชาติ และแตละบุคคล พระองคทรงกําหนดสถานที่ในแผนการยิ่งใหญของ
พระองค ทุกวันนี้มนุษยและชนชาติตางๆ ไดรับการทดสอบโดยเคร่ืองหย่ัง 
(plummet) จิตใจในพระหัตถของพระองคผูไมเคยทําสิ่งผิดพลาด ทั้งหมด
ขึ้นอยูกับการเลือกของเขาเอง ซึ่งเปนตัวกําหนดชะตาชีวิต (destiny) และ
พระเจาทรงใชอํานาจเหนือ (overruling) คนท้ังปวงเพ่ือทําใหพระประสงค
ของพระองคความสําเร็จ” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและเหลากษัตริย,
หนา 536)

 อานพระดาเนียล บทที่ 5 ขอพระคัมภีรนี้สอนอะไรเรา เกี่ยวกับ
การพิพากษา ท่ีพระเจาทรงตัดสินชีวิตของกษัตริยเบลชัสซาร

The God of History

ทรงนับเสนผมบนศีรษะของเรา “นกกระจาบหาตัว เขาขายสองอาสซา-
รีอันไมใชหรือ และนกน้ันแมสักตัวเดียวพระเจาก็ไมไดทรงลืมเลย ถึงผมของ
พวกเทานก็ทรงนับไวแลวทุกเสน อยากลัวเลย ทานก็มีคามากกวานกกระจาบ
หลายตวั” (ลกูา 12:6, 7) ในเม่ือพระเจาทรงดแูลในรายละเอียดเหลานี ้พระองค
ทรงดูแลเราทั้งหลายเชนกัน และพระองคทรงทราบในรายละเอียดของสรรพสิ่ง
ที่สรางความลําบากใหกับเรา
 เชนนั้น เราสามารถมีความเชื่อม่ันในพระองคไดเต็มๆ จงปลูกฝงความ
ไววางใจ และพ่ึงพาในพระองคเพราะองคพระผูเปนเจาทรงเอาพระทัยใสในทุก
พื้นที่แหงชีวิตของเรา ขณะท่ีเรากําลังไดรับการเก้ือหนุนจิตใจเทาที่เราจะรับได 
สิ่งนี้ควรไดบอกเราดวยวา เราจําเปนตองเอาใจใสในทุกพื้นที่อยางดีเชนกัน
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 บาบิโลนไดลมลงในเดือนตุลาคม ป ก.ค.ศ. 539 เมื่อกษัตริยไซรัส 
แหงอาณาจักรเปอรเซียไดชัยชนะเหนือกษัตริยเบลชัสซารแหงบาบิโลน ซึ่ง
พระองคไดไววางใจอยางผิดๆ ในความสําเร็จของอาณาจักรของพระองค ขณะ
ที่พระองคใชชีวิตอยางหรูหราฟุมเฟอย อีกทั้งพระองคแสนทะนงตน พระองค
แมยังจัดงานเลี้ยงฉลองในคืนที่อาณาจักรกําลังจะลมสลายลง ทั้งที่มีกองทหาร
อันเกรียงไกรของขาศึกกําลังลอมนครบาบิโลนไว และในคืนนั้นเองท่ีนครใหญ
ไดลมลงตองกองทหารของเมโด-เปอรเซีย พระองคถูกฆาตายตามอักษรที่
ถูกเขียนดวยพระหัตถจากเบื้องบนวา “ฝาพระบาทไดถูกชั่งในตราชู ทรงเห็น
วายังขาดอยู” (ดาเนียล 5:7) แมวากษัตริยเบลชัสซารทราบดีถึงชะตากรรม 
และการกลับใจของกษัตริยเนบูคัดเนสซารผูยิ่งใหญ แตพระองคหาไดเรียนรู
บทเรียนสําหรับพระองคไม จึงมักจะเกิดเร่ืองเศราสลดขึ้นเสมอเมื่อผูคนไม
ฟงคําเตือนของพระเจา และไมปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค ผูเผยพระ-
วจนะดาเนียลยังรับราชการอยูในสํานักพระราชวังของกษัตริยเสมอมา แต
กษัตริยไมทรงรับรูถึงทานดาเนียล และพระเจาของทาน เมื่อเราสูญเสียความ
รูสึกวาพระเจาทรงฤทธานุภาพ และทรงบริสุทธิ์ และพระองคทรงพระชนม
อยูเทากับเราไดเดินทางชีวิตบนเสนทางรวมกับความสับสน และปญหา
ตางๆ นานา ที่มาพรอมกับความเศราสลด ซึ่งในที่สุดจบลงที่ความตาย

 หลังจากท่ีทานดาเนียลเลาสั้นๆ ถึงเร่ืองกษัตริยเนบูคัดเนสซาร 
ทานดาเนียลไดกลาววา “ขาแตทานเบลชัสซาร ฝาพระบาทเปนราช-
โอรส แมฝาพระบาททรงทราบส่ิงเหลานีแ้ลว กไ็มถอมพระทัย” (ดาเนียล
5:22) เราสามารถจะสรางความมั่นใจ ในบริบทของชีวิตเราเอง จะไม
ทําความผิดพลาดที่กษัตริยเบลชัสซารไดทํา เราจะใหความจริงของ
ไมกางเขนทําใหเราถอมใจลงตอพระพักตรพระเจาไดอยางไร

ในเมืองตางๆ ของพวกเขาวันจันทร
 มองผานๆ ไปยังรายช่ือของผูคนในพระธรรมเอสรา บทที ่2 และ 
เนหะมีย บทที่ 7 คุณสังเกตเห็นอะไรเกี่ยวกับพวกเขา 

In Their Cities
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 มีรายชื่อซํ้าๆ กันในพระธรรมเอสรา บทที่ 2 (รายชื่อของผูคนที่เดิน
ทางกลับจากอาณาจักรบาบิโลนในคราวของทานเศรุบบาเบล และทานเยซูอา)
ในพระธรรมเนหะมีย บทที่ 7 นี่เปนเรื่องของเจตนา อีกครั้งหนึ่งรายชื่อ
เหลานี้อาจดูเหมือนทําใหรูสึกเบ่ือ แตรายช่ือเปดเผยจุดที่สําคัญวาพระเจา
ทรงหวงใยเกี่ยวกับรายละเอียดที่เราอาจไมใสใจ ตอนนี้กําแพงกรุงเยรูซาเล็ม
ถูกสรางเสร็จเรียบรอย และขอพระคัมภีรตรงนี้เปดเผยใหทราบวา ในสมัย
ของทานเอสราและทานเนหะมีย ชาวยิวพลัดถิ่นที่เดินทางมาพรอมกับทาน
ทั้งสองเปนผูมีสวนทุมเทพลังกาย และใจสูความสําเร็จยิ่งใหญนี้ แมวาพระเจา
องคเดียวเทาน้ันไดประทานความสําเร็จนี้ ซึ่งท่ีจริงผูคนในอาณัติของทาน
ทั้งสอง ไดตอยอดความสําเร็จจากผลงานของผูอพยพพลัดถิ่นรุนกอนที่ได
เร่ิมตนไวบางแลว แมวาภารกิจครั้งนี้แสนยากลําบากและมีความซับซอน 
เต็มไปดวยอุปสรรคขวากหนาม กําแพงเมืองจึงไมไดแลวเสร็จในเวลาเร็ว
กวานี้ การเปนผูนําของทานเอสรา และทานเนหะมียถือวาสําคัญ แตผูใช
แรงงานตางมุงหนาทํางานของพวกเขาอยางทุมเท แตละกลุมมุงมั่นในภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมายใหทําแตกตางกันไป และผลลัพธออกมานาประทับใจ จาก
จุดเริ่มตนในพระธรรมเอสรา บทที่ 2 ไดเชื่อมโยงไปถึงตอนจบใน เนหะมีย 
บทท่ี 7 นี่ไมเพียงพระวิหารหลังที่สองถูกสรางขึ้น แตภายในกรุงเยรูซาเล็ม
เองไดรับการบูรณะและการสรางขึ้นใหมจนแลวเสร็จ

 อานพระธรรมเนหะมีย 7:73 สิ่งนี้ไดสอนอะไรเราเก่ียวกับความ
สําเร็จ พวกเขาตางมีความปรารถนาท่ีจะทําตามนํ้าพระทัยของพระเจา 
อยางไร

 “ดังน้ันบรรดาปุโรหิต คนเลวี คนเฝาประตู นักรอง ประชาชนบางคน 
บาวไพรประจําพระวิหาร และคนอิสราเอลทั้งปวงอาศัยอยูเมืองของตน” 
(เนหะมีย 7:73) ในหลายแนวทาง ชาวยิวพลัดถิ่นที่เดินทางกลับมา และมี
สวนในการกอสรางตางรูสึกประหลาดใจ ผูคนท่ีในหลายปกอนไดปลอยให
ตัวเมืองของพวกเขาเต็มไปดวยซากปรักหักพัง พระวิหารของพวกเขาถูก
ทําลาย และที่ทํากินของพวกเขารกราง ตอนนี้เม่ือพวกเขากลับมายังท่ีดิน



บทที่ 9   การทดสอบ ความยากลําบาก และรายชื่อ      95

แปลงเดิมและบานเมืองเดิม และทําการกอสรางทุกสิ่งทุกอยางขึ้นใหม แมแต
พระวิหาร นี่ชางเปนความมหัศจรรยสําหรับพวกเขาและผูคนรอบกายพวกเขา
เชนกัน อยางไรก็ดีผูคนทั้งมวลเหลานี้ทําทุกส่ิงสอดคลองกับน้ําพระทัย และ
พระสัญญาของพระเจา

 มีสิ่งใดในชีวิตของคุณในเวลาน้ีที่ดูเหมือนจะส้ินหวัง แตอยางไร
กต็าม คณุยงัคงไววางใจในองคพระผูเปนเจาผูจะนาํทางคณุผานไปใหได

พวกปุโรหิตอยูที่ไหนวันอังคาร
 ไมมีคําถามเลย ตามที่เราไดมองเห็นเมื่อวานนี้ ชางเปนสิ่งที่นาทึ่ง
มาก คําพยากรณที่วา พระเจาจะทรงนําเหลาชาวยิวพลัดถ่ินเดินทางกลับจาก
อาณาจักรบาบิโลน มายังบานเกิดเมืองนอนไดสําเร็จสมจริง
 แตจากส่ิงใดๆ ที่รวมกันเขากับมนุษย ปญหาจะตองมีมาคูกัน และ
หน่ึงในปญหาใหญก็คือ แมจะมีพระสัญญาอัศจรรยในเร่ืองการกอสรางเพ่ือนํา
กลับสูสภาพเดิมหลังจากท่ีพวกเขาไดเดินทางกลับมา อยางไรก็ดีมีชาวยิวอีก
จํานวนมาก ไมตองการเดินทางกลับมายังแผนดินของบรรพบุรุษ และพวกเขา
ชอบการดําเนินชีวิตในบาบิโลนมากกวา เพราะเหตุใดพวกเขาจึงไมอยากเดิน
ทางกลับแผนดินแม

 อานพระธรรมเอสรา 8:1-15 เนนขอ 15 มีอะไรนาหวงใยมาก
ตรงน้ี เหตุใดจึงตองมีความหวงใยสําหรับบางคน ผูตองการสถาปนา
ชาติอิสราเอลขึ้นใหมในดินแดนบานเกิดเดิม

 ความจริงมีวา ไมใชชาวยิวทุกคนในบาบิโลน รวมไปถึงผูคนในเผาเลวี 
ตองการเดินทางกลับบานเกิด มีหลายองคประกอบท่ีพวกเขาไมอยากเดินทาง
กลับ คนรุนใหมจํานวนมากเกิด และเติบโตในแผนดินใหม และนั่นเปนสิ่ง
ทั้งหมดท่ีพวกเขามองเห็นและรูจัก หลายคนนึกถึงความยากลําบาก และ
อันตรายในการเดินทางกลับไปยังดินแดนที่พวกเขาไมรูจัก และไปเริ่มตน
ชีวิตใหม ในท่ีสุดหลังจากการเชิญชวน มีชาวเลวีจํานวนเพียงพอตัดสินใจเดิน

Where are the Priests? 
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ทางกลับพรอมกับคณะเดินทาง เพื่อจะเปนผูประกอบพิธีในพระวิหาร (ดูใน
บทเรียนสําหรับวันพฤหัสบดี) แมจะถือวาเปนการทาทายหลายประการ “นับ
ถึงเวลาน้ี ชาวยิวที่ถูกกวาดตอนมายังอาณาจักรบาบิโลน ไดอยูอาศัยในตาง
แดนถานับเปน 70 ป คนรุนแรก ถาเดินทางมาในวัยกลางคนสวนมากอาจ
เสียชีวิตไปแลว คนยิวพลัดถิ่นสวนมากนาจะเกิดในแผนดินใหม รวมทั้งผูที่
แตงงานและมีลูก และหลานเกิดใหมดวย...การขุดคนทางโบราณคดีที่เมือง 
“นิพเพอร (Nippur) ไดนําแสงสวางมาใหกับเอกสารหลายชิ้น ที่แสดงให
เห็นวาชาวยิวจํานวนไมนอยท่ีอาศัยอยูในแควนเมโสโปเตเมีย ในสมัยการ
ครองราชยของกษัตริย “อารทาเซอรซีส” เปนผูมีฐานะมั่งค่ัง เม่ือเปนเชนน้ี
พวกเขาคงไมอยากเดินทางกลับไปเริ่มตนใหม จึงนับเปนภารกิจยากลําบาก
สําหรับทานเอสรา และผูนําคนอ่ืนๆ ที่จะพูดโนมนาวใหชาวยิวพลัดถิ่นเดิน
ทางรวมกับคณะเดินทางของพวกเขา เพื่อตั้งเปนอาณานิคมขึ้น แตก็เปนท่ี
ประหลาดใจไมนอย ที่ทานเอสราและคณะผูนําประสบความสําเร็จในการเชิญ
ชวนผูคนนับไดเกือบ 2,000 ครอบครัวที่รวมในการเดินทางเสี่ยงภัยกลับแผน
ดินบานเกิดกับเพื่อนรวมชาติ” (The SDA Bible Commentary, เลม 3, 
หนา 376)

 “เราจะตองผานความยากลําบากหลายประการ กอนจะไดเขา
ไปในอาณาจักรของพระเจา (กิจการฯ 14:22) สิ่งน้ีบอกเราเก่ียวกับ
ความเปนจริงในเรื่องการทดลอง และความยากลําบากของผูที่ตองการ
รับใชพระเจาอยางสัตยซื่อ อยางไร

ถอมใจลงตอพระเจาพุธ
 อานพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 30:1-6 พระสัญญาอะไรที่
พระเจาทรงประทานใหชาวฮีบรูตรงนี้ เราตองทําอะไรกับพระสัญญานี้ 
ทามกลางพระสญัญาอ่ืนๆ ในทาํนองเดยีว ซึง่มคีวามหมายสาํหรบับคุคล 
อยางเชนทานเอสราและทานเนหะมีย 

 ทานเอสราและทานเนหะมียตางทราบเกี่ยวกับคําพยากรณทั้งหลาย 

Humbled Before God
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ทั้งสองทราบวาพระเจาจะทรงนําชาวอิสราเอลพลัดถิ่นเดินทางจากตางแดน 
กลับบานเกิด เราพบในเนหะมีย บทที่ 9 ซึ่งบอกวาทั้งสองทานทราบถึง
ประวัติศาสตรของพวกเขา และเหตุผลในปญหาสําหรับความยากลําบากของ
พวกเขา ในเวลาเดียวกัน พวกเขาทราบดวยวา โดยพระกรุณาคุณของพระเจา 
พระองคจะทรงนําพวกเขาเดินทางกลับถึงแผนดินแมอยางปลอดภัย แมวา
พวกเขายังเปนคนบาป ดังนั้นพวกเขาไววางใจในองคพระผูเปนเจา ซึ่ง
พระองคจะทรงทาํใหการเดนิทางจากดนิแดนพลดัถิน่กลบัถงึแผนดนิบรรพบรุษุ
อยางประสบความสําเร็จ พระสัญญาเหลานี้ อยางไรก็ดีไมไดหมายความวา
พวกเขาจะไมพบกับการทาทายหลายประการในตลอดเสนทาง ในสวนมาก
ของไตรมาสนี้ เราไดมองไปยังการทดลองตางๆ และความยากลําบาก
นานัปการที่ชาวอิสราเอลตองพบ แมพวกเขาจะอยูทามกลางพระสัญญาของ
พระเจาหลายขอ

 อานพระธรรมเอสรา 8:16-23 มีการทาทายอะไรเกิดข้ึนตรงน้ี 
และพวกเขาตอบสนองตอการทาทายเหลานั้นอยางไร

 ถึงแมวาจะมีพระสัญญาหลายขอ ทานเอสราทราบวามีอันตรายมาก
เพียงใดบนเสนทางที่จะเดินทางไปคร้ังนี้ ดังนั้นทานไดทําการอดอาหาร และ
ถอมกายใจลงตอพระพักตรของพระเจา นี่เปนวิธีการรับทราบวาพวกเขาจะ
ตองพึง่การวางใจในองคพระผูเปนเจาสําหรบัความสาํเรจ็ของพวกเขา  ในเวลานี ้
แมจะมองเห็นถึงอันตรายหลายครั้งบนเสนทางขางหนา แนวคิดที่จะทูลขอ
กษัตริยเพื่อใหชวยปกปอง เกิดขึ้นเพียงจุดเล็กๆ ในดวงจิตของทานเอสรา 
แตในที่สุด ทานเลือกที่จะไมทําเชนนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับทานเนหะมีย 
(เนหะมีย 2:9) ซึ่งมีกองทหารองครักษปกปองทาน ทานเอสรารูสึกชัดเจนวา 
หากทานทูลขอเชนนั้น จะเทากับการไมถวายพระเกียรติแดพระเจา เพราะ
ทานไดทูลกษัตริยไปกอนหนาน้ีแลววา “พระหัตถของพระเจาของเราอยูกับ
บรรดาผูที่แสวงหาพระองคใหเกิดผลดี แตฤทธานุภาพ และพระพิโรธของ
พระองคตอสูคนเหลานั้นที่ละทิ้งพระองค” (เอสรา 8:22) ในกรณีนี้ทุกสิ่งลงตัว
ไดดีสําหรับพวกเขา เพราะภายหลังตอมาทานเขียนไวใน (เอสรา 8:31) วา
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ในนครบริสุทธิ์วันพฤหัสบดี
 อานพระธรรมเนหะมีย 11:1, 2 มีอะไรกําลังดําเนินไปในบันทึก
ขอความตอนน้ี ทําไมจึงมีการจับฉลาก เพื่อดูวาใครจะไดเขาไปอาศัย
อยูในกรุงเยรูซาเล็ม และใครจะไดไปอยูหัวเมืองอื่น

