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ศาสดาพยากรณ์ เ ป็ นคนพิเ ศษ เป็ นผู้ส่ ง ข่ า วของพระเจ้า ตัง้ แต่
อาดัมและเอวาทาบาป และไม่อาจจะพูดกับพระเจ้าได้โดยตรง พระเจ้าได้
ทรงใช้มนุษย์เป็ นผูส้ ่อื ข่าว เพื่อเตือนให้เราได้ทราบล่วงหน้าถึงความทุกข์
ยากที่จะเกิดขึ้น และเรียกร้องให้มนุ ษย์หนั เสียจากความบาป ทัง้ ยัง บอก
เล่าเรื่องราวของพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอด
ในงวดนี้ เราจะได้เ รีย นถึง ศาสดาพยากรณ์ ห ลายท่ าน เราจะรู้ว่ า
ศาสดาพยากรณ์ไม่ได้เป็ นผู้ชายเสียทัง้ หมด และท่านไม่ได้เป็ นผู้อาวุโส
(คนแก่) ไปเสียทุกคน เราจะทราบว่าพระเจ้าทรงตรัสกับท่านเหล่านี้หลาย
วิธี เช่ น ทางนิ มิต ความฝั น ทางทู ต สวรรค์ และทรงตรัส กับ พวกเขา
โดยตรง ศาสดาพยากรณ์ บ างคนท าความผิด ร้ายแรง บางคนโดนฆ่ า
เพราะข่าวที่เขานาไปบอก เราจะพบว่าคาพยากรณ์ ไม่ได้จบลงเมื่อพระ
คัมภีรเ์ ขียนเสร็จสมบูรณ์
ขณ ะเรี ย นบทเรี ย นแต่ ล ะบท เราพ ยายามนึ ก ว่ า ตั ว เองเป็ น
ศาสดาพยากรณ์ผนู้ นั ้ ลองนึกภาพดูว่าจะเป็ นอย่างไร ถ้าพระเจ้าทรงเรียก
เราให้เป็ นผูส้ ่อื ข่าวในเวลานัน้ ก่อนทีเ่ ราจะศึกษาบทเรียนทุกวัน จงทูลขอ
พระองค์ทรงช่วยให้เราได้ยนิ และเข้าใจข่าวที่พระองค์ทรงประทานให้แก่
เรา พระวิญ ญาณองค์เดียวกัน ที่ไ ด้ด ลใจเหล่ าศาสดาพยากรณ์ ในพระ
คัมภีร์จะทรงตรัสกับ เรา และช่วยให้เรารู้จกั พระเจ้าดีข้นึ และถ้าเรายอม
พระวิญญาณจะทรงนาชีวติ ของเรา
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บทที่ 1
ระบบสื่อสำรของพระเจ้ำ
ข้อควรจำ “ในโบราณกาลพระเจ้าได้ต รัสด้ว ยวิธีต่างๆมากมายแก่
บรรพบุรุษของเราทางพวกผู้เผยพระวจนะ แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์
ได้ตรัสแก่เราทัง้ หลายทางพระบุตร ผู้ซ่งึ พระองค์ได้ทรงตัง้ ให้เป็ นผู้รบั
สรรพสิง่ ทัง้ ปวงเป็ นมรดก พระองค์ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาลโดยพระ
บุตร ” (ฮีบรู 1:1, 2)
บ่ำยวันสะบำโต เลี่ยงออกมำจำกไฟ
ชีวติ ท่ามกลางทะเลทรายอันร้อนและน่าเบื่อหน่าย โมเสสขณะนี้เป็ น
ชายแก่ เขารูส้ กึ ว่าชีวติ ของเขาล้มเหลว เขาคานึงถึงอดีตที่ได้ถูกปกป้ อง
อย่ า งมหัศ จรรย์ ต่ อ มาได้ ถู ก เลี้ ย งดู ใ นพระราชวังของกษัต ริย์ฟ าโรห์
ประเทศอียปิ ต์ และจุดมุ่งหมายปลายทางคือเป็ นผูน้ าพลไพร่อสิ ราเอล แต่
เขากลับไม่ได้เป็ น นอกจากคนเลี้ยงแกะให้พ่อตา วันแล้ววันเล่า เขาต้อง
นาแกะที่ด้อื ดึงเหล่านี้ไปที่ทุ่งหญ้าและบ่อน้ าที่หายากในทะเลทราย เขา
คิดสงสัยว่าพระเจ้าที่แม่ ของเขาและยาโคบเคยบอกว่าจะอยู่กบั เขาเสมอ
นัน้ ตอนนี้อยู่ทไ่ี หน?
ทันใดนัน้ เขาเหลือ บไปเห็น ว่ามีไฟลุก อยู่ในพุ่มไม้ท่ีข้นึ ในแม่น้ าที่
ขอดแห้ง เขารีบไปเพือ่ จะดับไฟก่อนทีจ่ ะลุกลามไปเป็ นอันตรายแก่ฝูงแกะ
เมื่อเขาเข้ามาใกล้พมุ่ ไม้ทไ่ี ฟกาลังลุกอยู่ เขาเห็นสิง่ ทีอ่ ธิบายไม่ได้ คือ พุ่ม
ไม้ท่ไี ฟกาลังลุกอยู่นัน้ ใบของมันมิได้ไหม้ด้วย และดอกตูมที่เริม่ จะออก
ในฤดูนนั ้ ก็ยงั สดเหมือนตอนเช้าทีย่ งั มีน้ าค้างอยู่
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โมเสสยืนตาค้างจ้องมองไฟอยู่ นึกหาคาอธิบายในเรื่องนี้ และทันใด
นัน้ เอง ก็มเี สียงเรียกดังขึน้ ว่า "โมเสส โมเสส" ซึง่ เป็ นเสียงทีม่ อี านาจมาก
ร้องเรียกจากพุม่ ไม้นนั ้
"ข้าพระองค์อยู่ทน่ี ่ี" โมเสสตอบด้วยความหวาดกลัว
"อย่าเข้ามาใกล้เกินกว่านี้ จงถอดรองเท้าของเจ้าเสีย เพราะทีๆ่ เจ้า
ยืนอยู่น้ีเป็ นที่บริสุทธิ ์ เราเป็ นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้า พระเจ้าของ
อับราฮาม พระเจ้าทีแ่ ม่ของเจ้าได้สอนถึง"
โมเสส ถอดรองเท้าออกและได้ซบหน้าลงกับดินซ่อนหน้าไว้ เสียง
นัน้ เป็ นเสียงของพระเจ้า ซึ่งตรัสกับ โมเสสและตรัสสังถึ
่ งงานพิเศษที่ท่าน
จะต้องทา
เปิ ดพระคัมภีรข์ องเราและอ่านใน อพยพ 3:10 พระเจ้าทรงต้องการ
ให้โมเสสทาอะไร? …………………………………………………………..
โมเสส ตอบเลี่ยงเพื่อปฏิเสธงานนี้ ท่านได้ทูลพระเจ้าถึง 3 ครัง้ ว่า
ท่านไม่สามารถจะทางานนี้ได้ คาปฏิเสธแก้ตวั ของโมเสสคืออะไร? หา
คาตอบได้จาก อพยพ 3:11; 4:1 และ 4:10 ………………………………
……………………………………………………………………………….
วันอำทิ ตย์ หลำยทำง
เริม่ แรกที่พ ระเจ้าทรงเนรมิต สร้ างมนุ ษ ย์ห ลายพัน ปี ก่อ นสมัยของ
โมเสส พระองค์ตรัสกับมนุษย์ทุกวัน เช่นเดียวกับที่เราพูดกับบิดา มารดา
หรือครูของเรา หลังจากทีอ่ าดัมและเอวาทาบาป พระองค์จะทาอย่างไรจึง
จะทรงติด ต่ อ กับ มนุ ษ ย์ ท่ีพ ระองค์ ท รงรัก โดยที่ไ ม่ ท าอัน ตรายแก่ เขา
แน่ น อนไม่ มีปั ญ หาอะไรใหญ่ เกิน ไปส าหรับ พระองค์ พระองค์ท รงพบ
หลายวิธที จ่ี ะติดต่อกับพลไพร่ของพระองค์
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จงจัดเรียงอักษรข้างล่าง เพื่อทราบถึงวิธที ่พี ระเจ้าทรงติดต่อกับคน
บางคนในพระคัม ภีร์ ข้อ พระคัมภีร์จะช่ วยให้ค าตอบและบอกเรื่อ งราว
ละเอียดขึน้
พระเจ้ำตรัสกับ
มัทธิว 1:20
กิจการ 10:9-10
1 พงศ์กษัตริย์ 13
ลูกา 1:11-13
2 ทิโมธี 1:5
1 ซามูเอล 3:1-4

โยเซฟ
เปโตร
เยโรโบอัม
เศคาริยาห์
ทิโมธี
ซามูเอล

อย่ำงไร?
มาควันฝ
มินติ
ผพ้ยกู าณ์ร
คทรตูวสร์
าดบิาดมรา
เงียส

คำตอบ
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

วันจันทร์ ปำกเสียงของพระเจ้ำ
กลั บ ไปดู บ ทเรีย นเมื่ อ วานนี้ ว่ า พระเจ้ า ทรงตรัส กั บ เยโรโบอั ม
อย่างไร? 1 พงศ์กษัตริย์ 13 บอกว่าคนของพระเจ้าได้นาข่าวของพระเจ้า
ไปบอกกษัตริย์ คาเรียกคนของพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งคือ "ผูพ้ ยากรณ์" พระ
เจ้าทรงเลือกคนพิเศษให้เป็ นผู้พ ยากรณ์ ของพระองค์ ผู้นัน้ อาจจะหนุ่ ม
หรือแก่ อาจจะเป็ นหญิงหรือชาย อาจจะเป็ นผูม้ กี ารศึกษาดี หรืออาจจะไม่
เคยไปโรงเรีย นเลย เรื่อ งต่ างๆ เหล่ านี้ ไม่ ใช่ ส ิ่งส าคัญ ที่ส าคัญ คือ คน
เหล่ านี้ ฟั งว่ า ข่าวของพระเจ้าคือ อะไร และน าข่ าวนั น้ ไปสู่ผู้ท่ีพ ระเจ้า
ต้องการ ตลอดงวดนี้คุณจะเรียนรูจ้ กั ผู้พยากรณ์หลายคน บางคนทางาน
ให้พระเจ้าสาเร็จลุล่วงด้วยดี บางคนทาผิดร้ายแรง
โมเสสเป็ นคนแรกที่พ ระคัมภีร์เรียกว่าเป็ นผู้พ ยากรณ์ อ่านเฉลย
ธรรมบัญญัติ 34:10-11 และเขียนลงเป็ นคาพูดของคุณเองว่า พระคัมภีร์
กล่าวว่าอย่างไร? ...................................................................................
……………………………………………………………………………….
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พระเจ้าทรงทาการอัศจรรย์ผ่านทางไม้เท้าของโมเสส หาคาตอบจาก
พระเจ้าคัมภีรถ์ งึ สิง่ อัศจรรย์ทเ่ี กิดขึน้ เมื่อโมเสสใช้ไม้เท้า
อพยพ 4:3
…………………………………………………….
อพยพ 7:17
…………………………………………………….
อพยพ 8:5, 6 …………………………………………………….
อพยพ 8:17
…………………………………………………….
อพยพ 9:23
…………………………………………………….
อพยพ 10:12 …………………………………………………….
อพยพ 14:21 …………………………………………………….
อพยพ 17:6
…………………………………………………….
วันอังคำร โมเสส-ผู้พยำกรณ์ของอิ สรำเอล
มีห ลายพัน ครอบครัว ที่ติด ตามโมเสสออกมาจากประเทศอียิป ต์
แน่นอนในจานวนนี้ต้องมีเด็กหนุ่มสาวอยู่หลายพันคน เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่
อาราด เมื่อ อยู่ในอียิป ต์ อาราดและบิด ามารดานับ ถือ พระรามคือ พระ
อาทิต ย์ และโอซิริส พระเจ้าข้าวโพด อาราดได้ถู กสอนว่ามีพ ระเจ้าอยู่
มากมาย เมื่ออาราคมาอยู่ในป่ าติดตามโมเสส เขาจึงสับสน ขณะนี้เขา
ไม่ได้อยู่ในอียปิ ต์แล้วใครจะเป็ นพระเจ้าของเขา
อาราคและครอบครัวของเขาได้ฟั ง โมเสสพูด "พระเจ้าของเราเป็ น
พระเจ้าองค์เดียวเท่านัน้ พระเจ้าต่างๆ ในอียปิ ต์ทเ่ี จ้าจากมา และที่ คานา
อันที่เจ้ากาลังจะไปไม่ใช่พ ระเจ้าที่แ ท้จริง แต่เป็ นเพียงเศษไม้ หรือหิน
เท่านัน้ พระเจ้าของเราทรงเนรมิตสร้างโลก พระเจ้าของเราทรงเรียกอับ
ราฮามและยาโคบ พระองค์ ท รงตรัส กับ ข้า ฯในป่ า และทรงช่ ว ยเจ้ า
ทัง้ หลายออกมาจากประเทศอียปิ ต์ " ผูพ้ ยากรณ์ โมเสสได้สอนอาราคและ
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พวกอิสราเอลหลายอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าและบอกว่า พระองค์ต้องการให้
พวกเขาดาเนินชีวติ อย่างไร?
โมเสสสอนว่าพระเจ้าทรงมีระเบียบ พระองค์มกี ฎต่างๆ ทีเ่ ขาจะต้อง
เชื่อฟั งและปฏิบตั ติ าม โมเสสได้บอกพวกเขาเรื่องพระผู้ช่วยให้รอดที่จะ
มาตายแทนความบาปของเขา ท่านได้แสดงการถวายลูกแกะเป็ นเครื่อง
ถวายบูชา เพื่อแสดงว่าพวกเขาระลึกถึงและไว้วางใจในพระผูช้ ่วยให้รอด
ที่จะเสด็จมา โมเสสสอนให้พวกอิสราเอลรักษาความสะอาดเรื่องเสื้อผ้า
ร่างกาย และกระโจมทีพ่ กั ท่านสอนให้มเี มตตาและไม่กดขีข่ ม่ เหงกัน
อาราดดีใ จที่พ ระเจ้าตรัส กับ โมเสส และโมเสสน าข่าวมาบอกแก่
อิสราเอลได้ว่า พระองค์ตรัสว่าอย่างไร?
มีส ิ่งหนึ่ งที่โมเสสกล่ าวซ้ าอีก และอาราคชอบมาก เราจะพบได้ใน
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4, 5 เติมคาตอบลงในช่องว่าง
“โอ คนอิสราเอล จงฟั งเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้ หลาย
เป็ น ...................................... พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
ท่านด้วย ............................... และ ..........................สิ้นสุ ดกาลังของ
ท่าน” อาราคพยายามที่จะทาอย่างนัน้ รับใช้พระเจ้าอย่างดีท่สี ุดที่เขาจะ
ทาได้ และพระเจ้ายังคงต้องการให้เราทาอย่างนี้ดว้ ย
วันพุธ คำเขียนที่ได้รบั กำรดลใจ
บ่ อ ยครัง้ ที่พ ระเจ้า ทรงสัง่ ให้ผู้พ ยากรณ์ ข องพระองค์ บัน ทึก ข่ า ว
หลายอย่างที่พ ระองค์บ อกเขา เราทราบไหมว่ า ส าคัญ อย่างไรในการ
บันทึกข่าวต่างๆ ไว้ …………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
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โมเสส บันทึก ถึงสิ่งต่างๆ ที่ท่ านเรีย นรู้จากพระเจ้า พวกยิว เรีย ก
หนังสือที่โมเสสเขียนว่า "หนังสือกฎหมาย" หนังสือ 5 เล่มแรกของพระ
คัมภีรค์ อื อะไร?
1. ………………………….… 2. ……..……………..………
3. ………………………….… 4. ……..……………..………
5. ………………………….…
ท่านอาจคิดว่าผูพ้ ยากรณ์ต้องเป็ นคนดีพร้อม มิฉะนัน้ พระเจ้าจะทรง
ใช้ ผู้ นั ้น ได้ อ ย่ า งไร แต่ ไ ม่ จ าเป็ น ความจริง ผู้ พ ยากรณ์ เป็ นมนุ ษ ย์
เช่นเดียวกับเรา เขามีค วามรู้ส ึกเหนื่อย โกรธ ทาผิดได้ บางครัง้ เขาไม่
ยอมเชื่อฟั งพระเจ้า แม้แต่ โมเสสผู้พยากรณ์ผู้ยงิ่ ใหญ่ของพระคัมภีรก์ ็ยงั
ไม่ดพี ร้อม แต่ทงั ้ นี้ไม่ได้หมายความว่า พระเจ้าจะใช้ผนู้ นั ้ ไม่ได้
มีครัง้ หนึ่งทีโ่ มเสสรูส้ กึ เหนื่อยมาก ท่านมีอายุเกือบ 120 ปี เป็ นเวลา
40 ปี ทีท่ ่านได้นา และสอนพวกอิสราเอล บ่อยครัง้ ทีเดียวทีพ่ วกเขาแสดง
กิรยิ าไม่ดตี ่อโมเสส เขามักจะบ่นในสิง่ ที่โมเสสทาและกล่าวโทษท่านเมื่อ
เกิดการผิดพลาด
เป็ น เวลาหลายสัป ดาห์แ ล้ว ที่อ ากาศในทะเลสาปแห้ง แล้ง ล าธาร
เล็กๆ แห้งขอด ขวดใส่น้ าของผู้คนเกือบจะแห้งขอด แน่นอนเรื่องนี้ไม่ใช่
ความผิดของโมเสส แต่ผคู้ นก็โทษท่านอยู่ดี
"ข้าฯ ควรจะทาอย่างไรดี" โมเสสทูลถามพระเจ้า
"จงออกไปทีก่ อ้ นหินใหญ่สแี ดง แล้วจงพูดกับก้อนหินในนามของเรา"
พระเจ้าตรัสกับโมเสส "เราจะให้น้ าไหลออกจากหินนัน้ แล้วผูค้ นและสัตว์
จะไม่กระหายน้าอีกต่อไป"
แต่โมเสสยังไม่หายโกรธ แม้ว่าท่านจะรูถ้ งึ วิธแี ก้ปัญหานัน้ แล้วก็ตาม
โมเสสเดินไปที่ก้อนหิน คงกระทืบเท้าเช่นเดียวกับที่คุณทาเมื่อโกรธคุณ
แม่ โมเสสถือไม้เท้ามหัศจรรย์นนั ้ เมื่อท่านมาถึงก้อนหิน ท่านไม่ไ ด้พูดกับ
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หินดังที่พระเจ้าทรงสัง่ แต่ท่านได้ใช้ไม้เท้าตีท่หี นิ เต็มแรง และตะโกนว่า
"เจ้าพวกดือ้ ดึง ฉันจะต้องเอาน้าออกมาจากก้อนหินให้เจ้าหรือ ?"
ทันใดนัน้ เหมือนกับได้เปิ ดก๊อกน้ า น้ าไกลออกมามากมาย โมเสสได้
ทาผิด แต่พระเจ้ายังทรงกระทาการมหัศจรรย์
อย่างไรก็ดโี มเสสต้องรับผลของบาปนัน้ ท่านไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้า
ต่ อ หน้ าคนทัง้ หลาย ท่ านได้ใ ห้ข่า วของพระเจ้า ผิด ๆ อ่ าน กัน ดารวิถี
20:12 โมเสสได้รบั โทษอะไร? ……………………………………………...
……………………………………………………………………………….
โมเสสเป็ นผู้พยากรณ์ ท่ซี ่ือสัตย์ ท่านเป็ นผู้จดบันทึกเรื่องที่ท่ านทา
ผิด และถู ก ลงโทษไว้เอง ซึ่งเป็ น เรื่อ งต้ อ งใช้ค วามมานะพยายามมาก
ทีเดียว
วันพฤหัสบดี พระเจ้ำยังทรงติ ดต่อกับมนุษย์
บวรไม่ชอบทีจ่ ะถูกเรียกว่าเป็ นขโมย แต่เขาก็เป็ นจริงๆ เขามองเห็น
สิง่ ที่เขาอยากได้ซ่งึ เป็ นของๆ คนอื่น ถ้าไม่มใี ครมอง เขาก็เอาของนัน้ ไป
สิง่ เหล่านัน้ ไม่ได้เป็ นของใหญ่ เป็ นลูกอมจากลิ้นของน้องสาวของเขา หรือ
เป็ นมีดพับที่เขาพบที่สนามซึ่งเป็ นของเพื่อนเขาเอง ชื่อปิ ติ มีครัง้ หนึ่งที่
เขาหยิบห่อหมากฝรังมาจากร้
่
านขายโดยทีไ่ ม่ได้จ่ายเงิน
จิตใต้สานึกรบกวนเขาอยู่ เขารูว้ ่าเป็ นการผิดทีห่ ยิบเอาของๆ คนอื่น
ต่อมามีเรื่องแปลกๆ เกิดขึน้ เหมือนกับว่าทุกแห่งที่เขาไป ผู้คนพากันพูด
ถึงแต่เรื่องความซื่อสัตย์ คุณพ่ออ่านเรื่องในการนมัสการเกีย่ วกับอาคานผู้
ขโมยเสือ้ คลุม เงินและทอง เรื่องเทศนาของอาจารย์จอห์นสัน ตอนเช้าวัน
สะบาโตเกี่ยวกับ เฉลยธรรมบัญ ญัติขอ้ ที่ 8 "อย่าลักทรัพย์" อาจารย์ชนั ้
ประถม 6 ของบวรได้เชิญนายตารวจให้มาพูดเรื่องการหยิบเล็กหยิบน้อย
จากร้านขายของ
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ค่าวันหนึ่ง เมื่อบวรแน่ ใจว่า คุณแม่และคุณพ่อออกจากบ้านไปแล้ว
เขาเปิ ดกระเป๋ าเงินของคุณ แม่ เขาตัง้ ใจว่าจะยืมเงิน 100 บาท โดยที่ไม่
ขออนุญาตก่อน เพือ่ ไปซือ้ จรวดทีเ่ ขาอยากได้
"บวร ลูกหยิบอะไรจากกระเป๋ าแม่ " เสียงถามของคุณแม่ทาให้บวร
ตกใจ ธนบัตรใบละร้อยอยู่ในมือของเขา ไม่มโี อกาสที่เขาจะแก้ตวั ได้ จึง
ได้บอกว่าจะขอยืมเงินคุณแม่ไปก่อน
"นี่เป็ นการขโมยนะ บวร" คุณแม่พูดอย่างเสียใจ หลังจากทีไ่ ด้พูดกับ
บวรพักหนึ่ง คุณแม่ได้อ่าน 1 โครินธ์ 6:10 ข้อความในนัน้ บอกว่าขโมยจะ
ไม่มโี อกาสได้ไปสวรรค์
เป็ นครัง้ แรกที่บวรคิดถึงการขโมยเล็กๆ น้อยๆ ของเขาว่าเป็ นเรื่อง
สาคัญเพียงไร เขาได้อธิษฐานพร้อมกับคุณแม่ ขอให้พระเจ้าทรงยกโทษ
ให้ และช่วยให้เขาทาทุกสิง่ ทีถ่ ูกต้องและสามารถเอาชนะสิง่ ทีจ่ ะกลายเป็ น
นิสยั ทีเ่ ลวร้าย
พระเจ้าทรงพยายามทีจ่ ะติดต่อกับบวรหลายวิธี เรื่องความบาปของ
เขา มีวธิ ใี ดบ้าง? …………………………………………………………….
วันศุกร์ สรุปผล
สัปดาห์น้ีเราได้เรียนรูว้ ่า พระเจ้าตรัสกับพลไพร่ของพระองค์อย่างไร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผ่านทางผู้พยากรณ์ บางครัง้ เมื่อพระเจ้าตรัสกับคนก็
ไม่เชื่อฟั ง ถ้าเราจะให้แน่ ใจว่าเราจะไม่ได้ยนิ ว่า พระเจ้าตรัสอะไรกับ เรา
เราอาจจะทาอะไร? …………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราต้องการให้ข่าวของพระเจ้าผ่านไปสู่ตวั เรา
เราจะต้องทาอะไร? …………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
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ถ้าเราอยากจะได้ยินพระเจ้า อยากจะทราบข่าวที่ให้กับ เรา จงใช้
เวลาสักครู่ เดีย๋ วนี้เพื่อทูลพระองค์ จงขอบคุณพระองค์สาหรับพระคัมภีร์
ส าหรับ ผู้พ ยากรณ์ เช่ น โมเสส ผู้ซ่ึง ได้บัน ทึก ข่ าวส าหรับ เรา และ
สาหรับคนอื่นๆ ที่ช่วยเราให้ได้ยนิ เสียงของพระองค์ คาอธิษ ฐานแบบนี้
พระองค์จะทรงตอบ
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บทที่ 2
กำรทดสอบผู้พยำกรณ์
ข้อควรจำ "ไปค้นพระโอวาทและถ้อยคาพยาน ดูเถิด แน่ นอนทีเดียว
คนทีไ่ ปพูดเช่นนี้ ก็เป็ นคนทีไ่ ม่มรี ุ่งอรุณเสียเลย" (อิสยาห์ 8:20)
บ่ำยวันสะบำโต ใครเป็ นผู้พยำกรณ์แท้จริ ง
กษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอลและกษัตริย์ยะโฮซาฟาดแห่งยูดากาลัง
วางแผนที่จะบุกกองทัพของซีเรีย แต่ยงั ไม่มนใจ
ั ่ พระองค์ต้องการรูก้ ่อน
จะทาสงครามว่า จะได้ชยั ชนะหรือไม่
กษัต ริย์ย ะโฮซาฟาดแนะให้เรีย กผู้พ ยากรณ์ ส ัก คนหนึ่ งมาถามดู
กษัตริยอ์ าหับจึงเรียกผูพ้ ยากรณ์มา ไม่ใช่คนเดียวแต่ถงึ 400 คน เขาต่าง
อ้างว่าเป็ นผูส้ ง่ ข่าวของพระเจ้า
เขาเหล่านัน้ ให้ความมันใจแก่
่
กษัตริยว์ ่า "ออกไปทาสงครามเถิด พระ
เจ้าจะทรงให้พระองค์ชนะพวกซีเรีย"
แต่มบี างอย่างในคาพูดและการแสดงของผู้พยากรณ์ เหล่านี้ ทาให้
กษัตริย์ยะโฮซาฟาดไม่ไว้ใจเขา พระองค์จงึ ถามกษัตริย์อาหับว่า "มีใคร
อีกไหมทีเ่ ราจะแน่ใจได้ว่าเป็ นผูพ้ ยากรณ์ของพระเจ้าทีแ่ ท้จริง"
กษัตริยอ์ าหับตอบอย่างลังเล "มีคนชื่อว่า มีคายาห์ แต่เราเกลียดผูน้ ้ี
เขาพยากรณ์เรื่องไม่ดเี กีย่ วกับเราเสมอ"
กษัตริย์ยะโฮซาฟาดกล่าวว่า "ขอได้ส่งคนไปรับเขามา เพื่อจะดูว่า
เขาจะทานายเรื่องสงครามของเราว่าอย่างไร?
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กษัตริยอ์ าหับจึงสังให้
่ ทหารไปเรียกมีคายาห์มา ทหารบอกมีคายาห์
ว่า "จงทูลกษัตริย์ว่าอิสราเอลจะชนะสงคราม กษัตริย์ไม่อยากจะฟั งข่าว
ไม่ดจี ากท่าน"
กษัตริย์ถามมีคายาห์ด้วยความกระตือรือร้น "เราควรจะทาสงคราม
ไหม พระเจ้าจะทรงให้เราได้ชยั ชนะไหม"
มีคายาห์ตอบว่า "แน่ นอน จงออกไปรบเถิด ทุกอย่างจะเรียบร้อย"
แต่กษัตริยอ์ าหับรูอ้ ยู่ในใจว่า มีคายาห์ไม่ได้ให้ขา่ วทีแ่ ท้จริงของพระเจ้า
พระองค์ตะโกนว่า "จงบอกความจริงมาว่า พระเจ้าบอกอย่างไร เรื่อง
สงครามครัง้ นี้"
มีค ายาห์ ก ล่ าวด้ว ยเสียงรัน ทดว่า "ข้าพระองค์เห็น พวกอิส ราเอล
กระจัด กระจายทัว่ ไปบนเขา ทัง้ อิส ราเอลและยู ด าจะพ่ า ยแพ้ ก ระจัด
กระจาย กษัตริยข์ องอิสราเอลจะถูกฆ่าในการสูร้ บ"
ผูพ้ ยากรณ์คนหนึ่งชื่อ เศเดคียาห์ ผูไ้ ด้ทานายไว้ก่อนว่า กษัตริย์จะ
ได้ชยั ชนะ ได้ออกมาแล้วตบหน้ ามีคายาห์ แล้วพูดว่า "เจ้ากล้าพูดอย่าง
นัน้ กับกษัตริยไ์ ด้อย่างไร เจ้าไม่มคี าทานายทีแ่ ท้จริงของพระเจ้า แต่เรามี"
กษัตริย์อาหับโกรธมาก กล่าวว่า "เราจะส่งเจ้าเข้าคุก เมื่อเราได้ชยั
ชนะกลับมา ทุกคนจะรูว้ ่าเจ้าเป็ นผูพ้ ยากรณ์เทียมเท็จ"
"ถูก ต้อ งแล้ว " มีคายาห์ต อบ "ถ้าพระองค์กลับมาด้วยดี ก็แสดงว่า
พระเจ้ามิได้สง่ ข่าวผ่านทางข้าพเจ้า"
อ่านตอนจบของเรื่องนี้ได้จาก 1 พงศ์กษัตริย์ 22:29-37 ว่าเกิดอะไร
ขึน้ กับกษัตริยอ์ าหับ ……………………………………………………….
เป็ นการพิสจู น์อะไรเกีย่ วกับคาทานายของมีคายาห์ ………………
……………………………………………………………………………….

