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บทที่  ๑๒
การฟนฟูในสมัยพันธสัญญาเดิม

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลวคุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้ได

      เขยีนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
      หลกัการของการฟนฟูที่เห็นไดชัดในพันธสัญญาเดิม

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
"เหตุการณเหลานี้ไดบังเกิดแกเขาเพื่อเปนตัวอยางและไดบันทึกไวเพื่อเตือนสติเราทั้ง

หลายซึง่ก ําลังประสบวาระสุดทายแหงบรรดายุคเกา"   ๑ โครินธ  ๑๐  : ๑๑

คํ านํ า
พระเจาทรงเคลื่อนไหวในโลกโดยทางคนที่ดํ าเนินชีวิตดวยความเชื่อฟงตอหลักการที่

เปดเผยในพระวจนะพระเจา  การศกึษาถงึการฟนฟูของพันธสัญญาเดิมทํ าใหเรารูถึงหลักการซึ่งนํ ามา
ใชไดเพื่อเตรียมตัวคุณสํ าหรับการเคลื่อนไหวฟนฟูของพระเจาในชีวิตคุณ

เรามคีวามมัน่ใจในขอพระคัมภีรที่วา  "เพราะวาสิ่งที่เขียนไวในสมัยกอนนั้นก็เขียนไว
เพื่อใหเราไดเรียนรู  เพือ่เราจะไดมคีวามหวังโดยความอดทนและความชูใจจากพระคัมภีร"  โรม ๑๕:๔

"เหตุการณเหลานี้ไดบังเกิดแกเขาเพื่อเปนตัวอยางและไดบันทึกไวเพื่อเตือนสติเราทั้ง
หลาย"    ๑ โครินธ ๑๐:๑๑

ในบทเรียนนี้  คุณจะศกึษาการฟนฟูในพันธสัญญาเดิม  ในบทเรียนตอไป  คุณจะ
เรียนรูหลกัการของการฟนฟูซึ่งไดจากบันทึกเหลานี้แลวนํ ามาใชในชีวิตและการรับใชของคุณได

ตอไปนี้คือ  รูปแบบที่ใชในบทเรียนนี้
ขออางอิง  ใหไวเพือ่คุณจะไดอานเกี่ยวกับการฟนฟูแตละครั้งในพระคัมภีรของคุณ  อธิบายถึง  สภาวะ
ทีเ่ปนอยู  ซึง่มากอนนี้และนํ าไปสูการฟนฟู  มีขอสังเกตถึงปจจัยที่ต่ืนตัวซึ่งเริ่มตนการฟนฟู  มีการ
วเิคราะหถงึผลของการฟนฟู  เนื่องจากรูปแบบของการศึกษาของบทเรียนนี้  จึงไมมี "บททดสอบตน
เอง"  หรือ "เพื่อการศึกษาตอไป"  ในบทนี้
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การฟนฟูภายใตยาโคบ

ขออางอิง    ปฐมกาล ๓๕:๑-๑๕
สภาวะที่เปนอยู

๑.  หวัหนาครอบครัวขาดความสัมพันธกับพระเจา  จากเริ่มตน  ยาโคบเปนผูหลอกลวงและ
นกัวางแผน  เขาสญัญาวาจะปรนนิบัติพระเจาขณะที่หนีไปเสียจากความโกรธของเอซาว  แตในไมชา
กลื็มคํ าสญัญานี ้  ยาโคบมีความพอใจในตนเอง  เขาไมเห็นวาสิ่งที่เขาประสบความสํ าเร็จนั้นมาจาก
พระเจาแมวาเขาไดแสวงหาพระพรขององคพระผูเปนเจา  เขาเชื่อวาเขาไดรับพระพรดวยตัวเขาเอง
ยาโคบเปนนกัวัตถุนิยมและสนใจเรื่องทรัพยสมบัติของเขา   และการจัดหาใหตนเองและครอบครัวของ
เขามากกวาที่จะหาความสัมพันธของเขากับพระเจา

๒.   โครงสรางของครอบครัวของเขาไมอยูในระเบียบตามพระคัมภีร  มกีารแสดงออกวาชอบ
พอโยเซพมากกวาลูกคนอื่น  ยาโคบไมไดปกครองบานชองไดดีและบุตรชายของเขาแกแคนแทนนอง
สาวทีถ่กูขมขืน (ปฐมกาล ๓๔)  ภรรยาของเขาลอลวง อิจฉาและวางแผน

๓.   มส่ิีงแวดลอมฝาายวิญญาณที่ไมดี, ภรรยาของเขาขโมยรูปเคารพพระเท็จของบิดามา
บุตรชายของเขาฆาคนและขโมย  เขาและครอบครัวของเขาทํ าบาปและไหวรูปเคารพ  ปฐมกาล ๓๕

ปจจัยที่ต่ืนตัว
๑.  เหตกุารณที่นากลัวทํ าใหยาโคบตกใจจนตื่นตัว    ปฐมกาล  ๓๕
๒. การฟนฟูเร่ิมตนจากพระวจนะของพระเจา  ปฐมกาล  ๓๕.๑

ผลที่เกิดขึ้น
การฟนฟูเกิดขึ้นในบานหลังนี้   ถาบานของเราไดรับการฟนฟู  คริสตจักรของเราก็จะไดรับการ

