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ค ำน ำ 
 
  ศาสดาพยากรณ์เป็นคนพิเศษ เป็นผู้ส่งข่าวของพระเจ้า ตัง้แต่       
อาดมัและเอวาท าบาป และไม่อาจจะพูดกบัพระเจา้ไดโ้ดยตรง พระเจา้ได้
ทรงใชม้นุษย์เป็นผูส้ ื่อข่าว เพื่อเตอืนใหเ้ราไดท้ราบล่วงหน้าถงึความทุกข์
ยากที่จะเกดิขึ้น และเรยีกรอ้งให้มนุษย์หนัเสยีจากความบาป ทัง้ยงับอก
เล่าเรื่องราวของพระเยซูพระผูช้่วยใหร้อด 
  ในงวดนี้ เราจะได้เรียนถึงศาสดาพยากรณ์หลายท่าน เราจะรู้ว่า
ศาสดาพยากรณ์ไม่ได้เป็นผู้ชายเสยีทัง้หมด และท่านไม่ได้เป็นผู้อาวุโส    
(คนแก่) ไปเสยีทุกคน เราจะทราบว่าพระเจา้ทรงตรสักบัท่านเหล่านี้หลาย
วิธี เช่น ทางนิมิต ความฝัน ทางทูตสวรรค์ และทรงตรัสกับพวกเขา
โดยตรง ศาสดาพยากรณ์บางคนท าความผิดร้ายแรง บางคนโดนฆ่า 
เพราะข่าวที่เขาน าไปบอก เราจะพบว่าค าพยากรณ์ไม่ได้จบลงเมื่อพระ
คมัภรีเ์ขยีนเสรจ็สมบูรณ์ 
  ขณ ะเรียนบทเรียนแต่ ละบท เราพยายามนึกว่าตัว เองเป็น       
ศาสดาพยากรณ์ผูน้ัน้ ลองนึกภาพดวู่าจะเป็นอย่างไร ถา้พระเจา้ทรงเรยีก
เราใหเ้ป็นผูส้ ื่อข่าวในเวลานัน้ ก่อนทีเ่ราจะศกึษาบทเรยีนทุกวนั จงทูลขอ  
พระองค์ทรงช่วยให้เราได้ยนิและเขา้ใจข่าวที่พระองค์ทรงประทานให้แก่
เรา พระวิญญาณองค์เดียวกันที่ได้ดลใจเหล่าศาสดาพยากรณ์ในพระ
คมัภีร์จะทรงตรสักบัเรา และช่วยให้เรารู้จกัพระเจ้าดีขึ้น และถ้าเรายอม  
พระวญิญาณจะทรงน าชวีติของเรา 
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บทท่ี 1 

ระบบส่ือสำรของพระเจ้ำ 
 

 
ข้อควรจ ำ     “ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรสัด้วยวธิีต่างๆมากมายแก่
บรรพบุรุษของเราทางพวกผู้เผยพระวจนะ แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์
ได้ตรสัแก่เราทัง้หลายทางพระบุตร   ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตัง้ให้เป็นผู้รบั
สรรพสิง่ทัง้ปวงเป็นมรดก   พระองค์ได้ทรงสร้างกัลปจกัรวาลโดยพระ
บุตร ” (ฮบีร ู1:1, 2) 
  

เล่ียงออกมำจำกไฟ 

 ชวีติท่ามกลางทะเลทรายอนัรอ้นและน่าเบื่อหน่าย โมเสสขณะนี้เป็น
ชายแก่ เขารูส้กึว่าชวีติของเขาลม้เหลว เขาค านึงถงึอดตีที่ได้ถูกปกป้อง
อย่างมหัศจรรย์ ต่อมาได้ถูกเลี้ยงดูในพระราชวังของกษัตริย์ฟาโรห์
ประเทศอยีปิต์ และจุดมุ่งหมายปลายทางคอืเป็นผูน้ าพลไพร่อสิราเอล แต่
เขากลบัไม่ได้เป็น นอกจากคนเลี้ยงแกะให้พ่อตา วนัแลว้วนัเล่า เขาต้อง
น าแกะที่ดื้อดึงเหล่านี้ไปที่ทุ่งหญ้าและบ่อน ้าที่หายากในทะเลทราย เขา
คดิสงสยัว่าพระเจ้าที่แม่ของเขาและยาโคบเคยบอกว่าจะอยู่กบัเขาเสมอ
นัน้ ตอนน้ีอยู่ทีไ่หน? 
  ทนัใดนัน้ เขาเหลือบไปเห็นว่ามีไฟลุกอยู่ในพุ่มไม้ที่ขึ้นในแม่น ้าที่
ขอดแหง้ เขารบีไปเพือ่จะดบัไฟก่อนทีจ่ะลุกลามไปเป็นอนัตรายแก่ฝูงแกะ 
เมื่อเขาเขา้มาใกลพุ้ม่ไมท้ีไ่ฟก าลงัลุกอยู่ เขาเหน็สิง่ทีอ่ธบิายไม่ได ้คอื พุ่ม
ไม้ที่ไฟก าลงัลุกอยู่นัน้ ใบของมนัมไิด้ไหม้ด้วย และดอกตูมที่เริม่จะออก
ในฤดนูัน้กย็งัสดเหมอืนตอนเชา้ทีย่งัมนี ้าคา้งอยู่ 

บ่ำยวนัสะบำโต  
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  โมเสสยนืตาคา้งจอ้งมองไฟอยู่ นึกหาค าอธบิายในเรื่องนี้ และทนัใด
นัน้เอง กม็เีสยีงเรยีกดงัขึน้ว่า "โมเสส โมเสส" ซึง่เป็นเสยีงทีม่อี านาจมาก 
รอ้งเรยีกจากพุม่ไมน้ัน้ 
  "ขา้พระองคอ์ยู่ทีน่ี่" โมเสสตอบดว้ยความหวาดกลวั 
  "อย่าเขา้มาใกลเ้กนิกว่านี้ จงถอดรองเท้าของเจา้เสยี เพราะที่ๆ  เจ้า
ยนือยู่นี้เป็นที่บรสิุทธิ ์เราเป็นพระเจา้ของบรรพบุรุษของเจา้ พระเจา้ของ
อบัราฮาม พระเจา้ทีแ่ม่ของเจา้ไดส้อนถงึ" 
  โมเสส ถอดรองเท้าออกและได้ซบหน้าลงกบัดินซ่อนหน้าไว้ เสยีง
นัน้เป็นเสยีงของพระเจ้า ซึ่งตรสักบัโมเสสและตรสัสัง่ถงึงานพเิศษที่ท่าน
จะตอ้งท า 
  เปิดพระคมัภีรข์องเราและอ่านใน อพยพ 3:10 พระเจา้ทรงต้องการ
ใหโ้มเสสท าอะไร? ………………………………………………………….. 
  โมเสส ตอบเลี่ยงเพื่อปฏิเสธงานนี้ ท่านได้ทูลพระเจ้าถึง 3 ครัง้ว่า 
ท่านไม่สามารถจะท างานนี้ได้ ค าปฏิเสธแก้ตวัของโมเสสคอือะไร?  หา
ค าตอบไดจ้าก อพยพ 3:11;  4:1 และ 4:10 ……………………………… 
………………………………………………………………………………. 
 

หลำยทำง 

  เริม่แรกที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์หลายพนัปีก่อนสมยัของ
โมเสส พระองคต์รสักบัมนุษยท์ุกวนั เช่นเดยีวกบัที่เราพูดกบับดิา มารดา 
หรอืครูของเรา หลงัจากทีอ่าดมัและเอวาท าบาป พระองคจ์ะท าอย่างไรจงึ
จะทรงติดต่อกับมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักโดยที่ไม่ท าอันตรายแก่เขา 
แน่นอนไม่มีปัญหาอะไรใหญ่เกินไปส าหรบัพระองค์ พระองค์ทรงพบ
หลายวธิทีีจ่ะตดิต่อกบัพลไพร่ของพระองค ์    

วนัอำทิตย ์ 
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  จงจดัเรยีงอกัษรขา้งล่าง เพื่อทราบถงึวธิทีี่พระเจ้าทรงตดิต่อกบัคน
บางคนในพระคมัภีร์ ข้อพระคัมภีร์จะช่วยให้ค าตอบและบอกเรื่องราว
ละเอยีดขึน้ 

พระเจ้ำตรสักบั                            อย่ำงไร?            ค ำตอบ 
มทัธวิ 1:20  โยเซฟ  มาควนัฝ  ……………………… 
กจิการ 10:9-10  เปโตร  มนิต ิ ……………………… 
1 พงศก์ษตัรยิ ์13  เยโรโบอมั   ผพย้กูาณ์ร  ……………………… 
ลูกา 1:11-13  เศคารยิาห ์ คทรตูวสร ์ ……………………… 
2 ทโิมธ ี1:5  ทโิมธ ี าดบาิดมรา  ……………………… 
1 ซามเูอล 3:1-4  ซามเูอล  เงยีส  ……………………… 
 

ปำกเสียงของพระเจ้ำ 

  กลับไปดูบทเรียนเมื่อวานนี้ ว่าพระเจ้าทรงตรัสกับ เยโรโบอัม
อย่างไร? 1 พงศ์กษตัรยิ ์13  บอกว่าคนของพระเจา้ไดน้ าข่าวของพระเจา้
ไปบอกกษตัรยิ ์ค าเรยีกคนของพระเจา้อกีอย่างหนึ่งคอื "ผูพ้ยากรณ์" พระ
เจ้าทรงเลือกคนพิเศษให้เป็นผู้พยากรณ์ของพระองค์ ผู้นัน้อาจจะหนุ่ม
หรอืแก่ อาจจะเป็นหญงิหรอืชาย อาจจะเป็นผูม้กีารศกึษาด ีหรอือาจจะไม่
เคยไปโรงเรียนเลย เรื่องต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งส าคัญ ที่ส าคญัคือ คน
เหล่านี้ ฟังว่า ข่าวของพระเจ้าคืออะไร และน าข่าวนัน้ไปสู่ผู้ที่พระเจ้า
ต้องการ ตลอดงวดนี้คุณจะเรยีนรูจ้กัผู้พยากรณ์หลายคน บางคนท างาน
ใหพ้ระเจา้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีบางคนท าผดิรา้ยแรง 
  โมเสสเป็นคนแรกที่พระคมัภีร์เรยีกว่าเป็นผู้พยากรณ์  อ่านเฉลย
ธรรมบญัญัติ 34:10-11 และเขยีนลงเป็นค าพูดของคุณเองว่า พระคมัภีร์
กล่าวว่าอย่างไร? ................................................................................... 
………………………………………………………………………………. 

วนัจนัทร ์ 
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  พระเจา้ทรงท าการอศัจรรยผ์่านทางไมเ้ทา้ของโมเสส หาค าตอบจาก
พระเจา้คมัภรีถ์งึสิง่อศัจรรยท์ีเ่กดิขึน้เมื่อโมเสสใชไ้มเ้ทา้ 
  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  ……………………………………………………. 
 

โมเสส-ผู้พยำกรณ์ของอิสรำเอล 

  มีหลายพันครอบครวัที่ติดตามโมเสสออกมาจากประเทศอียิปต ์ 
แน่นอนในจ านวนนี้ต้องมเีดก็หนุ่มสาวอยู่หลายพนัคน เดก็หนุ่มคนหนึ่งที่
อาราด เมื่ออยู่ในอียิปต์ อาราดและบิดามารดานับถือพระรามคือพระ
อาทิตย์ และโอซิริสพระเจ้าข้าวโพด อาราดได้ถูกสอนว่ามีพระเจ้าอยู่
มากมาย เมื่ออาราคมาอยู่ในป่าติดตามโมเสส เขาจึงสบัสน ขณะนี้เขา
ไม่ไดอ้ยู่ในอยีปิตแ์ลว้ใครจะเป็นพระเจา้ของเขา 
  อาราคและครอบครวัของเขาได้ฟังโมเสสพูด "พระเจ้าของเราเป็น
พระเจา้องค์เดยีวเท่านัน้ พระเจา้ต่างๆ ในอยีปิต์ทีเ่จา้จากมา และที่คานา
อนัที่เจ้าก าลังจะไปไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จรงิ แต่เป็นเพียงเศษไม้ หรอืหิน
เท่านัน้ พระเจา้ของเราทรงเนรมติสรา้งโลก พระเจ้าของเราทรงเรยีกอบั
ราฮามและยาโคบ พระองค์ทรงตรัสกับข้าฯในป่า และทรงช่วยเจ้า
ทัง้หลายออกมาจากประเทศอยีปิต์" ผูพ้ยากรณ์โมเสสไดส้อนอาราคและ

วนัองัคำร  
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พวกอสิราเอลหลายอย่างเกี่ยวกบัพระเจา้และบอกว่า พระองคต์้องการให้
พวกเขาด าเนินชวีติอย่างไร? 
  โมเสสสอนว่าพระเจา้ทรงมรีะเบยีบ พระองคม์กีฎต่างๆ ทีเ่ขาจะต้อง
เชื่อฟังและปฏบิตัติาม โมเสสได้บอกพวกเขาเรื่องพระผู้ช่วยให้รอดที่จะ
มาตายแทนความบาปของเขา ท่านได้แสดงการถวายลูกแกะเป็นเครื่อง
ถวายบูชา เพื่อแสดงว่าพวกเขาระลกึถงึและไวว้างใจในพระผูช้่วยใหร้อด
ที่จะเสดจ็มา โมเสสสอนให้พวกอิสราเอลรกัษาความสะอาดเรื่องเสื้อผ้า 
ร่างกาย และกระโจมทีพ่กั ท่านสอนใหม้เีมตตาและไม่กดขีข่ม่เหงกนั 
  อาราดดีใจที่พระเจ้าตรสักับโมเสส และโมเสสน าข่าวมาบอกแก่
อสิราเอลไดว้่า พระองคต์รสัว่าอย่างไร?  
  มีสิ่งหนึ่งที่โมเสสกล่าวซ ้าอีกและอาราคชอบมาก เราจะพบได้ใน
เฉลยธรรมบญัญตั ิ6:4, 5 เตมิค าตอบลงในช่องว่าง  
 “โอ   คนอสิราเอล   จงฟังเถดิพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของเราทัง้หลาย 
เป็น ...................................... พวกท่านจงรกัพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ ของ
ท่านด้วย ............................... และ ..........................สิ้นสุดก าลงัของ 
ท่าน” อาราคพยายามที่จะท าอย่างนัน้ รบัใช้พระเจ้าอย่างดีที่สุดที่เขาจะ
ท าได ้และพระเจา้ยงัคงตอ้งการใหเ้ราท าอย่างนี้ดว้ย 
 

ค ำเขียนท่ีได้รบักำรดลใจ  

 บ่อยครัง้ที่พระเจ้าทรงสัง่ให้ผู้พยากรณ์ของพระองค์  บันทึกข่าว
หลายอย่างที่พระองค์บอกเขา เราทราบไหมว่า ส าคญัอย่างไรในการ
บนัทกึขา่วต่างๆ ไว ้………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 

วนัพธุ  
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 โมเสส บันทึกถึงสิ่งต่างๆ ที่ท่านเรยีนรู้จากพระเจ้า พวกยิวเรยีก
หนังสอืที่โมเสสเขยีนว่า "หนังสอืกฎหมาย"  หนังสอื 5 เล่มแรกของพระ
คมัภรีค์อือะไร?  
 1. ………………………….… 2. ……..……………..……… 
 3. ………………………….… 4. ……..……………..……… 
 5. ………………………….…  

 ท่านอาจคดิว่าผูพ้ยากรณ์ต้องเป็นคนดพีรอ้ม มฉิะนัน้พระเจา้จะทรง
ใช้ผู้นั ้นได้อย่างไร แต่ไม่จ าเป็น ความจริงผู้พยากรณ์ เป็นมนุษย์
เช่นเดียวกบัเรา เขามคีวามรู้สึกเหนื่อย โกรธ ท าผิดได้ บางครัง้เขาไม่
ยอมเชื่อฟังพระเจ้า แม้แต่โมเสสผู้พยากรณ์ผู้ยิง่ใหญ่ของพระคมัภีรก์็ยงั
ไม่ดพีรอ้ม แต่ทัง้นี้ไม่ไดห้มายความว่า พระเจา้จะใชผู้น้ัน้ไม่ได้ 
  มคีรัง้หนึ่งทีโ่มเสสรูส้กึเหนื่อยมาก ท่านมอีายุเกอืบ 120 ปี เป็นเวลา 
40 ปี ทีท่่านไดน้ า และสอนพวกอสิราเอล บ่อยครัง้ทเีดยีวทีพ่วกเขาแสดง
กริยิาไม่ดตี่อโมเสส เขามกัจะบ่นในสิง่ที่โมเสสท าและกล่าวโทษท่านเมื่อ
เกดิการผดิพลาด 
   เป็นเวลาหลายสปัดาห์แล้วที่อากาศในทะเลสาปแห้งแล้ง ล าธาร
เล็กๆ แห้งขอด ขวดใส่น ้าของผู้คนเกอืบจะแห้งขอด แน่นอนเรื่องนี้ไม่ใช่
ความผดิของโมเสส แต่ผูค้นกโ็ทษท่านอยู่ด ี
  "ขา้ฯ ควรจะท าอย่างไรด"ี  โมเสสทลูถามพระเจา้ 
  "จงออกไปทีก่อ้นหนิใหญ่สแีดง แลว้จงพดูกบัก้อนหนิในนามของเรา" 
พระเจา้ตรสักบัโมเสส "เราจะใหน้ ้าไหลออกจากหนินัน้ แลว้ผูค้นและสตัว์
จะไม่กระหายน ้าอกีต่อไป" 
  แต่โมเสสยงัไม่หายโกรธ แมว้่าท่านจะรูถ้งึวธิแีก้ปัญหานัน้แลว้กต็าม 
โมเสสเดินไปที่ก้อนหนิ คงกระทืบเท้าเช่นเดยีวกบัที่คุณท าเมื่อโกรธคุณ
แม่ โมเสสถอืไมเ้ทา้มหศัจรรยน์ัน้ เมื่อท่านมาถงึกอ้นหนิ ท่านไม่ไดพู้ดกบั
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หนิดงัที่พระเจ้าทรงสัง่ แต่ท่านได้ใช้ไม้เท้าตทีี่หนิเต็มแรง และตะโกนว่า 
"เจา้พวกดือ้ดงึ ฉนัจะตอ้งเอาน ้าออกมาจากกอ้นหนิใหเ้จา้หรอื?" 
  ทนัใดนัน้เหมอืนกบัไดเ้ปิดก๊อกน ้า น ้าไกลออกมามากมาย โมเสสได้
ท าผดิ แต่พระเจา้ยงัทรงกระท าการมหศัจรรย ์
  อย่างไรกด็โีมเสสต้องรบัผลของบาปนัน้ ท่านไม่ไดใ้หเ้กยีรตพิระเจ้า
ต่อหน้าคนทัง้หลาย ท่านได้ให้ข่าวของพระเจ้าผิดๆ อ่าน กันดารวิถ ี
20:12 โมเสสไดร้บัโทษอะไร? ……………………………………………... 
………………………………………………………………………………. 
  โมเสสเป็นผู้พยากรณ์ที่ซื่อสตัย์ ท่านเป็นผู้จดบนัทึกเรื่องที่ท่านท า
ผิดและถูกลงโทษไว้เอง ซึ่งเป็นเรื่องต้องใช้ความมานะพยายามมาก
ทเีดยีว 
 

พระเจ้ำยงัทรงติดต่อกบัมนุษย ์

  บวรไม่ชอบทีจ่ะถูกเรยีกว่าเป็นขโมย แต่เขากเ็ป็นจรงิๆ เขามองเหน็
สิง่ที่เขาอยากได้ซึ่งเป็นของๆ คนอื่น ถ้าไม่มใีครมอง เขากเ็อาของนัน้ไป 
สิง่เหล่านัน้ไม่ไดเ้ป็นของใหญ่ เป็นลูกอมจากลิ้นของน้องสาวของเขา หรอื
เป็นมดีพบัที่เขาพบที่สนามซึ่งเป็นของเพื่อนเขาเอง ชื่อปิต ิมคีรัง้หนึ่งที่
เขาหยบิห่อหมากฝรัง่มาจากรา้นขายโดยทีไ่ม่ไดจ่้ายเงนิ 
  จติใต้ส านึกรบกวนเขาอยู่ เขารูว้่าเป็นการผดิทีห่ยบิเอาของๆ คนอื่น 
ต่อมามเีรื่องแปลกๆ เกดิขึน้เหมอืนกบัว่าทุกแห่งที่เขาไป ผู้คนพากนัพูด
ถงึแต่เรื่องความซื่อสตัย ์คุณพ่ออ่านเรื่องในการนมสัการเกีย่วกบัอาคานผู้
ขโมยเสือ้คลุม เงนิและทอง เรื่องเทศนาของอาจารยจ์อหน์สนั ตอนเชา้วนั
สะบาโตเกี่ยวกบัเฉลยธรรมบญัญัติขอ้ที่ 8  "อย่าลกัทรพัย์" อาจารย์ชัน้
ประถม 6 ของบวรไดเ้ชญินายต ารวจใหม้าพูดเรื่องการหยบิเลก็หยบิน้อย
จากรา้นขายของ 

วนัพฤหสับดี  
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  ค ่าวนัหนึ่ง เมื่อบวรแน่ใจว่า คุณแม่และคุณพ่อออกจากบ้านไปแล้ว 
เขาเปิดกระเป๋าเงนิของคุณแม่ เขาตัง้ใจว่าจะยมืเงนิ 100 บาท โดยที่ไม่
ขออนุญาตก่อน เพือ่ไปซือ้จรวดทีเ่ขาอยากได ้
  "บวร ลูกหยบิอะไรจากกระเป๋าแม่" เสยีงถามของคุณแม่ท าให้บวร
ตกใจ ธนบตัรใบละร้อยอยู่ในมอืของเขา ไม่มโีอกาสที่เขาจะแก้ตวัได้ จงึ
ไดบ้อกว่าจะขอยมืเงนิคุณแม่ไปก่อน 
  "นี่เป็นการขโมยนะ บวร" คุณแม่พูดอย่างเสยีใจ หลงัจากทีไ่ดพู้ดกบั
บวรพกัหนึ่ง คุณแม่ไดอ้่าน 1 โครนิธ์ 6:10 ขอ้ความในนัน้บอกว่าขโมยจะ
ไม่มโีอกาสไดไ้ปสวรรค ์
  เป็นครัง้แรกที่บวรคดิถงึการขโมยเลก็ๆ น้อยๆ ของเขาว่าเป็นเรื่อง
ส าคญัเพยีงไร เขาได้อธษิฐานพรอ้มกบัคุณแม่ ขอให้พระเจา้ทรงยกโทษ
ให ้และช่วยใหเ้ขาท าทุกสิง่ทีถู่กตอ้งและสามารถเอาชนะสิง่ทีจ่ะกลายเป็น
นิสยัทีเ่ลวรา้ย 
 พระเจา้ทรงพยายามทีจ่ะตดิต่อกบับวรหลายวธิ ีเรื่องความบาปของ
เขา มวีธิใีดบา้ง? ……………………………………………………………. 
 

สรปุผล 

  สปัดาหน์ี้เราไดเ้รยีนรูว้่า พระเจา้ตรสักบัพลไพร่ของพระองคอ์ย่างไร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ผ่านทางผู้พยากรณ์ บางครัง้เมื่อพระเจ้าตรัสกบัคนก็
ไม่เชื่อฟัง ถ้าเราจะให้แน่ใจว่าเราจะไม่ได้ยนิว่า พระเจ้าตรสัอะไรกบัเรา 
เราอาจจะท าอะไร? ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
  ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าเราต้องการให้ข่าวของพระเจ้าผ่านไปสู่ตวัเรา 
เราจะตอ้งท าอะไร? ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 

วนัศกุร ์ 
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  ถ้าเราอยากจะได้ยินพระเจ้า อยากจะทราบข่าวที่ให้กับ เรา จงใช้
เวลาสกัครู่ เดีย๋วนี้เพื่อทูลพระองค ์จงขอบคุณพระองค์ส าหรบัพระคมัภรี ์
ส าหรับผู้พยากรณ์ เช่น    โมเสส ผู้ซึ่งได้บันทึกข่าวส าหรับเรา และ
ส าหรบัคนอื่นๆ ที่ช่วยเราให้ได้ยนิเสยีงของพระองค์ ค าอธษิฐานแบบนี้ 
พระองคจ์ะทรงตอบ 
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บทท่ี 2 
กำรทดสอบผู้พยำกรณ์ 

 

 
ข้อควรจ ำ  "ไปค้นพระโอวาทและถ้อยค าพยาน  ดูเถดิ  แน่นอนทเีดยีว
คนทีไ่ปพดูเช่นน้ี กเ็ป็นคนทีไ่ม่มรีุ่งอรุณเสยีเลย" (อสิยาห ์8:20) 
 

ใครเป็นผู้พยำกรณ์แท้จริง 

  กษัตรยิ์อาหบัแห่งอสิราเอลและกษัตรยิ์ยะโฮซาฟาดแห่งยูดาก าลงั
วางแผนที่จะบุกกองทพัของซีเรยี แต่ยงัไม่มัน่ใจ พระองค์ต้องการรูก้่อน
จะท าสงครามว่า จะไดช้ยัชนะหรอืไม่ 
  กษัตริย์ยะโฮซาฟาดแนะให้เรียกผู้พยากรณ์สักคนหนึ่งมาถามด ู
กษตัรยิอ์าหบัจงึเรยีกผูพ้ยากรณ์มา ไม่ใช่คนเดยีวแต่ถงึ 400 คน เขาต่าง
อา้งว่าเป็นผูส้ง่ขา่วของพระเจา้ 
  เขาเหล่านัน้ใหค้วามมัน่ใจแก่กษตัรยิว์่า "ออกไปท าสงครามเถดิ พระ
เจา้จะทรงใหพ้ระองคช์นะพวกซเีรยี" 
  แต่มบีางอย่างในค าพูดและการแสดงของผู้พยากรณ์เหล่านี้ ท าให้
กษัตรยิ์ยะโฮซาฟาดไม่ไว้ใจเขา พระองค์จงึถามกษัตรยิ์อาหบัว่า "มใีคร
อกีไหมทีเ่ราจะแน่ใจไดว้่าเป็นผูพ้ยากรณ์ของพระเจา้ทีแ่ทจ้รงิ" 
  กษตัรยิอ์าหบัตอบอย่างลงัเล "มคีนชื่อว่า มคีายาห ์แต่เราเกลยีดผูน้ี้ 
เขาพยากรณ์เรื่องไม่ดเีกีย่วกบัเราเสมอ" 
  กษัตรยิ์ยะโฮซาฟาดกล่าวว่า "ขอได้ส่งคนไปรบัเขามา เพื่อจะดูว่า
เขาจะท านายเรื่องสงครามของเราว่าอย่างไร? 

บ่ำยวนัสะบำโต  
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  กษตัรยิอ์าหบัจงึสัง่ให้ทหารไปเรยีกมคีายาห์มา ทหารบอกมคีายาห์
ว่า "จงทูลกษัตรยิ์ว่าอสิราเอลจะชนะสงคราม กษัตรยิ์ไม่อยากจะฟังข่าว
ไม่ดจีากท่าน" 
  กษตัรยิ์ถามมคีายาห์ด้วยความกระตอืรอืร้น "เราควรจะท าสงคราม
ไหม พระเจา้จะทรงใหเ้ราไดช้ยัชนะไหม" 
  มคีายาห์ตอบว่า "แน่นอน จงออกไปรบเถิด ทุกอย่างจะเรยีบร้อย" 
แต่กษตัรยิอ์าหบัรูอ้ยู่ในใจว่า มคีายาหไ์ม่ไดใ้หข้า่วทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้ 
  พระองคต์ะโกนว่า "จงบอกความจรงิมาว่า พระเจา้บอกอย่างไร เรื่อง
สงครามครัง้นี้"  
  มีคายาห์กล่าวด้วยเสียงรนัทดว่า "ข้าพระองค์เห็นพวกอิสราเอล
กระจัดกระจายทัว่ไปบนเขา ทัง้อิสราเอลและยูดาจะพ่ายแพ้กระจัด
กระจาย กษตัรยิข์องอสิราเอลจะถูกฆา่ในการสูร้บ" 
  ผูพ้ยากรณ์คนหนึ่งชื่อ เศเดคยีาห์ ผูไ้ดท้ านายไวก้่อนว่า กษตัรยิ์จะ
ได้ชยัชนะ ได้ออกมาแล้วตบหน้ามคีายาห์ แล้วพูดว่า "เจ้ากล้าพูดอย่าง
นัน้กบักษตัรยิไ์ดอ้ย่างไร เจา้ไม่มคี าท านายทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้ แต่เรามี" 
  กษตัรยิ์อาหบัโกรธมาก กล่าวว่า "เราจะส่งเจ้าเขา้คุก เมื่อเราได้ชยั
ชนะกลบัมา ทุกคนจะรูว้่าเจา้เป็นผูพ้ยากรณ์เทยีมเทจ็" 
  "ถูกต้องแล้ว" มีคายาห์ตอบ "ถ้าพระองค์กลบัมาด้วยดี ก็แสดงว่า 
พระเจา้มไิดส้ง่ขา่วผ่านทางขา้พเจา้" 
  อ่านตอนจบของเรื่องนี้ไดจ้าก 1 พงศ์กษตัรยิ์ 22:29-37 ว่าเกดิอะไร
ขึน้กบักษตัรยิอ์าหบั ………………………………………………………. 
 เป็นการพสิจูน์อะไรเกีย่วกบัค าท านายของมคีายาห ์……………… 
………………………………………………………………………………. 
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กำรทดสอบ 

  ปัญหาอย่างหนึ่งเกี่ยวกบัการพยากรณ์คือ ทุกคนจะอ้างว่า เป็นผู้
พยากรณ์ของพระเจ้า ในพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่า จะมีผู้พยากรณ์เท็จ
เช่นเดยีวกบัผู้พยากรณ์ที่แท้จรงิ แล้วเราจะทราบได้อย่างไร เราจะแน่ใจ
ไดอ้ย่างไรว่า ผูท้ีบ่อกว่าเขาเป็นผูส้ง่ขา่วของพระเจา้เป็นอย่างนัน้จรงิๆ  
 พระคมัภรีไ์ดใ้หว้ธิทีดสอบ 5 อย่าง เพื่อทีจ่ะหาผูพ้ยากรณ์ทีแ่ท ้ครสิ
เตียนทุกคนควรจะเข้าใจวิธีทดสอบนี้  จงท่องจ าไว้แล้วน าไปใช้ การ
ท่องจ าไม่ใช่เรื่องสนุกเสมอ แต่ในกรณีนี้เป็นเรื่องส าคญัมาก จะท าให้เรา
ไม่ถูกหลอกใหห้ลงเชื่อผดิๆ  
  มขีอ้พระคมัภรีส์ าคญัที่เราจะต้องท่องจ า อ่านและอธบิายด้วยค าพูด
ของเราเอง 
 เยเรมยี ์28:9  ……………………………………………………… 
  อสิยาห ์8:20  ……………………………………………………… 
  2 เปโตร 1:21  ……………………………………………………… 
  มทัธวิ 7:20-23  ……………………………………………………… 
  1 ยอหน์ 4:1-3  ……………………………………………………… 

  ขอ้ทดสอบแต่ละขอ้ไม่เพยีงพอทีจ่ะพสิูจน์ว่า ค าพยากรณ์นัน้มาจาก
พระเจา้ แต่เมื่อรวมกนัเขา้จะเป็นขอ้ทดสอบทีใ่ชไ้ดผ้ล เมื่อคดิถงึเรื่องเมื่อ
วาน เราจะบอกเหตุผลสัก 2 ข้อได้ไหมว่าท าไมเศเดคียาห์ จึงไม่ใช้ผู้
พยากรณ์ทีแ่ทจ้รงิ 1 พงศก์ษตัรยิ ์22:11; 35:24  
 1. ……………………………………………………………………. 
 2. ……………………………………………………………………. 
 