14

วันอำทิ ตย์ กำรทดสอบ
ปั ญ หาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการพยากรณ์ ค ือ ทุกคนจะอ้างว่า เป็ นผู้
พยากรณ์ ข องพระเจ้า ในพระคัม ภีร์ไ ด้บ อกไว้ว่ า จะมีผู้พ ยากรณ์ เท็จ
เช่นเดียวกับผู้พยากรณ์ท่แี ท้จริง แล้วเราจะทราบได้อย่างไร เราจะแน่ ใจ
ได้อย่างไรว่า ผูท้ บ่ี อกว่าเขาเป็ นผูส้ ง่ ข่าวของพระเจ้าเป็ นอย่างนัน้ จริงๆ
พระคัมภีรไ์ ด้ให้วธิ ที ดสอบ 5 อย่าง เพื่อทีจ่ ะหาผูพ้ ยากรณ์ทแ่ี ท้ คริส
เตีย นทุ ก คนควรจะเข้าใจวิธีท ดสอบนี้ จงท่ อ งจ าไว้แ ล้ว น าไปใช้ การ
ท่องจาไม่ใช่เรื่องสนุกเสมอ แต่ในกรณีน้ีเป็ นเรื่องสาคัญมาก จะทาให้ เรา
ไม่ถูกหลอกให้หลงเชื่อผิดๆ
มีขอ้ พระคัมภีรส์ าคัญที่เราจะต้องท่องจา อ่านและอธิบายด้วยคาพูด
ของเราเอง
เยเรมีย์ 28:9 ………………………………………………………
อิสยาห์ 8:20 ………………………………………………………
2 เปโตร 1:21 ………………………………………………………
มัทธิว 7:20-23 ………………………………………………………
1 ยอห์น 4:1-3 ………………………………………………………
ข้อทดสอบแต่ละข้อไม่เพียงพอทีจ่ ะพิสูจน์ว่า คาพยากรณ์นนั ้ มาจาก
พระเจ้า แต่เมื่อรวมกันเข้าจะเป็ นข้อทดสอบทีใ่ ช้ได้ผล เมื่อคิดถึงเรื่องเมื่อ
วาน เราจะบอกเหตุ ผ ลสัก 2 ข้อ ได้ไหมว่าท าไมเศเดคีย าห์ จึงไม่ ใ ช้ผู้
พยากรณ์ทแ่ี ท้จริง 1 พงศ์กษัตริย์ 22:11; 35:24
1. …………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………….
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วันจันทร์ นิ มิต-เหมือนกับได้อยู่ที่นัน่ จริ งๆ
เราอาจจะสงสัย ว่ า ผู้ พ ยากรณ์ ทราบได้ อ ย่ า งไรว่ า เขาเป็ นผู้
พยากรณ์ และพระเจ้า ตรัส กับ เขาบ่ อ ยครัง้ ที่ ข่ า วของพระเจ้า มาสู่ ผู้
พยากรณ์โดยทางทีม่ หัศจรรย์เหนือมนุษย์
เราจาเรื่องของโมเสสกับพุ่มไม้ทม่ี ไี ฟลุกโชติได้ไหม มหัศจรรย์ท่พี ุ่ม
ไม้ได้ถูกไฟเผา สิง่ ทีท่ าให้โมเสสทราบว่าพระเจ้าตรัสกับเขา
บ่อยครัง้ ทีผ่ พู้ ยากรณ์ได้รบั นิมติ นิมติ คล้ายกับความฝัน แต่ผรู้ บั นิมติ
ไม่ได้นอนหลับ ทุกอย่างเหมือนเรื่องจริง ผูน้ นั ้ ได้เห็น ได้กลิน่ ได้ยนิ เสียง
และมีความรูส้ กึ สัมผัสขณะทีไ่ ด้รบั นิมติ
สิง่ เหล่านี้เกิดขึน้ กับศาสดาพยากรณ์อสิ ยาห์ อ่านเรื่องจากพระคัมภีร์
ของเรา อิส ยาห์ 6:1-9 เป็ นการเรีย กให้ อิส ยาห์ ม าเป็ น ผู้ พ ยากรณ์ แ ก่
อิสราเอล
อิสยาห์ได้เห็นอะไร? ………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
อิสยาห์ได้ยนิ อะไร? …………………………………………………...
……………………………………………………………………………….
อิสยาห์รสู้ กึ อะไร? ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
ใจของอิสยาห์ไม่มคี วามสงสัยเลยว่า พระเจ้าทรงเรียกให้มาเป็ นผู้
พยากรณ์ของพระองค์
วันอังคำร คำสัญญำเรื่องบทกลอน
อิส ยาห์น อกจากจะเป็ น ศาสดาพยากรณ์ แล้ว ท่ านยังเป็ น นัก แต่ ง
โคลงกลอนด้วย ข่าวทีท่ ่านนามาเป็ นคาสัญญามากมายทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ คา
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สัญ ญาที่น่าชื่นชมข้อหนึ่ง เราจะพบได้ในอิสยาห์ 65:17 จงหาให้พบค า
สัญญานี้และเขียนลง ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
วันพุธ ถ้ำคำสัญญำนัน้ มำจำกพระเจ้ำ จงเชื่อฟัง
เมื่อเราได้ทดสอบผูพ้ ยากรณ์และข่าวทีท่ ่านนามาแล้ว เราต้องเชื่อฟั ง
และปฏิบตั ติ ามสมัยทีอ่ สิ ยาห์เป็ นผูพ้ ยากรณ์ ครัง้ หนึ่งกษัตริย์เฮเซคียาห์มี
ปั ญ หา พวกซีเรีย ที่ อาหับ และเยโฮชาฟั ท เคยต่อสู้ด้วยได้ขู่จะรุกราน
พระองค์ กษัตริย์ของซีเรียได้จบั 10 ตระกูลของอิสราเอลไปเป็ นทาสแล้ว
ขณะนี้พระองค์ขจู่ ะมารบกวนอีก 2 ตระกูล ซึง่ เป็ นชาติยดู า พระองค์ได้ส่ง
จดหมายมาถึงกษัตริยเ์ ฮเซคียาห์ขวู่ ่าจะทาร้ายอย่างใดบ้างกับพวกยูดา
กษัตริย์เฮเซคียาห์ก ลัว เป็ นใครบ้างที่จะไม่กลัว พระองค์เข้าไปใน
วิหารแล้วอธิษฐาน พระเจ้าทรงฟั งคาอธิษฐานนัน้ และได้สง่ ข่าวผ่านทางผู้
พยากรณ์อสิ ยาห์ว่า "อย่ากลัว พระเจ้าทรงสัญญาจะป้ องกันเยรูซาเล็มและ
ประเทศของกษัตริย"์
เฮเซคียาห์ไม่ต้องออกไปรบเอง แต่พระเจ้าจะทรงรบกับพวกซีเรีย
แทนชาวยูดา อิสยาห์บอกว่าอะไร อ่าน
2 พงศ์กษัตริย์ 19:35, 36 …………………………………………….
……………………………………………………………………………….
เราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้ากษัตริย์เฮเซคียาห์ไม่ฟังคาของอิสยาห์
แต่ได้ออกไปรบเอง เหมือนกับอาหับและเยโฮชาฟั ท
วันพฤหัสบดี กำรแสดงกำรมหัศจรรย์ไม่ใช่ข้อทดสอบที่เชื่อถือได้
"คุณ พ่อคะ ชนะเพื่อนของหนู เล่าให้ฟั งถึงเรื่องที่โบสถ์เขาเมื่อ คืน "
เสาวภาบอกคุณพ่อตอนค่าวันจันทร์
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"เขามีการรัก ษาโรคกันที่โบสถ์ ชนะบอกว่ามีคนป่ วยมากมายเป็ น
มะเร็ง เป็ นง่อ ย และโรคอื่นๆ ศาสนาจารย์ได้อ ธิษ ฐานให้เขา แล้ว ส่ว น
ใหญ่ก็หายป่ วย เราควรจะไปโบสถ์ของชนะนะคะ โบสถ์ของเราไม่เคยมี
การอัศจรรย์แบบนี้เลย"
คุณ พ่อหยุดคิดสักครู่ "ดูแล้วอาจจะเป็ นอย่างนัน้ สิง่ มหัศจรรย์เป็ น
เรื่องตื่นเต้น แต่เราจะตัดสินใจว่าจะไปโบสถ์ใด หรือเชื่อฟั งศาสนาจารย์
คนไหนจากสิง่ มหัศจรรย์เพียงอย่างเดียวไม่ได้" คุณพ่อพูด
"ทาไมล่ะคะ" เสาวภาถาม "สาหรับหนูแล้วคิดว่านัน้ เป็ นเครื่องหมาย
ทีแ่ สดงว่า พระเจ้าทรงอยู่กบั พวกเขา"
"ไม่ใช่...การมหัศจรรย์ก็เทียมเท็จได้" คุณพ่อพูด "ลูกจาได้ไหมตอน
ทีโ่ มเสสขอร้องฟาโรห์ให้ปล่อยพวกอิสราเอลเป็ นอิสระ และพระเจ้าทรงทา
ให้ไม้เท้าของโมเสสกลายเป็ นงู คนเล่นกลชาวอียปิ ต์ก็ทาได้เช่นเดียวกับ
พระเจ้า"
"จริงด้วยค่ะ" เสาวภานึกได้ "แล้วเราจะทราบได้อย่างไรล่ะคะว่า การ
มหัศจรรย์ไหนมาจากพระเจ้าหรือไม่ใช่"
"ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอ" คุณพ่อตอบ "พระคัมภีรบ์ อกให้เราทดสอบดูว่า
ผู้ ท าการมหั ศ รรย์ นั ้ น สอนเช่ น เดี ย วกั บ พ ระคั ม ภี ร์ ส อนหรื อ ไม่ ?
ตัวอย่างเช่นศาสนาจารย์ของชนะสอนว่าเราควรจะไปโบสถ์วนั ไหน?"
"วันอาทิตย์ค่ะ" เสาวภาตอบ
"พระคัมภีรส์ อนอย่างไร?" คุณพ่อถาม
"สอนว่าเราจะต้องนมัสการพระองค์ในวันทีเ่ จ็ดค่ะ" เสาวภาตอบ
"นี่เป็ นข้อหนึ่งที่แ สดงว่า ค าสอนของโบสถ์นัน้ ไม่ผ่านการทดสอบ
อาจจะมีขอ้ อื่นๆ อีก ลูกจะต้องรูว้ ่าคนเหล่านี้มชี วี ติ อย่างไร? เหมือนพระ
คริสต์ไหม เขาเชื่อไหมว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า สิง่ เหล่านี้เป็ น
การทดสอบความจริง
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"หนูควรจะบอกชนะไหมคะว่าการนมัสการในโบสถ์ของเขาเป็ นของ
เทียมเท็จ" เสาวภาถาม
"ไม่ ต้ อ ง เพราะจะไม่ ช่ ว ยอะไรเลย พ่ อ เพีย งอยากให้ ลู ก รู้ว่ า การ
มหัศจรรย์บางอย่างไม่ได้เป็ นเครื่องหมายว่าพระเจ้าทรงนาโบสถ์นนั ้ บาง
ทีเมื่อมีโอกาสลูกอาจจะบอกชนะถึงคาสอนในพระคัมภีร์ท่ลี ูกเชื่อและทา
ตาม
วันศุกร์ สรุปผล
มีขา่ วมากมายหลายชนิดเข้ามาสูส่ มองของเรา คาโฆษณา คาเทศนา
คาสอนของครู และคาพูดของเพื่อนๆ เพื่อจะชักชวนให้เราเชื่อ เราควรจะ
รู้จกั วิธีทดสอบข่าวเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชนิดที่บอกว่ามาจากพระ
เจ้า
บทเรียนในสัปดาห์น้ีได้ให้ขอ้ พระคัมภีรส์ าคัญ 5 ข้อ เพื่อไว้ทดสอบ
เรื่องนี้ เราท่องจาข้อพระคัมภีรเ์ หล่านี้ได้หรือยัง อิสยาห์ได้บอกไว้ว่า ข่าว
ของผู้พ ยากรณ์ เทียมเท็จจะไม่มแี สงสว่าง แต่คาพยากรณ์ ท่ีแท้จริงจะมี
แสงสว่างจ้า จงศึกษาและท่องจาข้อพระคัมภีรเ์ หล่านี้
อิสยาห์ 8:20 ………………………………………………………
เยเรมีย์ 28:9 ………………………………………………………
มัทธิว 7:20 ………………………………………………………
2 เปโตร 1:21 ………………………………………………………
1 ยอห์น 4:2 ………………………………………………………
ข้อพระคัมภีรเ์ หล่านี้จะช่วยให้เราไม่ให้ถูกหลอกให้เชื่อในสิง่ ผิดๆ
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บทที่ 3
หญิ งผู้พยำกรณ์ของพระเจ้ำ
ข้อควรจำ "เรารูว้ ่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รกั พระองค์ให้เกิดผลอันดี
ในทุ ก สิ่ง คือ คนทัง้ ปวงที่พ ระองค์ไ ด้ท รงเรีย กตามพระประสงค์ข อง
พระองค์ " (โรม 8:28)
บ่ำยวันสะบำโต หญิ งผู้มีมำนะ
เดโบราห์นัง่ อยู่ใต้ต้น อินทผลัมใกล้ๆ บ้านของนาง ทุกวันจะมีพวก
อิสราเอลมาหานางเรื่องกรรมสิทธิที์ ด่ นิ และปั ญหาขัดแย้งเรื่องนี้ นางได้ทา
หน้าทีเ่ ป็ นผูต้ ดั สิน โดยอาศัยความอดทนและสติปัญญาทีม่ าจากพระเจ้า
ชื่อของนางแปลว่าผึ้ง นอกจากจะเป็ นผู้ตดั สินปั ญ หาแล้ว นางยังมี
พรสวรรค์ทางการทานาย พระเจ้าทรงส่งข่าวถึงพลไพร่อสิ ราเอล โดยผ่าน
ทางนาง
ระยะนัน้ พวกอิสราเอลส่วนใหญ่ เลิกนมัสการพระเจ้า และได้ถวาย
เครื่อ งบู ช าแก่ พ ระเจ้า เที ย มเท็ จ ที่ เ พื่ อ นบ้ า นกราบไหว้ เพราะเหตุ ท่ี
อิสราเอลไปกราบไหว้รูปเคารพ พระเจ้าจึงเลิมคุ้มครองพวกเขาและ
กษัตริย์ยาบินเจ้าแผ่นดินคานาอันจึงยึดแผ่นดินของพวกเขาไป กษัตริย์
ยาบินได้กดขีข่ ม่ เหงอิสราเอลมานานกว่า 20 ปี
วัน นี้น างเดโบราห์ มีข่าวพิเศษจากพระเจ้ามาถึงบาราค ชายจาก
ตระกูลของนัฟทาลี
"บาราค" นางเดโบราห์ บ อก "พระเจ้ า ทรงสัง่ ให้ เ ราบอกเจ้ า ให้
รวบรวมตระกูลอิสราเอล และนาพวกเขาไปต่อสูส้ เิ สรา แม่ทพั ของกษัตริย์
ยาบิน"
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บาราครูส้ กึ กลัว ทุกคนทราบดีว่า กองทัพของสิเสราเข้มแข็งเพียงไร
สิเ สรามีร ถศึ ก กว่ า หนึ่ ง พัน และพลโยธาอีก หลายหมื่ น หลายพั น คน
อิสราเอลไม่มที หารศึก ไม่มรี ถรบ ไม่มโี อกาสที่จะชนะเลย แต่ถ้าพระเจ้า
ยังทรงสังนางเดโบราห์
่
ให้บ อกพวกเขาให้รวบรวมกองทัพ บาราคก็ไม่
อาจจะปฏิเสธได้
"ข้า ฯ จะไปถ้านางจะไปด้ว ย" บาราคบอกนางเดโบราห์ เขาคงมี
ความรูส้ กึ ปลอดภัย แม้ว่าจะไม่มใี ครคิดจะให้ผู้หญิงออกรบ
"เราจะไปกับเจ้า" นางพูด "แต่เกียรติจากการชนะสงครามจะไม่ได้
เป็ นของเจ้านะ จะเป็ นของผูห้ ญิง"
นางเดโบราห์หมายความว่า เกียรตินัน้ จะเป็ นของนางหรือ ? บาราค
คงคิดเช่นนี้ แต่ไม่อย่างนัน้ พระเจ้าทรงรู้ล่วงหน้าว่า หญิงอีกคนหนึ่งจะ
เป็ นผูท้ าให้กองทัพคานาอันแพ้ราบคาบ
วันอำทิ ตย์ พระเจ้ำทรงชนะสงครำม
นางเดโบราห์ผู้พยากรณ์และบาราคผู้นาทัพได้ตงั ้ ค่ายพักที่ภูเขาทา
โบร์ ข้างล่างเป็ นหุบเขาและแม่น้ า คีโชน ทัง้ สองได้ประกาศให้อิสราเอล
ทัง้ หมดมาช่วยรบ มีคนมาหนึ่งหมื่นคน มีอสิ ราเอลหลายตระกูลทีไ่ ม่สนใจ
ต่อการเรียกร้องของพระเจ้า หรือบางพวกก็ชกั ช้าจนมาไม่ทนั
อ่านพระคัมภีร์ ผู้วนิ ิจฉัย 4:15 และ 5:20-22 ใครเป็ นผู้ให้อิสราเอล
ชนะสงคราม ………………………………………………………………...
ในพระคัมภีร์ไม่ได้อ ธิบายละเอียดว่า พระเจ้าทรงชนะสงครามได้
อย่างไร? บทเพลงในผูว้ นิ ิจฉัยบทที่ 5 บอกว่าน้ าในแม่น้ าคีโชนกวาด
พัดเขาไป พระเจ้าอาจจะได้ส่งฝนตกหนักขณะที่กองทัพของสิเสรามาถึง
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บริเวณนั น้ ฝนคงจะท าให้ดิน กลายเป็ น เลนตม รถม้าวิ่งไม่ ได้ อ่ าน ผู้
วินิจฉัย 4:15 อีกครัง้ หนึ่ง แม่ทพั สิเสราทาอย่างไร?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
แต่พระเจ้าทรงบอกเดโบราห์ว่า หญิงคนหนึ่งจะได้รบั เกียรติในการมี
ชัยชนะต่อสิเสรา จนถึงตอนนี้ยงั ไม่มหี ญิงคนใดทาการรบเลย พรุ่งนี้เราจะ
ได้รจู้ กั หญิงลึกลับทีไ่ ด้รบั เกียรติน้ี และจะรูว้ ่านางทาได้อย่างไร?
วันจันทร์ สองวีระสตรี
อ่านพระธรรมผูว้ นิ ิจฉัยบทที่ 4 แล้ว ตอบคาถามด้านล่าง
1. เมืองทีบ่ าราคอาศัยอยู่
…………………………………..
2. แม่ทพั ของกองทัพคานาอัน …………………………………..
3. บิดามารดาของบาราค
…………………………………..
4. ตระกูลหนึ่งทีถ่ ูกเรียกมาทาสงคราม ………………………….
5. บ้านของสิเสรา
…………………………………..
6. ภูเขาทีบ่ าราคตัง้ ค่ายทหาร …………………………………..
7. กษัตริยข์ องคานาอัน
…………………………………..
8. สิง่ ทีย่ าเอลให้สเิ สราดื่ม
…………………………………..
9. สามีของยาเอลชาวเคนี
…………………………………..
10. อาวุธทีใ่ ช้ฆา่ สิเสรา
…………………………………..
11. สตรีทจ่ี ะได้รบั เกียรติ คือ …………………………………..
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่ องอำศัยควำมเชื่อ
วันอังคำร กำรปฏิ บตั ิ ตำมพระเจ้ำสังต้
เปิ ดดูความหมายของคาว่า "เชื่อ" จากพจนานุกรม ความหมายใดที่
เหมือ นกับความเชื่อที่บาราคมีในการที่จะรวมพลไพร่อิส ราเอล เพื่อ ไป
ต่อสูส้ งครามทีเ่ ขาต่างแน่ใจว่าจะแพ้แน่นอน
……………………………………………………………………………….
อาจารย์เปาโลได้พู ด ถึงความเชื่อ บ่ อ ยครัง้ ในพระคัม ภีร์ ท่ านให้
ความหมายไว้ด้วยใน ฮีบรู 11:1 ว่า "ความเชื่อคือความแน่ ใจในสิง่ ที่เรา
หวังไว้ เป็ นความรูส้ กึ อย่างแน่นอนว่าสิง่ ทีย่ งั ไม่ได้เห็นนัน้ มีจริง"
ทัง้ นางเดโบราห์และบาราคจะต้องมีความเชื่ออย่างมากมายในการที่
จะปฏิบัติต ามค าสั ง่ ของพระเจ้า ที่ ใ ห้ แ ก่ น าง แท้ จ ริง บาราคเป็ นคนที่
อาจารย์เปาโลกล่าวถึงในฮีบรูบทที่ 11 ว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามเชื่อแน่นแฟ้ น
พระเจ้าไม่ได้บงั คับบาราคให้ออกไปรบ พระองค์มไิ ด้ข่เู ข็ญให้ยาเอล
ฆ่าสิเสรา พระองค์ทรงทราบล่วงหน้าแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่การรู้
อนาคตจะไม่บงั คับให้มนุษย์ทาในสิง่ ทีเ่ ขาไม่อยากทา
วันพุธ ห้องประชุมของผู้ที่มีควำมเชื่อสูง
ฮีบรูบทที่ 11 มีรายชื่อผู้ท่มี คี วามเชื่อในคาสอนของพระเจ้า และได้
ทาตามทีพ่ ระองค์ต้องการให้เขาทา เราไม่มเี วลาทีจ่ ะศึกษาเรื่องของแต่ละ
คน แต่มรี ายชื่อมาให้เราเปิ ดดูในพระคัมภีร์เพื่อเรียนรู้เรื่องของแต่ละคน
และเขียนคาย่อๆ ด้วยคาพูดของเราเองว่าแต่ละคนต้องมีความเชื่อมาก
เพียงไรในการทีเ่ ขาได้กระทาอย่างนัน้
อาเบล ปฐมกาล 4:3-10
………………………………..
เอโนค ปฐมกาล 5:21-24
………………………………..
โนอาห์ ปฐมกาล 6:13-22
………………………………..
อับราม ปฐมกาล 12:1-8
………………………………..
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ซาราห์
อิสอัค
ยาโคบ
โมเสส
ราหับ
บาราค
กิเดโอน
แซมสัน
เยฟธาห์
ดาวิด

ปฐมกาล 18:9-15; 21:2
ปฐมกาล 27:27-40
ปฐมกาล 28:11-19
อพยพ 2:10-15
โยชูวา 2:1-21; 6:22-25
ผูว้ นิ ิจฉัย 4:5
ผูว้ นิ ิจฉัย 6:8
ผูว้ นิ ิจฉัย 13:24
ผูว้ นิ ิจฉัย 11:12
1 ซามูเอล 16:20

