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บทที่ ๗
หีบพันธสัญญากํ าลังมา

วัตถุประสงค
                    เมื่อจบบทนี้แลว คุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้

• เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
• อธบิายวาเหตุใดพระสิริของพระเจาจึงพรากไปจากประชากรของพระองค
• สรุปเหตุการณและความสํ าคัญฝายวิญญาณ เมือ่หบีพนัธสัญญามาอยูตรงสถานที่แตละแหงดังนี้
• เอเบเนเซอร
• เอเฟก
• อัชโดค
• กัธ
• เอโครน
• เบธเชเมช
• คีรียาทเยอาริม
• เยรูซาเล็ม
• บอกถึง ๔ ส่ิงทีจ่ ําเปนสํ าหรับการนํ าพระสิริของพระเจากลับมา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                  “ดังนีแ้หละคนอสิราเอลทั้งปวงไดนํ าหีบพันธสัญญาของพระเจาขึ้นมาดวยเสียงโหรอง เสยีงเปาเขา
เสียงแตรและฉาบ และท ําเพลงเสียงดังดวยพิณใหญและพิณเขาคู”        ๑ พงศาวดาร ๑๕.๒๘ 

คํ านํ า
                    พระเจาบอกโมเสสวา “ถาเจาทํ าพลับพลาตามแบบแผน พระสิริของเราจะอยูที่นั่น”       อพยพ ๒๕.๙
                    แรกเดิมนั้น มนษุยถกูสรางเพื่อถวายพระเกียรติแดพระเจา เราถกูสรางตามพระฉายาของพระองค และ
เปนฝพระหัตถของพระองค เพือ่ถวายพระเกียรติแดพระองค ฮีบรู ๒.๗
                    เมือ่มนุษยทํ าบาป “รูปแบบ” ถกูเปลี่ยนไปและพระสิริก็สูญหายไป
                   “เพราะวาทุกคนทํ าบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจา”           โรม ๓.๒๓
                    เหมอืนดังพลับพลาของโมเสส คุณเปนพลับพลาของพระเจา ถาคณุสรางชีวิตฝายวิญญาณใหเปนไป
ตามรูปแบบที่ถูกตอง พระสิริก็จะอยูที่นั่น ถาคุณเปลี่ยนแปลงแบบอยาง พระสิริก็จะพรากไป
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                    “เพราะถงึแมวาเขาทั้งหลายไดรูจักพระเจาแลว เขากม็ไิดถวายพระเกียรติแดพระองคใหสมกับที่ทรง
เปนพระเจาหรือหาไดขอบพระคุณไม แตเขากลับคิดในส่ิงที่ไมเปนสาระ และจิตใจโงเขลาของเขาก็มืดมัวไป เขา
อางตัววาเปนคนมีปญญา เขาจงึกลายเปนโงเขลาไป และเขาไดเอาพระสิริของพระเจาผูเปนอมตะมาแลกกับรูป
มนษุยที่ตองตายหรือรูปนก รูปสัตวจตุบาท และรูปสัตวเลื้อยคลาน”               โรม ๑.๒๑-๒๓
                    “ทานเอาพระสิริของพระเจาแลกกับรูปของวัวที่กินหญา”         สดุดี ๑๐๖.๒๐
                     โดยการพิพากษาของพระเจา บางคนจะสํ านึกผิดและพระสิริจะกลับมาสูเขาอีก
                     “และในเวลานัน้กเ็กิดแผนดินไหวใหญและเมืองนั้นก็ถลมลงเสียหนึ่งในสิบสวน มคีนตายเพราะแผน
ดินไหวเจด็พนัคนและคนที่เหลืออยูนั้นมีความหวาดกลัวยิ่ง และไดถวายพระเกียรติแดพระเจาแหงสวรรค”
                                                                                                                                                                 วิ ว ร ณ 
๑๑.๑๓
                      บางคนจะไมเคยสํ านึกผิดและไมไดรับพระสิริกลับมา 
                     “ความรอนแรงกลาไดคลอกคนทั้งหลาย และพวกเขาสาปแชงพระนามพระเจาผูทรงฤทธิ์เหนือภัย
พบัิติเหลานั้น และพวกเขาไมไดกลับใจและไมไดถวายพระเกียรติแดพระองค”              วิวรณ ๑๖.๙
                       คนบาปปราศจากพระสิริ จะไดกลับคืนมาโดยกระบวนการทรงไถ
                      “ผูทีพ่ระองคไดทรงเรียกมานั้น พระองคทรงโปรดใหเปนผูชอบธรรมและผูที่พระองคทรงโปรดใหเปนผู
ชอบธรรม พระองคก็ทรงโปรดใหมีศักดิ์ศรีดวย”           โรม ๘.๓๐