 พระธรรมเนหะมีย บทท่ี 11 สอนอะไรเรา มคีวามจําเปนทีจ่ะมีประชากร
ชาวเมือง ที่จะเขาไปอาศัยอยูในกรุงเยรูซาเล็ม จากจํานวนคนอิสราเอลท่ีได
เดินทางมาชวยสรางกําแพงเมือง บูรณะตัวเมือง และสรางพระวิหารจนสําเร็จ
เรียบรอย 
 ปรากฏชัดวาเปนการงายกวาที่จะดํารงชีวิตอยู ณ ชนบทหางไกล มาก
กวาการต้ังบานเรือนในตัวเมือง ผูคนทั้งหลายตางมีที่ดินทํากินของตนเอง อัน
เปนมรดกจากบรรพบุรุษของตนที่จะปลอยใหทิ้งราง และเขาไปอาศัยในกรุง
เยรูซาเล็มถือเปนการเสียสละ และมีหลายครอบครัวมีความรูสึกวา เทากับ
พวกเขาไดถอนรากถอนโคนรากเหงาของพวกตนเอง ถาพวกเขาทําเชนนั้น 
ชีวิตจะพบกับการทาทายในส่ิงใหมๆ และการใชชีวิตตามรูปแบบชาวเมืองจะ
ตองแตกตางจากการอาศัยอยูในแถบชนบทแนนอน การยายเขาไปตั้งบาน
เรือนอยูในพื้นที่ใหมที่ไมคุนเคยมากอนยอมจะยากลําบากเสมอ  
 เปนการทาทายมากเพียงใดที่จะยายบานเรือนเขาไปอยูในเมืองใหม 
หรือประเทศที่ตองการใหเขาไปเผยแพรพระกิตติคุณ การดําเนินพันธกิจใน
ตัวเมืองตองการความเต็มใจ และความพรอมที่จะดําเนินการในสิ่งทาทายใหม 
ซึ่งมาพรอมกับความยากลําบากหลายประการ

In the Holy City

องคพระผูเปนเจาทรงปกปองพวกเขา และชวยใหพวกเขาไปถึงจุดหมายปลาย
ทางไดอยางปลอดภัย

 เราตองไววางใจในพระเจา ในทุกสิ่งทุกอยาง แตในขณะเดียว
กันก็มีบางครั้งที่เราตองขอความชวยเหลือจากคนที่ไมเชื่อพระองค 
เวลาใดเหมาะสมท่ีเราควรขอความชวยเหลือจากคนนอก
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 “คนงานของเราไมไดเอื้อมออกไปตามที่พวกเขาควรทํา ระดับผูนํา
ของเรายังไมตื่นตัวกับงานที่จะตองทําใหสําเร็จ เมื่อขาพเจาคิดถึงตัวเมืองซึ่ง
มีมากมาย และส่ิงที่ไดทําไปแลวมีนอยเหลือเกิน ในขณะท่ีมีผูคนอีกนับพันๆ
คนตองการไดรบัฟงคาํเตือนเร่ืองการเสด็จกลับมาในไมชาของพระผูชวยใหรอด
ขาพเจารูสึกมีความปรารถนาอัดแนนที่จะมองเห็นเหลาชายและหญิงออกไป
เต็มพละกําลัง เพ่ือทําการภายใตการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เติมเต็ม
ดวยความรักของพระคริสตเพื่อชวยดวงวิญญาณทั้งหลายที่กําลังจะพินาศ” 
(เอลเลน จี. ไวท, คําพยานสําหรับคริสตจักร, เลม 7, หนา 40)

 เหตุใดรายช่ืออันยาวเหยียดของพวกปุโรหิตและเผาเลวี ไดรับ
การกลาวถึงในพระธรรมเนหะมีย 12:1-26 มีอะไรเชื่อมโยงระหวาง
พวกเขา และการถวายกําแพงเยรูซาเล็ม ตามที่พรรณนาในสวนท่ีสอง
ของบทเดียวกัน (เนหะมีย 12:27-47) 

 พระเจาทรงประสงคจะใหเราทําการทุกสิ่งดวยวิธีการถูกตอง ดวยการ
อุทิศตัว (dedicated) และอุทิศชีวิตตน (consecrated) แดพระเจา เปนสิ่งที่
ตองทําเปนอันดับแรก กอนสิ่งยิ่งใหญจะประสบความสําเร็จ ครอบครัวของ
ปุโรหิตเหลานี้ไดชวยทานเนหะมียสรางกําแพงเมือง เพ่ือที่พวกเขาสามารถจะ
นมัสการพระเจาผูทรงพระชนมไดอยางปลอดภัยในพระวิหารโดยไมถูกขัด
จังหวะจากภายนอก กําแพงเมืองมีความสําคัญสําหรับความปลอดภัย แตถา
ปราศจากการอุทิศถวายตัวของพวกปุโรหิต การนมัสการแทจะตกอยูในภาวะ
อันตราย (jeopardy) ดังนั้นประชาชนท้ังมวล ซึ่งทําหนาที่แตกตางกัน 
พวกเขาตางมีบทบาทตองแสดงออก

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “ขอพิสูจนของการเปน
สาวก” หนา 57-65, เคล็ดลับแหงความสุข
 “มีเหลาคนผูรูจัก “ความรักนําไปสูการใหอภัย” ของพระคริสตและ
เหลาผูมีความปรารถนาจริงใจท่ีจะเปนบุตรชาย หญิงของพระเจา กระน้ัน
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พวกเขาตระหนักวา อุปนิสัยของพวกเขายังไมสมบูรณ ชีวิตของพวกเขายังมี
ขอบกพรอง และพวกเขามักจะเกิดความสงสัยวาดวงใจของพวกเขาไดรับการ
ฟนฟูโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือยัง ถาเปนเชนนี้ ขาพเจาขอแนะนําวาอยา
รูสึกทอถอย เราจะตองกมศีรษะลงและรองไหที่แทบพระบาทของพระเยซู 
เพราะวาเรายังขาดหลายส่ิง และทําผิดพลาดบอย แตอยาใหเราทอถอย แมวา
ศัตรูอาจชนะเราไดในบางคร้ัง เรายังไมถูกขับออก เราไมถูกปลอยทิ้ง ไมถูก
ปฏิเสธโดยพระเจา ณ เวลาน้ีพระคริสตยังอยูเบื้องขวาพระหัตถของพระเจา 
ทรงกําลังเฝาทูลขอเพ่ือเรา พระองคทรงปรารถนาจะไถเรากลับคืนมาเปนของ
พระองค เพื่อจะใหผูคนทั้งหลายมองเห็นความบริสุทธิ์ และศักดิ์สิทธิ์สะทอน
ออกมาผานคุณ หากคุณจะยอมสยบตัวคุณเองใหพระองค พระองคผูทรงได
เริม่ประกอบการดีในตัวคุณ  จะนําคณุไปจนถึงวนัของพระเยซูคริสต  จงอธิษฐาน
ดวยความรอนรนมากขึ้น อยาใหเราหันมาไวใจในพลังอํานาจของเราเอง แต
ใหเราไววางใจในอาํนาจของพระผูไถของเรา  และใหเราถวายสรรเสรญิพระองค 
ผูทรงอวยพระพรใหเรามีสุขภาพดี มีความสุขซึ่งแสดงออกมาผานใบหนาของ
เรา” (เอลเลน จี. ไวท, เคล็ดลับแหงความสุข, หนา 64)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. พระธรรมดาเนียล บทที่ 2 เปนคําพยากรณที่ลวงเลยมาหลาย
 พันป พระเจาทรงพยากรณถึงอาณาจักรตางๆ ที่ขึ้นสูอํานาจ 
 และลมสลายไปไดอยางแมนยํา รวมทั้งการทํานายวายุโรป
 ปจจุบันนี้ไมอาจรวมกันเปนเอกภาพได เราจะนําเอาคําปลอบ
 ประโลมจากคําพยากรณเรื่องนี้มาเปนเคร่ืองปลอบใจเราในโลก
 ที่สับสนวุนวายไดอยางไร

2. พระเจาทรงทราบทุกส่ิงเกี่ยวกับเรา สิ่งนี้ชวยใหเรารูสึกปลอดภัย 
 และมั่นใจวาเราอยูภายใตการดูแลของพระองค พระวจนะขอ
 หน่ึงกลาววา “แตบัดนี้ ยาโคบเอย พระองคผูทรงปนทานตรัส
 ดังน้ีวา อยากลัวเลย เพราะเราไดไถเจาแลว เราไดเรียกเจาตาม
 ชื่อ เจาเปนของเรา (อิสยาห 43:1) ขณะที่เรากําลังเผชิญปญหา
 มากมายเกี่ยวกับความสัมพันธหรือการเงินในสังคม คุณจะทํา
 ใหคนอ่ืนม่ันใจวา พระเจาทรงสถิตอยูใกล และทรงเอาพระทัยใส
 เราไดอยางไร

3. จงสังเกตเนื้อหาของบทเรียนในวันพุธ ที่เอสราไมตองการทูลขอ
 กองกําลังปกปองขณะเดินทาง ดวยเกรงวา จะทําใหคําพยาน
 ของทานเกี่ยวกับพระเจา ที่ไดใหกับกษัตริยกอนหนานี้จะกลาย
 เปนเร่ืองไรสาระ เชน เมื่อเราบอกคนอ่ืนวา พระเจาทรงเยียวยา 
 แตเราไปรับการรักษาจากแพทย แสดงวาเราขาดความเชื่อใช
 หรือเปลา ... จงอภิปรายกัน
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“และพวกเขารองเพลงตอบกัน สรรเสริญ และขอบ
พระคุณแดพระยาหเวยวาเพราะพระองคประเสริฐ เพราะ
ความรักม่ันคงของพระองค ดํารงเปนนิตยตออิสราเอล”  
(เอสรา 3:11)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ขอควรจําของสัปดาหนี้ทําใหเราเขาใจอยางลึกซึ้ง ถึงการนมัสการของชาวฮีบรู 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 ผูเขียนเปล่ียน
ผานไปยังเวลาเม่ือมีการเฉลิมฉลอง และทําการอุทิศถวายกําแพงเมือง เปน
ธรรมเนียมสําหรับชาวอิสราเอลที่จะอุทิศถวาย สิ่งใหญๆ แดพระเจา: อยาง
เชน พระวิหาร กําแพงเมือง หรือแมแตบานหลังใหญ และอาคารสาธารณะ 

บทที่ 10
การนมัสการองคพระผูเปนเจา

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2019
Worshiping the Lord
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การรองเพลงขององคพระผูเปนเจาวันอาทิตย
 อานพระธรรมเนหะมีย 12:27-29 สังเกตกุญแจของบางคําที่
เปดเผยใหเห็นการนมัสการ และการถวายสรรเสริญของพวกเขา วามี
ลักษณะเหมือนกับอะไร คุณจะใหคําพรรณนาอยางไร 

 ชนชาติอิสราเอลไดรับมอบหมายหนาที่เฉพาะกลุมของเผาเลวี ใหเปน
นักรอง และนักดนตรีสําหรับการนมัสการในพระวิหาร พระเจาทรงช้ีนําการ
ฝกซอม และใหคําสั่งสอนสําหรับงานรับใช เพราะการนมัสการในพระวิหาร
ตองมีความงดงาม ไมวาจะเปนการรองเพลง และเลนดนตรีจะตองทําอยาง
มืออาชีพ กษัตริยดาวิดไดจัดระเบียบแนวปฏิบัตินี้อยางประณีต ในราย
ละเอียด และเพื่อใหเกิดความงดงามโออางดงามมากกวาที่เคยเปนมาในอดีต 
ดังนั้นคนเชื้อสายของ “อาสาฟ” ผูซึ่งกษัตริยไดแตงตั้งใหเปนหัวหนานําการ
นมัสการในพระวิหาร ยังคงไดรับมอบหมายใหเปน “หัวหนานักรอง มีหนาที่
รับผิดชอบการนมัสการในพระนิเวศของพระเจา” (เนหะมีย 11:22) 

Singing the Songs of the Lord

การอุทิศถวายเปนพิธีที่ไดรับการเตรียมไวกอนอยางละเอียด ซึ่งจะประกอบ
ดวยการรองเพลง การเลนดนตรี การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม การถวายเครื่อง
สตัวบูชา  นาํมาซ่ึงความชืน่ชมยนิด ี การมบีรรยากาศสนุกครกึครืน้ (merriment) 
และการอธิษฐานขอพระเจ้าทรงชําระประชาชนให้บริสุทธิ์ (purification) 
กษัตริยดาวิดเปนผูสถาปนาพิธีเผาถวายเครื่องสัตวบูชาเขาไปในระหวางที่มี
การอุทิศถวาย และตอมาภายหลัง ผูนําชาวอิสราเอลคนอ่ืนๆ ติดตามตัวอยาง
ของพระองค โดยเริ่มจากกษัตริยซาโลมอน เมื่อพระองคนํา “หีบพันธสัญญา” 
เขามาประดิษฐานในหองอภิสุทธิ-สถานของพระวิหาร (1 พงศกษัตริย 8:5)
 สัปดาหนี้เราจะมองดูวา พวกเขานมัสการองคพระผูเปนเจาระหวาง
ชวงเวลาดังกลาวอยางไร และคํานึงดูวามีสิ่งใดบางที่พวกเขาทํา เพราะวาเรา
เปนผูนมัสการพระเจาองคเดียวกัน สามารถจะนํามาประยุกตใชดวยตัวเราเอง
ไดอยางไร
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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
จากจุดเร่ิมตน จนกระท่ังใชงานไดดี ซึ่งกษัตริยดาวิดเปนผูอํานวยการเอง 
สถาบันที่วามีครูสอนหลายคน และมีผูมาเขาศึกษาทั้งวัยเด็กถึงวัยผูใหญ ใน
ภาคปฏิบัติพวกเขาจะหมุนเวียนสูการรับใชงานดานดนตรีในพระวิหาร บางคน
เปนนักดนตรี บางคนเปนนักรอง บางคนดูแลเส้ือผาสําหรับใชในพระวิหาร 
จุดประสงคของการจัดระเบียบอยางมืออาชีพคืออะไร งานเหลานี้จะชวย
พัฒนาพรสวรรค และความมุงมั่นสู “ความยอดเย่ียม” (excellence) ความ
ยอดเยี่ยมควรจะเปนเปาหมายในการนมัสการ การสรรเสริญ ซึ่งจะตองมาจาก
ดวงใจ และการแสดงออก วิธีดีที่สุดผูมานมัสการจะไดรับการยกระดับใหสูงขึ้น
ดานจิตวิญญาณ คนหน่ึงสามารถสันนิษฐาน (assume) ไดวา เหลานักดนตรี 
และนักรองผูรับใชในพระวิหารจะไดรับการเลือกสรรอยางรอบคอบจากผูรับ
ผดิชอบ กอนที่จะถูกสงมาเปนผูนําในการนมัสการ

 คณุเคยไดรบัประสบการณแหงความชืน่ชมยนิดจีากการนมสัการ
ผานดนตรีบางไหม วิธีใดทําใหดนตรีมีความสําคัญตอคุณ

การชําระใหบริสุทธิ์วันจันทร
 หลังจากท่ีพระคัมภีรพูดเก่ียวกับการอุทิศถวายกําแพงเมือง จากน้ัน
กลาวถึงการมารวมตัวของกลุมนักรอง ขอพระคัมภีรตอมาใน เนหะมีย 12:30 
กลาวถึงการชําระใหบริสุทธ์ิของคณะนักรอง และนักดนตรีวา “บรรดาปุโรหิต 
และคนเลวี ไดชําระตนใหบริสุทธ์ิ และเขาท้ังหลายไดชําระประชาชน และ
ประตูเมือง กับกําแพงใหบริสุทธิ์”

Purifi cation
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 รากศัพทของคําในภาษาฮีบรูสําหรับคําวา “การชําระใหบริสุทธิ์” 
(purifi ed) หมายถึงการทําให “สะอาด” หรือ การทําให “บริสุทธิ์” ซึ่งถูกใช
ในขอพระคัมภีรหลายขอในพระคัมภีรเดิม รวมถึงความบริสุทธิ์ดานศีลธรรม
มีความบริสุทธิ์ และสะอาดตอพระพักตรของพระเจา

 “ถาเราเดินอยูในความสวาง เหมือนอยางท่ีพระองคสถิตใน
ความสวาง เราก็มีความสามัคคีธรรมซ่ึงกันและกัน และพระโลหิตของ
พระเยซูคริสต พระบุตรของพระองคก็ชําระเราใหปราศจากบาปท้ังส้ิน 
ถาเรากลาววาเราไมมีบาป เราก็หลอกตัวเอง และสัจจะไมไดอยูใน
ตัวเราเลย ถาเราสารภาพความบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและ
เท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระเราใหพนจาก
การอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอหน 1:7-9) พระคัมภีรขอนี้สอนเราเกี่ยวกับ 
(1) ธรรมชาติของมนุษย (2) การใหอภัยความบาปของพระเจา และ 
(3) ฤทธิ์อํานาจของพระเจาในชีวิตของเราท้ังหลาย