………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

คาตอบ ………………………………………………………………………
วันพฤหัสบดี ควำมเชื่อของคนสมัยนี้
เคตี้ ใฝ่ ฝั นมา 6 ปี แล้ ว ที่ จ ะได้ ไ ปที่ แ ห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง คนที่ ไ ม่ รู้ จ ัก
ตัวหนังสือ เธอต้องการจะอยู่กบั พวกเขา เพือ่ เรียนรูภ้ าษาของเขาให้เขียน
ได้ และแปลพระคัมภีรบ์ างส่วน แล้วเธอจะได้สอนให้ลูกหลานของเขาอ่าน
พระคัมภีร์ เธอแน่ใจว่าพระเจ้าได้เรียกให้เธอทางานแบบนี้
หลังจากจบการศึก ษาจากวิท ยาลัย เธอได้เข้ามาเป็ น สมาชิกของ
สมาคมไวคลิฟ ซึ่งเป็ นกลุ่มมิชชันนารี่ท่ที างานแบบที่เธอชอบ เธอได้เข้า
อบรมพิเศษและได้เข้าไปแคมป์ ในป่ าแม็กซิโก ขณะนี้ เธอพร้อมแล้วที่จะ
เริม่ งานของเธอเอง
หัวหน้าสมาคมไวคลิฟบอกเธอว่า "ทีก่ วั เตมาลามีอนิ เดียนแดงเผ่าโพ
โคมอนอยู่ เขาอยากจะให้เธอไปทางานกับพวกนี้"
เคตี้รู้ส ึก ตื่น เต้นดีใจมาก กัว เตมาลาเป็ นความฝั นและการตอบค า
อธิษฐานของเธอ ทีๆ่ เธอจะทางานเพื่อพระเจ้า แต่คุณพ่อคุณแม่ของเธอ
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ไม่ค่อยแน่ใจ คุณแม่ถามว่า "ลูกจะอยู่ทไ่ี หน? หมู่บา้ นของพวกโพโคมอน
อยู่ไกลจากหมู่บา้ นมาก"
"ลูก จะได้เงินที่ไหนใช้จ่าย" คุณ พ่อถาม "สมาคมไวคลิฟ ไม่ได้จ่าย
เงินเดือนให้ลูก ลูกจะต้องหาเลีย้ งตัวเอง"
"ถ้าสมมุติว่าพวกอินเดียนไม่ชอบให้พ่อี ยู่ท่นี ัน่ และไม่พูดกับพี่ ไม่
ยอมสอนภาษาของเขาให้พ่ี พี่จะทาอย่างไร" น้องสาวเคตี้ถาม "แท้จริงพี่
จะเริม่ พูดกับพวกเขาให้เข้าใจได้อย่างไร?"
"อัน ตรายมากที่ก ัว เตมาลา" เพื่อ นหลายคนบอก "ที่นัน่ ก าลังเกิด
สงครามกลางเมือง มีการกบฎหลายแห่ง เธอจะไม่ปลอดภัยนะ"
พระเจ้าทรงต้อ งการให้ฉันไปที่นัน่ พระองค์ท รงเปิ ดโอกาสให้ฉัน
แล้ว" เคตี้พูดแล้วพูดอีก แบบนี้ "พระองค์ แล้ว ข้าพระองค์จะได้เงินมา
อย่างไร และใครในเผ่ านี้จะช่ว ยสอนภาษาให้ " พระองค์จะปกป้ อ งข้า
พระองค์ จ ากพวกกบฎ สิ่ง เหล่ า นี้ เ ป็ นเรื่อ งเล็ ก น้ อ ยส าหรับ พระองค์
พระองค์จะทรงช่วยให้ทุกอย่างเรียบร้อย
ดัง นั น้ เคตี้จึง ได้ข ับ รถฮอนด้ า เล็ก ๆ ของเธอผ่ า นแม็ก ซิ โกมาถึง
กัว เตมาลา ได้ห ยุด ที่เมือ งหลวงกัว เตมาลาก่ อ น แล้ว จึงขับ รถต่อ ไปที่
หมู่บา้ นเล็กๆ ซึง่ จะเป็ นบ้านของเธอในอีกหลายปี ต่อมา
เธอจะไปอยู่ท่ไี หนกัน? มีบา้ นเป็ นอิฐหลังเล็กๆ ว่างให้เช่าที่นัน่ ไม่มี
น้ าก๊อก พื้นเป็ นดิน แต่ถงึ อย่างไรก็เป็ นบ้าน พระเจ้าทรงรู้ว่ามีท่ี ท่เี ราจะ
อยู่ได้
คนทีน่ นั ่ จะชอบเธอไหม? แน่นอนพวกเขาชอบเธอ แรกๆ พวกเขามี
เพียงแต่ความสนใจ "เมื่อตื่นนอนตอนเช้าจะมีเด็กๆ กลุ่มใหญ่และผู้ใหญ่
ด้ ว ย 2-3 คน เฝ้ ามองฉั น อยู่ ท่ี ห น้ า ต่ า ง ดู ผู้ ห ญิ ง ฝรัง่ แปรงฟั น และ
ท าอาหาร พวกเขาจะตามฉั น ไปทุ ก แห่ ง บางคนพู ด ภาษาสเปนได้
เล็กน้อย ฉันเองก็พดู ได้เพียงเล็กน้อย เราจึงพูดคุยกันได้"
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เราได้พบฟิ ลปิ เป้ ผูซ้ ่งึ ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ และยอมทีจ่ ะสอน
ภาษาโพโดมอนให้เธอเป็ นชัวโมง
่
เพื่อนๆ จากสหรัฐส่งเงินมาช่วยเป็ นค่ากินค่าอยู่ของเคตี้ "แม้ฉันจะรู้
ว่ามีการกบฎใกล้ๆ ฉันก็ไม่รสู้ กึ กลัว" เคตีพ้ ูด "ชีวติ ของฉันอยู่ในพระหัตถ์
ของพระองค์ ฉันทางานให้พระองค์"
เคตี้ไ ด้แ ปลพระธรรมลู ก าเป็ น ภาษาโพโดมอน อีก ไม่ น านก็จะได้
จัดพิมพ์ และเธอก็จะได้สอนให้พวกเด็กๆ อ่านเรื่องของพระเยซูในภาษา
ของพวกเขาเอง
เคตี้ได้ยนิ คาเรียกร้องของพระเจ้า เรามีความเชื่อว่าพระองค์จะทรง
ดูแลเรื่องรายละเอียดต่างๆ
วันศุกร์ สรุปผล
คนทีม่ กี ารศึกษาสูงทีไ่ ม่ได้เป็ นคริสเตียนผูห้ นึ่งได้กล่าวเยาะเย้ยคริส
เตียนยากจนไม่ได้รบั การศึกษา ผู้ซ่งึ เป็ นลูกจ้างของเขาว่า "ฉันคิดว่าถ้า
พระเจ้าบอกเราให้กระโดดผ่านกาแพงอิฐนัน้ ไป เราจะต้องพยายามทาใช่
ไหม?"
"ใช่แล้ว ถ้าพระเจ้าบอกให้ฉันกระโดดผ่า นกาแพงนัน้ ฉันเชื่อว่าพระ
เจ้าจะเจาะหน้าต่างไว้ให้" ลูกจ้างตอบ
ถ้าพูดกันแล้วก็เป็ นอย่างนัน้ จริงๆ พระองค์ทรงบอกให้เดโบราห์ และ
บาราคเตรียมทาสงครามกับกองทัพคานาอัน เพราะพระองค์ทรงรูเ้ รื่องฝน
ทีพ่ ระองค์จะส่งมาทาให้รถศึกวิง่ ไม่ได้ พระองค์ทรงรูแ้ ม้แต่ว่ายาเอลจะฆ่ า
แม่ทพั สิเสรา ขณะทีเ่ ขาหนีจากพวกอิสราเอล
พระเจ้าทรงบอกเคตี้ ให้ไปกัวเตมาลา เพื่อทางานกับพวกอินเดียน
โพโดมอน พระองค์ทรงรู้เรื่องเงินที่จะช่วยค่ากินอยู่เสมอ เรื่องบ้านที่ เธอ
จะอยู่ และคนอินเดียนทีจ่ ะช่วยสอนภาษาให้
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แม้ ว่ า เรายัง เป็ นเด็ ก พระเจ้ า ทรงมี แ ผนการณ์ ส าหรับ เราด้ ว ย
พระองค์รวู้ ่าจะทาให้แผนการณ์นัน้ สาเร็จอย่างไร จงฟั งเรื่องเมื่อพระองค์
ทรงตรัสกับเราผ่านทางคุณพ่อคุณแม่ ครู ศาสนาจารย์ และคนอื่นๆ จงฟั ง
ว่าพระองค์มแี ผนการสาหรับชีวติ ของเราอย่างไร?
เราคิด ว่ าพระเจ้าอาจต้อ งการให้ เราท าอะไร? เมื่อ เราเติบ โตเป็ น
ผูใ้ หญ่ ………………………………………………………………………..
พระองค์ตอ้ งการให้เราทาอะไรบ้างตอนนี้? ………………………….
……………………………………………………………………………….
บางสิง่ อาจจะยาก บางทีพระองค์อาจต้องการให้เราขยันเรียนมาก
ขึ้น ที่โรงเรียน หรือ ให้ เราปฏิบัติต่อ พี่น้ อ งด้ว ยความเมตตา หรือ ให้ เรา
เอาชนะนิสยั ที่ไม่ดีบางอย่าง จงขอพระองค์เดีย๋ วนี้ให้ช่วยเราให้มคี วาม
เชื่อในความสามารถของพระองค์ ในการทีจ่ ะช่วยให้ เราทาตามน้ าพระทัย
ของพระองค์ในสัปดาห์น้ี
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บทที่ 4
คำเตือนเรื่องกำรพิ พำกษำ
ข้อควรจำ "แท้จริงพระเจ้ามิได้ทรงกระทาอะไรเลย โดยมิได้เปิ ดเผย
ความลีล้ บั ให้แก่ผรู้ บั ใช้ของพระองค์ คือผูเ้ ผยพระวจนะ" (อาโมส 3:7)
บ่ำยวันสะบำโต อะไรคือพระคัมภีร?์
เบธเอลเป็ นเมืองที่เจริญ รุ่งเรือง เมืองนี้อยู่ทางตอนใต้ของแผ่นดิน
อิส ราเอล กษั ต ริย์ เ ยโรโบอัม ที่ 2 มีบ้ า นพัก ฤดู ร้อ นที่น่ี พระองค์ เป็ น
กษัตริย์ท่เี ข้มแข็งและทรงปกป้ องคุ้มครองชาติอสิ ราเอลให้เจริญ ขึ้นและ
ปลอดภัย
เบธเอลเป็ นศูนย์กลางของการนมัสการรูปเคารพวัว กษัตริย์ เยโรโบ
อัมที่ 1 ได้ทาวัวทองคาสวยงามเอาไว้ในวิหารทีเ่ บธเอลกษัตริยพ์ ระองค์น้ี
เป็ นผู้ท่ีนาอิสราเอลทางตอนเหนือแยกออกมาจากพี่น้องที่ยูดา ไม่นาน
ภายหลังรัชสมัยของกษัตริยโ์ ซโลมอน
พลไพร่อิสราเอลชัวร้
่ ายมากขึ้น และการนมัสการก็ปฏิบตั ิกนั อย่าง
แพร่หลายมากยิง่ ขึน้ ถ้าพวกเขายังดาเนินชีวติ ในความบาปแบบนี้ พระเจ้า
จะทรงปล่อยให้เขาถูกทาลายพินาศไป แต่พ ระองค์ไม่ต้องการอย่างนัน้
พระองค์ตอ้ งการจะให้พวกเขากลับใจ
ดังนัน้ พระเจ้าจึงตรัสแก่อาโมสคนเลี้ยงสัตว์ในเมืองเทโคอาซึ่งเป็ น
เมืองเล็กๆ ใกล้เบธเลเฮมในแผ่นดินยูดา "จงไปเมืองเบธเอล" พระเจ้าทรง
สังอาโมส
่
"บอกพลไพร่อสิ ราเอลว่า ถ้าพวกเขาไม่หนั จากความบาป เขา
จะถูกทาลาย"
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ขณะนั ้น อาโมสไม่ ใ ช่ นั ก เทศน์ ไม่ ใ ช่ ค นร่ า รวย และไม่ ใ ช่ ค นที่ มี
ความรู้ หรือมีช่อื เสียงในสังคม เขาเป็ นเพียงคนธรรมดาๆ ซึ่งมีแกะอยู่
เพียงไม่ก่ตี วั และปลูกต้นมะเดื่อ แต่เมื่อพระเจ้าสังอาโมสให้
่
นาข่าวไปให้
พวกอิสราเอล เขามิได้ลงั เลเลย
อาโมสตรงเข้าไปในวิหารรูปเคารพวัวในเมืองเบธเอล "ถ้าพวกท่าน
อยากจะมีชวี ติ อยู่ต่อไป จงกลับมาหาพระเจ้า ไม่ใช่หาวัวของเบธเอล" อา
โมสตะโกน "ถ้าไม่ละทิง้ ความบาป กษัตริยข์ องท่านจะถูกฆ่าและพวกท่าน
จะถูกจับไปเป็ นเชลย"
อามาซิยาห์ ปุโรหิต ใหญ่ ของวิห ารไล่ อ าโมส "กลับบ้านไป เจ้าคน
ช่างฝั น ข้าฯได้รายงานเรื่องของเจ้าแก่กษัตริย์เยโรโบอัมแล้ว ประเทศเรา
จะไม่ ย อมให้ เ จ้า สอนเรื่อ งโง่ ๆ แบบนั ้น กษั ต ริย์ ข องเราจะปลอดภัย
ประเทศของเราก็ร่ารวยและปลอดภัย พระเจ้าวัวได้อวยพรแก่พวกเรา เจ้า
จงกลับบ้านไป มิฉะนัน้ เราจะเอาเจ้าไปขังคุกจนตาย"
อาโมสแน่ ใจในข่าวของเขา และไม่กลัวต่อคาขู่ของปุโรหิตวิหารวัว
"ข้าฯไม่ใช่คนพิเศษอะไร แต่พระเจ้าทรงเรียกข้าฯ จากงานเลี้ยงแกะและ
ให้ข้าฯมาส่งข่าวนี้ ท่านอามาซิยาห์จะไปตายในต่างแดน ศัตรูจะข่มเหง
ภรรยาของท่าน และฆ่าบุตรของท่านแล้วริบทีด่ นิ ของท่าน"
30 ปี ต่ อ มา พวกอัส ซีเรียนได้ทาลายเมือ งหลวงของอิส ราเอล จับ
ผู้คนไปเป็ นเชลยแล้วชาติอสิ ราเอลก็ส้นิ สุดลง พวกเขาได้รบั คาเตือนแต่
เขาไม่ยอมฟั ง
วันอำทิ ตย์ พระเจ้ำไม่ทำลำยโดยไม่ได้เตือน
พวกอิสราเอลไม่เพียงแต่กราบไหว้รูปเคารพเท่านัน้ แต่ในเรื่องความ
เป็ นอยู่ในพวกเดียวกัน พวกเขาก็ชวร้
ั ่ าย อ่านพระคัมภีรข์ องเราในอาโมส
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8:4-7 แล้วเขียนลงเป็ นคาของเราเองเป็ นข้อๆ ถึงความบาปของอิสราเอล
ทีอ่ าโมสได้บอกไว้
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
ถึงอย่างไรพระเจ้าก็มไิ ด้ทรงยอมให้พลไพร่ของพระองค์ถูกทาลาย
โดยมิได้เตือนก่อน นี่คอื สิง่ ที่อาโมสพยายามจะบอกพวกเขา พระเจ้าได้
ทรงสาแดงนิมติ ถึงความพินาศของอิสราเอลแก่อาโมสถึง 2 ครัง้ อ่านเรื่อง
นิมิต 2 ครัง้ นี้ในอาโมส 7:1-6 ครัง้ แรก พระเจ้าจะทรงให้จกจั
ั ๊ นกิ
่ นต้น
ข้าวในนาจนเกลี้ยง ครัง้ ทีส่ องพระองค์ตรัสว่าความพินาศของอิสราเอลจะ
รวดเร็วเช่นไฟเผาผลาญ
ทุกครัง้ พระเจ้าทรงให้อาโมสเห็นนิมติ อาโมสทาอย่างไร?
……………………………………………………………………………….
อย่างไรก็ดี นิมติ ครัง้ ทีส่ าม พระเจ้าทรงบอกอาโมสว่าจะไม่ให้โอกาส
แก่พวกอิสราเอลอีกต่อไป พวกเขาไม่ได้ช่นื ชมในความเมตตาและอดทน
ของพระองค์เลย ดังนัน้ เขาจะต้องพบกับความพินาศ
พระเจ้าทรงเป็ นแบบนี้เสมอ พระองค์มีเมตตาและความอดทนสูง
พระองค์ทรงรอแล้วรออีกเพือ่ ให้คนบาปกลับใจ พระองค์ทรงส่งข่าวและคา
เตือน และในที่สุดก็จะสายเกินไป จะถึงเวลาพิพากษาและจะไม่มโี อกาส
อีกต่อไป
วันจันทร์ ข่ำวไม่จำเป็ นต้องเป็ นข่ำวร้ำยเสมอไป
แม้ว่าศาสดาพยากรณ์ เช่น อาโมสมักจะนาข่าวความพินาศ แต่ก็มี
บางอย่างเป็ นทีน่ ่าชื่นชมยินดีตอนสุดท้ายของแผนการณ์ของพระเจ้าเป็ น
เรื่องดี และศาสดาพยากรณ์ได้ทานายถึงตอนนัน้ ด้วย
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โลกเราเปรีย บได้ก ับ ละครเวทีท่ีมีก ารสงครามระหว่างความดีกับ
ความชัว่ ระหว่างพระเจ้ากับซาตาน การต่อสูน้ ้ีมมี าตัง้ แต่อาดัมและเอวา
ท าบาป บางครัง้ ดู เ หมื อ นว่ า ซาตานจะเป็ นฝ่ ายชนะ เช่ น เมื่อ พวก
อิสราเอลกับพลไพร่ของพระเจ้ากระทาบาปร้ายแรง ทาให้พระเจ้าทรงยอม
ทีจ่ ะให้เขาถูกทาลาย ตอนนี้ดเู หมือนว่าซาตานจะได้ชยั ชนะ
แต่การสิ้นพระชนม์และการฟื้ นคืนพระชนม์ชพี ของพระเยซู 800 ปี
หลังจากสมัยของอาโมสได้ตดั สินผลของสงครามนี้และตลอดไป พระเจ้า
เป็ น ผู้ช นะในอนาคตของเราและจะมีแ ผ่ น ดิน โลกใหม่ ท่ีดีพ ร้อ ม ที่ซ่ึ ง
อิสราเอลใหม่ คนจากทัวทุ
่ กประเทศทีไ่ ด้รบั พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
จะอยู่ดว้ ยกันอย่างมีสนั ติสุข และมีความเพียบพร้อม
วันอังคำร ผู้พยำกรณ์ยิ่งใหญ่ 12 คน
หนังสือ อาโมสเป็ นเล่มหนึ่งใน 12 เล่ม อยู่ตอนท้ายของพระคัมภีร์
เดิม ซึง่ รวมเรียกว่าเป็ นหนังสือของผูพ้ ยากรณ์น้อย ทัง้ นี้ไม่ได้หมายความ
ว่าข่าวนัน้ ไม่สาคัญ แต่เป็ นเพราะหนังสือเหล่านี้สนั ้
หนังสือทัง้ 12 เล่มนี้ ได้ย้าเรื่องการพิพากษา และขอร้องให้คนกลับ
ใจ ทัง้ ยังได้ให้คาสัญญาเรื่องการช่วยให้รอดในวาระสุดท้ายด้วย
ชื่อของศาสดาพยากรณ์เหล่านี้อาจจะดูแปลก บางชื่อก็เรียกยาก ชื่อ
ของท่านเหล่านี้ได้ถูกสะกดปะปนกันไว้ ให้ เราใช้พระคัมภีร์และจัดเรียง
ตัวสะกดของชื่อของท่านเหล่านี้ให้ถูกตามชื่อในพระคัมภีร์
1. าามลคี ………………….. 7. าโนยห์ …………………..
2. โาเซฮย ………………….. 8. ากุบาฮก …………………..
3. อโดีาห์บ ………………….. 9. มาโอศ …………………..
4. นเฟั าศห์ย ………………….. 10. ยกฮักั …………………..
5. ริศายาคห์เ ………………….. 11. าฮูนม …………………..
6. เลอโย
………………….. 12. าคีม …………………..
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วันพุธ กำรพิ พำกษำและคำสัญญำ-ข่ำวสำหรับปัจจุบนั กำล
ข่าวหนึ่งซึ่งเป็ นของโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แ อ๊ดเวนตีสตัง้ แต่ระยะเริม่ แรก
คือ เวลาแห่ ง การพิพ ากษาของพระเจ้า ได้ม าถึง แล้ว เราคงจะได้ เห็ น
สัญลักษณ์ทูตสวรรค์ 3 องค์ทโ่ี บสถ์ได้ใช้อยู่เสมอ ยอห์นได้เห็นทูตสวรรค์
นัน้ ในนิมติ และได้เขียนข่าวของทูตสวรรค์ไว้ในวิวรณ์ 14:6-15 เราอาจจะ
ท่องข้อพระคัมภีรน์ ้ไี ด้ขน้ึ ใจแล้วก็ได้
ทูตสวรรค์องค์แรกเรียกร้องให้ทุกคนนมัสการพระเจ้า "เพราะเวลาที่
พระองค์จะทรงพิพากษานัน้ มาถึงแล้ว"
ทูตสวรรค์องค์ทส่ี องเรียกพลไพร่ของพระเจ้าให้ออกมาจากกรุงบาบิ
โลน (เครื่องหมายของศาสนาเทียมเท็จ) เพือ่ พวกเขาจะได้ไม่ถูกฆ่า
ข่าวเหล่านี้เป็ นเรื่องส าคัญ อย่ งยิง่ เช่นเดียวกับข่าวที่อ าโมสนาไป
บอกพวกอิสราเอล พวกเขาไม่ฟัง ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะมิได้ยนิ ยอมให้เขา
พินาศไปในทันที แต่การพิพากษาก็จะมีจริงๆ พระองค์จะทรงทาอย่างนัน้
เสมอ ข่าวของทูตสวรรค์สามองค์จะเกิดขึ้นจริงๆ คริสเตียนทุกคนทุกหน
ทุกแห่งจะต้องนาคาเตือนนี้ไปสู่ผู้ทย่ี งั ไม่รู้ เราจะต้องเตรียมตัวขณะนี้เพื่อ
เป็ นผูส้ ่งข่าวของพระเจ้า ผูท้ จ่ี ะเตือนให้ใครๆ ละจากความบาป เพื่อจะพ้น
จากความพินาศ
ขณะเดีย วกัน เราก็มีเรื่อ งค าสัญ ญาจะบอกใครๆ ด้ว ย อ่านวิว รณ์
21:14 มีขา่ วอะไรบ้างทีเ่ ราจะบอกให้เพือ่ นๆ ทราบ
วันพฤหัสบดี รีบเร่งประกำศคำเตือน
ปี เตอร์ไม่ใช่คนเลว แต่เขามีนิสยั ที่ไม่ค่อยดีอย่างหนึ่ง คือถ้าเพื่อนๆ
ของเขาดื่มเบียร์ เขาก็จะดื่มกับเพือ่ นเป็ นบางครัง้
ปี เตอร์ชอบความรู้สกึ หลังจากดื่มเบียร์ แม้จะรู้ว่าเบียร์ไม่ดีสาหรับ
ร่างกาย และทาให้ความคิดของเขาไม่แจ่มใส เวลาที่เขาดื่มเบีย ร์แล้ว เขา
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จะไม่กงั วลว่าจะเรียนไม่ได้ดเี ท่าที่เขาต้องการ จากการดื่มเบียร์บา้ งไม่ได้
ทาให้การเล่นฟุตบอลในทีมของเขาเสียหาย ดังนัน้ การเริม่ จากดื่มในบาง
โอกาสก็กลายเป็ นนิสยั เมื่อเขาอายุได้ 16 ปี
วันหนึ่งนายตารวจผูห้ นึ่งมาทีโ่ รงเรียนของปี เตอร์และพูดในทีป่ ระชุม
นักเรียนเรื่อ งกฏหมายสาหรับผู้ขบั รถที่ด่มื ของมึนเมา เขาได้อธิบายถึง
การเข้มงวดในการปรับเงินหรือแม้แต่โทษจาคุก ปี เตอร์นึกถึงนิสยั ที่ไม่ดี
ของเขา และตัดสินใจทีจ่ ะเลิกนิสยั นี้เสีย แต่เขาก็ยงั ไม่ได้ทา
แพทย์คนหนึ่งได้บรรยายในชัวโมงวิ
่
ทยาศาสตร์ถงึ ผลร้ายของสุราต่อ
ร่างกายของคนเรา ว่าเป็ นสิง่ ที่ทาให้ตบั อ่อนแอ และยังทาลายเซลล์สมอง
ทาให้คนๆ นัน้ ทาอะไรไม่ว่องไว ปี เตอร์คดิ ถึงเบียร์ทเ่ี ขาดื่ม แน่ นอน เขา
จะต้องหยุดดื่ม และเขาก็ทาไม่ได้
เขาเริ่ม ดูรายชื่อ ผู้ท่ีถู ก จับ คุ ม เพราะดื่ม ของมึน เมาขณะขับ รถใน
หนังสือพิมพ์ แต่เขาก็ยงั คงดื่มอยู่ต่อไป
คืนหนึ่งขณะขับรถกลับจากการแข่งบาสเก็ตบอล ปี เตอร์ด่มื เบียร์มา
3 แก้ว ปี เตอร์เห็นแสงแวบๆ ข้างหลังรถเขา ปี เตอร์คดิ ว่าเขาคงจะขับ
รถเร็วเกินไปจึงถูกรถตารวจตาม ปี เตอร์หยุดรถ ตารวจเดินเข้ามา "ขอดู
ใบขับขีห่ น่อย" ปี เตอร์ดงึ ใบขับขีอ่ อกจากกระเป๋ าเงินส่งให้ตารวจ
"ผมต้องขอให้คุณตรวจการหายใจ" ตารวจพูด "ผมติดตามรถคุณมา
พักใหญ่ คุณขับรถออกนอกเลนตลอดเวลา"
ปี เตอร์รสู้ กึ กลัว เขารูจ้ กั การทดสอบการหายใจดี เขาต้องหายใจเข้า
ไปในเครื่องเล็กๆ เครื่องนัน้ จะบอกได้ว่ามีแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ในเลือด
ของเขา ตอนนี้เขาทาอะไรไม่ได้แล้ว นอกจากทาตามทีต่ ารวจบอก
"คุณ ต้องไปที่สถานีต ารวจกับผม คุณ ดื่มมา เราจะต้องฟ้ องคุณ ใน
ข้อหามึนเมาขณะขับรถ"
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เย็นวันนัน้ และหลายวันต่อมาเป็ นเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวติ ของปี
เตอร์ คุณพ่อคุณแม่ของปี เตอร์รสู้ กึ ผิดหวังมาก ปี เตอร์จะต้องไปศาลเพื่อ
ฟั งการพิพากษา
ผูพ้ พิ ากษาได้กล่าวว่า "ผมจะรอการลงอาญาไว้ก่อน ถ้าคุณจะไปหา
ผูแ้ นะนาเรื่องของแอลกอฮอล์และไม่ถูกจับอีกในข้อหาเดียวกันนี้ภายใน 6
เดือน ผมจะยกฟ้ องข้อหาจาคุกให้"
ปี เตอร์เบาใจทีเ่ ขายังมีโอกาสอีก เขาได้รบั คาเตือนแล้ว แต่เขาไม่ฟัง
ตอนนี้เขาได้รบั การพิพากษา แต่ผู้พพิ ากษามีเมตตาต่อเขา ปี เตอร์รู้สกึ
เบาใจขึน้ มาก
ปี เตอร์ส ญ
ั ญากับ ตัวเองว่า เขาจะไม่ทาผิดเรื่องนี้ อีก ในที่สุ ดเขาก็
พร้อมทีจ่ ะฟั งคาเตือนและเลิกนิสยั ทีไ่ ม่ดซี ง่ึ เป็ นอันตรายนัน้ เสีย
วันศุกร์ สรุปผล
อ่านข้อควรจาอีกครัง้ เราคิดว่าสาคัญอย่างไร? พระเจ้าจึงต้องบอก
ให้รกู้ ่อนทีพ่ ระองค์จะทรงกระทาสิง่ ใด ……………………………………..
……………………………………………………………………………….
จงคิดถึงชีวติ ของเราเอง มีความบาปอย่างที่เราอยากจะเลิกทาไหม
ทุกคนมีแนวโน้มทีจ่ ะทาผิดได้ มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิง่ นี้ แต่ความ
ประพฤติแ ละนิสยั ที่ไม่ดีจะแก้ไขไม่ ยาก ขณะนี้ต อนที่เรายังเป็ นเด็กอยู่
มากกว่าตอนทีเ่ ราโตเป็ นผูใ้ หญ่
บางทีพระเจ้าอาจกาลังจะพยายามพูดกับเราผ่านทางคุณพ่อ คุณแม่
ทางคุณครูท่โี รงเรียนสะบาโต หรือทางเพื่อน จงขอให้พระองค์ช่วยให้ เรา
ฟั งคาเตือนของพระเจ้า เมื่อใดทีจ่ ติ ใต้สานึกบอกว่า เรากาลังจะทาผิด จง
ทู ล ขอพระเจ้ า ในเวลานั น้ ให้ เราได้ช ัย ชนะ พระองค์ จ ะทรงรีบ ตอบค า
อธิษฐานแบบนัน้ ทุกครัง้
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บทที่ 5
ควำมบำป กำรลงโทษ กำรกลับใจ
ข้อควรจำ "และเราจะใส่วญ
ิ ญาณของเราภายในเจ้า และกระทาให้เจ้า
ดาเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และให้รกั ษากฎหมายของเราและกระทา
ตาม" (เอเสเคียล 36:27)
บ่ำยวันสะบำโต ซำกโครงกระดูกกลับคืนชีวิต
กระดู ก แห้ ง และขาวโพลนกองอยู่ บ นพื้ น ดิ น ทั ว่ ไปในหุ บ เขา
เหมือนว่าได้เกิดสงครามใหญ่ขน้ึ ศพไม่ได้ถูกฝัง ปล่อยตากไว้จนแห้ง
กระดูก ไม่ได้ต่อกันเป็ นรูปร่างโครงกระดูก กระดูกแขน กระดูกขา
และกระโหลกศีรษะวางปนกันอยู่ทวไป
ั ่ ศาสดาพยากรณ์ยนื อยู่ท่ามกลาง
กระดูกเหล่านี้ เอเสเคียลกาลังเห็นนิมติ แต่สงิ่ ทีเ่ ห็นเหมือนว่าเป็ นของจริง
ท่านรู้สกึ ว่าตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางกระดูก จับต้องก็ได้และยังได้ยนิ เสียง
ลมที่พ ัด ผ่ า นไป ท่ านไม่ แ น่ ใ จว่ า ท าไมท่ า นจึง ไปอยู่ท่ีนั น่ หรือ พระเจ้า
ต้องการจะสอนอะไรแก่ท่าน
"มนุ ษ ย์เอ๋ย " เป็ น พระสุ รเสียงของพระเจ้า "กระดูก เหล่ านี้ ค ืนชีว ิต
ขึน้ มาได้ไหม?"
"ข้าฯ ไม่ทราบ" เอเสเคียลตอบ
"จงสังสอนแก่
่
กระดูก" พระเจ้าบอก
เอเสเคียลคงจะรู้สกึ แปลกที่เทศนาให้กระดูกในหุบเขานี้ฟัง แต่เขา
ทาตามทีพ่ ระเจ้าสัง่ แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ต่อไปทาให้เขากลัน้ หายใจ
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กระดูกแต่ละชิ้นเริม่ มาต่อ กันเข้าเป็ นโครงกระดูก แล้วมีกล้ามเนื้อ
และผิวหนัง ไม่มกี ระดูกแห้งเหือดเหลืออยู่ต่อไป ตอนนี้หุบเขาเต็มไปด้วย
ศพคนตาย
"จงสังสอนอี
่
ก" พระเจ้าตรัส
ดังนัน้ เอเสเคียลจึงเทศนาให้กบั ศพ ขณะนัน้ มีลมพัดมาถูกต้องศพ
ศพก็กลายเป็ นคนมีชวี ติ ขึน้ มา
นิมติ ก็จบลง พระเจ้าทรงอธิบายความหมายของนิมติ แก่เอเสเคียล
ชาติยูดายได้ตายไปแล้ว เขาพ่ายแพ้กองทัพของบาบิโลน คนส่วน
ใหญ่กถ็ ูกจับไปเป็ นเชลย การลงโทษทีเ่ ขาได้รบั นี้เป็ นเพราะเขาดื้อดึงทีจ่ ะ
กราบไหว้รูปเคารพมาเป็ นเวลาหลายร้อยปี แทนทีจ่ ะนมัสการพระเจ้า แต่
พระเจ้ามิได้ทอดทิ้งพวกเขาอย่างสิน้ เชิง พระองค์ต้องการจะให้พวกเขารู้
ว่าพระองค์จะทรงทาให้ชาติของเขาคืนชีวติ ขึน้ มาอีกครัง้
อ่านคาสัญญาในเอเสเคียล 37:12-14 แล้วเขียนลงข้างล่าง
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
วันอำทิ ตย์ ศำสดำพยำกรณ์
บางทีอาจจะไม่มเี วลาใดในประวัตศิ าสตร์ท่ลี าบากมากในการเป็ นผู้
พยากรณ์ เหมือนในสมัยของยะเอสเคล ขณะทีท่ ่านยังหนุ่ม อายุเพียง 20
กว่าปี มีชาวยูดาถู กจับไปเป็ นเชลยที่กรุงบาบิโลน ชาวยิวหมดกาลังใจ
และซึมเศร้า แต่เขาไม่ได้มองเห็นความเกี่ยวข้องกั นระหว่างความทุกข์
ทรมานกับความบาปของเขา เขาดูไม่ออกว่าสิง่ นี้เป็ นการลงโทษจากพระ
เจ้า

36

เอเสเคียลอยู่ในกรุงบาบิโลน เวลาเดียวกันกับ ดาเนี ยล แต่ขณะที่
ดาเนียลเป็ นพยานให้พระเจ้าในราชวังกษัตริย์ เอเสเคียลอยู่กบั พลเมือง
เป็ นผูเ้ ทศนาและเป็ นครู
ระยะทางระหว่างเยรูซาเล็มกับบาบิโลนที่เอเสเคียลจะต้องเดินทาง
คือประมาณ 1600-1800 กิโลเมตร
อ่านเอเสเคียล 1:1-3 เพื่อดูประวัตศิ าสตร์เกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์ผู้
ยิง่ ใหญ่น้ี
1. ท่านอยู่ทไ่ี หนขณะทีไ่ ด้เห็นนิมติ ครัง้ แรก ....................................
2. นิมติ ครัง้ แรกของเอเสเคียลได้รบั ในปี ท่ี 5 ของกษัตริยย์ ดู าทีเ่ ป็ น
ทาสคือ ……………………………………………………………..
3. เอเสเคียลบอกว่าท่านเป็ น ..........................................................
4. เอเสเคียลบอกว่าบิดาของท่านชื่อ ...............................................
วันจันทร์ นิ มิตที่ยำกจะบรรยำยเป็ นคำพูด
ในนิ มิต ครัง้ แรกเอเสเคีย ลเห็น ห้อ งพิพ ากษาในสวรรค์ มีพ ระเจ้า
ประทับบนบัลลังก์ เอเสเคียลพยายามจะเขียนบรรยายถึงสิง่ ที่ท่านเห็น
แต่ ไ ม่ ใ ช่ ข องง่า ยๆ เลย ภาพนั น้ เขีย นอธิบ ายได้ล าบากมาก เราลอง
พยายามอ่านจากพระคัมภีรข์ องเราเองใน เอเสเคียล 1:4-28
ดูเถิด เมื่อข้าพเจ้ามองดู ลมพายุก็พดั มาจากทางเหนือ มีเมฆ
ก้ อ นใหญ่ ท่ี มีค วามสว่ า งอยู่ ร อบ และมีไ ฟลุ ก วาบออกมาอยู่ เ สมอ
ท่ามกลางไฟนัน้ ดูประหนึ่งทองสัมฤทธิที์ แ่ วบวาบ และจากท่ามกลางไฟนี้
มีร่างดังสัตว์สต่ี วั ออกมา รูปร่างของสัตว์นนั ้ เป็ นเช่นนี้ค ือ มีสณ
ั ฐาน
เหมือนมนุ ษ ย์ แต่สตั ว์ทุกตัวมีหน้ าสี่ห น้ า และมีปีกสี่ปีกทุกตัว ขาของ
สัตว์นนั ้ ตรง และฝ่ าตีนก็เหมือนฝ่ าตีนลูกวัว และเป็ นประกายอย่างทอง
สัมฤทธิขั์ ด ที่ใต้ปีกข้างตัวมันทัง้ สีข่ า้ งมีเป็ นมือคน สัตว์ทงั ้ สีม่ หี น้าและมี
37