                       “พระสิริ” พรากจากประชากรของพระเจาดวยเมื่อความบาปแยกเขาออกจากการทรงสถิตของพระ
องค จะท ําอะไรไดเมื่อพระสิริของพระเจาไดพรากไปเพราะรูปแบบถูกเปลี่ยนแปลงไปดวยความบาป ?
                      การศึกษาถึงพระคัมภีรเดิมเร่ืองหีบพันธสัญญาของพระเจาจากไปและกลับมายังอิสราเอลทํ าใหเห็น
การเปรยีบเทยีบทางธรรมชาติถึงความจริงฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญซึ่งตอบคํ าถามนี้
การทีห่บีพนัธสัญญาจากไปและกลับมาสูที่เดิม
                      หีบพันธสัญญาของพระเจาเปนสัญลักษณของพระสิริของพระเจาซึ่งอยูทามกลางประชากรของพระ
องค หบีพนัธสญัญาน ําหนาอิสราเอลในขณะที่พวกเขาเดินทางไปในถิ่นทุรกันดาร หบีน ําทางไปขณะที่เขาขามแม
นํ ้าจอรแดนไปสูคานาอัน หบีอยูขางหนาเขาในการสงครามเปนดังสัญลักษณของการทรงสถิตของพระเจา
                      ใน ๑ ซามูเอล บทที่ ๔ จนถึง ๗ มเีร่ืองเศราเกี่ยวกับวาหีบนี้ซึ่งเปนสัญลักษณของการทรงสถิตของ
พระเจาสูญหายไปไดอยางไร จงอานบทเหลานี้ในพระคัมภีรกอนที่จะศึกษาบทเรียนนี้ตอไป
                      จงใชแผนที่ใน “เพือ่ศึกษาตอไป” ของบทเรยีนนี้เพื่อติดตามการเคลื่อนยายของหีบพันธสัญญาขณะที่
คุณศึกษาบทนี้
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 จากชิโลหไปเอเบเนเชอร
                     ๑ ซามูเอล บทที่ ๔ เปดฉากดวยชนชาติอิสราเอลสูรบกับชาวฟลิสเตีย อิสราเอลตั้งคายที่สถานที่เรียก
วา เอเบเนเซอรและกองทัพฟลิสเตียนตั้งเตนทที่ในอาเปก
                     อิสราเอลพายแพสงครามเพราะความบาปที่อยูทามกลางพวกเขา โดยเฉพาะในผูนํ า(ดู ๑ ซามูเอล บท
ที่ ๓) เมื่อเขาสูญคน ๔,๐๐๐ คนในสงคราม เขาเริ่มถามวา “เหตใุดพระเจาจึงทํ าลายพวกเรา”
                     แทนทีจ่ะแสวงหาพระเจาและตรวจดูจิตใจของเขาเพื่อคนดูปญหาที่แทจริง กองทัพอิสราเอลตัดสินใจ
สงหีบพันธสัญญา สัญลกัษณของการทรงสถิตของพระเจาไปกอนหนาเขาในการสงคราม
                     ในการสงครามกอนหนานี้ตามพระบัญชาของพระเจา หบีน ําหนากองทัพอิสราเอลเขาสูการสูรบ แต
เปนเพียงสัญลักษณของการสถิตอยูของพระเจา เพราะความบาป การสถติของพระเจาจึงไมอยูกับประชากรของ
พระองคในสงครามครั้งนี้ ดังนัน้สญัลกัษณนี้จึงปราศจากความหมาย
                     หลงัจากที่ไดรับชัยชนะครั้งแรกในคานาอัน   พลบัพลาถูกตั้งขึ้นที่เมืองชิโลห         อิสราเอลนํ าหีบจาก
ชโิลหไปยังเอเบเนเซอร เมือ่หีบมาถึงคาย อิสราเอลรองตะโกนดวยความยินดีเพราะเขาแนใจวาขณะนี้เขาจะ
สามารถมีชัยชนะตอสงครามกับชาวฟลิสเตีย
                     แตวาสญัลกัษณซึ่งปราศจากการทรงสถิตที่แทจริงของพระเจาก็ไรความหมาย เมือ่การสงครามสิ้นสุด
ลง ทหารอิสราเอล ๓๐,๐๐๐ ถกูฆา และชาวฟลิสเตียยึดเอาหีบพันธสัญญาของพระเจาไป แมกระทั่งบุตรชายของ
เอลี ปุโรหิตก็ถูกฆา
                     เมื่อผูส่ือขาวมาบอกเอลี เขาตกใจจนตกจากเกาอี้ คอหักและตาย ลูกสะใภซึ่งกํ าลังตั้งครรภก็เจ็บทอง
ทนัทีและคลอดบุตรชายใหชื่อวา อิคาโมด ซึง่แปลวา “พระสิริของพระเจาพรากไปแลว”
                    “และนางกลาววา ‘พระสิริไดพรากจากอิสราเอลแลว เพราะเขายึดหีบแหงพระเจาไป’”
                                                                                                                                                         ๑ ซามูเอล ๔.๒๒
                     สัญลกัษณของการทรงสถิตของพระเจา ขณะนีอ้ยูในมือของศัตรูและอิสราเอลก็พายแพในสงคราม