ฟนฟู
1. ครอบครัวกํ าจัดรูปเคารพและชํ าระตนใหบริสุทธิ์  ปฐมกาล 35:2
2. เขารับรูถึงพระเจาเที่ยงแท  ปฐมกาล ๓๕.๓
๓.   เขาหันกลับมาสูสถานที่ของประสบการณฝายวิญญาณ (ไปเบธเอล)  ปฐมกาล ๓๕.๓
๔.   เขาตั้งแทนบูชาขึ้นและหันกลับมาสูการนมัสการที่แทจริง  ปฐมกาล ๓๕.๗
๕. ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลง  ชือ่ของยาโคบถูกเปลี่ยนเพื่อเปนเครื่องหมายของการเปลี่ยน

แปลงฝายวิญญาณนี้  ปฐมกาล ๓๒.๒๔-๓๒
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๖.  ยาโคบไดรับการเปดเผยใหมของพระเจา  พระเจาประกาศวาพระองคทรงเปน  "พระเจาผู
ทรงมหทิธฤิทธิ"์  ซึง่หมายความวา  ผูที่ทรงฤทธิ์อํ านาจทุกอยาง  ผูทรงพอเพียงในพระองคเอง ปฐม
กาล ๓๕.๑๑

การฟนฟูภายใตโมเสส
ขออางอิง  อพยพ ๓๒.๑-๓๕,๓๓.๑-๒๓,  บทที่ ๓๔-๓๕
สภาวะที่เปนอยู  (สภาวะกอนหนานี้คือ  การปฎเิสธผูนํ าของพระเจา  การบนวา  ความปรารถนาฝาย
เนื้อหนัง)

๑.  ประชาชนมองดูที่มนุษย  เมือ่โมเสสลงมาชาเขาก็หันไปดูอาโรนซึ่งเปนผูนํ าที่ออนแอ
อพยพ ๓๒.๑

๒. การปฎิเสธพระเจาเที่ยงแท  อพยพ  ๓๒.๑
๓. ความไรสาระ การกิน การดื่ม การเลน อพยพ ๓๒.๖  (คํ าวา "เลน"แทจริงหมายถึงความ

บาปทางเพศ)
๔.  ความเสื่อมทราม  อพยพ ๓๒.๗
๕. การปฎิเสธพระวจนะ  อพยพ ๓๒.๘
๖.  "คอแข็ง"   (ด้ือดึงและตั้งมั่นในวิถีความบาปของตนเอง)  อพยพ ๓๒.๙

ปจจัยทํ าใหต่ืนตัว
๑.  ผลสืบเนื่องจากความบาปทํ าใหเขาตื่นตัว  เขาถกูใหเลือกระหวางชีวิตและความตาย

อพยพ ๓๒.๒๕-๒๘
๒.    การทรงสถิตของพระเจาถูกเคลื่อนยายออกไป  พลบัพลาอยูภายนอกคาย  เปนเครื่อง

เตอืนใจวาพระเจาไมไดอยูทามกลางเขาอีกตอไป  พระเจาตรัสวา  "เราจะไมข้ึนไปทามกลางเจา"  ซึ่ง
ทํ าใหไดรับความสนใจจากเขาเพราะวาขอความที่ออนโยนและปลอบใจจะไมมีวันทํ าใหเขาสํ านึกผิด  
อพยพ ๓๓.๓-๑๑

๓.  คํ าอธิษฐานเผื่อของโมเสส  อพยพ  ๓๒.๑๑-๑๔,๓๐-๓๔,๓๓.๑๒-๑๖

ผล
๑.  พระสิริของพระเจาเต็มพระวิหารทามกลางเขา  อพยพ ๔๐.๓๔-๓๕
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๒. เขาไดรับการระดมกํ าลังคนใหเคลื่อนยายจากถิ่นทุรกันดานไปยังดินแดนแหงพระสัญญา
ปดทาย อพยพบทที่ ๔๐

๓.  เขาแยกตนเองออกจากความบาป  คนทีต่องการไดรับการฟนฟูตองมาจากทามกลาง  "
ประชากรของพระเจา"  (อพยพ ๓๓.๗-๑๑)  โยชวูากไ็ป  (อพยพ ๓๓.๑๑)   แตวาคนสวนใหญยังคง
มองดูทีม่นุษย (อพยพ ๓๓.๘)

๔. การถวาย  อิสราเอลปลดเครื่องประดับของตนเองออกมาถวายตอพระองค  ไมหมายถึงวา
การสวมใสอัญมณีเปนสิ่งที่ผิด  ในกรณีนี้  เครื่องประดับของเขาทํ าใหเขาเดือดรอนเมื่อเขาใชมันไปใน
การสรางรปูเคารพ  มีการผูกพันใหมใหถวายทรัพยสมบัติของเขาแดพระเจาเชนเดียวกับถวายเวลา
และความสามารถ  อพยพ ๓๓.๖, ๓๕.๕, ๒๑-๒๖, ๒๙, บทที่ ๓๐-๓๕, ๓๖.๑-๗