 พระวิหาร และศาสนพิธีตางๆ เปนสวนประกอบสําคัญในศาสนาของ
ชาวอิสราเอลสมัยโบราณ แตพระวิหารและศาสนพิธีตางๆ เปนเสนทางสูเปา
หมาย ไมใชเปาหมายที่สําเร็จลงในตัวเอง และเปาหมายที่วา คือการนํา
ประชาชนสูการมีความสัมพันธอันปลอดภัยกับพระเจาแหงพันธสัญญาของ
พวกเขา นั่นคือองคพระเยซูคริสต และตระหนักรูในอํานาจการชําระชีวิตของ
พวกเขาใหสะอาด และรับรูในสิ่งที่พระเจาไดทรงทําเสร็จแลว คือสิ่งที่องค
พระผูเปนเจาไดทรงชวยเราใหรอด ไดนําเราใหรักและนมัสการพระองค นี่คือ
เหตุผลเดียววาเหตุใด ที่คร้ังแลวคร้ังเลาชาวอิสราเอลในสมัยโบราณไดเริ่มตน
ใหม อันเน่ืองมาจากส่ิงที่พระเจาทรงไดทําเพ่ือพวกเขา ซึ่งไดชวยพวกเขาให
รูจักความดี และความรักขององคพระผูเปนเจา อันเปนศูนยกลางแหงความ
ชื่นชมยินดี และความรูสึกขอบพระคุณพระองค ซึ่งซึมซาบ (permeate) เขา
ไปในประสบการณของพวกเขา ขณะที่พวกเขานมัสการพระองค สําหรับเรา
ในปจจุบัน ประสบการณและความรูสึกในคุณคาของการไดรับการอภัยบาป 
ควรมาจากความกตัญูรูคุณซึ่งเรามีตอพระเจา และรูสึกถึงความหวัง และ
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นักรองสองคณะใหญวันอังคาร
 อานพระธรรมเนหะมีย 12:31-42 เหตุใดดนตรีจึงมีสวนสําคัญ
ตอการเฉลิมฉลองน้ี

 สวนหนึ่งของพิธีนมัสการในสมัยของทานเนหะมีย คือการสรางนักรอง
ขึ้นสองกลุม เพื่อรองขอบพระคุณพระเจา นักรองทั้งสองกลุมเริ่มรองเพลง โดย
มีนักดนตรีเลนดนตรีคลอไปพรอมกัน พวกเขาออกเดินจากจุดเดียวกัน จาก
นั้นเมื่อถึงจุดหนึ่ง กลุมนักรองและนักดนตรีสองกลุมจะเดินแยกออกจากกัน 
แตละกลุมเดินรอบกําแพงไปคนละทาง กลุมหน่ึงนําโดยทานเอสรา ซึ่งออก
เดินนําหนา และอีกกลุมหนึ่งมีทานเนหะมียเดินรั้งทาย นักรองทั้งสองกลุมจะ
พบกันอีกคร้ังหน่ึงท่ีประตูหุบเขา และจากจุดน้ันทั้งสองกลุมจะรวมกันเดินเปน
ขบวนเดียวมุงสูพระวิหาร โดยมีกลุมปุโรหิตเปาแตรหลายตัวนําหนาแตละกลุม 
เมื่อขบวนนักรองนักดนตรีเขาไปขางในพระวิหารแลว นักรองนักดนตรีทั้งสอง
กลุมจะแยกกันไปยืนคนละฟากของกําแพงพระวิหารหันหนาเขาหากัน นี่นับ
เปนการจัดรูปแบบไดยอดเย่ียม ทั้งการจัดขบวนการเดินของนักรองนักดนตรี 
และทั้งสองกลุมยืนประชันกันรองเพลงประกอบดนตรีในพิธีนมัสการ
 ที่จะใหคําตอบวาเหตุใดดนตรีจึงมีบทบาทสําคัญในการเฉลิมฉลอง 
และในพิธีการนมัสการ เราจะตองมองไปที่ความหมายของการนมัสการใน

Two Large Thanksgiving Choirs

ความชื่นชมยินดี จากนั้นเปนการงายที่จะสรรเสริญองคพระผูเปนเจา และ
แสดงการขอบพระคุณสําหรับความงดงามแหงพระอุปนิสัยของพระองค และนี่
ชางเปนการเผยใหเห็นพระอุปนิสัยของพระเจา ที่เราสามารถมีไดมากกวาการ
ไดเห็นพระเยซูบนไมกางเขน ทนแบกรับการลงโทษสําหรับความบาปของเรา  
เพื่อที่เราจะไมตองแบกรับการถูกลงโทษดวยตัวเราเอง

 พระเจาไมทรงคํานึงถึงความบาปในอดีตของคุณ หรืออุปนิสัย
ของคุณในปจจุบัน ที่ไมกางเขนคุณไดรับการอภัยบาปอยางหมดสิ้น 
รวมท้ังขณะน้ีดวย เหตใุดจงึไมทลูอางถงึการใหอภยับาปน้ี ซึง่พระเยซจูะ
ทรงประทานใหคุณไดเดี๋ยวนี้
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บริบท (context) ของพระวิหาร ดนตรีในพระวิหารไมใชการจัดแสดง 
“คอนเสิรต” (concert) เพื่อใหผูคนไดรับความเพลิดเพลิน เหมือนการไป
นัง่ฟงวงซมิโฟน ี(symphony) ทีบ่รรเลงของ “บโีธเวน็” หมายเลข 4 ทีห่องโถง
(hall) แสดงคอนเสิรต อะไรทํานองนั้น แตในพระวิหารเมื่อนักรองรองเพลง 
และนักดนตรีเลนเพลงประสานเสียงกัน ผูคนที่มานมัสการตางกมศีรษะลงและ
อธิษฐาน ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของการนมัสการ
 ในสมัยกอนศูนยกลางของการนมัสการในพระวิหาร เกี่ยวของกับการ
ถวายเครื่องสัตวบูชา จะวาไปไมใชการกระทําที่นาอภิรมย ภาพที่เห็นคือคน
บาปนําสัตวบูชามามัดไว เมื่อวางมือสารภาพบาปแลว เขาชวยจับสัตวตัวนั้น 
ขณะที่ปุโรหิตใชมีดปลายแหลม และคมกริบปาดคอสัตวที่ไมมีความผิดบาป
ตวัน้ัน  ใหเลอืดไหลลงยังภาชนะ... การเลนดนตรีดวยทํานองท่ีไพเราะกลมกลืน
ในหลายลักษณะ นอกเหนือจากการยกระดับความคิดสูเบื้องบนสวรรคจะทํา
ใหผูเขารวมนมัสการท้ังปวง มีประสบการณความต้ืนตันใจที่แกะตัวที่ถูกฆา
ชี้ไปยังลูกแกะตัวจริงคือพระเมษโปดกของพระเจา ซึ่งชวยใหผูมานมัสการ
ทั้งหมดมีประสบการณชื่นชมยินดีมากกวา

 เปดไปอานตัวอยางในพระคัมภีร ที่ดนตรีมีความสําคัญในการ
นมัสการ สะทอนใหเห็นเปนพิเศษในขอพระคัมภีร อพยพ 15:1; 2 
พงศาวดาร  20:21, 22 และ วิวรณ 15:2-4

 ทั้งบนแผนดินโลกและในสวรรค ดนตรีเปนสวนหนึ่งในประสบการณ
ของการนมัสการ สังเกตวาในขอพระคัมภีรขางบน การรองเพลงมีเนื้อหาเก่ียว
กับส่ิงที่องคพระผูเปนเจาไดทรงทําเพ่ือประชากรของพระองค รวมท้ังการ
ประทานใหพวกเขามีชัยชนะ “เหนือสัตวราย” (ย่ิงกวานั้น มีสิ่งอ่ืนใดอีกที่
พวกเขาประสบชัยชนะ) เราทั้งหลายตางจะรองสรรเสริญพระเจาสําหรับการ
กระทําของพระองคที่ทําใหเราไดรับความรอด

 จงเขียนออกมาเปนขอๆ วามสีิง่ใดบางท่ีพระเจาทรงไดทาํเพ่ือคุณ 
ที่คุณมีเหตุผลดีที่จะรองเพลงสรรเสริญพระองค
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การถวายบูชาเปนสวนหนึ่งของการนมัสการพุธ
 อานพระธรรมเนหะมีย 12:43 “และเขาทั้งหลายไดถวายเครื่อง
สัตวบูชาใหญโตในวันนั้น และเปรมปรีดิ์เพราะพระเจาทรงกระทําใหเขา
เปรมปรีดิ์ ดวยความชื่นบานใหญยิ่ง พวกผูหญิงและเด็กๆ ก็เปรมปรีดิ์
ดวย” มีความพิเศษอะไรของการถวายสัตวบูชาในวันนั้น ที่ถือไดวา
เปนสวนหนึ่งในการนมัสการของพวกเขา

 การถวายเคร่ืองสัตวบูชาเปนสวนสําคัญที่สุดการของการนมัสการ ใน
ชวงเวลาของพระวิหาร การถวายบูชาดังกลาวมีหลายรูปแบบ อาจใชสําหรับ
พระสัญญาแหงการอภัยบาป หรือเปนการแสดงความปติยินดี และการขอบ
พระคุณพระเจา การถวายเคร่ืองสัตวบูชา เปนการจัดหาสาระสําคัญ (sub-
stance) สําหรับการนมัสการ เพราะผูนมัสการระลึกถึงพระเจาแหงความจริง 
วาพระองคเปนใคร และชี้ไปยังเมล็ดพันธแหงพระสัญญา (the Promised 
Seed) คือพระเมสสิยาห ผูจะทรงถวายบูชาชีวิตของพระองคเพื่อพวกเขา 
เพราะพระองคทรงเปนพระเมษโปดกของพระเจา 

 อานพระธรรมยอหน 1:29, 36; 1 โครินธ 5:7 และ วิวรณ 5:6, 
12, 13 ขอพระคัมภีรเหลานี้สอนวาทายท่ีสุดพิธีถวายเคร่ืองสัตวบูชาชี้
ไปยังจุดหมายอะไร ถาชาวอิสราเอลสมัยโบราณสามารถรูสกึปล้ืมปตติอ
การตายของสัตวบูชา เพราะความตายดังกลาวเปดเผยใหเห็นถึงความ
จริงไดชัดเจนขึ้น เราทั้งหลายมีเหตุผลที่จะรูสึกปติยินดีมากกวาพวกเขา
อยางไร

 บอยคร้ังเพียงใดท่ีความยินดี และความปล้ืมปติปรากฏในพระธรรม
เนหะมีย 12:43 เพียงท่ีเดียว นั่นหมายความวา ทามกลางความเคารพสัก-
การบูชา และบางทีเปนความกลัวตอการลงทัณฑของเทพ (gods) องคใด
องคหนึ่ง เมื่อผูคนมีประสบการณในการกราบไหวของพวกเขา (ซึ่งจะวาไป
การฆาสัตวเพื่อความบาปของพวกเขาเปนพิธีศักด์ิสิทธิ์) ดังนั้นจึงมีความ
ชื่นชมและความปล้ืมปติเชนกัน เมื่อเราเขาไปใกลพระเจาจะตองมีความรูสึก

Sacrifi ces as Part of Worship 
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เคารพยําเกรง เชนเดียวกับความปติยินดี พระธรรมสดุดี บทที่ 95 เปดเผย
ทาทีแทจริงของการถวายสักการบูชา ซึ่งรวมไปถึงการเรียกเชิญใหรองเพลง
รวมกันเปลงเสียงแหงความช่ืนชมยินดี และการเลนเคร่ืองดนตรีเพ่ือเฉลิม
ฉลอง (สดุดี 95:1) พรอมกับการคุกเขาลง กมศีรษะตอพระพักตรของพระผู-
เปนเจา (สดุดี 95:6) ความพยายามย่ิงยวดท่ีจะบรรลุความสมดุลระหวาง
ความชื่นชมยินดีและการถวายบูชา ถือเปนทาทีสําคัญย่ิงสําหรับการเทิดทูน
พระนามดวยการถวายสรรเสริญ และการนมัสการพระผูสรางของเรา

 เมื่อเราคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ณ ไมกางเขน องคพระผูเปนเจาผูทรง
สราง (ดู ยอหน 1:1-3) ถูกตรึงที่นั่นกําลังจะส้ินพระชนมไถบาปของผู
ผูทีพ่ระองคทรงสรางไว  เรามีประสบการณแรกในดานอารมณความรูสกึ
อยางไร  เราสามารถแสดงบทบาทและควรมีความช่ืนชมยินดใีนประสบ-
การณแหงไมกางเขนอยางไรบาง

ปุโรหิตและชาวเลวีเปนสวนหนึ่งของการนมัสการวันพฤหัสบดี
 อานพระธรรมเนหะมีย 12:44-47 เพราะเหตุใดชาวยิวจึงชื่นชม
พวกปุโรหิตและชาวเลวีที่ประกอบกิจของพระเจา พวกเขามีความสําคัญ
อยางไร

 งานของปุโรหิต (ซึ่งเปนชาวเผาเลวี) คืออะไร มีอะไรเปนสัญ-
ลักษณ ดูพระธรรมฮีบรู 9:1-11

 “การทลูออนวอนของพระครสิตแทนมนษุยในพระวหิารเบือ้งบน  มคีวาม
จําเปนสําหรับแผนการแหงความรอด เหมือนการส้ินพระชนมของพระองคบน
ไมกางเขน โดยการสิ้นพระชนมของพระองค พระองคไดทรงเริ่มงานนั้น ซึ่ง
ภายหลังการฟนพระชนมของพระองค พระองคเสด็จขึ้นไปเพื่อทํางานใหแลว
เสร็จในสวรรค โดยความเช่ือเราจะตองเขาไปสูหองอภิสุทธิสถานขางหลังมาน
“ที่ที่พระเยซูผูทรงนําหนาเสด็จเขาไปกอนแลวเพ่ือเรา เพราะพระองคทรงเปน
มหาปโุรหิตชัว่นิรนัดร  ตามแบบอยางของเมลคเีซเดคนัน้”  (ฮบีร ู6:20)  (เอลเลน-

Priests and Levites as Part of Worship
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จี. ไวท, สงครามแหงประวัติศาสตร, หนา 489) อีกคร้ังหน่ึง แมผูคนในครั้ง
โนนไมมีแสงสวางที่เรามีในวันนี้ พวกเขาเขาใจเพียงพอที่จะทราบวางานของ
ชาวเลวี ซึ่งพวกเขาเพียงเผาเดียวสามารถรับใชในพระวิหารได ซึ่งเปนการรับ
ใชที่สําคัญยิ่ง พวกเขารูสึกตื่นเตนที่พันธกิจการรับใชพิเศษนี้ จะตองทําใหแลว
เสร็จผานพวกเขา
 ชนชาตินี้ไดใชเวลากับพระเจาในการอานพระวจนะของพระองค การ
อธิษฐาน และการอุทิศถวายพวกเขาเองแดพระองค ทามกลางส่ิงทั้งปวง
พวกเขาตระหนักวา การปรนนิบัติรับใชในพระวิหารไดรับการละเลย และ
จําเปนจะตองไดรับการฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิม บัดนี้สิ่งตางๆ ไดรับการ
สถาปนาอีกคร้ังหน่ึง ประชาชนตางมีความปลื้มปติตองานชิ้นสําคัญที่เหลา
ชาวเลวีกําลังดําเนินการแทนพวกเขา พระเจาทรงดลใจชนชาตินี้วา พันธกิจ
การรับใชในพระวิหารเปนสวนหน่ึงที่พระองคทรงออกแบบไวสําหรับการ
นมสัการ
 นาเสียดายยิ่งที่พันธกิจการรับใช ของผูเปนครูสอนพระวจนะ และผู
เปนนักดนตรีทัง้หลายบอยคร้ังทาํไปในลักษณะ  “ทาํไปสักแตพอแลวๆ” (taken 
for granted) แมแตในสมัยของทานเนหะมีย การสนับสนุนชาวเลวีบางครั้งก็
เขมแข็งดี และบางคราวก็ออนแอมาก ชาวเลวีจําเปนตองปลีกตัวไปทํางานอ่ืน 
บอยครั้งเพื่อจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัวของพวกขา เพราะผูคนหยุดคืน
เงินสิบลดหน่ึง และไมถวายเงินถวายตางๆ ใหกับพระวิหาร 
 ปราศจากการคืนสิบลดหน่ึงและการถวายเงินถวายตางๆ จะไมมีการ
จัดระเบียบบริหารองคกรของคริสตจักรแหงโลกได ถาเราตองการใหพันธกิจ
การประกาศ และการรับใชพระเจาดําเนินตอเน่ืองไป เราตองทําตามท่ีเราได
รับมอบหมาย (committed) คือใหการสนับสนุนพันธกิจของพระเจา ดวยการ
มีสวนรวมในดานการเงิน พอๆ กับการตระหนักในคุณคาดวยวาจา คริสตจักร
อาจไมมวีนักาวถึงขัน้ดสีมบูรณ  แตสิง่นีไ้มควรทําใหเราออนกําลงั (undermine)
ในการถวายทรัพยใหแกพระเจา เพื่อใหพันธกิจของพระองคดําเนินตอไปรอบ
โลกใบนี้ 
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “การเติบโตในพระคริสต” 
หนา 67-75, เคล็ดลับแหงความสุข