เมือ่เราสูญเสียการทรงสถิตของพระเจา เรากข็าดประสิทธิภาพในการตอสู
                     ในปจจุบัน คริสตจกัรหลายแหงจัดใหมีสัญลักษณของการทรงสถิตของพระเจา เรามีสัญลักษณของไม
กางเขนและนกเขา (นกพิราป) ถวยศลีมหาสนิท เทยีนและตัวอาคารคริสตจักรที่ใหญโต เราอาจมีอารมณของการ
ตะโกนและสรรเสริญพระเจาเชนเดียวกับที่หีบมาถึงที่คายแตวา การทรงสถิตของพระเจาอยูกับเราอยางแทจริงหรือ
วาเราตั้งสัญลักษณและพิธีกรรมไว? เมือ่ใดที่เราตั้งสัญลักษณ พธิกีรรมและประเพณีไว การทรงสถิตของพระเจาก็
ถอนออกไป พระสิริของพระเจาหายไปกับศัตรู
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เอเบเนเซอรไปเอเฟก
                      เมือ่ชาวฟลิสเตียยึดหีบพันธสัญญาของพระเจา คร้ังแรกเขานํ าหีบไปยังสถานที่เรียกวาเอเพค ซึ่ง
หมายถึง “ก ําลังและปอมปราการ” ซึง่เปนบริเวณที่อิสราเอลไมเคยสามารถที่จะยึดจากชาวคานาอันเมื่อเขาเอา
ชนะคานาอันได ๑ ซามูเอล ๔.๑ และ ๒๙.๑ บันทกึวา      ในทีสุ่ดสถานทีน่ีก้ลายเปนฐานซึ่งชาวคานาอันทํ าการโจม
ตีอิสราเอล
                      ในเอเฟก ชาวฟลิสเตยียํ ่ายีสัญลักษณของการสถิตอยูของพระเจาโดยการทํ าใหเปนมลทินและยึดเอา
ไปพืน้ทีด่านใดในชีวิตของคุณซึ่งคุณยังไมไดมีชัยชนะก็กลายเปนปอมของซาตาน ศัตรูจะใชเปนที่โจมตีคุณและคุณ
จะสูญเสียพระสิริของพระเจา ซาตานจะยดึเอาสิ่งที่มีคุณคาและยํ่ ายีเสียโดยการทํ าใหเปนมลทิน ละเมิดและปลน
เอาไปเสีย พธิีกรรม (เอเบเนเซอร) มกัจะนํ าไปสูการถูกยํ่ ายี (หรือขมขืน - เอเฟก)
เอเฟกไปอัชโดด
                    ใน ๑ ซามูเอล บทที่ ๕ พระคัมภีรบันทึกวา ชาวฟลิสเตียเคลื่อนยายหีบพันธสัญญาตอไปยังเมืองอัช
โดด อัชโดดเปนเมอืงส ําคัญหนึ่งในหาของฟลิสเตียและเปนที่ต้ังของวิหารที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งของพระประจํ า
ชาติคือ พระดาโกน
                     ที่อัชโดด ชาวฟลิสเตยีพยายามที่จะตั้งหีบพันธสัญญาไวกับรูปเคารพอื่นๆ แตวาพระของเขาตกลงมา
ควํ ่าหนาอยูเสมอ และในที่สุดก็หักเปนชิ้นๆ
                     เมือ่คุณสญูเสียพระสิริของพระเจาโดยทางพิธีกรรมและถูกยํ่ ายีฝายวิญญาณโดยศัตรู กาวตอไปของ
คุณคือ พยายามที่จะหาเหตุผล (แกตัว) ตอสถานภาพที่คุณประนีประนอม 
                     เหมือนเชนฟลิสเตีย คุณท ําเชนนีโ้ดยพยายามตั้งพระสิริของพระเจาควบคูไปกับรูปเคารพของโลกใน
ชีวิตของคุณอาจเปนรูปเคารพจริงๆที่ทํ าดวยหินหรือดินหรือเปนรูปเคารพของทรัพยสินหรือทาทีและความประพฤติ
ทางโลก คุณพยายามดวูาคุณจะยึดทางโลกไวไดมากแคไหนโดยที่ยังคงมีพระสิริของพระเจาในชีวิตของคุณ
                     แตวารูปเคารพอื่นๆ ทัง้หมดตองลมลงตอหนาพระสิริของพระเจา เมือ่ชาวฟลิสเตียรูถึงฤทธิ์อํ านาจของ
พระเจา เขากต็กใจกลัวและสงหีบพันธสัญญาตอไปยังเมืองกัธ
จากอัชโดดไปกัธ
                     คํ าวา “กธั” หมายถงึที่ค้ันองุน เมือ่ใดที่คุณประนีประนอมและยอมใหศัตรูมาตั้งปอมปราการอยูใน
ชีวิตของคุณ (ทัง้เอเพกและอัชโดดหมายถึง “ปอมปราการ”) ในไมชาคุณจะพบตัวคุณอยูใน “ที่ค้ันองุน” ของศัตรู
เขาจะคั้น กดและผลักดันคุณจนกระทั่งทุกสิ่งที่ดีคอยๆ ไหลออกไปจากชีวิตของคุณ
                     ทีเ่มืองกัธ พระเจาสงการพิพากษามายังชาวฟลิสเตียตรงบริเวณ “สวนที่ลับของเขา” (อวยัวะสวนตัว
ในรางกาย) ตรงนีเ้องทีก่ารสญูเสยีพระสิริเร่ิมสะทอนกลับมาอีกและการพิพากษาของพระเจาก็ลงมายังพวกเขา