ปี กดังนี้ คือปี กของมันต่างก็จดปี กของกันและกัน มันบินตรงไปข้างหน้า
ขณะที่ไปก็ไม่ห ันเลย สัณ ฐานหน้ าของมัน ทุก ตัว มีห น้ าเหมือ นหน้ าคน
สัตว์ทงั ้ สีม่ หี น้าสิงห์อยู่ดา้ นขวา สัตว์ทงั ้ สีม่ หี น้าวัวอยู่ดา้ นซ้าย สัตว์ทงั ้
สีม่ หี น้านกอินทรีอยู่ดา้ นหลัง หน้าของมันเป็ นดังนี้แหละ ปี กของมันกาง
แผ่ ข้นึ ข้างบน สัตว์แต่ละตัวมีสองปี ก แต่ละปี กจดปี กของกันและกัน
ส่ว นอีก สองปี ก คลุ มกายของมัน สัต ว์ทุก ตัว บินตรงไปข้างหน้ า ไม่ว่า
วิญญาณจะไปทางไหนมันก็ไปทางนัน้ เมื่อไปก็ไม่หนั เลย ในหมู่สตั ว์นนั ้
มีสงิ่ หนึ่งที่ดูเหมือนถ่านคุ เหมือนคบเพลิงหลายอัน เคลื่อนไปมาอยู่ใน
หมู่สตั ว์เหล่านัน้ ไฟนัน้ สุกใสและมีแสงฟ้ าแลบออกมาจากไฟนัน้ สัตว์
นัน้ ก็พงุ่ ไปพุง่ มาดังฟ้
่ าแลบแปลบปลาบ
เมื่อข้าพเจ้ามองดูส ตั ว์นัน้ ดูเถิด วงล้อ อยู่บนพิภพข้างสัต ว์นัน้
ตัวละหนึ่งวงล้อสี่ตวั ลักษณะและทรวดทรงของวงล้อเหล่านัน้ แวบวาบ
อย่างเพทาย วงล้อทัง้ สีก่ ม็ สี ณ
ั ฐานเหมือนกัน ส่วนทรวดทรงนัน้ เหมือน
วงล้อซ้อนในวงล้อ เมื่อจะไปก็ไปข้างใดในสีข่ า้ งของมันได้ เมื่อไปก็ไม่
หันเลย ขอบวงล้อนัน้ สูงและน่าสะพรึงกลัวและทัง้ สีน่ นั ้ ทีข่ อบมีนยั น์ตาอยู่
รอบๆ เมื่อสัตว์นัน้ ไป วงล้อก็ตามไปข้างๆด้วย เมื่อสัตว์เหาะขึ้นจาก
พิภพ วงล้อก็เหาะขึ้นด้วย วิญญาณจะไปที่ไหนสัตว์นัน้ ก็ไป และวงล้อ
นัน้ ก็เหาะตามไปด้วย เพราะว่าวิญญาณของสัตว์อยู่ในวงล้อ เมื่อสัตว์ไป
วงล้อก็ไปด้วย เมื่อสัตว์หยุดวงล้อก็หยุด เมื่อสัตว์เหาะขึน้ จากพิภพ วง
ล้อก็เหาะตามไปด้วย เพราะว่าวิญญาณของสัตว์อยู่ในวงล้อ
เหนือศีรษะของสัตว์นัน้ มีลกั ษณะเหมือนท้องฟ้ า ทอแสงอย่าง
ผลึกที่น่ากลัว แผ่กว้างอยู่เหนือศีรษะของสัตว์นัน้ ใต้ท้องฟ้ านี้ปีกกาง
ออกตรง กางออกไปหากัน สัตว์ทุกตัวมีปีกคลุมกายสองปี ก และเมื่อ
สัตว์เหล่านี้ไป ข้าพเจ้าได้ยนิ เสียงของปี กเหมือนเสียงของ น้ ามากหลาย
ดังพระสุรเสียงขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ ์ เสียงโกลาหลเหมือนเสียงพล
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โยธา เมื่อ สัต ว์เหล่ านัน้ หยุดนิ่ งก็หุ บ ปี ก ลง และมีเสียงมาจากท้อ งฟ้ า
เหนือศีรษะของมัน เมื่อสัตว์เหล่านัน้ หยุดนิ่งก็หุบปี กลง
และเหนือท้อ งฟ้ าที่อยู่เหนือศีรษะของสัต ว์นั ้น มีสงิ่ คล้ายบัลลังก์มี
ลักษณะเหมือนไพฑูรย์ และบนสิง่ ทีเ่ หมือนบัลลังก์นนั ้ ก็มลี กั ษณะเหมือน
มนุษย์ และข้าพเจ้าเห็นประหนึ่งทองสัมฤทธิที์ แ่ วบวาบ เหมือนไฟทีบ่ งั
ไว้อยู่รอบข้าง เหนือสิง่ ที่เหมือนบัน้ เอวของผู้นัน้ ขึ้นไป และจากสิง่ ที่
เหมือนบัน้ เอวลงมา ข้าพเจ้าเห็น เหมือ นไฟและมีความ สุกใสอยู่รอบ
ท่านผูน้ นั ้ ลักษณะความสุกใสทีอ่ ยู่รอบนัน้ เหมือนกับสัณฐานรุง้ ทีป่ รากฏ
ในเมฆเมื่อฝนตก
ลักษณะทรวดทรงแห่งพระสิรขิ องพระเจ้าเป็ นดังนี้แหละ และเมื่อ
ข้าพเจ้าเห็นแล้ว ข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดิน และข้าพเจ้าได้ยนิ เสีย ง
ท่านผูห้ นึ่งตรัส
นิมิต นี้เป็ นบทน างานของเอเสเคียลในฐานะเป็ น ศาสดาพยากรณ์
ปฏิกริ ยิ าของเอเสเคียลเป็ นอย่างไร? เอเสเคียล 1:28 …………………….
……………………………………………………………………………….
วันอังคำร กำรชี้ให้เห็นควำมบำปต้องใช้ควำมอดทน
แม้แต่ในระยะแรกของการเป็ นทาสในบาบิโลน พวกพระและคนใน
กรุงเยรูซาเล็มยังกราบไหว้รูปเคารพอยู่ วิหารทีส่ ร้างไว้เพื่อนมัสการพระ
เจ้า เขาใช้กราบไหว้รูปเคารพอยู่ เขาใช้กราบไหว้พระอาทิตย์ และในกรุง
บาบิโลน พวกเป็ นทาสเริม่ กราบไหว้นมัสการทามูส พระเจ้าแห่งพืชผัก
และทุ่งนา
เป็ นการยากที่จะคิดว่าพวกนี้ล ะทิ้งพระเจ้ าผู้ท่ีท รงนาเขาออกจาก
อียปิ ต์ และได้อวยพรแก่เขามากมาย พวกเขาได้ละทิ้งพระเจ้า เมื่อมีเรื่อง
เดือดร้อน เขาพากันนมัสการพระเทียมเท็จเหล่านัน้
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พระเจ้า ทรงให้ เ อเสเคีย ลเห็น นิ มิต การกระท าของพระและพวก
อิสราเอล พวกเขานึกว่าพระเจ้าไม่ทรงทราบ อ่านเอเสเคียล 8:12 พวก
อิสราเอลพูดถึงการนมัสการ พระเทียมเท็จของเขาอย่างไร?
……………………………………………………………………………….
งานของเอเสเคียลมิใช่งานง่าย เราคิดว่าเอเสเคียลจะรู้สกึ อย่างไร
เกีย่ วกับข่าวทีท่ ่านจะต้องนาไปบอกพวกอิสราเอล
……………………………………………………………………………….
ชื่อของเอเสเคียล หมายความว่า "พระเจ้าจะทรงให้กาลัง" เป็ นชื่อที่
เหมาะสมจริงๆ และพระเจ้าได้ทรงให้กาลังแก่เอเสเคียลทางานทีย่ ากนี้
วันพุธ ควำมหวังสำหรับผู้กลับใจ
เช่นเดียวกับศาสดาพยากรณ์คนอื่นๆ ทีน่ าคาเตือนเรื่องความพินาศ
เอเสเคียลได้ให้ความหวังแก่ผทู้ ห่ี นั เสียจากความบาปอย่างไร? เอเสเคียล
18:32 ………………………………………………………………………..
วันพฤหัสบดี ควำมบำปทำให้เกิ ดกำรลงโทษ
ทวีเคยไปโรงเรีย นวัน สะบาโตทุ ก สัป ดาห์ เช่ น เดีย วกับ เรา เขามี
บทเรียนวันสะบาโตเช่นเดียวกับของเรา บทเรียนนัน้ สอนให้เกลียดความ
บาป และรักความดี
สะบาโตนี้ทวีจะไม่ได้ไปโรงเรียนสะบาโต เพราะเขาจะต้องถู กขัง 2
ปี เนื่องจากเขาขโมยเช็คของคุณพ่อไปใช้และขโมยรถยนต์
ทวีทาชัว่ ในทันทีทนั ใดหรือ ? ไม่ใช่ ทวีเริม่ ยุ่งกับ ความบาปอย่าง
จริงจัง เมื่อ เขาอายุขนาดพวกเรา เริ่มด้วยการพูดปดกับคุ ณ พ่อ คุ ณ แม่
โกหกเพื่อแก้ตวั ว่าทาไมจึงกลับบ้านค่า ส่วนการขโมยของ เขาเริม่ ทีละ
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เล็ก ทีละน้อยก่ อน เขาขโมยเงินจากกระเป๋ าเงินของคุ ณพ่อ เขายืมวิทยุ
จากเพือ่ นแล้วไม่ยอมคืน
ทวีได้รบั การเตือ นว่า เขาก าลังเดิน อยู่ในทางที่ผ ิด คุ ณ พ่อ คุ ณ แม่
พยายามบอกเขา บางครัง้ เขาถูกพักการเรียนจากปั ญหาอย่างโน้นอย่างนี้
บ้าง ครัง้ แรกนี้เขาถู กจับจากการใช้เช็ค ของคุณ พ่อ เขาต้อ งไปศาล แต่
เนื่องจากอายุยงั ไม่ถงึ 18 ปี ผูพ้ พิ ากษาจึงงดเว้นโทษจาคุกไว้ก่อน
ทวียงั ไม่เลิกทาบาปอีก เขายังไม่เลิกทุจริต พยามที่จะซ่อนความผิด
ให้มดิ ชิดยิง่ ขึน้ แต่ความบาปมักจะเปิ ดเผยตัวเองเสมอ เช่นเดียวกับทีเ่ กิด
กับทวี
ขณะนี้ทวีตอ้ งเข้าคุก การลงโทษทีเ่ ขาได้รบั ยุตธิ รรมดีไหม?
………………………………………………………………
ทวียงั มีโอกาสทีจ่ ะหันจากความบาปไหม?
………………………………………………………………
พระเจ้าจะทรงยกโทษให้เขาไหม?
………………………………………………………………
วันศุกร์ สรุปผล
ความบาปนาความทุกข์ทรมานมาให้เสมอ บางครัง้ เกิดขึ้นโดยตรง
กับ ร่างกาย เช่น ถ้าเรารับ ประทานสิ่งไม่ ดี เราจะล้มป่ วย บางครัง้ การ
ลงโทษก็มาจากคนอื่น เช่น รายของทวี บางครัง้ เราไม่ได้เห็นผลของความ
บาปของเรา จนเวลาผ่านไปหลายปี
ลองคิดดูถงึ ตอนที่เราทาผิด แล้วต้องทนทุกข์ทรมานตัวเองโดยทีไ่ ม่
มีใครมาลงโทษเรา
คิดดูถึงตอนที่เราทาผิดแล้ว คุณ พ่อคุณแม่ หรือครูทาโทษเรา เพื่อ
ต้องการให้เราเรียนรูจ้ ากความผิดนัน้
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คิดดูถงึ ตอนทีเ่ ราทาผิดแล้วไม่มใี ครจับได้ หรือไม่ได้รบั โทษเลย
คุณ พ่อ คุณ แม่ทาโทษเรา พระเจ้าทรงทาโทษเรา เป็ นเรื่อ งไม่สนุ ก
เลย แต่เป็ นการดีสาหรับเรา ฮีบรู 12:11 บอกว่า "เมื่อมีการตีสอนนัน้ ดูไม่
เป็ น ที่ช่ืน ใจเลย เป็ น เรื่อ งเศร้า ใจ แต่ ต่ อ มาภายหลังก็จะก่ อ ให้เกิด
ความสุขสาราญแก่บรรดาคนทีต่ อ้ งทนอยู่นนั ้ คือความชอบธรรมนัน้ เอง"
จงตัดสินใจรับการเตือนจากพระเจ้า เพื่อ เป็ นการสร้างอุปนิสยั ที่ดี
งามมากขึน้
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บทที่ 6
มำนะทำให้เกิ ดผล
ข้อควรจำ "จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรืออย่าครันคร้
่ ามเขา
เลย เพราะว่าผูท้ ไ่ี ปกับท่านคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระองค์
จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ลม้ เหลวหรือทอดทิ้งท่านเสีย " (เฉลยธรรมบัญญัติ
31:6)
บ่ำยวันสะบำโต ท่ำนขอให้ดวงอำทิ ตย์หยุดนิ่ ง
สงครามครัง้ นี้โยชูวาไม่ตอ้ งการจะต่อสูเ้ ลย กษัตริย์ 5 องค์ ชาติอาโม
ไรต์ ได้รวบรวมกาลังกันเพื่อตีเมืองกิเบโอน เมืองสาคัญของรัฐทีม่ สี มั พันธ์
ไมตรีก ับ อิส ราเอล ทัน ทีท่ีอิส ราเอลได้ช ัย ชนะต่ อ เยรีโค และเมือ ยอัย
ชาวเมืองกิเบโอนไม่อยากจะป้ องกันตัวเองจากกองทัพของโยชูวา พวก
เขาจึงทาอุบายให้โยชูวาเซ็นสัญญาร่วมกันป้ องกันกับเขา
กษัตริย์ชาติอาโมไรต์อ่นื ๆ รูส้ กึ โกรธที่กเิ บโอนได้เปลีย่ นใจ จึงจะทา
โทษพวกกิเบโอน ชาวเมือ งกิเบโอนได้เรียกร้อ งให้โยชูวารักษาสัญ ญา
ดังนัน้ โยชูวาจึงอยู่ตรงกลางของสงครามทีเ่ ขาไม่ได้วางแผน
อย่ า งไรก็ ต ามพระเจ้า ทรงเข้า มาจัด การ สิ่ง แรกพระองค์ ท รงให้
กองทัพพวกอาโมไรต์เกิดความกลัวอย่างลนลาน พวกเขาเกิดการสับสน
และสูร้ บกันเองแทนทีจ่ ะสูก้ บั พวกอิสราเอล ต่อมาก็เกิดพายุลูกเห็บทาให้
ข้าศึกวิง่ วุ่น โยชูวาและกองทัพของท่านเป็ นฝ่ ายขับไล่ตดิ ตามพวกอาโม
ไรต์ สงครามก็จบลงโดยที่พระเจ้าทรงชนะอยู่แล้ว โยชูวาเห็นว่าเกือบจะ
มืดแล้ว กองทหารของเขาไม่มเี วลาพอที่จะทาลายกองทัพของข้าศึกได้
หมด
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ด้วยความเชื่อยิง่ ใหญ่โยชูวาร้องตะโกนว่า "ดวงอาทิตย์เอ๋ย จงหยุด
นิ่งตรงเมืองกิเบโอน และดวงจันทร์เอ๋ย จงหยุดอยู่ต รงหุบเขาอัยยา
โลน" (โยชูวา 10:12)
นายทหารต้องใช้ความเชื่อยิง่ ใหญ่เพียงไร เพื่อจะขอสิง่ นี้ ขอให้วนั
ยาวออกไป แต่โยชูวาจะมีประสบการณ์มากในการทางานกับพระเจ้า และ
เขาทราบว่า พระเจ้าจะทรงให้เกียรติต่อคาของเขา
แน่ นอน ดวงอาทิตย์หยุดนิ่ง และดวงจันทร์ก็ยงั ไม่ข้นึ จนกระทังพล
่
ไพร่อสิ ราเอลได้ชยั ชนะศัตรูอย่างราบคาบ
วันอำทิ ตย์ ทำงของพระเจ้ำมักจะลำบำก
การขอพระเจ้าให้ทรงหยุดดวงอาทิตย์ต้องใช้ความเชื่อทีย่ งิ่ ใหญ่ โยชู
วามิได้มีความเชื่อแบบนี้เกิดขึ้นทันทีทนั ใด แต่ค่อ ยๆ เป็ นตัง้ แต่เขายัง
เป็ นหนุ่ม เรื่องแรกของโยชูวาอยู่ในหนังสือ กันดารวิถี บทที่ 13, 14
โมเสสได้นาพวกอิสราเอลออกจากอียปิ ต์มาอยู่ในป่ ากันดาร พระเจ้า
ต้อ งการจะน าเขาเข้าไปในแผ่ น ดิน ที่ท รงสัญ ญาไว้ โดยเร็ว 1-3 เดือ น
หลังจากออกมาจากอียปิ ต์ อิสราเอลตัง้ ค่ายอยู่ท่ีคาเดชอยู่ทางใต้ตดิ กับ
คานาอัน ผู้ค นรู้ส ึก ตื่น เต้น เพียงอีก ไม่ก่ีส ปั ดาห์ พวกเขาจะได้อ ยู่ บ้าน
จริงๆ และเริม่ เพาะปลูกในทีๆ่ พระเจ้าจะทรงประทานให้
พระเจ้าทรงสัง่ โมเสสให้เลือ กชายหนึ่ งคนจากตระกู ล ทัง้ หมด 12
ตระกู ล และสัง่ เขาให้ไ ปสอดแนมในแผ่ น ดิน คานาอัน อ่ า นกัน ดารวิถี
13:17-20 พวกสอดแนมต้องไปสืบเรื่องอะไรบ้าง?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
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พวกสอดแนมส่ ว นใหญ่ จ ะออกไปดู ต อนกลางคืน เขาเข้า ไปลึก
ประมาณ 20 ไมล์ ถึงเขตเมืองเฮโบรน งานสอดแนมใช้เวลาทัง้ หมด 40
วัน ไม่มผี สู้ อดแนมใดได้รบั อันตราย หรือได้รบั ความลาบากในการทางาน
พลไพร่อสิ ราเอลรอคอยด้วยความกระตือรือร้น เขารูส้ กึ เบื่อหน่ายต่อ
ทะเลทรายและน้ าทีม่ จี ากัด เขาอยากให้พระเจ้าประทานบ้านจริงๆ แก่เขา
ตามทีท่ รงสัญญาไว้
40 วันหลังจากการสอดแนม คาเลบ โยชูวา และคนอื่นๆ ก็กลับมา
เขาได้แ บกองุ่น พวงใหญ่ ม ากต้ อ งใช้ค น 2 คนหาม และเขาได้เอาผล
ทับทิมและผลมะเดื่อเทศมาด้วย
โมเสสได้เรียกประชุมพวกอิสราเอล เขาตัง้ ใจฟั งขณะทีพ่ วกสอดแนม
ได้รายงาน
"แผ่ น ดิน นัน้ มหัศ จรรย์จริงๆ เป็ น แผ่ น ดิน ที่มีน้ านมและน้ าผึ้งไหล
แผ่นดินก็อุดมสมบูรณ์ดกี ว่าที่เราคาดไว้ " เขาเล่า มีเสียงพึมพาอย่างดีใจ
จากฝูงชน
"แต่มปี ั ญหาใหญ่อย่างหนึ่ง" คนสอดแนมคนหนึ่งเล่าต่อไป "ผู้คนใน
เมืองนัน้ แข็งแรง บางคนรูปร่างใหญ่โตเหมือนยักษ์ เราเปรียบเสมือนตัว
ตัก๊ แตน เมื่อ มองดูพ วกเขา เมือ งของเขาล้อ มรอบด้ว ยกาแพงใหญ่ มี
ทหารและคนเฝ้ ายาม เมืองนัน้ จะกลืนกินเราได้สบาย"
ผูค้ นทาเสียงผิดหวัง เขาไม่ได้คดิ ถึงอานาจของพระเจ้า ซึ่งพร้อมจะ
ช่วยเขา เขาเพียงแต่ค ิดได้ถึงความอ่อนแอของเขา คาเลบพยายามให้
กาลังใจพวกเขาอย่างไร? อ่านดูในกันดารวิถี 13:30 ……………………..
……………………………………………………………………………….
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วันจันทร์ มีกำลังใจต่อสู้กำรคัดค้ำน
ตลอดคืนนัน้ พวกอิสราเอลถกเถียงกันว่าจะทาอย่างไรดี พวกผูห้ ญิง
(ผู้ชายบางคน) ร้องไห้ด้วยความกลัวและหมดกาลังใจ สถานการณ์ ดูจะ
หมดหวัง อ่านกันดารวิถี บทที่ 14 ผูค้ นพูดอย่างไร?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
โมเสสและอาโรนทาอย่างไร?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
คาเลบและโยชูวาทาอย่างไร?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
ข่าวจากคาเลบและโยชูว า เป็ นความหวังอย่างหนึ่ ง จงใช้ข้อ พระ
คัมภีร์ กันดารวิถี 14:8, 9 เติมข้อความข้างล่างให้สมบูรณ์
"ถ้าพระเจ้า......................................ในพวกเรา พระองค์จะทรงนา
เราเข้าไปในแผ่นดินนี้ และทรง............................แก่เรา เป็ นแผ่นดินที่
มีน้ านมและน้ าผึง้ ไหลบริบูรณ์ ขอแต่อย่าให้พวกเรา..........................ต่อ
พระเจ้า เท่ า นั ้น อย่ า ...........................ชาวแผ่ น ดิน นั ้น เพราะเขา
ทัง้ หลายเป็ น..................................ของเราแล้ว ร่มฤทธิของเขาก็
์
ศูนย์
ไปแล้ว พระเจ้า................................ฝ่ ายเรา อย่ากลัวเขาเลย"
พลไพร่อสิ ราเอลกระทาแก่คาเลบและโยชูวาอย่างไร?
……………………………………………………………………………….
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วันอังคำร อดทนรอ
พระเจ้าทรงพระพิโรธที่พวกอิสราเอลขาดความเชื่อ และที่เขากบฎ
ต่อพระองค์ การส่งผูส้ อดแนมไปไม่ได้ให้เ ขาตัดสินว่า การยึดเอาดินแดน
นัน้ จะทาได้ไหม แน่นอนจะต้องเป็ นไปได้ พระเจ้าจะทรงให้พวกเขามีชยั
ชนะ คนสอดแนมมีหน้าทีเ่ พียงรายงานว่าดินแดนนัน้ มีลกั ษณะอย่างไร?
"เราจะทาลายพวกเขาไม่ให้เหลือ" พระเจ้าทรงบอกโมเสส แต่โมเสส
ได้อธิษฐานเผื่อพลไพร่อสิ ราเอล และพระเจ้ามิได้ทรงทาลายเขาทัง้ หลาย
แต่พระองค์ได้ทรงลงโทษในการขาดความเชื่อของเขา
"ผูส้ อดแนมได้อยู่ในแผ่นดินคานาอัน 40 วัน" พระเจ้าตรัส "พวกเจ้า
ต้องวนเวียนอยู่ในป่ าเป็ นเวลา 40 ปี ผูใ้ หญ่ทุกคนในทุกวันนี้จะตายอยู่ใน
ป่ านี้ นอกจากคาเลบและโยชูวาจะเป็ นเพียงผูใ้ หญ่ 2 คน ที่ได้รบั อนุญาต
ให้เข้าแผ่นดินคานาอัน เราจะให้แผ่นดินที่มนี ้ านมและน้ าผึ้งแก่ลูกหลาน
ของเจ้า แต่ไม่ใช่เจ้า"
พระเจ้าทรงกระทาตามความมุ่งหมายของพระองค์ พลไพร่อสิ ราเอล
ต้องหันหลังกลับเข้าไปในป่ าด้วยความเศร้าเสียใจ 40 ปี ทพ่ี วกเขาอยู่ทน่ี นั ่
เขาเดินหาแหล่งน้ าจากแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง หาทุ่งหญ้าและน้าสาหรับ
ฝูงวัว ควาย และครอบครัว ของเขา พระเจ้าทรงดูแลเขา พระองค์ท รง
ประทานมานา และปกป้ องเขาจากพวกศัตรู
40 ปี เป็ นเวลาที่ยาวนาน พ่อ แม่ ลุง ป้ า น้า อา ต่างก็ตายไปทีละ
คนๆ อาโรนและมีเรีย มก็ต าย โมเสสก็แ ก่ ล ง ท่ านเองก็จะไม่ ได้เข้าไป
แผ่นดินคานาอัน
เมื่อ โมเสสอายุ ไ ด้ 120 ปี ท่ า นได้ เ รีย กประชุ ม พลไพร่ อิส ราเอล
"ตอนนี้ฉนั แก่แล้ว ฉันไม่แข็งแรงทีจ่ ะเป็ นผูน้ าท่านอีกต่อไป และพระเจ้าก็
ทรงบอกว่า ฉันจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดิน คานาอัน โยชูวาจะเป็ นผู้นาท่าน
แทนฉัน พระเจ้าได้แต่งตัง้ เขาแล้ว"
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แล้วโมเสสได้เรียกโยชูวาออกมาข้างหน้าที่ประชุม อ่านเฉลยธรรม
บัญญัติ 31:7 โมเสสได้ให้คาทีเ่ ป็ นกาลังใจแก่โยชูวาอย่างไร?
"จง...............................และกล้าหาญเถิด เพราะท่านจะต้องไปกับ
ชนชาติน้ี เข้าไปในแผ่นดินซึง่ พระเจ้าทรง.........................แก่บรรพบุรุษ
ว่าจะ............................แก่เขา ท่านจงให้เขาได้เข้ายึดครองแผ่นดินนัน้ "
เช่นที่พ ระเจ้าทรงสัญ ญาจะอยู่กบั โยชูวา พระองค์จะทรงอยู่กบั เรา
เช่นเดียวกัน
วันพุธ รำงวัลสำหรับควำมมำนะ
ในไม่ชา้ โยชูวาก็ได้มายืนริมฝั ง่ แม่น้ ายาระเดน เตรียมพร้อมเป็ นครัง้
ที่ส องที่จะเข้าในแผ่ นดิน คานาอัน พร้อ มพลไพร่อิส ราเอล เขาคงจาได้
แม่นยาถึงเมื่อ 40 ปี ก่อนโน้น โยชูวาคงจะพูดกับคาเลบเรื่องนี้ และเขาคง
จะห่วงว่าพลไพร่อสิ ราเอลจะกบฏอีกหรือไม่ครัง้ นี้ หรือพวกเขาจะมีความ
เชื่อในพระเจ้า
พระเจ้าทรงแยกน้ าในแม่น้ ายาระเดน แล้วพลไพร่อสิ ราเอลก็ได้เข้า
มาในแผ่ น ดิน คานาอัน แต่ พ วกเขาก็ย ัง ห่ า งไกลจากการเป็ นเจ้า ของ
แผ่ นดิน ปั ญ หาแรกที่เขาพบก็ค ือ ก าแพงเมือ งของเยรีโค เรื่อ งในพระ
คัมภีรท์ ต่ี ่นื เต้นมาก
จงเติมคาในช่องว่างข้างล่าง เพือ่ ให้เรื่องสมบูรณ์
โยชูวำ 1:1-2
อยู่ ม าเมื่ อ ……………………. ผู้ ร ับ ใช้ ข องพระเจ้ า สิ้น ชี ว ิต แล้ ว
พระเจ้าทรงตรัสกับ ………………. บุตร ………….………. พระองค์สงั ่
ให้โยชูวานาพลไพร่ขา้ มแม่น้ า …………………… ข้ามแม่น้ าไปสู่เมืองที่
เข้มแข็งชื่อ ……………………….
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โยชูวำ 6:3-5
พระเจ้าสังโยชู
่ วาให้เดินล้อมรอบเมืองวันละ ……………….… เป็ น
เวลา …………วัน ให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือ ............…………………เจ็ดคัน
นาหน้าหีบ ในวันที่ ......... เขาจะเดินรอบเมือง ........... ครัง้ เมื่อเขาได้ยนิ
เสียงเป่ าเขาแกะเป็ นเสียงยาว ก็ให้ประชาชนทัง้ ปวง .........................
ด้วยเสียงอันดัง กาแพงเมืองนัน้ ก็จะ .......................................................
วันพฤหัสบดี ไม่มีอนั ตรำยใดมำกเกิ นไปสำหรับพระเจ้ำ
จอดี้ เดวิด สอนชัน้ ประถมในโรงเรียนในเมืองใหญ่ แถบตะวันออก
ของสหรัฐ เขาเพิง่ เริม่ สอนเป็ นปี แรก เรารักงานของเขา และนักเรียนชาย
หญิงที่อยู่ในชัน้ เรียนของเขา แต่เขารู้สกึ ไม่ค่อยชอบที่ต้องอยู่เมืองใหญ่
บ้ า นเกิ ด ของเขาอยู่ ใ นเมือ งเล็ ก ๆ เขารู้ส ึก คิด ถึ ง ที่ ๆ ไม่ แ ออัด และ
ความรูส้ กึ ปลอดภัย
มีบางแห่งของเมืองนี้ท่ีสมาชิกที่โบสถ์ห้ามไม่ให้จอดี้ไป ถ้าจาเป็ นก็
ต้อ งมีเพื่อ นไปด้ว ย มีห ลายแห่ งของเมือ งนี้ท่ีมีอ าชญากรรมสูง จึงเป็ น
อันตรายมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูห้ ญิงทีไ่ ปลาพังคนเดียว
ไมเคิล อยู่ชนั ้ ประถม 3 เขาตาโตและยิ้มเก่งที่สุดในโรงเรียน เขาอยู่
บริเวณทีว่ ่านัน้
"คุณครูครับ" ไมเคิลพูดขณะเดินออกจากห้องเรียน" ผมอยากให้ครู
มาบ้านของผม ผมได้น้องสาวคนใหม่อยากจะให้ครูเห็น พวกบ้านผมเขา
ไม่ได้มาโบสถ์กนั ครูมาบ้านผมได้ไหมครับ?"
"ได้แน่ นอน ไมเคิล " เขาตอบโดยที่ไม่ได้นึกเลยว่า บ้านของไมเคิล
อยู่ทไ่ี หน?
"ดีจงั " เขาพูดยิ้มกว้าง "ผมจะบอกคุณแม่ว่า ครูจะมา ครูมาคืนนี้ได้
ไหมครับ?"
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"คงจะได้" เขาตอบ
พอกลับมาถึงบ้าน จอดี้เปิ ดแผนที่ดูทอ่ี ยู่ของไมเคิล เขารูส้ กึ ตกใจ ที่
บ้านของไมเคิลอยู่ตรงใจกลางบริเวณอันตราย "ฉันจะทาอย่างไรดี" เขา
คิด "ฉันจะหาข้อแก้ตวั ว่าทาไมจึงไปไม่ได้" บ้านของไมเคิลไม่มโี ทรศัพท์
เขาคิดต่อไปว่าจะขอให้ศาสนาจารย์ไปด้วย
หลังจากโทรศัพท์ไปหาศาสนาจารย์ ท่านก็มีงานยุ่ง ไปไม่ได้ จอดี้
อธิษฐานเรื่องปั ญหาของเขา แต่เขารู้สกึ ว่าเราจะต้องไปให้ได้ ข้อควรจา
ของสัปดาห์น้ีกอ้ งอยู่ในสมองของเขา "จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่า
กลัวหรืออย่าครันคร้
่ ามเขาเลย เพราะว่าผูท้ ่ไี ปกับท่านคือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้ง
ท่านเสีย"
ค่าวันนัน้ จอดี้ข้นึ รถของเขา ล็อคประตู เพื่อความปลอดภัยแล้วขับ
ไปในใจกลางเมือง แถบนัน้ มีบาร์เหล้าจึงมีคนมาดื่ม และสูบบุหรี่ จอดี้รสู้ กึ
กลัวขึน้ มาอีก ดีทล่ี านจอดรถอยู่ตรงหน้าบ้านของไมเคิลพอดี เขาออกมา
จากรถ อธิษ ฐานขอพระเจ้า ช่ ว ยปกป้ อ ง เขาขึ้น บัน ไดไปถึงชัน้ 3 ไฟ
ทางเดินไม่สว่างเลย เขาเคาะประตูหอ้ งหนึ่ง
"โอ ครูมาจริงๆ" ไมเคิลตะโกนด้วยเสียงตื่นเต้น "แม่บอกว่าครูคงจะ
กลัว แม่ครับ ครูมาแล้ว ครูมาแล้ว"
"ฉันแน่ ใจว่า เขาต้องไม่มา" คุณแม่ของไมเคิลพูด "ไม่มใี ครที่โบสถ์
เคยมาทีน่ ่เี ลย เขาคิดว่าอันตรายเกินไป และก็จริงอย่างนัน้ "
จอดี้คุยกับไมเคิลและคุ ณ แม่เป็ นเวลานาน เขาได้อธิษ ฐานด้วยกัน
ทัง้ สองดีใจมากทีจ่ อดีไ้ ปเยีย่ ม
ขณะขับ รถกลับ บ้าน จอดี้ข อบพระคุ ณ พระเจ้าที่ได้ คุ้ม ครองดู แ ล
คุม้ ครองเขา และช่วยให้เขาไม่กลัว
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วันศุกร์ สรุป
บางครัง้ การทาสิง่ ที่พ ระเจ้าต้องการให้เราทาอาจต้องใช้ค วามกล้า
เราเคยมีประสบการณ์แบบนี้บา้ งไหม?
ก. เพือ่ นพยายามจะชักชวนให้ทาสิง่ ทีผ่ ดิ เป็ นการยากทีจ่ ะปฏิเสธ
ข. ผูน้ าด้านงานประกาศ ขอร้องให้เรานาบัตรเชิญประชุมทาง
ศาสนาไปแจกตามบ้านทีอ่ ยู่ใกล้ๆ โบสถ์ เขาขอให้เอาไปแจก
ด้วยตัวเอง เรารูส้ กึ กลัวไหม?
ค. เราทาผิด และรูส้ กึ ผิด และอยากขอโทษแต่กลัวว่า คนนัน้ จะ
ปฏิบตั ติ ่อเราอย่างไร?
ง. ศาสนาจารย์ขอให้เราเล่าเรื่องของเด็กๆ ตอนชัวโมงนมั
่
สการ
การออกไปพูดต่อหน้าคนเป็ นเรื่องยากสาหรับเรา
จ. …………….………………………………………………………
………….…………………………………………………………
เราแน่ ใจไหมว่า ข้อควรจาสาหรับสัปดาห์น้ีติดแน่ นอยู่ในสมองเรา
เพื่อว่าเราจะได้เรียกหาคาสัญญานี้ เมื่อพระเจ้าต้องการจะให้ เรามีความ
กล้าเป็ นพิเศษ
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บทที่ 7
เลือกผิด
ข้อควรจำ "ข้าพระองค์จะไปไหน ให้พ้นพระวิญ ญาณของพระองค์ได้
หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พน้ พระพักตร์ของพระองค์" (สดุดี 139:7)
บ่ำยวันสะบำโต คำอธิ ษฐำนจำกท้องปลำวำฬ
สิง่ ซึ่งห่อหุ้มโยนาห์อยู่ พาเขาไปรวดเร็วมากกว่ าลูกกลิ้งที่เร็วที่สุด
เดีย๋ วขึน้ บนผิวน้ า เดีย๋ วลงไปลึกใต้ทะเล โยนาห์รสู้ กึ เหมือนอยู่ในถุงใหญ่
มาก ล้อ มรอบไปด้ว ยสาหร่ ายทะเล และอวัย วะภายในที่อ่ อ นนุ่ ม ของ
ปลาวาฬ
ที่จ ริง โยนาห์ รู้ส ึก แปลกใจที่เขายังมีชีว ิต อยู่ รอด เขาคาดว่ า เวลา
สุดท้ายของเขามีแ ค่ เพียงตอนที่ถู ก จับโยนลงในทะเล ปลาวาฬตัว นี้ไม่
ทราบมาจากไหน มันได้เปิ ดปากที่มฟี ั นเต็มกว้าง ดูดและกลืน โยนาห์ลง
ไป โยนาห์รออยู่อกี 2-3 นาที เพื่อทีจ่ ะตาย ใครจะมีชวี ติ อยู่รอดได้ในท้อง
ปลาวาฬ แต่เขาก็ยงั ไม่ตาย เวลาผ่านไปหลายชัวโมง
่
หลายวัน ทีแ่ น่ ๆ ก็
3 วัน
"ทาไมฉันจึงไม่ทาตามทีพ่ ระเจ้าสัง"่ โยนาห์ถามตัวเองด้วยความรูส้ กึ
เสียใจ "ทาไมฉันจึงคิดว่าฉันจะวิง่ หนีจากงานทีพ่ ระองค์มอบให้ทา"
ไม่รู้ว่าการอธิษ ฐานจะได้ผลหรือไม่ แต่ โยนาห์ก็อธิษฐาน และพระ
เจ้าทรงฟั ง โยนาห์ ทัน ใดนัน้ เขาถู ก โยนขึ้น ปลาวาฬได้ ส ารอกเอาเขา
ออกมาไว้ทฝ่ี ัง่
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วันอำทิ ตย์ ไม่มีอะไรวิ่ งหนี จำกพระเจ้ำได้
พระเจ้าทรงบอกโยนาห์ให้ไปเมืองนีนะเวห์ เพื่อเตือนคนทีน่ นว่
ั ่ า เขา
ทาความชัวร้
่ ายมากมาย โยนาห์ไม่อยากจะไปนีนะเวห์ เนื่องจากสาเหตุ
หลายข้อ ข้อหนึ่งเขาไม่อยากจากบ้านไปอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้า ข้อ
สองเมืองนีนะเวห์อยู่ในอะซีเรีย ซึง่ เป็ นศัตรูทเ่ี ข้มแข็งของอิสราเอล เพื่อน
ของเขาอาจกล่าวหาว่าเขาเป็ นคนขายชาติ คนที่นัน่ จะเกลียดเขา เพราะ
เขาเป็ นยิว และเหตุผลข้อสามคือ โยนาห์กลัวว่าชาวเมืองนีนะเวห์จะกลับ
ใจ ประพฤติตวั ดีและพระเจ้าจะไม่ทรงทาลายพวกเขา แล้ว โยนาห์ก็จะ
เป็ นผูพ้ ยากรณ์เท็จ
ดังนัน้ แทนที่โยนาห์จะเชี่อฟั งพระเจ้า เขาได้ตดั สินใจวิง่ หนีจากพระ
เจ้า เขาหนีไปที่เมืองริมทะเลชื่อ ยัฟฟา แล้วลงเรือเพื่อไปยังเมืองทารชิช
เมืองนี้อยู่ทางตอนใต้ คงจะเป็ นประเทศสเปนในปั จจุบนั การวิง่ หนีจาก
พระเจ้า ผูซ้ ง่ึ สถิตอยู่ทุกหนแห่งเป็ นความโง่เขลา
ไม่นานหลังจากโยนาห์ลงไปซ่อนอยู่ใต้ทอ้ งเรือ พระเจ้าได้ทาให้เกิด
พายุรุนแรงมาก พวกลูกเรือตกใจกลัว เรือจะล่มจึงได้โยนสินค้าทิง้ ลงทะเล
ในที่สุ ดมีผู้พ บโยนาห์นอนหลับอยู่ใต้ท้อ งเรือ เขาได้ปลุ ก โยนาห์ ให้ต่ืน
ขึน้ มาช่วยอธิษฐาน
พวกกาลาสีเรือรู้สกึ หมดหวังลงทุกที เขาตัดสินใจจับฉลากดูว่าใคร
เป็ นสาเหตุให้เกิดพายุใหญ่น้ี ฉลากตกลงมาที่โยนาห์ โยนาห์ได้สารภาพ
ว่า เขาพยายามทีจ่ ะหนีจากพระเจ้า อ่านจากโยนาห์ 1:11-17
วันจันทร์ คนของพระเจ้ำและปลำของพระเจ้ำ
ทบทวนเรื่องของโยนาห์ โดยเติมคาตอบเหล่านี้
1. โยนาห์อยู่ในท้องปลากีว่ นั ? .......................................................
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2. โยนาห์พยายามจะไปทีใ่ ด แต่ตอ้ งหยุดยัง้ ลงเพราะพายุใหญ่
………………………………………………………………………
3. โยนาห์ควรจะต้องไปทีเ่ มืองอะไร? ……………………..…………
4. โยนาห์ทาอะไรอยู่ในท้องปลา? ..................................................
5. เมืองทีโ่ ยนาห์ไปลงเรือ? ............................................................
6. โยนาห์เข้าไปอยู่ในส่วนไหนของปลา? ........................................
7. เมื่อทราบว่า ใครเป็ นต้นเหตุของพายุ ลูกเรือทาอย่างไร?
………………………………………………………………………
8. สัตว์อะไรได้ทาลายต้นละหุ่ง ซึง่ เป็ นร่มเงาให้โยนาห์? .................
9. พาหนะอะไรทีโ่ ยนาห์ใช้หนีจากพระเจ้า? ....................................
10. พระเจ้าทรงเตรียมอะไรไว้สาหรับโยนาห์? ................................
11. กษัตริยแ์ ห่งนีนะเวห์ ใช้อะไรสวมใส่เมื่อได้ยนิ ข่าวของโยนาห์?
………………………………………………………………………
12. ชื่อบิดาของโยนาห์? ................................................................
13. ชาวเมืองนีนะเวห์เป็ นอย่างไร? …………………………………
14. โยนาห์บอกว่าชาวเมืองนีนะเวห์มเี วลาเหลือนานกีว่ นั ก่อนทีจ่ ะ
ถูกพระเจ้าทาลาย? ................................................................
15. กษัตริยก์ รุงนีนะเวห์สงให้
ั ่ พลเมืองนุ่งห่มด้วยอะไร? …………….
16. พระเจ้าทรงตรัสแก่โยนาห์ว่า เขาควรรูส้ กึ อย่างไรต่อพลเมือง
นีนะเวห์? ................................................................................
วันอังคำร ข่ำวของผู้พยำกรณ์ได้ยอมรับ
เมื่อโยนาห์มาถึงประตูเมืองนีนะเวห์ เขาเริม่ การเทศนา เขาไม่ได้สงั ่
สร้างเต้นท์ หรือเช่าหอประชุม เขาไม่ได้เตรียมวางโครงเรื่องเทศนา เขา
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เพียงแต่เดินไปตามถนนในเมืองและสอนไปว่า เพียงอีก 40 วัน นีนะเวห์
จะถูกทาลาย
ขณะนี้โยนาห์คงจะดูผดิ จากตอนที่อยู่ในท้องปลาวาฬ 3 วัน เขาคง
จะเทศนาด้วยความเชื่อมัน่ ชาวเมืองก็ฟังเขา ไม่ใช่เพียงฟั งเฉยๆ แต่เขา
เชื่อในพระเจ้าทีท่ รงมีอานาจจะทาลายเมืองของเขาได้ แม้แต่กษัตริยก์ เ็ ชื่อ
ฟั ง
อ่านโยนาห์ 3:5-10 แล้วคาถามต่อไปนี้
การกลับใจหมายความว่าอย่างไร?
……………………………………………………………………………….
ชาวเมืองนีนะเวห์แสดงให้เห็นอย่างไรว่า เขากลับใจแล้ว?
……………………………………………………………………………….
ในข้อ 10 ทีบ่ อกว่าพระเจ้าทรงกลับพระทัยนัน้ หมายความว่าอย่างไร?
……………………………………………………………………………….
วันพุธ งำนสำเร็จทำให้โยนำห์โกรธ
แม้ว่าในทีส่ ุดโยนาห์จะเชื่อฟั งพระเจ้าและไปทีก่ รุง นีนะเวห์ ปฏิกริ ยิ า
ของเขาต่อความต้องการทางด้านจิตวิญญาณของชาวเมืองไม่เป็ นอย่างที่
ควรจะเป็ น พระเจ้าสังโยนาห์
่
ให้เตือนผูค้ นว่าเวลาทีพ่ วกเขาจะถูกทาลาย
เกือบจะถึงแล้ว โยนาห์ได้ทาตาม
ผู้ค นเริ่ม เชื่อ ค าเตือ นของโยนาห์ เขากลับ ใจจากความบาป และ
สัญญาว่าจะดาเนินชีวติ ทีด่ กี ว่าเก่า
เราเชื่อไหมว่า โยนาห์รู้สกึ ผิดหวังเพราะพระเจ้าเคยตรัสว่าจะทรง
ทาลายความชัวร้
่ ายเหล่านี้ คนพวกนี้เป็ นศัตรู ต ัวร้ายของอิส ราเอลมิใช่
หรือ และพระองค์ไ ด้ทรงส่งโยนาห์ผู้เป็ นศาสดาพยากรณ์ ไปบอกเขาใช่
ไหม? ตอนนี้พระเจ้าจะทรงให้โอกาสเขาอีกครัง้ โยนาห์จงึ รูส้ กึ อาย พระ
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เจ้าทรงให้เขาเป็ นเหมือนคนโกหก เพราะคาทานายเรื่องความพินาศของ
กรุงนีนะเวห์ ไม่ได้เกิดขึน้ สมจริง
แม้ว่าโยนาห์จะเป็ นนักเทศน์ ท่ที าตามคาสัง่ แต่เขาไม่ไ ด้มอบอุ ทิศ
ตัวเองทัง้ หมดให้พระเจ้า ความทะเยอทะยานยังควบคุมบางส่วนของจิตใจ
เขา
จงเติมค าในช่อ งว่างซึ่งเล่าถึงปฏิกิรยิ าของโยนาห์ต่อความเมตตา
และความดีของพระเจ้า
- เมื่อนีนะเวห์กลับใจ พระเจ้าทรงเปลีย่ น ................................................
- พระองค์ทรงไม่ทาลายเมืองนัน้ เพราะพระองค์ทรง ...............................
- แต่โยนาห์ไม่พอใจ เขา ........................................................................
- จิตใจของเขาเต็มไปด้วย ......................................................................
- เขาทูลพระเจ้าว่า .................................................................................
- เพราะทุกคนในนีนะเวห์คดิ ว่าข่าวทีเ่ ขาบอก เป็ น ..................................
- "อย่าโกรธเลย" พระเจ้าตอบ "การทีเ่ รา .................................. พวกเขา
เพราะเขาฟั งคาเตือนของท่าน ทาให้ ....................................ไม่ตอ้ ง
ถูกทาลาย
วันพฤหัสบดี เพื่อนที่ใจกว้ำง
"ชวนชม ทาไมหนูไม่ลองชวนสุดาไปโรงเรียนเสริมสร้างอุปนิสยั กับ
หนูล่ะ" คุณแม่แนะนา "ลูก 2 คนเป็ นเพื่อนสนิทกันมาก แม่แน่ใ จว่าสุดา
จะต้องชอบบทเรียนและการฝีมอื เช่นเดียวกับลูก"
"ไม่ รู้ส ิค ะ" ชวนชมตอบอย่ างลังเล" "ครอบครัว ของสุ ด าช่ ว ยงาน
โบสถ์ของเขาแทบไม่มเี วลาว่าง หนูคดิ ว่าเขาไม่สนใจหรอกค่ะ"
"อย่างน้อยหนูควรจะชวน" คุณแม่พดู
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ชวนชม คิดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจัง ผู้นาโรงเรียนเสริม สร้างอุปนิสยั ได้
ขอให้ทุกคนสัญญาว่าจะนาเพือ่ นมาหนึ่งคน
"ฉันจะเชิญสุดา ถ้าฉันพบเธอ" ชวนชมสัญญากับตนเองและพระเจ้า
แล้วเธอก็วางแผนทีจ่ ะไม่ผ่านไปทางทีส่ ุดาผ่าน ซึง่ ก็ไม่ยากเลย เพราะเรา
ไปโรงเรียนโบสถ์ แต่สุดาไปโรงเรียนรัฐบาล
วันอังคารขณะทีช่ วนชมวิง่ เข้าบ้าน เราได้ยนิ เสียงสุดา "ชวนชม มานี่
เดีย๋ วสิ มาฟั งเทปม้วนใหม่ของฉันสิ"
"ฉันไปไม่ได้" ชวนชมพูดปด "ฉันจะต้องทาความสะอาดครัว"
วันพุธสุดาโทรศัพท์มาขอตาราทาขนมครองแครง ชวนชมยังไม่ได้
พูดอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนเสริมสร้างอุปนิสยั ทัง้ ๆ ที่จติ ใต้สานึกกาลังทิ่ม
แทงเธอ
วัน ศุ ก ร์สุ ด ามาหา "ฉั น มาดูว่า เธอไม่ ส บายไปหรือ เปล่ า ?" ตอนนี้
ชวนชมจึงได้พูดออกมา "เธออยากจะมาโรงเรียนเสริมสร้างอุปนิสยั ของ
โบสถ์ฉนั ในสัปดาห์หน้านี้หรือป่ าว?"
ด้วยความประหลาดใจ สุดารูส้ กึ ตื่นเต้นกับข่าวนี้มาก ฤดูรอ้ นผ่านไป
ช้าเหลือเกิน เธอกาลังจะหาอะไรทาอยู่พอดี
เมื่อชวนชมไปโบสถ์ในวันสะบาโตนัน้ เธอบอกด้วยความภาคภูมใิ จ
ว่า เธอมีเพือ่ นทีจ่ ะมาโรงเรียนเสริมสร้างอุปนิสยั
"มีอะไรหรือ " คุณ แม่ถ าม วันนัน้ เป็ นวันพุธ สัปดาห์ต่อมา ชวนชม
เดินไปมารอบบ้าน
"เพราะโรงเรียนเสริมสร้างอุปนิสยั นันที
่ เดียวล่ะ" ชวนชมบ่น
"เกิดอะไรขึ้นหรือ แม่คดิ ว่า เราชอบโรงเรียนเสริมสร้างอุปนิสยั เสีย
อีก" คุณแม่พดู และรูส้ กึ สับสน
"หนู รู้ว่ าไม่ ค วรจะชวนสุ ด า" ชวนชมบ่ น "ตอนนี้ เธออยากจะเป็ น
เพื่อนกับทัศนีย์ ทัศนีย์เป็ นเพื่อนสนิทของหนู หนูไม่อยากจะแบ่งทัศนีย์
ให้กบั เธอ"
57