๕.  ประชากรสํ านึกผิดกลับใจและอิสราเอลเสียใจเพราะความบาปของเขา  อพยพ ๓๓.๔-๖
๖.  มกีารทํ าพันธสัญญาใหมกับพระวจนะ  อพยพ ๓๔.๑๑
๗.  เขาท ําสงครามอยางมีประสิทธภาพ  อพยพ ๓๔.๑๒-๑๓
๘.  มกีารเนนใหมของการนมัสการ  อพยพ  ๓๔.๑๔
๙.  มีเสรีภาพจากรูปเคารพ  อพยพ  ๓๑.๑๕-๑๖
๑๐. ความบริสุทธิ์ในสวนตัวและสวนรวม  อพยพ.๓๔.๑๒,๑๕-๑๗
๑๑. มกีารรักษาวันสะบาโตขึ้นใหม  อพยพ ๓๔.๒๑
๑๒. เขาเตรียมพลับพลาเพื่อการทรงสถิตของพระเจา,  สวนทีเ่หลือของหนังสืออพยพ

การฟนฟูภายใตซามูเอล
ขออางอิง  ๑ ซามูเอล   ๗.๑-๑๗
สภาวะที่เปนอยู

๑.   ไมมกีษตัริยในอิสราเอลและทุกคนทํ าสิ่งที่ตนเห็นวาดีในสายตาของเขาเอง ผูวินิจฉัย
๑๗.๖, ๑๘.๑,  ๑๙.๑, ๒๑.๒๕

๒. มคีวามเสื่อมโทรมทางศาสนา  บุตรชายของเอลีเปลี่ยนระบบเพื่อใหเขากับตนเองและเอลี
ไมไดพยายามบังคับพวกเขา  ๑  ซามูลเอล ๒.๑๑-๑๗  และ ๓.๑๓

๓.   ความบอดทางวิญญาณจิต  ไมมหีนทางไปสูพระวจนะและไมมีนิมิต  ๑ ซามูลเอล ๒.๑๑-
๑๗ และ ๓.๑๓
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๔.  ศัตรูเขามาบุกรุก  เมือ่มคีวามวุนวายภายในอยูก็ทํ าใหประชากรของพระเจาเปนเปาของ
ศัตรู  อิสราเอลถูกบุกรุกและหีบพันธสัญญา  สมบัติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในฝายวิญญาณสูญหายไป  (๑ ซา
มเูอล ๔.๓ และ ๗.๓)

ปจจัยที่ทํ าใหต่ืนตัว
๑.  ทีแ่ทจริงแลวการฟนฟูเร่ิมตนในจิตใจของหญิงผูหนึ่งที่อุทิศตนถวายเมื่อชวงอายุหนึ่งกอน

หนานี้ ๑ ซามเูอล ๑.๑๐
๒.  การเคลื่อนไหวของพระเจาในจิตใจของนางฮันนาห  ท ําใหเกิดซามูเอลผูซึ่งพระเจาทรงใช

ในการฟนฟู  ตลอดทั่วยุคมืดนี้  พระเจาทรงเตรียมซามูเอลไว  ๑  ซามูเอล ๓.๑๙
๓.  ขอความที่ทรงอํ านาจของซามูเอลนํ าหนทางไปสูการสํ านึกผิด  เขาบอกประชาชนวา

๑)  เราตองถวายตัวของเราแดพระเจา   ๑  ซามเูอล ๗.๑-๔  (หันกลับ, ทิ้งไป, เตรียม
ตัว, ปรนนิบัติ)

๒) เราตองสารภาพความบาปของเราและอธิษฐานตอพระเจา   ๑ ซามูเอล ๗.๕-๙
๓)  เราตองพึ่งพาความชวยเหลือของพระเจาและปฎิบัติอยางกลาหาญ  ๑  ซามูเอล

๗.๑๐-๑๓
๔) เราตองระลึกถึงสิ่งที่พระเจาทรงกระทํ าในอดีต  ๑  ซามูลเอล ๗.๑๒

ผลที่เกิดขึ้น
๑.  มกีารเรียกประชุมทั่วไปที่มิสปาห  ใหสังเกตดูผลกระทบและอํ านาจของที่ประชุมของ

ประชาชนซึ่งมีใจเดียวกัน  ซามเูอล ๗.๕
๒.  มกีารเนนใหมในเรื่องการอุทิศถวายตัว   นํ ้าทีเ่ทลงบนพื้นดินไมอาจนํ ากลับมาอีกได  การ

อุทศิถวายตัวของเรา  ก็ควรเปนเชนนี้   ๑  ซามูเอล  ๗.๖
๓.  การถืออด  ๑  ซามเูอล  ๗.๖
๔.  การสารภาพบาป   ๑ ซามเูอล  ๗.๖
๕.  การโจมตีของศัตรู  เมือ่มกีารเคลื่อนไหวฝายวิญญาณ  ศัตรูมักจะโจมตี  นี่เปนหลักการที่

สํ าคญัของการฟนฟูซึ่งบางครั้งเราลืมไป  ๑  ซามูเอล ๗.๗-๑๑
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การฟนฟูภายใตเอลียาห
ขออางอิง  ๑  พงษกษัตริย  ๑๗-๑๘
สภาวะที่เปนอยู