83

                      พระเจาจะไมตกลงกับพิธีกรรมฝายวิญญาณ พระองคจะไมยอมใหการทรงสถิตของพระองคถูกยํ่ ายี
ในชีวิตของเราและในคริสตจักร พระองคจะไมอดทนตอการหาเหตุผลโดยการประนีประนอม โดยไมไดสงการ
พพิากษาของพระองคสะทอนกลับมา
จากกัธไปเอโดรน
                      เอโครนหมายถึงการทํ าลายหมดสิ้น ซึง่หมายถึง “ความตาย” การท ําลายรุนแรงมาถึงเมืองนี้เปนการ
พพิากษาของพระเจา ถาเราไมสนใจถอยคํ าของพระเจา ในไมชาเราก็จะเปนเหมือนคริสตจักรที่เมืองซารคัส ซึ่งมีชื่อ
วาเรามีชีวิตอยูแตวาเราไดตายเสียแลว (ววิรณ ๓.๑)
จากเอโดรนไปเบธเชเมช
                      ที่เมืองเอโดรนนี้เองที่หีบพันธสัญญาของพระเจาเปลี่ยนทิศทางและเริ่มเดินทางที่ยาวและชากลับไป
ยังอิสราเอล แตวาสญัลักษณของการทรงสถิตของพระเจาไมไดกลับสูประชากรของพระเจาทันที แตใชเวลากวา
๒๐ ปจงึจะมาถึงเมืองเยรูซาเล็ม !
                    ภายหลงัจากการทํ าลายหมดสิ้นโดยความตายที่เอโดรน ชาวฟลิสเตียตัดสินใจวาเขาควรสงหีบกลับไป
ยงัทีท่ี่ควรอยูจะดีกวา (๑ ซามเูอล ๖) เขาสรางเกวียนขึ้น วางหบีพนัธสญัญาลงบนนั้นและใชวัวนม ๒ ตัวลาก วัวนม
๒ตัวนี้มีลูกออนขังไวที่บาน สัญชาตญิาณธรรมชาติของมันเมื่อปลอยใหมันไปเองก็ยอมมุงตรงไปยังลูกออนของมัน
                    แตวาวัวกลับมุงหนาตรงไปยังอิสราเอล (แมแตสัตวทึ่มๆ ยงัรูวาพระสิริเปนของประชากรของพระเจา
และไมใชอยูอยูในมือของศัตรู !)
                    ววัและสินคาที่มีคา (หบีพระบัญญัติ) มาถงึครัง้แรกทีส่ถานที่เรียกวาเบธเชเมชซึ่งชาวอิสราเอลบางคน
ก ําลงัเก็บเกี่ยวพืชผลของเขา เมือ่เขาเห็นหีบพระบัญญัติ เขาก็เร่ิมตนยินดีปรีดา เขารบัเกวียนและวัวมาและถวาย
เปนเครื่องบูชาแดพระเจา
                     แตคนเมืองเบธเชเมชปฏิเสธที่จะสํ านึกวาพระเจาไมไดสงการทรงสถิตของพระองคมาเพื่ออวยพรแก
เราเทานั้น ความบรสุิทธิ์ตองอยูที่ใจกลางของการเคลื่อนไหวของพระเจา คนเหลานี้ตองการการทรงสถิตของพระ
เจาทามกลางเขาแตเขาไมตองการดํ าเนินตามวิถีทางของพระเจา เขามองดทูีห่ีบพันธสัญญาซึ่งพระเจาทรงหามไม
ใหมอง มคีนกวา ๕๐,๐๐๐ คนตายเพราะความบาปของเขา (อพยพ ๑๙.๒๑)
                     หลายครั้งเรายินดีเมื่อการทรงสถิตของพระเจาเริ่มตนเคลื่อนไหวทามกลางพวกเราและเราอางวาเรา
ตองการ “การฟนฟู” ถึงกระนั้นเราก็ปฏิเสธไมยอมเดินในความบริสุทธิ์ เราตองการการทรงสถิตของพระเจาแตเรา
ปฏิเสธทีจ่ะด ํารงอยูดวยพระบัญญัติของพระเจา เพราะเหตุนี้เอง การทรงสถิตของพระเจาจึงเคลื่อนออกไป
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จากเบธเชเมชไปยงัคีรียาทเยอาริม
                     เพราะเหตุที่คนที่เบธเชเมชปฏิเสธมาตรฐานของพระเจา หบีพนัธสญัญาจึงถูกสงไปยังคีรียาทเยอาริม
ซึง่หบีอยูที่นันเปนเวลา ๒๐ ป