 “ไมกางเขนของพระคริสตจะเปน “วิทยาศาสตร” และเปน “บทเพลง” 
แหงการไถใหรอดไปตราบชั่วนิรันดร เม่ือพระคริสตไดรับการถวายสงาราศี 
ผูคนท้ังหลายจะไดมองเห็นการท่ีพระคริสตถูกตรึง เหลาผูเชื่อจะไมลืมเลือน
เลยวา พระเจาผูทรงมีฤทธานุภาพในการทรงสราง ทรงมีอํานาจคํ้าจุนโลก
จํานวนนับไมถวนผานอาณาจักรอันไพศาลแหงหวงอวกาศ พระเจาอันเปน
ที่รัก พระองคทรงความย่ิงใหญแหงสวรรค หอมลอมดวยทูตสวรรค (มีฤทธ์ิ
นอยท่ีสุด) ชื่อพวก “เชรับ” (cherub) และพวกทูตสวรรคหกปก (ผูมีฤทธ์ิ
สูงสุด) ชื่อ “เซรัฟ” (seraph) ทั้งสองพวกถอมใจลงดวยความยินดี ถวาย
สักการะพระองค ผูทรงยกชูมนุษยผูลมลงในความบาปใหสูงขึ้น พระองคทรง
แบกรับความรูสึกผิด และความอับอายแหงความบาป และทรงอดกล้ันจากท่ี
พระบิดาไดซอนพระพักตรจากพระองค นี่ชางเปนภาพแสนเศราซึ่งโลกที่ได
หลงไปไดทําใหดวงใจของพระองคแหลกสลาย และซึ่งไดบดขย้ีพระชนมชีพ
ของพระองคที่ไมกางเขนแหงคาลวารี (calvary) ที่พระเจาผูทรงสรางโลก ผู
ตัดสินโชคชะตาของมนุษยทั้งมวล ดวยความรักเกินที่จะประเมิน ไดทรงวาง
พระสงาราศีของพระองค และถอมพระองคมาเกิดเปนมนุษย และส้ินพระชนม
เพื่อพวกเขา สิ่งที่พระองคทรงทําครั้งนี้ ไดทําใหจักรวาลรูสึกทึ่งและอัศจรรยใจ
ตางพากนัถวายการสกัการบชูา  ขณะประชาชาตทิีไ่ดรบัการชวยใหรอดไดมองขึน้
ไปยังพระผูไถ และที่นั่นพวกเขาไดเห็นพระสิรินิรันดรสองสวางจากพระพักตร
ของพระบิดา ขณะที่พวกเขาจองมองไปยังพระบัลลังกของพระองค ซึ่งดํารง
อยูจากชั่วนิรันดรสูชั่วนิรันดร และพวกเขาไดทราบวาอาณาจักรของพระองค
ไมมีวันสิ้นสุด พวกเขาไดเปลงเสียงรองสรรเสริญพระบารมีขึ้นพรอมกันอยาง
แสนยินดีเหลือลนวา “สมควรแลว...สมควรอยางยิ่ง พระเมษโปดกซึ่งถูกฆา 
ไดไถพวกเราใหกลับคืนสูพระบิดาเบื้องบน ดวยพระโลหิตอันแสนล้ําคาของ
พระองคเอง” (เอลเลน จี. ไวท, สงครามแหงประวัติศาสตร, หนา 651, 652)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ในการนมัสการควรจะมีความสมดุลระหวางความเคารพสักการะ
 และความช่ืนชมยินดีอยางไร

2. คนอิสราเอลมอบถวายกําแพงกรุงเยรูเล็มใหพระเจาทรงปกปอง 
 ผานพิธีอุทิศถวาย ซึ่งเทากับเปนการยอมรับวา กําแพงจะไมมี
 ประโยชนเวนเสียแตพระเจาจะทรงปกปองไว กษัตริยดาวิดได
 กลาวแสดงความรูสึกออกมาวา “ถาพระยาหเวหมิไดทรงสราง
 บาน บรรดาผูที่สรางก็เหนื่อยเปลา” (สดุดี 127:1) สิ่งน้ีควรบอก
 อะไรเราเก่ียวกับความพยายามของเราในการทํางานของพระเจา

3. คุณมีประสบการณ อยางไรกับการใชดนตรีในการนมัสการใน
 โบสถของคุณ

4. พระคัมภีรกลาวชัดเจนวา พระเยซูทรงเปนมหาปุโรหิตในวิหาร
 บนสวรรค พระองคกําลังทรงทําอะไรเพ่ือเราท่ีนั่น การปฏิบัติ
 หนาทีข่องปุโรหิตในวิหารบนโลกสอนเราถึงส่ิงท่ีพระเยซูกาํลงัทําใน
 วิหารบนสวรรคเพื่อเราอยางไร



บทที่ 11   ความเสื่อมถอยของประชาชน   113

“และขาพเจาส่ังคนเลวีใหชําระตัว และมาเฝาประตูเมือง 
เพื่อรักษาวันสะบาโตใหบริสุทธิ์ ขาแตพระเจาของขา
พระองค ขอพระองคทรงระลึกถึงขาพระองคในเรื่องนี้ 
และทรงพระกรณุาขาพระองคตามความยิง่ใหญแหงความ
รักมั่นคงของพระองค” (เนหะมีย 13:22)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ระหวางชวงเวลาของ บทที่ 12 และบทท่ี 13 ทานเนหะมีย ได
เดินทางกลับไปยังบาบิโลน แมเราจะไมทราบวาทานเดินทางกลับ

ไปนานเทาไร เมือ่ทานเดินทางกลับมายังยดูาห (ประมาณ ป ก.ค.ศ. 430-425)
ทานพบวาผูคนในเยรูซาเล็มพากันถอยออกหางพระเจา (backsliding) แม
วาพวกเขาไดทําพันธสัญญาไวกับพระเจาแลววา: ประการแรกจะไมแตงงาน
กับผูกราบไหวรูปเคารพ ประการที่สอง จะถือรักษาวันสะบาโตไวอยางเครง
ครัด และประการท่ีสาม จะดูแลเอาใจใสพระวิหาร โดยแตละคนจะคืนสิบ
ลดหน่ึง และถวายเงินถวาย (เนหะมีย บทท่ี 10) แตพวกเขาไดละเมิดคํา
สัญญาทั้งสามประการนี้ทุกขอ

บทที่ 11
ความเสื่อมถอยของประชาชน

วันที่ 7 - 13 ธันวาคม 2019
Backslidden People
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รอยดางพรอยของผูนําในพระวิหารวันอาทิตย
 พระธรรมเนหะมีย บทที่ 13 เร่ิมตนดวยความหวงใยเกี่ยวกับชาว
อัมโนนและชาวโมอับ ซึ่งเปนชาวตางชาติและเปนผูกราบไหวรูปเคารพที่
อาศัยอยูทามกลางชาวอิสราเอล (เนหะมีย 13:1-3) ขอพระคัมภีรตอนน้ีไมได
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 เอลียาชีบและโทบีอาหเปนที่รูจักวาเปนบุคคลท่ีถูกกลาว
ถึงบอยในพระธรรมเนหะมียทั้งนี้เพราะทานเอลียาชีบเปนมหาปุโรหิตของชาว
อิสราเอล และทานเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมของพระวิหาร สวนโทบีอาหได
รับการกลาวถึงวาเปนชาวอัมโนน เปนศัตรูที่ทําการตอตานการกอสรางของ

Tainted Temple Leadership

 ในเวลาท่ีทานเนหะมยีเดนิทางกลบัมาถงึ  ทานพบวาพวกเขาหยอนยาน 
(lax) ในส่ิงที่พวกเขาไดอุทิศตัวไวกับพระเจา ผูคนไดหยุดคืนเงินสิบลดหน่ึง 
และไมถวายเงินถวาย และไดใชหองตางๆ ในพระวิหารสําหรับวัตถุประสงค
อื่น อีกทั้งหยุดการถือรักษาวันสะบาโตอยางถูกตอง ชาวอิสราเอลไดแตงงาน
กับชนชาติอื่นท่ีอยูรอบพวกเขา ที่เลวรายย่ิงกวานั้นคือผูนําหลายคนที่ทาน
เนหะมียไดมอบความไววางใจใหเปนผูรับผิดชอบ กลับเปนผูมีสวนทําใหความ
สัมพันธระหวางพระเจาและชนอิสราเอลเส่ือมทรามลง จึงไมนาประหลาดใจ
ที่ทานเนหะมียจะรูสึกแทบใจสลาย เมื่อทานไดพบวาทุกส่ิงไดเปล่ียนแปลง
ไปมาก อยางไรก็ตาม แทนที่จะยอมรับในสิ่งที่เปนอยู อีกคร้ังหนึ่งที่ความหนัก
แนนในอุปนิสัยแหงความเชื่อ ทานเหนะมียไดเริ่มดําเนินการเพื่อถวายพระสิริ
แดพระเจาโดยไมชักชา
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ทานเนหะมีย โทบีอาหไดสถาปนาความสัมพันธกับทานเอลียาชีบผานการ
แตงงานของคนในครอบครัว
 แมวาบันทึกของการแตงงานดังกลาวไมไดถูกเก็บรักษาไว เราทราบ
วาโทบีอาหมีชื่อของคนยิว (หมายความวา “องคพระผูเปนเจาแสนดี”) และ
เปนไปไดมากวาชื่อน้ีมาจากพ้ืนฐานชาวยิว ครอบครับของภรรยาของโทบี-
อาหเปนเชื้อสายของ “อาราห” (Arah) แมวาจะไมมีขอบงชี้ชัด แตเชื่อกันวา
ครอบครัวของโทบีอาห มีความสัมพันธกับครอบครัวของเอลียาชีบ เพิ่มเติม
จากนี้ สันบาลลัท ซึ่งเปนชาวโฮโรไนท (Horonite) ผูทําตัวเปนศัตรูของทาน
เนหะมียอีกคนหนี่ง มีบุตรสาวซึ่งแตงงานกับหลานชายของทานเอลียาชิบ 
ความสัมพันธเชนนี้ อาจเปนแผนแยบยล รอบตัวทานเนหะมียนี้ เพื่อใหคน
ในครอบครัวไตระดับขึ้นสูตําแหนงเจาหนาที่ระดับสูงในแผนดินที่เกี่ยวของ 
และการเปนพันธมิตรของบุคคลท่ีกลาวถึงน้ี นับวาเปนการตอตานการเปน
ผูนําของทานเนหะมีย
 ระหวางที่ทานเนหะมียซึ่งเปนผูสําเร็จราชการไมอยู มหาปุโรหิตไดให
โทบีอาหเขาไปอาศัยอยูในหองหน่ึงของพระวิหาร ซึ่งไดรับการกําหนดใหเปน
หองเก็บเงินสิบลดหนึ่ง ของถวายอื่นๆ รวมทั้งเงินถวายดวยโทบีอาหไดรับ
อนุญาตใหอาศัยในหองของพระวิหารอยางถาวร ซึ่งเทากับเปนการปูทางให
เขาเปนบุคคลระดับผูนําของชาติ จะมองเห็นวาในท่ีสุดเหลาศัตรูของทาน
เนหะมียไดรับความสําเร็จในสิ่งที่พวกเขาตองการทีละเล็กละนอย: เพื่อเขา
แทนที่ (displace) ทานเนหะมีย และเพื่อจะเขาควบคุมรับผิดชอบทุกสิ่งดวย
พวกเขาเอง นาเสียดายที่ทานเนหะมียจะไมนั่งอยูเฉยๆ โดยที่ไมทําอะไร

 ประชากรของพระเจาตลอดประวัติศาสตรอันศักดิ์สิทธิ์ ไมวาจะ
เปนชาวยิวในอิสราเอลสมัยโบราณ  หรอืคริสเตียนในสมัยพระคัมภรีใหม 
มีหลายครั้งที่พวกเขาปลอยใหตัวเองถูกนําออกหางจากพระเจา เราจะ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดเชนนี้ไดอยางไร
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พวกเลวีทํางานในทุงนาวันจันทร
 อานพระธรรมเนหะมีย 13:10-14 ทานเนหะมียกําลังแสวงหา
ทางเยียวยาอะไรตรงนี้

 คณะนักรองผูทําหนาที่รักษาประตู และคนอ่ืนที่เปนผูทํางานรับใชใน
พระวิหาร ไดกลับไปทํางานในไรนา เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว เพราะงานที่เคย
รับใชพระเจาไมไดรับการสนับสนุนอีกตอไป ระบบเงินสิบลดหนึ่งและเงินถวาย
ทั้งหมดที่ทานเนหะมียบากบั่นสถาปนาขึ้นตอนน้ีถาเปรียบเปนวัตถุ วัตถุนั้นได
ถูกทําใหแตกหักไปแลว ทานเนหะมียจะตองเร่ิมตนใหมอีกคร้ังหน่ึง การ
กระทําที่จับโยนสิ่งของตางๆ ออกจากหองแสดงใหเห็นถึงภาวะที่เลวรายจริงๆ
 “พวกเขาไดดูหม่ินส่ิงศักดิ์สิทธิ์ แมเงินสิบลดหน่ึงก็ถูกนําไปใชผิด
ประเภท สิ่งนี้ไดทําใหเหลาผูเชื่อทั้งหลายรูสึกทอถอยไปจากความมีใจเอ้ือเฟอ 
พวกเขาไดสูญเสียความรอนรน และความกระตือรือรนไป ผูคนลังเลจะคืนสิบ-
ลดหน่ึง ซึ่งมีผลทําใหผูรับใชในพระวิหารแทบจะไมไดรับการดูแล นักรอง
หลายคน และคนรับใชที่เคยไดคาจางแผนกอื่นๆ ในพระวิหารไมไดคาเล้ียงดู
เพียงพอในงานรับใชในพระวิหารของพระเจา พวกเขาจึงไดออกไปหางานอ่ืน
ทํา” (เอลเลน จี. ไวท ใน “ผูเผยพระวจนะและกษัตริย” หนา 670)
 สิ่งที่ชวนใหประทับใจ คือการไหเห็นชาวยูดาหทั้งปวงไดรวมตัวกันอีก
ครั้งหนึ่ง และทําการซอมแซมหรือบูรณะส่ิงที่แตกหัก หรือถูกทําลายขึ้นใหม 
ผูคนท้ังหลายเขาขางทานเนหะมีย  และรูสกึตอตานโทบีอาห  และทานเอลียาชีบ 
เพราะพวกเขาไดตระหนักแลววา  ทานเนหะมียทาํทกุสิง่ทกุอยางทีท่านสามารถ
ทําไดเพื่อผลประโยชนของประชาชน เพ่ิมเติมกวานี้ ทานเนหะมียไดมอบ
หมายผูดูแลพื้นที่รอบพระวิหารใหกับชายคนหนึ่งที่ทานเชื่อวาเปนคนที่ใจได 
ทานเนหะมีแตงตั้งใหมีกลุมดูแลเก็บรักษาทําบัญชีเงินสิบลดหน่ึง และเงิน
ถวายตางๆ เพื่อใหแนใจวาเงิน ทอง สิ่งของ และสิ่งตางๆ ที่มีผูนํามาถวายได
ถูกเก็บรักษาไวอยางปลอดภัยและเปนระเบียบ และคนเหลานี้มีหนาที่แบงสรร
ใหกับผูทําหนาท่ีรับใชในพระวิหารทุกหมูเหลาอยางเหมาะสม หรือถาจะกลาว
ไดอีกอยางวา ทานเนหะมียไดเขามาเพ่ือถอนรากถอนโคน (uproot the 

The Levites in the Fields
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corrupt system) ระบบของผูนําชุดกอน ซึ่งมองดูเหมือนนกอินทรีโฉบลง 
(swoop) คร้ังเดียวก็ไดทุกอยาง
 แมวาทานเนหะมียไดแตงตั้งกลุมชายผูสัตยซื่อใหทํางานในการจัด
ระเบียบใหมของพระวิหาร แตมหาปุหิตคือทานเอลียาชิบผูไมสัตยซื่อยังอยูใน
ตําแหนงตอไป ทั้งนี้เพราะวางานของปุโรหิตสงตอจากเช้ือสายของทานอาโรน
แตงานของทานเอลียาชิบจะอยูในวงจํากัดเหมือนเปนคนพิการ ทานเนหะมีย
ไดกําหนดมาตรการความรับผิดชอบงานของมหาปุโรหิตใหกับคนอื่นๆ ไปทํา 
ขณะที่เอลียาชีบก็ใหรั้งตําแหนงมหาปุโรหิตตอไป

 ทานเนหะมีไดอธิษฐานวา “ขาแตพระเจาของขาพระองค เก่ียว
กับเรื่องน้ีขอทรงระลึกถึงขาพระองค และขออยาทรงลบลางการดีทั้ง
หลายของขาพระองค ที่ขาพระองคไดทําเพื่อพระนิเวศของพระเจาของ
ขาพระองค และเพ่ือการปรนนิบัติในท่ีนั่น” (เนหะมีย 13:14) ลักษณะ
คําอธิษฐานมีสําเนียงของความเปนมนุษยอยางมากทีเดียว

สิบลดหน่ึงและเงินถวายวันอังคาร
 การปฏิรูปพิธีถวายบูชาตางๆ ในพระวิหารของทานเนหะมีย รวมไป
ถึงการสงเสริม (implementation) สนับสนุนในเร่ืองการคืนสิบลดหนึ่ง และ
การถวายเงินถวายและสิ่งของตางๆ

 อานพระธรรมกนัดารวถิ ี18:21-24; มาลาค ี3:10; มทัธวิ 23:23; 
1 โครนิธ 9:7-14; 2 โครนิธ 9:6-8 และ ฮบีรู 7:1, 2 ขอพระคัมภรีเหลานี้
สอนเราถึงความสําคัญของสิบลดหน่ึงและเงินถวาย  สาํหรับการนมัสการ
ในอดีตและปจจุบันอยางไร 

 ถาปราศจากสิบลดหน่ึงและเงินถวายถวายพระวิหารไมอาจดําเนินการ
ตอไปได เมื่อการคืนเงินสิบลดหน่ึงไดหยุดไปพิธีกรรม และการนมัสการใน
พระวิหารไดแตกออกเปนสวนๆ และระบบการนมัสการตกอยูในภาวะเสี่ยงภัย 
(jeopardy) เมื่อผูรับใชในพระวิหารไดใชเวลาไปกับการทํางานอื่นเพ่ือเล้ียงดู