 

วนัอำทิตย ์ 
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นิมิต-เหมือนกบัได้อยู่ท่ีนัน่จริงๆ 

  เราอาจจะสงสัยว่า ผู้พยากรณ์ทราบได้อย่างไรว่า เขาเป็นผู้
พยากรณ์ และพระเจ้าตรัสกับเขาบ่อยครัง้ที่ข่าวของพระเจ้ามาสู่ผู้
พยากรณ์โดยทางทีม่หศัจรรยเ์หนือมนุษย ์ 
  เราจ าเรื่องของโมเสสกบัพุ่มไม้ทีม่ไีฟลุกโชตไิด้ไหม มหศัจรรยท์ี่พุ่ม
ไมไ้ดถู้กไฟเผา สิง่ทีท่ าใหโ้มเสสทราบว่าพระเจา้ตรสักบัเขา 
  บ่อยครัง้ทีผู่พ้ยากรณ์ไดร้บันิมติ นิมติคลา้ยกบัความฝัน แต่ผูร้บันิมติ
ไม่ไดน้อนหลบั ทุกอย่างเหมอืนเรื่องจรงิ ผูน้ัน้ได้เหน็ ไดก้ลิน่ ไดย้นิเสยีง 
และมคีวามรูส้กึสมัผสัขณะทีไ่ดร้บันิมติ 
 สิง่เหล่านี้เกดิขึน้กบัศาสดาพยากรณ์อสิยาห ์อ่านเรื่องจากพระคมัภรี์
ของเรา อิสยาห์ 6:1-9 เป็นการเรียกให้อิสยาห์มาเป็นผู้พยากรณ์แก่
อสิราเอล 
  อสิยาหไ์ดเ้หน็อะไร? …………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
  อสิยาหไ์ดย้นิอะไร? …………………………………………………... 
………………………………………………………………………………. 
 อสิยาหร์ูส้กึอะไร? …………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
  ใจของอิสยาห์ไม่มคีวามสงสยัเลยว่า พระเจ้าทรงเรยีกให้มาเป็นผู้
พยากรณ์ของพระองค ์
 

ค ำสญัญำเร่ืองบทกลอน 

  อิสยาห์นอกจากจะเป็นศาสดาพยากรณ์แล้ว ท่านยังเป็นนักแต่ง
โคลงกลอนดว้ย ข่าวทีท่่านน ามาเป็นค าสญัญามากมายทีย่งัไม่เกดิขึน้ ค า

วนัจนัทร ์ 

วนัองัคำร  
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สญัญาที่น่าชื่นชมข้อหนึ่ง เราจะพบได้ในอิสยาห์ 65:17 จงหาให้พบค า
สญัญานี้และเขยีนลง ……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
 

ถ้ำค ำสญัญำนัน้มำจำกพระเจ้ำ จงเช่ือฟัง 

  เมื่อเราไดท้ดสอบผูพ้ยากรณ์และข่าวทีท่่านน ามาแลว้ เราตอ้งเชื่อฟัง
และปฏบิตัติามสมยัทีอ่สิยาหเ์ป็นผูพ้ยากรณ์ ครัง้หนึ่งกษตัรยิ์เฮเซคยีาหม์ี
ปัญหา พวกซีเรยีที่ อาหบั และเยโฮชาฟัท เคยต่อสู้ด้วยได้ขู่จะรุกราน
พระองค ์กษตัรยิ์ของซีเรยีไดจ้บั 10 ตระกูลของอสิราเอลไปเป็นทาสแล้ว 
ขณะนี้พระองคข์ูจ่ะมารบกวนอกี 2 ตระกูล ซึง่เป็นชาตยิดูา พระองคไ์ดส้่ง
จดหมายมาถงึกษตัรยิเ์ฮเซคยีาหข์ูว่่าจะท ารา้ยอย่างใดบา้งกบัพวกยดูา 
  กษัตรยิ์เฮเซคยีาห์กลวั เป็นใครบ้างที่จะไม่กลวั พระองค์เข้าไปใน
วหิารแลว้อธษิฐาน พระเจา้ทรงฟังค าอธษิฐานนัน้ และไดส้ง่ขา่วผ่านทางผู้
พยากรณ์อสิยาหว์่า "อย่ากลวั พระเจา้ทรงสญัญาจะป้องกนัเยรซูาเลม็และ
ประเทศของกษตัรยิ"์ 
  เฮเซคยีาห์ไม่ต้องออกไปรบเอง แต่พระเจ้าจะทรงรบกบัพวกซีเรยี
แทนชาวยดูา อสิยาหบ์อกว่าอะไร อ่าน  
  2 พงศก์ษตัรยิ ์19:35, 36 ……………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
  เราคดิว่าจะเกดิอะไรขึ้น ถ้ากษัตรยิ์เฮเซคยีาห์ไม่ฟังค าของอิสยาห ์
แต่ไดอ้อกไปรบเอง เหมอืนกบัอาหบัและเยโฮชาฟัท 
 

กำรแสดงกำรมหศัจรรยไ์ม่ใช่ข้อทดสอบท่ีเช่ือถือได้ 

  "คุณพ่อคะ ชนะเพื่อนของหนูเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่โบสถ์เขาเมื่อคนื " 
เสาวภาบอกคุณพอ่ตอนค ่าวนัจนัทร์ 

วนัพธุ  

วนัพฤหสับดี  
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  "เขามีการรกัษาโรคกนัที่โบสถ์ ชนะบอกว่ามีคนป่วยมากมายเป็น
มะเร็ง เป็นง่อย และโรคอื่นๆ ศาสนาจารย์ได้อธิษฐานให้เขา แล้วส่วน
ใหญ่ก็หายป่วย เราควรจะไปโบสถ์ของชนะนะคะ โบสถ์ของเราไม่เคยมี
การอศัจรรยแ์บบน้ีเลย" 
   คุณพ่อหยุดคดิสกัครู่ "ดูแล้วอาจจะเป็นอย่างนัน้ สิง่มหศัจรรย์เป็น
เรื่องตื่นเต้น แต่เราจะตดัสนิใจว่าจะไปโบสถ์ใด หรอืเชื่อฟังศาสนาจารย์
คนไหนจากสิง่มหศัจรรยเ์พยีงอย่างเดยีวไม่ได"้ คุณพอ่พดู 
  "ท าไมล่ะคะ" เสาวภาถาม "ส าหรบัหนูแลว้คดิว่านัน้เป็นเครื่องหมาย
ทีแ่สดงว่า พระเจา้ทรงอยู่กบัพวกเขา"  
  "ไม่ใช่...การมหศัจรรยก์็เทยีมเทจ็ได้" คุณพ่อพูด "ลูกจ าไดไ้หมตอน
ทีโ่มเสสขอรอ้งฟาโรหใ์หป้ล่อยพวกอสิราเอลเป็นอสิระ และพระเจา้ทรงท า
ใหไ้ม้เท้าของโมเสสกลายเป็นงู คนเล่นกลชาวอยีปิต์ก็ท าไดเ้ช่นเดยีวกบั
พระเจา้" 
  "จรงิดว้ยค่ะ" เสาวภานึกได ้"แลว้เราจะทราบไดอ้ย่างไรล่ะคะว่า การ
มหศัจรรยไ์หนมาจากพระเจา้หรอืไม่ใช่" 
 "ไม่ใช่เรื่องงา่ยเสมอ" คุณพอ่ตอบ "พระคมัภรีบ์อกใหเ้ราทดสอบดวู่า
ผู้ท าการมหัศรรย์นั ้นสอนเช่น เดียวกับพ ระคั มภี ร์สอนหรือ ไม่? 
ตวัอย่างเช่นศาสนาจารยข์องชนะสอนว่าเราควรจะไปโบสถว์นัไหน?" 
  "วนัอาทติยค์่ะ" เสาวภาตอบ 
  "พระคมัภรีส์อนอย่างไร?"  คุณพอ่ถาม 
  "สอนว่าเราจะตอ้งนมสัการพระองคใ์นวนัทีเ่จด็ค่ะ" เสาวภาตอบ  
  "นี่เป็นข้อหนึ่งที่แสดงว่า ค าสอนของโบสถ์นัน้ไม่ผ่านการทดสอบ 
อาจจะมขีอ้อื่นๆ อกี ลูกจะต้องรูว้่าคนเหล่านี้มชีวีติอย่างไร? เหมอืนพระ
ครสิต์ไหม เขาเชื่อไหมว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ สิง่เหล่านี้เป็น
การทดสอบความจรงิ 
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  "หนูควรจะบอกชนะไหมคะว่าการนมสัการในโบสถ์ของเขาเป็นของ
เทยีมเทจ็" เสาวภาถาม 
  "ไม่ต้อง เพราะจะไม่ช่วยอะไรเลย พ่อเพียงอยากให้ลูกรู้ว่าการ
มหศัจรรยบ์างอย่างไม่ไดเ้ป็นเครื่องหมายว่าพระเจา้ทรงน าโบสถ์นัน้ บาง
ทเีมื่อมโีอกาสลูกอาจจะบอกชนะถงึค าสอนในพระคมัภรี์ที่ลูกเชื่อและท า
ตาม 
 

สรปุผล 

  มขีา่วมากมายหลายชนิดเขา้มาสูส่มองของเรา ค าโฆษณา ค าเทศนา 
ค าสอนของครู และค าพูดของเพื่อนๆ เพื่อจะชกัชวนใหเ้ราเชื่อ เราควรจะ
รู้จกัวธิีทดสอบข่าวเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ชนิดที่บอกว่ามาจากพระ
เจา้ 
  บทเรยีนในสปัดาห์นี้ได้ให้ขอ้พระคมัภรีส์ าคญั 5 ขอ้ เพื่อไว้ทดสอบ
เรื่องนี้ เราท่องจ าขอ้พระคมัภรีเ์หล่านี้ไดห้รอืยงั อสิยาหไ์ดบ้อกไวว้่า ข่าว
ของผู้พยากรณ์เทียมเท็จจะไม่มแีสงสว่าง แต่ค าพยากรณ์ที่แท้จรงิจะมี
แสงสว่างจา้ จงศกึษาและท่องจ าขอ้พระคมัภรีเ์หล่านี้ 
  อสิยาห ์8:20  ……………………………………………………… 
  เยเรมยี ์28:9  ……………………………………………………… 
  มทัธวิ 7:20 ……………………………………………………… 
  2 เปโตร 1:21 ……………………………………………………… 
  1 ยอหน์ 4:2 ………………………………………………………  

 ขอ้พระคมัภรีเ์หล่านี้จะช่วยใหเ้ราไม่ใหถู้กหลอกใหเ้ชื่อในสิง่ผดิๆ  
 

 
 

วนัศกุร ์ 
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บทท่ี 3 
หญิงผู้พยำกรณ์ของพระเจ้ำ 

 

 
ข้อควรจ ำ  "เรารูว้่า   พระเจา้ทรงช่วยคนที่รกัพระองคใ์ห้เกดิผลอนัดี
ในทุกสิ่ง   คือคนทัง้ปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของ
พระองค ์" (โรม 8:28) 
 

หญิงผู้มีมำนะ 

  เดโบราห์นัง่อยู่ใต้ต้นอนิทผลมัใกล้ๆ บ้านของนาง ทุกวนัจะมพีวก
อสิราเอลมาหานางเรื่องกรรมสทิธิท์ีด่นิและปัญหาขดัแยง้เรื่องนี้ นางไดท้ า
หน้าทีเ่ป็นผูต้ดัสนิ โดยอาศยัความอดทนและสตปัิญญาทีม่าจากพระเจา้ 
  ชื่อของนางแปลว่าผึ้ง นอกจากจะเป็นผู้ตดัสนิปัญหาแล้ว นางยงัมี
พรสวรรคท์างการท านาย พระเจา้ทรงส่งข่าวถงึพลไพร่อสิราเอล โดยผ่าน
ทางนาง 
  ระยะนัน้พวกอิสราเอลส่วนใหญ่เลิกนมสัการพระเจ้า และได้ถวาย
เครื่องบูชาแก่พระเจ้าเทียมเท็จที่เพื่อนบ้านกราบไหว้ เพราะเหตุที่
อิสราเอลไปกราบไหว้รูปเคารพ    พระเจ้าจึงเลิมคุ้มครองพวกเขาและ
กษัตรยิ์ยาบินเจ้าแผ่นดินคานาอนัจึงยดึแผ่นดนิของพวกเขาไป กษตัรยิ์
ยาบนิไดก้ดขีข่ม่เหงอสิราเอลมานานกว่า 20 ปี 
  วนันี้นางเดโบราห์ มีข่าวพิเศษจากพระเจ้ามาถึงบาราค ชายจาก
ตระกูลของนฟัทาล ี
  "บาราค " นางเดโบราห์บอก "พระเจ้าทรงสัง่ให้เราบอกเจ้าให้
รวบรวมตระกูลอสิราเอล และน าพวกเขาไปต่อสูส้เิสรา แม่ทพัของกษตัรยิ์
ยาบนิ"   

บ่ำยวนัสะบำโต  



21 
 

  บาราครูส้กึกลวั ทุกคนทราบดวี่า กองทพัของสเิสราเขม้แขง็เพยีงไร 
สิเสรามีรถศึกกว่าหนึ่ งพันและพลโยธาอีกหลายหมื่นหลายพันคน 
อสิราเอลไม่มทีหารศกึ ไม่มรีถรบ ไม่มโีอกาสที่จะชนะเลย แต่ถ้าพระเจ้า
ยงัทรงสัง่นางเดโบราห์ให้บอกพวกเขาให้รวบรวมกองทัพบาราคก็ไม่
อาจจะปฏเิสธได ้
  "ข้าฯ จะไปถ้านางจะไปด้วย" บาราคบอกนางเดโบราห์ เขาคงมี
ความรูส้กึปลอดภยั แมว้่าจะไม่มใีครคดิจะใหผู้้หญงิออกรบ 
 "เราจะไปกบัเจ้า" นางพูด "แต่เกียรติจากการชนะสงครามจะไม่ได้
เป็นของเจา้นะ จะเป็นของผูห้ญงิ" 
  นางเดโบราห์หมายความว่า เกยีรตนิัน้จะเป็นของนางหรอื? บาราค 
คงคดิเช่นนี้ แต่ไม่อย่างนัน้ พระเจ้าทรงรู้ล่วงหน้าว่า หญิงอีกคนหนึ่งจะ
เป็นผูท้ าใหก้องทพัคานาอนัแพร้าบคาบ    
 

พระเจ้ำทรงชนะสงครำม  

 นางเดโบราห์ผู้พยากรณ์และบาราคผู้น าทพัได้ตัง้ค่ายพกัที่ภูเขาทา
โบร์ ข้างล่างเป็นหุบเขาและแม่น ้าคโีชน ทัง้สองได้ประกาศให้อิสราเอล
ทัง้หมดมาช่วยรบ มคีนมาหนึ่งหมื่นคน มอีสิราเอลหลายตระกูลทีไ่ม่สนใจ
ต่อการเรยีกรอ้งของพระเจา้ หรอืบางพวกกช็กัชา้จนมาไม่ทนั 
  อ่านพระคมัภีร์ ผู้วนิิจฉัย 4:15 และ 5:20-22 ใครเป็นผู้ให้อิสราเอล
ชนะสงคราม ………………………………………………………………... 
 
  ในพระคมัภีร์ไม่ได้อธิบายละเอียดว่า พระเจ้าทรงชนะสงครามได้
อย่างไร?      บทเพลงในผูว้นิิจฉัยบทที ่5 บอกว่าน ้าในแม่น ้าคโีชนกวาด
พดัเขาไป พระเจ้าอาจจะได้ส่งฝนตกหนักขณะที่กองทพัของสเิสรามาถงึ

วนัอำทิตย ์ 
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บริเวณนัน้ ฝนคงจะท าให้ดินกลายเป็นเลนตม รถม้าวิ่งไม่ได้  อ่านผู้
วนิิจฉยั 4:15 อกีครัง้หนึ่ง แม่ทพัสเิสราท าอย่างไร? 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
  แต่พระเจา้ทรงบอกเดโบราหว์่า หญงิคนหนึ่งจะไดร้บัเกยีรตใินการมี
ชยัชนะต่อสเิสรา จนถงึตอนนี้ยงัไม่มหีญงิคนใดท าการรบเลย พรุ่งนี้เราจะ
ไดรู้จ้กัหญงิลกึลบัทีไ่ดร้บัเกยีรตนิี้ และจะรูว้่านางท าไดอ้ย่างไร? 
 

สองวีระสตรี 

   อ่านพระธรรมผูว้นิิจฉยับทที ่4 แลว้ ตอบค าถามดา้นล่าง 
1. เมอืงทีบ่าราคอาศยัอยู่   ………………………………….. 
2. แม่ทพัของกองทพัคานาอนั  ………………………………….. 
3. บดิามารดาของบาราค   ………………………………….. 
4. ตระกูลหนึ่งทีถู่กเรยีกมาท าสงคราม …………………………. 
5. บา้นของสเิสรา    ………………………………….. 
6. ภูเขาทีบ่าราคตัง้ค่ายทหาร  ………………………………….. 
7. กษตัรยิข์องคานาอนั   ………………………………….. 
8. สิง่ทีย่าเอลใหส้เิสราดื่ม  ………………………………….. 
9. สามขีองยาเอลชาวเคนี  ………………………………….. 
10. อาวุธทีใ่ชฆ้า่สเิสรา   ………………………………….. 
11. สตรทีีจ่ะไดร้บัเกยีรต ิคอื ………………………………….. 

 
 
 
 

วนัจนัทร ์ 
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กำรปฏิบติัตำมพระเจ้ำสัง่ต้องอำศยัควำมเช่ือ 

  เปิดดูความหมายของค าว่า "เชื่อ" จากพจนานุกรม ความหมายใดที่
เหมือนกับความเชื่อที่บาราคมีในการที่จะรวมพลไพร่อิสราเอล เพื่อไป
ต่อสูส้งครามทีเ่ขาต่างแน่ใจว่าจะแพแ้น่นอน 
………………………………………………………………………………. 
  อาจารย์เปาโลได้พูดถึงความเชื่อบ่อยครัง้ในพระคัมภีร์ ท่านให้
ความหมายไว้ด้วยใน ฮบีรู 11:1 ว่า "ความเชื่อคอืความแน่ใจในสิง่ที่เรา
หวงัไว ้เป็นความรูส้กึอย่างแน่นอนว่าสิง่ทีย่งัไม่ไดเ้หน็นัน้มจีรงิ" 
  ทัง้นางเดโบราหแ์ละบาราคจะต้องมคีวามเชื่ออย่างมากมายในการที่
จะปฏิบัติตามค าสัง่ของพระเจ้าที่ให้แก่นาง แท้จริงบาราคเป็นคนที่
อาจารยเ์ปาโลกล่าวถงึในฮบีรบูทที ่11 ว่าเป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อแน่นแฟ้น 
  พระเจา้ไม่ไดบ้งัคบับาราคใหอ้อกไปรบ พระองคม์ไิดขู้่เขญ็ใหย้าเอล
ฆ่าสเิสรา      พระองค์ทรงทราบล่วงหน้าแล้วว่าอะไรจะเกดิขึ้น แต่การรู้
อนาคตจะไม่บงัคบัใหม้นุษยท์ าในสิง่ทีเ่ขาไม่อยากท า 
 

ห้องประชุมของผู้ท่ีมีควำมเช่ือสูง 

  ฮบีรูบทที่ 11 มรีายชื่อผู้ที่มคีวามเชื่อในค าสอนของพระเจ้า และได้
ท าตามทีพ่ระองคต์้องการใหเ้ขาท า เราไม่มเีวลาทีจ่ะศกึษาเรื่องของแต่ละ
คน แต่มรีายชื่อมาให้เราเปิดดูในพระคมัภีร์เพื่อเรยีนรู้เรื่องของแต่ละคน
และเขยีนค าย่อๆ ด้วยค าพูดของเราเองว่าแต่ละคนต้องมคีวามเชื่อมาก
เพยีงไรในการทีเ่ขาไดก้ระท าอย่างนัน้ 
 อาเบล  ปฐมกาล 4:3-10 ………………………………..  
 เอโนค  ปฐมกาล 5:21-24 ……………………………….. 
 โนอาห ์ ปฐมกาล 6:13-22 ………………………………..
 อบัราม  ปฐมกาล 12:1-8 ……………………………….. 

วนัองัคำร  

วนัพธุ  
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 ซาราห ์ ปฐมกาล 18:9-15; 21:2  ……………………………….. 
 อสิอคั   ปฐมกาล 27:27-40 ……………………………….. 
 ยาโคบ   ปฐมกาล 28:11-19  ………………………………..  
 โมเสส  อพยพ 2:10-15 ……………………………….. 
 ราหบั   โยชวูา 2:1-21; 6:22-25  ………………………………..  
 บาราค   ผูว้นิิจฉยั 4:5 ……………………………….. 
 กเิดโอน  ผูว้นิิจฉยั 6:8  ……………………………….. 
 แซมสนั    ผูว้นิิจฉยั 13:24 ……………………………….. 
 เยฟธาห ์  ผูว้นิิจฉยั 11:12    ………………………………..  
 ดาวดิ   1 ซามเูอล 16:20 ……………………………….. 

ค าตอบ ………………………………………………………………………  
 

ควำมเช่ือของคนสมยัน้ี 

 เคตี้  ใฝ่ ฝันมา 6 ปีแล้ว ที่จะได้ไปที่แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งคนที่ไม่รู้จ ัก
ตวัหนงัสอื เธอตอ้งการจะอยู่กบัพวกเขา เพือ่เรยีนรูภ้าษาของเขาใหเ้ขยีน
ได ้และแปลพระคมัภรีบ์างส่วน แลว้เธอจะไดส้อนใหลู้กหลานของเขาอ่าน
พระคมัภรี ์เธอแน่ใจว่าพระเจา้ไดเ้รยีกใหเ้ธอท างานแบบนี้ 
  หลังจากจบการศึกษาจากวทิยาลัย เธอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของ
สมาคมไวคลฟิ ซึ่งเป็นกลุ่มมชิชนันารี่ที่ท างานแบบที่เธอชอบ เธอได้เขา้
อบรมพเิศษและได้เขา้ไปแคมป์ในป่าแมก็ซิโก ขณะนี้ เธอพร้อมแล้วที่จะ
เริม่งานของเธอเอง 
  หวัหน้าสมาคมไวคลฟิบอกเธอว่า "ทีก่วัเตมาลามอีนิเดยีนแดงเผ่าโพ
โคมอนอยู่ เขาอยากจะใหเ้ธอไปท างานกบัพวกนี้" 
  เคตี้รู้สึกตื่นเต้นดีใจมาก กัวเตมาลาเป็นความฝันและการตอบค า
อธษิฐานของเธอ ที่ๆ  เธอจะท างานเพื่อพระเจา้ แต่คุณพ่อคุณแม่ของเธอ

วนัพฤหสับดี  
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ไม่ค่อยแน่ใจ คุณแม่ถามว่า "ลูกจะอยู่ทีไ่หน? หมู่บา้นของพวกโพโคมอน
อยู่ไกลจากหมู่บา้นมาก" 
  "ลูกจะได้เงนิที่ไหนใช้จ่าย" คุณพ่อถาม "สมาคมไวคลิฟไม่ได้จ่าย
เงนิเดอืนใหลู้ก ลูกจะตอ้งหาเลีย้งตวัเอง" 
  "ถ้าสมมุติว่าพวกอินเดียนไม่ชอบให้พี่อยู่ที่นัน่ และไม่พูดกบัพี่ ไม่
ยอมสอนภาษาของเขาให้พี ่พี่จะท าอย่างไร" น้องสาวเคตี้ถาม "แท้จรงิพี่
จะเริม่พดูกบัพวกเขาใหเ้ขา้ใจไดอ้ย่างไร?" 
  "อันตรายมากที่กัวเตมาลา" เพื่อนหลายคนบอก "ที่นัน่ก าลังเกิด
สงครามกลางเมอืง มกีารกบฎหลายแห่ง เธอจะไม่ปลอดภยันะ" 
  พระเจ้าทรงต้องการให้ฉันไปที่นัน่ พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ฉัน
แล้ว" เคตี้พูดแล้วพูดอีกแบบนี้  "พระองค์ แล้วข้าพระองค์จะได้เงนิมา
อย่างไร และใครในเผ่านี้จะช่วยสอนภาษาให้"   พระองค์จะปกป้องข้า
พระองค์จากพวกกบฎ สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องเล็กน้อยส าหรับพระองค ์
พระองคจ์ะทรงช่วยใหทุ้กอย่างเรยีบรอ้ย 
  ดังนัน้เคตี้จึงได้ขับรถฮอนด้าเล็กๆ ของเธอผ่านแม็กซิโกมาถึง
กัวเตมาลา ได้หยุดที่เมืองหลวงกัวเตมาลาก่อน แล้วจึงขบัรถต่อไปที่
หมู่บา้นเลก็ๆ ซึง่จะเป็นบา้นของเธอในอกีหลายปีต่อมา 
  เธอจะไปอยู่ที่ไหนกนั? มบีา้นเป็นอฐิหลงัเลก็ๆ ว่างให้เช่าที่นัน่ไม่มี
น ้าก๊อก พื้นเป็นดนิ แต่ถงึอย่างไรก็เป็นบ้าน พระเจ้าทรงรู้ว่ามทีี่ที่เราจะ
อยู่ได ้
 คนทีน่ัน่จะชอบเธอไหม? แน่นอนพวกเขาชอบเธอ แรกๆ พวกเขามี
เพยีงแต่ความสนใจ "เมื่อตื่นนอนตอนเชา้จะมเีดก็ๆ กลุ่มใหญ่และผู้ใหญ่
ด้วย 2-3 คน เฝ้ามองฉันอยู่ที่หน้าต่าง ดูผู้หญิงฝรัง่ แปรงฟัน และ
ท าอาหาร พวกเขาจะตามฉันไปทุกแห่ง บางคนพูดภาษาสเปนได้
เลก็น้อย ฉนัเองกพ็ดูไดเ้พยีงเลก็น้อย เราจงึพดูคุยกนัได"้ 
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  เราไดพ้บฟิลปิเป้ ผูซ้ึ่งต้องการเรยีนภาษาองักฤษ และยอมทีจ่ะสอน
ภาษาโพโดมอนใหเ้ธอเป็นชัว่โมง 
  เพื่อนๆ จากสหรฐัส่งเงนิมาช่วยเป็นค่ากนิค่าอยู่ของเคตี้ "แมฉ้ันจะรู้
ว่ามกีารกบฎใกล้ๆ  ฉนักไ็ม่รูส้กึกลวั" เคตีพู้ด "ชวีติของฉนัอยู่ในพระหตัถ์
ของพระองค ์ฉนัท างานใหพ้ระองค"์ 
  เคตี้ได้แปลพระธรรมลูกาเป็นภาษาโพโดมอน อีกไม่นานก็จะได้
จดัพมิพ์ และเธอก็จะไดส้อนให้พวกเดก็ๆ อ่านเรื่องของพระเยซูในภาษา
ของพวกเขาเอง 
  เคตี้ได้ยนิค าเรยีกรอ้งของพระเจา้ เรามคีวามเชื่อว่าพระองค์จะทรง
ดแูลเรื่องรายละเอยีดต่างๆ 
 

สรปุผล 

  คนทีม่กีารศกึษาสงูทีไ่ม่ไดเ้ป็นครสิเตยีนผูห้นึ่งไดก้ล่าวเยาะเยย้ครสิ
เตยีนยากจนไม่ได้รบัการศกึษา ผู้ซึ่งเป็นลูกจ้างของเขาว่า "ฉันคดิว่าถ้า
พระเจา้บอกเราใหก้ระโดดผ่านก าแพงอฐินัน้ไป เราจะต้องพยายามท าใช่
ไหม?" 
  "ใช่แลว้ ถ้าพระเจา้บอกใหฉ้ันกระโดดผ่านก าแพงนัน้ ฉันเชื่อว่าพระ
เจา้จะเจาะหน้าต่างไวใ้ห"้ ลูกจา้งตอบ 
  ถา้พดูกนัแลว้กเ็ป็นอย่างนัน้จรงิๆ พระองคท์รงบอกให้เดโบราห ์และ
บาราคเตรยีมท าสงครามกบักองทพัคานาอนั เพราะพระองคท์รงรูเ้รื่องฝน
ทีพ่ระองคจ์ะส่งมาท าใหร้ถศกึวิง่ไม่ได ้พระองคท์รงรูแ้มแ้ต่ว่ายาเอลจะฆ่า
แม่ทพัสเิสรา ขณะทีเ่ขาหนีจากพวกอสิราเอล 
  พระเจ้าทรงบอกเคตี้ ให้ไปกวัเตมาลา เพื่อท างานกบัพวกอนิเดยีน
โพโดมอน พระองค์ทรงรู้เรื่องเงนิที่จะช่วยค่ากนิอยู่เสมอ เรื่องบ้านที่ เธอ
จะอยู่ และคนอนิเดยีนทีจ่ะช่วยสอนภาษาให ้

วนัศกุร ์ 
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  แม้ว่าเรายังเป็นเด็ก พระเจ้าทรงมีแผนการณ์ ส าหรับ เราด้วย 
พระองค์รูว้่าจะท าให้แผนการณ์นัน้ส าเรจ็อย่างไร จงฟังเรื่องเมื่อพระองค์
ทรงตรสักบัเราผ่านทางคุณพอ่คุณแม่ ครู ศาสนาจารย ์และคนอื่นๆ จงฟัง
ว่าพระองคม์แีผนการส าหรบัชวีติของเราอย่างไร? 
  เราคิดว่าพระเจ้าอาจต้องการให้เราท าอะไร? เมื่อเราเติบโตเป็น
ผูใ้หญ ่……………………………………………………………………….. 
  พระองคต์อ้งการใหเ้ราท าอะไรบา้งตอนน้ี? …………………………. 
………………………………………………………………………………. 
  บางสิง่อาจจะยาก บางทีพระองค์อาจต้องการให้เราขยนัเรยีนมาก
ขึ้นที่โรงเรียน หรือให้เราปฏิบัติต่อพี่น้องด้วยความเมตตา หรอืให้เรา
เอาชนะนิสยัที่ไม่ดีบางอย่าง จงขอพระองค์เดีย๋วนี้ให้ช่วยเราให้มคีวาม
เชื่อในความสามารถของพระองค ์ในการทีจ่ะช่วยให้เราท าตามน ้าพระทยั
ของพระองคใ์นสปัดาหน์ี้ 
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บทท่ี 4 
ค ำเตือนเร่ืองกำรพิพำกษำ 

 

 
ข้อควรจ ำ   "แท้จรงิพระเจ้ามไิด้ทรงกระท าอะไรเลย   โดยมไิดเ้ปิดเผย
ความลีล้บัใหแ้ก่ผูร้บัใชข้องพระองค ์ คอืผูเ้ผยพระวจนะ" (อาโมส 3:7) 
 

อะไรคือพระคมัภีร?์ 

  เบธเอลเป็นเมอืงที่เจรญิรุ่งเรอืง เมอืงนี้อยู่ทางตอนใต้ของแผ่นดิน
อิสราเอล กษัตริย์เยโรโบอัมที่ 2 มีบ้านพักฤดูร้อนที่นี่  พระองค์เป็น
กษัตรยิ์ที่เข้มแข็งและทรงปกป้องคุ้มครองชาติอสิราเอลให้เจรญิขึ้นและ
ปลอดภยั 
  เบธเอลเป็นศูนยก์ลางของการนมสัการรูปเคารพววั กษตัรยิ์เยโรโบ
อมัที ่1 ไดท้ าววัทองค าสวยงามเอาไวใ้นวหิารทีเ่บธเอลกษตัรยิพ์ระองคน์ี้
เป็นผู้ที่น าอิสราเอลทางตอนเหนือแยกออกมาจากพี่น้องที่ยูดา ไม่นาน
ภายหลงัรชัสมยัของกษตัรยิโ์ซโลมอน 
  พลไพร่อิสราเอลชัว่ร้ายมากขึ้น และการนมสัการก็ปฏิบตัิกนัอย่าง
แพร่หลายมากยิง่ขึน้ถา้พวกเขายงัด าเนินชวีติในความบาปแบบน้ี พระเจา้
จะทรงปล่อยให้เขาถูกท าลายพินาศไป แต่พระองค์ไม่ต้องการอย่างนัน้ 
พระองคต์อ้งการจะใหพ้วกเขากลบัใจ 
  ดงันัน้พระเจ้าจึงตรสัแก่อาโมสคนเลี้ยงสตัว์ในเมอืงเทโคอาซึ่งเป็น
เมอืงเลก็ๆ ใกลเ้บธเลเฮมในแผ่นดนิยดูา "จงไปเมอืงเบธเอล" พระเจา้ทรง
สัง่อาโมส "บอกพลไพร่อสิราเอลว่า ถ้าพวกเขาไม่หนัจากความบาป เขา
จะถูกท าลาย" 