๑.  อิสราเอลถูกปกครองโดยผูนํ าที่ชั่วราย
เยโรโบอัม    ซึง่ตัง้รูปลูกววั  ๒  ตัวที่มุงหมายเพื่อแทนการนมัสการพระเจา  ๑  พงษ

กษัตริย  ๑๒.๒๘-๓๒
นาดับ  ผูซึง่ด ําเนินในความบาปของบิดา คือ  เยโรโบอัม  ๑  พงษกษัตริย  ๑๕.๒๒
เอลาห  คนขีเ้มาและผูฆาคน  ๑  พงษกษัตริย  ๑๖.๘-๙
ซิมรี     ผูซึง่ท ําผิดเรื่องการทรยศ  ๑  พงษกษัตริย  ๑๖.๒๐
อมรี    ผูซึง่ท ําความชั่วยิ่งกวาผูที่อยูกอนเขาทั้งหมด

๒.   ชาตอิิสราเอลพายแพตอการนมัสการพระของคานาอันโดยเฉพาะพระบาอัล
๓.  เปนชวงเวลาที่เลวรายทางฝายวิญญาณและทางการเมือง

ปจจัยที่ทํ าใหต่ืนตัว
๑.   พระเจาทรงใชเอลียาหเพื่อใหเตือนประชาชนใหรูถึงสภาพหลงหายของตน  นามของเอลี

ยาหเปนสิ่งที่ตรงขามกับชวงเวลานั้น  เอลยีาหหมายถึง "ยาหเวหคือ พระเจาของขาพเจา"
๒.  พระเจาทรงใชเอลียาหในการพิพากษา  พระเจาทรงทํ าใหฝนแลงและทรงใชความหายนะ

ของวตัถเุกดิขึน้เพื่อพูดกับอิสราเอลเพราะวาเขาถูกครอบงํ าดวยวัตถุส่ิงของตาง ๆ  ๑ พงษกษัตริย
๑๗.๑  (เหตใุดจงึมีการพิพากษาเปนพิเศษ?  เพราะวาพระเจาของอาหับและเยเซเบลมีความชํ านาญ
ในดานลมฝน  นํ ้าคาง  ฟาผา)

๓.  ประชาชนไมไดตอบสนองตอการพิพากษา  เขากลับตํ าหนิผูอ่ืน  อาหบัถามเอลียาหวา  "นี่
ตัวเจาหรอื  ผูท ําความลํ าบาปใหอิสราเอล"   เขาพยายามนํ าเอาการตํ าหนิของเขาเองไปยังผูส่ืงสาร
ของพระเจา  ๑ พงษกษัตริย  ๑๘.๑๘

ผลที่เกิดขึ้น
๑.  พระเจาทรงเตรียบมเอลียาหใหเปนเครื่องมือของการฟนฟู

๑)   พระวจนะของพระเจามาถึงเขา  ๑  พงษกษัตริย  ๑๘.๑
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๒)   เขาตอบสนอง  ๑  พงษกษัตริย ๑๘.๒
) เขาทาทายผูอ่ืนใหถวายตัว  เมือ่เอลียาหถามวา  "ทานทัง้หลายจะขยักขยอนอยู

ระหวางสองฝายนี้นานสักเทาใด"  เขาใหคํ าเชือ้เชิญเทานั้น  แตเมื่อประชาชนเห็นการสํ าแดงของฤทธิ์
อํ านาจของพระเจา  เขาตอบสนอง  ๑  พงษกษัตริย ๑๘.๒๑

๒.  เอลียาห   ถกูสงวนรกัษาไวแมวาแผนดินจะอยูภายใตการพิพากษา  คุณสามารถมีประสบ
การณกบัการฟนฟูแมวาความตายจะอยูรอบ ๆ ขางคุณ  ๑  พงษกษัตริย ๑๗.๒-๔, ๙,๑๐

๓.  เอลียาหถูกสงไปศาเรฟท  (ซึ่งหมายถึง "หมอที่หลอมละลาย")  ทีน่ัน่เขาพบการฟนฟูซึ่งมี
แหลงทีม่าและการอัศจรรยพิเศษ  และสถานภาพที่ไมไดฟนฟูของอิสราเอลโดยทั่วไป

๔.  เอลียาห  ทดสอบพระเจา  ๑  พงษกษัตริย  ๑๘.๒๒-๓๗
๕.  เขาซอมแซมแทนบูชาซึ่งเปนศูนยกลางของการนมัสการ  ๑  พงษกษัตริย   ๑๘.๓๐
๖.ไฟตกลงมาการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาทํ าสิ่งที่การเชื้อเชิญทํ าไมได ๑ พงษกษัตริย

๑๘.๓๙-๔๐
๗.  พระเจาเที่ยงแทองคเดียวไดรับการยกชูข้ึน  ๑  พงษกษัตริย ๑๘.๓๙-๔๐
๘.  ผูพยากรณเท็จถูกทํ าลาย  ๑  พงษกษัตริย
๙.  การพพิากษาของพระเจาเคลื่อนยายจากแผนดิน  ๑  พงษกษัตริย  ๑๘.๔๑-๔๖

การฟนฟูภายใตอาสา
ขออางอิง  ๒  พงศาวดาร  ๑๔-๑๕  การรายงานที่คลายคลึงกันใน  ๑  พงษกษัตริย  ๑๕.๙-๒๔
สภาวะที่เปนอยู