Tithes and Off erings
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ครอบครัวของพวกเขา พวกเขาไมมีเวลามุงมั่นในการดูแลพระวิหาร ผลที่สุด
การนมัสการพระเจาก็จะคอยๆ หมดความสําคัญลง
 “ระบบของสิบลดหน่ึงมีความงดงามในความเรียบงาย ซึ่งเผยใหเห็น
หลักปฏิบัติในความเสมอภาค (equity) เพราะพระเจาทรงอางสิทธ์ิกับคน
ร่ํารวย และคนฐานะยากจนในสัดสวนที่เหมือนกัน ในสัดสวนที่เหมือนกันนี่เอง
ทีพ่ระเจาทรงประทานใหเราใชทรัพยสนิของพระองค  ดงันัน้เราตองคนืสิบลดหนึง่
ใหพระองค”
 “เมื่อพระเจาเรียกสําหรับสิบลดหน่ึง (มาลาคี 3:10) พระองคไมได
กลาวเชิญชวนใหผูเช่ือแสดงออกถึงความกตัญูรูคุณ หรือใหมีใจเอื้อเฟอ 
แมวาการแสดงการขอบพระคุณควรเปนสวนหน่ึงของการแสดงออกของเรา
ทั้งหมดท่ีมตีอพระเจา เราถวายสิบลดหนึ่งเพราะวาพระเจาไดทรงบัญชาใหเรา
ถวาย สิบลดหนึ่งซึ่งเปนขององคพระผูเปนเจา และพระองคทรงขอใหเรา
คืนสิบลดหนึ่งใหพระองค” Seventh-day Adventist Believe (2 nd ed.) 
(Boise, Idaho: Pacifi c Press & Pubishing Associaation, 2005), หนา 304
 เหมือนกับส่ิงที่ไดเกิดขึ้นกับพระวิหารของชาวอิสราเอล คริสตจักร
ของพระเจาจะตั้งอยูไมไดถาปราศจากการสนับสนุนดวยเงินสิบลดหนึ่ง และ
เงินถวายจากมวลสมาชิก การนมัสการในคริสตจักรของเราไมอาจดําเนินงาน
ตอไปได ถาผูรับใชงานของคริสตจักรในพันธกิจตางๆ ใมไดรับคาจางทํางาน
เต็มเวลาอยางมีคุณภาพในพันธกิจการประกาศ การวางแผน การบริหารจัด
การคริสตจักรของพระเจา การนมัสการพระเจาก็จะเสื่อมถอยลงในดาน
คุณภาพ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ถาปราศจากเงินสิบลดหน่ึง และเงินถวายตางๆ 
การประกาศพระกิตติคุณก็ไมอาจดําเนินตอไปได
 นอกเหนือจากนั้น เราถวายสิบลดหนึ่งเพราะวาพระเจาทรงสถาปนา
ระบบน้ีไวในพระวจนะของพระองค มีบางเวลาท่ีพระเจาไมจําเปนตองอธิบาย 
วาเหตุใดพระองคทรงตั้งบางสิ่งหรือระบบบางอยางไว พระองคทรงคาดหวัง
ใหเราไววางใจวาพระองคทรงเปนผูทรงควบคุม เราควรคนหาใหพบ และรับ
เอาสิ่งที่พระองคทรงบอกไววาระบบดังกลาวทํางานอยางไร แตนั่นแหละจง
มอบความไววางใจสูพระหัตถของพระองค
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 เหตุใดการถวายสิบลดหนึ่งจึงมีความสําคัญสําหรับชีวิตดาน
วิญญาณของเราเอง และเปนเสมือนมาตรการตรวจวัดความไววางใจ
ของเราที่มีตอพระเจา

การย่ําองุนในวันสะบาโตพุธ
 อานพระธรรมเนหะมีย 13:15, 16 ประเด็นอะไรท่ีทานเนหะมีย
นํามากลาวถึงตรงนี้ 

 เปนการไมงายทีค่นหน่ึงจะยืนขึน้เพ่ือพระเจาเม่ือคณุอยูในคนกลุมนอย 
เพราะวาพระเจาตรัสวา วันสะบาโตจะตองถือรักษาไวเปนวันบริสุทธิ์ อยาให
คนหนึ่งทํางานใดๆ ทานเนหะมียมีความตั้งใจเพื่อใหแนใจวาพระบัญชาของ
พระเจาไดรับการปฏิบัติตามในกรุงเยรูซาเล็ม ไมสงสัยเลยวาทานเนหะมียรูสึก
วาในตําแหนงที่ทานแบกรับอยู ทานมีพันธะรับผิดชอบดานศีลธรรมดวย 
ดังนั้นทานจึงไดเริ่มปฏิบัติการในเรื่องนี้
 วันสะบาโตเปนวันสําคัญที่สุดในสัปดาหของการทรงสราง เพราะเปน
วันที่มีความพิเศษผูคนจะไดรับการฟนฟู และถูกเสริมดวยพลังใหมดวยการ
ใชเวลากับพระเจาในลักษณะที่พวกเขาไมอาจผูกมัดไวดวยงานอาชีพของพวก
เขาหรือการติดตาม (pursuits) หรือดําเนินตามเสนทางโลก 
 มีคํากลาวไวนานแลววา “วันสะบารักษาชาวอิสราเอลไวมากกวาที่
ชาวอิสราเอลรักษาวันสะบาโต” หมายความวา วันสะบาโตมีอิทธิพลในการ
ชวยรักษาความเชื่อของชาวอิสราเอลใหคงอยูได เชนเดียวกันวันสะบาโต
รักษาความเชื่อของผูคนไวในพระคุณ เม่ือพวกเขาแสวงหา และถือรักษาวัน
สะบาโต พวกเขาไดรับความชื่นชมยินดีดานรางกายและจิตวิญญาณท่ีพระเจา
ทรงประทานให

 อานพระธรรมเนหะมีย 13:17-22 ทานเนหะมียทําอะไรเพ่ือที่จะ
หยุด “การซื้อและการขาย” ในวันสะบาโตในกรุงเยรูซาเล็ม

Treading the Wine Presses on Sabbath



120   พระธรรมเอสราและเนหะมีย

บรรพบุรุษของทานไมไดทําเชนนี้หรือวันพฤหัสบดี
 ความกระตอืรอืรนของทานเนหะมยีสาํหรบัวนัสะบาโตเปนทีน่ายกยอง 
ทานเนหะมียมีความเรารอนเอาจริงเอาจัง (passionate) เก่ียวกับการถือรักษา
วันสะบาโตอยางถูกตอง ทานแมแตขอวางมือของทานไวบนมือของพวก
พอคาชาวตางชาติและใหพวกเขาสัญญาวาจะไมคาขายในวันสะบาโต นั่น
หมายความวาถาพวกเขาไมปฏิบัติตามคําท่ีขอรอง ทานจะเขาแทรกแซง ถา
พวกเขาถูกจับไดวาเขาไปในเมือง และคาขายในชวงเวลาวันสะบาโต ในฐานะ
ที่ทานเนหะมียเปนผูตรวจการณของยูดาห ทานมีหนาที่รับผิดชอบ และทําให
เกิดความม่ันใจไดวา คําสั่งของทานไดถูกนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง

Did Not Your Fathers Do Thus?

 เพราะทานเนหะมียเปนผูสําเร็จราชการแหงยูดาห ทานมองเห็นตัว
ทานมีบทบาทของผูบังคับใชบัญญัติของพระเจา ทานไดกลายเปนผูรักษา
กฎหมายของบานเมือง ซึ่งรวมถึงพระบัญญัติเรื่องวันสะบาโตดวย อนึ่งหาก
พวกขุนนาง หรือเจานายของยูดาหยืนขึ้นตอตานความไมสัตยซื่อของมหา-
ปุโรหิต ทานเนหะมีย คงจะไมตองพบวาทานจะตกอยูในสถานะลําบากเชนนี้ 
อยางไรก็ตามผูปกครองและขุนนาง บางทีอาจจะรูสึกแคนเคืองทานเนหะมีย
ที่เปนผูทําใหพวกเขากลับไปสูความไมคลองมือดานการเงินเหมือนเม่ือกอน 
และพวกเขาดูเหมือนไมตอตาน จากการที่ทานเนหะมียเปลี่ยนแปลงสิ่งที่
มหาปุโรหิตของเอลียาชีบและโทบีอาหนําเขามา
 เนหะมียตอวาเหลาขุนนางกอน แลวจากน้ันสั่งใหเจาหนาที่รักษา
ประตูปดประตูกอนดวงอาทิตยตกดินในวันศุกร วันเสารปดประตูไวสนิท และ
เปดตอนดวงอาทิตยตกดินไปแลวในวันเสาร ออกคําสั่งเทานั้นไมพอทานสงผู
รบัใชของทานไปคอยดูแลเจาหนาท่ีรกัษาประตูอกีทอดหน่ึง  ตอมาทานเนหะมีย
สั่งยายตลาดคาขายไปนอกกําแพงเมือง กระน้ันทานเนหะมียใชมาตรการเขม
งวดมากข้ึน ทานกําชับและขูพวกพอคา ดวยการวางมือของทานบนมือของ
พวกพอคา และใหพวกเขาสัญญาวาจะไมคาขายในวันสะบาโต ทานเนหะมีย
ตองเปนชายท่ีพูดจริงทําจริง เพราะพวกพอคาเขาใจจุดหมายของทาน และทํา
ตามคําสั่งทุกอยาง
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 “ทานเนหะมียไมเกรงกลัวที่จะตอวาใครก็ตาม ถาพวกเขาหละหลวม
ในหนาที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะผูที่ดูหม่ินวันสะบาโต ทานเคยกลาวถอยคํา
รุนแรงวา “บรรพบุรุษของทานไมไดทําเชนนี้หรือ” พระเจาจึงทรงลงโทษให
สิ่งเลวรายเกิดขึ้นกับพวกเราและเกิดกับกรุงนี้ อยางน้ีพวกทานจะนําพระพิโรธ
ใหตกลงบนชาวอิสราเอลอีกหรือ ดวยการดูหมิ่นวันสะบาโตของพระเจา จาก
นั้นทานออกคําส่ังวา “เมื่อดวงอาทิตยเร่ิมจะตกดิน กอนวันสะบาโตจะเริ่มตน 
พวกเขาควรปดประตูเมืองไว และเปดอีกคร้ังหน่ึงเม่ือวันสะบาโตไดผานพน
ไปแลว ทานเนหะมียไววางใจผูรับใชของทานมากกวาผูปกครองกรุงเยรูซาเล็ม
ที่ไดรับการแตงต้ังมา ทานมอบหมายใหผูรับใชของทานดูแลแตละประตูเมือง 
เพื่อคอยดูวาคําสั่งของทานไดรับการปฏิบัติตามหรือไม” (เอลเลน จี. ไวท, ผู
เผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 627)
 ทานเนหะมียกลาวเตือนผูดูหมิ่นความศักดิ์สิทธิ์ของวันสะบาโต พอๆ 
กับการท่ีทานวากลาวเกี่ยวกับการละเมิดวันสะบาโต ซึ่งสิ่งนี้ปรากฏวาไดสง
เสียงดังสะทอน (echoed) เร่ือยมาจนถึงสมัยของพระเยซู เราทราบในเร่ืองน้ี
เพราะวามีบันทึกไวในพระกิตติคุณทั้งส่ี และอีกครั้งเรามองเห็นภาพของ
พระเยซูทรงดิ้นรนตอตานผูนําศาสนาที่เนนการถือรักษาวันสะบาโตจนเกิน
ความถูกตอง

 อานพระธรรมมัทธิว 12:1-8; มาระโก 3:1-6; ลูกา 6:6-11 และ
ยอหน 5:5-16 เปนประเด็นสําคัญตรงน้ีคืออะไร และการเขาใจประวัติ-
ศาสตรของชาติอิสราเอลชวยใหเรารูวาความขัดแยงเกิดไดอยางไร

 ในความรอนรนของพวกเขา อยางไรก็ตามไดนําพวกเขาไปในทางผิด 
การท่ีจะแนใจไดวาวันสะบาโตไม “ถูกทําลายความศักดิ์สิทธ์ิ” ผูนําศาสนา
เหลาน้ีเปนผูคลั่งไคลในเร่ืองการถือวันสะบาโต พวกเขาไดปรักปรําพระเยซู 
“เจานายเหนือวันสะบาโต” (ลูกา 6:5) วาเปนผูละเมิดวันสะบาโต พวกเขาพูด
ถึงการถือรักษาวันสะบาโตเครงครัด มากเกินกวาที่จะประกอบการดีใดๆ แต
พวกเขาไปไกลเกินไป สิ่งที่นาขํา (irony) ผูนําศาสนาทั้งหลายในสมัย
พระเยซู ไดแสดงออกวาพวกเขามีความหวงใยย่ิงใหญในพระบัญญัติ แตพวก
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “ความชื่นชมยินดีใน
พระเจา” หนา 115-126, เคล็ดลับแหงความสุข

 ขณะท่ีทานเนหะมียไดตั้ง “พระบัญญัติของพระเจา” ไวตอหนาพวก
เขาและกลาวเปนเชิงขูวา จงมีความเกรงกลัวการพิพากษาของพระเจา ซึ่งได
เกิดข้ึนกับคนอิสราเอลในอดีตสําหรับความบาปรายแรงของพวกเขา 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 คนน้ันก็จะถูกใหออกจากงานในหนาที่
รับใชพระผูเปนเจาโดยทันที สวนหลานชายของมหาปุโรหิต ซึ่งไดแตงงาน
กับบุตรสาวของสันบาลลัท ซึ่งมีชื่อเสียงในทางไมดี มีทางเดียวคือการปลด
ออกจากตําแหนง และในเวลาเดียวกันไดเนรเทศใหยายออกไปจากชุมชนชาว
อิสราเอล ทานเนหะมีไดอธิษฐานวา “โอพระบิดาเจา โปรดระลึกถึงพวกเขา 

เขาลืมที่จะมองไปยัง “สิ่งที่มีน้ําหนักมากกวา” ของพระบัญญัติ ซึ่งพระคัมภีร
กลาววา “แตเร่ืองสําคัญกวาในธรรมบัญญัติ คือความยุติธรรม ความเมตตา 
และความเชื่อนั้นพวกเจากลับละเลย” (มัทธิว 23:23)

 ในฐานะบุคคลและคริสตจักร เราจะระมัดระวังไมทําผิดเชน
เดียวกับผูนําศาสนาเหลานั้น ที่ไดทําส่ิงที่ผิดพลาดไป ไมวาจะเปนเรื่อง
การถือรักษาวันสะบาโต หรือเรื่องอื่นที่สําคัญตอความเชื่อของเราได
อยางไร
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เพราะวาพวกเขาไดทาํใหวงการปโุรหติเปนมลทนิไป  อกีทัง้ไดทาํใหพระสัญญา
ที่ปุโรหิตทําไวกับพระองคในฐานะท่ีเปนชาวเลวีเกิดความเส่ือมเสีย (เอลเลน-
จี. 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
 ถึงพระบัญญัติขออ่ืน เปนการถือตามตัวอักษรมากเกินไปได
 อยางไร และส่ิงท่ีพระคริสตไดทรงทําเพ่ือเราบนไมกางเขน ควร
 ชวยเราใหถือถือรักษาพระบัญญัติอยางถูกตองไดอยางไร

3. เราจะปองตวัเราเองจากอนัตรายทีเ่กดิจากความออนแอดานความ
 เชื่อ ดวยการเขาไปประนีประนอมกับส่ิงที่ผิดเหมือนเหตุการณที่
 เกิดขึ้นในสมัยของเนหะมียไดอยางไร



124   พระธรรมเอสราและเนหะมีย

“และขาพเจาทูลวา ขาแตพระเจาของขาพระองค ขา
พระองคอับอายอดสูที่จะเงยหนาหาพระองค พระเจา
ของขาพระองค  เพราะวาความบาปช่ัวของพวกขาพระองค
ทวีขึ้นพนศีรษะของขาพระองค และความผิดของขา
พระองคก็สูงขึ้นไปถึงฟาสวรรค” (เอสรา 9:6)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ทานเอสราและเนหะมียไดกลายเปนผูนําของชุมชน ที่ชาว
อิสราเอลมีแนวโนมแตงงานกับชาวตางชาติจํานวนมาก ผูนํา

ทั้งสองตางมีความหวงใยยิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขณะที่พวกเขาตองการนําคน
อิสราเอลเขาสูการมีความสัมพันธใกลชิดกับพระเจา พวกเขารับรูถึงอิทธิพล
ดานลบท่ีผูไมเชื่อ หรือผูนมัสการรูปเคารพมีตอชาวอิสราเอล อยางท่ีทั้งสอง
ทานเคยเห็นผลกระทบเลวรายมาแลวตลอดในประวัติศาสตร ศาสนาของชาว
คานาอันแพรไปทามกลางชาวอิสราเอล จนกระท่ัง “พระบาอัล” (Baal) และ 
“พระนางอาเชราห” (Asherah) ถูกนํามากราบไหวในเนินเขาทุกแหง หยิ่ง
กวานั้นอิทธิพลของภรรยาหรือสามีชาวตางชาติที่มีตอครอบครัวนับเปน
อันตรายย่ิง อยางที่ผูเผยพระวจนะเทียมเท็จ “บาลาอัม” (Balaam) ไดแนะนํา

บทที่ 12
การจัดการกับการตัดสินใจที่ผิด

วันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2019
Dealing With Bad Decisions
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ปฏิกิริยาตอบโตของทานเนหะมียวันอาทิตย
 อานพระธรรมเนหะมีย 13:23-25 มีอะไรเกิดข้ึนที่นี่ และเราจะ
อธิบายปฏิกิริยาตอบโตของทานเนหะมียที่มีตอสถานการณนี้อยางไร 