บ่ำยวนัสะบำโต  
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  ขณะนั ้นอาโมสไม่ใช่นักเทศน์ ไม่ใช่คนร ่ารวย และไม่ใช่คนที่มี
ความรู้ หรอืมีชื่อเสยีงในสงัคม เขาเป็นเพียงคนธรรมดาๆ ซึ่งมีแกะอยู่
เพยีงไม่กี่ตวัและปลูกต้นมะเดื่อ แต่เมื่อพระเจ้าสัง่อาโมสให้น าข่าวไปให้
พวกอสิราเอล เขามไิดล้งัเลเลย 
  อาโมสตรงเขา้ไปในวหิารรูปเคารพววัในเมอืงเบธเอล "ถ้าพวกท่าน
อยากจะมชีวีติอยู่ต่อไป จงกลบัมาหาพระเจา้ ไม่ใช่หาววัของเบธเอล" อา
โมสตะโกน "ถา้ไม่ละทิง้ความบาป กษตัรยิข์องท่านจะถูกฆา่และพวกท่าน
จะถูกจบัไปเป็นเชลย" 
  อามาซิยาห์ ปุโรหิตใหญ่ของวหิารไล่อาโมส "กลับบ้านไป เจ้าคน
ช่างฝัน ขา้ฯไดร้ายงานเรื่องของเจา้แก่กษตัรยิ์เยโรโบอมัแลว้ ประเทศเรา
จะไม่ยอมให้เจ้าสอนเรื่องโง่ๆ แบบนั ้น กษัตริย์ของเราจะปลอดภัย 
ประเทศของเรากร็ ่ารวยและปลอดภยั พระเจา้ววัไดอ้วยพรแก่พวกเรา เจา้
จงกลบับา้นไป มฉิะนัน้เราจะเอาเจา้ไปขงัคุกจนตาย" 
  อาโมสแน่ใจในข่าวของเขา และไม่กลวัต่อค าขู่ของปุโรหติวหิารววั 
"ขา้ฯไม่ใช่คนพเิศษอะไร แต่พระเจ้าทรงเรียกขา้ฯ จากงานเลี้ยงแกะและ
ให้ข้าฯมาส่งข่าวนี้ ท่านอามาซิยาห์จะไปตายในต่างแดน ศตัรูจะข่มเหง
ภรรยาของท่าน และฆา่บุตรของท่านแลว้รบิทีด่นิของท่าน" 
  30 ปีต่อมา พวกอัสซีเรียนได้ท าลายเมืองหลวงของอิสราเอล จบั
ผู้คนไปเป็นเชลยแล้วชาตอิสิราเอลก็สิ้นสุดลง พวกเขาได้รบัค าเตอืนแต่
เขาไม่ยอมฟัง 
 

พระเจ้ำไม่ท ำลำยโดยไม่ได้เตือน 

  พวกอสิราเอลไม่เพยีงแต่กราบไหวรู้ปเคารพเท่านัน้ แต่ในเรื่องความ
เป็นอยู่ในพวกเดยีวกนั พวกเขากช็ัว่รา้ย อ่านพระคมัภรีข์องเราในอาโมส 

วนัอำทิตย ์ 
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8:4-7 แลว้เขยีนลงเป็นค าของเราเองเป็นขอ้ๆ ถงึความบาปของอสิราเอล
ทีอ่าโมสไดบ้อกไว ้
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 ถงึอย่างไรพระเจ้าก็มไิด้ทรงยอมให้พลไพร่ของพระองค์ถูกท าลาย
โดยมไิด้เตือนก่อน นี่คอืสิง่ที่อาโมสพยายามจะบอกพวกเขา พระเจ้าได้
ทรงส าแดงนิมติถงึความพนิาศของอสิราเอลแก่อาโมสถงึ 2 ครัง้ อ่านเรื่อง
นิมิต 2 ครัง้ นี้ในอาโมส 7:1-6 ครัง้แรก  พระเจ้าจะทรงให้จัก๊จัน่กินต้น
ขา้วในนาจนเกลี้ยง ครัง้ทีส่องพระองคต์รสัว่าความพนิาศของอสิราเอลจะ
รวดเรว็เช่นไฟเผาผลาญ 
  ทุกครัง้พระเจา้ทรงใหอ้าโมสเหน็นิมติ อาโมสท าอย่างไร? 
………………………………………………………………………………. 
 อย่างไรกด็ ีนิมติครัง้ทีส่าม พระเจา้ทรงบอกอาโมสว่าจะไม่ใหโ้อกาส
แก่พวกอสิราเอลอกีต่อไป พวกเขาไม่ได้ชื่นชมในความเมตตาและอดทน
ของพระองคเ์ลย ดงันัน้เขาจะตอ้งพบกบัความพนิาศ 
  พระเจ้าทรงเป็นแบบนี้เสมอ พระองค์มีเมตตาและความอดทนสูง 
พระองคท์รงรอแลว้รออกีเพือ่ใหค้นบาปกลบัใจ พระองคท์รงส่งขา่วและค า
เตอืน และในที่สุดก็จะสายเกินไป จะถงึเวลาพพิากษาและจะไม่มโีอกาส
อกีต่อไป 
 

ข่ำวไม่จ ำเป็นต้องเป็นข่ำวร้ำยเสมอไป 

  แม้ว่าศาสดาพยากรณ์เช่น อาโมสมกัจะน าข่าวความพินาศ แต่ก็มี
บางอย่างเป็นทีน่่าชื่นชมยนิดตีอนสุดทา้ยของแผนการณ์ของพระเจา้เป็น
เรื่องด ีและศาสดาพยากรณ์ไดท้ านายถงึตอนนัน้ดว้ย 

วนัจนัทร ์ 
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  โลกเราเปรยีบได้กับละครเวทีที่มีการสงครามระหว่างความดีกับ
ความชัว่ ระหว่างพระเจ้ากบัซาตาน การต่อสูน้ี้มมีาตัง้แต่อาดมัและเอวา
ท าบาป บางครัง้ดูเหมือนว่าซาตานจะเป็นฝ่ายชนะ เช่น  เมื่อพวก
อสิราเอลกบัพลไพร่ของพระเจา้กระท าบาปรา้ยแรง ท าใหพ้ระเจา้ทรงยอม
ทีจ่ะใหเ้ขาถูกท าลาย ตอนน้ีดเูหมอืนว่าซาตานจะไดช้ยัชนะ 
  แต่การสิ้นพระชนม์และการฟ้ืนคนืพระชนม์ชพีของพระเยซู 800 ปี 
หลงัจากสมยัของอาโมสได้ตดัสนิผลของสงครามนี้และตลอดไป พระเจ้า
เป็นผู้ชนะในอนาคตของเราและจะมีแผ่นดินโลกใหม่ที่ดีพร้อม ที่ซึ่ง
อสิราเอลใหม่ คนจากทัว่ทุกประเทศทีไ่ดร้บัพระเยซูเป็นพระผูช้่วยใหร้อด 
จะอยู่ดว้ยกนัอย่างมสีนัตสิุข และมคีวามเพยีบพรอ้ม 
 

ผู้พยำกรณ์ย่ิงใหญ่ 12 คน 

  หนังสอือาโมสเป็นเล่มหนึ่งใน 12 เล่ม อยู่ตอนท้ายของพระคมัภีร์
เดมิ ซึง่รวมเรยีกว่าเป็นหนงัสอืของผูพ้ยากรณ์น้อย ทัง้นี้ไม่ไดห้มายความ
ว่าขา่วนัน้ไม่ส าคญั แต่เป็นเพราะหนงัสอืเหล่านี้ส ัน้ 
  หนังสอืทัง้ 12 เล่มนี้ ไดย้ ้าเรื่องการพพิากษา และขอรอ้งใหค้นกลบั
ใจ ทัง้ยงัไดใ้หค้ าสญัญาเรื่องการช่วยใหร้อดในวาระสุดทา้ยดว้ย 
   ชื่อของศาสดาพยากรณ์เหล่านี้อาจจะดูแปลก บางชื่อกเ็รยีกยาก ชื่อ
ของท่านเหล่านี้ได้ถูกสะกดปะปนกนัไว้ ให้เราใช้พระคมัภีร์และจดัเรยีง
ตวัสะกดของชื่อของท่านเหล่านี้ใหถู้กตามชื่อในพระคมัภรี์ 
1. าามลค ี …………………..  7. าโนยห ์ ………………….. 
2. โาเซฮย  ………………….. 8. ากุบาฮก ………………….. 
3. อโดาีหบ์ …………………..  9. มาโอศ ………………….. 
4. นเฟัาศหย์ …………………..  10. ยกฮกั ั ………………….. 
5. รศิายาคหเ์ …………………..  11. าฮนูม ………………….. 
6. เลอโย ………………….. 12. าคมี ………………….. 

วนัองัคำร  
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กำรพิพำกษำและค ำสญัญำ-ข่ำวส ำหรบัปัจจบุนักำล 

 ข่าวหนึ่งซึ่งเป็นของโบสถ์เซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสีตัง้แต่ระยะเริม่แรก 
คือเวลาแห่งการพิพากษาของพระเจ้าได้มาถึงแล้ว เราคงจะได้เห็น
สญัลกัษณ์ทูตสวรรค ์3 องคท์ีโ่บสถไ์ดใ้ชอ้ยู่เสมอ ยอหน์ไดเ้หน็ทูตสวรรค์
นัน้ในนิมติและไดเ้ขยีนข่าวของทูตสวรรค์ไวใ้นววิรณ์ 14:6-15 เราอาจจะ
ท่องขอ้พระคมัภรีน์ี้ไดข้ึน้ใจแลว้กไ็ด ้
  ทูตสวรรคอ์งคแ์รกเรยีกรอ้งใหทุ้กคนนมสัการพระเจา้ "เพราะเวลาที่
พระองคจ์ะทรงพพิากษานัน้มาถงึแลว้" 
  ทูตสวรรคอ์งค์ทีส่องเรยีกพลไพร่ของพระเจา้ใหอ้อกมาจากกรุงบาบิ
โลน (เครื่องหมายของศาสนาเทยีมเทจ็) เพือ่พวกเขาจะไดไ้ม่ถูกฆา่ 
  ข่าวเหล่านี้เป็นเรื่องส าคญัอย่งยิง่ เช่นเดียวกับข่าวที่อาโมสน าไป
บอกพวกอสิราเอล พวกเขาไม่ฟัง ถงึแม้ว่าพระเจ้าจะมไิด้ยนิยอมให้เขา
พนิาศไปในทนัท ีแต่การพพิากษากจ็ะมจีรงิๆ พระองคจ์ะทรงท าอย่างนัน้
เสมอ ข่าวของทูตสวรรคส์ามองคจ์ะเกดิขึ้นจรงิๆ ครสิเตยีนทุกคนทุกหน
ทุกแห่งจะต้องน าค าเตอืนนี้ไปสู่ผู้ทีย่งัไม่รู ้เราจะต้องเตรยีมตวัขณะนี้เพื่อ
เป็นผูส้่งขา่วของพระเจา้ ผูท้ีจ่ะเตอืนใหใ้ครๆ ละจากความบาป เพื่อจะพน้
จากความพนิาศ 
  ขณะเดียวกันเราก็มีเรื่องค าสัญญาจะบอกใครๆ ด้วย อ่านวิวรณ์ 
21:14 มขีา่วอะไรบา้งทีเ่ราจะบอกใหเ้พือ่นๆ ทราบ 
  

รีบเร่งประกำศค ำเตือน 

  ปีเตอรไ์ม่ใช่คนเลว แต่เขามนีิสยัที่ไม่ค่อยดอีย่างหนึ่ง คอืถ้าเพื่อนๆ 
ของเขาดื่มเบยีร ์เขากจ็ะดื่มกบัเพือ่นเป็นบางครัง้ 
  ปีเตอร์ชอบความรู้สกึหลงัจากดื่มเบียร์ แม้จะรู้ว่าเบียร์ไม่ดีส าหรบั
ร่างกาย และท าให้ความคดิของเขาไม่แจ่มใส เวลาที่เขาดื่มเบยีรแ์ลว้ เขา

วนัพธุ  

วนัพฤหสับดี  
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จะไม่กงัวลว่าจะเรยีนไม่ได้ดเีท่าที่เขาต้องการ จากการดื่มเบยีร์บา้งไม่ได้
ท าให้การเล่นฟุตบอลในทมีของเขาเสยีหาย ดงันัน้การเริม่จากดื่มในบาง
โอกาสกก็ลายเป็นนิสยัเมื่อเขาอายุได ้16 ปี 
  วนัหนึ่งนายต ารวจผูห้นึ่งมาทีโ่รงเรยีนของปีเตอรแ์ละพูดในทีป่ระชุม
นักเรยีนเรื่องกฏหมายส าหรบัผู้ขบัรถที่ดื่มของมนึเมา เขาได้อธิบายถึง
การเขม้งวดในการปรบัเงนิหรอืแม้แต่โทษจ าคุก ปีเตอรน์ึกถงึนิสยัที่ไม่ดี
ของเขา และตดัสนิใจทีจ่ะเลกินิสยัน้ีเสยี แต่เขากย็งัไม่ไดท้ า 
  แพทยค์นหน่ึงไดบ้รรยายในชัว่โมงวทิยาศาสตรถ์งึผลรา้ยของสุราต่อ
ร่างกายของคนเรา ว่าเป็นสิง่ที่ท าใหต้บัอ่อนแอ และยงัท าลายเซลล์สมอง 
ท าให้คนๆ นัน้ท าอะไรไม่ว่องไว ปีเตอรค์ดิถงึเบยีรท์ีเ่ขาดื่ม แน่นอน เขา
จะตอ้งหยุดดื่ม และเขากท็ าไม่ได ้
  เขาเริ่มดูรายชื่อผู้ที่ถูกจบัคุม เพราะดื่มของมึนเมาขณะขบัรถใน
หนงัสอืพมิพ ์แต่เขากย็งัคงดื่มอยู่ต่อไป 
  คนืหนึ่งขณะขบัรถกลบัจากการแข่งบาสเกต็บอล ปีเตอรด์ื่มเบยีรม์า 
3 แก้ว     ปีเตอรเ์หน็แสงแวบๆ ขา้งหลงัรถเขา ปีเตอรค์ดิว่าเขาคงจะขบั
รถเรว็เกนิไปจงึถูกรถต ารวจตาม ปีเตอร์หยุดรถ ต ารวจเดนิเขา้มา "ขอดู
ใบขบัขีห่น่อย" ปีเตอรด์งึใบขบัขีอ่อกจากกระเป๋าเงนิสง่ใหต้ ารวจ 
  "ผมต้องขอใหคุ้ณตรวจการหายใจ" ต ารวจพูด "ผมตดิตามรถคุณมา
พกัใหญ่ คุณขบัรถออกนอกเลนตลอดเวลา" 
  ปีเตอรร์ูส้กึกลวั เขารูจ้กัการทดสอบการหายใจด ีเขาต้องหายใจเขา้
ไปในเครื่องเลก็ๆ เครื่องนัน้จะบอกไดว้่ามแีอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ในเลอืด
ของเขา ตอนน้ีเขาท าอะไรไม่ไดแ้ลว้ นอกจากท าตามทีต่ ารวจบอก 
  "คุณต้องไปที่สถานีต ารวจกบัผม คุณดื่มมา เราจะต้องฟ้องคุณใน
ขอ้หามนึเมาขณะขบัรถ" 
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  เย็นวนันัน้และหลายวนัต่อมาเป็นเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวติของปี
เตอร ์คุณพ่อคุณแม่ของปีเตอรร์ูส้กึผดิหวงัมาก ปีเตอรจ์ะต้องไปศาลเพื่อ
ฟังการพพิากษา 
  ผูพ้พิากษาไดก้ล่าวว่า "ผมจะรอการลงอาญาไวก้่อน ถ้าคุณจะไปหา
ผูแ้นะน าเรื่องของแอลกอฮอล์และไม่ถูกจบัอกีในขอ้หาเดยีวกนัน้ีภายใน 6 
เดอืน ผมจะยกฟ้องขอ้หาจ าคุกให"้ 
 ปีเตอรเ์บาใจทีเ่ขายงัมโีอกาสอกี เขาไดร้บัค าเตอืนแลว้ แต่เขาไม่ฟัง 
ตอนนี้เขาได้รบัการพพิากษา แต่ผู้พพิากษามเีมตตาต่อเขา ปีเตอร์รู้สกึ
เบาใจขึน้มาก 
 ปีเตอร์สญัญากบัตัวเองว่า เขาจะไม่ท าผิดเรื่องนี้อีก ในที่สุดเขาก็
พรอ้มทีจ่ะฟังค าเตอืนและเลกินิสยัทีไ่ม่ดซีึง่เป็นอนัตรายนัน้เสยี 
  

สรปุผล 

  อ่านขอ้ควรจ าอกีครัง้ เราคดิว่าส าคญัอย่างไร? พระเจ้าจงึต้องบอก
ใหรู้ก้่อนทีพ่ระองคจ์ะทรงกระท าสิง่ใด …………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
 จงคดิถงึชวีติของเราเอง มคีวามบาปอย่างที่เราอยากจะเลกิท าไหม 
ทุกคนมแีนวโน้มทีจ่ะท าผดิได ้มนุษยท์ุกคนเกดิมาพรอ้มกบัสิง่นี้ แต่ความ
ประพฤติและนิสยัที่ไม่ดีจะแก้ไขไม่ยาก ขณะนี้ตอนที่เรายงัเป็นเด็กอยู่ 
มากกว่าตอนทีเ่ราโตเป็นผูใ้หญ่ 
  บางทพีระเจา้อาจก าลงัจะพยายามพูดกบัเราผ่านทางคุณพ่อ คุณแม่ 
ทางคุณครูที่โรงเรยีนสะบาโต หรอืทางเพื่อน จงขอใหพ้ระองค์ช่วยให้เรา
ฟังค าเตอืนของพระเจา้ เมื่อใดทีจ่ติใต้ส านึกบอกว่า เราก าลงัจะท าผดิ จง
ทูลขอพระเจ้าในเวลานัน้ให้เราได้ชัยชนะ พระองค์จะทรงรีบตอบค า
อธษิฐานแบบนัน้ทุกครัง้ 
 

วนัศกุร ์ 
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บทท่ี 5 
ควำมบำป กำรลงโทษ กำรกลบัใจ 

 

 
ข้อควรจ ำ  "และเราจะใส่วญิญาณของเราภายในเจ้า และกระท าให้เจ้า
ด าเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา   และให้รกัษากฎหมายของเราและกระท า
ตาม" (เอเสเคยีล 36:27) 
 

ซำกโครงกระดกูกลบัคืนชีวิต 

  กระดูกแห้งและขาวโพลนกองอยู่บนพื้นดินทัว่ไปในหุบเขา  
เหมอืนว่าไดเ้กดิสงครามใหญ่ขึน้ ศพไม่ไดถู้กฝัง ปล่อยตากไวจ้นแหง้ 
  กระดูกไม่ได้ต่อกันเป็นรูปร่างโครงกระดูก กระดูกแขน กระดูกขา 
และกระโหลกศรีษะวางปนกนัอยู่ทัว่ไป ศาสดาพยากรณ์ยนือยู่ท่ามกลาง
กระดกูเหล่านี้ เอเสเคยีลก าลงัเหน็นิมติ แต่สิง่ทีเ่หน็เหมอืนว่าเป็นของจรงิ 
ท่านรู้สกึว่าตวัเองยนือยู่ท่ามกลางกระดูก จบัต้องก็ได้และยงัได้ยนิเสยีง
ลมที่พัดผ่านไป ท่านไม่แน่ใจว่าท าไมท่านจึงไปอยู่ที่นัน่หรือพระเจ้า
ตอ้งการจะสอนอะไรแก่ท่าน 
  "มนุษย์เอ๋ย" เป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า "กระดูกเหล่านี้คืนชีวิต
ขึน้มาไดไ้หม?" 
  "ขา้ฯ ไม่ทราบ" เอเสเคยีลตอบ 
  "จงสัง่สอนแก่กระดกู" พระเจา้บอก 
  เอเสเคยีลคงจะรู้สกึแปลกที่เทศนาให้กระดูกในหุบเขานี้ฟัง แต่เขา
ท าตามทีพ่ระเจา้สัง่ แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้ต่อไปท าใหเ้ขากลัน้หายใจ 

บ่ำยวนัสะบำโต  
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  กระดูกแต่ละชิ้นเริม่มาต่อกนัเข้าเป็นโครงกระดูก แล้วมกีล้ามเนื้อ
และผวิหนัง ไม่มกีระดกูแหง้เหอืดเหลอือยู่ต่อไป ตอนนี้หุบเขาเตม็ไปดว้ย
ศพคนตาย 
 "จงสัง่สอนอกี" พระเจา้ตรสั 
  ดงันัน้เอเสเคยีลจงึเทศนาให้กบัศพ ขณะนัน้มลีมพดัมาถูกต้องศพ 
ศพกก็ลายเป็นคนมชีวีติขึน้มา 
  นิมติกจ็บลง พระเจา้ทรงอธบิายความหมายของนิมติแก่เอเสเคยีล 
  ชาติยูดายได้ตายไปแล้ว เขาพ่ายแพ้กองทพัของบาบิโลน คนส่วน
ใหญ่กถ็ูกจบัไปเป็นเชลย การลงโทษทีเ่ขาไดร้บันี้เป็นเพราะเขาดื้อดงึทีจ่ะ
กราบไหวรู้ปเคารพมาเป็นเวลาหลายรอ้ยปี แทนทีจ่ะนมสัการพระเจา้ แต่
พระเจา้มไิดท้อดทิ้งพวกเขาอย่างสิน้เชงิ พระองคต์้องการจะใหพ้วกเขารู้
ว่าพระองคจ์ะทรงท าใหช้าตขิองเขาคนืชวีติขึน้มาอกีครัง้  
  อ่านค าสญัญาในเอเสเคยีล 37:12-14 แลว้เขยีนลงขา้งล่าง 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 

ศำสดำพยำกรณ์ 

  บางทอีาจจะไม่มเีวลาใดในประวตัศิาสตร์ที่ล าบากมากในการเป็นผู้
พยากรณ์ เหมอืนในสมยัของยะเอสเคล ขณะทีท่่านยงัหนุ่ม อายุเพยีง 20 
กว่าปี มชีาวยูดาถูกจบัไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลน ชาวยวิหมดก าลงัใจ
และซึมเศร้า แต่เขาไม่ได้มองเห็นความเกี่ยวข้องกันระหว่างความทุกข์
ทรมานกบัความบาปของเขา เขาดูไม่ออกว่าสิง่นี้เป็นการลงโทษจากพระ
เจา้ 

วนัอำทิตย ์ 
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  เอเสเคียลอยู่ในกรุงบาบิโลน เวลาเดียวกันกับดาเนียล แต่ขณะที่
ดาเนียลเป็นพยานให้พระเจ้าในราชวงักษัตรยิ์ เอเสเคยีลอยู่กบัพลเมอืง
เป็นผูเ้ทศนาและเป็นครู 
 ระยะทางระหว่างเยรูซาเล็มกบับาบโิลนที่เอเสเคยีลจะต้องเดนิทาง
คอืประมาณ 1600-1800 กโิลเมตร 
  อ่านเอเสเคยีล 1:1-3 เพื่อดูประวตัศิาสตรเ์กี่ยวกบัศาสดาพยากรณ์ผู้
ยิง่ใหญ่นี้ 
 1. ท่านอยู่ทีไ่หนขณะทีไ่ดเ้หน็นิมติครัง้แรก ....................................  
 2. นิมติครัง้แรกของเอเสเคยีลไดร้บัในปีที ่5 ของกษตัรยิย์ดูาทีเ่ป็น 
  ทาสคอื …………………………………………………………….. 
 3. เอเสเคยีลบอกว่าท่านเป็น .......................................................... 
 4. เอเสเคยีลบอกว่าบดิาของท่านชื่อ ............................................... 
 

นิมิตท่ียำกจะบรรยำยเป็นค ำพดู 

  ในนิมิตครัง้แรกเอเสเคียลเห็นห้องพิพากษาในสวรรค์ มีพระเจ้า
ประทบับนบัลลงัก์ เอเสเคยีลพยายามจะเขยีนบรรยายถึงสิง่ที่ท่านเห็น 
แต่ไม่ใช่ของง่ายๆ เลย ภาพนัน้เขียนอธิบายได้ล าบากมาก เราลอง
พยายามอ่านจากพระคมัภรีข์องเราเองใน เอเสเคยีล 1:4-28 
 ดูเถิด   เมื่อข้าพเจ้ามองดู   ลมพายุก็พดัมาจากทางเหนือ   มเีมฆ
ก้อนใหญ่ที่มีความสว่างอยู่รอบ   และมีไฟลุกวาบออกมาอยู่ เสมอ   
ท่ามกลางไฟนัน้ดูประหนึ่งทองสมัฤทธิท์ีแ่วบวาบ และจากท่ามกลางไฟนี้
มรี่างดงัสตัวส์ีต่วัออกมา      รูปร่างของสตัวน์ัน้เป็นเช่นนี้คือ   มสีณัฐาน
เหมือนมนุษย์ แต่สตัว์ทุกตัวมีหน้าสี่หน้า  และมีปีกสี่ปีกทุกตัว ขาของ
สตัวน์ัน้ตรง  และฝ่าตนีกเ็หมอืนฝ่าตนีลูกววั   และเป็นประกายอย่างทอง
สมัฤทธิข์ดั ที่ใต้ปีกขา้งตวัมนัทัง้สีข่า้งมเีป็นมอืคน   สตัวท์ัง้สีม่หีน้าและมี

วนัจนัทร ์ 
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ปีกดงันี้ คอืปีกของมนัต่างกจ็ดปีกของกนัและกนั   มนับนิตรงไปขา้งหน้า
ขณะที่ไปก็ไม่หันเลย สณัฐานหน้าของมนัทุกตัวมีหน้าเหมือนหน้าคน   
สตัวท์ัง้สีม่หีน้าสงิหอ์ยู่ดา้นขวา   สตัวท์ัง้สีม่หีน้าววัอยู่ดา้นซ้าย   สตัวท์ัง้
สีม่หีน้านกอนิทรอียู่ดา้นหลงั หน้าของมนัเป็นดงันี้แหละ   ปีกของมนักาง
แผ่ขึ้นข้างบน   สตัว์แต่ละตวัมีสองปีก   แต่ละปีกจดปีกของกนัและกัน   
ส่วนอีกสองปีกคลุมกายของมัน สตัว์ทุกตัวบินตรงไปข้างหน้า   ไม่ว่า
วญิญาณจะไปทางไหนมนักไ็ปทางนัน้   เมื่อไปกไ็ม่หนัเลย ในหมู่สตัวน์ัน้
มสีิง่หนึ่งที่ดูเหมอืนถ่านคุ เหมอืนคบเพลงิหลายอนั   เคลื่อนไปมาอยู่ใน
หมู่สตัว์เหล่านัน้   ไฟนัน้สุกใสและมแีสงฟ้าแลบออกมาจากไฟนัน้ สตัว์
นัน้กพ็ุง่ไปพุง่มาดัง่ฟ้าแลบแปลบปลาบ    
 เมื่อข้าพเจ้ามองดูสตัว์นัน้   ดูเถิด   วงล้ออยู่บนพิภพข้างสตัว์นัน้  
ตวัละหนึ่งวงล้อสี่ตวั ลกัษณะและทรวดทรงของวงล้อเหล่านัน้แวบวาบ
อย่างเพทาย   วงลอ้ทัง้สีก่ม็สีณัฐานเหมอืนกนั   สว่นทรวดทรงนัน้เหมอืน
วงล้อซ้อนในวงล้อ เมื่อจะไปก็ไปขา้งใดในสีข่า้งของมนัได้   เมื่อไปก็ไม่
หนัเลย ขอบวงลอ้นัน้สงูและน่าสะพรงึกลวัและทัง้ สีน่ัน้ทีข่อบมนียัน์ตาอยู่
รอบๆ เมื่อสตัว์นัน้ไป  วงล้อก็ตามไปข้างๆด้วย   เมื่อสตัว์เหาะขึ้นจาก
พภิพ  วงล้อก็เหาะขึ้นด้วย วญิญาณจะไปที่ไหนสตัว์นัน้ก็ไป  และวงล้อ
นัน้กเ็หาะตามไปดว้ย   เพราะว่าวญิญาณของสตัวอ์ยู่ในวงลอ้ เมื่อสตัวไ์ป
วงลอ้กไ็ปดว้ย  เมื่อสตัวห์ยุดวงลอ้กห็ยุด   เมื่อสตัวเ์หาะขึน้จากพภิพ  วง
ลอ้กเ็หาะตามไปดว้ย   เพราะว่าวญิญาณของสตัว์อยู่ในวงลอ้    
  เหนือศีรษะของสตัว์นัน้   มลีกัษณะเหมอืนท้องฟ้า   ทอแสงอย่าง
ผลึกที่น่ากลวั   แผ่กว้างอยู่เหนือศีรษะของสตัว์นัน้ ใต้ท้องฟ้านี้ปีกกาง
ออกตรง   กางออกไปหากนั  สตัว์ทุกตวัมปีีกคลุมกายสองปีก และเมื่อ
สตัวเ์หล่านี้ไป   ขา้พเจา้ไดย้นิเสยีงของปีกเหมือนเสยีงของ น ้ามากหลาย
ดงัพระสุรเสยีงขององค์ผู้ทรงมหทิธฤิทธิ ์  เสยีงโกลาหลเหมอืนเสยีงพล



39 
 

โยธา   เมื่อสัตว์เหล่านัน้หยุดนิ่งก็หุบปีกลง และมีเสียงมาจากท้องฟ้า
เหนือศรีษะของมนั   เมื่อสตัวเ์หล่านัน้หยุดนิ่งกห็ุบปีกลง    
 และเหนือท้องฟ้าที่อยู่เหนือศีรษะของสตัว์นั ้น มสีิง่คล้ายบลัลงัก์มี
ลกัษณะเหมอืนไพฑรูย ์  และบนสิง่ทีเ่หมอืนบลัลงักน์ัน้กม็ลีกัษณะเหมอืน 
มนุษย ์ และขา้พเจา้เหน็ประหนึ่งทองสมัฤทธิท์ีแ่วบวาบ   เหมอืนไฟทีบ่งั
ไว้อยู่รอบขา้ง   เหนือสิง่ที่เหมอืนบัน้เอวของผู้นัน้ขึ้นไป   และจากสิง่ที่
เหมือนบัน้เอวลงมา   ข้าพเจ้าเห็นเหมอืนไฟและมีความ สุกใสอยู่รอบ
ท่านผูน้ัน้ ลกัษณะความสุกใสทีอ่ยู่รอบนัน้ เหมอืนกบัสณัฐานรุง้ทีป่รากฏ
ในเมฆเมื่อฝนตก    
  ลกัษณะทรวดทรงแห่งพระสริขิองพระเจ้าเป็นดงันี้แหละ   และเมื่อ
ขา้พเจ้าเห็นแล้ว   ข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดิน   และข้าพเจ้าได้ยนิเสยีง
ท่านผูห้นึ่งตรสั  

 นิมิตนี้เป็นบทน างานของเอเสเคียลในฐานะเป็นศาสดาพยากรณ์ 
ปฏกิริยิาของเอเสเคยีลเป็นอย่างไร? เอเสเคยีล 1:28 ……………………. 
………………………………………………………………………………. 
 