ทัศนคติของชวนชมเป็ นอย่างไร? ……………………….……………
……………………………………………………………………………….
เราจะให้คาแนะนาอย่างไรกับชวนชม เพือ่ ทีจ่ ะช่วยแก้ไขปั ญหาได้
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
วันศุกร์ สรุปผล
พระเจ้าสังโยนาห์
่
ให้บอกชาวเมือ งนีน ะเวห์ให้ก ลับ ใจ และโยนาห์
พบว่าเขาเองจะต้องกลับใจด้วย จงคิดถึงทัศนคติบางอย่างของเรา ทีพ่ ระ
เจ้าต้องการจะให้เรากลับใจ ไม่ใช่ความบาปเฉพาะเช่นการพูดปด หรือ
การทาร้ายผูอ้ ่นื แต่เป็ นทัศนคติต่อการกระทาเหล่านี้
เรามีปัญหาเรื่องการอิจฉาหรือไม่ เราลาบากใจไหมทีเ่ ห็นเพือ่ นได้รบั
รางวัล ได้รบั การดูแลเอาใจใส่ หรือได้รบั การยกย่อง เรารูส้ กึ โกรธหรือเมื่อ
เห็นเพือ่ นมีเสือ้ ผ้าชุดใหม่ ได้คะแนนสูงหรือมีโอกาสพิเศษ
ชาวเมืองนีนะเวห์ทาสิง่ ที่แสดงว่าเขากลับใจแล้ว เขาอดอาหารและ
สวมเสือ้ ผ้าหยาบเราอาจจะแสดงอะไร ถ้าเรากลับใจจริงๆ
ขอพระเจ้า ช่ ว ยเราเข้า ใจความหมายจริง ๆ ของการกลับ ใจ ขอ
พระองค์ได้ทรงยกโทษให้เราทีไ่ ด้ทาผิด และทรงช่วยเราทาในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง
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บทที่ 8
ผู้พยำกรณ์เท็จ คำพยำกรณ์ที่แท้จริ ง
ข้อควรจำ "นี่แน่ะ ข้าพเจ้ามาหาท่านแล้ว บัดนี้ขา้ พเจ้าจะกล่าวอะไร
ได้เล่า คาซึง่ พระเจ้าใส่ปากข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องกล่าว" (กันดารวิถี 22:38)
บ่ำยวันสะบำโต

คำสำปแช่งที่กลำยเป็ นคำอวยพร

ศาสดาพยากรณ์ยนื อยู่ตรงที่ราบบนเขาสูง ต่ าลงไปเป็ นทะเลทราย
ซึ่งเป็ นกระโจมที่อยู่ของพลไพร่อสิ ราเอล บาลาคกษัตริยข์ องโมอับยืนอยู่
ใกล้ๆ ศาสดาพยากรณ์ บาลาอัม พระองค์ได้จ่ายเงินจานวนมากในการที่
จะน าบาลาอัม มาที่ น่ี มีเ หตุ ผ ลข้ อ หนึ่ ง พระองค์ ต้ อ งการให้ บ าลาอัม
สาปแช่งพวกอิสราเอล
โดยทีไ่ ม่มใี ครช่วยทานายเหตุการณ์ล่วงหน้าให้ บาลาคแน่ใจว่า พล
ไพร่อสิ ราเอลจะบุกประเทศของพระองค์ และทาลายให้ราบไปดังที่ได้ทา
กับพวกอาโมไรต์ เมื่อไม่นานมานี้พ ระองค์ต้องพึ่งในอานาจของศาสดา
พยากรณ์พยากรณ์ผนู้ ้ใี นการสาปแช่งพลไพร่อสิ ราเอล
"จงสร้างแท่นบูชาให้ขา้ ฯ 7 แท่น "บาลาอัมทูลกษัตริย์ "พร้อมทัง้ หา
แกะตัวผู้และวัวตัวผู้อย่างละเจ็ดตัว เพื่อถวายบูชาต่อ พระเจ้า " กษัตริย์
จัด การหาสิ่งที่ บ าลาอัม ต้อ งการอย่ า งรวดเร็ว บาลาอัม ได้อ อกไปเพื่ อ
อธิษฐานส่วนตัว
กษัตริยบ์ าลาด เฝ้ าดูบาลาอัมเดินไปอยู่ตรงทีจ่ ะมองเห็นกระโจมของ
พลไพร่ อิส ราเอลได้ ช ัด เจน กษั ต ริย์ แ ทบจะคอยไม่ ไหวที่จ ะได้ ยิน ค า
สาปแช่งจากปากบาลาอัม ที่จะทาให้อิสราเอลมากมายที่กาลังเข้มแข็ง
หมดแรงไปเช่นเดียวกับดอกกุหลาบที่ถูกแดดเผา เขาจะถูกทาลายจาก
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แผ่นดินไหวหรือไม่ หรือจากโรคระบาด หรือผู้นาของเขา โมเสสจะตาย
กระทันหัน ปล่อยให้พวกอิสราเอลไม่มผี ชู้ ่วยเหลือ
บาลาอัมเปิ ดปากพูดว่า "เราจะสาปแช่งผู้ซ่งึ พระเจ้าไม่ทรงสาปแช่ง
ได้อย่างไร?" กษัตริยเ์ ริม่ จะรูส้ กึ กังวล
"เราเห็น คนเหล่านี้เป็ น ชาติท่ีเข้มแข็ง ใครสามารถที่จะนับจานวน
ของลู ก หลานของยาโคบได้ เราหวังว่า เมื่อ เราจะตายจะได้มีค วามสุ ข
เช่นเดียวกับพวกเขา" บาลาอัมพูดต่อ
"ท่านทากับเราได้อ ย่างไร?" กษัต ริย์พ ิโรธมาก "เราน าท่ านมาที่น่ี
เพื่อสาปแช่งเขา เราจ่ายเงินให้ท่านมากมาย แต่ท่านกลับอวยพรแก่เขา
แทน"
วันอำทิ ตย์

ทำตำมใจตน

เรื่องเริม่ ขึน้ หลายสัปดาห์ก่อนที่บาลาอัมอวยพระพรแก่พวกอิสราเอล
แทนการสาปแช่ง ประสบการณ์ ของบาลาอัม เหมือ นกับ ละครที่มีหลาย
ตอน อ่านในกันดารวิถี 22:7-14 แล้ว ตอบคาถามเหล่านี้
บาลาอัมบอกผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ของโมอับว่า เขาจะต้องทาอะไรก่อนจึงจะให้
คาตอบแก่พวกเขาได้ ……………………………………………………
……………………………………………………………………………….
พระเจ้าตรัสสังบาลาอั
่
มว่าอย่างไร ?
……………………………………………………………………………….
บาลาอัมบอกผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ของโมอับว่าอย่างไร?
……………………………………………………………………………….
แต่ก ษัต ริย์ของโมอับ ไม่ยอมรับค าปฏิเสธนัน้ ง่ายๆ พระองค์ส่งคน
และของขวัญมาอีก พระองค์แน่ใจว่าที่บาลาอัมปฏิเสธเป็ นเพราะค่าจ้างที่
ได้เสนอให้ยงั ไม่สงู พอ
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อ่านตอนที่ส องของเรื่อ งนี้ในกันดารวิถี 22:15-20 แล้วตอบคาถาม
เหล่านี้
กษัตริยส์ ญ
ั ญาจะให้อะไรแก่บาลาอัมในครัง้ ทีส่ องนี้
……………………………………………………………………………….
คราวนี้บาลาอัมตอบอย่างไร?
……………………………………………………………………………….
เรารูไ้ ด้อย่างไรว่า ถึงอย่างไรบาลาอัมก็ยงั อยากจะไปอยู่ เขาหวังว่า
พระเจ้าจะทรงเปลีย่ นพระทัย
……………………………………………………………………………….
คราวนี้พระเจ้าสังบาลาอั
่
มอย่างไร?
……………………………………………………………………………….
วันจันทร์ พระเจ้ำทรงให้ลำพูดภำษำคน
เมื่อบาลาอัมตื่นขึน้ ตอนเช้า เขาไม่ได้รอให้ผเู้ ฒ่าผูแ้ ก่ของโมอับเรียก
อย่างทีพ่ ระเจ้าทรงบอกก่อนที่พวกเขาจะมาขออีกครัง้ บาลาอัมก็พร้อมที่
จะไปแล้ว บาลาอัมอยากจะไป เขาต้องการจะรวยและมียศศักดิ ์ ดังนัน้ เขา
จึงเอาอานใส่บนหลังลา และพยายามเอาจิตใต้สานึกออกไปจากใจเขา
ตอนที่ส ามของเรื่อ งนี้ เป็ น ตอนที่น่ าสนใจมาก อ่ านใน กัน ดารวิถี
22:21-35 แล้ว สมมติต ัว เราเองก าลัง เขีย นบทละคร จงเติม ข้อ ความ
ข้างล่างนี้
ลาเห็น ……………………………………………………………………….
ลาจึง …………………………………………………………………………
บาลาอัมจึง ………………………………………………………………….
ลาเห็น ……………………………………………………………………….
ลาจึง …………………………………………………………………………
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บาลาอัมจึง ……………………………………………
ลาจึง …………………………………………………………………………
บาลาอัมได้ ………………………………………………………………….
ลาจึงพูดว่า ………………………………………………………………….
บาลาอัมตอบว่า ……………………………………………………………..
ลาตอบบาลาอัมว่า ………………………………………………………….
บาลาอัมตอบว่า ……………………………………………………………..
บาลาอัมได้แลเห็น …………………………………………………………..
ทูตสวรรค์พดู ว่า ……………………………………………………………..
บาลาอัมพูดว่า ………………………………………………………………
ทูตสวรรค์ตอบว่า ……………………………………………………………
วันอังคำร บำลำอัมต้องกำรจะใช้พระเจ้ำให้เกิ ดประโยชน์
บาลาอัมพยายามจะสาปแช่งพวกอิสราเอลถึง 3 ครัง้ แต่คาพูดทีอ่ อก
จากปากเขาเป็ น ค าอวยพร เขาคงจะรู้ส ึก แปลกใจ และกษัต ริย์บ าลาค
โกรธเขามาก
บาลาอัมไม่เข้าใจพระเจ้า (ทีเ่ ขาทาทีเป็ นนับถือ)
ข้อแรก เขาต้องการจะใช้ความสามารถในการทานายของเขานาไปสู่
ความร่ารวย เขาถือ ว่าการที่เขาสามารถติดต่อกับพระเจ้า และเป็ นผู้ส่ง
ข่าวให้พระองค์เป็ นงานทีเ่ ขาจะต้องได้รบั ค่าตอบแทน
ข้อสอง เขาคิดว่าเขาตัดสินใจได้ว่า เขาจะใช้อานาจในการทานายนี้
อย่างไร ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงสังอี
่ ก อย่างหนึ่ ง บาลาอัม กะว่า เขาจะ
กล่าวคาสาปแช่งออกมาได้เมื่อเขาต้องการ
ข้อ สาม เขาดื้อ ดึงที่จะท าตามใจตนเอง แม้ว่ าพระเจ้าได้บ อกเขา
อย่างชัดเจนแล้วว่าไม่ถูกต้อง
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จับคู่ขอ้ ความข้างล่าง เพื่อเป็ นการทบทวนเรื่องของบาลาอัมเพื่อให้
รายละเอียดติดอยู่กบั สมองท่าน
...... เรายืนขวางทางท่าน เพราะท่านขัดขืนเรา
ก. กษัตริยบ์ าลาค
...... คาซึง่ พระเจ้าใส่ในปากข้าพเจ้าๆ จะกล่าวคานัน้ ข. ลา
...... ขออย่าให้มเี หตุขดั ขวางไม่ให้มาสาปแช่งพวกนี้ ค. ทูตสวรรค์
...... ขอเชิญท่านมาแช่งคนทัง้ ปวงนี้
ง. ผูเ้ ฒ่า ผูแ้ ก่
...... ข้าผิดประการใดต่อท่านๆ จึงมาตีขา้ ถึงสามครัง้ จ. บาลาอัม
วันพุธ รับใช้พระเจ้ำด้วยเหตุผลที่ผิด
ทุ ก วัน นี้ ค ริส เตี ย นบางคนเข้ า ใจผิ ด ในเรื่อ งการรับ ใช้ พ ระเจ้ า
เช่นเดียวกันกับบาลาอัม ลองคิดถึงตัวอย่างต่อไปนี้
นั ก ธุ ร กิ จ บางคนเข้า มาเป็ นสมาชิก โบสถ์ เ พี ย งเพื่ อ จะได้ ติ ด ต่ อ
ทางด้านธุรกิจการค้าและสังคม พวกนี้จะมองหาโบสถ์ทม่ี คี นทีเ่ ขาต้องการ
พบ แทนทีจ่ ะหาความจริงทีเ่ ขาควรจะพบ พวกเขานับถือพระเจ้าก็เพื่อจะ
หาโอกาสทางด้านธุรกิจ
บางครัง้ สมาชิกโบสถ์ถวายเงินสิบลดก็เพื่อจะแน่ใจว่า พระเจ้าจะทรง
เป็ นหนี้เขาเรื่องพระพรทีจ่ ะต้องประทานให้ เป็ นทานองข้อสัญญาว่า "ฉัน
ถวายสิบลด พระองค์กท็ าให้ฉนั ประสบความสาเร็จในเรื่องเงิน"
มีค นจานวนมากเข้าใจพระเจ้าผิดไป เขาคิดว่าเขาจะซื้อ พระองค์
หรือใช้พระองค์ในเรื่องส่วนตัว พระเยซูตรัสว่า การมิได้นมัสการด้วยใจ
จริงก็เปล่าประโยชน์ อ่านยอห์น 4:24 แล้วเติมข้อความในช่องว่าง
พ ร ะ เ จ้ า ……………………………………………….. แ ล ะ ผู้ ที่
นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วย ……………………………………….
และ ……………………………………….
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จงปรึกษากับคุณพ่อ คุณแม่ ครู หรือผูใ้ หญ่อ่นื ๆ ถึงความหมายของ
คาเหล่านี้ เตรียมตัวทีจ่ ะให้ขอ้ คิดในชัน้ โรงเรียนสะบาโตของเรา
วันพฤหัสบดี ทำตำมวิ ธีของฉัน
"พ่อครับ ให้ผมไปเล่นเรือกับเจอรี่และดอนวันอาทิตย์น้ีได้ไหมครับ "
คิทถามตอนค่าวันจันทร์
"พ่อว่าไม่ดีหรอก คนพวกนัน้ เล่นรุนแรง อย่างหนึ่งคือเขามักจะดื่ม
เบียร์จดั พ่อไม่อยากให้ลูกไปอยู่ใกล้เขา" คุณพ่อพูด
"ได้ครับ" คิทพูดเสียงอ่อย
"คุณพ่อครับ ผมคิดถึงเรื่องเทีย่ วเรือ" คิทพูดค่าวันอังคารว่า "พระเจ้า
ต้อ งการให้ผ มเป็ นพยานให้พ ระองค์ ผมจะทาอย่างนัน้ ได้ในวันอาทิต ย์
เวลาทีผ่ มไม่ด่มื เบียร์และประพฤติดี พวกเขาจะเห็นว่าการเป็ นคริสเตียน
ทาให้ผมไม่เหมือนคนอื่น ผมคิดว่านี่เป็ นโอกาสทีด่ ที ผ่ี มจะเป็ นพยาน"
"พ่อยังไม่คดิ ว่านัน่ เป็ นความคิดที่ดีนะคิท " คุณพ่อพูด "พระเจ้าไม่
ต้องการทีจ่ ะให้ลูกไปคลุกคลีกบั คนพวกนัน้ เพียงเพื่อจะเป็ นพยาน พ่อและ
แม่กไ็ ม่อยากให้ลูกไป"
"ถ้าพ่อไม่อนุญาต แน่นอนผมจะไม่ไป"
ถึงวันพฤหัสบดี คิทพูดขึ้นมาอีก "เรื่องเที่ยวเรือผมไม่เข้าใจเลยว่า
ทาไมคุณพ่อและคุณแม่ไม่ไว้ใจผม คุณพ่อคิดว่าผมอยู่กบั พวกนัน้ แล้วจะ
ทาให้ผมต้องดื่มแล้วส่งเสียงเอะอะ ผมคิดว่าคุณพ่อไม่ไว้ใจผม บางทีคุณ
พ่ออาจต้องให้ผมตัดสินใจเองว่า ผมควรทาอะไร"
"ก็จริงอยู่ แต่ไม่ใช่ตอนอายุ 15 ปี นี่นา" คุณพ่อตอบ
"คุณพ่อครับ เราพูดกันอีกครัง้ หนึ่ง เรื่องเทีย่ วเรือได้ไหมครับ" คิทขอ
ร้องคุณพ่อตอนเช้าวันศุกร์ คุณพ่อกาลังจะออกไปทางาน และรูส้ กึ เบื่อใน
การทีจ่ ะเถียงกับคิท
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"ถ้าลูกอยากจะไปเที่ยวเรือกับเจอรี่วนั อาทิตย์ก็ไปเลย" คุณพ่อพูด
อย่างโกรธ "แต่พ่อว่าไม่ฉลาดเลย พ่อปล่อยให้เราไปดีกว่ามาเถียงกันไม่
จบ"
ดังนัน้ ตอนเช้าวันอาทิตย์ คิทจึงไปสมทบกับรถของเจอรี่ แล้ว 3 คน
ก็อ อกไปที่แม่ น้ า วันนัน้ อากาศแจ่ม ใส เจอรี่แ ละดอนดื่มเบียร์ไปคนละ
มากๆ แล้วเสียงดังเอะอะ จนผูด้ แู ลต้องบอกให้เงียบ 2 คนยัวเย้
่ าหญิงสาว
ทุกคนที่พบ คิทรูส้ กึ ไม่สนุ กเหมือนอย่างที่คาดคิดไว้ เขาไม่ด่ื มเบียร์ แต่
เขาก็ไม่มโี อกาสทีจ่ ะเป็ นพยาน
ตอนกลับบ้าน คิทรู้ส ึก กังวล ทางโค้งไปโค้งมาและเจอรี่ขบั รถเร็ว
เกินไป ครัง้ หนึ่งเขาถูกเตือนให้ขบั ช้าลง เจอรี่และดอนเรียกเขาว่าคนขี้
ขลาด ทันใดนัน้ รถบรรทุกสวนมาตรงทางโค้ง เจอรีห่ กั พวงมาลัยหลบรถ
เลยเสียหลักตกข้างทาง ทางด้านทีค่ ทิ นัง่
รถพยาบาลที่มาช่วยบอกว่าขาของคิทหัก ตามตัวก็เป็ นแผลและฟก
ช้า คิทนอนคอยพ่อแม่อยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทีเ่ ขาไม่รจู้ กั
"ผมทายว่า คุณพ่อจะต้องพูดว่า ‘พ่อบอกแล้ว’" คิทพูดเมื่อเห็นคุณ
พ่อเดินเข้ามาในห้อง
"เปล่า" คุณพ่อตอบ "พ่อไม่คดิ จะพูดแบบนัน้ เลย ลูกคงจะสรุปผลได้
จากประสบการณ์ของลูกเอง"
วันศุกร์