 เม่ือเด็กๆ พูดภาษา “อาราเมค” (Aramai) (ภาษาที่ชาวยิวใชพูด
กันในชวงพลัดถ่ินในอาณาจักรบาบิโลน) หรือภาษาฮีบรูไมได พวกเขาไม
เขาใจคําสั่งสอนจากพระคัมภีร ตรงนี้เปนปญหาใหญ เพราะความรูของ
พระเจาที่ตรัสผานผูเผยพระวจนะจะถูกบิดเบือน (distorted)ไปบาง หรือ
ตกหลน (disappear) ไปไมนอยทั้งนี้เพราะพวกธรรมาจารย (scribes) และ
พวกปุโรหิต สวนใหญจะสอนและอธิบายพระธรรมจากหนังสือชุดโทราห  
(Torah) ซึ่งถูกเขียนขึ้นเปนภาษาฮีบรู หรือไมพวกเขาจะสอนโดยใชภาษา 
“อาราเมค” เพื่อใหคําสอนเปนที่เขาใจชัดเจนสําหรับประชาชน อยางไรก็ตาม 
ในเม่ือผูเปนแมเปนชาวอัมโมน ชาวแอสดอด (Ashdod) และชาวโมอับ และ
โดยทั่วไป ในเบ้ืองตนผูสอนจะเนนการดูแลพวกเด็กๆ สิ่งที่นาประหลาดใจ
พวกเด็กๆ ไมไดพูดภาษาของพอ แตพูดภาษาของแม จะวาไปภาษาที่เราพูด
จะบอกใหทราบในส่ิงที่เราคิด เก่ียวกับแนวคิด (concept) ของเรา เพราะวา
เราใชคําศัพท (vocabulary) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมในการพูด ดังนั้น
การท่ีคนหน่ึงไมพูด และไมเขาใจภาษาของพระคัมภีรเทากับคนน้ันสูญเสีย
เอกลักษณพิเศษไป ดังนั้นสําหรับทานเนหะมีย ทานอดคิดไมไดวาครอบครัว

Nehemiah’s Reaction

ชาวโมอับ สงลูกสาวหรือหลานสาวชาวโมอับสูแผนดินอิสราเอล แนนอนใน
ครั้งนั้นเมื่อชายชาวอิสราเอลแตงงานอยูกินกับหญิงชาวโมอับแลวพวกเขา
จะคอยๆ หันเหออกหางพระเจา ซึ่งถือเปนความเลวรายทานเอสราเขาใจ
ถูกตอง ไมเพียงคูสามีหรือภรรยาเทานั้นที่มีอิทธิพลตอกัน แมแตพวกลูกของ
พวกเขาก็ไดรับผลดวย
 ทานเอสราและทานเนหะมีย ทําอะไรกับคนอิสราเอลท่ีแตงงานกับชาว
ตางชาติ ทานท้ังสองจะปลอยใหผานไป หรือที่จะจัดการอยางไร สัปดาหนี้
เราจะมองไปยังวิธีที่ผูนําทั้งสองนํามาใชแกปญหาดังกลาวนี้
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นั้นกําลังสูญเสียการสัมผัสกับพระวจนะของพระเจา และผลที่สุดคือพวกเขา
จะขาดการเช่ือมความสัมพันธกับพระเจาผูทรงพระชนมอยู ที่เปนองคพระ-
ผูเปนเจาของชาวฮีบรู
 นักศึกษาพระคัมภีรชี้การกระทําของเนหะมีย นาจะเปนการทําใหเกิด
ความอับอายในท่ีสาธารณะ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของคําสั่งใหลงโทษในเวลาน้ัน
เมื่อเราพูดวาทานเนหะมียดาวา หรือกลาวคําสาปแชงพวกเขา เราอาจจะคิด
วาทานเนหะมียใชคําสบถสาบาน นี่คงไมใช แตทานเนหะมียจะพูดกับพวกเขา
ถึงคําสาปแชงของพันธสัญญา ซึ่งเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 28 ไดรางคําสาป
แชงไว ซึ่งจะเกิดกับผูคนท่ีละเมิดพันธสัญญาท่ีไดทําไวกับพระเจา เปนไปได
มากวาทานเนหะมียเลือกถอยคําจากพระคัมภีรมาทบทวนใหพวกเขาฟง เพ่ือ
ใหพวกเขาตระหนักถึงการกระทําผิดของพวกเขา ซึ่งทําใหเกิดผลลัพธจาก
การเลือกท่ีไมรอบคอบของพวกเขา
 นอกจากน้ี ยังมีขอพระคัมภีรเขียนวา ทานเนหะมียกลาววา “ขาพเจา
ไดโตแยงกับพวกเขา และแชงเขา และตีพวกเขาบางคน และดึงผมของเขา
ออก” (เนหะมีย 13:25) แทนท่ีจะมองเห็นภาพทานเนหะมียรูสึกเดือดดาล 
(in a rage) หรือแสดงความเกรี้ยวกราด เราควรสังเกตวา “การตี” เปน
ขอกําหนดบทลงโทษในท่ีสาธารณะ และการลงโทษประเภทน้ีใชสําหรับ “บาง
คน” เทานั้น หมายถึงผูนําไดรับคําสาปแชงเพราะเปนผูสงเสริมผูอื่นใหมี
พฤติกรรมในทางท่ีผิด การลงโทษเหลานี้เปนบทลงโทษใหเกิดความอายตอ
หนาสาธารณชน ทานเนหะมียตองการใหแนใจวาประชาชนเขาใจ “น้ําหนัก
ของความโนมเอียง” ในการเลือกของพวกเขา และผลลัพธที่ตามมาซ่ึงจะเกิด
ขึ้นแนนอนแกพวกเขาที่ทําผิด

 เราควรจะมีปฏิกิริยาอยางไร เมื่อเราเห็นผูเชื่อในโบสถของเรา
กําลังทําผิดในสิ่งที่เราเชื่อ
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คําตําหนิของเนหะมียวันจันทร
 อานพระธรรมเนหะมีย 13:26, 27 ขอพระคัมภีรเหลานี้แสดงให
เห็นความสําคัญของประวัติศาสตรพระคัมภีร เพื่อท่ีจะใหขอมูลแกเรา 
เกี่ยวกับอันตรายของการหันออกนอกเสนทางที่ถูกตอง

 กษัตริยซาโลมอนถูกโนมนําเขาสูความบาปโดยการเลือกท่ีพระองค
ทํา เปนการถูกตองท่ีจะกลาววา กษัตริยซาโลมอนไดสาปแชงพระองคเอง 
ทําใหพระองคเกือบประสบกับความหายนะ จากการที่ไมเช่ือฟงพระบัญญัติ
ของพระเจาสําหรับกษัตริยอิสราเอล ซึ่งกลาววา “และอยาใหเขามีภรรยา
มาก เพื่อจิตใจของเขาจะไมหันเหไป และอยาใหมีเงินมีทองเปนของตนอยาง
มากมาย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 17:17) ชีวิตของกษัตริยซาโลมอนเปนตัวอยาง
ดานลบใหกับเรา: ไมเพียงพระองคแตงงานมีภรรยามากกวาหนึ่งคน แตที่
สําคัญยิ่ง ตามท่ีทานเนหะมียชี้ใหเห็น พระองคทรงเลือกเหลาสาวงามมาก
มายที่ไมเชื่อในพระเจา

 เพราะเหตุใดเนหะมียจึงแกปญหาดวยการตําหนิคนอิสราเอล
คนท่ีแตงงานกับคนตางศาสนา 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 เปนชาวมี-
เดียนที่เชื่อในพระเจา โบอาสแตงงานกับนางรูธ นางรูธเปนชาวโมอับ นางรับ
เชื่อในพระเจาของนาโอมี ชาวอิสราเอลซ่ึงเปนแมของอดีตสามีของนาง ดังนั้น
ประเด็นพระบัญญัติหามแตงงานกับชนตางชาติผูมีความเชื่อแตกตางกับชาว
อิสราเอล ปญหาท่ีเกิดขึ้นกับผูคนในสมัยของทานเอสราและเนหะมีย คือคน
อิสราเอลจํานวนไมนอยไมเลือกแตงงานกับผูเชื่อในพระเจา หนังสือ Richard 
M. Davidson, in Flame of Yahweh (Peabody, Mass.: Hendrickson 
Publishers, 2007) กลาววา “แผนของเอเดนสําหรับการแตงงาน คือการ

Nehemiah’s Reproof
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การโตตอบของเอสราวันอังคาร
 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  อะไรคือประโยชนของการนําถอยคาํ
เหลานี้ไปใชกับเรื่องการแตงงานกับคนที่ไมเชื่อในพระเจา

 ชาวอิสราเอลหลายคนเขาไปขอความเห็นใจจากทานเอสรา ในประเด็น
เรื่องการแตงงานกับชาวตางชาติตางความเชื่อของพวกเขา คําศัพทเฉพาะ 

Ezra Reacts

เรียกสําหรับ การเติมใหเต็มสมบูรณสําหรับชีวิตสมรสของคูสามี-ภรรยาใน
ความเช่ือดานวิญญาณจิต พอๆ กับคุณคาในดานอ่ืนๆ” จากหนังสือ “ความ
สวางโชติชวงแหงพระยาหเวห” (Flame of Yahweh หนา 316) กลาวไววา
ภรรยาชาวตางชาติตางศาสนาในสมัยของทานเนหะมีย ไมยอมรับเชื่อใน
พระเจา ไมยอมประกาศละท้ิงการกราบไหวรูปเคารพ ทายที่สุดทานเนหะมีย
รูสึกเศราใจมากกวาจะทําการบังคับใหพวกเธอรับเอาความเชื่อ เพราะการทํา
เชนน้ันแสดงใหเห็นวาขาดจากการมอบถวายตัว มอบถวายใจใหพระเจาอยาง
จริงใจ   
 พระคมัภรีสอนวธิปีฏบิตัเิพือ่ชวยใหเราหยัง่ลงลกึในพระเจา  ซึง่พระองค
ออกแบบใหชีวิตคูของเรามีความสุขสูงสุด ในทํานองเดียวกัน คําสั่งที่วาอยา
ใหเราเทียมแอก (แตงงาน) กับผูที่ไมเชื่ออยางเดียวกัน หลักการนี้จะชวยนํา
เราไปสูชีวิตสมรสท่ีดีกวา เพราะสามีภรรยาจะหนุนใจซึ่งกันและกันในการอุทิศ
ถวายชีวิตรับใชพระเจา

 มีหลักการอะไรที่เราสามารถนํามาจากเรื่องในวันน้ี เพ่ือชวย
ปกปองความเช่ือและครอบครัวของเรา
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(terminology) ที่พวกเขาใชเอยถึงชนชาติตางๆ ซึ่งมีสวนรวมในการกระทํา
สิ่งท่ีนาเกลียดชัง (abomination) ซึ่งเผยใหเห็นความรูของพวกเขาในคัมภีร 
“โทราห” (Torah) ที่บันทึกขอหามตางๆ เปนสิ่งที่นํามาจากพระเจาโดยตรง 
และที่นาสนใจย่ิง คือผูนําในดานพลเรือน (civil leaders) และแมแตผูนํา
ทั้งหลายในดานจิตวิญญาณ คือพวกปุโรหิต และชาวเลวี ตางรูสึกผิด (guilty) 
ที่ไดทําการละเมิดบัญญัติของพระเจา
 “ในการศกึษาถึงสาเหตุทีน่าํชาวอสิราเอลใหถกูกวาดตอนไปยงัอาณา-
จักรบาบิโลน ทานเอสราไดเรียนรูวาชาวอิสราเอลได “หนีออกหางพระเจา” 
(apostasy) สวนใหญสามารถสืบเสาะยอนหลัง (traceable) ไดวา พวกเขา
แตงงานกบัชาวตางชาตติางความเชือ่ ทานเนหะมยีไดมองเหน็วา หากพวกเขา
ไดเชื่อฟงบัญญัติของพระเจา และแยกตัวเองจากชนชาติตางๆ ที่อยูแวดลอม
พวกเขา พวกเขาคงไดรับการชวยใหรอดพน (spared) จากเร่ืองราวความโศก
เศรา และประสบการณในความอับอาย ดังนั้นเมื่อทานเอสราไดเรียนรูวา เมื่อ
ชาวอิสราเอลไมคํานึงถึงบทเรียนในอดีต วาพวกเขาเปนชนชาติที่พระเจายกชู
ขึ้นสูงเดน แตพวกเขากลับละเมิดพระบัญญัติที่พระเจาทรงประทานใหเพื่อเปน
เคร่ืองปองกัน “การหนีออกหางพระเจา” ดวงใจของทานเอสรารูสึกเรารอน
ภายในตัวทาน ทานคิดถึงพระคุณความดีของพระเจา อีกครั้งหนึ่งทานมุงมั่น
จะชวยคนอิสราเอลใหมีจุดยืนม่ัน (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” จากคําแถลงน้ี ผูคนรับรูกอนความเขาใจและความรูแหงพระบัญชา
ของพระเจาใหอยูหางจากศาสนาเทียมเท็จ พวกเขาเขาใจวา ไมมีใครสามารถ
พูดวา ตนจะแตงงานกับคนที่ไมเชื่อพระเจา เพื่อจะไมสงผลรายตอความ
สัมพันธในการครองเรือนหรือการเลี้ยงลูก
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เอสราปฏิบัติการพุธ
 อานพระธรรมเอสรา บทที่ 10 เอสราและผูนําเหลานั้นแกปญหา
เรื่องการแตงงานกับคนตางชาติอยางไร 

 มีการชุมนุมที่ประชุมทั้งหมดลงมติใหสงภรรยาชาวตางชาติของ
ชาวอิสราเอลกลับบานไป สิ่งที่นาทึ่งคือแมแตภรรยาที่แตงงานกับพวกเขา
ก็เห็นดวยกับแผนนี้ ยกเวนชายส่ีคนที่ทานเอสราไดเอยชื่อใน เอสรา 10:15 
นอกนั้นชาวยิวคนอื่นๆ ที่แตงงานกับภรรยาชาวตางชาติตางสัญญาจะสง
ภรรยาของพวกเขากลับบานพอแมของเธอ เรื่องนี้ตองใชเวลาสามเดือนกอน
แผนการจะเริ่มตน ในท่ีสุดชาวอิสราเอลชายจํานวน 111 คนไดสงภรรยาของ
พวกเขาออกไป (เอสรา 10:18-43) ที่นาสนใจมากคือขอพระคัมภีรสุดทาย 
(เอสรา 10:44) กลาววา มีบางคูที่ชายอิสราเอลแตงงานกับหญิงตางชาติ และ
มีบุตรดวยกัน ในกรณีเชนนี้ดูเหมือนไมสมเหตุผล หรือไมถูกตองสําหรับเรา 
อยางไรก็ดีเราจะตองจําไววาสิ่งนี้เปนชวงเวลาพิเศษท่ีพระเจากําลังเร่ิมตน
ใหมอีกคร้ังหนึ่งกับชนชาติอิสราเอล และในความรูสึกพวกเขาอยูฝายพระองค 
คือจะติดพระเจาอยางเต็มรอย ดวยเหตุนี้พระเจาตองตั้งมาตรการเด็ดขาด 
(radical measure) ใหพวกเขาปฏิบัติ
 ถอยคําเจาะจงท่ีใชในพระธรรมเอสรา 10:11, 19 ที่กลาววา “จงแยกตัว
ทานออกมาเถิด” (badal) และ “ละทิ้งภรรยา” (yatza’) ไมถูกใชในที่อื่นของ
พระคัมภีรสําหรับ “การหยาราง” ทานเอสราคงรูจักศัพทเฉพาะคํา ของคําวา
หยาราง และใชเปนประจําสําหรับการหยารางปกติทั่วไป แตทานเลือกที่จะ
ไมใชมัน ดังนั้นเปนที่ชัดเจนวาทานเอสราไมถือวาการแตงงานถูกตอง (valid) 
หลังจากท่ีไดคนพบวา พวกเขาไดละเมิดบัญญัติในคัมภีรโทราห หรือกลาว
ไดอีกอยางถือวา การแตงงานน้ันเปนโมฆะ (nullifi ed) เพราะวาเปนการ
แตงงานขัดแยงกับพระบัญญัติ ขั้นตอนในการสิ้นสุดของการแตงงาน อยางไร

Ezra Acts

 เราจะหาทางรกัษาความเชือ่ใหมัน่คงอยูในบานและครอบครวัของ
เราแมวาเราจะไดตัดสินใจผิดพลาดในอดีตไปแลวก็ตาม ไดอยางไร
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ก็ดีเราไมไดรับขอมูลวามีอะไรเกิดขึ้นกับภรรยา และลูกๆ (ที่สามีเปนชาว
อิสราเอล) สงกลับไปที่บานอดีตพอตา ทั้งไมทราบถึงผลกระทบที่เกิดกับ
ชุมชนจากการกระทําดังกลาว ตามวัฒนธรรมของเวลาน้ันพวกอดีตสามีจะ
ตองเปนผูรับผิดชอบในการขนยายภรรยาและลูกพรอมทั้งสมบัติสวนตัวจนถึง
บานพอแมของพวกเธอ
 อยางไรก็ดีหลังจากเวลาผานไปชวงหนึ่ง อดีตสามีที่ไดแยกทางกับ
ภรรยาไปบางคนไดแตงงานกับผูหญิงตางความเชื่ออีกครั้งหนึ่ง และบางที
อาจมีสามีบางคนหวนกลับไปรับภรรยาท่ีพวกเขาสงกลับบานกลับมารวม
ชีวิตกันใหม นี่เปนธรรมชาติของการแกปญหาที่ทําไปอยางเรงรีบ สามารถ
ทําใหมนุษยที่มีธรรมชาติชอบแกตัวหาเหตุผลยกข้ึนมาอาง 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

การแตงงานในปจจุบันวันพฤหัสบดี
 จากส่ิงตางๆ ที่เราไดเห็นในพระธรรมเอสราและเนหะมียเก่ียวกับการ 
“แตงงานระหวางคนท่ีตางความเช่ือ” เปนที่ชัดเจนวา พระเจาทรงนับการ
แตงงานเปนเรื่องจริงจัง และนั่นหมายความวา เราควรถือเปนเรื่องสําคัญ
เชนกัน เราควรใชเวลาในการอธิษฐานนานๆ และไตรตรองความเปนไปไดของ
ผูจะเปนคูชีวิต และรวมพระเจาเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจ และเราควรตัดสิน
ใจที่จะเปนผูเชื่อท่ีสัตยซื่อตอหลักการของพระเจา ซึ่งสามารถจะปกปองเรา
จากความโศกเศราและความยุงยากลําบากตางๆ ได