กำรช้ีให้เหน็ควำมบำปต้องใช้ควำมอดทน 

  แม้แต่ในระยะแรกของการเป็นทาสในบาบิโลน พวกพระและคนใน
กรุงเยรูซาเล็มยงักราบไหวรู้ปเคารพอยู่ วหิารทีส่รา้งไวเ้พื่อนมสัการพระ
เจา้ เขาใชก้ราบไหวรู้ปเคารพอยู่ เขาใชก้ราบไหวพ้ระอาทติย์ และในกรุง
บาบิโลน พวกเป็นทาสเริม่กราบไหว้นมสัการทามูส พระเจ้าแห่งพืชผกั
และทุ่งนา 
  เป็นการยากที่จะคิดว่าพวกนี้ละทิ้งพระเจ้าผู้ที่ทรงน าเขาออกจาก
อยีปิต์ และไดอ้วยพรแก่เขามากมาย พวกเขาไดล้ะทิ้งพระเจา้ เมื่อมเีรื่อง
เดอืดรอ้น เขาพากนันมสัการพระเทยีมเทจ็เหล่านัน้ 

วนัองัคำร  
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  พระเจ้าทรงให้เอเสเคียลเห็นนิมิตการกระท าของพระและพวก
อสิราเอล พวกเขานึกว่าพระเจ้าไม่ทรงทราบ อ่านเอเสเคยีล 8:12 พวก
อสิราเอลพดูถงึการนมสัการ พระเทยีมเทจ็ของเขาอย่างไร? 
………………………………………………………………………………. 
 งานของเอเสเคยีลมิใช่งานง่าย เราคิดว่าเอเสเคยีลจะรู้สกึอย่างไร
เกีย่วกบัขา่วทีท่่านจะตอ้งน าไปบอกพวกอสิราเอล 
………………………………………………………………………………. 
  ชื่อของเอเสเคยีล หมายความว่า "พระเจ้าจะทรงใหก้ าลงั" เป็นชื่อที่
เหมาะสมจรงิๆ และพระเจา้ไดท้รงใหก้ าลงัแก่เอเสเคยีลท างานทีย่ากนี้ 
 

ควำมหวงัส ำหรบัผู้กลบัใจ 

  เช่นเดยีวกบัศาสดาพยากรณ์คนอื่นๆ ทีน่ าค าเตอืนเรื่องความพนิาศ  
เอเสเคยีลไดใ้หค้วามหวงัแก่ผูท้ีห่นัเสยีจากความบาปอย่างไร? เอเสเคยีล 
18:32 ……………………………………………………………………….. 
 

ควำมบำปท ำให้เกิดกำรลงโทษ 

  ทวีเคยไปโรงเรียนวนัสะบาโตทุกสัปดาห์ เช่นเดียวกับ เรา เขามี
บทเรยีนวนัสะบาโตเช่นเดยีวกบัของเรา บทเรยีนนัน้สอนให้เกลยีดความ
บาป และรกัความด ี
  สะบาโตนี้ทวจีะไม่ได้ไปโรงเรยีนสะบาโต เพราะเขาจะต้องถูกขงั 2 
ปี เนื่องจากเขาขโมยเชค็ของคุณพอ่ไปใชแ้ละขโมยรถยนต์ 
  ทวีท าชัว่ในทันทีทนัใดหรอื?  ไม่ใช่ ทวีเริม่ยุ่งกับความบาปอย่าง
จรงิจงั เมื่อเขาอายุขนาดพวกเรา เริ่มด้วยการพูดปดกับคุณพ่อคุณแม่ 
โกหกเพื่อแก้ตวัว่าท าไมจึงกลบับ้านค ่า ส่วนการขโมยของ เขาเริม่ทีละ

วนัพธุ  

วนัพฤหสับดี  
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เล็กทีละน้อยก่อน เขาขโมยเงนิจากกระเป๋าเงนิของคุณพ่อ เขายมืวทิยุ
จากเพือ่นแลว้ไม่ยอมคนื 
  ทวีได้รบัการเตือนว่า เขาก าลังเดินอยู่ในทางที่ผิด คุณพ่อคุณแม่
พยายามบอกเขา บางครัง้เขาถูกพกัการเรยีนจากปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้
บ้าง ครัง้แรกนี้เขาถูกจบัจากการใช้เช็คของคุณพ่อ เขาต้องไปศาล แต่
เนื่องจากอายุยงัไม่ถงึ 18 ปี ผูพ้พิากษาจงึงดเวน้โทษจ าคุกไวก้่อน 
  ทวยีงัไม่เลกิท าบาปอกี เขายงัไม่เลกิทุจรติ พยามที่จะซ่อนความผดิ
ใหม้ดิชดิยิง่ขึน้ แต่ความบาปมกัจะเปิดเผยตวัเองเสมอ เช่นเดยีวกบัทีเ่กดิ
กบัทว ี
  ขณะน้ีทวตีอ้งเขา้คุก การลงโทษทีเ่ขาไดร้บัยุตธิรรมดไีหม? 
 ……………………………………………………………… 
  ทวยีงัมโีอกาสทีจ่ะหนัจากความบาปไหม? 
 ……………………………………………………………… 
  พระเจา้จะทรงยกโทษใหเ้ขาไหม? 
 ……………………………………………………………… 
 

สรปุผล 

 ความบาปน าความทุกข์ทรมานมาให้เสมอ บางครัง้เกดิขึ้นโดยตรง
กับร่างกาย เช่น ถ้าเรารบัประทานสิ่งไม่ดี เราจะล้มป่วย บางครัง้การ
ลงโทษกม็าจากคนอื่น เช่น รายของทว ีบางครัง้เราไม่ไดเ้หน็ผลของความ
บาปของเรา จนเวลาผ่านไปหลายปี 
  ลองคดิดูถงึตอนที่เราท าผดิ แลว้ต้องทนทุกข์ทรมานตวัเองโดยทีไ่ม่
มใีครมาลงโทษเรา 
  คดิดูถึงตอนที่เราท าผิดแล้ว คุณพ่อคุณแม่ หรอืครูท าโทษเรา เพื่อ
ตอ้งการใหเ้ราเรยีนรูจ้ากความผดินัน้ 

วนัศกุร ์ 
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  คดิดถูงึตอนทีเ่ราท าผดิแลว้ไม่มใีครจบัได ้หรอืไม่ไดร้บัโทษเลย 
  คุณพ่อคุณแม่ท าโทษเรา พระเจ้าทรงท าโทษเรา เป็นเรื่องไม่สนุก
เลย แต่เป็นการดสี าหรบัเรา ฮบีร ู12:11 บอกว่า "เมื่อมกีารตสีอนนัน้ดูไม่
เป็นที่ชื่นใจเลย   เป็นเรื่องเศร้าใจ   แต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิด
ความสุขส าราญแก่บรรดาคนทีต่อ้งทนอยู่นัน้   คอืความชอบธรรมนัน้เอง" 
  จงตดัสนิใจรบัการเตือนจากพระเจ้า เพื่อเป็นการสร้างอุปนิสยัที่ดี
งามมากขึน้ 
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บทท่ี 6 
มำนะท ำให้เกิดผล 

 

 
ข้อควรจ ำ "จงเขม้แขง็และกลา้หาญเถดิ   อย่ากลวัหรอือย่าครัน่ครา้มเขา
เลย   เพราะว่าผูท้ีไ่ปกบัท่านคอืพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของท่าน   พระองค์
จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ลม้เหลวหรอืทอดทิ้งท่านเสยี" (เฉลยธรรมบญัญตั ิ
31:6) 
 

ท่ำนขอให้ดวงอำทิตยห์ยุดน่ิง 

  สงครามครัง้นี้โยชวูาไม่ตอ้งการจะต่อสูเ้ลย กษตัรยิ ์5 องค ์ชาตอิาโม
ไรต ์ไดร้วบรวมก าลงักนัเพื่อตเีมอืงกเิบโอน เมอืงส าคญัของรฐัทีม่สีมัพนัธ์
ไมตรีกับอิสราเอล ทันทีที่อิสราเอลได้ชัยชนะต่อเยรีโค และเมือยอัย 
ชาวเมอืงกเิบโอนไม่อยากจะป้องกนัตวัเองจากกองทพัของโยชูวา พวก
เขาจงึท าอุบายใหโ้ยชวูาเซน็สญัญาร่วมกนัป้องกนักบัเขา 
  กษตัรยิ์ชาตอิาโมไรต์อื่นๆ รูส้กึโกรธที่กเิบโอนไดเ้ปลีย่นใจ จงึจะท า
โทษพวกกิเบโอน ชาวเมอืงกิเบโอนได้เรยีกร้องให้โยชูวารกัษาสญัญา 
ดงันัน้โยชวูาจงึอยู่ตรงกลางของสงครามทีเ่ขาไม่ไดว้างแผน 
  อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงเข้ามาจัดการ สิ่งแรกพระองค์ทรงให้
กองทพัพวกอาโมไรต์เกดิความกลวัอย่างลนลาน พวกเขาเกดิการสบัสน 
และสูร้บกนัเองแทนทีจ่ะสูก้บัพวกอสิราเอล ต่อมากเ็กดิพายุลูกเหบ็ท าให้
ขา้ศกึวิง่วุ่น โยชูวาและกองทพัของท่านเป็นฝ่ายขบัไล่ตดิตามพวกอาโม
ไรต์ สงครามก็จบลงโดยที่พระเจ้าทรงชนะอยู่แล้ว โยชูวาเหน็ว่าเกอืบจะ
มดืแล้ว กองทหารของเขาไม่มเีวลาพอที่จะท าลายกองทพัของข้าศึกได้
หมด 

บ่ำยวนัสะบำโต  
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  ดว้ยความเชื่อยิง่ใหญ่โยชวูารอ้งตะโกนว่า "ดวงอาทติยเ์อ๋ย   จงหยุด
นิ่งตรงเมอืงกิเบโอน   และดวงจนัทร์เอ๋ย   จงหยุดอยู่ตรงหุบเขาอยัยา
โลน" (โยชวูา 10:12) 
 นายทหารต้องใช้ความเชื่อยิง่ใหญ่เพยีงไร เพื่อจะขอสิง่นี้ ขอให้วนั
ยาวออกไป แต่โยชูวาจะมปีระสบการณ์มากในการท างานกบัพระเจา้ และ
เขาทราบว่า พระเจา้จะทรงใหเ้กยีรตติ่อค าของเขา 
  แน่นอน ดวงอาทติยห์ยุดนิ่ง และดวงจนัทรก์็ยงัไม่ขึ้น จนกระทัง่พล
ไพร่อสิราเอลไดช้ยัชนะศตัรอูย่างราบคาบ 
 

ทำงของพระเจ้ำมกัจะล ำบำก 

  การขอพระเจา้ใหท้รงหยุดดวงอาทติยต์้องใชค้วามเชื่อทีย่ิง่ใหญ่ โยชู
วามิได้มีความเชื่อแบบนี้เกิดขึ้นทนัทีทนัใด แต่ค่อยๆ เป็นตัง้แต่เขายงั
เป็นหนุ่ม เรื่องแรกของโยชวูาอยู่ในหนงัสอื กนัดารวถิ ีบทที ่13, 14 
  โมเสสไดน้ าพวกอสิราเอลออกจากอยีปิต์มาอยู่ในป่ากนัดาร พระเจา้
ต้องการจะน าเขาเข้าไปในแผ่นดินที่ทรงสญัญาไว้ โดยเร็ว 1-3 เดือน
หลงัจากออกมาจากอยีปิต ์   อสิราเอลตัง้ค่ายอยู่ที่คาเดชอยู่ทางใต้ตดิกบั
คานาอนั ผู้คนรู้สึกตื่นเต้น เพียงอีกไม่กี่สปัดาห์ พวกเขาจะได้อยู่บ้าน
จรงิๆ และเริม่เพาะปลูกในที่ๆ  พระเจา้จะทรงประทานให ้
  พระเจ้าทรงสัง่โมเสสให้เลือกชายหนึ่งคนจากตระกูลทัง้หมด 12 
ตระกูล และสัง่เขาให้ไปสอดแนมในแผ่นดินคานาอัน อ่านกันดารวิถ ี
13:17-20 พวกสอดแนมตอ้งไปสบืเรื่องอะไรบา้ง? 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

วนัอำทิตย ์ 



45 
 

 พวกสอดแนมส่วนใหญ่จะออกไปดูตอนกลางคืน เขาเข้าไปลึก
ประมาณ 20 ไมล์ ถึงเขตเมอืงเฮโบรน งานสอดแนมใช้เวลาทัง้หมด 40 
วนั ไม่มผีูส้อดแนมใดไดร้บัอนัตราย หรอืไดร้บัความล าบากในการท างาน 
  พลไพร่อสิราเอลรอคอยดว้ยความกระตอืรอืรน้ เขารูส้กึเบื่อหน่ายต่อ
ทะเลทรายและน ้าทีม่จี ากดั เขาอยากใหพ้ระเจา้ประทานบา้นจรงิๆ แก่เขา 
ตามทีท่รงสญัญาไว ้
 40 วนัหลงัจากการสอดแนม คาเลบ โยชูวา และคนอื่นๆ ก็กลบัมา 
เขาได้แบกองุ่นพวงใหญ่มากต้องใช้คน 2 คนหาม และเขาได้เอาผล
ทบัทมิและผลมะเดื่อเทศมาดว้ย 
  โมเสสไดเ้รยีกประชุมพวกอสิราเอล เขาตัง้ใจฟังขณะทีพ่วกสอดแนม
ไดร้ายงาน 
  "แผ่นดินนัน้มหัศจรรย์จรงิๆ เป็นแผ่นดินที่มีน ้ านมและน ้าผึ้งไหล 
แผ่นดนิก็อุดมสมบูรณ์ดกีว่าที่เราคาดไว้" เขาเล่า มเีสยีงพมึพ าอย่างดใีจ
จากฝงูชน 
  "แต่มปัีญหาใหญ่อย่างหนึ่ง" คนสอดแนมคนหนึ่งเล่าต่อไป "ผู้คนใน
เมอืงนัน้แขง็แรง บางคนรูปร่างใหญ่โตเหมอืนยกัษ์ เราเปรยีบเสมอืนตวั
ตัก๊แตน เมื่อมองดูพวกเขา เมืองของเขาล้อมรอบด้วยก าแพงใหญ่ มี
ทหารและคนเฝ้ายาม เมอืงนัน้จะกลนืกนิเราไดส้บาย" 
  ผูค้นท าเสยีงผดิหวงั เขาไม่ได้คดิถงึอ านาจของพระเจา้ ซึ่งพรอ้มจะ
ช่วยเขา เขาเพียงแต่คิดได้ถึงความอ่อนแอของเขา คาเลบพยายามให้
ก าลงัใจพวกเขาอย่างไร? อ่านดใูนกนัดารวถิ ี13:30 …………………….. 
………………………………………………………………………………. 
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มีก ำลงัใจต่อสู้กำรคดัค้ำน 

 ตลอดคนืนัน้พวกอสิราเอลถกเถยีงกนัว่าจะท าอย่างไรด ีพวกผูห้ญิง 
(ผู้ชายบางคน) ร้องไห้ด้วยความกลวัและหมดก าลงัใจ สถานการณ์ดูจะ
หมดหวงั อ่านกนัดารวถิ ีบทที ่14 ผูค้นพดูอย่างไร? 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
โมเสสและอาโรนท าอย่างไร? 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
คาเลบและโยชวูาท าอย่างไร? 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 ข่าวจากคาเลบและโยชูวา เป็นความหวงัอย่างหนึ่ง จงใช้ข้อพระ
คมัภรี ์  กนัดารวถิ ี14:8, 9 เตมิขอ้ความขา้งล่างใหส้มบูรณ์ 
 "ถา้พระเจา้......................................ในพวกเรา   พระองคจ์ะทรงน า
เราเขา้ไปในแผ่นดนิน้ี   และทรง............................แก่เรา   เป็นแผ่นดนิที่
มนี ้านมและน ้าผึง้ไหลบรบิูรณ์ ขอแต่อย่าให้พวกเรา..........................ต่อ
พระเจ้าเท่านั ้น   อย่า...........................ชาวแผ่นดินนั ้น  เพราะเขา
ทัง้หลายเป็น..................................ของเราแล้ว   ร่มฤทธิข์องเขาก็ศูนย์
ไปแลว้ พระเจา้................................ฝ่ายเรา  อย่ากลวัเขาเลย" 
 พลไพร่อสิราเอลกระท าแก่คาเลบและโยชวูาอย่างไร? 
………………………………………………………………………………. 
 
 
 

วนัจนัทร ์  
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อดทนรอ 

  พระเจ้าทรงพระพโิรธที่พวกอสิราเอลขาดความเชื่อ และที่เขากบฎ
ต่อพระองค ์การส่งผูส้อดแนมไปไม่ได้ให้เขาตดัสนิว่า การยดึเอาดนิแดน
นัน้จะท าได้ไหม แน่นอนจะต้องเป็นไปได้ พระเจา้จะทรงให้พวกเขามชียั
ชนะ คนสอดแนมมหีน้าทีเ่พยีงรายงานว่าดนิแดนนัน้มลีกัษณะอย่างไร? 
  "เราจะท าลายพวกเขาไม่ใหเ้หลอื" พระเจา้ทรงบอกโมเสส แต่โมเสส
ได้อธษิฐานเผื่อพลไพร่อสิราเอล และพระเจา้มไิดท้รงท าลายเขาทัง้หลาย 
แต่พระองคไ์ดท้รงลงโทษในการขาดความเชื่อของเขา 
  "ผูส้อดแนมไดอ้ยู่ในแผ่นดนิคานาอนั 40 วนั" พระเจา้ตรสั "พวกเจ้า
ต้องวนเวยีนอยู่ในป่าเป็นเวลา 40 ปี ผูใ้หญ่ทุกคนในทุกวนันี้จะตายอยู่ใน
ป่านี้ นอกจากคาเลบและโยชูวาจะเป็นเพยีงผูใ้หญ่ 2 คน ที่ไดร้บัอนุญาต
ให้เข้าแผ่นดนิคานาอนั เราจะให้แผ่นดนิที่มนี ้านมและน ้าผึ้งแก่ลูกหลาน
ของเจา้ แต่ไม่ใช่เจา้" 
  พระเจา้ทรงกระท าตามความมุ่งหมายของพระองค ์พลไพร่อสิราเอล
ตอ้งหนัหลงักลบัเขา้ไปในป่าดว้ยความเศรา้เสยีใจ 40 ปีทีพ่วกเขาอยู่ทีน่ัน่ 
เขาเดนิหาแหล่งน ้าจากแห่งหนึ่งไปอกีแห่งหนึ่ง หาทุ่งหญ้าและน ้าส าหรบั
ฝูงววั ควาย และครอบครวัของเขา พระเจ้าทรงดูแลเขา พระองค์ทรง
ประทานมานา และปกป้องเขาจากพวกศตัร ู
  40 ปี เป็นเวลาที่ยาวนาน พ่อ แม่ ลุง ป้า น้า อา ต่างก็ตายไปทีละ
คนๆ อาโรนและมีเรียมก็ตาย โมเสสก็แก่ลง ท่านเองก็จะไม่ได้เข้าไป
แผ่นดนิคานาอนั 
  เมื่อโมเสสอายุได้ 120 ปี ท่านได้เรียกประชุมพลไพร่อิสราเอล 
"ตอนนี้ฉนัแก่แลว้ ฉันไม่แขง็แรงทีจ่ะเป็นผูน้ าท่านอกีต่อไป และพระเจา้ก็
ทรงบอกว่า ฉันจะไม่ไดเ้ขา้ไปในแผ่นดนิคานาอนั โยชูวาจะเป็นผู้น าท่าน
แทนฉนั พระเจา้ไดแ้ต่งตัง้เขาแลว้" 

วนัองัคำร  
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  แล้วโมเสสได้เรยีกโยชูวาออกมาขา้งหน้าที่ประชุม อ่านเฉลยธรรม
บญัญตั ิ31:7 โมเสสไดใ้หค้ าทีเ่ป็นก าลงัใจแก่โยชวูาอย่างไร?  

  "จง...............................และกลา้หาญเถดิ   เพราะท่านจะต้องไปกบั
ชนชาตนิี้   เขา้ไปในแผ่นดนิซึง่พระเจา้ทรง.........................แก่บรรพบุรุษ
ว่าจะ............................แก่เขา   ท่านจงใหเ้ขาไดเ้ขา้ยดึครองแผ่นดนินัน้" 

   เช่นที่พระเจ้าทรงสญัญาจะอยู่กบัโยชูวา พระองค์จะทรงอยู่กบัเรา
เช่นเดยีวกนั 
 

รำงวลัส ำหรบัควำมมำนะ 

  ในไม่ชา้โยชูวากไ็ดม้ายนืรมิฝัง่แม่น ้ายาระเดน เตรยีมพรอ้มเป็นครัง้
ที่สองที่จะเข้าในแผ่นดินคานาอัน พร้อมพลไพร่อิสราเอล เขาคงจ าได้
แม่นย าถงึเมื่อ 40 ปี ก่อนโน้น โยชูวาคงจะพดูกบัคาเลบเรื่องนี้ และเขาคง
จะห่วงว่าพลไพร่อสิราเอลจะกบฏอกีหรอืไม่ครัง้นี้ หรอืพวกเขาจะมคีวาม
เชื่อในพระเจา้ 
  พระเจ้าทรงแยกน ้าในแม่น ้ายาระเดน แล้วพลไพร่อสิราเอลก็ได้เข้า
มาในแผ่นดินคานาอัน แต่พวกเขาก็ยังห่างไกลจากการเป็นเจ้าของ
แผ่นดิน ปัญหาแรกที่เขาพบก็คือ ก าแพงเมืองของเยรโีค เรื่องในพระ
คมัภรีท์ีต่ื่นเตน้มาก 
  จงเตมิค าในช่องว่างขา้งล่าง  เพือ่ใหเ้รื่องสมบูรณ์   
โยชูวำ 1:1-2 
 อยู่มาเมื่อ  ……………………. ผู้ร ับใช้ของพระเจ้าสิ้นชีวิตแล้ว   
พระเจ้าทรงตรสักบั ………………. บุตร ………….………. พระองค์สัง่
ให้โยชูวาน าพลไพร่ขา้มแม่น ้า …………………… ขา้มแม่น ้าไปสู่เมอืงที่
เขม้แขง็ชื่อ ……………………….  
 

วนัพธุ  
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โยชูวำ 6:3-5 
 พระเจ้าสัง่โยชูวาให้เดนิล้อมรอบเมอืงวนัละ ……………….… เป็น
เวลา …………วนั ให้ปุโรหติเจด็คนถือ ............…………………เจด็คนั 
น าหน้าหบี ในวนัที ่......... เขาจะเดนิรอบเมอืง ........... ครัง้ เมื่อเขาไดย้นิ
เสียงเป่าเขาแกะเป็นเสียงยาว ก็ให้ประชาชนทัง้ปวง .........................
ดว้ยเสยีงอนัดงั ก าแพงเมอืงนัน้กจ็ะ .......................................................    
 

ไม่มีอนัตรำยใดมำกเกินไปส ำหรบัพระเจ้ำ 

 จอดี้ เดวดิ สอนชัน้ประถมในโรงเรยีนในเมอืงใหญ่แถบตะวนัออก
ของสหรฐั เขาเพิง่เริม่สอนเป็นปีแรก เรารกังานของเขา และนักเรยีนชาย
หญิงที่อยู่ในชัน้เรยีนของเขา แต่เขารู้สกึไม่ค่อยชอบที่ต้องอยู่เมอืงใหญ่ 
บ้านเกิดของเขาอยู่ในเมืองเล็กๆ เขารู้สึกคิดถึงที่ๆ ไม่แออัด และ
ความรูส้กึปลอดภยั 
  มบีางแห่งของเมอืงนี้ที่สมาชกิที่โบสถ์ห้ามไม่ให้จอดี้ไป ถ้าจ าเป็นก็
ต้องมีเพื่อนไปด้วย มีหลายแห่งของเมืองนี้ที่มีอาชญากรรมสูง จึงเป็น
อนัตรายมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูห้ญงิทีไ่ปล าพงัคนเดยีว 
  ไมเคลิ อยู่ชัน้ประถม 3 เขาตาโตและยิ้มเก่งที่สุดในโรงเรยีน เขาอยู่
บรเิวณทีว่่านัน้ 
  "คุณครูครบั" ไมเคลิพูดขณะเดนิออกจากห้องเรยีน" ผมอยากให้ครู
มาบ้านของผม ผมได้น้องสาวคนใหม่อยากจะใหค้รูเหน็ พวกบา้นผมเขา
ไม่ไดม้าโบสถก์นั ครมูาบา้นผมไดไ้หมครบั?" 
  "ได้แน่นอน ไมเคลิ" เขาตอบโดยที่ไม่ได้นึกเลยว่า บ้านของไมเคลิ
อยู่ทีไ่หน? 
  "ดจีงั" เขาพูดยิ้มกว้าง "ผมจะบอกคุณแม่ว่า ครูจะมา ครูมาคนืนี้ได้
ไหมครบั?" 

วนัพฤหสับดี  
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  "คงจะได"้ เขาตอบ 
  พอกลบัมาถงึบา้น จอดี้เปิดแผนที่ดูทีอ่ยู่ของไมเคลิ เขารูส้กึตกใจ ที่
บ้านของไมเคลิอยู่ตรงใจกลางบรเิวณอนัตราย "ฉันจะท าอย่างไรดี" เขา
คดิ "ฉันจะหาขอ้แก้ตวัว่าท าไมจงึไปไม่ได"้ บ้านของไมเคลิไม่มโีทรศพัท ์
เขาคดิต่อไปว่าจะขอใหศ้าสนาจารยไ์ปดว้ย 
 หลงัจากโทรศพัท์ไปหาศาสนาจารย์ ท่านก็มีงานยุ่ง ไปไม่ได้ จอดี้
อธษิฐานเรื่องปัญหาของเขา แต่เขารู้สกึว่าเราจะต้องไปให้ได้ ขอ้ควรจ า
ของสปัดาหน์ี้กอ้งอยู่ในสมองของเขา "จงเขม้แขง็และกลา้หาญเถดิ   อย่า
กลวัหรอือย่าครัน่คร้ามเขาเลย   เพราะว่าผูท้ี่ไปกบัท่านคอืพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน   พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรอืทอดทิ้ง
ท่านเสยี" 
  ค ่าวนันัน้ จอดี้ขึ้นรถของเขา ลอ็คประตู เพื่อความปลอดภยัแล้วขบั
ไปในใจกลางเมอืง แถบนัน้มบีารเ์หลา้จงึมคีนมาดื่ม และสบูบุหรี ่จอดี้รูส้กึ
กลวัขึน้มาอกี ดทีีล่านจอดรถอยู่ตรงหน้าบา้นของไมเคลิพอด ีเขาออกมา
จากรถ อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยปกป้อง เขาขึ้นบันไดไปถึงชัน้ 3 ไฟ
ทางเดนิไม่สว่างเลย เขาเคาะประตูหอ้งหนึ่ง 
  "โอ ครูมาจรงิๆ" ไมเคลิตะโกนดว้ยเสยีงตื่นเต้น "แม่บอกว่าครูคงจะ
กลวั แม่ครบั ครมูาแลว้ ครมูาแลว้" 
  "ฉันแน่ใจว่า เขาต้องไม่มา" คุณแม่ของไมเคลิพูด "ไม่มใีครที่โบสถ์
เคยมาทีน่ี่เลย เขาคดิว่าอนัตรายเกนิไป และกจ็รงิอย่างนัน้" 
  จอดี้คุยกบัไมเคลิและคุณแม่เป็นเวลานาน เขาได้อธิษฐานด้วยกัน 
ทัง้สองดใีจมากทีจ่อดีไ้ปเยีย่ม 
  ขณะขบัรถกลับบ้าน จอดี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้คุ้มครองดูแล
คุม้ครองเขา และช่วยใหเ้ขาไม่กลวั 
 



51 
 

สรปุ 

 บางครัง้การท าสิง่ที่พระเจ้าต้องการให้เราท าอาจต้องใช้ความกล้า 
เราเคยมปีระสบการณ์แบบน้ีบา้งไหม? 
 ก. เพือ่นพยายามจะชกัชวนใหท้ าสิง่ทีผ่ดิ เป็นการยากทีจ่ะปฏเิสธ 
 ข.  ผูน้ าดา้นงานประกาศ ขอรอ้งใหเ้ราน าบตัรเชญิประชุมทาง  
  ศาสนาไปแจกตามบา้นทีอ่ยู่ใกล้ๆ  โบสถ ์เขาขอใหเ้อาไปแจก 
  ดว้ยตวัเอง เรารูส้กึกลวัไหม? 
 ค. เราท าผดิ และรูส้กึผดิ และอยากขอโทษแต่กลวัว่า คนนัน้จะ 
  ปฏบิตัติ่อเราอย่างไร? 
 ง. ศาสนาจารยข์อใหเ้ราเล่าเรื่องของเดก็ๆ ตอนชัว่โมงนมสัการ  
  การออกไปพดูต่อหน้าคนเป็นเรื่องยากส าหรบัเรา 
 จ.  …………….……………………………………………………… 
  ………….………………………………………………………… 

  เราแน่ใจไหมว่า ข้อควรจ าส าหรบัสปัดาห์นี้ติดแน่นอยู่ในสมองเรา 
เพื่อว่าเราจะได้เรยีกหาค าสญัญานี้ เมื่อพระเจ้าต้องการจะให้เรามคีวาม
กลา้เป็นพเิศษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัศกุร ์ 
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บทท่ี 7 
เลือกผิด 

 

 
ข้อควรจ ำ  "ข้าพระองค์จะไปไหน  ให้พ้นพระวญิญาณของพระองค์ได ้   
 หรอืขา้พระองคจ์ะหนีไปไหนใหพ้น้พระพกัตรข์องพระองค์" (สดุด ี139:7)    
 

ค ำอธิษฐำนจำกท้องปลำวำฬ 

  สิง่ซึ่งห่อหุ้มโยนาห์อยู่ พาเขาไปรวดเรว็มากกว่าลูกกลิ้งที่เรว็ที่สุด 
เดีย๋วขึน้บนผวิน ้า เดีย๋วลงไปลกึใต้ทะเล โยนาหร์ูส้กึเหมอืนอยู่ในถุงใหญ่
มาก ล้อมรอบไปด้วยสาหร่ายทะเล และอวัยวะภายในที่อ่อนนุ่มของ
ปลาวาฬ 
  ที่จริงโยนาห์รู้สึกแปลกใจที่เขายังมีชีวิตอยู่รอด เขาคาดว่าเวลา
สุดท้ายของเขามีแค่เพียงตอนที่ถูกจับโยนลงในทะเล ปลาวาฬตัวนี้ไม่
ทราบมาจากไหน มนัได้เปิดปากที่มฟัีนเต็มกว้าง ดูดและกลนืโยนาห์ลง
ไป โยนาหร์ออยู่อกี 2-3 นาท ีเพื่อทีจ่ะตาย ใครจะมชีวีติอยู่รอดไดใ้นท้อง
ปลาวาฬ แต่เขากย็งัไม่ตาย เวลาผ่านไปหลายชัว่โมง หลายวนั ทีแ่น่ๆ ก ็
3 วนั  
  "ท าไมฉันจงึไม่ท าตามทีพ่ระเจา้สัง่" โยนาหถ์ามตวัเองดว้ยความรูส้กึ
เสยีใจ "ท าไมฉนัจงึคดิว่าฉนัจะวิง่หนีจากงานทีพ่ระองคม์อบใหท้ า" 
  ไม่รู้ว่าการอธษิฐานจะได้ผลหรอืไม่ แต่โยนาห์ก็อธิษฐาน และพระ
เจ้าทรงฟังโยนาห์ ทันใดนัน้เขาถูกโยนขึ้น ปลาวาฬได้ส ารอกเอาเขา
ออกมาไวท้ีฝั่ง่ 
 
 

บ่ำยวนัสะบำโต  
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ไม่มีอะไรว่ิงหนีจำกพระเจ้ำได้ 

  พระเจา้ทรงบอกโยนาหใ์หไ้ปเมอืงนีนะเวห ์เพื่อเตอืนคนทีน่ัน่ว่า เขา
ท าความชัว่รา้ยมากมาย โยนาห์ไม่อยากจะไปนีนะเวห์ เนื่องจากสาเหตุ
หลายขอ้ ขอ้หนึ่งเขาไม่อยากจากบ้านไปอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้า ข้อ
สองเมอืงนีนะเวหอ์ยู่ในอะซเีรยี ซึง่เป็นศตัรูทีเ่ขม้แขง็ของอสิราเอล เพื่อน
ของเขาอาจกล่าวหาว่าเขาเป็นคนขายชาต ิคนที่นัน่จะเกลยีดเขา เพราะ
เขาเป็นยวิ และเหตุผลขอ้สามคอื โยนาห์กลวัว่าชาวเมอืงนีนะเวห์จะกลบั
ใจ ประพฤติตวัดีและพระเจ้าจะไม่ทรงท าลายพวกเขา แล้วโยนาห์ก็จะ
เป็นผูพ้ยากรณ์เทจ็ 
  ดงันัน้แทนที่โยนาห์จะเชี่อฟังพระเจา้ เขาไดต้ดัสนิใจวิง่หนีจากพระ
เจ้า เขาหนีไปที่เมอืงรมิทะเลชื่อยฟัฟา แล้วลงเรอืเพื่อไปยงัเมอืงทารชิช 
เมอืงนี้อยู่ทางตอนใต้ คงจะเป็นประเทศสเปนในปัจจุบนั การวิง่หนีจาก
พระเจา้ ผูซ้ึง่สถติอยู่ทุกหนแห่งเป็นความโงเ่ขลา 
  ไม่นานหลงัจากโยนาห์ลงไปซ่อนอยู่ใต้ทอ้งเรอื พระเจ้าได้ท าใหเ้กดิ
พายุรุนแรงมาก พวกลูกเรอืตกใจกลวั เรอืจะล่มจงึไดโ้ยนสนิคา้ทิง้ลงทะเล  
ในที่สุดมีผู้พบโยนาห์นอนหลับอยู่ใต้ท้องเรือ เขาได้ปลุกโยนาห์ให้ตื่น
ขึน้มาช่วยอธษิฐาน 
  พวกกาลาสเีรอืรู้สกึหมดหวงัลงทุกท ีเขาตดัสนิใจจบัฉลากดูว่าใคร
เป็นสาเหตุให้เกดิพายุใหญ่นี้ ฉลากตกลงมาที่โยนาห ์โยนาห์ไดส้ารภาพ
ว่า เขาพยายามทีจ่ะหนีจากพระเจา้  อ่านจากโยนาห ์1:11-17 
 

คนของพระเจ้ำและปลำของพระเจ้ำ 

 ทบทวนเรื่องของโยนาห ์ โดยเตมิค าตอบเหล่านี้ 
1. โยนาหอ์ยู่ในทอ้งปลากีว่นั? ....................................................... 
 