สรุปผล

กษัตริย์ซาโลมอน ซึ่งเป็ นคนที่ฉลาดที่สุด ได้บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เมื่อ คนท าตามใจตัว เอง แทนที่จะท าตามน้ าพระทัยของพระเจ้า อ่าน
สุภาษิต 16:25
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อย่างไรก็ตามเราทุกคนจะถูกล่อลวงให้ทาในสิง่ ทีเ่ รารู้ว่าผิด บ่อยครัง้
ที่เราอยากจะทาบางอย่างมากจนทาให้ไม่เชื่อฟั งพระเจ้า ไม่เชื่อฟั งบิดา
มารดา หรือครู หรือผูใ้ ห้คาแนะนาทีถ่ ูกต้องแก่เรา
* คิดถึงครัง้ หนึ่งทีเ่ ราทาในสิง่ ทีเ่ รารูว้ ่าผิด แล้วผลทีอ่ อกมานัน้ ไม่ดี
* คิดถึงครัง้ หนึ่งทีเ่ ราทาในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง และภายหลังรูส้ กึ ปลืม้ ใจและ
ดีใจ
ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้ปฏิเสธสิง่ ทดลองในสัปดาห์น้ี ทูลพระองค์
ว่า เราต้องการทาตามวิธขี องพระองค์ ไม่ใช่ของเราเอง
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บทที่ 9
ศำสดำพยำกรณ์สมควรได้รบั กำรยกย่อง
ข้อควรจำ "จงเชื่อบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะของพระองค์ และท่านจะสาเร็จ
ผล" (2 พงศาวดาร 20:20)
บ่ำยวันสะบำโต ศำสดำพยำกรณ์ที่ได้รบั เป็ น 2 เท่ำ
ศาสดาพยากรณ์ เอลีย าห์ห์ผู้ยิ่งใหญ่ ก าลังเยี่ยมโรงเรียนสาหรับ ผู้
พยากรณ์ 3 แห่ งเป็ นครัง้ สุ ดท้าย มีเอลีชาอยู่กับท่านด้ว ย เอลีชาจะรับ
หน้าทีแ่ ทนท่านในการรับข่าวจากพระเจ้ามาบอกพวกอิสราเอล เอลีชารูว้ ่า
ท่านจะมีเวลาอยู่กบั เอลียาห์อกี ไม่นาน ฉะนัน้ จึงไม่ยอมห่างจากเอลียาห์
เลย แม้เพียงชัวครู
่ ่ ท่านรู้สกึ ว่ายังไม่พร้อมสาหรับงานที่ได้ถูกเรียกให้มา
ทานี้
ขณะทีท่ งั ้ สองกาลังมาใกล้แม่น้ ายาระเดน เอลียาห์ถอดเสือ้ คลุมออก
ม้วนเป็ นเส้นและฟาดลงบนน้ า ทันใดนัน้ เกิดการมหัศจรรย์ขน้ึ น้าในแม่น้ า
แยกออก เอลียาห์และเอลีชาข้ามแม่น้าบนแผ่นดินแห้ง
"เราจะต้องถูกรับไปจากท่าน" เอลียาห์พูด "ท่านมีอะไรอยากจะขอ
จากเราไหม?" เอลีชารูส้ กึ ถึงภาระความรับผิดชอบได้เริม่ ขึน้ แล้ว
ขณะที่ทงั ้ สองก าลังยืน พู ดอยู่ มีรถม้าเป็ น แสงเพลิงมาจากสวรรค์
และรับเอลียาห์ไปท่ามกลางเสียงลมพายุแรง
เอลีชารูส้ กึ เสียใจ ท่านฉีกเสือ้ ผ้าและร้องไห้ แล้วจึงเหลือบไปเห็นเสือ้
คลุมของเอลียาห์ตกอยู่บนพื้นจึงหยิบขึ้นมาด้วยอาการคารวะ และด้วย
ความกลัวว่าจะเกิด (หรือไม่เกิด) อะไรขึน้ ท่านม้วนเสื้อเป็ นเส้นเหมือนที่
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เห็นเอลียาห์ทา แล้วตีไปบนน้ าของแม่น้ า ยาระเดน แม่น้ าก็แยกออกจาก
กันอีก
เราคิดว่าการมหัศจรรย์นนั ้ ทาให้เอลีชารูส้ กึ อย่างไร?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
วันอำทิ ตย์ ขำดสัมมำคำรวะทำให้พินำศ
ข่าวแพร่สพัดไปอย่างรวดเร็วในพวกอิสราเอลว่าเอลียาห์ได้ถูกรับขึน้
ไปสวรรค์โดยรถม้าวิเศษ ชาย 50 คนจากโรงเรียนผู้พยากรณ์ท่ีเยรีโคได้
ออกค้นหาเอลียาห์บริเวณนอกเมืองนัน้ แม้ว่าเอลีชาจะได้บอกพวกเขาว่า
การค้น หาจะไม่ เกิด ประโยชน์ อ ัน ใด นัก ศึก ษาที่โรงเรีย นเกิด ความ
กังวลว่าใครจะช่วยเหลือพวกเขา เมื่อเอลียาห์ไม่อยู่แล้ว ขณะนี้กม็ ปี ั ญหา
เกิดขึน้ แล้วคือน้าเสียใช้ไม่ได้
"จงเอาชามใหม่ใส่เกลือมาให้เรา" เอลีชาสังแล้
่ วท่านก็ไปที่น้ าพุโยน
เกลือไปในน้า ทันใดนัน้ น้าเสียก็กลายเป็ นน้าสะอาด
เอลีชาออกจากเยรีโคมุ่งหน้าไปเมืองเบธเอล ระหว่างทางท่านพบกับ
เด็กกลุ่มหนึ่ง เด็กพวกนี้ได้ยนิ เรื่องเอลียาห์ข้นึ ไปสวรรค์ แต่เขาไม่เชื่อ
เด็กพวกนี้หยาบคาย เขาเยาะเย้ยและหัวเราะขบขันเมื่อ เอลีชาเดินไปใกล้
และตะโกนล้อเลียนว่า "เจ้าคนหัวล้าน"
เอลีชารู้ว่าจะปล่อ ยให้เด็ก ที่ไม่มีส มั มาคารวะต่อ ว่าท่าน ต่อ ว่า เอลี
ยาห์ และต่ อ ว่าพระผู้เป็ น เจ้าไปโดยไม่ไ ด้ล งโทษไม่ ได้ ท่ านแช่ งเด็ก ๆ
เหล่านี้โดยพระนามพระเจ้า แต่เขาก็มไิ ด้เกรงกลัว ยังตะโกนล้อเลียนท่าน
ต่อไปอีก
ทันใดนัน้ ก็มหี มี 2 ตัวออกจากป่ าและกัดเด็กทัง้ หมด 42 คน
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"ควรจะแสดงคารวะต่ อ ผู้ แ ทนของพระเจ้า คือ ศาสนาจารย์ ครู
อาจารย์ และบิด ามารดา ผู้ซ่ึงถู ก เรีย กมาให้พู ด และท าบางอย่ างแทน
พระองค์ แต่ผซู้ ่งึ ได้ช่อื ว่าเป็ นผูต้ ดิ ตามพระเยซู ขณะเดียวกันก็หยาบคาย
ไม่มคี วามเมตตาและไม่สุภาพ แสดงว่าผูน้ นั ้ ไม่ได้รจู้ กั พระเยซู"
วันจันทร์ ชัยชนะเหนื อควำมตำย
ในหนังสือ 2 พงศ์กษัตริย์ มีเรื่องเกี่ยวกับการอัศจรรย์ท่ีเอลีชาได้ทา
มากมาย เรื่อ งที่ดีท่ีสุ ดอยู่ใน 2 พงศาวกษัต ริย์ 4:8-37 จงอ่านจากพระ
คัมภีรข์ องเรา และตอบคาถามเหล่านี้
1. ผูร้ บั ใช้ของเอลีชาคือใคร? (ข้อ 12) …………………………………….
2. หญิงนัน้ เตรียมอะไรไว้ให้เอลีชา (ข้อ 8) ………………………………..
3. หญิงนัน้ เรียกเอลีชาว่าเป็ น (ข้อ 9) ……………………………………..
4. ครอบครัวชาวชูเนมทาห้องไว้ให้เอลีชาทีไ่ หน? (ข้อ 10) ………………
5. หญิงทีร่ ่ารวยนี้อยู่ทไ่ี หน? (ข้อ 8) ……………………………………….
6. บุตรชายอยู่กบั ใครขณะทีเ่ ขาป่ วย? (ข้อ 18) ………………….………..
7. ศาสดาพยากรณ์ได้สญ
ั ญาอะไรกับหญิงชาวซูเนม (ข้อ 16) ………...…
8. หญิงชาวซูเนมเรียกเอลีชาว่าอะไร? (ข้อ 16) ………………………….
9. เกิดอะไรขึน้ กับบุตรชายของหญิงนัน้ ? (ข้อ 20) ………………………..
10. เอลีชาได้สง่ อะไรไปกับผูร้ บั ใช้ของท่าน (ข้อ 29) ……………………..
11. เอลีชาทาอะไรกับเด็กนัน้ (ข้อ 34) ……………………………………
12. เมื่อเด็กฟื้ นคืนชีวติ มา หญิงนัน้ ทาอะไร? (ข้อ 37) ……………………
13. เด็กทาอะไร 7 ครัง้ (ข้อ 35) …………………………………………...
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วันอังคำร ปัญหำโรงเรียนโบสถ์หมดไป
เราได้พู ด ถึงโรงรีย นของผู้ท านายมาหลายครัง้ ในสัป ดาห์ น้ี พระ
คัมภีร์ได้กล่าวถึงโรงเรียนทัง้ สามนี้ แห่งหนึ่ งอยู่ท่กี ลิ กาล แห่งหนึ่งอยู่ท่ี
เบธเอล และอีกแห่งหนึ่งอยู่ทเ่ี ยรีโค
ซามูเอลได้ก่ อ ตัง้ โรงเรียนเหล่ านี้ เพื่อ เป็ น ที่สาหรับคนหนุ่ ม ได้ม า
เรียนอ่านและเขียนหนังสือต่างๆ ของโมเสส โรงเรียนได้เลิกล้มไปตอน
ระยะทีพ่ วกอิสราเอลเป็ นกบฎ แต่เอลีชาได้รอ้ื ฟื้ นขึน้ มาใหม่
เอลีชาได้ไปเยี่ยมโรงเรียนนี้อยู่เสมอ ได้ไปช่วยสอนและแก้ปัญ หา
ต่ า งๆ ให้ การมหัศ จรรย์ 5 ครัง้ ของท่ า นก็ ท าที่ โ รงเรีย น เพื่ อ ช่ ว ย
แก้ปัญหาให้ เราได้อ่านถึงการมหัศจรรย์เรื่องหนึ่ง เมื่อวานคือการทาให้
น้ าพุสะอาด เรื่องอื่นอีก 4 เรื่องเป็ นเรื่องสัน้ จงอ่านแต่ละเรื่องแล้วเขียน
ตอบลง
2 พงศ์กษัตริย์ 4:1-7
เรื่อง .....................................................................................................
ปั ญหา ……………………………………………………………………….
การแก้ไข…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
2 พงศ์กษัตริย์ 4:38-41
เรื่อง .....................................................................................................
ปั ญหา ……………………………………………………………………….
การแก้ไข…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
2 พงศ์กษัตริย์ 4:42-44
เรื่อง .....................................................................................................
70

ปั ญหา ……………………………………………………………………….
การแก้ไข…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
2 พงศ์กษัตริย์ 6:1-7
เรื่อง .....................................................................................................
ปั ญหา ……………………………………………………………………….
การแก้ไข…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
วันพุธ กำรคุ้มครองที่มองไม่เห็น
ในสมัยของเอลีชา ประเทศซีเรียบุกอิสราเอลอยู่เสมอ ตลอดเวลา เอ
ลีช ารู้ล่ ว งหน้ า ถึง แผนของกษั ต ริย์ ซี เรีย เสมอ และคอยเตือ นกษั ต ริย์
อิสราเอลเพือ่ คอยรับข้าศึก
กษัตริยซ์ เี รียพบว่าแผนของพระองค์ถูกเปิ ดเผย พระองค์ไม่ทราบว่า
เอลีชารู้แผนการณ์ของพระองค์เสมอได้อย่างไร ถึงอย่างไรพระองค์ก็ส่ง
กองทัพใหญ่ มา มีทงั ้ ทหาร รถศึกและม้ามาล้อมเมืองโดธานที่เอลีชาอยู่
พระองค์สงให้
ั ่ จบั เอลีชา
ตอนเช้ามืดผู้รบั ใช้ของเอลีชาออกไปมองดูท่หี ลังคาตึก เขาวิง่ กลับ
เข้า มาตัว สัน่ ด้ ว ยความกลัว ที่ไ ด้เห็น กองทัพ ยิ่ง ใหญ่ ข องซี เ รีย ที่ห้อ ม
ล้อมรอบเมืองไว้ "เราจะทาอย่างไรกันดี พวกเราจะถู กจับไปหมด" เขา
ร้อง
เอลีชาได้พาคนรับใช้ของท่านไปทีห่ ลังคาตึก ได้อธิษฐานขอพระเจ้า
เปิ ดตาของเขา ผูร้ บั ใช้แปลกใจทีเ่ ห็นภูเขารอบนัน้ เต็มไปด้วยรถม้าและรถ
ม้ า เพลิ ง พระเจ้ า ทรงส่ ง ทู ต สวรรค์ ข องพระองค์ ม าคุ้ ม ครองศาสดา
พยากรณ์และชาวเมืองโดธาน
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เอลีชากล่าวบางอย่างกับผู้รบั ใช้ ซึ่งเป็ นคาสัญญาของบุตรของพระ
เจ้าในวันนี้ทุกคน จงหาข้อความนี้จาก 2 พงศาวกษัตริย์ 6:16
"อย่ากลัวเลย เพราะ ........................ ก็ ........................... ฝ่ ายเขา"
(2 พงศาวกษัตริย์ 6:16)
อ่านดูผลสุดท้ายจะเป็ นอย่างไร จาก 2 พงศ์กษัตริย์ 6:17-23
วันพฤหัสบดี พระเจ้ำไม่ทรงทอดทิ้ งพลไพร่ของพระเจ้ำ
เบรนด้านอนอยู่บ นเตีย งร้อ งไห้แ ละหมดก าลังใจ เริ่ม ต้น สัป ดาห์
ด้วยดี แล้วทาไมต่อมาจึงกลายเป็ นเรื่องร้าย
วันจันทร์ เบรนด้าได้คุยกับศาสนาจารย์และบอกว่า เธอต้องการจะรับ
ศีลในวันสะบาโตทีจ่ ะถึงนี้ เธอรูส้ กึ ยินดีและร่าเริง
แต่ พ อถึงวัน อังคาร เพื่อ นสนิ ท ของเธอโกรธเธอโดยที่ไม่ รู้ส าเหตุ
ตลอดสัปดาห์นนั ้ วิลไม่พูดกับเธอเลย ไม่กนิ อาหารร่วมกับเธอ ไม่ทาในสิง่
ทีท่ งั ้ สองเคยชอบทาร่วมกัน
วันพุธ เบรนด้าไปซื้อเสือ้ ตัวที่เห็นอยู่เมื่อสัปดาห์ก่อน แต่เสือ้ ตัวนัน้
ไม่อยู่แล้วเพราะมีคนมาซือ้ ไปแล้ว
วันศุกร์ ยิง่ ร้ายที่สุด เป็ นฤดูหนาวหิมะจึงปกคลุมพื้นทีอ่ ยู่ทวไป
ั ่ เธอ
เดินไปหาม้าของเธอ “เฮอร์บ้ี” เพื่อให้อาหารมัน แต่มนั ไม่มีเฮอร์บ้ี เธอ
รู้ส ึก กลัว ขณะที่เดิน ตามหามัน เธอเดิน ไปในป่ าซึ่งมีธ ารน้ าลึก ระหว่าง
ภูเขา เธอเดินไปริมฝั ง่ แม่น้ าข้างหนึ่งด้วยความระมัดระวัง พอมาถึงปลาย
ธารน้ า เฮอร์บ้ีนอนอยู่ท่ีนัน่ ตายแล้ว ภายหลังเมื่อ คุ ณ พ่อ ตามเธอไปดู
คุณพ่อบอกว่าเฮอร์บค้ี งจะลื่นหิมะตกลงมาคอหัก
"เป็ นสัปดาห์ท่แี ย่มากสาหรับลูกใช่ไหม?" คุณแม่พมึ พาขณะนัง่ บน
เตียงเบรนด้า เพือ่ จะปลอบโยนเธอ
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"แย่ท่สี ุดเท่าที่เคยผ่านมาเลยค่ะ" เบรนด้าตอบ "ทาไมทุกสิง่ ดูจะผิด
ไปหมดตอนทีห่ นูตดั สินใจจะรับศีล"
เป็ น ค าถามที่ต อบยาก คุ ณ แม่ ไม่ ท ราบจะพูด อย่างไรดี แต่ท่ านก็
ทราบบางอย่างทีเ่ กิดขึน้ กับชีวติ ของเบรนด้า
"ลู ก รู้ไหม การที่ลู ก ตัด สิน ใจรับ ศีล ท าให้ซ าตานมัน เป็ น กังวล มัน
พยายามทีจ่ ะทดลองความเชื่อของลูกในสัปดาห์น้ี แต่พระเจ้าได้ทรงส่งทูต
สวรรค์มาอยู่กบั ลูก ช่วยให้ความเชื่อของลูกเข้มแข็ง เพื่อที่จะทนต่อการ
ทดลองเหล่านี้ พระเจ้าทรงฤทธานุ ภาพ ให้เรามาอธิษฐานขอพระเจ้าให้
ทรงช่วยเราได้รวู้ ่า พระองค์ทรงอยู่ใกล้ และจะทรงช่วยให้ใจของลูกสบาย
ใจขึน้ "
ครอบครัวของเบรนด้าร่วมใจกันอธิษฐาน วิลยังไม่กลับมาเป็ นเพื่อน
ดีกบั เธอ เสือ้ ใหม่ทเ่ี ธออยากจะได้ใส่ในวันสะบาโตก็ยงั ไม่มี เฮอร์บ้กี ค็ งจะ
ไม่ฟ้ื นขึ้นมา แต่รู้สกึ ว่าความทุกข์นัน้ ไม่รุนแรงเหมือนก่อน พระเจ้าทรง
ตอบคาอธิษฐานของเธอ
วันศุกร์ สรุปผล
บทเรียนอย่างหนึ่งที่พ ระเจ้าจะสอนในเรื่องของเอลีชาคือผู้ส่งข่าว
ของพระองค์ตอ้ งได้รบั การคารวะ แม้แต่ในโบสถ์เองก็ยงั เป็ นไปได้
คุณพ่อยิม้ กับศาสนาจารย์ก่อนออกจากโบสถ์และบอกว่า คาเทศนาดี
จริงๆ แต่ระหว่างเดินทางกลับบ้าน เขาชี้ตวั อย่างต่างๆ ทีศ่ าสนาจารย์ยก
มาว่า เป็ นเรื่องทีเ่ ขาได้ยนิ มาหลายครัง้ แล้ว
"สิง่ ที่รบกวนผมมากก็คอื เขาไม่เลิกตรงเวลา จะต้องเทศน์ เกินเวลา
5-10 นาทีเสมอ ผมอยากจะกลับบ้านตอนเทีย่ งตรง" คุณพ่อพูด
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ฉันอายที่จะเชิญเพื่อนๆ ไปโบสถ์ เน็คไทที่อาจารย์ผูกมันใหญ่ และ
ล้าสมัย ชุ ด ที่เขาใส่ก็พ อดีต ัว เขาควรจะรู้ จกั วิธีแต่ งตัว ก่ อ นที่ จ ะขึ้น ไป
เทศน์" คุณแม่พดู
ในวันสะบาโตทีจ่ ะถึงนี้ เรามีสงิ่ ใดบ้างทีจ่ ะทา (หรือหยุดทา) เพื่อเป็ น
การแสดงการคารวะต่อศาสนาจารย์ของพระเจ้า ต่อครูโรงเรียนสะบาโต
ต่อผูป้ กครองโบสถ์ หรือต่อคนอื่นๆ ทีท่ าหน้าทีใ่ นโบสถ์
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บทที่ 10
จุดศูนย์กลำงของคำพยำกรณ์ทงั ้ หมด
ข้อควรจำ "พระองค์จงึ ทรงอธิบายพระคัมภีร์ท่เี ล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้
เขาฟั ง เริม่ ต้นตัง้ แต่โมเสสและบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ" (ลูกา 24:27)
บ่ำยวันสะบำโต ใครๆ ที่พดู ถึงพระเยซู
ตอนนัน้ เป็ นเวลาค่าของวันอาทิตย์สาวก 2 คน ของพระเยซูกาลัง
เดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปบ้านของเขาที่เอมมาอูส ทัง้ สองร้องไห้ดว้ ย
ความเศร้าเสียใจ พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนเมื่อบ่ายวันศุกร์ก่อน การ
สิ้นพระชนม์ของพระองค์ทาให้ค วามหวังว่า พระองค์อาจจะเป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดทีม่ าจากพระเจ้าแตกสลายไป
ชายแปลกหน้าคนหนึ่งมาร่ วมเดินทางไปด้วย เขาถามว่า ทาไมทัง้
สองจึงเศร้าใจ ทัง้ สองจึง อธิบ ายว่ า พระเยซู ท่ีเขาแน่ ใจว่าเป็ น ศาสดา
พยากรณ์ ได้ถูกนาไปฆ่า "เราหวังไว้ว่าท่านจะเป็ นพระผู้ไถ่บาปให้พวก
อิสราเอล" ทัง้ สองบอก
ชายแปลกหน้าเริม่ อธิบายให้ทงั ้ สองฟั งถึงคาพยากรณ์จากพระคัมภีร์
เก่าเรื่องพระผู้ไถ่ ทัง้ สองได้ลืมคาพยากรณ์ เกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมาน
และความตายทีพ่ ระผูช้ ่วยให้รอดจะต้องประสบ
ชายแปลกหน้ า แท้ จ ริง คื อ พระเยซู ทั ้ง สองเริ่ม รู้ เ มื่ อ พระองค์
รับประทานอาหารกับเขา พระเยซูต้องการให้สาวกทัง้ สองเข้าใจข้อพระ
คัมภีร์ เขาเคยสับสนเกีย่ วกับงานของพระผูช้ ่วยให้รอดว่าคืออะไร เขาหวัง
จะให้พระองค์เป็ นกษัตริย์ ไม่ใช่เป็ นเครื่องบูชา
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พระเยซู เริ่ม จากหนั ง สือ ของโมเสส และต่ อ ไปในพระคัม ภี ร์เ ก่ า
พระองค์ได้ทรงชี้ให้เห็นว่าชีวติ ของพระองค์ได้เป็ นไปตามคาพยากรณ์ทุก
อย่าง ดังทีผ่ รู้ บั ใช้พระเจ้าได้บอกไว้ล่วงหน้า
พระเยซูท รงเป็ น ศู นย์ก ลางของค าพยากรณ์ ในพระคัมภีร์ท งั ้ หมด
ตัง้ แต่สมัยอาดัมและเอวาเป็ นต้นมา คาทานายต่างๆ ได้เล็งถึงการประสูติ
ของพระองค์ ชีวติ และการสิ้นพระชนม์ การฟื้ นจากความตาย และการ
เสด็จกลับมาครัง้ ที่สองของพระองค์ พระองค์ต้องการให้ เราเข้าใจค า
พยากรณ์ เ หล่ า นั ้น ด้ ว ย เมื่ อ เห็ น ชี ว ิต ของพระเยซู ไ ด้ เ ป็ นไปตามค า
พยากรณ์จะทาให้เราแน่ ใจในสิง่ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตถึงการเสด็จ
กลับมาและรับเราไปอยู่กบั พระองค์ตลอดไป
ตลอดสัปดาห์น้ีเราจะได้ตดิ ตามคาพยากรณ์เรื่องพระเยซูพระผูช้ ่วย
ให้รอดจากโมเสสและศาสดาพยากรณ์อ่นื ๆ มากมาย
วันอำทิ ตย์ โมเสสและดำวิ ด
โมเสสเป็ นศาสดาพยากรณ์ ท่ยี งิ่ ใหญ่ของอิสราเอล เราคงจาได้ว่าใน
บทเรียนแรกๆ ของงวดนี้ โมเสสเป็ นผู้นาพลไพร่ของอิสราเอลออกจาก
อียปิ ต์ พระเจ้าได้นาเขาไปจนถึงติดเขตแดนของแผ่นดินทีท่ รงสัญญาไว้
ในการเทศนาครัง้ หนึ่งในระยะสุ ดท้ายของชีวติ โมเสส ท่านขอร้อ ง
พวกอิสราเอลไม่ให้ไปถามเรื่องอนาคตจากพ่อมดหมอผี อ่านเฉลยธรรม
บัญญัติ 18:15 โมเสสสัญญากับพวกอิสราเอลว่าพระเจ้าจะทาอะไร?
……………………………………………………………………………….
พวกอิสราเอลเข้าใจว่า โมเสสหมายถึงใคร มีศาสดาพยากรณ์เกิดขึน้
หลายคนหลังจากโมเสส แต่เมื่อพวกอิสราเอลพูดถึงศาสดาพยากรณ์ เขา
หมายถึงพระผูช้ ่วยให้รอด
ผูน้ าของพวกยิวมาหายอห์นผูใ้ ห้บพั ติสมา ไม่นานก่อนทีพ่ ระเยซูจะ
เริม่ ทางานของพระองค์ เขาถามว่า "ท่านเป็ น เอลียาห์ หรือเป็ นศาสดา
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พยากรณ์" ยอห์นตอบเขาว่า ท่านไม่ใช่ศาสดาพยากรณ์ ท่านเป็ นเพียงแต่
ผูส้ ง่ ข่าว
กษัต ริย์ด าวิด นั ก กวีซ่ึง ได้เขีย นเพลงสดุ ดี ห ลายตอน ได้ท านาย
รายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับการสิน้ พระชนม์ของพระผูช้ ่วยให้รอด อ่าน
เพลงสดุ ดี 22:16-18 ดูซิว่าเราจะค้นหาค าพยากรณ์ 2 ข้อ ของกษัต ริย์
ดาวิดทีเ่ กีย่ วกับพระเยซูซง่ึ ได้เกิดขึน้ จริงแล้วได้มยั ้ ?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
วันจันทร์ อิ สยำห์
อิสยาห์มชี วี ติ สมัย 700 ปี ก่อนพระเยซูประสูติ ได้พยากรณ์หลายข้อ
เกีย่ วกับชีวติ และการสิน้ พระชนม์ของพระผูช้ ่วยให้รอด คาของอิสยาห์เป็ น
คาพูดทีไ่ พเราะมากในพระคัมภีร์
จงหาคาสัญญาของอิสยาห์ ในอิสยาห์ 9:6
……………………………………………………………………………….
ตอนนี้จงหาว่าคาพยากรณ์น้ีทเ่ี กิดขึน้ สมจริงแล้ว ดู กาลาเทีย 4:4
……………………………………………………………………………….
วันอังคำร ตรงเป้ ำหมำย
พระคัมภีร์พเิ ศษแบบหนึ่งได้แยกคาพยากรณ์ 57 ข้อ เกี่ยวกับการ
ประสูติ การดาเนินชีวติ การสิ้นพระชนม์และการฟื้ นคืนชีพของพระเยซู
ออกมาจากพระคัมภีรเ์ ก่า อาจจะยาวเกินไปสาหรับการศึกษาในวันเดียว
ทีน่ ่ี แต่มบี างข้อทีเ่ ราอาจจะชอบหาดู จงจับคู่คาพยากรณ์เหล่านี้
.......... เยเรมีย์ 23:5,6
ก. ประสูตใิ นเบ็ธเลเฮ็ม
.......... เศคาริยาห์ 9:9
ข. เวลาประสูตขิ องพระองค์
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.......... โยเอล 2:28
.......... มีคาห์ 5:2
.......... ดาเนียล 9:25-27
.......... เศคาริยาห์ 11:13
.......... มาลาคี 3:1
.......... อิสยาห์ 9:6
วันพุธ

ค. เป็ นเชือ้ สายของดาวิด
ง. การหลังพระวิ
่
ญญาณของพระองค์
จ. พระเยซูถูกขายเป็ นเงิน 30 แผ่น
ฉ. ทรงลาเข้าเมืองด้วยชัยชนะ
ช. ผูส้ ง่ ข่าวจะเตรียมทางไว้
ซ. ชื่อทีใ่ ช้เรียกพระผูช้ ่วยให้รอด