๑.  อิสราเอลอยูในชวงเวลาที่รุงเรือง  ซึง่อาจเปนสิง่ที่อันตรายหรืออันตรายยิ่งกวาในสมัยที่
เดอืดรอน  การฟนฟูมาในเวลาที่รุงเรืองและมีชัยชนะ  ๒  พงศาวดาร  ๑๔  (ไมจํ าเปนที่จะตองมี
สภาวะทีเ่ดอืดรอนกอนที่จะมีการฟนฟู  ความดีงามของพระเจาอาจนํ าไปสูการสํ านึกผิด  โรม ๒.๔)

ปจจัยที่ทํ าใหต่ืนตัว
๑.  การฟนฟูนี้เร่ิมตนในจิตใจของกษัตริย  ๒  พงศาวดาร  ๑๔.๔,  ๗,๑๕.๒,๔๑๒, ๑๓,

๑๕,๑๖.๑๒ กษัตริยอาสาทํ าสิ่งตอไปนี้
๑)    เคลื่อนยายรูปเคารพ  ๒  พงศาวดาร ๑๔.๓-๕
๒)   สรางสิ่งที่ศัตรูทํ าลายขึ้นมาใหม     ๒ พงศาวดาร  ๑๔.๖-๗
๓)  ขอรองใหประชาชนแสวงหาพระเจา   ๒  พงศาวดาร  ๑๔.๕
๔)  น ําเอาพระวจนะกลับสูสภาพดีในสถานที่ที่เหมาะสม  ๒  พงศาวดาร  ๑๔.๕
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๕)  พึง่พาพระเจาในการสงคราม  ๒  พงศาวดาร  ๑๔.๑๕
๒.  ขอความแหงการฟนฟูของอาสาริยาห  ๒  พงศาวดาร  ๑๕.๒-๗

๑)  พระองคทรงเรียกพวกเขาใหตัดสินใจ   ๒  พงศาวดาร ๑.๒
๒)  เขาระลึกถึงประวัติศาสตรที่ผานมาและใหเหตุผลวา  ถาพระเจาสงการฟนฟูมาใน

เวลาแหงความออนแอ  พระองคสามารถสงมาในเวลาแหงชัยชนะดวย  ๒  พงศาวดาร ๑๕.๓-๖
๓)  การปฎิรูปทางศาสนานํ าหนาการฟนฟูนี้  การปฎรูิปทางศาสนาไมใชอยางเดียว

กบัการฟนฟแูตมีตอเนื่องมา  ๑๕  ป  และเตรียมประชากรสํ าหรับการฟนฟู  ๒  พงศาวดาร  ๑๔.๓-๕

ผลที่เกิดขึ้น
1. สันติสุข  ๒ พงศาวดาร ๑๕.๑๙
2. การทรงสถิตของพระเจา  ๒ พงศาวดาร ๑๕.๑-๗
3. มชียัชนะเหนือศัตรู  ๒  พงศาวดาร  ๑๔.๙-๑๕,  ๑๕.๑๙
4. ทิง้รูปเคารพไปเสีย  อาสาทิง้รูปเคารพ (สังเกตุดูใน  ๒  พงศาวดาร ๑๕.๑๖  วาเขาจัดการ

แมกระทั่งกับมารดาของเขาเอง  ร้ือฟนแทนบูชาของพระเจาขึ้นมาใหม  และประชากรเขา
สูพนัธสญัญาเพือ่แสวงหาพระเจา (๒ พงศาวดาร ๑๕.๑๒)  เมื่อเขาทํ าเชนนี้  เขาทัง้หลาย
กพ็บพระองค (๒ พงศาวดาร  ๑๕.๑๕)

5. มกีารทํ าสิ่งตอไปนี้
การปลดปลอยวัตถุส่ิงของออกไปถวายพระเจา   ๒  พงศาวดาร  ๑๕.๑๑
การกลบัคืนสูความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียว ๒  พงศาวดาร  ๑๕.๙-
๑๑
การทํ าพันธสัญญาใหม ๒  พงศาวดาร  ๑๕.๑๒-๑๓
กลบัสูการนมัสการ ๒  พงศาวดาร  ๑๕.๑๔-๑๕
ฟนฟูพระวิหารของพระเจา ๒  พงศาวดาร  ๑๕.๙

ขอควรระวัง
เมือ่คนกลับมาหาพระเจา  การฟนฟกูเ็กดิขึ้น  เมื่อเขาหันไปจากพระเจา  การฟนฟูก็ส้ินสุดลง

(๒ พงศาวดาร ๑๕.๒)  การฟนฟูหยุดลงเพราะวา
๑.  ทํ าพันธมิตรผิด  มคีวามเชือ่ในมนุษยมากกวาพระเจา  ๒  พงศาวดาร  ๑๖.๑-๙
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จงสังเกตดูรูปแบบดังนี้  การท ําพนัธมิตรผิดนํ าไปสูการถูกผูกมัดซึ่งนํ าไปสูความเจ็บ
ปวยฝายวิญญาณ  ซึ่งนํ าไปสูความตาย  เมื่อคุณไมจัดการกับความบาป