วนัอำทิตย ์ 

วนัจนัทร ์ 
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2. โยนาหพ์ยายามจะไปทีใ่ด แต่ตอ้งหยุดยัง้ลงเพราะพายุใหญ่ 
    ……………………………………………………………………… 
3. โยนาหค์วรจะตอ้งไปทีเ่มอืงอะไร? ……………………..………… 
4. โยนาหท์ าอะไรอยู่ในทอ้งปลา? .................................................. 
5. เมอืงทีโ่ยนาหไ์ปลงเรอื? ............................................................ 
6. โยนาหเ์ขา้ไปอยู่ในสว่นไหนของปลา? ........................................ 
7. เมื่อทราบว่า ใครเป็นตน้เหตุของพายุ ลูกเรอืท าอย่างไร? 
    ……………………………………………………………………… 
8. สตัวอ์ะไรไดท้ าลายตน้ละหุ่ง ซึง่เป็นร่มเงาใหโ้ยนาห?์ ................. 
9. พาหนะอะไรทีโ่ยนาหใ์ชห้นีจากพระเจา้? .................................... 
10. พระเจา้ทรงเตรยีมอะไรไวส้ าหรบัโยนาห?์ ................................ 
11. กษตัรยิแ์ห่งนีนะเวห ์ใชอ้ะไรสวมใสเ่มื่อไดย้นิขา่วของโยนาห?์  
    ……………………………………………………………………… 
12. ชื่อบดิาของโยนาห?์ ................................................................ 
13. ชาวเมอืงนีนะเวหเ์ป็นอย่างไร? ………………………………… 
14. โยนาหบ์อกว่าชาวเมอืงนีนะเวหม์เีวลาเหลอืนานกีว่นัก่อนทีจ่ะ         
      ถูกพระเจา้ท าลาย? ................................................................ 
15. กษตัรยิก์รุงนีนะเวหส์ัง่ใหพ้ลเมอืงนุ่งห่มดว้ยอะไร? ……………. 
16. พระเจา้ทรงตรสัแก่โยนาหว์่า เขาควรรูส้กึอย่างไรต่อพลเมอืง 
     นีนะเวห?์ ................................................................................ 

 
ข่ำวของผู้พยำกรณ์ได้ยอมรบั 

  เมื่อโยนาห์มาถงึประตูเมอืงนีนะเวห์ เขาเริม่การเทศนา เขาไม่ไดส้ัง่
สร้างเต้นท์ หรอืเช่าหอประชุม เขาไม่ได้เตรยีมวางโครงเรื่องเทศนา เขา

วนัองัคำร  
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เพยีงแต่เดนิไปตามถนนในเมืองและสอนไปว่า เพยีงอกี 40 วนั นีนะเวห์
จะถูกท าลาย 
 ขณะนี้โยนาห์คงจะดูผดิจากตอนที่อยู่ในท้องปลาวาฬ 3 วนั เขาคง
จะเทศนาดว้ยความเชื่อมัน่ ชาวเมอืงกฟั็งเขา ไม่ใช่เพยีงฟังเฉยๆ แต่เขา
เชื่อในพระเจา้ทีท่รงมอี านาจจะท าลายเมอืงของเขาได ้แมแ้ต่กษตัรยิก์เ็ชื่อ
ฟัง 
 อ่านโยนาห ์3:5-10 แลว้ค าถามต่อไปนี้ 
การกลบัใจหมายความว่าอย่างไร? 
………………………………………………………………………………. 
ชาวเมอืงนีนะเวหแ์สดงใหเ้หน็อย่างไรว่า เขากลบัใจแลว้? 
………………………………………………………………………………. 
ในขอ้ 10 ทีบ่อกว่าพระเจา้ทรงกลบัพระทยันัน้หมายความว่าอย่างไร? 
………………………………………………………………………………. 
 

งำนส ำเรจ็ท ำให้โยนำห์โกรธ 

  แมว้่าในทีสุ่ดโยนาหจ์ะเชื่อฟังพระเจา้และไปทีก่รุงนีนะเวห ์ปฏกิริยิา
ของเขาต่อความต้องการทางดา้นจติวญิญาณของชาวเมอืงไม่เป็นอย่างที่
ควรจะเป็น พระเจา้สัง่โยนาหใ์หเ้ตอืนผูค้นว่าเวลาทีพ่วกเขาจะถูกท าลาย
เกอืบจะถงึแลว้ โยนาหไ์ดท้ าตาม 
  ผู้คนเริ่มเชื่อค าเตือนของโยนาห์ เขากลับใจจากความบาป และ
สญัญาว่าจะด าเนินชวีติทีด่กีว่าเก่า 
  เราเชื่อไหมว่า โยนาห์รู้สกึผิดหวงัเพราะพระเจ้าเคยตรสัว่าจะทรง
ท าลายความชัว่ร้ายเหล่านี้ คนพวกนี้เป็นศัตรูตัวร้ายของอิสราเอลมใิช่
หรอื และพระองค์ได้ทรงส่งโยนาห์ผู้เป็นศาสดาพยากรณ์ไปบอกเขาใช่
ไหม? ตอนนี้พระเจา้จะทรงให้โอกาสเขาอกีครัง้ โยนาห์จงึรูส้กึอาย พระ

วนัพธุ  
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เจา้ทรงใหเ้ขาเป็นเหมอืนคนโกหก เพราะค าท านายเรื่องความพนิาศของ
กรุงนีนะเวห ์ไม่ไดเ้กดิขึน้สมจรงิ 
  แม้ว่าโยนาห์จะเป็นนักเทศน์ที่ท าตามค าสัง่ แต่เขาไม่ได้มอบอุทิศ
ตวัเองทัง้หมดใหพ้ระเจา้ ความทะเยอทะยานยงัควบคุมบางสว่นของจติใจ
เขา 
 จงเติมค าในช่องว่างซึ่งเล่าถึงปฏิกิรยิาของโยนาห์ต่อความเมตตา 
และความดขีองพระเจา้ 
- เมื่อนีนะเวหก์ลบัใจ พระเจา้ทรงเปลีย่น ................................................ 
- พระองคท์รงไม่ท าลายเมอืงนัน้ เพราะพระองคท์รง ............................... 
- แต่โยนาหไ์ม่พอใจ เขา ........................................................................ 
- จติใจของเขาเตม็ไปดว้ย ...................................................................... 
- เขาทลูพระเจา้ว่า .................................................................................  
- เพราะทุกคนในนีนะเวหค์ดิว่าขา่วทีเ่ขาบอก เป็น .................................. 
- "อย่าโกรธเลย" พระเจา้ตอบ "การทีเ่รา .................................. พวกเขา 
   เพราะเขาฟังค าเตอืนของท่าน ท าให ้....................................ไม่ตอ้ง     
   ถูกท าลาย 
 

เพื่อนท่ีใจกว้ำง 

  "ชวนชม ท าไมหนูไม่ลองชวนสุดาไปโรงเรยีนเสรมิสรา้งอุปนิสยักบั
หนูล่ะ"   คุณแม่แนะน า "ลูก 2 คนเป็นเพื่อนสนิทกนัมาก แม่แน่ใจว่าสุดา
จะตอ้งชอบบทเรยีนและการฝีมอืเช่นเดยีวกบัลูก"  
  "ไม่รู้สิคะ" ชวนชมตอบอย่างลังเล" "ครอบครวัของสุดาช่วยงาน
โบสถข์องเขาแทบไม่มเีวลาว่าง หนูคดิว่าเขาไม่สนใจหรอกค่ะ" 
  "อย่างน้อยหนูควรจะชวน" คุณแม่พดู 

วนัพฤหสับดี  
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  ชวนชม คดิถงึเรื่องนี้อย่างจรงิจงั ผู้น าโรงเรยีนเสรมิสรา้งอุปนิสยัได้
ขอใหทุ้กคนสญัญาว่าจะน าเพือ่นมาหนึ่งคน 
  "ฉันจะเชญิสุดา ถ้าฉันพบเธอ" ชวนชมสญัญากบัตนเองและพระเจา้
แลว้เธอกว็างแผนทีจ่ะไม่ผ่านไปทางทีสุ่ดาผ่าน ซึง่กไ็ม่ยากเลย เพราะเรา
ไปโรงเรยีนโบสถ ์แต่สุดาไปโรงเรยีนรฐับาล 
  วนัองัคารขณะทีช่วนชมวิง่เขา้บา้น เราไดย้นิเสยีงสุดา "ชวนชม มานี่
เดีย๋วส ิมาฟังเทปมว้นใหม่ของฉนัส"ิ 
  "ฉนัไปไม่ได"้ ชวนชมพดูปด "ฉนัจะตอ้งท าความสะอาดครวั" 
 วนัพุธสุดาโทรศพัท์มาขอต าราท าขนมครองแครง ชวนชมยงัไม่ได้
พูดอะไรเกี่ยวกบัโรงเรยีนเสรมิสรา้งอุปนิสยั ทัง้ๆ ที่จติใต้ส านึกก าลงัทิ่ม
แทงเธอ 
   วนัศุกร์สุดามาหา "ฉันมาดูว่าเธอไม่สบายไปหรือเปล่า?" ตอนนี้
ชวนชมจงึได้พูดออกมา "เธออยากจะมาโรงเรยีนเสรมิสร้างอุปนิสยัของ
โบสถฉ์นัในสปัดาหห์น้านี้หรอืป่าว?" 
  ดว้ยความประหลาดใจ สุดารูส้กึตื่นเตน้กบัข่าวนี้มาก ฤดูรอ้นผ่านไป
ชา้เหลอืเกนิ เธอก าลงัจะหาอะไรท าอยู่พอด ี 
 เมื่อชวนชมไปโบสถ์ในวนัสะบาโตนัน้ เธอบอกด้วยความภาคภูมใิจ
ว่า เธอมเีพือ่นทีจ่ะมาโรงเรยีนเสรมิสรา้งอุปนิสยั 
  "มอีะไรหรอื" คุณแม่ถาม วนันัน้เป็นวนัพุธ สปัดาห์ต่อมา ชวนชม
เดนิไปมารอบบา้น 
  "เพราะโรงเรยีนเสรมิสรา้งอุปนิสยันัน่ทเีดยีวล่ะ" ชวนชมบ่น 
  "เกิดอะไรขึ้นหรอื แม่คดิว่าเราชอบโรงเรยีนเสรมิสร้างอุปนิสยัเสยี
อกี" คุณแม่พดูและรูส้กึสบัสน 
  "หนูรู้ว่าไม่ควรจะชวนสุดา" ชวนชมบ่น "ตอนนี้ เธออยากจะเป็น
เพื่อนกบัทศันีย์  ทศันีย์เป็นเพื่อนสนิทของหนู หนูไม่อยากจะแบ่งทศันีย์
ใหก้บัเธอ" 



58 
 

  ทศันคตขิองชวนชมเป็นอย่างไร? ……………………….…………… 
………………………………………………………………………………. 
 เราจะใหค้ าแนะน าอย่างไรกบัชวนชม เพือ่ทีจ่ะช่วยแกไ้ขปัญหาได้ 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 

สรปุผล 

  พระเจ้าสัง่โยนาห์ให้บอกชาวเมืองนีนะเวห์ให้กลบัใจ และโยนาห์
พบว่าเขาเองจะต้องกลบัใจด้วย จงคดิถงึทศันคตบิางอย่างของเรา ทีพ่ระ
เจ้าต้องการจะให้เรากลบัใจ ไม่ใช่ความบาปเฉพาะเช่นการพูดปด หรอื
การท ารา้ยผูอ้ื่น แต่เป็นทศันคตติ่อการกระท าเหล่านี้ 
  เรามปัีญหาเรื่องการอจิฉาหรอืไม่ เราล าบากใจไหมทีเ่หน็เพือ่นไดร้บั
รางวลั ไดร้บัการดแูลเอาใจใส่ หรอืไดร้บัการยกย่อง เรารูส้กึโกรธหรอืเมื่อ
เหน็เพือ่นมเีสือ้ผา้ชุดใหม่ ไดค้ะแนนสงูหรอืมโีอกาสพเิศษ 
  ชาวเมอืงนีนะเวห์ท าสิง่ที่แสดงว่าเขากลบัใจแล้ว เขาอดอาหารและ
สวมเสือ้ผา้หยาบเราอาจจะแสดงอะไร ถา้เรากลบัใจจรงิๆ  
  ขอพระเจ้าช่วยเราเข้าใจความหมายจริงๆ ของการกลับใจ ขอ
พระองคไ์ดท้รงยกโทษใหเ้ราทีไ่ดท้ าผดิ และทรงช่วยเราท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง 

 
 

 
 
 
 
 

วนัศกุร ์ 
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บทท่ี 8 
ผู้พยำกรณ์เทจ็ ค ำพยำกรณ์ท่ีแท้จริง 

 

 
ข้อควรจ ำ   "นี่แน่ะ  ขา้พเจา้มาหาท่านแลว้  บดันี้ขา้พเจ้าจะกล่าวอะไร
ไดเ้ล่า ค าซึง่พระเจา้ใสป่ากขา้พเจา้ขา้พเจา้ต้องกล่าว" (กนัดารวถิ ี22:38) 
 
บ่ำยวนัสะบำโต       ค ำสำปแช่งท่ีกลำยเป็นค ำอวยพร 

  ศาสดาพยากรณ์ยนือยู่ตรงที่ราบบนเขาสูง ต ่าลงไปเป็นทะเลทราย 
ซึ่งเป็นกระโจมที่อยู่ของพลไพร่อสิราเอล บาลาคกษตัรยิข์องโมอบัยนือยู่
ใกล้ๆ ศาสดาพยากรณ์บาลาอมั พระองค์ได้จ่ายเงนิจ านวนมากในการที่
จะน าบาลาอัมมาที่นี่มีเหตุผลข้อหนึ่ ง พระองค์ต้องการให้บาลาอัม
สาปแช่งพวกอสิราเอล 
  โดยทีไ่ม่มใีครช่วยท านายเหตุการณ์ล่วงหน้าให้ บาลาคแน่ใจว่า พล
ไพร่อสิราเอลจะบุกประเทศของพระองค์ และท าลายให้ราบไปดงัที่ได้ท า
กบัพวกอาโมไรต์ เมื่อไม่นานมานี้พระองค์ต้องพึ่งในอ านาจของศาสดา
พยากรณ์พยากรณ์ผูน้ี้ในการสาปแช่งพลไพร่อสิราเอล 
  "จงสรา้งแท่นบูชาให้ขา้ฯ 7 แท่น "บาลาอมัทูลกษตัรยิ์ "พรอ้มทัง้หา
แกะตัวผู้และววัตัวผู้อย่างละเจ็ดตวั เพื่อถวายบูชาต่อพระเจ้า" กษัตรยิ์
จดัการหาสิ่งที่บาลาอัมต้องการอย่างรวดเร็ว บาลาอัมได้ออกไปเพื่อ
อธษิฐานสว่นตวั 
  กษตัรยิบ์าลาด เฝ้าดูบาลาอมัเดนิไปอยู่ตรงทีจ่ะมองเหน็กระโจมของ
พลไพร่อิสราเอลได้ชัดเจน กษัตริย์แทบจะคอยไม่ไหวที่จะได้ยินค า
สาปแช่งจากปากบาลาอัม ที่จะท าให้อิสราเอลมากมายที่ก าลงัเข้มแข็ง
หมดแรงไปเช่นเดียวกบัดอกกุหลาบที่ถูกแดดเผา เขาจะถูกท าลายจาก
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แผ่นดนิไหวหรอืไม่ หรอืจากโรคระบาด หรอืผู้น าของเขา โมเสสจะตาย
กระทนัหนั ปล่อยใหพ้วกอสิราเอลไม่มผีูช้่วยเหลอื 
  บาลาอมัเปิดปากพูดว่า "เราจะสาปแช่งผู้ซึ่งพระเจ้าไม่ทรงสาปแช่ง
ไดอ้ย่างไร?" กษตัรยิเ์ริม่จะรูส้กึกงัวล 
  "เราเห็นคนเหล่านี้เป็นชาติที่เข้มแข็ง ใครสามารถที่จะนับจ านวน
ของลูกหลานของยาโคบได้ เราหวังว่าเมื่อเราจะตายจะได้มีความสุข
เช่นเดยีวกบัพวกเขา" บาลาอมัพดูต่อ 
  "ท่านท ากับเราได้อย่างไร?" กษัตรยิ์พิโรธมาก "เราน าท่านมาที่นี่
เพื่อสาปแช่งเขา เราจ่ายเงนิให้ท่านมากมาย แต่ท่านกลบัอวยพรแก่เขา
แทน" 
 
วนัอำทิตย ์     ท ำตำมใจตน 

  เรื่องเริม่ขึน้หลายสปัดาหก์่อนที่บาลาอมัอวยพระพรแก่พวกอสิราเอล
แทนการสาปแช่ง ประสบการณ์ของบาลาอัมเหมือนกบัละครที่มีหลาย
ตอน อ่านในกนัดารวถิ ี22:7-14 แลว้ ตอบค าถามเหล่านี้ 
  บาลาอมับอกผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของโมอบัว่า เขาจะต้องท าอะไรก่อนจงึจะให้
ค าตอบแก่พวกเขาได ้…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
 พระเจา้ตรสัสัง่บาลาอมัว่าอย่างไร ?  
………………………………………………………………………………. 
 บาลาอมับอกผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ของโมอบัว่าอย่างไร? 
………………………………………………………………………………. 
  แต่กษัตรยิ์ของโมอบัไม่ยอมรบัค าปฏิเสธนัน้ง่ายๆ พระองค์ส่งคน
และของขวญัมาอกี พระองค์แน่ใจว่าที่บาลาอมัปฏเิสธเป็นเพราะค่าจา้งที่
ไดเ้สนอใหย้งัไม่สงูพอ 
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  อ่านตอนที่สองของเรื่องนี้ในกันดารวถิี 22:15-20 แล้วตอบค าถาม
เหล่านี้ 
 กษตัรยิส์ญัญาจะใหอ้ะไรแก่บาลาอมัในครัง้ทีส่องนี้ 
………………………………………………………………………………. 
  คราวนี้บาลาอมัตอบอย่างไร? 
………………………………………………………………………………. 
  เรารูไ้ดอ้ย่างไรว่า ถงึอย่างไรบาลาอมักย็งัอยากจะไปอยู่ เขาหวงัว่า
พระเจา้จะทรงเปลีย่นพระทยั 
………………………………………………………………………………. 
  คราวนี้พระเจา้สัง่บาลาอมัอย่างไร? 
………………………………………………………………………………. 
 
วนัจนัทร ์   พระเจ้ำทรงให้ลำพดูภำษำคน 

  เมื่อบาลาอมัตื่นขึน้ตอนเชา้ เขาไม่ไดร้อใหผู้เ้ฒ่าผูแ้ก่ของโมอบัเรยีก
อย่างทีพ่ระเจา้ทรงบอกก่อนที่พวกเขาจะมาขออกีครัง้ บาลาอมัก็พรอ้มที่
จะไปแลว้ บาลาอมัอยากจะไป เขาตอ้งการจะรวยและมยีศศกัดิ ์ดงันัน้เขา
จงึเอาอานใสบ่นหลงัลา และพยายามเอาจติใตส้ านึกออกไปจากใจเขา 
  ตอนที่สามของเรื่องนี้ เป็นตอนที่น่าสนใจมาก อ่านใน กันดารวิถ ี
22:21-35  แล้วสมมติตัวเราเองก าลังเขียนบทละคร จงเติมข้อความ
ขา้งล่างนี้ 
ลาเหน็ ………………………………………………………………………. 
ลาจงึ ………………………………………………………………………… 
บาลาอมัจงึ …………………………………………………………………. 
ลาเหน็ ………………………………………………………………………. 
ลาจงึ ………………………………………………………………………… 
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บาลาอมัจงึ …………………………………………… 
ลาจงึ ………………………………………………………………………… 
บาลาอมัได ้…………………………………………………………………. 
ลาจงึพดูว่า …………………………………………………………………. 
บาลาอมัตอบว่า …………………………………………………………….. 
ลาตอบบาลาอมัว่า …………………………………………………………. 
บาลาอมัตอบว่า …………………………………………………………….. 
บาลาอมัไดแ้ลเหน็ ………………………………………………………….. 
ทตูสวรรคพ์ดูว่า …………………………………………………………….. 
บาลาอมัพดูว่า ……………………………………………………………… 
ทตูสวรรคต์อบว่า …………………………………………………………… 
 
วนัองัคำร     บำลำอมัต้องกำรจะใช้พระเจ้ำให้เกิดประโยชน์ 

 บาลาอมัพยายามจะสาปแช่งพวกอสิราเอลถงึ 3 ครัง้ แต่ค าพดูทีอ่อก
จากปากเขาเป็นค าอวยพร เขาคงจะรู้สึกแปลกใจ และกษัตรยิ์บาลาค
โกรธเขามาก 
  บาลาอมัไม่เขา้ใจพระเจา้ (ทีเ่ขาท าทเีป็นนบัถอื)  
  ขอ้แรก เขาต้องการจะใชค้วามสามารถในการท านายของเขาน าไปสู่
ความร ่ารวย เขาถือว่าการที่เขาสามารถติดต่อกับพระเจ้า และเป็นผู้ส่ง
ขา่วใหพ้ระองคเ์ป็นงานทีเ่ขาจะตอ้งไดร้บัค่าตอบแทน 
  ขอ้สอง  เขาคดิว่าเขาตดัสนิใจได้ว่า เขาจะใชอ้ านาจในการท านายนี้
อย่างไร ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงสัง่อีกอย่างหนึ่ง บาลาอัมกะว่า เขาจะ
กล่าวค าสาปแช่งออกมาไดเ้มื่อเขาตอ้งการ 
  ข้อสาม เขาดื้อดึงที่จะท าตามใจตนเอง แม้ว่าพระเจ้าได้บอกเขา
อย่างชดัเจนแลว้ว่าไม่ถูกตอ้ง 
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  จบัคู่ขอ้ความขา้งล่าง เพื่อเป็นการทบทวนเรื่องของบาลาอมัเพื่อให ้
รายละเอยีดตดิอยู่กบัสมองท่าน 
...... เรายนืขวางทางท่าน เพราะท่านขดัขนืเรา  ก. กษตัรยิบ์าลาค 
...... ค าซึง่พระเจา้ใสใ่นปากขา้พเจา้ๆ จะกล่าวค านัน้  ข. ลา 
...... ขออย่าใหม้เีหตุขดัขวางไม่ใหม้าสาปแช่งพวกนี้  ค. ทตูสวรรค ์
...... ขอเชญิท่านมาแช่งคนทัง้ปวงนี้   ง. ผูเ้ฒา่ ผูแ้ก่ 
...... ขา้ผดิประการใดต่อท่านๆ จงึมาตขีา้ถงึสามครัง้  จ. บาลาอมั 
 
วนัพธุ     รบัใช้พระเจ้ำด้วยเหตุผลท่ีผิด 

  ทุกวันนี้ คริส เตียนบางคนเข้าใจผิดในเรื่องการรับใช้พระเจ้า 
เช่นเดยีวกนักบับาลาอมั ลองคดิถงึตวัอย่างต่อไปนี้ 
 นักธุรกิจบางคนเข้ามาเป็นสมาชิกโบสถ์เพียงเพื่อจะได้ติดต่อ
ทางดา้นธุรกจิการคา้และสงัคม พวกนี้จะมองหาโบสถ์ทีม่คีนทีเ่ขาตอ้งการ
พบ แทนทีจ่ะหาความจรงิทีเ่ขาควรจะพบ พวกเขานับถอืพระเจา้กเ็พื่อจะ
หาโอกาสทางดา้นธุรกจิ 
  บางครัง้สมาชกิโบสถถ์วายเงนิสบิลดกเ็พื่อจะแน่ใจว่า พระเจา้จะทรง
เป็นหนี้เขาเรื่องพระพรทีจ่ะต้องประทานให ้เป็นท านองขอ้สญัญาว่า "ฉัน 
ถวายสบิลด พระองคก์ท็ าใหฉ้นั ประสบความส าเรจ็ในเรื่องเงนิ" 
  มีคนจ านวนมากเข้าใจพระเจ้าผิดไป เขาคิดว่าเขาจะซื้อพระองค ์
หรอืใช้พระองค์ในเรื่องส่วนตวั พระเยซูตรสัว่า การมไิด้นมสัการด้วยใจ
จรงิกเ็ปล่าประโยชน์  อ่านยอหน์ 4:24 แลว้เตมิขอ้ความในช่องว่าง 
  พ ร ะ เ จ้ า ……………………………………………….. แ ล ะ ผู้ ที่
นมสัการพระองค์ต้องนมสัการด้วย ……………………………………….
และ ………………………………………. 
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  จงปรกึษากบัคุณพ่อ คุณแม่ คร ูหรอืผูใ้หญ่อื่นๆ ถงึความหมายของ
ค าเหล่านี้ เตรยีมตวัทีจ่ะใหข้อ้คดิในชัน้โรงเรยีนสะบาโตของเรา 
 
วนัพฤหสับดี     ท ำตำมวิธีของฉัน 

  "พ่อครบั ให้ผมไปเล่นเรอืกบัเจอรี่และดอนวนัอาทติย์นี้ได้ไหมครบั" 
คทิถามตอนค ่าวนัจนัทร ์
  "พ่อว่าไม่ดีหรอก คนพวกนัน้เล่นรุนแรง อย่างหนึ่งคอืเขามกัจะดื่ม
เบยีรจ์ดั พอ่ไม่อยากใหลู้กไปอยู่ใกลเ้ขา" คุณพอ่พดู 
  "ไดค้รบั" คทิพดูเสยีงอ่อย 
  "คุณพอ่ครบั ผมคดิถงึเรื่องเทีย่วเรอื" คทิพดูค ่าวนัองัคารว่า "พระเจา้
ต้องการให้ผมเป็นพยานให้พระองค์ ผมจะท าอย่างนัน้ได้ในวนัอาทิตย ์
เวลาทีผ่มไม่ดื่มเบยีรแ์ละประพฤตดิ ีพวกเขาจะเหน็ว่าการเป็นครสิเตยีน
ท าใหผ้มไม่เหมอืนคนอื่น ผมคดิว่านี่เป็นโอกาสทีด่ทีีผ่มจะเป็นพยาน" 
  "พ่อยงัไม่คดิว่านัน่เป็นความคดิที่ดีนะคทิ" คุณพ่อพูด "พระเจ้าไม่
ตอ้งการทีจ่ะใหลู้กไปคลุกคลกีบัคนพวกนัน้เพยีงเพื่อจะเป็นพยาน พอ่และ
แม่กไ็ม่อยากใหลู้กไป" 
  "ถา้พอ่ไม่อนุญาต แน่นอนผมจะไม่ไป" 
 ถงึวนัพฤหสับด ีคทิพูดขึ้นมาอีก "เรื่องเที่ยวเรอืผมไม่เข้าใจเลยว่า
ท าไมคุณพ่อและคุณแม่ไม่ไวใ้จผม คุณพ่อคดิว่าผมอยู่กบัพวกนัน้แลว้จะ
ท าให้ผมต้องดื่มแลว้ส่งเสยีงเอะอะ ผมคดิว่าคุณพ่อไม่ไวใ้จผม บางทคีุณ
พอ่อาจตอ้งใหผ้มตดัสนิใจเองว่า ผมควรท าอะไร" 
  "กจ็รงิอยู่ แต่ไม่ใช่ตอนอายุ 15 ปี นี่นา" คุณพอ่ตอบ 
  "คุณพอ่ครบั เราพูดกนัอกีครัง้หนึ่ง เรื่องเทีย่วเรอืไดไ้หมครบั" คทิขอ
รอ้งคุณพ่อตอนเชา้วนัศุกร ์คุณพ่อก าลงัจะออกไปท างาน และรูส้กึเบื่อใน
การทีจ่ะเถยีงกบัคทิ 
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  "ถ้าลูกอยากจะไปเที่ยวเรอืกบัเจอรี่วนัอาทิตย์ก็ไปเลย" คุณพ่อพูด
อย่างโกรธ "แต่พ่อว่าไม่ฉลาดเลย พ่อปล่อยให้เราไปดกีว่ามาเถยีงกนัไม่
จบ" 
  ดงันัน้ตอนเช้าวนัอาทติย ์คทิจงึไปสมทบกบัรถของเจอรี ่แลว้ 3 คน
ก็ออกไปที่แม่น ้า วนันัน้อากาศแจ่มใส เจอรี่และดอนดื่มเบียร์ไปคนละ
มากๆ แลว้เสยีงดงัเอะอะ จนผูด้แูลตอ้งบอกใหเ้งยีบ 2 คนยัว่เยา้หญงิสาว
ทุกคนที่พบ คทิรูส้กึไม่สนุกเหมอืนอย่างที่คาดคดิไว้ เขาไม่ดื่มเบียร์ แต่
เขากไ็ม่มโีอกาสทีจ่ะเป็นพยาน 
  ตอนกลับบ้าน คิทรู้สึกกังวล ทางโค้งไปโค้งมาและเจอรี่ขบัรถเร็ว
เกินไป ครัง้หนึ่งเขาถูกเตือนให้ขบัช้าลง เจอรี่และดอนเรยีกเขาว่าคนขี้
ขลาด ทนัใดนัน้รถบรรทุกสวนมาตรงทางโค้ง เจอรีห่กัพวงมาลยัหลบรถ
เลยเสยีหลกัตกขา้งทาง ทางดา้นทีค่ทินัง่ 
  รถพยาบาลที่มาช่วยบอกว่าขาของคทิหกั ตามตวักเ็ป็นแผลและฟก
ช ้า คทินอนคอยพอ่แม่อยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทีเ่ขาไม่รูจ้กั 
  "ผมทายว่า คุณพ่อจะต้องพูดว่า ‘พ่อบอกแล้ว’" คทิพูดเมื่อเห็นคุณ
พอ่เดนิเขา้มาในหอ้ง 
  "เปล่า" คุณพ่อตอบ "พ่อไม่คดิจะพูดแบบนัน้เลย ลูกคงจะสรุปผลได้
จากประสบการณ์ของลูกเอง" 
 