                    “นบัแตวนัทีห่บีแหงพระเจาอยูที่คีริยาทเยอาริมก็เปนเวลาชานานตั้งยี่สิบป และบรรดาพงศพันธุอิสรา
เอลทั้งสิ้นก็คร่ํ าครวญถึงพระเจา”            ๑ ซามเูอล ๗.๒
                      แมวาหบีพนัธสัญญาเองจะอยูทามกลางคนของคีรียาทเยอาริม แตพวกเขาปฏิเสธฤทธิ์อํ านาจของหีบ
นี้ เขามสัีญลกัษณของการทรงสถิตของพระเจาของเขาอยูทามกลางพวกเขา ถงึกระนั้นเขาและชาวอิสราเอลทั้ง
หมดก็ “คร่ํ าครวญ” ถงึพระเจา ซึง่หมายถงึวาเขายังคงหวังรอคอยฤทธิ์อํ านาจของพระเจา กระหายการทรงสถิต
ของพระองค เยรซูาเล็มขาดการทรงสถิตของพระเจา ในขณะทีห่บีพันธสัญญาของพระเจาอยูเพียงแค ๕ ไมลออก
ไปเทานั้น !
                       เปนเวลาหลายปที่หีบพันธสัญญาถูกยายจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งโดยปราศจากผูใดสนใจให
ความเคารพหรือเขาใจถึงความหมายของหีบนั้น หบีมฤีทธิอํ์ านาจทั้งสิ้นของพระเจาอยูในตัวของมันเอง แตไมมีใคร
เขาใจ ไมมีใครสนใจและใหความเอาใจใส
                     นีเ่ปนคํ าอธิบายถึงสภาพฝายวิญญาณของคุณหรือไม ? คุณตดิอยูกับพิธีกรรมทางศาสนา และถูกยํ่ า
ยตีอการทรงสถิตของพระเจาหรือไม ? คุณแกตัวตอสถานภาพทางโลกของคุณ รูสึกถึงการสะทอนกลับของการ
พพิากษาของพระเจาและแมกระทั่งการทํ าลายหมดสิ้นของความตายฝายวิญญาณในชีวิตของคุณหรือไม
                     และแลวก็มีขาวดีสํ าหรับคุณ....... หบีพนัธสัญญาของพระเจา พระสิริและการทรงสถิตของพระองคอยู
ใกลแลว เพยีงแคระยะทางสั้นๆ ออกไป ทกุสิง่ทีพ่ระเจาทรงรอคอยก็คือชายหรือหญิงซึ่งมีความปรารถนาที่จะได
การทรงสถติของพระเจาซึ่งเขาจะนํ าหนทางไปสูการนํ าเอาฤทธิ์อํ านาจของพระเจากลับคืนมา
จากครีียาทเยอาริมไปเยรูซาเล็ม
                     แลวกม็าถงึวนัเมื่อพระเจาทรงพบคนที่กระทํ าตามนํ้ าพระทัยของพระองค ผูทีจ่ะไมหยุดพักจนกวาหีบ
แหงพระสริิของพระเจาจะถูกนํ ากลับคืนมาสูประชากรของพระเจาอยางเต็มที่ ชายคนนั้นคือ ดาวิด
                     กษตัริยดาวดิปรารถนาที่จะนํ าเอาหีบพันธสัญญาของพระเจากลับมายังประชากรของพระเจา เขา
ถามวา “เราจะน ําหีบของพระเจาไปบานไปเมืองไดอยางไร ?” (๑ พงศาวดาร ๑๓.๑๒) ในปจจบัุนหลายคนอาจถาม
คํ าถามเดียวกันนี้วา “เราจะเขาไปสูการกลับคืนมาของการทรงสถิตของพระเจาคือ การเคลื่อนไหวใหมของพระ
วญิญาณซึ่งเราปรารถนาไดอยางไร ?”
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                     คุณจะเรยีนรูมากขึ้นเกี่ยวกับส่ิงนี้ในบทเรียนตอไปเร่ือง “การน ําพลับพลาของดาวิดกลับคืนมา” แต
ขณะนีใ้หเราเรยีนวากษัตริยดาวิดนํ าหีบพันธสัญญาจากคีริยาทเอยาริมมายังศิโยนเพื่อนํ าเอาพระสิริของพระเจาซึ่ง
สูญเสียไปกลับคืนมาไดอยางไร ?
                     แรกทีเดียวใหอาน ๑ พงศาวดาร ๑๓.๑-๗ ในพระคัมภีรของคุณ ขอความนี้บันทึกความพยายามครั้ง