Marriage Today
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 จงดูวิธีที่อัครทูตเปาโลแนะนําคริสเตียนท่ีแตงงานกอนท่ีเขาจะ
รับเชื่อเปนคริสเตียน ในพระธรรม 1 โครินธ 7:10-17 วาเราควรจะให
คาํแนะนาํหรอืชวยเหลอืคูสมรสทีม่คีวามเชือ่ตางกนัในปจจบุนันีอ้ยางไร

 เพราะวาเราไมไดรับพระบัญชาในรายละเอียดประณีตในพระคัมภีรวา
ควรจะดําเนินการอะไรบางกับคูสมรสท่ีมีความเช่ือตางกัน จึงไมเปนการฉลาด 
และอาจทําไปในลักษณะตอตานเจตนารมณของขอพระคัมภีรและหลักการ 
หากจะคะย้ันคะยอใหฝายที่เชื่อพระเจาแยกทางกับคูสมรสที่ไมเชื่อ โดยถือเอา
แนวปฏิบัติของทานเอสรา ทั้งนี้เพราะเร่ืองในพระธรรมเอสราและเนหะมียเปน
เหตุการณคร้ังเดียวที่เกิดขึ้น และสอดคลองกับน้ําพระทัยของพระเจา (เอสรา 
10:11) อน่ึงถาทานเอสราไมทําอะไร ในอนาคตอันใกล การนมัสการของชุมชน
ทั้งมวลของอิสราเอลจะเกิดความเส่ียง พวกเขากําลังจะสูญเสียเอกลักษณใน
ฐานะเปนผูนมัสการพระเจาผูทรงพระชนมอยู
 เราทราบวาในการจัดตั้งหลักแหลงอาศัยของคนอิสราเอลครั้งใหญ
ระดับชาง (Elephantine settlement) ในประเทศอียิปต (ซึ่งเกิดขึ้นใน
ลักษณะเดียวกันกับทานเอสราและนาหะมีย) พวกผูนําอนุญาตใหคนอิสราเอล
แตงงานกับบุคคลตางความเช่ือได และในเวลาอันสั้นไดเกิดการผสมผสาน
ระหวางศาสนาของพระยาหเวห และศาสนาของคูสมรสที่ไมเชื่อในพระเจา 
ดังนั้นเทพธิดา “อานัท” (Anat) จึงไดเขามาสูชาวอิสราเอล ซึ่งไดทําใหตน
ตระกูลเชื้อสายของพระเมสสิยาหตกอยูในอันตราย ดังนั้นเหตุการณครั้งเดียว
ครั้งนั้นไมควรถูกถือเสมือน “ใบส่ังยาของพระเจา” (prescription) เพื่อ
ทําใหคูสมรสหรือครอบครัวที่มีลักษณะดังกลาวหยารางจากกัน ซึ่งแนนอน
พระเจาไดทรงวางคุณคาสูงสงไววา ใหแตงงาน กับคูชีวิตที่มีความเช่ือใน
พระเจาองคเดียวกัน ซาตานมีความสุขมาก เมื่อเราทําใหคูชีวิตท่ีมีความเช่ือ
ตางกันแยกทางกัน ทั้งนี้เพราะซาตานทราบวาหากคูสามีภรรยามีความเช่ือใน
พระยาหเวหองคเดียวกัน เขาทั้งสองจะหนุนใจซึ่งกันใหมีความเขมแข็งใน
ความเชื่อ และพวกเขาจะรวมกันรับใชพันธกิจของพระองคไดผลดีมากกวา
มีฝายเดียวที่สัตยซื่อทําการรับใช
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “การปฏิรูป” หนา 669-
678, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย

 “ความขยันหมั่นเพียรในการทํางานที่พระเจาทรงแตงตั้งใหทํา เปน
สวนสําคัญของศาสนาเที่ยงแท มนุษยควรยึดเอาสถานการณเปนเครื่องมือ
ของพระเจา เพื่อทําใหบรรลุน้ําพระทัยของพระองค ความรวดเร็ว และความ
เด็ดเด่ียวในเวลาท่ีเหมาะสมจะทําใหไดชัยชนะอยางสวยงาม ถามัวแตเชื่องชา 
และไมเอาใจใสผลรับคือความลมเหลว และเปนการไมถวายเกียรติแดพระเจา 
ถาผูอยูในเสนทางแหงความจริงไมแสดงใหเห็นความรอนรน ถาพวกเขาไม
มีความสนใจและไมมีเปาหมาย คริสตจักรจะไมไดรับการเอาใจใส ความเกียจ
ครานจะเขามาเยือน จิตใจจะรักความเพลิดเพลิน แตถาพวกเขาไดรับการเติม
เต็มดวยเปาหมายบริสุทธิ์ที่จะรับใชพระเจาเพียงผูเดียว ผูรวมงาน และผูตาม
จะรวมกันเปนหน่ึงในความหวังและความกระตือรือรน
 “พระวจนะของพระเจามีความสมบูรณแหลมคม และสรางความแตก
ตางใหเกิดขึ้น ความบาปและความบริสุทธ์ิถูกวางไวเคียงขางกัน และในการ

 ขณะที่พระคัมภีรชัดเจนในเรื่องใหคําปรึกษาตอตานการเขาเทียมแอก 
(การแตงงาน) กับอีกคนท่ีไมเชื่อ (2 โครินธ 6:14) เราไดพบขอความตอนท่ี
พระเจาทรงขยายพระคุณครอบคลุมไปยังผูที่เลือกคูครองที่ตางความเชื่อไป
กอนหนาแลว โดยหนุนใจใหเขาสัตยซื่อตอพระเจาและคูชีวิตของตน พระเจา
ไมทรงละทิ้งเราแมเราเคยตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีตอตานกับน้ําพระทัยของพระองค 
และถาเราขอพระองคใหชวยพระองคจะทรงจัดหาให นี่ไมไดหมายความวา
เราจะทําส่ิงใดๆ ไดตามที่เราตองการ และคาดหวังวาพระเจาจะทรงอวย
พระพรใหเราไมวาเราจะทําอะไร แตหมายความวาเมื่อเราเขามาหาพระองค
พรอมกับความตองการ และขอใหพระองคชวยดวยความถอมใจลง พระองค
ทรงรับฟงเสมอ ถาปราศจากพระคุณของพระเจา จะไมมีความหวังเหลือใหกับ
เราคนหนึ่งคนใด เพราะเราทั้งหลายลวนเปนคนบาปดวยกันทุกคน



134   พระธรรมเอสราและเนหะมีย

มองดู เราจะหลีกเลี่ยงส่ิงหนึ่ง และรับเอาส่ิงหนึ่ง ในหนาพระคัมภีรพรรณนา
ถึงความเกลียดชัง ความเท็จ และการทรยศ การอุทิศถวายตัว และการเสียสละ
ของทานเอสราและทานเนหะมีย เราไดรับเสรีภาพในการเลือกผลรับอันนากลัว
ของการละเมิดพระบัญญัติของพระเจา จะตรงกันขามกับผลลัพธแหงพระพร
จากการเชื่อฟง ตัวเราเองตองตัดสินใจวาเราจะรับความทุกขยากหรือรับเอา
ความชื่นชมยินดีอยางใดอยางหนึ่ง” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและ
กษัตริย, หนา 676)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เม่ือเราอานเรื่องเหลานี้ จะเห็นชัดเจนวา คนจํานวนมากไมได
 อุทิศถวายชีวิตแดพระเจาตั้งแตแรก เพราะพวกเขาไดเลือก
 แตงงานกับคนท่ีไมเชื่อพระเจา ดังนั้นเอสราจึงกลาวติเตียนให
 พวกเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม มีการเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม 
 แมจะมีการเปล่ียนพฤติกรรมภายนอก แตจิตใจภายในเปล่ียน
 จริงไหม มีการเจริญเติบโตดานความเช่ือหรือไม มีหลักฐานอะไร
 ที่บอกไดวาหลายคนไมไดเปลี่ยนแปลงจริง และเราไดเรียนอะไร
 จากความผิดพลาดของพวกเขาเกี่ยวกับความสําคัญของการ
 เปลี่ยนจิตใจอยางแทจริง

2. เราจะชวยคนในครสิตจกัรทีม่ปีญหาจากการแตงงานท่ีไมรอบคอบ
 อยางไร

3. แมหลักการของพระเจาเปนหลักการท่ีเปนอมตะและเด็ดขาด แต
 ดวยวัฒนธรรมที่หลากหลายและสถานการณที่แตกตางกัน เรา
 จะรักษาประยุกตและใชหลักการของพระเจาในชีวิตของเราให
 เหมาะสมไดอยางไร
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“และประชาชนท้ังหมดจึงไปกิน และด่ืม และสงสวน
อาหาร เปรมปรีดิ์กันอยางย่ิง เพราะพวกเขาเขาใจถอย
คําซึ่งประกาศใหเขาฟงนั้น” (เนหะมีย 8:12)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ทั้งทานเอสราและเนหะมีย เปนตัวอยางผูนํายิ่งใหญ ผูอุทิศถวายชวีติแดพระเจา  ตางไดประกอบภารกจิขององคพระผูเปน-
เจาที่ทรงเรียกพวกเขาใหทําอยางประสบความสําเร็จ ความรักที่พวกเขามีใน
พระเจาไดดลใจท้ังสองใหมีความปรารถนาจะเปนผูรับใชที่ซื่อสัตย ซึ่งที่จริง
ความสัตยซื่อของทานทั้งสองน่ีเองไดกลายเปนศูนยกลางในการศึกษาของเรา
 สัปดาหนี้เราจะมองไปท่ีตัวอยางตางๆ ของการเปนผูนําที่พบไดใน
พระคัมภีร รวมไปถึงตัวอยางของทานเอสราและทานเนหะมียที่จะนําเสนอนี้
ไมใชตัวอยางทั้งหมด เราจะนําคนอื่นมาอภิปรายดวย อยางไรก็ดีบทเรียน
ตางๆ ที่ถูกเลือกมามีความสําคัญยิ่งสําหรับผูนําทุกคน คุณอาจคิดวาตนเอง
ไมเปนผูนําในชวงเวลาหนึ่งเวลาใดอยางเจาะจงในชีวิตของคุณ แตเราทั้งปวง
มีอิทธิพลแกใครบางคน เพราะฉะนั้นบทเรียนทั้งหลายเหลานี้สามารถนํา
ประยุกตใชกับทุกคนได

บทที่ 13
ผูนําในอิสราเอล

วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2019
Leaders in Israel
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อิทธิพลของผูนําวันอาทิตย
 ตลอดในพระคัมภีร เราสามารถพบตัวอยางตางๆ ของการเปนผูนํา
หลายแบบท้ังดีและเลว บางคร้ังก็ผสมผสานท้ังสองอยางผูนําที่เลว บางเวลา
ไดทําสิ่งที่ดีบางสิ่ง ขณะที่ผูนําที่ดีบางเวลาไดทําในบางสิ่งที่ไมดี ซึ่งจะวาไป
ผูนําท้ังปวงตางเปนมนุษยสามัญ และในกรณีนี้เมื่อเปนมนุษยยอมสามารถ
ทําไดทั้งท่ีดีและไมดี กลาวคือการทําส่ิงที่ถูกและสิ่งที่ผิด มีใครบางที่ไมเคยมี
ประสบการณในความเปนจริงเชนนี้ในชีวิตของพวกเขาเอง
 อยางไรก็ดีเมื่อคุณเปนผูนําคนหน่ึง คุณมีอิทธิพลย่ิงใหญ ไมวาใน
ดานดีหรือดานเลว เปนสิ่งเลวมากจริงๆ หากคุณเปนผูนํา และคุณมีอิทธิพล
ดานลบตอครอบครัวของคุณ หรือในที่ทํางาน หรือ ณ สถานที่ใดๆ ที่คุณ
ปรากฏตัว จนคนรอบขางรูสึกได แตเมื่อคุณอยูในตําแหนงผูนําในดานจิต
วิญญาณ ดานการเมือง หรือท้ังสองอยาง อิทธิพลน้ันจะเพ่ิมพูนขึ้นหลายเทา 
มีความสําคัญยิ่งเพียงใด ไมวาคุณจะมีบทบาทใด โดยเฉพาะในฐานะเปนผูนํา 
คุณจะสะทอนหลักการและคําสั่งสอนตางๆ ของพระคัมภีร

 จากพระคัมภีรตอไปนี้ จงอธิบายวาคุณไดพบตัวอยางการเปน
ผูนําประเภทใดบาง ดีหรือเลว เพราะเหตุใดจึงเปนอยางนั้นดี [เรโห-
โบอัม (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)]

The Infl uence of Leaders

 เร่ืองราวของผูนําเหลานี้ที่บันทึกไว ถือเปนพระวจนะสวนหนึ่งของ
พระเจา กลาวคือพระวจนะไดเปลี่ยนแปลงความนึกคิด และชีวิตของพวกเขา 
ผลท่ีออกมาคือ “การฟนฟูและการปฏิรูป” พวกเขาตางดื่มด่ํา (indebted) ใน
พระวจนะของพระเจา และคําสั่งสอนของพระองคที่พวกเขาไดคนพบ ใน
ทํานองเดียวกัน ไมวาเราจะเปนใคร และเรามีบทบาทอะไร เราจะตองถือรักษา
พระวจนะของพระเจาไวเปนศนูยกลาง  ขณะท่ีเราดาํรงชีวติในฐานะเปนครสิเตยีน
เซเวนธเดยแอดเวนตีสคนหนึ่ง
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 มีบทเรียนจะไรเก่ียวกับการเปนผูนําที่เราไดรับจากบุคคลเหลาน้ี 
อะไรเปนเหตุใหแตละคนเปนผูนําที่ดีหรือเลว และเราจะนํามาประยุกต
ใชไดอยางไร

สิ่งชั่วรายในสายพระเนตรของพระเจาวันจันทร
 ขอพระคัมภีรตอไปน้ีบอกเราเก่ียวกับอิทธิพลท่ีผูนําเหลาน้ีมีตอ
ประชาชนภายใตการปกครองของเขาอยางไร  1 พงศกษตัรยิ 15:26, 34; 
2 พงศกษัตริย 13:1-3; ยอหน 11:46-53 

 เปนความคิดมีเหตุผลสําหรับหลายคนในพวกเรา ผูอยูในตําแหนงของ
ผูนาํตามขีดความสามารถในระดับใดระดับหนึง่  การเปนผูนาํของเรามีศกัยภาพ
ที่จะนําผูคนสูจุดต่ําลง หรือจุดท่ีสูงขึ้นในดานจิตวิญญาณ และในทุกกรณีตรงนี้ 
ผลที่เกิดขึ้นเปนในดานลบ อันเปนเสนทางสูความเสียหาย
 หากจะกลาวใหเจาะจง อุปนิสัยของเรา และการอุทิศถวายของเราให
แกพระคริสต ทําใหเกิดความแตกตางกับผูคนท่ีเราปฏิสัมพันธดวย ผูนําดาน
จิตวิญญาณมีอิทธพิลตอผูอื่นไมวาพวกเขาจะหันไปทิศทางพระเจา ถาพวกเขา
เองแสวงหาพระองค  หรอืมุงสูทศิทางความช่ัวถาพวกเขาไมหนัไปในทางพระเจา
 การเปรียบเทียบความแตกตางในสิ่งที่เราไดมองเห็นในวันนี้ ความจริง
ที่ทานเอสราและทานเนหะมียมีความสัมพันธที่เขมแข็งกับพระเจา นี่เปนสิ่งที่
ปราศจากขอโตแยง จํานวนคร้ังที่ทานทั้งสองใชในการอดอาหารและในการ
อธิษฐานนั้นมีบันทึกในหนังสือที่ทานทั้งสองไดรับการดลใจใหเขียนขึ้น ซึ่งมี
คุณลักษณะของผูนําที่ดีเกินกวาพระคัมภีรบันทึกไวเกี่ยวกับผูนําที่ยิ่งใหญทาน
อื่นๆ คนแทบทั้งชาติดําเนินไปกับพระเจาภายใตการเปนผูนําของทานทั้งสอง 
แมวาทุกสิ่งทุกอยางจะไมดีสมบูรณแบบ แตเปาหมายของทานทั้งสองชี้ไปยัง
พระเจา อยางไรก็ตามขอมูลบอกวามีคนอีกจํานวนหนึ่งที่ไมไดรับผลจาก
อิทธิพลของทานเอสราและทานเนหะมีย ซึ่งเปนพยานยืนยันวาไมใชความ
เชื่อของคนอ่ืน แตเปนการตัดสินใจขั้นสุดทายของเราเอง ที่จะสรางความแตก
ตางใหเกิดขึ้นสําหรับเรา ยิ่งกวานั้นมองไปยังผูคนที่มีโอกาสไดเห็นพระเยซู

Evil in the Sight of the Lord
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ในเนื้อหนัง เมื่อพระองคอยูบนโลกน้ี ไดยินเสียงของพระองค ไดฟงคําเทศนา
สั่งสอนของพระองค หรือแมแตไดเห็นการอัศจรรยตางๆ ของพระองค ถึง
กระนั้นพวกเขาก็ยังไดปฏิเสธพระองค ถูกแลว เราตางมีบทบาทใหแสดง 
ไมวาเราจะอยูในตําแหนงใดในชีวิตของเรา เราสามารถมีอิทธิพลสําหรับการ
ดีและการชั่ว ซึ่งในตอนจบแตละคนจะตองตอบคําถามของตัวเองตอพระพักตร
ของพระเจา

 คิดถึงบุคคลท่ีมีอิทธิพลรอบตัวคุณวา มีทางใดบางท่ีคุณจะปรับ
ปรุงอิทธิพลของตนใหดีขึ้นได

ความกลาหาญและการมอบอํานาจวันอังคาร
 อานพระธรรมเนหะมีย 4:7-23 ในทางใดที่ทานเนหะมียแสดง
ความกลาหาญออกมา อะไรทําใหทานกลาหาญ