ปฏิ บตั ิ ตำมแผนจนสำเร็จบริ บูรณ์

เราเคยใช้กล้องโทรทรรศน์ดูดาวไหม หอดูดาวในรัฐแคลิฟอร์เนีย มี
กล้อ งโทรทรรศน์ ข นาดใหญ่ ท่ี ก ระจกมีเส้น ผ่ า ศู น ย์ก ลางยาว 200 นิ้ ว
กล้องนี้สามารถจะสะท้อนแสงทีม่ าจากดวงดาวทีอ่ ยู่ไกลออกไปถึงพันล้าน
ปี แสง แสงเดินทางได้ 186,000 ไมล์ใน 1 วินาที ปี แสง คือระยะทางทีแ่ สง
เดินทางในเวลา 1 ปี
กล้องโทรทรรศน์ บางชนิดได้สร้างขึ้น เพื่อไว้ศกึ ษาดวงอาทิตย์ บาง
ชนิ ด เอาไว้ ว ัด ระยะทางระหว่ า งดวงดาว แต่ ย ัง ไม่ มีใ ครสร้า ง กล้ อ ง
โทรทรรศน์ ทส่ี ามารถมองเห็นถึงอนาคต ตัง้ แต่เริม่ แรกแล้ว พระองค์ทรง
ทราบว่ามนุ ษ ย์จะทาบาปและเขาต้องการพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ได้
ทรงวางแผนไว้ต ัง้ แต่ บัด นัน้ แผนนัน้ มีว่าพระเยซู จะเสด็จมาในเวลาที่
เหมาะสม พระเยซูจะมาบังเกิดเป็ นทารกแล้วเติบโตขึน้ เป็ นผูส้ งสอนที
ั่
่
ยิ่งใหญ่ และเป็ นคนงานที่ม หัศ จรรย์ ทัง้ สองจะทรงทราบว่ า พระเยซู
จะต้อ งถูก นาไปฆ่า ไม่มีข้อเลือ กอย่างอื่น ผลของความบาปของเราคือ
ความตาย แน่ นอนทัง้ สองพระองค์ทรงทราบถึงการที่พระองค์ จะทรงฟื้ น
คืนชีพในเช้าวันอาทิตย์ และการเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องของพระเยซูหลาย
พันปี ต่อมา เมื่อลูกหลานของมนุษย์ทงั ้ หมดจะได้อยู่ร่วมกันกับพระองค์
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พระเจ้าทรงมองเห็นอนาคตและได้วางแผนไว้ พระเยซูทรงทาตาม
แผนนัน้ ทุกอย่าง อ่านกาลาเทีย 4:14 เราคิดว่าอาจารย์เปาโลหมายความ
ว่าอย่างไร? เมื่อกล่าวว่า "เมื่อถึงเวลาอันเหมาะ"
วันพฤหัสบดี สิ่ งที่เชื่อใจได้
บ๊อบ และปี เตอร์ เบียดกลุ่มคนออกมาเมื่อการแข่งขัน ฟุตบอลจบลง
คุณพ่อของบ๊อบจะมาคอยพบใกล้ประตูท่ี 9 "มีคนมากจริง ผมมองไม่เห็น
เบอร์ของประตู" บ๊อบบ่น
"คงจะอยู่ตรงโน้น ผมเห็นประตู 10 แล้ว" ปี เตอร์พดู
"แต่คุณพ่อไม่อยู่ตรงนัน้ ไม่รไู้ ปอยู่ทไ่ี หน" บ๊อบกล่าว
"บางทีคงจะลืมไปแล้ว" ปี เตอร์พูด "ดูซิว่ามีคนรู้จกั ที่เราจะขออาศัย
กลับบ้านด้วยได้ไหม?"
"คุณพ่อไม่ลมื แน่ คุณพ่อต้องมา" บ๊อบกล่าว
"ทัง้ สองรออยู่ 5 นาที คนบางตาลงเล็กน้อย
"คุณพ่อไม่มาแล้วละ" ปี เตอร์พูด "ฉันเห็นมาร์คตรงโน้น ฉันจะไปขอ
เขากลับบ้านด้วยนะ คุณก็ควรจะไปกับเรา"
"ไม่ได้ คุณ ไปก่อนเถิด ผมจะคอยคุณ พ่อที่น่ี คุณพ่อจะต้องมาแน่ "
บ๊อบตอบ
เวลาผ่านไป 15 นาที ลานจอดรถรอบๆ สนามกีฬาเกือบจะไม่มรี ถ
เหลืออยู่
ทันใดนัน้ คุณพ่อก็ขบั รถมาถึงทีป่ ระตู 9 "ขอโทษด้วยทีพ่ อ่ มาช้า" คุณ
พ่อพูด "พ่อเห็น ราฟ ฮิกกิน สตาร์ทรถไม่ได้ เลยหยุดช่วยผลักรถให้เขา"
"ไม่เป็ นไรครับ " บ๊ อบกล่าว "ผมไม่ห่ วงหรอก ผมรู้ว่าคุ ณ พ่อจะมา
แน่"
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เราคิดว่าทาไมบ๊อบจึงไม่กลัวว่าคุณพ่อจะไม่มา
……………………………………………………………………………….
ลองคิดถึงบางคนทีเ่ ราเชื่อคาของเขา
วันศุกร์ สรุปผล
ชีวติ ของพระเยซูพสิ ูจน์ว่า พระคาของพระเจ้าเป็ นความจริง ศาสดา
พยากรณ์ทไ่ี ม่อาจจะเข้าใจคาพยากรณ์ทท่ี ่านทานาย ได้รอคอยการเสด็จ
มาบังเกิดของพระองค์
ลองคิดดูว่าเราจาได้ไหมว่า ศาสดาพยากรณ์ ค นไหนท านายเรื่อ ง
อะไร?
ให้เราขอบคุณพระเจ้าทีท่ รงส่งพระเยซูมาในเวลาอันเหมาะสม ขอให้
พระองค์ท รงประทานความชื่ น ชมยิน ดีแ ละความเชื่อ ขณะที่ เรารอให้
พระองค์เสด็จกลับมาอีก
.......... โมเสส
1. พระเจ้าจะให้มศี าสดาพยากรณ์ยงิ่ ใหญ่
.......... กษัตริยด์ าวิด 2. คนจะจับฉลากกันเพือ่ แบ่งเสือ้ ของพระเยซู
.......... อิสยาห์
3. บอกถึงชื่อทีเ่ ขาจะเรียกพระเยซู
.......... ดาเนียล
4. ทานายเวลาประสูตขิ องพระเยซู
.......... มีคาห์
5. พูดว่าพระเยซูจะประสูตทิ เ่ี มืองเบ็ธเลเฮ็ม
.......... มาลาคี
6. บอกให้เตรียมทางของพระเยซู
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บทที่ 11
พระเยซูผ้พู ยำกรณ์ที่ยิ่งใหญ่
ข้อควรจำ "เพราะว่าพระดารัสที่พระองค์ตรัสประทานให้แก่ขา้ พระองค์
นัน้ ข้าพระองค์ได้ให้เขาแล้ว และเขาได้รบั ไว้ และเขารู้แ น่ ว่าข้า
พระองค์มาจากพระองค์ และเขาเชื่อแล้วว่าพระองค์ได้ทรงใช้ขา้ พระองค์
มา" (ยอห์น 17:8)
บ่ำยวันสะบำโต พระองค์ทรงทรำบว่ำปลำมีเงิ น
เสียงเคาะประตูดงั ปลุกเปโตรให้ต่นื จากความคิดฝัน เขาไปเปิ ดประตู
ผู้ท่ีมาเรียกคือ คนเก็บ ภาษีว ิห ารจากเยรูซ าเล็ม "ฉัน จ่ายเงินภาษีว ิหาร
สาหรับปี น้ขี องฉันแล้ว ท่านมาทาไมอีก" เปโตรถาม
ฉันไม่ได้มาเก็บจากท่าน แต่จะถามถึงอาจารย์ทท่ี ่านติดตามอยู่ ทีช่ ่อื
เยซู เราไม่มชี ่อื ของท่านในรายชื่อของคนที่เสียภาษีเลย ท่านผูน้ ้ี เสียภาษี
วิหารหรือไม่" คนเก็บภาษีไต่ถาม
เปโตรงงงัน ไม่ รู้จะตอบว่าอย่ างไร เขาไม่ อ ยากจะให้ดูเหมือ นว่ า
พระเยซูไม่สนับสนุ นโบสถ์ แต่ขณะนัน้ เปโตรเองก็ยงั ไม่มเี งินที่จะจ่ายค่า
ภาษีให้ เขาจะตอบอย่างไรดี
"แน่ น อน เจ้า นายของฉั น เสีย ภาษี ว ิห าร" เปโตรตอบทัน ที "เรา
เดินทางกันเกือบตลอดเวลา ฉันแน่ใจว่าท่านจะเสียภาษีให้"
คืนนัน้ เมื่อพระเยซูกลับมาที่บ้านเปโตร พระองค์ทรงตรัสถึงเรื่องนี้
แม้ว่าเปโตรจะยังไม่ได้พดู ถึงเรื่องนี้เลย
"เปโตร เวลาที่ ก ษั ต ริย์ เ ก็ บ ภาษี พระองค์ จ ะเก็ บ จากโอรสของ
พระองค์หรือเก็บจากประชาชน" พระเยซูถาม
81

"เก็บจากประชาชน" เปโตรทูลตอบ
"ถูกแล้ว โอรสของพระองค์ไม่ต้องเสียภาษี เราเป็ นบุตรของพระเจ้า
จึงไม่ ต้ อ งเสีย ภาษี ว ิห าร" พระเยซู ต รัส "นอกจากนี้ ตามกฎหมายยิว
ศาสดาพยากรณ์ไม่ตอ้ งเสียภาษี"
เปโตรไม่ได้คดิ แบบนี้ เขาเพียงแต่ไม่อยากให้ใครคิดว่าพระองค์ไม่
จงรักภักดีต่อวิหาร ตอนนี้เปโตรรูส้ กึ ละอายมาก
"เราจะบอกให้ว่า เปโตร เพื่อไม่ให้เกิดความอายและไม่ให้ใครต้อง
ถูกกล่าวหา เราจะเสียภาษี ท่านจงไปที่ทะเล เหวีย่ งเบ็ดตกปลา ปลาตัว
แรกที่ติด เบ็ด จงเปิ ดปากมัน ดู ท่ านจะเห็นเงินจงเอาเงิน นี่ ไปเสีย ภาษี
วิหาร"
เปโตร ได้เรียนรู้มาแล้วว่า จะไม่เกิดความสงสัยในค าท านาย หรือ
คาสังของพระเยซู
่
เขาจึงออกไปตกปลาทันที ปลาติดเบ็ดอย่างรวดเร็ว
และเมื่อเขาเปิ ดปากปลาดู เขาก็พบเงินเหรียญอันหนึ่งทีเ่ ขาต้องการ
"พระองค์เป็ นศาสดาพยากรณ์จริงๆ" เปโตรพูดกับตนเองแล้วเดินไป
เสียภาษี
วันอำทิ ตย์ ศำสดำพยำกรณ์
เปิ ดหาความหมายของคาว่า ศาสดาพยากรณ์จากพจนานุกรมดีๆ เรา
จะพบความหมายหลายอย่าง จงเขียนข้างล่างด้วยคาพูดของเราเอง
1. …………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………….
เราคิดถึงว่าพระเยซูทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา เราอยากจะจา
เรื่องต่างๆ ทีพ่ ระองค์ทรงเล่าและการมหัศจรรย์ทท่ี รงทา เรามักจะไม่ค่อย
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คิดถึงว่า พระองค์ท รงเป็ น ศาสดาพยากรณ์ แต่พ ระองค์ท รงเป็ น จริงๆ
ก่อนที่โมเสสจะตาย ท่านได้บอกประชาชนเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของ
พระองค์ ท่านพูดถึงพระองค์ว่า เป็ นศาสดาพยากรณ์ในหนังสือเฉลยธรรม
บัญญัติ 18:15 "พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะโปรด ให้ผเู้ ผยพระวจนะ
อย่างข้าพเจ้านี้เกิดขึน้ ในหมู่พวกท่านจากพีน่ ้องของท่าน ท่านทัง้ หลาย
จงเชื่อฟั งเขา"
วันจันทร์ พระเยซูทำนำยถึงกำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์
ข้อพิสูจน์ ท่เี ห็นได้ชดั เจนที่สุดของศาสดาพยากรณ์ คอื คาพยากรณ์
ของเขาเกิดขึน้ จริงหรือไม่ เราจะเรียนกันถึงคาพยากรณ์ของพระเยซูบาง
ข้อทีเ่ กิดขึน้ จริง และจะดูในข้อทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ด้วย
อ่านมัทธิว 20:17-19 พระเยซูได้พ ยากรณ์ ถึง 5 อย่างเกี่ยวกับการ
สิน้ พระชนม์และฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ มีอะไรบ้าง?
1. …………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………………….
พระเจ้าทรงสาแดงแก่พ ระเยซูว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และฟื้ น
ขึ้นมาอย่างไร พระเยซูต้องการจะอธิบายเรื่องนี้ให้สาวกของพระองค์ฟัง
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์นนั ้ ขึน้ เพือ่ สาวกจะได้ทราบเมื่อเห็นพระองค์ถูกตรึง
ว่าพระองค์ทรงเป็ นศาสดาพยากรณ์และเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
คาพยากรณ์ ของพระเยซูเรื่อ งการสิ้นพระชนม์และการฟื้ นคืนพระ
ชนม์ของพระองค์เกิดขึน้ จริงเช่นทีพ่ ระองค์ตรัสหรือไม่?...........................
83

วันอังคำร พระเยซูทรงทำนำยเรื่องเปโตรปฏิ เสธพระองค์
พระเยซูทรงทราบล่วงหน้าด้วยถึงการกระทาของคน พระองค์และ
เหล่าสาวกกาลังเลีย้ งปั ศคาอยู่ดว้ ยกันไม่นานก่อนการตรึงพระเยซู
"ท่านทุกคนจะละทิง้ เรา" พระองค์ทรงบอกพวกเขาด้วยความเสียใจ
"ไม่ใช่ขา้ พเจ้า" เปโตรทูลตอบทันที "คนอื่นที่น่ีอาจจะละทิ้งพระองค์
แต่ไม่ใช่ขา้ พเจ้า ถ้าจาเป็ นข้าพระองค์จะตายกับพระองค์"
"เปโตร" พระเยซูตรัส "ในคืนวันนัน้ ก่อนไก่ขนั 2 ครัง้ ท่านจะปฏิเสธ
เรา 3 ครัง้ ว่า "ไม่รูจ้ กั เรา" ปฏิเสธว่า ไม่รจู้ กั พระองค์ หรือไม่ใช่สาวกของ
พระองค์
อีกครัง้ หนึ่งที่การทานายของพระเยซู เกิดขึ้นจริง แม้แต่การที่ไก่ขนั
อ่านเรื่องนี้ใน มาระโก 14:66-72
เปโตร ปฏิเสธใครว่าเขาไม่ได้เป็ นสาวกของพระเยซู
……………………………………………………………………………….
เมื่อเปโตรได้ยนิ ไก่ขนั ครัง้ ทีส่ อง เขาทาอย่างไร?
……………………………………………………………………………….
วันพุธ พระเยซูทำนำยถึงควำมพิ นำศของวิ หำร
วัน หนึ่ งขณะที่พ ระเยซู แ ละสาวกก าลังเดิน ออกมาจากพระวิห าร
สาวกได้พดู ถึงความยิง่ ใหญ่และความงามของตัววิหาร
พระเยซูทอดพระเนตรหินขาวเป็ นเงางาม พวกยิวทุ กคนรู้สกึ หยิ่ง
และภูมใิ จในวิหารอยู่ในใจ ก้อนหินที่นามาสร้างวิหารเป็ นก้อนใหญ่ ๆ ดู
เหมือนจะไม่มสี งิ่ ใดมาทาลายได้
พระเยซู ท รงบอกสาวกด้ว ยความเสีย ใจว่า "ในไม่ ช้านี้ ก้อ นหิน ที่
ซ้อนทับกันอยู่น้กี จ็ ะถูกทาลายลงและวิหารจะพินาศหมด"
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พวกสาวกไม่อยากจะเชื่อคาพยากรณ์น้ี วิหารจะถูกทาลายจนหมด
เกลีย้ งได้อย่างไร ไม่เหลือก้อนหินซ้อนทับกันเลย
การพยากรณ์ ข องพระเยซู ก็เกิด ขึ้น จริงๆ อีก 29 ปี หลังจากการ
ทานายของพระเยซู ในปี ค.ศ. 70 กองทัพโรมัน ซึ่งมีจอมพลติโต เป็ นแม่
ทัพได้บุกเข้าวิหาร ทหารได้ฆ่าคนประมาณ 1 ล้านคนในเยรูซาเล็ม แล้ว
ได้เผาวิหารให้ราบสิน้ นักประวัตศิ าสตร์ชาติยวิ ชื่อโจเซฟั สกล่าวว่า "เมือง
นี้ได้ถูกสร้างขึน้ ด้วยรากฐานทีแ่ ข็งแรงดีเยีย่ ม แต่ได้ถูกรือ้ ทาลายสิน้ จนผู้
ทีม่ าพบเห็นภายหลังไม่เชื่อว่ามีวหิ ารมาก่อน"
วันพฤหัสบดี พระเยซูทำนำยถึงกำรเสด็จมำครัง้ ที่สองของ
พระองค์
ขณะที่พ ระเยซู เล่ าให้ ส าวกฟั งถึงความพิน าศของเยรูซ าเล็ม ที่จ ะ
เกิด ขึ้น สาวกเหมาเอาว่ า นั น่ เป็ น วาระสุ ด ท้ า ยของโลกนี้ เขาจึง ถาม
พระองค์ ว่ า "โลกจะสิ้น สุ ด ลงเมื่อ ไร จะมีห มายส าคัญ อะไรที่แ สดงว่ า
พระองค์จะเสด็จมาในวาระสุดท้ายของโลกนี้"
พระเยซูท รงทราบว่าความพินาศของกรุง เยรูซาเล็มมิใช่การสิ้นสุด
โลกนี้ พระองค์สามารถจะมองเห็นประวัตศิ าสตร์ทงั ้ หมดของโลกนี้ใน
อนาคตได้ พระองค์ต้องการจะให้พวกสาวกและคนทีเ่ ขาจะเทศนาสังสอน
่
และบอกข่ า วรู้ว่ า จะเกิด อะไรขึ้น ก่ อ นที่พ ระองค์จ ะเสด็จ มาครัง้ ที่ส อง
พระองค์จะประทานเครื่องหมายที่เขาจะคอยเฝ้ าดู ซึ่งจะหาพบในมัทธิว
บทที่ 24 จงเรียงอักษรให้เป็ นคาถูกต้อง
1. งคสราม
……………………………
2. การดันหาอาร
……………………………
3. แด่นผินไวห
……………………………
4. พะรคิสรต์เมียทเจ็ท ……………………………
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5. วดงทาอิตย์มดื
6. ดวงนัจรท์ไม่งอ่ สสง่าว
7. ตดวาก
8. การดกขีเ่ หงม่ข
9. ปาหัญในครบอควรั

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

คุณพ่อของแกรีอ่ ยู่ไกลมาก เขาจะต้องไปทางานไกลจากบ้าน หลาย
พันกิโลเมตรและกลับมาเยีย่ มบ้านไม่ได้บ่อย
"เมื่อไรคุณพ่อจะมาครับ " แกรี่ถามคุณแม่บ่อยๆ "เราจะรูไ้ ด้อย่างไร
ว่า คุณพ่อจะมาเมื่อไร?"
"คุณพ่อจะมาตอนหน้าหนาว ใบไม้ร่วง อากาศจะหนาว กลางวันจะ
สัน้ กว่ากลางคืน และคุ ณ พ่ อ จะเขีย นจดหมายมาบอกแน่ น อนว่าจะมา
เมื่อ ไร เราจะขับรถไปสนามบิน และรอให้เครื่อ งบินลงจอด คุ ณ พ่อ จะมี
กระเป๋ าและของขวัญ และเราทัง้ สามคนจะมีความสุขทีส่ ุด" คุณแม่บอก
การรู้ล่วงหน้าก่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึน้ เป็ นการดี พระเยซูต้องการให้
สาวกของพระองค์ทราบการเสด็จกลับมาของพระองค์ ว่าจะเป็ นอย่างไร
ดังนัน้ พระองค์จงึ ทรงทานาย อ่านข้อพระคัมภีร์ ทัง้ 3 ตอน แล้วรวบรวม
เป็ นคาพูดของเราเอง
ยอห์น 14:3 ……………………………………………………………
………………………………………………….……………………………
มัทธิว 24:30-31 ………………………………………………………
………………………………………………….……………………………
มัทธิว 28:20 …………………………………………………………..
………………………………………………….……………………………
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วันศุกร์ สรุปผล
ถ้ามีคนถามเราว่า เครื่องหมายของฤดูใบไม้ผลิคอื อะไร? เราจะตอบ
เขาว่าอย่างไร? ……………………………………………………………...
………………………………………………….……………………………
ไปดูทร่ี ายการเครื่องหมายการเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องของพระเยซูอกี
ครัง้ ใน มัทธิวบทที่ 24
ตอนนี้มาดูห นังสือ พิมพ์ห รือ วารสารข่าว เราพบข่าวพาดหัว หรือ
เรื่องที่แสดงว่าเป็ นเครื่องหมายการเสด็จมาของพระเยซูบ้างไหม? ถ้ามี
ตัดเก็บไว้สกั 2 เรื่อง แล้วนาไปโรงเรียนสะบาโตให้เพือ่ นๆ ได้อ่านด้วย
ถ้ามีคนถามว่า ทาไมเราจึงคิดว่าการเสด็จมาของพระเยซูนัน้ ได้ใกล้
เข้ามาแล้ว เราจะตอบว่าอย่างไร?
………………………………………………….……………………………
………………………………………………….……………………………
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บทที่ 12
กำรพยำกรณ์ - พรสวรรค์สำหรับคริ สตจักร
ข้อควรจำ "ด้วยว่าคาพยานเรื่องพระคริสต์นนั ้ เป็ นทีร่ บั รองแน่นอนใน
พวกท่านแล้ว ท่านทัง้ หลายจึงมิได้ขาดของประทานเลย ในขณะที่ท่าน
รอคอยการปรากฏของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา" (1 โครินธ์ 1:6-7)
บ่ำยวันสะบำโต นิ มิตของยอห์น
ยอห์น อัครสาวกผูเ้ ป็ นเพื่อนที่ดที ่สี ุดของพระเยซู ขณะนัน้ ท่านอายุ
มากแล้ว ประมาณ 90 กว่าปี ท่านเป็ นนักโทษของรัฐบาลโรมันถูกจาขัง
อยู่ ท่ีเกาะปั ท โม ไม่ มีค ริส เตีย นอื่น ที่จ ะพู ด ด้ว ย พระเยซู ท รงเสด็จ ขึ้น
สวรรค์ไปกว่า 50 ปี แล้ว กรุงเยรูซาเล็มก็ถูกทาลายไป ยอห์นมีความหวัง
ว่า จวนจะถึงเวลาทีพ่ ระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกดังทีท่ รงสัญญาไว้
เช้าวันสะบาโตวันหนึ่ง ขณะที่ยอห์นมองออกไปทางทะเล รูส้ กึ เหงา
และหมดกาลังใจ ท่านได้ยนิ เสียงมาจากข้างหลังท่าน คล้ายเสียงแตรพูด
ว่า "ยอห์น จงเขียนสิง่ ทัง้ หลายที่ท่านเห็นและส่งข่าวนี้ไปถึงโบสถ์ทงั ้ เจ็ด
ในเอเซียไมเนอร์"
ยอห์นหันหลังมาดู ทันใดนัน้ ดูเหมือนว่า ท่านไม่ได้อยู่ท่เี กาะปั ทโม
แล้ว แต่ อ ยู่ ใ นวิห ารของพระเจ้า บนสวรรค์ พระเยซู ท รงอยู่ ท่ีนั น่ แต่
พระองค์ไม่เหมือนกับพระเยซูองค์ท่ยี อห์นรูจ้ กั พระเกศาของพระองค์ขาว
เหมือนดังหิมะ พระเนตรของพระองค์ดุจเปลวไฟ พระบาทของพระองค์
ดุจทองสัมฤทธิเกลี
์ ย้ งและพระสุรเสียงของพระองค์ดุจเสียงน้ าตก
พระเยซูทรงประทานนิมติ หลายอย่าง เพื่อให้ ยอห์น ได้เห็นประวัติ
ของคริสตจักรไปจนจบ ในนิมติ ยอห์นได้เห็นถึงการเสด็จมาของพระเยซู
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ยังโลกนี้ อีก ท่ านเห็นผู้ท่ีได้รบั ความรอดเดิน ทางไปสวรรค์กับพระองค์
และท้ายที่สุ ดท่ านก็ได้เห็นกรุง เยรูซ าเล็ม ใหม่ ล อยลงมาจากสวรรค์ม า
ตัง้ อยู่ท่โี ลกนี้ คนชัวร้
่ ายได้ถูกทาลายและผู้ชอบธรรมมีชวี ติ อยู่ในโลกที่ดี
พร้อม
ยอห์นคงจะรู้สกึ มีกาลังใจและยินดีมาก แม้ว่าท่านจะต้องเขียนข่าว
ถึงความยากลาบากและการกดขีข่ ่มเหงทีพ่ ลไพร่ของพระเจ้าจะต้องได้รบั
แต่ท่านได้เห็นตอนจบของเรื่องและทราบว่าเป็ นเรื่องทีด่ จี ริงๆ
วิธีห นึ่ งที่พ ระเจ้าทรงน าคริส ตจัก รในสมัยแรกๆ คือ ทางนิมิต ใน
สัปดาห์น้ีเราจะได้เรียนถึงนิมติ และผู้พ ยากรณ์ ของคริสตจักรในระยะไม่
นานหลังจากการสิน้ พระชนม์ของพระเยซู
วันอำทิ ตย์

สเทเฟนได้เห็นพระเยซูบนสวรรค์

สเทเฟนเป็ นมัคนายกคนหนึ่งของคริสตจักรในสมัยแรก ท่านไม่ได้
เป็ นสาวกหนึ่งใน 12 คนของพระเยซู แต่ท่ านรักพระเยซูและไปตามที่
ต่างๆ สอนถึงเรื่องพระองค์
งานของสเทเฟนท าให้ พ วกยิ ว โกรธ เขาได้ จ ับ ท่ า นมาใต่ ส วน
กล่าวหาว่าท่านดูหมิน่ พระเจ้า ด้วยความอดทนใจเย็น สเทเฟนได้เล่าให้
พวกเขาฟั งถึงเรื่องต่างๆ ในพระคัมภีร์ท่ไี ด้พยากรณ์ถงึ การเสด็จมาของ
พระเยซู และเรื่องเหล่านัน้ ได้เกิดขึน้ สมจริง พระองค์ได้เสด็จมาแล้ว และ
เป็ นผูท้ พ่ี วกเขาจับไปฆ่า
สเทเฟนอธิบายมากเท่าใด ผูน้ าของชาวยิวก็ยงิ่ โกรธมากยิง่ ขึน้ พวก
เขาขบเคีย่ วฟั นและฉีกเสือ้ ผ้า คว้าก้อนหินขว้างเพือ่ ให้สเทเฟนตาย
ขณะนัน้ เอง พระเจ้าทรงให้ สเทเฟนได้เห็นนิมติ อ่าน กิจการ 7:56
ว่าท่านได้เห็นอะไร "ดูเถิด ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้ าแหวกเป็ นช่อง และบุตร
มนุษย์ยนื อยู่เบือ้ งขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า"
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พวกยิวพากันเอาหินขว้างสเทเฟนจนท่านตาย ท่านเป็ นคริสเตียน
คนแรกที่ได้รบั การข่มเหง แต่ท่านตายขณะทีเ่ ห็นนิมติ พระเยซูประทับอยู่
บนสวรรค์กบั พระบิดา สเทเฟนมีความแน่ ใจว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมา
และให้ท่านฟื้ นจากความตาย รับท่านไปสวรรค์
วันจันทร์

นิ มิตทำให้เซำโลตำบอด

กิจการบทที่ 9 เล่ าถึงนิมิต 2 ครัง้ ครัง้ แรกพระเจ้าทรงปรากฏแก่
เซาโลผู้ทาการกดขี่ข่มเหงคริส เตียน เซาโลเกลียดคริส เตียน เขาเที่ยว
ตามหาคริสเตียนตามบ้านและทีท่ างาน เมื่อพบก็จบั มาขังคุกไว้
ขณะที่เซาโลเดิน ทางเพื่อ จะไปหาพวกคริส เตีย นที่เมือ งดามัส กัส
ทันใดนัน้ มีแสงสว่างจ้าส่องมาจากสวรรค์ แสงนัน้ สว่างจนทาให้เขาซบลง
กับพืน้ ดิน
มีเสียงดังมาจากสวรรค์ว่า "เซาโล เจ้าข่มเหงเราทาไม?"
"ท่านเป็ นใคร" เซาโลถามด้วยความกลัว
"เราเป็ นเยซูทเ่ี จ้าข่มเหงนัน้ "
ทันใดนัน้ เซาโลก็เปลี่ยนเป็ นคนใหม่ เขายินยอมท าตามที่พระเจ้า
ต้องการ พระเยซูบอกให้เขาเข้าเมืองและรอคาสังที
่ น่ นั ่ เซาโลต้องการ
คนช่วย แสงสว่างจ้านัน้ ทาให้เขาตาบอดไป
พระเจ้าทรงปรากฎแก่ชายอีกคนหนึ่งชื่อ อานาเนีย ในเมืองดามัสกัส
"เราอยากจะให้เจ้าไปหาเซาโล เอามือวางรักษาตาของเขาให้เห็นได้" พระ
เจ้าตรัส
อานาเนียรูเ้ รื่องของเซาโล อานาเนียกับคริสเตียนคนอื่นๆ เคยซ่อน
ตัวจากเซาโล แต่ตอนนี้พระเจ้าต้องการให้เขาไปหาเซาโลและรักษาเขาให้
หาย เป็ นเรื่องที่เหลือเชื่อสาหรับ อานาเนีย แต่เขาเคยได้รบั ข่าวจากพระ
เจ้าและเชื่อฟั งพระองค์
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พระเจ้ามีงานอย่ างหนึ่ งให้เซาโลท า และพระองค์จะประทานข่าว
หลายอย่างให้บอกแก่คริสตจักร เซาโลเป็ นศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า
ไปสู่ชนต่างชาติ ซึ่งไม่ใช่พวกยิว แต่ต้องการจะเรียนรู้ถึงความรอดของ
พระเยซู
เซาโลเปลีย่ นชื่อเป็ นอะไรหลังจากการกลับใจของท่าน กิจการ 13:9
………………………………………………….……………………………
เปาโลซึ่งเป็ นศาสดาพยากรณ์ต่างชาติได้เขียนจดหมายที่ประทับใจ
หลายฉบับ จดหมายเหล่านี้กลายเป็ นหนังสือพระคัมภีรใ์ หม่ ดูว่า เราจะหา
หนังสือเหล่านี้ได้กเ่ี ล่ม ……………………………………………………...
วันอังคำร

คำทำนำย-ของประทำนแก่คริ สตจักร

ในจดหมายฉบับหนึ่งของเปาโลทีม่ ไี ปถึงคริสตจักรทีก่ รุงโรม ท่านได้
บอกเกีย่ วกับพรสวรรค์ทพ่ี ระเจ้าทรงประทานแก่คริสตจักรของพระองค์
พรสวรรค์ส ิ่งแรกที่เปาโลพูดถึงคือ การพยากรณ์ จะมีผู้พยากรณ์
เกิดขึ้นในโบสถ์ ผู้พยากรณ์จะเป็ นผู้ส่งข่าวของพระเจ้า และทานายเรื่อง
ต่างๆ ในอนาคต และจะเป็ นพยานถึงพระเยซู ผูพ้ ยากรณ์จะดาเนินชีวติ ที่
ดีเป็ นตัวอย่างแก่คนอื่น
ผูพ้ ยากรณ์ไม่ใช่สาหรับพระคัมภีรเ์ ก่าและใหม่เท่านัน้ แต่จะเป็ นผูใ้ ห้
ข่าวคริสตจักรจนถึงเวลาทีพ่ ระเยซูจะเสด็จกลับมาอีก
วันพุธ