๑)  คุณไดรับผลกระทบ  ๒  พงศาวดาร ๑๖.๑๐
๒) ผูอ่ืนไดรับผลกระทบ  ๒  พงศาวดาร ๑๖.๑๐

๒.   พวกเขานํ าผูพยากรณของพระเจาไปจํ าคุก  ๒ พงศาวดาร  ๑๖.๑๐
๓.  เขาปฎิเสธที่จะแสวงหาพระเจา  ๒  พงศาวดาร  ๑๖.๑๑-๑๔

การฟนฟูภายใตเยโฮซาฟท
ขออางอิง  ๒ พงศาวดาร  ๒๐
สถาวะที่เปนอยู

๑.   เวลาแหงสงคราม
๒. พันธมิตรกับคนอธรรม  เยโฮซาฟทถกูเตือนซํ้ าแลวซํ้ าอีก โดยผูพยากรณของพระเจา  ๔

คนซึง่ต ําหนิที่เขาไปยุงเกี่ยวเปนพันธมิตรกับคนอธรรม

เยฮู   ถกูขอหาวาชวยอาหับและคนเหลานั้นที่เกลียดชังพระเจา  (๒ พงศาวดาร ๑๙.๒๑)
เอลเีชอร ถกูขอหาวาเขาเทียมแอกไมเทาเทียมกันในการสรางเรือ  (๒ พงศาวดาร ๒๐.๓๖-

๓๗)

ปจจัยที่ทํ าใหต่ืนตัว
การโจมตีของซีเรีย  ๒ พงศาวดาร ๒๐.๑-๓

ผลที่เกิดขึ้น
1.  เยโฮซาฟทตัง้ใจแสวงหาพระเจาเปนการสวนตัวและประกาศใหมีการถืออด  ๒  พงศาว

ดาร
2.  โดยสวนรวม  เขาเรยีกอสิราเอลวาเปนประชากร (๒ พงศาวาดาร ๒๐.๔) และเปนครอบ

ครัว  (๒ พงศาวดาร ๒๐.๑๓)
3.  เยโฮซาฟทกลายเปนบุคคลแหงการอธิษฐาน  ตอไปนีเ้ปนการวิเคราะหถึง  "การอธิษฐาน

แหงการฟนฟ"ู  ซึ่งเขาอธิษฐาน เปนรูปแบบที่ดีที่จะทํ าตามเมื่อคุณอธิษฐานเพื่อการฟนฟู
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เขานมัสการพระเจา   ๒ พงศาสฃวดาร ๒๐.๖-๗
ในการนมัสการของเขา  เขาทบทวนสิง่ทีพ่ระเจาทรงทํ าในอดีต  ปจจุบัน  ในสวรรคและทั่วราช

อาณาจักรและในอนาคต
เขาวางพืน้ฐานคํ ารองขอของเขาบนพระสัญญาของพระเจา  ๒  พงศาวดาร  ๒๐.๗-๙
เขาเสนอปญหา   ๒  พงศาวดาร ๒๐.๑๐-๑๑
เขาส ํานึกวาเขาไมสามารถที่จะจัดการกับปญหาได  ๒ พงศาวดาร  ๒๐.๑๒
เขารูถงึความของพระเจาที่จะจัดการกับปญหา        ๒ พงศาวดาร  ๒๐.๑๒
๔.  พระเจาทรงตอบสนองดวยคํ าพยากรณที่ยาฮาซีเอลกลาว   ๒  พงศาวดาร ๒๐.๑๔-๑๗
ตอไปนี้เปนการสรุปคํ าพยากรณของเขา  ตามทีใ่หดูข้ันตอนเพื่อการปลดปลอย

1. ฟงพระเจา  "พระเจาตรัสดังนี้"  ๒ พงศาวดาร ๒๐.๑๕
2. อยามองดูที่สถานการณภายนอก  ๒ พงศาวดาร ๒๐.๑๕
3. อยากลัว  ๒ พงศาวดาร  ๒๐.๑๗
4. อยาทอใจ  ๒ พงศาวดาร ๒๐.๑๗
5. จ ําไววาการตอสูเปนของพระเจา  ๒ พงศาวดาร ๒๐.๑๕
6. จ ําไววาพระเจาสถิตอยูกับคุณ  ๒ พงศาวดาร ๒๐.๑๗
7. ท ําตามแผนการของพระเจา ๒ พงศาวดาร ๒๐.๑๖
8. เขาประจํ าที่  ยนืนิง่  ดูความรอดของพระเจา ๒ พงศาวดาร ๒๐.๑๗
9. รอเวลาของพระเจา (กรณีนี้คือ "พรุงนี้" )  ๒ พงศาวดาร ๒๐.๑๗

๕.   ตอไปนี้คือการตอบสนองตอคํ าพยากรณซึ่งนํ าการฟนฟูมาให
การนมัสการ  ๒  พงศาวดาร ๒๐.๑๘
ความเชื่อ ๒  พงศาวดาร  ๒๐.๒๐
การสรรเสริญ ๒  พงศาวดาร  ๒๐.๑๙,๒๑-๒๒