แรกของดาวิดในการนํ าเอาหีบพระบัญญัติกลับมายังประชากรของพระเจา โดยเหตุที่ชาวฟลิสเตียแบกหีบพระ
บัญญัติบนเกวียน เขาจงึคดิวาอิสราเอลนาจะเคลื่อนยายหีบดวยวิธีเดียวกัน เขาจงึเอาหบีวางลงบนเกวียนมีวัวจูง
ลาก เมื่อวัวสะดุด ชาย ๒ คนยืน่มอืเขามาแตะหีบเพื่อไมใหลมและเขาก็ลมตายลง
                     ในฐานะผูเชื่อ เราตองด ําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจาไมใชตามแบบหรือประสบการณ พระเจา
ตองการมาตรฐานที่สูงกวาจากผูรับใชของพระองคมากกวาจากผูไมเชื่อ การพพิากษาลงมาเพราะวาหีบพระ
บัญญติัไมถูกเคลื่อนยายไปดวยวิธีที่พระเจาทรงบัญชา
                      ดาวิดระลึกไดถึงประสบการณนี้ใน ๑ พงศาวดาร ๑๕.๑-๒๔ เขากลาววาความพยายามครั้งแรกที่จะ
น ําพระสิริกลับมานั้น “ไมเปนไปตามกฎหมาย” ถาพระสิริจะกลับมาตองกลับมาตามวิธีของพระเจา
กระบวนการของกลับมาของหีบ
                     จงอานเรื่องของความพยามยามของดาวิดซึ่งนํ าเอาหีบพระบัญญัติกลับมาไดอยางประสบความ
สํ าเร็จใน ๑ พงศาวาร ๑๓.๑๗ มี ๔ ส่ิงทีจ่ ําเปนในการนํ าหีบแหงพระสิริของพระเจากลับคืนมายังประชากรของพระ
องค ส่ิงเหลานีเ้ปนสิ่งจํ าเปนดวยถาเราตองมีประสบการณกับการกลับมาของพระสิริในปจจุบัน !
๑.    มคีวามปรารถนา
                     เปนเวลา ๒๐ ป ทีช่าวอสิราเอลปรารถนาที่จะมีความสัมพันธที่สนิทสนมมากขึ้นกับองคพระผูเปนเจา
เขามคีวามปรารถนาที่จะไดรับพระสิริของพระองค
                   กาวแรกในการะบวนการของการกลับมาคือ การมคีวามปรารถนาที่จะไดรับพระสิริของพระเจา แต
ความปรารถนาเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ คุณอาจตองการบางสิ่งมากแตเพื่อที่จะไดรับ คุณตองมีส่ิงตอไปดวยคือ
๒.    การตัดสินใจแนวแน
                   ดาวดิตดัสินใจที่จะนํ าเอาหีบพระบัญญัติกลับคืนมา เขากลาววา “ใหเราทัง้หลายนํ าหีบแหงพระเจา
ของเรามายังเราอีก” (๑ พงศาวดาร ๑๓.๓)
                   ไมเพียงแตคุณปรารถนาจะไดพระสิริของพระเจา คุณตองตัดสินใหแนวแนในใจวาคุณจะไมหยุดยั้งจน
กวาคุณจะไดรับ แมแตความลมเหลวก็ไมอาจหยุดยั้งดาวิดไดเมื่อเขาไมประสบความสํ าเร็จในความพยายามครั้ง
แรก เขาก็พยายามอีก
๓.    ทศิทาง
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                   ดาวดิและคนของเขาเริ่มตนเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของหีบพระบัญญัติเพื่อนํ าเอากลับมา
                   ความปรารถนาก็ไมเพียงพอ แมแตการมีใจแนวแนก็ไมเพียงพอ คุณตองเริ่มตนเคลื่อนไปในทิศทางของ
การทรงสถิตของพระเจา ถาจะนํ าเอาพระสิริกลับมาอีกครั้ง
                   คุณจะไมประสบกับพระสิริถาคุณกํ าลังมุงหนาไปยังทิศทางตรงขามในวิถีทางของโลก คุณจะไมมี
ประสบการณนีถ้าคุณวิ่งหนีจากพระเจาโดยการไมเชื่อฟงการทรงเรียกในชีวิตของคุณ คุณตองไปในทิศทางของ
พระเจาถาจะใหพระสิริสํ าแดงออกมา