 ทานเนหะมียนําชาวอิสราเอลยืนขึ้นตอตานศัตรูของพวกเขา ที่พวก
ศัตรูพยายามขูขวัญ คุกคามชาวยิว ทานเนหะมียตอบโตพวกเขาดวยการฝก
ใหคนอิสราเอลเตรียมพรอมสําหรับการตอสู ทานเนหะมียไมเพียงแค ทูลวา 
“พระผูเปนเจาของทรงทําการทั้งหมดเหลานี้เถิด” แทนที่จะอธิษฐานขอเชน
นั้น ทานส่ังพวกเขาใหหยิบดาบข้ึนมา ในเวลาเดียวกันก็ทําการกอสราง
กําแพงเมือง ชาวยิวภายใตการนําของทานเนหะมีย ไมใชเปนคนข้ีขลาด แต
กลาหาญ พวกเขาหยิบดาบข้ึนมาปกปองพวกเขาเอง ทานเนหะมียใหการ
หนุนประชาชน วาทานมีความไววางใจพวกเขาและทํางานกับพวกเขาและ
มอบหนาที่รับผิดชอบใหพวกเขาตัดสินใจและใหอํานาจพวกเขาทํางานใน
ฐานะเปนตัวแทนของปวงชน และมอบหมายความรับผิดชอบใหกับผูนําระดับ
รองลงมา อยางไรก็ดีทานเนหะมียไมเพียงบอกผูคนในสิ่งที่พวกเขาตองทํา 
และจากนั้นหลบเลี่ยงไปซอนตัวในหองพักของทาน แตทานเนหะมียกลับยืน
เคียงขางพวกเขา และทํางานหนักที่จําเปนตองทําใหเสร็จ
 มกีารบันทกึในพระคัมภรีหลายคร้ัง  ทีพ่ระเจาบอกประชากรของพระองค
ใหอยูนิ่งๆ และเฝาดูพระองคทําการตอสู และมีตัวอยางอ่ืนๆ อีกหลายครั้งท่ี

Courage and Empowerment 
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พระเจาตรัสวา “ประชากรของเราเอยจงออกไปตอสูเถิด และเราจะประทาน
ชัยชนะให” เราจะตองทําสวนของเรา ถาเราตองการที่จะเห็นพระเจาทรงปลด
ปลอยและอวยพระพรใหเรา
 “การที่ทานเนหะมีอุทิศถวายชีวิตอยางหนักแนนกับงานของพระเจา 
และขณะเดียวกันทานมีความไววางใจในพระเจาอยางสุดใจเชนกัน นี่เปนเหตุ
ที่ฝายศัตรูลมเหลวในการพยายามหลอกลอทานใหตกสูอํานาจของพวกเขา 
ดวงวิญญาณท่ีเกียจครานจะตกเปนเหย่ือของการทดลองไดงาย แตชีวิตที่มี
เปาหมายสงางามจะดูดซับเปาหมายไวมั่นคง ความชั่วรายที่จะเขามาทดลอง
จะมีที่ยืนเล็กมาก ความเชื่อของคนที่ทําการรุดหนาอยางไมหยุดหยอนจะไม
ออนกําลังลง เขาจะอยูเหนือและทําลวงหนา เขาตระหนักในความรักอันไมมี
ที่สิ้นสุด พวกเขาทํางานไปและแกปญหาไป เพื่อทําใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
อันดี ผูรับใชแทของพระเจาที่ทํางานดวยความตั้งใจมุงมั่นจะไมลมเหลว เพราะ
วาพระบัลลงักแหงพระคุณจะเปนทีพ่ึง่พงิของพวกเขาตลอดไป” (เอลเลน จ.ี ไวท, 
ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 660)
 ตอนสุดทายเนหะมียไดดึงเอาความกลาหาญจากความเขาใจของทาน
เกี่ยวกับฤทธานุภาพและการทรงพระชนมอยูของพระเจามาใช ความรูใน
พระเจาของทาน ทําใหทานไววางใจในพระองค และปฏิบัติงานสอดคลองกับ
สิ่งที่เชื่อ

 แมวาบริบทจะตางกัน แตสิ่งที่เราเห็นในพระธรรมเนหะมีย 
ก็สะทอนออกมาในขอพระคัมภีรตอไปนี้ “แตบางคนจะกลาววา “ทานมี
ความเช่ือ และขาพเจามีการประพฤติ จงแสดงใหขาพเจาเห็นความเช่ือ
ของทานโดยไมมีการประพฤติ และขาพเจาจะแสดงใหทานเห็นความ
เชื่อของขาพเจาโดยการประพฤติ” (ยากอบ 2:18)

จุดประสงคและความเราใจพุธ
 ขอพระคมัภีรตอไปนีส้อนอะไรเราเกีย่วกบัแรงผลกัดนัในชวีติของ
ทานเอสราและทานนาหะมีย (เนหะมีย 2:1-10; เอสรา 7:8-10) 

Purpose and Passion
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 ในส่ิงทั้งปวงท่ีทานเอสราและทานเนหะมียไดทําไป ทั้งสองไดแสวงหา
กอนวา เปนไปตามน้ําพระทัยของพระเจาหรือไม กระนั้นที่ผานมาผูคนไดทํา
ใหเกิดความยุงเหยิง พวกเขาตองไดรับการลงโทษสําหรับสิ่งนั้น แตพระเจา
ทรงสัตยซื่อตอพระสัญญาแหงการนํากลับสูสภาพเดิม (restoration) พระเจา
ทรงเปนผูเปดเสนทางสําหรับประชากรของพระองคใหกลับมาสูแผนดินแหง
พระสัญญา และถาพวกเขาสัตยซื่อ เติมเต็มเปาหมายตางๆ ที่พระองคไดทรง
ตั้งไวเพื่อพวกเขา และองคพระผูเปนเจา ในพระสติปญญาของพระองคไดทรง
เลือกชายที่อุทิศถวายกายและใจใหพระองค ซึ่งจะวาไปมีลักษณะบางประการ
คลายกับทานโมเสส เปนผูดําเนินบทบาทสวนกลางในแผนการนํากลับสูสภาพ
เดิมน้ี คลายกับที่พระองคไดใชทานโมเสสในหลายชั่วอายุคนกอนหนานี้
สําหรับภารกิจพิเศษเชนกัน 
 ผูนํายิ่งใหญเชนชายท้ังสองน้ีมีเปาหมายหน่ึงเดียว พวกเขามีวัตถุ
ประสงคสําหรับการมีชีวิตอยูซึ่งนี่เปนแรงผลักดันพวกเขาในทุกการกระทํา 
อาจพูดไดวาทั้งทานเอสรา และทานเนหะมียมีวัตถุประสงคในชีวิต ทั้งสองมี
นิมิต (vision) คือการมองเห็นเปาหมายที่จะนําประชากรของพระเจาไปใหถึง 
จากนั้นทั้งสองตางทุมเททุกสิ่งทุกอยางเพื่อทําใหเปาหมายนั้นบรรลุผลสําเร็จ
 ทานเอสราทําสิ่งนี้ผานการศึกษาพระคัมภีร และสอนประชาชนดวย
พระวจนะ ทานเนหะมียหนุนใจผูคนใหทําในส่ิงท่ีถูกตอง และยืนขึ้นอยางกลา
หาญเพ่ือพระเจา ชายท้ังสองตองการมองเห็นกรุงเยรูซาเล็มไดรับการชวยกู
สูสภาพเดิม แตไมใชเปนการกูสูสภาพเดิมในดานวัตถุเทานั้น พวกเขาตอง
การมองเห็นการฟนฟู และการปฏิรูปในดานจิตวิญญาณของผูคนที่จะเขาอาศัย
ในตัวเมืองดวย เหตุนี้พวกเขาจึงชวยกันแกไข และกลาวตําหนิ และในบาง
กรณีอาจตองใชบทลงโทษสําหรับการกระทํา ผูนําย่ิงใหญเช่ือในความสําเร็จ
เหนือกวาสิง่ธรรมดาหรือมคีาแคปานกลางเทานัน้  ทานเอสราและทานเนหะมีย
เชื่อในพระเจาผูทรงฤทธานุภาพ และมีพระทัยเต็มไปดวยความรัก พระเจา
ผูทรงทําการอัศจรรย และผูนําทั้งสองตองการใหพี่นองรวมชาติทุกคนมีความ
สัมพันธลึกซึ้งกับองคพระผูเปนเจา
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ความถอมตัวและความอุตสาหะวันพฤหัสบดี
 อานพระธรรมเอสรา 8:21-23, 31, 32 คุณคิดวาการไมทูลขอ
กองทหารและพลมาเพื่อปกปองการเดินทางของเอสราน้ันเปนรื่องโง
หรือฉลาด สิ่งนี้แสดงถึงการถอมตัวของทานอยางไร

 หลังจากน้ันไมนาน ทานเนหะมียไดรับกองทหารผูติดตามคอยปกปอง
รวมเดินทางกลับแผนดินยูดาห แตในกรณีของทานเอสรา ทานเช่ือวาพระเจา
สามารถปกปองทานและผูรวมเดินทางไดดีที่สุด ทานจึงไมทูลขอกองทหารผู
พิทักษจากกษัตริยใหรวมเดินทางไปดวย เชนนั้นเมื่อพวกเขาเดินทางถึงยูดาห
โดยปลอดภัย ซึ่งพวกเขาเปนพยานวาพวกเขาไดรับการปกปองจากพระเจา 
บางทีในบางสถานการณเราอาจวางใจมากเกินไปกับคนอื่น และไมเชิญให
พระเจาทรงสําแดงพระองคเอง ซึ่งทานเอสราเลือกจะทูลขอใหพระเจาทรงปก
ปองในทุกสถานการณ ซึ่งเปนการพิสูจนใหกษัตริยมองเห็นวา พระเจาของ
ทานเอสราทรงฤทธานุภาพจริงๆ  

Humility and Perseverance

 เร่ิมตนบทท่ีหนึ่งของพระธรรมเนหะมีย ผูอานรูสึกประทับใจกับการ
อุทิศถวายชีวิตของทานเนหะมียแดภารกิจของพระเจา และความทุกขใจ (dis-
tress) ของทานตอความยากลําบาก (plight) ของชาวยิวในแผนดินยูดาห 
ใน บทท่ี 1 ทานรองไหเม่ือทานเขียนถึงความทุกขยากในการดําเนินชีวิตของ
ชนอิสราเอลในแผนดินยูดาห ทานคุกเขาลงและปฏิญาณกับพระเจาวาจะทํา
ทุกอยางที่พระเจาเรียกใหทานทํา ทานเนหะมียมีกําลังใจและถูกผลักดันจาก
แนวคิดของการทําใหเกิดความแตกตางเกิดขึ้นในโลก ทานเปนนักปฏิบัติการ
สําหรับพระเจา ทั้งนี้ไมใชเพราะทานจะไดรับการเลื่อนสูตําแหนงที่สูงกวา ซึ่ง
จะไดรับเงินเดือนสูงขึ้น หรือมีตําแหนงเดนกวา (preeminent) (ซึ่งทาน
เนหะมีย มีอยูกอนแลวทั้งตําแหนงและความมั่งคั่งในเปอรเซีย) แตโดยการ
เดินทางไปแผนดินยูดาหซึ่งไมอยูในสภาพเจริญรุงเรือง อีกท้ังมีการตอตานทุก
ยางกาว แตทานกาวออกมาดวยความเชื่อ โดยไมคํานึงถึงอุปสรรคขวางหนา
ใดๆ
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 อยางไรก็ดี ทานเอสราไมทําไปจากการสันนิษฐานวาทานและคณะ
เดินทางคงจะไดรับความปลอดภัย กอนการเดินทางทานเรียกชาวยิวทั้งหลาย
ที่จะออกเดินทางไปกับทานมารวมประชุมกัน พวกเขาอดอาหารและอธิษฐาน
ทูลขอการพิทักษใหปลอดภัยจากพระเจา พวกเขาไมไดเริ่มออกเดินทางจน
กระท่ังพวกเขาไดใชเวลาเขาเฝาพระเจาดวยความถอมใจลง และทูลขอการ
ปกปองจากภยันตราย การกระทําเชนนี้แสดงวาพวกเขาเชื่อในอํานาจของ
พระเจา และพวกเขาเชื่อวาพระเจาทรงตอบคําทูลขอของพวกเขา

 อานพระธรรมเนหะมีย 5:14-19 ทานเนหะมียแสดงใหเห็นถึง
ความถอมตัวอยางไร

 ผูนาํแทจะเตม็ใจถอมตวัลง และเปนผูรบัใช ผูนาํทีม่คีวามสามารถและมี
ประสบการณจะไมเรยีกรองยศหรอืตําแหนงเพ่ือจะไดรบัเกียรต ิทานเนหะมียได
เปดประตูของทาน และใหการชวยเหลือผูคนดวยใจเอื้อเฟอ ทานไดแสดงให
เห็นวาทานมีความเชื่อในพระเจา และการอุทิศถวายตัวแดพระเจาของทานน้ัน
เหลือเช่ือ (incredible) และเปนตัวอยางของเหลาผูเช่ือ ทานมีบุคลิกภาพ
เขมแข็ง และไมมีอารมณพูดเลน หรือทําทาทางตลก แตทานไมทําตัวเหนือ
ผูอื่น ทั้งไมพูดหรือแสดงตนวามีอํานาจเหนือคนอ่ืนๆ ทั้งๆ ที่ทานมีตําแหนง
สูงสุดของชนชาติอิสราเอลในเวลาน้ัน แตกระน้ันก็ดีทานไมเก็บออมคําชม 
หรือคําตําหนิ (unstinting) ในทํานองน้ี ทานสะทอนชีวิต และคําส่ังสอนของ
พระเยซู ผูทรงสอนเราวา วิธีที่ดีที่สุดในการนําคือการรับใชคนอ่ืน พระเยซู
ทรงทําเชนน้ัน เราควรจะทําตามโดยไมเกี่ยงวาเราอยูในตําแหนงสูงหรือไม 
เราตองทําตามตัวอยางของพระเยซู

 “เมื่อพระองคทรงนั่งลงแลว ทรงเรียกสาวกสิบสองคนนั้นมา 
และตรัสกับพวกเขาวา “ถาใครตองการจะเปนคนแรก ก็ใหคนนั้นเปน
คนสุดทาย และเปนคนปรนนิบัติคนทั้งหลาย” (มาระโก 9:35) ถอยคํา
ของพระเยซูตรงนี้สอนเราเกี่ยวกับความหมายของการเปนผูนําในสาย
พระเนตรของพระเจาอยางไร
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จ.ี ไวท ในบท “สทิธิพเิศษของการอธิษฐาน”
หนา 93-104, เคล็ดลับแหงความสุข

 “งานของการนํากลับมาสูสภาพเดิม และการเปล่ียนแปลงใหมดําเนิน
ตอไปโดยการกลับประเทศของชาวยิวพลัดถิ่น ภายใตการนําของทานเศรุบ-
บาเบล ทานเอสราและทานเนหะมีย สิ่งที่เกิดขึ้นในแผนดินยูดาหครั้งนั้นนํา
เสนอภาพของสภาพดานจิตวิญญาณซ่ึงจะถูกนํากลับมาสูสภาพเดิมในชวง
เวลาใกลจะวาระสุดทายของโลก... ชาวอิสราเอลสวนนอยที่เหลืออยู อยูใน
สภาพที่ออนกําลัง เพราะตองเผชิญกับการกระทําใหเสียหายจากศัตรู แต
พระเจาทรงประสงคจะสงวนไวซึ่งความรู และพระบัญญัติของพระองคเองไว
บนแผนดินโลก ทั้งสองประการน้ีเปนสิ่งคุมครองการนมัสการเท่ียงแท ผูถือ
รักษาพระวจนะ และพระบัญญัติอันศักสิทธ์ิ (oracles) ของพระเจาไว สิ่ง
ตางๆ ไดประดังกันเขามาในประสบการณของพวกเขา ขณะที่พวกเขาไดสราง
พระวิหาร และกําแพงกรุงเยรูซาเล็มข้ึนใหม พวกเขาตองพบกับการตอตาน 
ภาระหนักไดวางบนบาของพวกผูนําในงานนี้ แตพวกเขาขับเคลื่อนไปขาง
หนาอยางม่ันคง ดวยการพ่ึงวางใจในพระเจา โดยมีความเช่ือวาพระเจาจะนํา
ไปสูชัยชนะ เหมือนกับกษัตริยเฮเซคียาห ทานเนหะมียผูกติด (clave) อยูกับ
องคพระผูเปนเจา และไมหันเหออกจากการติดตามพระองค แตถือรักษา
พระบัญญัติของพระองคไว...และองคพระผูเปนเจาทรงสถิตอยูกับทาน” 
(2 พงศกษัตริย 18:6, 7) (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, 
หนา 677)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เพราะเหตุใดเราจึงตองทําส่ิงท่ีเราทําไดกอน พระเจาจึงจะทรง
 สนับสนุนการงานของเรา

2. เพราะเหตุใด แมการเปนผูนําดวยการรับใชจะลําบาก แตเปนสิ่ง
 ที่จําเปนตองทํา การเปนผูนําแบบนี้ใหรางวัลแกชีวิตอยางไร และ
 จําเปนที่คริสเตียนตองเปนผูนําแบบนี้ เพราะอะไร

3. ตั้งแตเร่ิมตนจนจบเรื่อง เนหะมียอธิษฐานก่ีครั้ง การอธิษฐาน
 ของเอสราและเนหะมียควรสอนเราถึงความสําคัญของการ
 อธิษฐานตอพระเจาในชีวิตและการทํางานของเราอยางไร

4. “เพราะวาพระองคทรงยึดพระยาหเวหอยางมั่นคง พระองคไม
 ทรงหันจากการติดตามพระเจาเลย แตไดรักษาพระบัญญัติซึ่ง
 พระยาหเวหทรงบัญชาโมเสส” (2 พงศกษัตริย 18:6) พระคัมภีร
 ขอนี้มีความหมายอยางไร “การยึดพระยาหเวหอยางมั่นคง” 
 เกี่ยวโยงกับการถือรักษาพระบัญญัติของพระองคอยางไร