ซึง่ทํ าใหเกิดผลดีดังนี้
ชยัชนะเหนือศัตรู ๒  พงศาวดาร  ๒๐.๒๓-๒๔
อางสิทธิมรคกของเขา ๒  พงศาวดาร  ๒๐.๒๕
ยนิดีเหนือศัตรู ๒  พงศาวดาร  ๒๐.๒๗-๒๘
ความชืน่ชมยินดีและการนมัสการกลับคืนมา ๒  พงศาวดาร  ๒๐.๒๘
ศัตรูเกรงกลัวพระเจา ๒  พงศาวดาร  ๒๐.๒๙
ความสงบสุข ๒  พงศาวดาร  ๒๐.๒๐



168

ขอควรระวัง
จงอานเกี่ยวกับการเสื่อมถอยของเยโฮซาฟท  ใน ๒ พงศาวดาร ๒๐.๓๑-๓๗  ซึ่งเกิดขึ้นเพราะ

1. เขาทํ าตามตัวอยางที่ไมดี
2. เขาทํ า  "ส่ิงที่ไมถูกตอง"
3. เขาไมไดนํ าสิ่งกีดขวางภายในออกไป  (การไหวรูปเคารพ)
4. เขาไมไดนํ าสิ่งกีดขวางภายนอกออกไป  (พันธมิตร)
5. เขาไมเตรียมจิตใจของเขา

การฟนฟูภายใตเอเซคียาห
ขออางอิง   ๒  พงศาวดาร  ๒๙.๑-๓๖,  ๓๐.๑-๒๗,๓๑.๑-๒๑
สภาวะที่เปนอยู

ตอไปนี้เปนสภาวะที่เฮเซคียาหเผชิญ  เมือ่เขาเขารับตํ าแหนงผูนํ า
1. ยคุสมยัภายใตกาหัชเปนยุคที่ชั่วรายมาก (๒ พงศาวดาร  ๒๘.๑-๗)  ทกุสิง่ทีเ่ขาทํ านํ า

ประชากรออกหางจากพระเจา  เขาโยนกฎเกณฑตาง ๆ ทิ้งและไมสัตยซื่อตอพระเจา  (๒
พงศาวดาร ๒๙.๑๙)

2. เนือ่งดวยเหตนุีเ้อง  จึงทํ าใหเกิดความออนแออยางมากทางการทหารและผูคนจํ านวน
มากถกูน ําไปเปนเชลยยังซีเรีย  และยูดาหพายแพตออาณาจักรทางเหนือ  อาหัชไดรับ
ความเดือดรอนจากฟลิสเตียและชาวเอโดม

3. แทนทีจ่ะรองขอความชวยเหลือจากพระเจาเขากลับไปรองขอตอกษัตริยอัสสิเรีย  แทนที่
จะไดรับความชวยเหลือ กษัตริยองคนี้กลับปลนเขาแทนที่จะเปนพันธมิตรกับเขา  ๒
พงศาวดาร ๒๙.๑๖-๒๑

4. เขายงัคงไมไดหันกลับไปหาพระเจา  (๒ พงศาวดาร ๒๙.๒๒)  และขณะนี้เขาถวายบูชา
แดพระเจาของซีเรีย (๒ พงศาวดาร ๒๙.๒๓)  เขาปดประตูของพระวิหาร (๒ พงศาวดาร
๒๙.๒๔) และสรางแทนบูชาสํ าหรับการนมัสการพระอื่น (๒ พงศาวดาร ๒๙.๒๕)
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ปจจัยที่ทํ าใหต่ืนตัว
1. การทหาร  เศรษฐกิจและสภาวะฝายวิญญาณที่ออนแอ
2. เฮเซคยีาหต้ังใจจะหันมาหาพระเจา  ชาตอิยูในสภาวะเลวรายทางเศรษฐกิจ  แตเฮเซ

คียาหเร่ิมตนดวยปญหาฝายวิญญาณ  ๒ พงศาวดาร ๒๙.๑๐

ผลที่เกิดขึ้น
เฮเซคยีาห

1. ท ําสิง่ทีถู่กตองในสายพระเนตรพระเจา  ๒ พงศาวดาร  ๒๙.๑๒
2. ท ําตามตัวอยางที่ดี
3. เปดประตูสูพระวิหารของพระเจา  ๒  พงสาวดาร  ๒๙.๓
4. ทบทวนจุดประสงคของผูนํ าเสียใหม  ๒  พงศาวดาร  ๒๙.๔-๑๑
5. ช ําระการรับใชใหสะอาด  ๒ พงศาวดาร  ๒๙.๑๕-๑๙
6. ช ําระพระวิหารของพระเจา  ๒  พงศาวดาร  ๒๙.๑๕-๑๙
7. น ําประชาชนใหสํ านึกผิด  ๒  พงศาวดาร ๒๙.๒๐-๒๔
8. ทบทวนการยํ้ าเนนที่การสรรเสริญและการนมัสการ  ๒  พงศาวดาร ๒๙.๒๕-๒๘,