๔.    ระบบที่ถูกตอง
                   ในความพยายามครั้งแรกที่จะนํ าเอาหีบพันธสัญญากลับมา ววัสะดุดและเกวียนควํ่ า พระสิริไมอาจ
กลบัมาไดบนเกวียนที่มนุษยทํ าขึ้น หบีตองกลับมาเปนไปตามแผนการของพระเจา ตาม “กฎบัญญัติ”
                    เราไดพยายามที่จะนํ าพระสิริมาทามกลางเราโดยทางเกวียน “ที่มนุษยทํ าขึ้น” ของเรา เรามโีปรแกรม
และพธิกีรรมและพูดถึงความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันและความเปนพี่นองกัน
                   เปนที่นาสนใจวา ชือ่ของชาย ๒ คนซึง่ตายเพราะไปจับหีบนั้นมีคํ าแปลวา กํ าลัง (อุสซา) และความเปน
พีน่อง (อาหิโอ) เกวยีนทีม่อืมนษุยสรางขึ้นอาจดูดีและมีความเปนพี่นองแตมันเปนสิ่งที่ทํ าจากกํ าลังของมนุษย ผล
ปลายสดุของเกวียนที่มนุษยทํ าขึ้นคือ การสะดุด ล่ืนลม เซและในที่สุดคือ ความตาย
                   เราไมสามารถที่จะนํ าเอาอํ านาจมาสูศิโยนไดโดยแผนการ โปรแกรมหรือกํ าลังของเราเอง แตตองมา
ทางวธิขีองพระเจาบนพื้นฐานของพระวจนะของพระองค ภายหลังดาวิดสารภาพวา
                  “เพราะเจามิไดไปหามเสียแตคร้ังแรก พระเยโฮวาหพระเจาของเราจึงทรงพระพิโรธตอเรา เพราะเรามิได
แสวงหาตามกฎหมาย”             ๑ พงศาวดาร ๑๕.๑๓
                    เมื่อมีการปฏิบัติตาม “ระบบที่ถูกตอง” ของพระเจา พระสิริก็กลับคืนมา คุณจะเรียนมากขึ้นเกี่ยวกับ
“ระบบที่ถูกตอง” นีใ้นบทเรียนตอไปในหัวขอ “น ําเอาหลับพลาของดาวิดกลับมาสูสภาพดี” 
 ไฟ พระสริิและการนมัสการ
                   ไฟและพระสิริ ทัง้คูนีเ้ปนพลังฝายวิญญาณในการระดมกํ าลังคนที่สํ าคัญ ถาปราศจากไฟ พระสิริก็จะ
เลอืนหายไปในไมชา ถาปราศจากไฟและพระสิริ เราจะถูกทํ าใหไมเคลื่อนไหว (หยุดอยูกับที่) ตอหนาศัตรู
                    ในตอนตนของการศึกษาถึงเรื่องไฟและพระสิริ คุณไดเรียนรูวาทั้งไฟและพระสิริมีความเกี่ยวพันกับการ
นมัสการ (๒ พงศาวดาร ๗.๑-๓) บทเรียน ๓ บทตอไปนํ าเอาพลังในการระดมกํ าลังคน ๓ อยางนี้มาสัมพันธกัน เมื่อ
คุณเรียน “น ําเอาพลับพลาของดาวิดคืนสูสภาพดี” “ตองการผูนมัสการ” และ “จะนมัสการอยางไร”
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  ชื่อ…………………………………..                                                      วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน

บททดสอบตนเอง บทที่ ๗
๑.    จงเขยีนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
        ……………………………………………………………………………………………………………..
        ……………………………………………………………………………………………………………..
๒.   อธบิายวาเหตุใดพระสิริของพระเจาจึงพรากจากประชากรของพระองคไป
       ……………………………………………………………………………………………………………..
       ……………………………………………………………………………………………………………..
       ……………………………………………………………………………………………………………..
๓.   สรุปเหตุการณและความสํ าคัญฝายวิญญาณของเหตุการณนั้นๆ เมือ่หบีพระบัญญัติมาอยูที่สถานที่ตอไปนี้
เอเบเนเซอร

เอเฟก

อัชโดด

 
กัธ

เอโครน

เบธเชเมช
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คิรียาทเยอาริม

เยรูซาเล็ม

๔.    อะไรบางที่จํ าเปน ๔ ประการในการนํ าเอาพระสิริกลับคืนมา ?
        ……………………………………………………………………………………………………………..
        ……………………………………………………………………………………………………………..
        ……………………………………………………………………………………………………………..
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วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน
คํ าตอบบททดสอบตนเอง บทที่ ๗

๑. “ดังนีแ้หละคนอิสราเอลทั้งปวงไดนํ าหีบพันธสัญญาของพระเจาขึ้นมาดวยเสียงโหรอง เสียงเปาเขา
เสียงแตรและฉาบ และท ําเพลงเสียงดังดวยพิณใหญและพิณเขาคู” ๑ พงศาวดาร ๑๕.๒๘
๒. เชนเดียวกับพลับพลาของโมเสส คุณเปนพลับพลาของพระเจา ถาคณุสรางชีวิตฝายวิญญาณใหเปนไป
ตามรูปแบบที่เหมาะสม พระสิริก็จะอยูที่นั่น ถาคุณเปลี่ยนแปลงรูปแบบ พระสิริก็พรากไป หนา 80
๓. เอเบเนเซอร หนา  81

เอเฟก หนา  82
อัชโดด หนา  82
กัธ หนา  82
เอโครน               หนา  83
เบธเชเมช หนา  83
คิรียาทเยอาริม     หนา  83
เยรูซาเล็ม หนา  84

๔. ดูคํ าอธิบายในหนา  85-86
1. มคีวามปรารถนา
2. มคีวามตั้งใจแนวแน
3. ทศิทาง
4. ระบบที่ถูกตอง
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เพื่อศึกษาตอไป

                    การจากไปและการกลับมาของหีบพันธสัญญา
เอเบเนเซอร   : พิธีกรรม
เอเฟก               :             การยํ่ ายี
อัชโดด           : การใหเหตุผล (แกตัว)
กัธ                : การสะทอนกลับมาอีก
เอโครน                : การทํ าลายหมดสิ้น
เบธเชเมช                : การปฏิเสธ
คิรียาทเยอาริม             : การไมยอมรับ
เยรูซาเล็ม (ศิโยน)        : การกลับสูสภาพดี
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