วนัศกุร ์     สรปุผล 

  กษัตรยิ์ซาโลมอน ซึ่งเป็นคนที่ฉลาดที่สุด ไดบ้อกว่าจะเกดิอะไรขึ้น 
เมื่อคนท าตามใจตัวเอง แทนที่จะท าตามน ้ าพระทัยของพระเจ้า  อ่าน
สุภาษติ 16:25 
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 อย่างไรกต็ามเราทุกคนจะถูกล่อลวงใหท้ าในสิง่ทีเ่รารู้ว่าผดิ บ่อยครัง้
ที่เราอยากจะท าบางอย่างมากจนท าให้ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ไม่เชื่อฟังบิดา
มารดา หรอืคร ูหรอืผูใ้หค้ าแนะน าทีถู่กตอ้งแก่เรา 
  * คดิถงึครัง้หนึ่งทีเ่ราท าในสิง่ทีเ่รารูว้่าผดิ แลว้ผลทีอ่อกมานัน้ไม่ด ี
 * คดิถงึครัง้หนึ่งทีเ่ราท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง และภายหลงัรูส้กึปลืม้ใจและ      
         ดใีจ 
 ขอพระเจา้ทรงช่วยเราให้ปฏเิสธสิง่ทดลองในสปัดาห์นี้ ทูลพระองค์
ว่า เราตอ้งการท าตามวธิขีองพระองค ์ไม่ใช่ของเราเอง 
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บทท่ี 9 
ศำสดำพยำกรณ์สมควรได้รบักำรยกย่อง 

 

 
ข้อควรจ ำ  "จงเชื่อบรรดาผูเ้ผยพระวจนะของพระองค ์ และท่านจะส าเรจ็
ผล" (2 พงศาวดาร 20:20) 
 
บ่ำยวนัสะบำโต    ศำสดำพยำกรณ์ท่ีได้รบัเป็น 2 เท่ำ 

  ศาสดาพยากรณ์เอลียาห์ห์ผู้ยิ่งใหญ่ก าลังเยี่ยมโรงเรียนส าหรบัผู้
พยากรณ์ 3 แห่งเป็นครัง้สุดท้าย มีเอลีชาอยู่กับท่านด้วย เอลีชาจะรบั
หน้าทีแ่ทนท่านในการรบัข่าวจากพระเจา้มาบอกพวกอสิราเอล เอลชีารูว้่า
ท่านจะมเีวลาอยู่กบัเอลยีาห์อกีไม่นาน ฉะนัน้จึงไม่ยอมห่างจากเอลยีาห์
เลย แม้เพยีงชัว่ครู่ ท่านรู้สกึว่ายงัไม่พรอ้มส าหรบังานที่ได้ถูกเรยีกให้มา
ท านี้ 
  ขณะทีท่ ัง้สองก าลงัมาใกลแ้ม่น ้ายาระเดน เอลยีาหถ์อดเสือ้คลุมออก
มว้นเป็นเสน้และฟาดลงบนน ้า ทนัใดนัน้เกดิการมหศัจรรยข์ึน้ น ้าในแม่น ้า
แยกออก เอลยีาหแ์ละเอลชีาขา้มแม่น ้าบนแผ่นดนิแหง้ 
  "เราจะต้องถูกรบัไปจากท่าน" เอลยีาห์พูด "ท่านมอีะไรอยากจะขอ
จากเราไหม?" เอลชีารูส้กึถงึภาระความรบัผดิชอบไดเ้ริม่ขึน้แลว้ 
  ขณะที่ทัง้สองก าลังยืนพูดอยู่ มีรถม้าเป็นแสงเพลิงมาจากสวรรค ์
และรบัเอลยีาหไ์ปท่ามกลางเสยีงลมพายุแรง 
   เอลชีารูส้กึเสยีใจ ท่านฉีกเสือ้ผา้และรอ้งไห ้แลว้จงึเหลอืบไปเหน็เสือ้
คลุมของเอลียาห์ตกอยู่บนพื้นจงึหยบิขึ้นมาด้วยอาการคารวะ และด้วย
ความกลวัว่าจะเกดิ (หรอืไม่เกดิ) อะไรขึน้ ท่านม้วนเสื้อเป็นเสน้เหมอืนที่
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เหน็เอลยีาห์ท า แลว้ตไีปบนน ้าของแม่น ้ายาระเดน แม่น ้าก็แยกออกจาก
กนัอกี 
  เราคดิว่าการมหศัจรรยน์ัน้ท าใหเ้อลชีารูส้กึอย่างไร? 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 
วนัอำทิตย ์    ขำดสมัมำคำรวะท ำให้พินำศ 

  ขา่วแพร่สพดัไปอย่างรวดเรว็ในพวกอสิราเอลว่าเอลยีาหไ์ดถู้กรบัขึน้
ไปสวรรคโ์ดยรถม้าวเิศษ ชาย 50 คนจากโรงเรยีนผู้พยากรณ์ที่เยรโีคได้
ออกคน้หาเอลยีาหบ์รเิวณนอกเมอืงนัน้ แมว้่าเอลชีาจะไดบ้อกพวกเขาว่า 
การค้นหาจะไม่เกิดประโยชน์อันใด     นักศึกษาที่โรงเรียนเกิดความ
กงัวลว่าใครจะช่วยเหลอืพวกเขา เมื่อเอลยีาหไ์ม่อยู่แลว้ ขณะนี้กม็ปัีญหา
เกดิขึน้แลว้คอืน ้าเสยีใชไ้ม่ได ้
  "จงเอาชามใหม่ใส่เกลอืมาให้เรา" เอลชีาสัง่แล้วท่านก็ไปที่น ้าพุโยน
เกลอืไปในน ้า ทนัใดนัน้น ้าเสยีกก็ลายเป็นน ้าสะอาด 
  เอลชีาออกจากเยรโีคมุ่งหน้าไปเมอืงเบธเอล ระหว่างทางท่านพบกบั
เด็กกลุ่มหนึ่ง เด็กพวกนี้ได้ยนิเรื่องเอลียาห์ขึ้นไปสวรรค์ แต่เขาไม่เชื่อ 
เดก็พวกนี้หยาบคาย เขาเยาะเยย้และหวัเราะขบขนัเมื่อเอลชีาเดนิไปใกล้
และตะโกนลอ้เลยีนว่า "เจา้คนหวัลา้น" 
  เอลีชารู้ว่าจะปล่อยให้เด็กที่ไม่มีสมัมาคารวะต่อว่าท่าน ต่อว่าเอลี
ยาห์ และต่อว่าพระผู้เป็นเจ้าไปโดยไม่ได้ลงโทษไม่ได้ ท่านแช่งเด็กๆ 
เหล่านี้โดยพระนามพระเจา้ แต่เขากม็ไิดเ้กรงกลวั ยงัตะโกนลอ้เลยีนท่าน
ต่อไปอกี 
  ทนัใดนัน้กม็หีม ี2 ตวัออกจากป่าและกดัเดก็ทัง้หมด 42 คน 
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  "ควรจะแสดงคารวะต่อผู้แทนของพระเจ้า คือศาสนาจารย์ ครู
อาจารย์ และบิดามารดา ผู้ซึ่งถูกเรียกมาให้พูดและท าบางอย่างแทน
พระองค ์แต่ผูซ้ึ่งไดช้ื่อว่าเป็นผูต้ดิตามพระเยซู ขณะเดยีวกนักห็ยาบคาย 
ไม่มคีวามเมตตาและไม่สุภาพ แสดงว่าผูน้ัน้ไม่ไดรู้จ้กัพระเยซู" 
 
วนัจนัทร ์   ชยัชนะเหนือควำมตำย 

  ในหนังสอื 2 พงศ์กษตัรยิ์ มเีรื่องเกี่ยวกบัการอศัจรรยท์ี่เอลชีาไดท้ า
มากมาย เรื่องที่ดีที่สุดอยู่ใน 2 พงศาวกษัตรยิ์ 4:8-37 จงอ่านจากพระ
คมัภรีข์องเรา และตอบค าถามเหล่านี้ 
1. ผูร้บัใชข้องเอลชีาคอืใคร? (ขอ้ 12) ……………………………………. 
2. หญงินัน้เตรยีมอะไรไวใ้หเ้อลชีา (ขอ้ 8) ……………………………….. 
3. หญงินัน้เรยีกเอลชีาว่าเป็น (ขอ้ 9) …………………………………….. 
4. ครอบครวัชาวชเูนมท าหอ้งไวใ้หเ้อลชีาทีไ่หน? (ขอ้ 10) ……………… 
5. หญงิทีร่ ่ารวยน้ีอยู่ทีไ่หน? (ขอ้ 8) ………………………………………. 
6. บุตรชายอยู่กบัใครขณะทีเ่ขาป่วย? (ขอ้ 18) ………………….……….. 
7. ศาสดาพยากรณ์ไดส้ญัญาอะไรกบัหญงิชาวซเูนม (ขอ้ 16) ………...… 
8. หญงิชาวซเูนมเรยีกเอลชีาว่าอะไร? (ขอ้ 16) …………………………. 
9. เกดิอะไรขึน้กบับุตรชายของหญงินัน้? (ขอ้ 20) ……………………….. 
10. เอลชีาไดส้ง่อะไรไปกบัผูร้บัใชข้องท่าน (ขอ้ 29) …………………….. 
11. เอลชีาท าอะไรกบัเดก็นัน้ (ขอ้ 34) …………………………………… 
12. เมื่อเดก็ฟ้ืนคนืชวีติมา หญงินัน้ท าอะไร? (ขอ้ 37) …………………… 
13. เดก็ท าอะไร 7 ครัง้ (ขอ้ 35) …………………………………………... 
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วนัองัคำร     ปัญหำโรงเรียนโบสถห์มดไป 

  เราได้พูดถึงโรงรียนของผู้ท านายมาหลายครัง้ในสัปดาห์นี้  พระ
คมัภรี์ได้กล่าวถึงโรงเรยีนทัง้สามนี้ แห่งหนึ่งอยู่ที่กลิกาล  แห่งหนึ่งอยู่ที่
เบธเอล และอกีแห่งหนึ่งอยู่ทีเ่ยรโีค 
  ซามูเอลได้ก่อตัง้โรงเรียนเหล่านี้ เพื่อเป็นที่ส าหรบัคนหนุ่มได้มา
เรยีนอ่านและเขยีนหนังสอืต่างๆ ของโมเสส โรงเรยีนได้เลิกล้มไปตอน
ระยะทีพ่วกอสิราเอลเป็นกบฎ แต่เอลชีาไดร้ือ้ฟ้ืนขึน้มาใหม่ 
  เอลีชาได้ไปเยี่ยมโรงเรยีนนี้อยู่เสมอ ได้ไปช่วยสอนและแก้ปัญหา
ต่างๆ ให้ การมหัศจรรย์ 5 ครัง้ ของท่านก็ท าที่โรงเรียน เพื่อช่วย
แก้ปัญหาให้ เราได้อ่านถงึการมหศัจรรย์เรื่องหนึ่ง เมื่อวานคอืการท าให้
น ้าพุสะอาด เรื่องอื่นอกี 4 เรื่องเป็นเรื่องสัน้ จงอ่านแต่ละเรื่องแล้วเขยีน
ตอบลง 

2 พงศก์ษตัรยิ ์4:1-7 
เรื่อง ..................................................................................................... 
ปัญหา ………………………………………………………………………. 
การแกไ้ข……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

2 พงศก์ษตัรยิ ์4:38-41 
เรื่อง ..................................................................................................... 
ปัญหา ………………………………………………………………………. 
การแกไ้ข……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

2 พงศก์ษตัรยิ ์4:42-44 
เรื่อง ..................................................................................................... 
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ปัญหา ………………………………………………………………………. 
การแกไ้ข……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

2 พงศก์ษตัรยิ ์6:1-7 
เรื่อง ..................................................................................................... 
ปัญหา ………………………………………………………………………. 
การแกไ้ข……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 
วนัพธุ     กำรคุ้มครองท่ีมองไม่เหน็ 

  ในสมยัของเอลชีา ประเทศซเีรยีบุกอสิราเอลอยู่เสมอ ตลอดเวลา เอ
ลีชารู้ล่วงหน้าถึงแผนของกษัตริย์ซีเรียเสมอ และคอยเตือนกษัตริย์
อสิราเอลเพือ่คอยรบัขา้ศกึ 
  กษตัรยิซ์เีรยีพบว่าแผนของพระองคถ์ูกเปิดเผย พระองคไ์ม่ทราบว่า
เอลชีารู้แผนการณ์ของพระองค์เสมอได้อย่างไร ถึงอย่างไรพระองค์ก็ส่ง
กองทพัใหญ่มา มีทัง้ทหาร รถศึกและม้ามาล้อมเมอืงโดธานที่เอลีชาอยู่ 
พระองคส์ัง่ใหจ้บัเอลชีา 
  ตอนเช้ามดืผู้รบัใช้ของเอลชีาออกไปมองดูที่หลงัคาตึก เขาวิง่กลบั
เข้ามาตัวสัน่ด้วยความกลัวที่ได้เห็นกองทัพยิ่งใหญ่ของซีเรียที่ห้อม
ล้อมรอบเมอืงไว้ "เราจะท าอย่างไรกนัดี พวกเราจะถูกจบัไปหมด" เขา
รอ้ง 
  เอลชีาไดพ้าคนรบัใชข้องท่านไปทีห่ลงัคาตกึ ไดอ้ธษิฐานขอพระเจา้
เปิดตาของเขา ผูร้บัใชแ้ปลกใจทีเ่หน็ภูเขารอบนัน้เตม็ไปดว้ยรถมา้และรถ
ม้าเพลิง พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาคุ้มครองศาสดา
พยากรณ์และชาวเมอืงโดธาน 
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 เอลชีากล่าวบางอย่างกบัผู้รบัใช้ ซึ่งเป็นค าสญัญาของบุตรของพระ
เจา้ในวนัน้ีทุกคน จงหาขอ้ความนี้จาก 2 พงศาวกษตัรยิ ์6:16 
  "อย่ากลวัเลย เพราะ ........................ ก ็........................... ฝ่ายเขา" 
(2 พงศาวกษตัรยิ ์6:16) 
  อ่านดผูลสุดทา้ยจะเป็นอย่างไร จาก 2 พงศก์ษตัรยิ ์6:17-23 
 
วนัพฤหสับดี    พระเจ้ำไม่ทรงทอดท้ิงพลไพร่ของพระเจ้ำ 

  เบรนด้านอนอยู่บนเตียงร้องไห้และหมดก าลังใจ เริ่มต้นสัปดาห์
ดว้ยด ีแลว้ท าไมต่อมาจงึกลายเป็นเรื่องรา้ย 
   วนัจนัทร ์เบรนดา้ไดคุ้ยกบัศาสนาจารยแ์ละบอกว่าเธอต้องการจะรบั
ศลีในวนัสะบาโตทีจ่ะถงึนี้ เธอรูส้กึยนิดแีละร่าเรงิ 
  แต่พอถึงวนัอังคาร เพื่อนสนิทของเธอโกรธเธอโดยที่ไม่รู้สาเหตุ
ตลอดสปัดาหน์ัน้วลิไม่พูดกบัเธอเลย ไม่กนิอาหารร่วมกบัเธอ ไม่ท าในสิง่
ทีท่ ัง้สองเคยชอบท าร่วมกนั 
  วนัพุธ เบรนดา้ไปซื้อเสือ้ตวัที่เหน็อยู่เมื่อสปัดาห์ก่อน แต่เสือ้ตวันัน้
ไม่อยู่แลว้เพราะมคีนมาซือ้ไปแลว้ 
  วนัศุกร ์ยิง่รา้ยที่สุด เป็นฤดูหนาวหมิะจงึปกคลุมพื้นทีอ่ยู่ทัว่ไป เธอ
เดินไปหาม้าของเธอ “เฮอร์บี้” เพื่อให้อาหารมนั แต่มนัไม่มีเฮอร์บี้ เธอ
รู้สึกกลัวขณะที่เดินตามหามนั เธอเดินไปในป่าซึ่งมีธารน ้ าลึกระหว่าง
ภูเขา เธอเดนิไปรมิฝัง่แม่น ้าขา้งหนึ่งดว้ยความระมดัระวงั พอมาถงึปลาย
ธารน ้า เฮอร์บี้นอนอยู่ที่นัน่ ตายแล้ว ภายหลงัเมื่อคุณพ่อตามเธอไปด ู
คุณพอ่บอกว่าเฮอรบ์ีค้งจะลื่นหมิะตกลงมาคอหกั 
  "เป็นสปัดาห์ที่แย่มากส าหรบัลูกใช่ไหม?" คุณแม่พมึพ าขณะนัง่บน
เตยีงเบรนดา้ เพือ่จะปลอบโยนเธอ 
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  "แย่ที่สุดเท่าที่เคยผ่านมาเลยค่ะ" เบรนด้าตอบ "ท าไมทุกสิง่ดูจะผดิ
ไปหมดตอนทีห่นูตดัสนิใจจะรบัศลี" 
  เป็นค าถามที่ตอบยาก คุณแม่ไม่ทราบจะพูดอย่างไรดี แต่ท่านก็
ทราบบางอย่างทีเ่กดิขึน้กบัชวีติของเบรนดา้ 
 "ลูกรู้ไหม การที่ลูกตัดสินใจรบัศีลท าให้ซาตานมันเป็นกังวล มัน
พยายามทีจ่ะทดลองความเชื่อของลูกในสปัดาหน์ี้ แต่พระเจา้ไดท้รงส่งทูต
สวรรค์มาอยู่กบัลูก ช่วยให้ความเชื่อของลูกเข้มแขง็ เพื่อที่จะทนต่อการ
ทดลองเหล่านี้ พระเจ้าทรงฤทธานุภาพ ให้เรามาอธษิฐานขอพระเจ้าให้
ทรงช่วยเราไดรู้ว้่า พระองคท์รงอยู่ใกล ้และจะทรงช่วยใหใ้จของลูกสบาย
ใจขึน้" 
  ครอบครวัของเบรนดา้ร่วมใจกนัอธษิฐาน วลิยงัไม่กลบัมาเป็นเพื่อน
ดกีบัเธอ เสือ้ใหม่ทีเ่ธออยากจะไดใ้ส่ในวนัสะบาโตกย็งัไม่ม ีเฮอรบ์ี้กค็งจะ
ไม่ฟ้ืนขึ้นมา แต่รู้สกึว่าความทุกข์นัน้ไม่รุนแรงเหมอืนก่อน พระเจ้าทรง
ตอบค าอธษิฐานของเธอ 
 
วนัศกุร ์   สรปุผล 

  บทเรยีนอย่างหนึ่งที่พระเจ้าจะสอนในเรื่องของเอลีชาคือผู้ส่งข่าว
ของพระองคต์อ้งไดร้บัการคารวะ แมแ้ต่ในโบสถเ์องกย็งัเป็นไปได ้ 
  คุณพอ่ยิม้กบัศาสนาจารยก์่อนออกจากโบสถแ์ละบอกว่า ค าเทศนาดี
จรงิๆ แต่ระหว่างเดนิทางกลบับา้น เขาชี้ตวัอย่างต่างๆ ทีศ่าสนาจารยย์ก
มาว่า เป็นเรื่องทีเ่ขาไดย้นิมาหลายครัง้แลว้ 
  "สิง่ที่รบกวนผมมากก็คอืเขาไม่เลกิตรงเวลา จะต้องเทศน์เกินเวลา 
5-10 นาทเีสมอ ผมอยากจะกลบับา้นตอนเทีย่งตรง" คุณพอ่พดู 
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  ฉันอายที่จะเชิญเพื่อนๆ ไปโบสถ์ เน็คไทที่อาจารย์ผูกมนัใหญ่และ
ล้าสมัย ชุดที่เขาใส่ก็พอดีตัว เขาควรจะรู้จกัวิธีแต่งตัวก่อนที่จะขึ้นไป
เทศน์" คุณแม่พดู 
  ในวนัสะบาโตทีจ่ะถงึนี้ เรามสีิง่ใดบา้งทีจ่ะท า (หรอืหยุดท า) เพื่อเป็น
การแสดงการคารวะต่อศาสนาจารย์ของพระเจ้า ต่อครูโรงเรยีนสะบาโต  
ต่อผูป้กครองโบสถ ์หรอืต่อคนอื่นๆ ทีท่ าหน้าทีใ่นโบสถ์ 
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บทท่ี 10 
จดุศนูยก์ลำงของค ำพยำกรณ์ทัง้หมด 

 

 
ข้อควรจ ำ  "พระองค์จงึทรงอธบิายพระคมัภรี์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกขอ้ให้
เขาฟัง   เริม่ตน้ตัง้แต่โมเสสและบรรดาผูเ้ผยพระวจนะ" (ลูกา 24:27) 
 
บ่ำยวนัสะบำโต    ใครๆ ท่ีพดูถึงพระเยซู 

 ตอนนัน้เป็นเวลาค ่าของวนัอาทิตย์สาวก 2 คน ของพระเยซูก าลัง
เดนิทางจากกรุงเยรูซาเลม็ไปบ้านของเขาที่เอมมาอูส ทัง้สองรอ้งไห้ดว้ย
ความเศรา้เสยีใจ พระเยซูถูกตรงึบนไม้กางเขนเมื่อบ่ายวนัศุกรก์่อน การ
สิ้นพระชนม์ของพระองค์ท าให้ความหวงัว่า    พระองค์อาจจะเป็นพระ
ผูช้่วยใหร้อดทีม่าจากพระเจา้แตกสลายไป 
  ชายแปลกหน้าคนหนึ่งมาร่วมเดินทางไปด้วย เขาถามว่า ท าไมทัง้
สองจึงเศร้าใจ ทัง้สองจึงอธิบายว่า พระเยซูที่เขาแน่ใจว่าเป็นศาสดา
พยากรณ์ได้ถูกน าไปฆ่า "เราหวงัไว้ว่าท่านจะเป็นพระผู้ไถ่บาปให้พวก
อสิราเอล" ทัง้สองบอก 
  ชายแปลกหน้าเริม่อธบิายใหท้ัง้สองฟังถงึค าพยากรณ์จากพระคมัภรี์
เก่าเรื่องพระผู้ไถ่ ทัง้สองได้ลืมค าพยากรณ์เกี่ยวกบัการทนทุกข์ทรมาน
และความตายทีพ่ระผูช้่วยใหร้อดจะตอ้งประสบ 
  ชายแปลกหน้าแท้จริงคือพระเยซู  ทั ้งสองเริ่มรู้เมื่ อพระองค์
รบัประทานอาหารกบัเขา พระเยซูต้องการให้สาวกทัง้สองเขา้ใจขอ้พระ
คมัภรี ์เขาเคยสบัสนเกีย่วกบังานของพระผูช้่วยใหร้อดว่าคอือะไร เขาหวงั
จะใหพ้ระองคเ์ป็นกษตัรยิ ์ไม่ใช่เป็นเครื่องบูชา 
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  พระเยซูเริ่มจากหนังสือของโมเสส และต่อไปในพระคัมภีร์เก่า 
พระองคไ์ดท้รงชี้ใหเ้หน็ว่าชวีติของพระองคไ์ดเ้ป็นไปตามค าพยากรณ์ทุก
อย่าง ดงัทีผู่ร้บัใชพ้ระเจา้ไดบ้อกไวล้่วงหน้า  
 พระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางของค าพยากรณ์ในพระคัมภีร์ทัง้หมด 
ตัง้แต่สมยัอาดมัและเอวาเป็นต้นมา ค าท านายต่างๆ ไดเ้ลง็ถงึการประสูติ
ของพระองค์ ชีวติและการสิ้นพระชนม์ การฟ้ืนจากความตาย และการ
เสด็จกลับมาครัง้ที่สองของพระองค์    พระองค์ต้องการให้ เราเข้าใจค า
พยากรณ์เหล่านั ้นด้วย เมื่ อเห็นชีวิตของพระเยซูได้เป็นไปตามค า
พยากรณ์จะท าให้เราแน่ใจในสิง่ที่จะเกดิขึ้นต่อไปในอนาคตถงึการเสด็จ
กลบัมาและรบัเราไปอยู่กบัพระองคต์ลอดไป 
  ตลอดสปัดาห์นี้เราจะไดต้ดิตามค าพยากรณ์เรื่องพระเยซูพระผูช้่วย
ใหร้อดจากโมเสสและศาสดาพยากรณ์อื่นๆ มากมาย 
 
วนัอำทิตย ์   โมเสสและดำวิด 
  โมเสสเป็นศาสดาพยากรณ์ที่ยิง่ใหญ่ของอสิราเอล เราคงจ าได้ว่าใน
บทเรยีนแรกๆ ของงวดนี้ โมเสสเป็นผู้น าพลไพร่ของอิสราเอลออกจาก
อยีปิต ์พระเจา้ไดน้ าเขาไปจนถงึตดิเขตแดนของแผ่นดนิทีท่รงสญัญาไว้ 
  ในการเทศนาครัง้หนึ่งในระยะสุดท้ายของชีวติโมเสส ท่านขอร้อง
พวกอสิราเอลไม่ให้ไปถามเรื่องอนาคตจากพ่อมดหมอผ ีอ่านเฉลยธรรม
บญัญตั ิ18:15 โมเสสสญัญากบัพวกอสิราเอลว่าพระเจา้จะท าอะไร? 
………………………………………………………………………………. 
 พวกอสิราเอลเขา้ใจว่า โมเสสหมายถงึใคร มศีาสดาพยากรณ์เกดิขึน้
หลายคนหลงัจากโมเสส แต่เมื่อพวกอสิราเอลพูดถงึศาสดาพยากรณ์ เขา
หมายถงึพระผูช้่วยใหร้อด 
   ผูน้ าของพวกยวิมาหายอหน์ผูใ้หบ้พัตสิมา ไม่นานก่อนทีพ่ระเยซูจะ
เริม่ท างานของพระองค์ เขาถามว่า "ท่านเป็นเอลียาห์ หรอืเป็นศาสดา
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พยากรณ์" ยอหน์ตอบเขาว่า ท่านไม่ใช่ศาสดาพยากรณ์ ท่านเป็นเพยีงแต่
ผูส้ง่ขา่ว 
  กษัตริย์ดาวิด นักกวีซึ่งได้เขียนเพลงสดุดีหลายตอน ได้ท านาย
รายละเอยีดบางอย่างเกี่ยวกบัการสิน้พระชนม์ของพระผูช้่วยให้รอด อ่าน
เพลงสดุดี 22:16-18 ดูซิว่าเราจะค้นหาค าพยากรณ์ 2 ข้อ ของกษัตริย ์ 
ดาวดิทีเ่กีย่วกบัพระเยซูซึง่ไดเ้กดิขึน้จรงิแลว้ไดม้ัย้? 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 
วนัจนัทร ์   อิสยำห์ 
  อสิยาห์มชีวีติสมยั 700 ปีก่อนพระเยซูประสูต ิไดพ้ยากรณ์หลายขอ้
เกีย่วกบัชวีติและการสิน้พระชนมข์องพระผูช้่วยใหร้อด ค าของอสิยาหเ์ป็น
ค าพดูทีไ่พเราะมากในพระคมัภรี ์
  จงหาค าสญัญาของอสิยาห ์ในอสิยาห ์9:6 
………………………………………………………………………………. 
 ตอนน้ีจงหาว่าค าพยากรณ์นี้ทีเ่กดิขึน้สมจรงิแลว้  ด ูกาลาเทยี 4:4 
………………………………………………………………………………. 
  