นิ มิตเรื่องคริ สตจักรแก่ยอห์น

วันแรกของสัปดาห์น้ีเราได้อ่านถึงนิมติ ของยอห์นทีเ่ กาะปั ทโม นิมติ
ของยอห์นทัง้ หมดเป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วกับคริสตจักร มีทงั ้ เรื่องดีและเรื่องไม่ดที ่ี
จะเกิดแก่คริสตจักร
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ยอห์นได้เห็นการสงครามต่อสูร้ ะหว่างพญานาค(ซาตาน) และผูห้ ญิง
(คริสตจักร) พญานาคพยายามทาลายคริสตจักรแต่ไม่เป็ นผลสาเร็จ
มีคริสตจักรอยู่มากมาย ยอห์นพูดถึงคริสตจักรใด ท่านเล่าให้เราฟั ง
เล็กน้อยเรื่องคริสตจักรทีแ่ ท้จริง เพือ่ จะได้ไม่สบั สน
อ่านวิวรณ์ 12:17 หาดูทย่ี อห์นบอกว่า คริสตจักรทีแ่ ท้จริงจะทาอะไร
2 อย่าง
1. …………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………….
เรารู้ ว่ า เฉลยธรรมบั ญ ญั ติ ค ื อ อะไร แต่ ค าพยานของพระเยซู
หมายความว่าอย่างไร? ยอห์นไม่ได้อธิบายไว้ในข้อความนี้แต่อธิบาย
ไว้ภายหลัง
อ่านวิวรณ์ 19:10 คาพยานของพระเยซูคอื อะไร?
………………………………………………….……………………………
ใช่แล้ว คริสตจักรทีแ่ ท้จริงของพระเจ้าจะมีคาพยากรณ์
วันพฤหัสบดี ศำสดำพยำกรณ์ในคริ สตจักร
ศาสนาจารย์ด ริล ลี่ เฮเนส ก าลัง เปิ ดประชุ ม ประกาศศาสนา ค า
เทศนาของเขาจะมีเรื่องการพยากรณ์อยู่เสมอ ในคืนแรกเขาอธิบายถึงผู้
พยากรณ์ ในพ ระคั ม ภี ร์ เ ก่ า คื น วั น ที่ ส องของเขาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ความสามารถในการพยากรณ์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของพระคัมภีร์ใหม่ ในคืนที่
สามเขาได้อธิบายเกี่ยวกับคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสทีไ่ ด้รบั พระพรในเรื่องการ
พยากรณ์คอื ชีวประวัตแิ ละหนังสือของ นางเอเลน จี. ไว้ท์
หญิงคนหนึ่งได้มาฟั งการเทศนาตัง้ แต่สองคืนแรก ด้วยความสนใจ
อย่างยิ่งในเรื่องค าพยากรณ์ เมื่อ จบการประชุมคื นที่ส อง เธอได้มาพบ
อาจารย์เฮเนสและถามว่า "โบสถ์ของคุณมีศาสดาพยากรณ์หรือคะ?"
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"อะไรทาให้คุณถามอย่างนี้" ศาสนาจารย์ตอบ
"เพราะคาเทศนาของคุณคืนนี้นะสิคะ"
"ใช่แล้ว คริสตจักรของเรามีศาสดาพยากรณ์"
"ถ้ า เป็ นอย่ า งนั ้น การที่ ฉั น ค้ น หามาตั ้ง หลายสิ บ ปี ก็ จ บลงแล้ ว
ขอบคุณพระเจ้า"
"หมายความว่าอย่างไรครับ " อาจารย์เฮเนสถาม หญิงนัน้ อธิบายว่า
เกือบ 30 ปี มาแล้ว หลังจากทีไ่ ด้ศกึ ษาหนังสือวิวรณ์ เธอเชื่อว่าคริสตจักร
ในยุคสุดท้ายของพระเจ้าจะสามารถทาการพยากรณ์ เธอได้สอบถามตาม
โบสถ์ต่างๆ ถึงเรื่องการพยากรณ์ แต่ต้องผิดหวัง อาจารย์เ ฮเนสได้เชิญ
เธอมาฟั งให้ได้ในคืนต่อมา เรื่องการพยากรณ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีส หญิงนัน้ ได้มาฟั งและรูส้ กึ ตื่นเต้นในเรื่องทีไ่ ด้ฟ้ง
สัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนถึงศาสดาพยากรณ์ผนู้ นั ้ คือ นางเอเลน จี.
ไว้ท์ และการผ่านข้อพิสจู น์ต่างๆ แสดงว่านางเป็ นผูพ้ ยากรณ์ทแ่ี ท้จริง
วันศุกร์ สรุปผล
ลองดูว่าเรายังจาข้อพิสูจน์ของผู้พยากรณ์ได้หรือไม่ เรื่องนี้เป็ นเรื่อง
สาคัญมากเรื่องหนึ่งทีพ่ ระเจ้าต้องการจะให้เรารู้ พระองค์ตอ้ งการจะให้เรา
สามารถพิสจู น์ทุกคนทีอ่ า้ งว่าเป็ นผูพ้ ยากรณ์ว่าเป็ นจริงๆ หรือไม่
ข้อพิสจู น์ต่างๆ มีอะไรบ้าง?
1. คาพยากรณ์ของผูพ้ ยากรณ์แท้จริงจะเกิดขึน้ จริง
2. คาพยากรณ์ของท่านจะสอดคล้องกับคาสอนในพระคัมภีร์
3. ผูพ้ ยากรณ์ทแ่ี ท้จริงจะบอกว่าคาทานายของท่านมาจากพระเจ้า
4. การดาเนินชีวติ ของท่านจะแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงอยู่กบั ท่าน
5. ท่านจะสอนว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้า พระผูช้ ่วยให้รอดผูเ้ ดียวของ
มนุษยชาติ
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เปิ ดดูใน โรม 12:6-8 ถึงของประทานของพระวิญญาณ
1. ………………….…..………… 2. ……………….…….….………
3. ………………….…..………… 4. ……………….…….….………
5. ………………….…..………… 6. ……………….…….….………
7. ………………….…..………… 8. ……………….…….….………
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บทที่ 13
ผู้พยำกรณ์สมัยปัจจุบนั
ข้อควรจำ "พระองค์จะทรงให้ท่านมันคงอยู
่
่จนถึงที่สุด เพื่อให้ท่าน
ปราศจากทีต่ ใิ นวันของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา" 1 โครินธ์ 1:8
บ่ำยวันสะบำโต ทูตสวรรค์ปรำกฏที่กระโจมของเรำ
นางเอเลน จี. ไว้ท์ ได้เทศนาทีไ่ บร์ทตันแคมป์ ทีป่ ระเทศออสเตรเลีย
ในปี ค.ศ. 1894 คนชอบฟั งเธอพูดเกี่ยวกับธรรมบัญญัติ 10 ประการ และ
การเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องของพระเยซู
ในเมืองใกล้ๆ นัน้ มีก ลุ่มเด็กหนุ่ มเกเรพากันมาก่อกวนที่กระโจมที่
เปิ ดการประชุม โดยการเอาหินขว้างและดึงกระโจมอื่นๆ ให้ล้ม เมื่อพวก
เด็ก หนุ่ ม แอ๊ ด เวนตี ส ได้ ยิน ถึง แผนงานในคืน ต่ อ มาว่ า พวกเขาจะพัง
กระโจมของนางเอเลน จี. ไว้ท์
ข่าวนี้รู้ไปถึงผู้ควบคุมการประชุมนี้ เขาจึงได้ไปขอความคุ้มกันจาก
ต ารวจ ทางการต ารวจได้ส่งชาวไอริช ร่างสูงใหญ่ ซึ่งเป็ น แคทอลิค มา
คุม้ ครองกระโจมของนางเอเลน จี. ไว้ท์
นางเอเลน จี. ไว้ท์ ไม่รสู้ กึ กลัวคาขู่เหล่านัน้ หลายครัง้ ทีท่ ตู สวรรค์ได้
ดูแลนาง ได้ช่วยนางไว้จากศัตรู หลังจากเลิกการประชุมในคืนนัน้ นางก็
เข้านอนตามปกติ
ไม่นานหลังเที่ยงคืน ขณะที่ต ามกระโจมต่างๆ เงียบสงบ ตารวจที่
เฝ้ ายามถึงกับตาค้างเมื่อเห็นแสงอยู่ เหนือกระโจมของนางเอเลน จี. ไว้ท์
เขาเฝ้ าดูนิ่งไม่เคลื่อนไหว ขณะที่รูปร่างของทูตสวรรค์ปรากฏเป็ นสีเงิน
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ตารวจผูน้ นั ้ รูส้ กึ ประทับใจมาก คงเช่นเดียวกับทหารยามทีเ่ ฝ้ าอุโมงค์พระ
ศพของพระเยซู
ตารวจคิดว่าการเฝ้ ายามของเขาไม่มีความจาเป็ นอีกต่อไป เขาจึง
กลับไปทีก่ รม เขาอธิบายว่า นางเอเลน จี. ไว้ท์ ปลอดภัยดีและปลอดภัย
มากกว่าการดูแลของเขา เพราะทูตสวรรค์ของพระเจ้าอยู่ทน่ี นั ่
คืนวันต่อ มาต ารวจนี้ ได้มาประชุม เขาอยากมาฟั งหญิงผู้ซ่ึงได้รบั
เกียรติจากพระเจ้าและทูตสวรรค์ เขากลับมาฟั งนาง เอเลน จี. ไว้ท์ ทุก
คืน และเมื่อสิน้ สุดการประชุม เขาได้รบั บัพติสมา
4 ปี หลังจากการประชุมครัง้ นี้ นางเอเลน จี. ไว้ท์ ได้เขียนหนังสือผู้
พึงปรารถนาแห่งปวงชน ตอนหนึ่งนางได้เขียนว่า
"เราได้รบั การคุ้มครองดูแลจากทูตสวรรค์ ไม่ว่าอันตรายนัน้ จะเห็น
หรือไม่เห็นก็ตาม เราจะไม่มวี นั รู้จนกระทังเราได้
่
เห็นแสงแห่งความรอด
เราจึงได้รวู้ ่าพระเจ้าทรงจัดการเรื่องเหล่านี้"
สัปดาห์น้ี เราจะได้อ่านเรื่องหลายเรื่องที่เล่าถึงว่า พระเจ้าทรงดูแล
นางเอเลน จี. ไว้ท์ อย่างไร และพระองค์ทรงตรัสแก่พลไพร่ของพระองค์
โดยผ่านนางเอเลน จี. ไว้ท์ อย่างไร
วันอำทิ ตย์ ข่ำวของนำงมำจำกพระเจ้ำ
เอเลน โกล ฮาร์มอน และคู่แฝดของนางอลิซาเลท เกิดที่กอร์แฮม
เมน เมื่อ วัน ที่ 26 พฤศจิก ายน ค.ศ. 1827 เมื่อ เอเลน อายุ ไ ด้ 9 ปี มี
เด็กหญิงอายุ 13 ปี ได้เอาหินขว้างเอเลนจนหมดสติไป เอเลนป่ วยเป็ น
เวลานาน แม้ว่าเธอจะหายป่ วย แต่สุขภาพไม่ดี ทาให้ต้องหยุดเรียนแค่
ชัน้ ประถม 3
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ในปี ค .ศ. 1840 เธอได้ยิน วิล เลี่ย ม มิล เลอร์ เทศนาว่ าพระเยซู จ ะ
เสด็จกลับมายังโลกนี้ราวปี ค.ศ. 1844 เอเลนได้ศึกษาคาพยากรณ์ ด้วย
ตนเอง และแน่ใจว่าข่าวของวิลเลีย่ ม มิลเลอร์เป็ นความจริง
เธอเศร้าเสียใจมาก เมื่อ วัน ที่ 22 ตุ ล าคม ค.ศ. 1844 ผ่ านไปแล้ว
พระเยซูยงั ไม่ได้เสด็จกลับมา แล้วในเดือนธันวาคมเธอได้รบั นิมติ เป็ นครัง้
แรก ขณะนัน้ เธออายุได้ 17 ปี มีน้ าหนัก 80 ปอนด์ เธอป่ วยเป็ นโรคปอด
และหัวใจอ่อน เธอยังห่างไกลจากการเป็ นศาสดาพยากรณ์อยู่มากตามที่
ผูค้ นทัวไปคาดหวั
่
ง
ในนิมิต ครัง้ แรกของเธอ เธอเห็นชาวแอ๊ดเวนตีส กาลังเดิน ไปตาม
ทางตรงและแคบเหนือโลกนี้ พระเยซูพาเธอไปสวรรค์ เธอได้เห็นสวรรค์
และต้นไม้แห่งชีวติ พระเจ้าสังให้
่ เธอบอกให้ใครๆ รูถ้ งึ ข่าวนี้ ครัง้ แรกเธอ
ไม่ตอ้ งการทาอย่างนัน้ เลย แต่ความตัง้ ใจทีจ่ ะทาตามพระเจ้าสังมี
่ มากกว่า
ปี 1845 เธอเริ่ม เดิน ทางไปเยี่ย มผู้เ ชื่อ แอ๊ ด เวนตีส กลุ่ ม เล็ก ๆ ที่
ท้อแท้ห มดกาลังใจ มีคนจานวนมากยอมรับข่าวและนิมติ ของเธอว่ามา
จากพระเจ้า
ปี 1846 เอเลน จี. ไว้ท์ แต่งงานกับเจมส์ ไวท์ ศาสนาจารย์ของแอ๊ด
เวนตีส ทัง้ สองช่วยยึดกลุ่มผู้เชื่อไว้ด้วยกัน และในปี 1860 ได้รวบรวมผู้
เชื่อเข้ามาอยู่ในคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจนถึงปั จจุบนั นี้
เอเลน จี. ไว้ท์ มีบุตรชาย 4 คน 2 คนเสียชีวติ ในวัยเด็ก แม้ว่างาน
ของเธอจะทาให้เธอต้องจากบ้านเกือบตลอดเวลา เธอก็ได้ตดิ ต่อกับลูกๆ
และดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชดิ
เอเลน จี. ไว้ท์ ได้ให้ข่าวพิเศษจากพระเจ้าแก่ผู้ท่ีต้อ งการ เธอได้
เขีย นมากกว่า 25 ล้านค า (หนังสือ พระคัม ภีร์มีป ระมาณ 774,746 ค า)
ตลอดระยะการทางาน 70 ปี พระเจ้าทรงประทานนิมติ แก่ เอเลน จี. ไว้ท์
ประมาณ 2,000 ครัง้ บางครัง้ เป็ นข่าวจาเพาะตัวบุคคล บางครัง้ เป็ นเรื่อง
ของงานและความมุ่งหมายของทัง้ คริสตจักร
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ในวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1915 เวลา 15:40 น. เอเลน จี. ไว้ท์ ก็
เสียชีวติ
วันจันทร์ ข่ำวของนำงเอเลน จี. ไว้ท์ เป็ นพยำนถึงพระเยซู
วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1844 ผู้รบั ใช้พ ระเจ้ารู้ส ึกผิดหวังและเสียใจ
มาก ตลอดวัน นัน้ เขาได้ค อย หวังว่าพระเยซู จะเสด็จมาพร้อ มด้วยทูต
สวรรค์ของพระองค์และรับเขาไปสวรรค์ แต่พระองค์ไม่ได้เสด็จมา ในคอร์
แฮนเมน เอเลน ฮาร์ม อน ขณะนัน้ อายุ ไ ด้ 16 ปี ได้เฝ้ าคอยพร้อ มกับ
ครอบครัวของเธอ ถึงตอนค่าทุกคนผิดหวังมากจนเกือบจะทนไม่ได้ เอ
เลนหวังไว้ว่า พระเยซูจะทรงให้เธอมีร่างกายใหม่ทแ่ี ข็งแรงและสวยงาม
ถึงเดือนตุลาคม 2-3 สัปดาห์ หลังจากวันเกิดของเอเลน ครบ 17 ปี
ได้ไปทีบ่ า้ นของเพื่อนเพื่ออธิษฐาน และศึกษาพระคัมภีรก์ บั เพื่อนๆ อีก 4
คน เอเลนยังไม่ทราบว่าพระเจ้าจะทรงเลือกเธอเป็ นผูส้ ง่ ข่าวของพระองค์
ขณะที่ทุกคนกาลังคุกเข่าอธิษ ฐาน เอเลน รู้สกึ มีแสงสว่างสง่าราศี
ของพระเจ้าล้อมรอบเธอไว้และรู้สกึ ว่าตัวกาลังลอยสูงขึ้นๆ จากพื้น เธอ
หันไปมองเห็นเพื่อนๆ แต่มองไม่เห็นใครแล้วเสียงหนึ่งพูดขึน้ "มองขึน้ ไป
สูงอีกหน่อย"
เอเลนแหงนหน้ามองสูงขึน้ เธอเห็นทางเดินทีแ่ คบและยาว อยู่เหนือ
โลก พวกแอ๊ ด เวนตีส ก าลัง เดิ น ตามทางนั ้น มีพ ระเยซู เ ป็ นผู้ น าทาง
พระองค์ทรงให้กาลังใจและนาพวกเขาไปสู่เมืองบริสุทธิ ์ แสงสว่างจากต้น
ทางส่องสว่างไปตลอดทาง
เอเลน ได้ยิน บางคนพูด ว่า "ทางนี้ สูงชันและแคบ ปี น ล าบาก นัน้
ไม่ใช่พระเยซูท่นี าเราอยู่แล้ว " เอเลน เห็นไฟที่ส่องทางเดินอยู่นัน้ ดับมืด
ไป แล้วเขาได้ตกลงมาอยู่ในโลกทีม่ ดื ข้างล่าง
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แอ๊ดเวนตีสคนอื่นๆ มองตามพระองค์ตลอดเวลา "เรารอดแล้ว" เขา
พูด "พระเยซูเป็ นผูน้ าของเรา" เอเลนปี นบันไดสูงชันพร้อมกับพวกเขา
จนกระทังถึ
่ งเมืองบริสุทธิ ์ เรารู้สกึ ว่าหัวใจจะระเบิดด้วยความยินดี เมื่อ
พระเยซูยม้ิ ให้เรา และสวมมงกุฎบนศีรษะของเรา
พระเยซูเปิ ดไข่มุกออกกว้างและกล่าวว่า "ความบาปของท่านได้ถูก
ชาระแล้วโดยความตายของเราบนไม้กางเขน ท่านกล้ายืนหยัดเพื่อความ
จริงของเรา จงเข้ามาเถิด"
เอเลนเข้าไปในเมืองพร้อมกับคนอื่นๆ เราเดินบนถนนทองคา เราได้
เห็นบ้านสวยงามที่พ ระเยซูทรงสร้างไว้สาหรับพลไพร่ของพระองค์ เรา
เห็นบัลลังก์ของพระเจ้าล้อมรอบด้วยสายรุง้ เราได้เห็นแม่น้ าแห่งชีวติ และ
ต้ น ไม้ แ ห่ ง ชีว ิต มีผ ลสีท องปนเงิน เราได้ แ ตะต้ อ งพิณ ทองและมีเสีย ง
ไพเราะออกมา
พระเจ้าทรงแสดงให้เอเลนเห็นว่า เมื่อโลกนี้ถูกเปลีย่ นแปลงใหม่แล้ว
จะสวยงามเพียงใด เราได้เห็นโต๊ะอาหารเป็ นเงิน ยาวหลายไมล์ ซึ่งพล
ไพร่ของเจ้าจะได้นัง่ รับประทานในวันหนึ่ง บนโต๊ะอาหารมีผลไม้และถัว่
ทุกชนิด
"ขอข้า พเจ้า รับ ประทานผลไม้ บ้ า งได้ ไ หม?" เอเลนถามพระเยซู
"ตอนนี้ ยงั ไม่ได้" พระองค์ต อบอย่างสุ ภาพ "ถ้าเจ้าซื่อ สัต ย์เจ้าจะได้กิน
ผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวติ และดื่มน้ าจากน้ าพุใกล้บลั ลังก์พระเจ้า เอเลน
เจ้าต้องกลับไปเล่าให้คนทัง้ หลายฟั งถึงสิง่ ทีเ่ ราได้แสดงแก่เจ้า" แล้วเอเลน
ก็รสู้ กึ ว่าถูกทูตสวรรค์พาลงมาสูโ่ ลกนี้
ขณะที่เอเลนได้รบั นิมติ เธอไม่หายใจ เพื่อนๆ ที่กาลังอธิษฐานอยู่
ด้วยคิดว่าเธอตายแล้ว หลังจากหยุดหายใจไปนาน เธอก็เริม่ หายใจตื้นๆ
และต่อมาก็หายใจเป็ นปกติ
หนึ่ งสัปดาห์ต่ อ มาพระเจ้าทรงประทานนิ มิต แก่ เอเลนอีกครัง้ หนึ่ ง
เธอทราบว่า พระองค์ทรงให้ เธอเป็ นผู้ส่งข่าวของพระองค์ "เรามีข่าวให้
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ท่านต้องเดินทางไปบอกทุกหนแห่ง พระเจ้าทรงตรัสสัง่ ท่านต้องเขียนสิง่
ทีเ่ ราจะบอกให้"
วันอังคำร นำงเอเลน จี. ไว้ท์ ดำเนิ นชีวิตตำมแบบของพระเจ้ำ
ข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งถึงศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า คือ ผลของผูน้ ัน้
หมายความถึงผลของการกระทา การดาเนินชีวติ ของเขา
ศาสนาจารย์ เอ็ช เอ็ม เอส ริชาร์ด ผูป้ ระกาศศาสนาทางวิทยุมาเป็ น
เวลานาน ได้เล่ าว่า ได้ฟั งว่าคุ ณ พ่อ ท่านคุ ยกับ ชายคนหนึ่ งที่ ไม่ เชื่อ ว่า
หนังสือที่นางเอเลน จี. ไว้ท์ เขียนนัน้ ได้รบั การดลใจจากพระเจ้า ชายผู้น้ี
ตัง้ ใจต่อต้านอยู่ก่อนแล้ว เขาไม่ยอมฟั งเหตุผลทีเ่ ป็ นไปได้ ในทีส่ ุดคุณพ่อ
ของอาจารย์รชิ าร์ด กล่าวว่า "มีคาถามข้อหนึ่งที่จะถามท่าน โปรดตอบ
ด้วยใจจริง เวลาที่ท่านอ่านหนังสือเหล่านี้ ท่านเป็ นคนเลวลงหรือดีข้นึ "
"แน่นอนต้องดีขน้ึ " ชายนัน้ ตอบ คุณพ่อของอาจารย์รชิ าร์ด ตอบว่า "ดี ถ้า
อย่างนัน้ ผมก็สบายใจ ผมต้องการทราบแค่นนั ้ "
อาจใช้มาตราฐานเดียวกันนี้พสิ ูจน์ชวี ติ ของนางได้ ตลอดเวลาทางาน
70 ปี ของนางเอเลน จี. ไว้ท์ อยู่ในนิวอิงแลนด์ มิชิแกน สวิสเซอร์แลนด์
ออสเตเลีย และแคลิฟอร์เสีย นางเอเลน จี. ไว้ท์ เป็ นมนุษย์สามัญชนที่มี
คนเป็ นอัน มากที่ เ ฝ้ า ดู ก ารด าเนิ น ชีว ิต ของนาง เพื่อ จะจับ ผิด และหา
ข้อบกพร่อง
ผู้หนึ่งที่ทาดังนี้คอื จอห์น แมททีสนั ศาสนาจารย์คณะแบ๊บตีส เมื่อ
ถึงวัยชราท่านเขียนว่า "ที่บ้านนางไม่ได้แกล้งถ่อมตัวลงเลย นางทางาน
บ้าน ถ่อมตัวและพูดคุยกับเพื่อนบ้าน เหมือนกับคนที่ไม่เคยเป็ นนักพูด
เมื่อ นางพู ด กับ ประชาชนนางไม่ ไ ด้แ สดงศิล ปะหรือ ความรู้ข องมนุ ษ ย์
ธรรมดา นางพูดง่ายๆ แต่จริงใจ และมีอานาจ นี่เป็ นสิง่ แสดงว่า นางเคย
อยู่กบั พระเยซูและศึกษาถึงพระองค์"
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วันพุธ ข่ำวของนำงเอเลน จี. ไว้ท์ ช่วยปรับปรุงสุขภำพ
วันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1863 ครอบครัวไว้ท์มาเยี่ยมและพักอยู่กับ
ครอบครัวฮิลลาร์ดที่ออทเสโก รัฐมิชแิ กน ขณะที่ทงั ้ สองครอบครัวกาลัง
คุกเข่าอธิษฐานนางเอเลน จี. ไว้ท์ ได้รบั นิมติ 45 นาที หลังจากนัน้ เอเลน
ได้เล่าให้ฟังเล็กน้อยถึงสิง่ ทีน่ างได้เห็น เป็ นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและคริส
เตียน ควรจะดูแลร่างกายของเขาอย่างไร ข่าวนัน้ มีพ้นื ฐานมาจากพระ
คัมภีร์ 1 โครินธ์ 6:19
หลักทัวไปเรื
่
่องสุขภาพทีน่ างเอเลน จี. ไว้ท์ เขียนไว้ดงั นี้
1. ความเจ็บปวดส่วนใหญ่มสี าเหตุมาจากการฝ่ าฝืนกฎของธรรมชาติ
2. สิง่ กระตุน้ เช่น เครื่องเทศ ยานอนหลับ สุรา บุหรี่ ชา และกาแฟ เป็ น
อันตรายต่อร่างกาย
3. การรับประทานเนื้อสัตว์ทาให้เกิดโรค อาหารทีด่ ที ส่ี ุดถือแบบทีพ่ ระเจ้า
ประทานให้ในสวนเอเดน มีผกั ถัว่ ผลไม้ และข้าว
4. รับประทานอาหารเกินไป หรือระหว่างมือ้ กินจุกจิก เป็ นอันตราย
5. ต้องรักษาร่างกายของเราและสิง่ แวดล้อมให้สะอาด
6. การออกกาลังกายและการพักผ่อน จาเป็ นสาหรับสุขภาพทีด่ ี
7. น้าสะอาด อากาศบริสุทธิ ์ และแสงแดด เป็ นยาของพระเจ้าทีจ่ ะรักษา
และฟื้ นฟูสุขภาพทีด่ ไี ว้
8. เราต้องมีความตัง้ ใจเสมอทีจ่ ะทาในสิง่ ทีถ่ ูก
จงเติมคาลงในข้อความจาก 1 โครินธ์ 6:19
ท่านไม่รหู้ รือว่า……………………...ของท่านเป็ น…………………..
ของ……………………………………ซึ่งสถิต อยู่ในท่ าน ซึ่งท่ านได้รบั
จากพระเจ้า ท่านไม่ใช่.............................ตัวท่านเอง
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วันพฤหัสบดี แผนที่สำหรับอนำคต
เรากาลังอยู่ระหว่างทางไปสวรรค์ แต่มอี นั ตรายมากมายคอยเราอยู่
ซาตานก็อ อกมาเพื่อ ท าลายเรา ดาเนี ย ลบอกว่ า จะเป็ น ยุ ค ของความ
ยากลาบาก ตัง้ แต่เกิดเป็ นชาติมาจนถึงสมัยนัน้ ก็ยงั ไม่เคยมีลาบากใดเท่า
(ดาเนียล 12:1)
แต่ พ ระเจ้าไม่ ไ ด้ท รงปล่ อ ยให้เราล้ม ลุ ก คลุ ก คลานอยู่ใ นความมืด
พระองค์ทรงประทานพระคัมภีรแ์ ก่เรา และพระองค์ทรงประทานหนังสือ
ของนางเอเลน จี. ไว้ท์ ซึ่ ง ท าหน้ า ที่เ หมือ นแว่ น ขยาย นิ มิต ของนาง
เกี่ยวกับวาระสุดท้ายของโลกแสดงให้เห็นภาพชัดว่าจะเกิดอะไรขึน้ และ
เราทุกคนจะต้องทาอย่างไรเมื่อถึงเวลานัน้
พระคั ม ภี ร์ แ ละหนั ง สื อ ของเอเลน จี . ไว้ ท์ ท างานร่ ว มมื อ กั น
เหมือนกับแผนที่ทางหลวงที่มชี ่อื ถนนต่างๆ และบางแห่งก็จะมีช่อื เมือง
ใหญ่ ๆ พระคัมภีร์เป็ นแผนที่ขนาดใหญ่ ซึ่งจะนาไปถึงที่หมาย หนังสือ
ของ เอเลน จี. ไว้ท์ ขยายให้เห็นวาระสุดท้าย และรายละเอียดเพิม่ เติม
เพือ่ ทาให้การเดินทางบนถนนง่ายขึน้
แผนที่ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตาม จะไม่เกิดคุณค่า นอกจาก
ได้เอามาใช้ เราจะต้องฝึกหัดใช้แผนทีท่ งั ้ สองอย่างของพระเจ้าทุกวัน
วันศุกร์

เชือกบนท้องฟ้ ำ

เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1868 ขณะอยู่ท่ีแบทเทิลครีก มิชิแกน นางเอ
เลน จี. ไว้ท์ฝันว่าได้เดินทางไป กับแอ๊ดเวนตีสกลุ่มหนึ่ง มีของใส่เกวียน
เต็มแน่นหนาหลายเกวียน ถนนทีเ่ ริม่ ชัน ข้างหนึ่งเป็ นเหวลึก อีกข้างหนึ่ง
มีห น้ าผาสูงชัน เมื่อ เดินทางไปในถนนก็แ คบลงๆ ในที่สุดพวกเขาต้อ ง
หยุดเพือ่ ขนของลงมาจากเกวียนทิ้งไว้ เอาของทีจ่ าเป็ นจริงๆ สาหรับชีวติ
ผูกไว้บนหลังม้าที่ลากเกวียน แล้วขี่ม้าเดินทางต่อไป แต่ทางทัง้ สองฝั ง่
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แคบลงไปอีก และชันยิง่ ขึ้นด้วย เขาจึงลงจากม้าแล้วเดินเข้าไปเรียงเป็ น
แถวเดียว ไต่ตามกันทีละคน อันตรายมาก คนทีอ่ ่อนแอบางคนก็หนั หลัง
เดินกลับไป
ทันใดนัน้ เอง มีเชือกเล็กๆ ห้อยลงมาจากท้องฟ้ าต่อหน้ากลุ่ มชนที่
กาลังปื น อยู่นัน้ ทุ ก คนจับ เชือ กนี้ ไ ว้เพื่อ ช่ ว ยทรงตัว เขาเดิน สัก พักจน
เหนื่อยมาถึงสุดทางเดิน ข้างหน้าเป็ นเหวใหญ่ ไม่มที างที่จะให้พวกเขา
เดินต่อไป จากหุบเขาข้างล่างพวกเขาได้ยนิ เสียงหัวเราะ การพูดจาหยาบ
คาย และเสียงเพลงทีไ่ ม่น่าฟั งและมีรอยเลือดติดทีห่ น้าผาก แสดงว่ามีคน
เคยเดินทางมาทีน่ ่กี ่อนแล้ว
"เราจะต้อ งพึ่งเชือ กอย่างเดียวแล้ว " นางเอเลน จี. ไว้ท์ พูด แต่ ผู้
เดินทางกระซิบถามด้วยความกลัวว่า "เชือกนี้ห้อยลงมาจากอะไร?" พวก
เขาได้ยนิ เสียงตอบว่า "พระเจ้าทรงยึดเชือกนี้ไว้ พวกเราไม่ตอ้ งกลัว"
แล้วนางเอเลน จี. ไว้ท์ ก็จบั เชือกโหนข้ามเหวที่น่ากลัวนัน้ ไปสู่ทาง
ทุ่งหญ้าอันสวยงาม ในที่สุดทุกคนก็ข้ามไปโดยความปลอดภัย เขารู้สกึ
หมดห่ ว ง ทัง้ ยิน ดีแ ละขอบคุ ณ ที่ได้มาอยู่ต รงที่ทุ่งหญ้ าเขียวชะอุ่ม และ
สวยงาม ท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆ ทุกคนมีความสุขอย่างสมบูรณ์
นางเอเลน จี. ไว้ท์ เขียนว่ า "ความฝั นครัง้ นี้ ชดั เจน ไม่มีข้อ สงสัย
และประทับใจข้าพเจ้ามาก ทุกสิง่ ที่ขา้ พเจ้าเห็นจะอยู่ในความทรงจาของ
ข้าพเจ้าอย่างแจ่มชัด ไม่มวี นั เลือนหายไป"
เราได้อ่านเรื่องของนางเอเลน จี. ไว้ท์ มา 2-3 เรื่องแล้ว ในสัปดาห์น้ี
เราได้เรียนรู้ถึงความเป็ นจริงบางอย่างในชี วติ ของนาง นางเป็ นศาสดา
พยากรณ์ใช่ไหม? คนจานวนมากเชื่อว่านางคือผูพ้ ยากรณ์ แต่ เราจะไม่รู้
อะไรจนกว่าเราจะเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ขอให้เราอ่านจากหนังสือผูพ้ ยากรณ์
และผู้นา หรือผู้พงึ ปรารถนาแห่งปวงชน และมีหนังสือ 2 เล่ม เฉพาะคน
หนุ่ ม -สาวคือ "ทู ต สวรรค์เฝ้ า เหนื อ กระโจม" โดย ดี เอ เดลฟิ ล ด์ และ
"เรื่องของคุณยายฉัน" โดย เอลล่า เอ็ม โรบินสัน
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