วนัองัคำร    ตรงเป้ำหมำย 

 พระคมัภีร์พเิศษแบบหนึ่งได้แยกค าพยากรณ์ 57 ขอ้ เกี่ยวกบัการ
ประสูต ิการด าเนินชีวติ การสิ้นพระชนม์และการฟ้ืนคนืชพีของพระเยซู
ออกมาจากพระคมัภรีเ์ก่า อาจจะยาวเกนิไปส าหรบัการศกึษาในวนัเดยีว
ทีน่ี่ แต่มบีางขอ้ทีเ่ราอาจจะชอบหาด ูจงจบัคู่ค าพยากรณ์เหล่านี้ 
.......... เยเรมยี ์23:5,6  ก. ประสตูใินเบธ็เลเฮม็ 
.......... เศคารยิาห ์9:9   ข. เวลาประสตูขิองพระองค ์
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.......... โยเอล 2:28  ค. เป็นเชือ้สายของดาวดิ 

.......... มคีาห ์5:2  ง. การหลัง่พระวญิญาณของพระองค ์

.......... ดาเนียล 9:25-27  จ. พระเยซูถูกขายเป็นเงนิ 30 แผ่น 

.......... เศคารยิาห ์11:13  ฉ. ทรงลาเขา้เมอืงดว้ยชยัชนะ 

.......... มาลาค ี3:1  ช. ผูส้ง่ขา่วจะเตรยีมทางไว ้

.......... อสิยาห ์9:6  ซ. ชื่อทีใ่ชเ้รยีกพระผูช้่วยใหร้อด 
 
วนัพธุ     ปฏิบติัตำมแผนจนส ำเรจ็บริบูรณ์ 

  เราเคยใชก้ลอ้งโทรทรรศน์ดูดาวไหม หอดูดาวในรฐัแคลฟิอร์เนีย มี
กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ที่กระจกมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 200 นิ้ว 
กลอ้งนี้สามารถจะสะทอ้นแสงทีม่าจากดวงดาวทีอ่ยู่ไกลออกไปถงึพนัลา้น
ปีแสง แสงเดนิทางได ้186,000 ไมล์ใน 1 วนิาท ีปีแสง คอืระยะทางทีแ่สง
เดนิทางในเวลา 1 ปี 
  กล้องโทรทรรศน์บางชนิดได้สร้างขึ้น เพื่อไวศ้กึษาดวงอาทติย์ บาง
ชนิดเอาไว้วัดระยะทางระหว่างดวงดาว แต่ยังไม่มีใครสร้างกล้อง
โทรทรรศน์ทีส่ามารถมองเหน็ถงึอนาคต ตัง้แต่เริม่แรกแลว้ พระองค์ทรง
ทราบว่ามนุษย์จะท าบาปและเขาต้องการพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ได้
ทรงวางแผนไว้ตัง้แต่บัดนัน้ แผนนัน้มีว่าพระเยซูจะเสด็จมาในเวลาที่
เหมาะสม      พระเยซูจะมาบงัเกดิเป็นทารกแลว้เตบิโตขึน้เป็นผูส้ ัง่สอนที่
ยิ่งใหญ่ และเป็นคนงานที่มหัศจรรย์ ทัง้สองจะทรงทราบว่า พระเยซู
จะต้องถูกน าไปฆ่า ไม่มีข้อเลือกอย่างอื่น ผลของความบาปของเราคือ
ความตาย แน่นอนทัง้สองพระองค์ทรงทราบถงึการที่พระองค์จะทรงฟ้ืน
คนืชพีในเชา้วนัอาทติย ์และการเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องของพระเยซูหลาย
พนัปีต่อมา เมื่อลูกหลานของมนุษยท์ัง้หมดจะไดอ้ยู่ร่วมกนักบัพระองค์ 
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  พระเจ้าทรงมองเห็นอนาคตและได้วางแผนไว้ พระเยซูทรงท าตาม
แผนนัน้ทุกอย่าง อ่านกาลาเทยี 4:14 เราคดิว่าอาจารย์เปาโลหมายความ
ว่าอย่างไร? เมื่อกล่าวว่า "เมื่อถงึเวลาอนัเหมาะ" 
 
วนัพฤหสับดี    ส่ิงท่ีเช่ือใจได้ 

 บ๊อบ และปีเตอร ์เบยีดกลุ่มคนออกมาเมื่อการแข่งขนัฟุตบอลจบลง 
คุณพ่อของบ๊อบจะมาคอยพบใกลป้ระตูที่ 9 "มคีนมากจรงิ ผมมองไม่เหน็
เบอรข์องประตู" บ๊อบบ่น 
  "คงจะอยู่ตรงโน้น ผมเหน็ประตู 10 แลว้" ปีเตอรพ์ดู 
  "แต่คุณพอ่ไม่อยู่ตรงนัน้ ไม่รูไ้ปอยู่ทีไ่หน" บ๊อบกล่าว 
  "บางทคีงจะลมืไปแล้ว" ปีเตอรพ์ูด "ดูซิว่ามคีนรู้จกัที่เราจะขออาศยั
กลบับา้นดว้ยไดไ้หม?" 
  "คุณพอ่ไม่ลมืแน่ คุณพอ่ตอ้งมา" บ๊อบกล่าว 
 "ทัง้สองรออยู่ 5 นาท ีคนบางตาลงเลก็น้อย 
  "คุณพ่อไม่มาแลว้ละ" ปีเตอรพ์ูด "ฉันเหน็มารค์ตรงโน้น ฉันจะไปขอ
เขากลบับา้นดว้ยนะ คุณกค็วรจะไปกบัเรา" 
  "ไม่ได้ คุณไปก่อนเถิด ผมจะคอยคุณพ่อที่นี่ คุณพ่อจะต้องมาแน่ " 
บ๊อบตอบ 
  เวลาผ่านไป 15 นาที ลานจอดรถรอบๆ สนามกีฬาเกอืบจะไม่มรีถ
เหลอือยู่ 
  ทนัใดนัน้คุณพอ่กข็บัรถมาถงึทีป่ระตู 9 "ขอโทษดว้ยทีพ่อ่มาชา้" คุณ
พอ่พดู "พอ่เหน็ ราฟ ฮกิกนิ สตารท์รถไม่ได ้เลยหยุดชว่ยผลกัรถใหเ้ขา" 
  "ไม่เป็นไรครบั" บ๊อบกล่าว "ผมไม่ห่วงหรอก ผมรู้ว่าคุณพ่อจะมา
แน่"  
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  เราคดิว่าท าไมบ๊อบจงึไม่กลวัว่าคุณพอ่จะไม่มา 
………………………………………………………………………………. 
  ลองคดิถงึบางคนทีเ่ราเชื่อค าของเขา 
 
วนัศกุร ์  สรปุผล 
  ชวีติของพระเยซูพสิูจน์ว่า พระค าของพระเจา้เป็นความจรงิ ศาสดา
พยากรณ์ทีไ่ม่อาจจะเขา้ใจค าพยากรณ์ทีท่่านท านาย ได้รอคอยการเสดจ็
มาบงัเกดิของพระองค ์
  ลองคิดดูว่าเราจ าได้ไหมว่า ศาสดาพยากรณ์คนไหนท านายเรื่อง
อะไร? 
 ใหเ้ราขอบคุณพระเจา้ทีท่รงสง่พระเยซูมาในเวลาอนัเหมาะสม ขอให้
พระองค์ทรงประทานความชื่นชมยินดีและความเชื่อ ขณะที่ เรารอให้
พระองคเ์สดจ็กลบัมาอกี 
.......... โมเสส  1. พระเจา้จะใหม้ศีาสดาพยากรณ์ยิง่ใหญ่ 
.......... กษตัรยิด์าวดิ  2. คนจะจบัฉลากกนัเพือ่แบ่งเสือ้ของพระเยซู 
.......... อสิยาห ์ 3. บอกถงึชื่อทีเ่ขาจะเรยีกพระเยซู 
.......... ดาเนียล  4. ท านายเวลาประสตูขิองพระเยซู 
.......... มคีาห ์  5. พดูว่าพระเยซูจะประสตูทิีเ่มอืงเบธ็เลเฮม็ 
.......... มาลาค ี 6. บอกใหเ้ตรยีมทางของพระเยซู 
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บทท่ี 11 
พระเยซูผู้พยำกรณ์ท่ีย่ิงใหญ่ 

 

 
ข้อควรจ ำ  "เพราะว่าพระด ารสัที่พระองค์ตรสัประทานให้แก่ขา้พระองค์
นัน้   ข้าพระองค์ได้ให้เขาแล้ว   และเขาได้รบัไว้   และเขารู้แน่ว่าข้า
พระองคม์าจากพระองค ์  และเขาเชื่อแลว้ว่าพระองคไ์ดท้รงใชข้า้พระองค์
มา" (ยอหน์ 17:8) 
 
บ่ำยวนัสะบำโต     พระองคท์รงทรำบว่ำปลำมีเงิน 

 เสยีงเคาะประตูดงัปลุกเปโตรใหต้ื่นจากความคดิฝัน เขาไปเปิดประตู 
ผู้ที่มาเรยีกคือคนเก็บภาษีวิหารจากเยรูซาเล็ม "ฉันจ่ายเงินภาษีวิหาร
ส าหรบัปีนี้ของฉนัแลว้ ท่านมาท าไมอกี" เปโตรถาม 
  ฉนัไม่ไดม้าเกบ็จากท่าน แต่จะถามถงึอาจารยท์ีท่่านตดิตามอยู่ ทีช่ื่อ
เยซู เราไม่มชีื่อของท่านในรายชื่อของคนที่เสยีภาษเีลย ท่านผูน้ี้ เสยีภาษี
วหิารหรอืไม่" คนเกบ็ภาษไีต่ถาม 
  เปโตรงงงนั ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไร เขาไม่อยากจะให้ดูเหมือนว่า 
พระเยซูไม่สนับสนุนโบสถ์ แต่ขณะนัน้เปโตรเองก็ยงัไม่มเีงนิที่จะจ่ายค่า
ภาษใีห ้เขาจะตอบอย่างไรด ี
  "แน่นอน เจ้านายของฉันเสียภาษีวิหาร" เปโตรตอบทันที "เรา
เดนิทางกนัเกอืบตลอดเวลา ฉนัแน่ใจว่าท่านจะเสยีภาษใีห"้ 
  คนืนัน้เมื่อพระเยซูกลบัมาที่บ้านเปโตร พระองค์ทรงตรสัถงึเรื่องนี้ 
แมว้่าเปโตรจะยงัไม่ไดพ้ดูถงึเรื่องนี้เลย 
  "เปโตร เวลาที่กษัตริย์เก็บภาษี พระองค์จะเก็บจากโอรสของ
พระองคห์รอืเกบ็จากประชาชน" พระเยซูถาม 
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  "เกบ็จากประชาชน" เปโตรทลูตอบ 
 "ถูกแลว้ โอรสของพระองคไ์ม่ต้องเสยีภาษ ีเราเป็นบุตรของพระเจ้า 
จึงไม่ต้องเสียภาษีวิหาร" พระเยซูตรัส "นอกจากนี้  ตามกฎหมายยิว 
ศาสดาพยากรณ์ไม่ตอ้งเสยีภาษ"ี 
  เปโตรไม่ได้คดิแบบนี้ เขาเพยีงแต่ไม่อยากให้ใครคดิว่าพระองค์ไม่
จงรกัภกัดตี่อวหิาร ตอนน้ีเปโตรรูส้กึละอายมาก 
  "เราจะบอกให้ว่า เปโตร เพื่อไม่ให้เกิดความอายและไม่ให้ใครต้อง
ถูกกล่าวหา เราจะเสยีภาษี ท่านจงไปที่ทะเล เหวีย่งเบ็ดตกปลา ปลาตวั
แรกที่ติดเบ็ด จงเปิดปากมนัดู ท่านจะเห็นเงินจงเอาเงินนี่ไปเสียภาษี
วหิาร" 
  เปโตร ได้เรยีนรู้มาแล้วว่าจะไม่เกิดความสงสยัในค าท านาย หรอื
ค าสัง่ของพระเยซู เขาจงึออกไปตกปลาทนัที ปลาติดเบ็ดอย่างรวดเร็ว 
และเมื่อเขาเปิดปากปลาด ูเขากพ็บเงนิเหรยีญอนัหน่ึงทีเ่ขาตอ้งการ 
  "พระองคเ์ป็นศาสดาพยากรณ์จรงิๆ" เปโตรพดูกบัตนเองแลว้เดนิไป
เสยีภาษ ี
 
วนัอำทิตย ์    ศำสดำพยำกรณ์ 

     เปิดหาความหมายของค าว่า ศาสดาพยากรณ์จากพจนานุกรมดีๆ  เรา
จะพบความหมายหลายอย่าง จงเขยีนขา้งล่างดว้ยค าพดูของเราเอง 
1. ……………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………. 
4. ……………………………………………………………………………. 

  เราคดิถงึว่าพระเยซูทรงเป็นพระผูช้่วยใหร้อดของเรา เราอยากจะจ า
เรื่องต่างๆ ทีพ่ระองคท์รงเล่าและการมหศัจรรยท์ีท่รงท า เรามกัจะไม่ค่อย
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คิดถึงว่า พระองค์ทรงเป็นศาสดาพยากรณ์ แต่พระองค์ทรงเป็นจรงิๆ 
ก่อนที่โมเสสจะตาย ท่านได้บอกประชาชนเกี่ยวกบัการเสดจ็กลบัมาของ
พระองค ์ท่านพดูถงึพระองคว์่า เป็นศาสดาพยากรณ์ในหนงัสอืเฉลยธรรม
บญัญตั ิ18:15 "พระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของท่านจะโปรด ให้ผูเ้ผยพระวจนะ
อย่างขา้พเจา้นี้เกดิขึน้ ในหมู่พวกท่านจากพีน้่องของท่าน   ท่านทัง้หลาย
จงเชื่อฟังเขา" 
 
วนัจนัทร ์   พระเยซูท ำนำยถึงกำรส้ินพระชนมข์องพระองค ์

      ขอ้พสิูจน์ที่เห็นได้ชดัเจนที่สุดของศาสดาพยากรณ์คอืค าพยากรณ์
ของเขาเกดิขึน้จรงิหรอืไม่  เราจะเรยีนกนัถงึค าพยากรณ์ของพระเยซูบาง
ขอ้ทีเ่กดิขึน้จรงิ และจะดใูนขอ้ทีย่งัไม่เกดิขึน้ดว้ย 
  อ่านมทัธิว 20:17-19 พระเยซูได้พยากรณ์ถึง 5 อย่างเกี่ยวกบัการ
สิน้พระชนมแ์ละฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระองค ์มอีะไรบา้ง? 
1. ……………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………. 
4. ……………………………………………………………………………. 
5. ……………………………………………………………………………. 
 พระเจ้าทรงส าแดงแก่พระเยซูว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และฟ้ืน
ขึ้นมาอย่างไร พระเยซูต้องการจะอธบิายเรื่องนี้ให้สาวกของพระองค์ฟัง
ก่อนจะเกดิเหตุการณ์นัน้ขึน้ เพือ่สาวกจะไดท้ราบเมื่อเหน็พระองคถ์ูกตรงึ
ว่าพระองคท์รงเป็นศาสดาพยากรณ์และเป็นพระบุตรของพระเจา้ 
  ค าพยากรณ์ของพระเยซูเรื่องการสิ้นพระชนม์และการฟ้ืนคืนพระ
ชนมข์องพระองคเ์กดิขึน้จรงิเช่นทีพ่ระองคต์รสัหรอืไม่?........................... 
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วนัองัคำร    พระเยซูทรงท ำนำยเร่ืองเปโตรปฏิเสธพระองค ์

  พระเยซูทรงทราบล่วงหน้าด้วยถงึการกระท าของคน พระองค์และ
เหล่าสาวกก าลงัเลีย้งปัศคาอยู่ดว้ยกนัไม่นานก่อนการตรงึพระเยซู 
  "ท่านทุกคนจะละทิง้เรา" พระองคท์รงบอกพวกเขาดว้ยความเสยีใจ 
 "ไม่ใช่ขา้พเจา้" เปโตรทูลตอบทนัท ี"คนอื่นที่นี่อาจจะละทิ้งพระองค ์
แต่ไม่ใช่ขา้พเจา้ ถา้จ าเป็นขา้พระองคจ์ะตายกบัพระองค"์ 
  "เปโตร" พระเยซูตรสั "ในคนืวนันัน้ ก่อนไก่ขนั 2 ครัง้ ท่านจะปฏเิสธ
เรา 3 ครัง้ว่า "ไม่รูจ้กัเรา" ปฏเิสธว่า ไม่รูจ้กัพระองค์ หรอืไม่ใช่สาวกของ
พระองค ์
  อกีครัง้หนึ่งที่การท านายของพระเยซูเกิดขึ้นจรงิ แม้แต่การที่ไก่ขนั 
อ่านเรื่องนี้ใน มาระโก 14:66-72 
  เปโตร ปฏเิสธใครว่าเขาไม่ไดเ้ป็นสาวกของพระเยซู 
………………………………………………………………………………. 
 เมื่อเปโตรไดย้นิไก่ขนัครัง้ทีส่อง เขาท าอย่างไร? 
………………………………………………………………………………. 
 
วนัพธุ    พระเยซูท ำนำยถึงควำมพินำศของวิหำร 

  วนัหนึ่งขณะที่พระเยซูและสาวกก าลังเดินออกมาจากพระวิหาร 
สาวกไดพ้ดูถงึความยิง่ใหญ่และความงามของตวัวหิาร 
  พระเยซูทอดพระเนตรหินขาวเป็นเงางาม พวกยวิทุกคนรู้สกึหยิ่ง
และภูมใิจในวหิารอยู่ในใจ ก้อนหนิที่น ามาสร้างวหิารเป็นก้อนใหญ่ๆ ดู
เหมอืนจะไม่มสีิง่ใดมาท าลายได ้
  พระเยซูทรงบอกสาวกด้วยความเสียใจว่า "ในไม่ช้านี้  ก้อนหินที่
ซอ้นทบักนัอยู่นี้กจ็ะถูกท าลายลงและวหิารจะพนิาศหมด" 
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  พวกสาวกไม่อยากจะเชื่อค าพยากรณ์นี้ วหิารจะถูกท าลายจนหมด
เกลีย้งไดอ้ย่างไร ไม่เหลอืกอ้นหนิซอ้นทบักนัเลย 
  การพยากรณ์ของพระเยซูก็เกิดขึ้นจริงๆ อีก 29 ปี หลังจากการ
ท านายของพระเยซู ในปี ค.ศ. 70 กองทพัโรมนั ซึ่งมจีอมพลตโิต เป็นแม่
ทพัได้บุกเขา้วหิาร ทหารได้ฆ่าคนประมาณ 1 ล้านคนในเยรูซาเลม็ แล้ว
ไดเ้ผาวหิารใหร้าบสิน้ นกัประวตัศิาสตรช์าตยิวิชื่อโจเซฟัสกล่าวว่า "เมอืง
นี้ไดถู้กสรา้งขึน้ดว้ยรากฐานทีแ่ขง็แรงดเียีย่ม แต่ไดถู้กรือ้ท าลายสิน้ จนผู้
ทีม่าพบเหน็ภายหลงัไม่เชื่อว่ามวีหิารมาก่อน" 
 
วนัพฤหสับดี    พระเยซูท ำนำยถึงกำรเสดจ็มำครัง้ท่ีสองของ         
                    พระองค ์

  ขณะที่พระเยซูเล่าให้สาวกฟังถึงความพินาศของเยรูซาเล็มที่จะ
เกิดขึ้น สาวกเหมาเอาว่า นัน่เป็นวาระสุดท้ายของโลกนี้  เขาจึงถาม
พระองค์ว่า "โลกจะสิ้นสุดลงเมื่อไร จะมีหมายส าคัญอะไรที่แสดงว่า
พระองคจ์ะเสดจ็มาในวาระสุดทา้ยของโลกนี้" 
  พระเยซูทรงทราบว่าความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มมใิช่การสิ้นสุด
โลกนี้      พระองคส์ามารถจะมองเหน็ประวตัศิาสตรท์ัง้หมดของโลกนี้ใน
อนาคตได ้พระองคต์้องการจะใหพ้วกสาวกและคนทีเ่ขาจะเทศนาสัง่สอน
และบอกข่าวรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาครัง้ที่สอง 
พระองค์จะประทานเครื่องหมายที่เขาจะคอยเฝ้าดู ซึ่งจะหาพบในมทัธิว
บทที ่24 จงเรยีงอกัษรใหเ้ป็นค าถูกตอ้ง 
 1. งคสราม    …………………………… 
 2. การดนัหาอาร   …………………………… 
 3. แด่นผนิไวห    …………………………… 
 4. พะรคสิรตเ์มยีทเจท็  …………………………… 
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 5. วดงทาอติยม์ดื   …………………………… 
 6. ดวงนจัรทไ์ม่งอ่สสงา่ว  …………………………… 
 7. ตดวาก    …………………………… 
 8. การดกขีเ่หงม่ข   …………………………… 
 9. ปาหญัในครบอควร ั …………………………… 
 
  คุณพ่อของแกรีอ่ยู่ไกลมาก เขาจะต้องไปท างานไกลจากบา้น หลาย
พนักโิลเมตรและกลบัมาเยีย่มบา้นไม่ไดบ้่อย 
  "เมื่อไรคุณพ่อจะมาครบั" แกรี่ถามคุณแม่บ่อยๆ "เราจะรูไ้ด้อย่างไร
ว่า คุณพอ่จะมาเมื่อไร?" 
  "คุณพ่อจะมาตอนหน้าหนาว ใบไม้ร่วง อากาศจะหนาว กลางวนัจะ
สัน้กว่ากลางคืน และคุณพ่อจะเขียนจดหมายมาบอกแน่นอนว่าจะมา
เมื่อไร เราจะขบัรถไปสนามบินและรอให้เครื่องบินลงจอด คุณพ่อจะมี
กระเป๋าและของขวญั และเราทัง้สามคนจะมคีวามสุขทีสุ่ด" คุณแม่บอก 
 การรู้ล่วงหน้าก่อนว่าจะมอีะไรเกดิขึน้เป็นการด ีพระเยซูต้องการให้
สาวกของพระองค์ทราบการเสดจ็กลบัมาของพระองค์ว่าจะเป็นอย่างไร 
ดงันัน้พระองคจ์งึทรงท านาย  อ่านขอ้พระคมัภรี ์ทัง้ 3 ตอน แลว้รวบรวม
เป็นค าพดูของเราเอง 
  ยอหน์ 14:3 …………………………………………………………… 
………………………………………………….…………………………… 
 มทัธวิ 24:30-31 ……………………………………………………… 
………………………………………………….…………………………… 
 มทัธวิ 28:20 ………………………………………………………….. 
………………………………………………….…………………………… 
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วนัศกุร ์   สรปุผล 

  ถ้ามคีนถามเราว่า เครื่องหมายของฤดูใบไม้ผลคิอือะไร? เราจะตอบ
เขาว่าอย่างไร? ……………………………………………………………... 
………………………………………………….…………………………… 
 ไปดูทีร่ายการเครื่องหมายการเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องของพระเยซูอกี
ครัง้ใน   มทัธวิบทที ่ 24 
  ตอนนี้มาดูหนังสือพิมพ์หรอืวารสารข่าว เราพบข่าวพาดหวั หรือ
เรื่องที่แสดงว่าเป็นเครื่องหมายการเสด็จมาของพระเยซูบ้างไหม? ถ้าม ี
ตดัเกบ็ไวส้กั 2 เรื่อง แลว้น าไปโรงเรยีนสะบาโตใหเ้พือ่นๆ ไดอ้่านดว้ย 
  ถ้ามคีนถามว่า ท าไมเราจงึคดิว่าการเสดจ็มาของพระเยซูนัน้ไดใ้กล้
เขา้มาแลว้ เราจะตอบว่าอย่างไร? 
………………………………………………….…………………………… 
………………………………………………….…………………………… 
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บทท่ี 12 
กำรพยำกรณ์ - พรสวรรคส์ ำหรบัคริสตจกัร 

 

 
ข้อควรจ ำ  "ดว้ยว่าค าพยานเรื่องพระครสิต์นัน้   เป็นทีร่บัรองแน่นอนใน
พวกท่านแลว้ ท่านทัง้หลายจงึมไิด้ขาดของประทานเลย   ในขณะที่ท่าน
รอคอยการปรากฏของพระเยซูครสิตเจา้ของเรา" (1 โครนิธ ์1:6-7) 
 
บ่ำยวนัสะบำโต     นิมิตของยอห์น 

  ยอห์น อคัรสาวกผูเ้ป็นเพื่อนที่ดทีี่สุดของพระเยซู ขณะนัน้ท่านอายุ
มากแล้ว ประมาณ 90 กว่าปี ท่านเป็นนักโทษของรฐับาลโรมนัถูกจ าขงั
อยู่ที่เกาะปัทโม ไม่มีคริสเตียนอื่นที่จะพูดด้วย พระเยซูทรงเสด็จขึ้น
สวรรคไ์ปกว่า 50 ปีแลว้ กรุงเยรูซาเลม็ก็ถูกท าลายไป ยอห์นมคีวามหวงั
ว่า จวนจะถงึเวลาทีพ่ระเยซูจะเสดจ็กลบัมาอกีดงัทีท่รงสญัญาไว ้
  เช้าวนัสะบาโตวนัหนึ่ง ขณะที่ยอหน์มองออกไปทางทะเล รูส้กึเหงา
และหมดก าลงัใจ ท่านไดย้นิเสยีงมาจากขา้งหลงัท่าน คลา้ยเสยีงแตรพูด
ว่า "ยอหน์ จงเขยีนสิง่ทัง้หลายที่ท่านเหน็และส่งข่าวนี้ไปถงึโบสถ์ทัง้เจด็
ในเอเซยีไมเนอร"์ 
  ยอห์นหนัหลงัมาดู ทนัใดนัน้ดูเหมอืนว่า ท่านไม่ได้อยู่ที่เกาะปัทโม
แล้ว แต่อยู่ในวิหารของพระเจ้าบนสวรรค์ พระเยซูทรงอยู่ที่นัน่ แต่
พระองคไ์ม่เหมอืนกบัพระเยซูองคท์ี่ยอหน์รูจ้กั พระเกศาของพระองคข์าว
เหมอืนดงัหมิะ พระเนตรของพระองค์ดุจเปลวไฟ พระบาทของพระองค์
ดุจทองสมัฤทธิเ์กลีย้งและพระสุรเสยีงของพระองคด์ุจเสยีงน ้าตก 
  พระเยซูทรงประทานนิมติหลายอย่าง เพื่อให้ยอห์นได้เห็นประวตัิ
ของครสิตจกัรไปจนจบ ในนิมติยอห์นได้เหน็ถงึการเสดจ็มาของพระเยซู
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ยงัโลกนี้อีก ท่านเห็นผู้ที่ได้รบัความรอดเดินทางไปสวรรค์กับพระองค ์
และท้ายที่สุดท่านก็ได้เห็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์มา
ตัง้อยู่ที่โลกนี้ คนชัว่รา้ยได้ถูกท าลายและผู้ชอบธรรมมชีวีติอยู่ในโลกที่ดี
พรอ้ม 
  ยอห์นคงจะรู้สกึมกี าลงัใจและยนิดีมาก แม้ว่าท่านจะต้องเขยีนข่าว
ถงึความยากล าบากและการกดขีข่่มเหงทีพ่ลไพร่ของพระเจา้จะต้องไดร้บั 
แต่ท่านไดเ้หน็ตอนจบของเรื่องและทราบว่าเป็นเรื่องทีด่จีรงิๆ  
  วธิีหนึ่งที่พระเจ้าทรงน าครสิตจกัรในสมัยแรกๆ คือ ทางนิมิต ใน
สปัดาห์นี้เราจะได้เรยีนถึงนิมติและผู้พยากรณ์ของครสิตจกัรในระยะไม่
นานหลงัจากการสิน้พระชนมข์องพระเยซู 
 
วนัอำทิตย ์     สเทเฟนได้เหน็พระเยซูบนสวรรค ์

  สเทเฟนเป็นมคันายกคนหนึ่งของครสิตจกัรในสมยัแรก ท่านไม่ได้
เป็นสาวกหนึ่งใน 12 คนของพระเยซู แต่ท่านรกัพระเยซูและไปตามที่
ต่างๆ สอนถงึเรื่องพระองค ์
  งานของสเทเฟนท าให้พวกยิวโกรธ เขาได้จับท่านมาใต่สวน 
กล่าวหาว่าท่านดูหมิน่พระเจ้า ด้วยความอดทนใจเยน็ สเทเฟนได้เล่าให้
พวกเขาฟังถึงเรื่องต่างๆ ในพระคมัภรี์ที่ได้พยากรณ์ถงึการเสดจ็มาของ
พระเยซู และเรื่องเหล่านัน้ไดเ้กดิขึน้สมจรงิ พระองคไ์ด้เสดจ็มาแลว้ และ
เป็นผูท้ีพ่วกเขาจบัไปฆา่ 
  สเทเฟนอธบิายมากเท่าใด ผูน้ าของชาวยวิกย็ิง่โกรธมากยิง่ขึน้ พวก
เขาขบเคีย่วฟันและฉีกเสือ้ผา้ ควา้กอ้นหนิขวา้งเพือ่ให้สเทเฟนตาย 
  ขณะนัน้เอง พระเจ้าทรงให้สเทเฟนได้เห็นนิมติ อ่าน กิจการ 7:56 
ว่าท่านไดเ้หน็อะไร "ดเูถดิ   ขา้พเจา้เหน็ทอ้งฟ้าแหวกเป็นช่อง   และบุตร
มนุษยย์นือยู่เบือ้งขวาพระหตัถข์องพระเจา้" 
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  พวกยวิพากนัเอาหนิขว้างสเทเฟนจนท่านตาย ท่านเป็นครสิเตียน
คนแรกที่ไดร้บัการข่มเหง แต่ท่านตายขณะทีเ่หน็นิมติพระเยซูประทบัอยู่
บนสวรรค์กบัพระบิดา สเทเฟนมคีวามแน่ใจว่า พระเยซูจะเสดจ็กลบัมา 
และใหท้่านฟ้ืนจากความตาย รบัท่านไปสวรรค ์
 
วนัจนัทร ์       นิมิตท ำให้เซำโลตำบอด 

  กิจการบทที่ 9 เล่าถึงนิมิต 2 ครัง้ ครัง้แรกพระเจ้าทรงปรากฏแก่
เซาโลผู้ท าการกดขี่ข่มเหงครสิเตียน เซาโลเกลียดครสิเตียน เขาเที่ยว
ตามหาครสิเตยีนตามบา้นและทีท่ างาน เมื่อพบกจ็บัมาขงัคุกไว ้
  ขณะที่เซาโลเดินทางเพื่อจะไปหาพวกคริสเตียนที่เมืองดามัสกัส 
ทนัใดนัน้มแีสงสว่างจ้าส่องมาจากสวรรค์ แสงนัน้สว่างจนท าใหเ้ขาซบลง
กบัพืน้ดนิ 
  มเีสยีงดงัมาจากสวรรคว์่า "เซาโล เจา้ขม่เหงเราท าไม?"   
  "ท่านเป็นใคร" เซาโลถามดว้ยความกลวั 
  "เราเป็นเยซูทีเ่จา้ขม่เหงนัน้" 
  ทนัใดนัน้เซาโลก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ เขายินยอมท าตามที่พระเจ้า
ต้องการ     พระเยซูบอกใหเ้ขาเขา้เมอืงและรอค าสัง่ทีน่ัน่ เซาโลต้องการ
คนช่วย แสงสว่างจา้นัน้ท าใหเ้ขาตาบอดไป 
  พระเจา้ทรงปรากฎแก่ชายอกีคนหนึ่งชื่ออานาเนีย ในเมอืงดามสักสั 
"เราอยากจะใหเ้จา้ไปหาเซาโล เอามอืวางรกัษาตาของเขาใหเ้หน็ได"้ พระ
เจา้ตรสั 
  อานาเนียรูเ้รื่องของเซาโล อานาเนียกบัครสิเตยีนคนอื่นๆ เคยซ่อน
ตวัจากเซาโล แต่ตอนน้ีพระเจา้ตอ้งการใหเ้ขาไปหาเซาโลและรกัษาเขาให้
หาย เป็นเรื่องที่เหลอืเชื่อส าหรบัอานาเนีย แต่เขาเคยได้รบัข่าวจากพระ
เจา้และเชื่อฟังพระองค ์
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  พระเจ้ามีงานอย่างหนึ่งให้เซาโลท า และพระองค์จะประทานข่าว
หลายอย่างให้บอกแก่ครสิตจกัร เซาโลเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า
ไปสู่ชนต่างชาติ ซึ่งไม่ใช่พวกยวิ แต่ต้องการจะเรยีนรู้ถึงความรอดของ
พระเยซ ู
  เซาโลเปลีย่นชื่อเป็นอะไรหลงัจากการกลบัใจของท่าน  กจิการ 13:9 
………………………………………………….…………………………… 
 เปาโลซึ่งเป็นศาสดาพยากรณ์ต่างชาตไิด้เขยีนจดหมายที่ประทบัใจ
หลายฉบบั จดหมายเหล่านี้กลายเป็นหนังสอืพระคมัภรีใ์หม่ ดูว่าเราจะหา
หนงัสอืเหล่านี้ไดก้ีเ่ล่ม ……………………………………………………... 
 
วนัองัคำร      ค ำท ำนำย-ของประทำนแก่คริสตจกัร 

  ในจดหมายฉบบัหนึ่งของเปาโลทีม่ไีปถงึครสิตจกัรทีก่รุงโรม ท่านได้
บอกเกีย่วกบัพรสวรรคท์ีพ่ระเจา้ทรงประทานแก่ครสิตจกัรของพระองค์ 
  พรสวรรค์สิ่งแรกที่เปาโลพูดถึงคือ การพยากรณ์ จะมีผู้พยากรณ์
เกดิขึ้นในโบสถ์ ผู้พยากรณ์จะเป็นผู้ส่งข่าวของพระเจ้า และท านายเรื่อง
ต่างๆ ในอนาคต และจะเป็นพยานถงึพระเยซู ผูพ้ยากรณ์จะด าเนินชวีติที่
ดเีป็นตวัอย่างแก่คนอื่น 
  ผูพ้ยากรณ์ไม่ใช่ส าหรบัพระคมัภรีเ์ก่าและใหม่เท่านัน้ แต่จะเป็นผูใ้ห้
ขา่วครสิตจกัรจนถงึเวลาทีพ่ระเยซูจะเสดจ็กลบัมาอกี 
 
วนัพธุ      นิมิตเร่ืองคริสตจกัรแก่ยอห์น 

  วนัแรกของสปัดาหน์ี้เราไดอ้่านถงึนิมติของยอหน์ทีเ่กาะปัทโม นิมติ
ของยอหน์ทัง้หมดเป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบัครสิตจกัร มทีัง้เรื่องดแีละเรื่องไม่ดทีี่
จะเกดิแก่ครสิตจกัร 
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  ยอหน์ไดเ้หน็การสงครามต่อสูร้ะหว่างพญานาค(ซาตาน) และผูห้ญิง            
(ครสิตจกัร) พญานาคพยายามท าลายครสิตจกัรแต่ไม่เป็นผลส าเรจ็ 
  มคีรสิตจกัรอยู่มากมาย ยอห์นพูดถงึครสิตจกัรใด ท่านเล่าใหเ้ราฟัง
เลก็น้อยเรื่องครสิตจกัรทีแ่ทจ้รงิ เพือ่จะไดไ้ม่สบัสน 
  อ่านววิรณ์ 12:17 หาดูทีย่อหน์บอกว่า ครสิตจกัรทีแ่ทจ้รงิจะท าอะไร 
2 อย่าง 
1. …………………………………………………………………………….  
2. ……………………………………………………………………………. 
 เรารู้ว่ าเฉลยธรรมบัญญัติคืออะไร แต่ค าพยานของพระเยซู
หมายความว่าอย่างไร?    ยอห์นไม่ได้อธบิายไว้ในขอ้ความนี้แต่อธบิาย
ไวภ้ายหลงั 
  อ่านววิรณ์ 19:10 ค าพยานของพระเยซูคอือะไร? 
………………………………………………….…………………………… 
 ใช่แลว้ ครสิตจกัรทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้จะมคี าพยากรณ์ 
 
วนัพฤหสับดี     ศำสดำพยำกรณ์ในคริสตจกัร 

  ศาสนาจารย์ดริลลี่ เฮเนส ก าลังเปิดประชุมประกาศศาสนา ค า
เทศนาของเขาจะมเีรื่องการพยากรณ์อยู่เสมอ ในคนืแรกเขาอธบิายถงึผู้
พยากรณ์ ในพระคัมภีร์เก่ า คืนวันที่ สองของเขาแสดงให้ เห็นว่า 
ความสามารถในการพยากรณ์เป็นส่วนหนึ่งของพระคมัภีร์ใหม่ ในคนืที่
สามเขาไดอ้ธบิายเกี่ยวกบัครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีทีไ่ดร้บัพระพรในเรื่องการ
พยากรณ์คอืชวีประวตัแิละหนงัสอืของ นางเอเลน จ.ี ไวท้ ์
  หญิงคนหนึ่งได้มาฟังการเทศนาตัง้แต่สองคนืแรก ด้วยความสนใจ
อย่างยิ่งในเรื่องค าพยากรณ์ เมื่อจบการประชุมคืนที่สอง เธอได้มาพบ
อาจารยเ์ฮเนสและถามว่า "โบสถข์องคุณมศีาสดาพยากรณ์หรอืคะ?" 
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  "อะไรท าใหคุ้ณถามอย่างนี้" ศาสนาจารยต์อบ 
  "เพราะค าเทศนาของคุณคนืน้ีนะสคิะ" 
  "ใช่แลว้ ครสิตจกัรของเรามศีาสดาพยากรณ์" 
  "ถ้าเป็นอย่างนั ้นการที่ฉันค้นหามาตั ้งหลายสิบปีก็จบลงแล้ว 
ขอบคุณพระเจา้"  
  "หมายความว่าอย่างไรครบั" อาจารย์เฮเนสถาม หญิงนัน้อธบิายว่า
เกอืบ 30 ปีมาแลว้ หลงัจากทีไ่ดศ้กึษาหนังสอืววิรณ์ เธอเชื่อว่าครสิตจกัร
ในยุคสุดทา้ยของพระเจา้จะสามารถท าการพยากรณ์ เธอไดส้อบถามตาม
โบสถ์ต่างๆ ถงึเรื่องการพยากรณ์ แต่ต้องผดิหวงั อาจารย์เฮเนสได้เชิญ
เธอมาฟังให้ได้ในคนืต่อมา เรื่องการพยากรณ์ของครสิตจกัรเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตสี หญงินัน้ไดม้าฟังและรูส้กึตื่นเตน้ในเรื่องทีไ่ดฟ้้ง 
  สปัดาหห์น้าเราจะไดเ้รยีนถงึศาสดาพยากรณ์ผูน้ัน้ คอื นางเอเลน จ.ี 
ไวท้ ์และการผ่านขอ้พสิจูน์ต่างๆ แสดงว่านางเป็นผูพ้ยากรณ์ทีแ่ทจ้รงิ 
 
วนัศกุร ์   สรปุผล 

  ลองดูว่าเรายงัจ าขอ้พสิูจน์ของผู้พยากรณ์ได้หรอืไม่ เรื่องนี้เป็นเรื่อง
ส าคญัมากเรื่องหนึ่งทีพ่ระเจา้ต้องการจะให้เรารู ้พระองคต์อ้งการจะให้เรา
สามารถพสิจูน์ทุกคนทีอ่า้งว่าเป็นผูพ้ยากรณ์ว่าเป็นจรงิๆ หรอืไม่ 

 ขอ้พสิจูน์ต่างๆ มอีะไรบา้ง? 
1. ค าพยากรณ์ของผูพ้ยากรณ์แทจ้รงิจะเกดิขึน้จรงิ 
2. ค าพยากรณ์ของท่านจะสอดคลอ้งกบัค าสอนในพระคมัภรี์ 
3. ผูพ้ยากรณ์ทีแ่ทจ้รงิจะบอกว่าค าท านายของท่านมาจากพระเจา้ 
4. การด าเนินชวีติของท่านจะแสดงใหเ้หน็ว่า พระเจา้ทรงอยู่กบัท่าน 
5. ท่านจะสอนว่าพระเยซูเป็นพระเจา้ พระผูช้่วยใหร้อดผูเ้ดยีวของ 
    มนุษยชาต ิ
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เปิดดใูน โรม 12:6-8 ถงึของประทานของพระวญิญาณ 
1. ………………….…..…………  2. ……………….…….….……… 
3. ………………….…..…………  4. ……………….…….….……… 
5. ………………….…..…………  6. ……………….…….….……… 
7. ………………….…..…………  8. ……………….…….….……… 
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บทท่ี 13 
ผู้พยำกรณ์สมยัปัจจบุนั 

 

 
ข้อควรจ ำ   "พระองค์จะทรงให้ท่านมัน่คงอยู่จนถึงที่สุด   เพื่อให้ท่าน
ปราศจากทีต่ใินวนัของพระเยซูครสิตเจา้ของเรา" 1 โครนิธ ์1:8 
 
บ่ำยวนัสะบำโต     ทูตสวรรคป์รำกฏท่ีกระโจมของเรำ 

  นางเอเลน จ.ี ไวท้์ ไดเ้ทศนาทีไ่บรท์ตนัแคมป์ ทีป่ระเทศออสเตรเลยี 
ในปีค.ศ. 1894 คนชอบฟังเธอพูดเกี่ยวกบัธรรมบญัญตัิ 10 ประการ และ
การเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องของพระเยซู 
  ในเมอืงใกล้ๆ นัน้มกีลุ่มเด็กหนุ่มเกเรพากนัมาก่อกวนที่กระโจมที่
เปิดการประชุม โดยการเอาหนิขวา้งและดงึกระโจมอื่นๆ ใหล้้ม เมื่อพวก
เด็กหนุ่มแอ๊ดเวนตีสได้ยินถึงแผนงานในคืนต่อมาว่าพวกเขาจะพัง
กระโจมของนางเอเลน จ.ี ไวท้์ 
  ข่าวนี้รู้ไปถึงผู้ควบคุมการประชุมนี้ เขาจงึได้ไปขอความคุ้มกนัจาก
ต ารวจ ทางการต ารวจได้ส่งชาวไอริชร่างสูงใหญ่ ซึ่งเป็นแคทอลิคมา
คุม้ครองกระโจมของนางเอเลน จ.ี ไวท้ ์
  นางเอเลน จ.ี ไวท้์ ไม่รูส้กึกลวัค าขู่เหล่านัน้ หลายครัง้ทีท่ตูสวรรคไ์ด้
ดูแลนาง ได้ช่วยนางไว้จากศตัรู หลงัจากเลกิการประชุมในคนืนัน้ นางก็
เขา้นอนตามปกต ิ
  ไม่นานหลงัเที่ยงคนื ขณะที่ตามกระโจมต่างๆ เงยีบสงบ ต ารวจที่
เฝ้ายามถงึกบัตาค้างเมื่อเหน็แสงอยู่เหนือกระโจมของนางเอเลน จ.ี ไว้ท์ 
เขาเฝ้าดูนิ่งไม่เคลื่อนไหว ขณะที่รูปร่างของทูตสวรรค์ปรากฏเป็นสเีงนิ 
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ต ารวจผูน้ัน้รูส้กึประทบัใจมาก คงเช่นเดยีวกบัทหารยามทีเ่ฝ้าอุโมงคพ์ระ
ศพของพระเยซ ู
 ต ารวจคดิว่าการเฝ้ายามของเขาไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป เขาจึง
กลบัไปทีก่รม เขาอธบิายว่า นางเอเลน จ.ี ไว้ท์ ปลอดภยัดแีละปลอดภยั
มากกว่าการดแูลของเขา เพราะทตูสวรรคข์องพระเจา้อยู่ทีน่ัน่ 
  คืนวนัต่อมาต ารวจนี้ได้มาประชุม เขาอยากมาฟังหญิงผู้ซึ่งได้รบั
เกียรติจากพระเจ้าและทูตสวรรค์ เขากลบัมาฟังนาง เอเลน จ.ี ไว้ท์ ทุก
คนื และเมื่อสิน้สุดการประชุม เขาไดร้บับพัตสิมา 
  4 ปี หลงัจากการประชุมครัง้นี้ นางเอเลน จ.ี ไวท้์ ไดเ้ขยีนหนังสอืผู้
พงึปรารถนาแห่งปวงชน ตอนหน่ึงนางไดเ้ขยีนว่า 
  "เราได้รบัการคุ้มครองดูแลจากทูตสวรรค์ ไม่ว่าอนัตรายนัน้จะเห็น
หรอืไม่เหน็ก็ตาม เราจะไม่มวีนัรู้จนกระทัง่เราได้เห็นแสงแห่งความรอด 
เราจงึไดรู้ว้่าพระเจา้ทรงจดัการเรื่องเหล่านี้" 
  สปัดาห์นี้ เราจะได้อ่านเรื่องหลายเรื่องที่เล่าถึงว่า พระเจ้าทรงดูแล
นางเอเลน จ.ี ไว้ท์ อย่างไร และพระองค์ทรงตรสัแก่พลไพร่ของพระองค์
โดยผ่านนางเอเลน จ.ี ไวท้์ อย่างไร 
 
วนัอำทิตย ์    ข่ำวของนำงมำจำกพระเจ้ำ 

  เอเลน โกล ฮาร์มอน และคู่แฝดของนางอลิซาเลท เกิดที่กอร์แฮม 
เมน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ค .ศ . 1827 เมื่อเอเลน อายุได้ 9 ปี มี
เด็กหญิงอายุ 13 ปี ได้เอาหนิขว้างเอเลนจนหมดสติไป เอเลนป่วยเป็น
เวลานาน แม้ว่าเธอจะหายป่วย แต่สุขภาพไม่ดี ท าให้ต้องหยุดเรยีนแค่
ชัน้ประถม 3 
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  ในปีค.ศ. 1840 เธอได้ยินวิลเลี่ยม มิลเลอร์ เทศนาว่าพระเยซูจะ
เสด็จกลบัมายงัโลกนี้ราวปี ค.ศ. 1844 เอเลนได้ศึกษาค าพยากรณ์ด้วย
ตนเอง และแน่ใจว่าขา่วของวลิเลีย่ม มลิเลอรเ์ป็นความจรงิ 
  เธอเศร้าเสียใจมาก เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1844 ผ่านไปแล้ว 
พระเยซูยงัไม่ไดเ้สดจ็กลบัมา แลว้ในเดอืนธนัวาคมเธอไดร้บันิมติเป็นครัง้
แรก ขณะนัน้เธออายุได ้17 ปี มนี ้าหนัก 80 ปอนด์ เธอป่วยเป็นโรคปอด
และหวัใจอ่อน เธอยงัห่างไกลจากการเป็นศาสดาพยากรณ์อยู่มากตามที่
ผูค้นทัว่ไปคาดหวงั 
 ในนิมิตครัง้แรกของเธอ เธอเห็นชาวแอ๊ดเวนตีสก าลังเดินไปตาม
ทางตรงและแคบเหนือโลกนี้ พระเยซูพาเธอไปสวรรค์ เธอได้เหน็สวรรค์
และต้นไมแ้ห่งชวีติ พระเจา้สัง่ให้เธอบอกใหใ้ครๆ รูถ้งึข่าวนี้ ครัง้แรกเธอ
ไม่ตอ้งการท าอย่างนัน้เลย แต่ความตัง้ใจทีจ่ะท าตามพระเจา้สัง่มมีากกว่า 
  ปี 1845 เธอเริ่มเดินทางไปเยี่ยมผู้เชื่อแอ๊ดเวนตีส กลุ่มเล็กๆ ที่
ท้อแท้หมดก าลงัใจ มีคนจ านวนมากยอมรบัข่าวและนิมติของเธอว่ามา
จากพระเจา้ 
 ปี 1846 เอเลน จ.ี ไวท้์ แต่งงานกบัเจมส ์ไวท์ ศาสนาจารยข์องแอ๊ด
เวนตีส ทัง้สองช่วยยดึกลุ่มผู้เชื่อไว้ด้วยกนั และในปี 1860 ได้รวบรวมผู้
เชื่อเขา้มาอยู่ในครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีจนถงึปัจจุบนัน้ี 
  เอเลน จ.ี ไว้ท์ มบีุตรชาย 4 คน 2 คนเสยีชวีติในวยัเด็ก แม้ว่างาน
ของเธอจะท าให้เธอต้องจากบา้นเกอืบตลอดเวลา เธอกไ็ด้ตดิต่อกบัลูกๆ
และดแูลเอาใจใสอ่ย่างใกลช้ดิ 
 เอเลน จี. ไว้ท์ ได้ให้ข่าวพิเศษจากพระเจ้าแก่ผู้ที่ต้องการ เธอได้
เขียนมากกว่า 25 ล้านค า (หนังสือพระคมัภีร์มีประมาณ 774,746 ค า) 
ตลอดระยะการท างาน 70 ปี พระเจ้าทรงประทานนิมติแก่เอเลน จ.ี ไว้ท์ 
ประมาณ 2,000 ครัง้ บางครัง้เป็นข่าวจ าเพาะตวับุคคล บางครัง้เป็นเรื่อง
ของงานและความมุ่งหมายของทัง้ครสิตจกัร 
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  ในวนัที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1915 เวลา 15:40 น. เอเลน จ.ี ไว้ท์ ก็
เสยีชวีติ 
 
วนัจนัทร ์   ข่ำวของนำงเอเลน จี. ไว้ท์ เป็นพยำนถึงพระเยซู 

  วนัที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1844 ผู้รบัใช้พระเจ้ารู้สึกผิดหวงัและเสียใจ
มาก ตลอดวนันัน้เขาได้คอย หวงัว่าพระเยซูจะเสด็จมาพร้อมด้วยทูต
สวรรคข์องพระองคแ์ละรบัเขาไปสวรรค ์แต่พระองคไ์ม่ไดเ้สดจ็มา ในคอร์
แฮนเมน เอเลน ฮาร์มอน ขณะนัน้อายุได้ 16 ปี ได้เฝ้าคอยพร้อมกับ
ครอบครวัของเธอ ถึงตอนค ่าทุกคนผดิหวงัมากจนเกือบจะทนไม่ได้ เอ
เลนหวงัไวว้่า พระเยซูจะทรงใหเ้ธอมรี่างกายใหม่ทีแ่ขง็แรงและสวยงาม 
  ถงึเดอืนตุลาคม 2-3 สปัดาห์ หลงัจากวนัเกดิของเอเลน ครบ 17 ปี 
ไดไ้ปทีบ่า้นของเพื่อนเพื่ออธษิฐาน และศกึษาพระคมัภรีก์บัเพื่อนๆ อกี 4 
คน เอเลนยงัไม่ทราบว่าพระเจา้จะทรงเลอืกเธอเป็นผูส้ง่ข่าวของพระองค ์
  ขณะที่ทุกคนก าลงัคุกเข่าอธิษฐาน เอเลน รู้สกึมแีสงสว่างสง่าราศี
ของพระเจ้าล้อมรอบเธอไว้และรู้สกึว่าตวัก าลงัลอยสูงขึ้นๆ จากพื้น เธอ
หนัไปมองเหน็เพื่อนๆ แต่มองไม่เหน็ใครแลว้เสยีงหนึ่งพูดขึน้ "มองขึน้ไป
สงูอกีหน่อย" 
  เอเลนแหงนหน้ามองสงูขึน้ เธอเหน็ทางเดนิทีแ่คบและยาว อยู่เหนือ
โลก พวกแอ๊ดเวนตีสก าลังเดินตามทางนั ้น มีพระเยซูเป็นผู้น าทาง 
พระองคท์รงให้ก าลงัใจและน าพวกเขาไปสู่เมอืงบรสิุทธิ ์แสงสว่างจากต้น
ทางสอ่งสว่างไปตลอดทาง 
  เอเลน ได้ยินบางคนพูดว่า "ทางนี้สูงชันและแคบ ปีนล าบาก นัน้
ไม่ใช่พระเยซูที่น าเราอยู่แล้ว" เอเลน เห็นไฟที่ส่องทางเดนิอยู่นัน้ดบัมดื
ไป แลว้เขาไดต้กลงมาอยู่ในโลกทีม่ดืขา้งล่าง 
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  แอ๊ดเวนตีสคนอื่นๆ มองตามพระองค์ตลอดเวลา "เรารอดแลว้" เขา
พูด    "พระเยซูเป็นผูน้ าของเรา" เอเลนปีนบนัไดสูงชนัพรอ้มกบัพวกเขา 
จนกระทัง่ถึงเมอืงบรสิุทธิ ์เรารู้สกึว่าหวัใจจะระเบิดด้วยความยนิดี เมื่อ
พระเยซูยิม้ใหเ้รา และสวมมงกุฎบนศรีษะของเรา 
  พระเยซูเปิดไข่มุกออกกวา้งและกล่าวว่า "ความบาปของท่านได้ถูก
ช าระแลว้โดยความตายของเราบนไมก้างเขน ท่านกลา้ยนืหยดัเพื่อความ
จรงิของเรา จงเขา้มาเถดิ" 
  เอเลนเขา้ไปในเมอืงพรอ้มกบัคนอื่นๆ เราเดนิบนถนนทองค า เราได้
เห็นบ้านสวยงามที่พระเยซูทรงสร้างไว้ส าหรบัพลไพร่ของพระองค์ เรา
เหน็บลัลงัก์ของพระเจา้ลอ้มรอบดว้ยสายรุง้ เราไดเ้หน็แม่น ้าแห่งชวีติและ
ต้นไม้แห่งชีวิตมีผลสีทองปนเงิน เราได้แตะต้องพิณทองและมีเสียง
ไพเราะออกมา 
  พระเจา้ทรงแสดงใหเ้อเลนเหน็ว่า เมื่อโลกนี้ถูกเปลีย่นแปลงใหม่แลว้ 
จะสวยงามเพียงใด เราได้เห็นโต๊ะอาหารเป็นเงนิ ยาวหลายไมล์ ซึ่งพล
ไพร่ของเจ้าจะได้นัง่รบัประทานในวนัหนึ่ง บนโต๊ะอาหารมผีลไม้และถัว่
ทุกชนิด 
  "ขอข้าพเจ้ารับประทานผลไม้บ้างได้ไหม?" เอเลนถามพระเยซู 
"ตอนนี้ยงัไม่ได้" พระองค์ตอบอย่างสุภาพ "ถ้าเจ้าซื่อสตัย์เจ้าจะได้กิน
ผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวติ และดื่มน ้าจากน ้าพุใกล้บลัลงัก์พระเจ้า เอเลน 
เจา้ตอ้งกลบัไปเล่าใหค้นทัง้หลายฟังถงึสิง่ทีเ่ราไดแ้สดงแก่เจา้" แลว้เอเลน
กร็ูส้กึว่าถูกทตูสวรรคพ์าลงมาสูโ่ลกนี้ 
  ขณะที่เอเลนได้รบันิมติ เธอไม่หายใจ เพื่อนๆ ที่ก าลงัอธิษฐานอยู่
ดว้ยคดิว่าเธอตายแลว้ หลงัจากหยุดหายใจไปนาน เธอก็เริม่หายใจตื้นๆ 
และต่อมากห็ายใจเป็นปกต ิ
  หนึ่งสปัดาห์ต่อมาพระเจ้าทรงประทานนิมิตแก่เอเลนอีกครัง้หนึ่ง 
เธอทราบว่า พระองค์ทรงให้เธอเป็นผู้ส่งข่าวของพระองค์ "เรามีข่าวให้
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ท่านต้องเดนิทางไปบอกทุกหนแห่ง พระเจา้ทรงตรสัสัง่ ท่านต้องเขยีนสิง่
ทีเ่ราจะบอกให"้ 
 
วนัองัคำร    นำงเอเลน จี. ไว้ท์ ด ำเนินชีวิตตำมแบบของพระเจ้ำ 

 ขอ้พสิูจน์อย่างหนึ่งถงึศาสดาพยากรณ์ของพระเจา้ คอื ผลของผูน้ัน้ 
หมายความถงึผลของการกระท า การด าเนินชวีติของเขา 
  ศาสนาจารย ์เอช็ เอม็ เอส รชิารด์ ผูป้ระกาศศาสนาทางวทิยุมาเป็น
เวลานาน ได้เล่าว่า ได้ฟังว่าคุณพ่อท่านคุยกับชายคนหนึ่งที่ ไม่เชื่อว่า
หนังสอืที่นางเอเลน จ.ี ไวท้์ เขยีนนัน้ได้รบัการดลใจจากพระเจ้า ชายผู้นี้
ตัง้ใจต่อต้านอยู่ก่อนแลว้ เขาไม่ยอมฟังเหตุผลทีเ่ป็นไปได ้ในทีสุ่ดคุณพ่อ
ของอาจารย์รชิาร์ด กล่าวว่า "มคี าถามข้อหนึ่งที่จะถามท่าน โปรดตอบ
ด้วยใจจรงิ  เวลาที่ท่านอ่านหนังสอืเหล่านี้  ท่านเป็นคนเลวลงหรอืดีขึ้น"     
"แน่นอนตอ้งดขีึน้" ชายนัน้ตอบ คุณพ่อของอาจารยร์ชิารด์ ตอบว่า "ด ีถ้า
อย่างนัน้ ผมกส็บายใจ ผมตอ้งการทราบแค่นัน้" 
  อาจใชม้าตราฐานเดยีวกนัน้ีพสิูจน์ชวีติของนางได ้ตลอดเวลาท างาน 
70 ปีของนางเอเลน จ.ี ไว้ท์ อยู่ในนิวอิงแลนด์ มชิิแกน สวสิเซอร์แลนด ์
ออสเตเลยี และแคลฟิอรเ์สยี  นางเอเลน จ.ี ไวท้์ เป็นมนุษยส์ามญัชนที่มี
คนเป็นอันมากที่เฝ้าดูการด าเนินชีวิตของนาง เพื่อจะจับผิดและหา
ขอ้บกพร่อง 
  ผู้หนึ่งที่ท าดงันี้คอื จอห์น แมททสีนั ศาสนาจารย์คณะแบ๊บตสี เมื่อ
ถงึวยัชราท่านเขยีนว่า "ที่บ้านนางไม่ได้แกล้งถ่อมตวัลงเลย นางท างาน
บ้าน ถ่อมตวัและพูดคุยกบัเพื่อนบ้าน เหมอืนกบัคนที่ไม่เคยเป็นนักพูด 
เมื่อนางพูดกับประชาชนนางไม่ได้แสดงศิลปะหรือความรู้ของมนุษย์
ธรรมดา นางพูดง่ายๆ แต่จรงิใจ และมอี านาจ นี่เป็นสิง่แสดงว่า นางเคย
อยู่กบัพระเยซูและศกึษาถงึพระองค"์   
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วนัพธุ    ข่ำวของนำงเอเลน จี. ไว้ท์ ช่วยปรบัปรงุสุขภำพ 

  วนัที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1863 ครอบครวัไว้ท์มาเยี่ยมและพกัอยู่กับ
ครอบครวัฮลิลาร์ดที่ออทเสโก รฐัมชิแิกน ขณะที่ทัง้สองครอบครวัก าลงั
คุกเข่าอธษิฐานนางเอเลน จี. ไวท้์ ไดร้บันิมติ 45 นาท ีหลงัจากนัน้เอเลน 
ไดเ้ล่าใหฟั้งเลก็น้อยถงึสิง่ทีน่างไดเ้หน็ เป็นเรื่องเกี่ยวกบัสุขภาพและครสิ
เตียน  ควรจะดูแลร่างกายของเขาอย่างไร ข่าวนัน้มพีื้นฐานมาจากพระ
คมัภรี ์1 โครนิธ ์6:19 

 หลกัทัว่ไปเรื่องสุขภาพทีน่างเอเลน จ.ี ไวท้์ เขยีนไวด้งันี้ 
1. ความเจบ็ปวดสว่นใหญ่มสีาเหตุมาจากการฝ่าฝืนกฎของธรรมชาต ิ
2. สิง่กระตุน้ เช่น เครื่องเทศ ยานอนหลบั สุรา บุหรี ่ชา และกาแฟ เป็น              
   อนัตรายต่อร่างกาย 
3. การรบัประทานเน้ือสตัวท์ าใหเ้กดิโรค อาหารทีด่ทีีสุ่ดถอืแบบทีพ่ระเจา้ 
   ประทานใหใ้นสวนเอเดน มผีกั ถัว่ ผลไม ้และขา้ว 
4. รบัประทานอาหารเกนิไป หรอืระหว่างมือ้ กนิจุกจกิ เป็นอนัตราย 
5. ตอ้งรกัษาร่างกายของเราและสิง่แวดลอ้มใหส้ะอาด 
6. การออกก าลงักายและการพกัผ่อน จ าเป็นส าหรบัสุขภาพทีด่ ี
7. น ้าสะอาด อากาศบรสิุทธิ ์และแสงแดด เป็นยาของพระเจา้ทีจ่ะรกัษา 
    และฟ้ืนฟูสุขภาพทีด่ไีว ้
8. เราตอ้งมคีวามตัง้ใจเสมอทีจ่ะท าในสิง่ทีถู่ก 

  จงเตมิค าลงในขอ้ความจาก 1 โครนิธ ์6:19 
 ท่านไม่รูห้รอืว่า……………………...ของท่านเป็น…………………..
ของ……………………………………ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน   ซึ่งท่านได้รบั
จากพระเจา้  ท่านไม่ใช่.............................ตวัท่านเอง 
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วนัพฤหสับดี    แผนท่ีส ำหรบัอนำคต 

  เราก าลงัอยู่ระหว่างทางไปสวรรค์ แต่มอีนัตรายมากมายคอยเราอยู่ 
ซาตานก็ออกมาเพื่อท าลายเรา ดาเนียลบอกว่า จะเป็นยุคของความ
ยากล าบาก ตัง้แต่เกดิเป็นชาตมิาจนถงึสมยันัน้ กย็งัไม่เคยมลี าบากใดเท่า 
(ดาเนียล 12:1) 
  แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงปล่อยให้เราล้มลุกคลุกคลานอยู่ในความมืด 
พระองค์ทรงประทานพระคมัภีรแ์ก่เรา และพระองค์ทรงประทานหนังสอื
ของนางเอเลน จี. ไว้ท์  ซึ่งท าหน้าที่เหมือนแว่นขยาย นิมิตของนาง
เกี่ยวกบัวาระสุดท้ายของโลกแสดงให้เหน็ภาพชดัว่าจะเกดิอะไรขึน้ และ
เราทุกคนจะตอ้งท าอย่างไรเมื่อถงึเวลานัน้ 
  พระคัมภีร์และหนังสือของเอเลน จี. ไว้ท์  ท างานร่วมมือกัน
เหมอืนกบัแผนที่ทางหลวงที่มชีื่อถนนต่างๆ และบางแห่งก็จะมชีื่อเมอืง
ใหญ่ๆ พระคมัภีร์เป็นแผนที่ขนาดใหญ่ ซึ่งจะน าไปถึงที่หมาย หนังสือ
ของ เอเลน จี. ไว้ท์ ขยายให้เห็นวาระสุดท้าย และรายละเอียดเพิม่เติม 
เพือ่ท าใหก้ารเดนิทางบนถนนงา่ยขึน้ 
  แผนที่ไม่ว่าจะมขีนาดใหญ่หรอืเลก็กต็าม จะไม่เกดิคุณค่า นอกจาก
ไดเ้อามาใช ้เราจะตอ้งฝึกหดัใชแ้ผนทีท่ ัง้สองอย่างของพระเจา้ทุกวนั 
 
วนัศกุร ์     เชือกบนท้องฟ้ำ 

  เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1868 ขณะอยู่ที่แบทเทิลครกี มิชิแกน นางเอ
เลน จ.ี ไว้ท์ฝันว่าได้เดนิทางไป กบัแอ๊ดเวนตสีกลุ่มหนึ่ง มขีองใส่เกวยีน
เตม็แน่นหนาหลายเกวยีน ถนนทีเ่ริม่ชนั ขา้งหนึ่งเป็นเหวลกึ อกีขา้งหนึ่ง
มหีน้าผาสูงชนั เมื่อเดินทางไปในถนนก็แคบลงๆ ในที่สุดพวกเขาต้อง
หยุดเพือ่ขนของลงมาจากเกวยีนทิ้งไว ้เอาของทีจ่ าเป็นจรงิๆ ส าหรบัชวีติ
ผูกไว้บนหลงัม้าที่ลากเกวยีน แล้วขี่ม้าเดินทางต่อไป แต่ทางทัง้สองฝัง่
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แคบลงไปอกี และชนัยิง่ขึ้นด้วย เขาจงึลงจากม้าแล้วเดนิเขา้ไปเรยีงเป็น
แถวเดยีว ไต่ตามกนัทลีะคน อนัตรายมาก คนทีอ่่อนแอบางคนก็หนัหลงั
เดนิกลบัไป 
  ทนัใดนัน้เอง มเีชือกเล็กๆ ห้อยลงมาจากท้องฟ้าต่อหน้ากลุ่มชนที่
ก าลังปืนอยู่นัน้ ทุกคนจับเชือกนี้ไว้เพื่อช่วยทรงตัว เขาเดินสกัพักจน
เหนื่อยมาถึงสุดทางเดิน ข้างหน้าเป็นเหวใหญ่ ไม่มทีางที่จะให้พวกเขา
เดนิต่อไป จากหุบเขาขา้งล่างพวกเขาไดย้นิเสยีงหวัเราะ การพูดจาหยาบ
คาย และเสยีงเพลงทีไ่ม่น่าฟังและมรีอยเลอืดตดิทีห่น้าผาก แสดงว่ามคีน
เคยเดนิทางมาทีน่ี่ก่อนแลว้ 
  "เราจะต้องพึ่งเชือกอย่างเดียวแล้ว" นางเอเลน จี. ไว้ท์ พูด แต่ผู้
เดนิทางกระซบิถามดว้ยความกลวัว่า "เชอืกนี้ห้อยลงมาจากอะไร?" พวก
เขาไดย้นิเสยีงตอบว่า "พระเจา้ทรงยดึเชอืกนี้ไว ้พวกเราไม่ตอ้งกลวั" 
  แล้วนางเอเลน จ.ี ไว้ท์ ก็จบัเชอืกโหนขา้มเหวที่น่ากลวันัน้ไปสู่ทาง
ทุ่งหญ้าอนัสวยงาม ในที่สุดทุกคนก็ข้ามไปโดยความปลอดภยั เขารู้สกึ
หมดห่วง ทัง้ยินดีและขอบคุณที่ได้มาอยู่ตรงที่ทุ่งหญ้าเขียวชะอุ่มและ
สวยงาม ท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆ ทุกคนมคีวามสุขอย่างสมบูรณ์ 
  นางเอเลน จี. ไว้ท์ เขียนว่า "ความฝันครัง้นี้ชดัเจน ไม่มีข้อสงสยั 
และประทบัใจขา้พเจ้ามาก ทุกสิง่ที่ขา้พเจ้าเหน็จะอยู่ในความทรงจ าของ
ขา้พเจา้อย่างแจ่มชดั ไม่มวีนัเลอืนหายไป" 
  เราไดอ้่านเรื่องของนางเอเลน จ.ี ไวท้์ มา 2-3 เรื่องแลว้ ในสปัดาหน์ี้
เราได้เรยีนรู้ถึงความเป็นจรงิบางอย่างในชีวติของนาง  นางเป็นศาสดา
พยากรณ์ใช่ไหม?  คนจ านวนมากเชื่อว่านางคอืผูพ้ยากรณ์ แต่เราจะไม่รู้
อะไรจนกว่าเราจะเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  ขอให้เราอ่านจากหนังสอืผูพ้ยากรณ์
และผู้น า หรอืผู้พงึปรารถนาแห่งปวงชน และมหีนังสอื 2 เล่ม เฉพาะคน
หนุ่ม-สาวคือ "ทูตสวรรค์เฝ้าเหนือกระโจม" โดย ดี เอ เดลฟิลด์ และ 
"เรื่องของคุณยายฉนั" โดย เอลล่า เอม็ โรบนิสนั 
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