๓๑.๒, ๓๐.๑๗-๒๑,๒๓,๒๕-๒๖
9. สงเสริมใหมีการคืนดี ๒ พงศาวดาร ๒๙.๒๔
10. ต้ังพระบญัญติัของพระเจาขึ้นใหม (ปสคา) ๒ พงศาวดาร ๓๐.๑-๕
11. เรียกรองใหสํ านึกผิด (หันกลับและพระองคจะหันกลับมา)  ๒ พงศาวดาร ๓๐.๖-๙
12. ถอมตนเองลง  ๒ พงศาวดาร  ๓๐.๑๑
13. สงเสรมิความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน  ๒  พงศาวดาร ๓๐.๑๒
14. เชือ่ฟงพระเจา  ๒  พงศาวดาร  ๓๐.๑๒
15. ความบริสุทธิ์เร่ิมใหม  ๒ พงศาวดาร ๓๐.๑๗
16. สอนพระวจนะ  ๒  พงศาวดาร ๓๐.๒๒
17. ชวยผูน ําทางศาสนาใหอยูในตํ าแหนงที่เหมาะสม  ๒  พงศาวดาร ๓๐.๓, ๑๖,๒๗
18. ท ําลายรูปเคารพ  ๒  พงศาวดาร ๓๑.๑
19. สงเสริมการเปนผูอารักขาที่ดี  ๒ พงศาวดาร ๓๒.๒๗
20. น ํากลับมาสูความเจริญรุงเรือง  ๒  พ.สาวดาร ๓๒.๒๗
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21. แสดงถึงกุญแจสูการฟนฟู  เมือ่พระเจาทรงเตรียมประชากร  การฟนฟูก็จะมาในไมชา
๒  พงศาวดาร ๒๙.๓๖

การฟนฟูภายใตโยซิยาห
ขออางอิง  ๒  พงศาวดาร  ๓๔.๑-๓๓,  ๓๕.๑-๑๙
สภาวะที่เปนอยู
 1.  พระคมัภีรถูกละเลยมากจนสูญเสียไปอยางแทจริง  ๒  พงศาวดาร ๓๔.๑๔

 2.  พระวหิาร (การนมัสการ) ถูกละเลย  ๒ พงศาวดาร  ๓๔.๑๐
3. รูปเคารพ และความบาป   ๒ พงศาวดาร ๓๔.๓

ปจจัยที่ทํ าใหต่ืนตัว
1.  พระเจาทรงแตะตองจิตใจของผูนํ า  โยสยิาหครองราชยเมื่ออายุ ๘ ป  และเขาครองราชย

ถงึ ๓๐  ป  ๒ พงศาวดาร ๓๔.๑
2. เขามอุีปสรรคมากมายที่ตองเอาชนะ  การครองราชยอันโหดรายยาวนานของปูของเขา

ความบาปและฆาตกรรมอันดุรายของบิดา  การไมไดซอมแซมและความนาอับอายของวิหารที่เกาแก
หกัพงัของการนมัสการซึ่งเปนการสูญเสียพระวจนะของพระเจา

              3.   กญุแจไปสูความสํ าเร็จของเขาพบไดใน  ๒  พงศาวดาร  ๓๔.๒-๓
เขาท ําสิ่งที่ถูกตองในสายพระเนตรของพระเจา
เขาทํ าตามตัวอยางที่ดี
เขาไมหนัไปทางขวาหรือทางซาย (เขาไมถูกนํ าหลงไปจากพระเจา)
เขาแสวงหาพระเจาตั้งแตวัยหนุมของเขา
เขายืนหยัดเพื่อคนชอบธรรม  ตอสูความบาปและการไหวรูปเคารพ
เขาน ํากลบัไปสูส่ิงตาง ๆ ของพระเจาซึ่งรวมถึงการซอมแซมพระวิหารของพระเจา (๒

พงศาวดาร ๓๔.๘)
การตัง้วันปสคาใหม (๒ พงศาวดาร  ๓๕.๑)  และการกลับสูพระวจนะ  (๒

พงศาวดาร  ๓๔.๑๕,๒๑,๓๑)
พระเจาทรงใชผูหญิงคือผูเผยพระวจนะสตรี  อัลคาห  ขอความของเธอคลายคลึงกับ

เฉลยธรรมบัญญัติ  ๒๙
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๒   พงศาวดาร  ๓๔ เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๙
ข อ   ๒๔   " คํ  าสาปทุกอย างถูกเขียนไว  "  
ขอ  ๒๕    "เพราะวาพวกเขาไดละทิ้งเรา"
ขอ  ๒๕   “เผาเครื่องหอมถวายพระอื่น"
ขอ  ๒๕   "เราจิตใจเราใหโกรธ"
ขอ  ๒๕   "เราจะเทความโกรธออกมา"
ขอ  ๒๕   "และจะไมถูกดับไป"

๒๐, ๒๑, ๒๗
๒๕
๒๖
๒๐, ๒๓,๒๘
๒๓, ๒๘
๒๐

4.   โยสยิาหถอมตนเองตอหนาพระเจา  (๒ พงศาวดาร  ๓๔.๑-๑๓)  พระวจนะของพระองค
(๒  พงศาวดาร  ๓๔.๑๔-๒๘)  และตอประชากร  (๒  พงศาวดาร  ๓๔.๒๙-๓๓)

ผลที่เกิดขึ้น
1.  รูปเคารพถูกทํ าลาย    ๒  พงศาวดาร  ๓๔.๗
2.  เขาซอมแซมพระวิหารของพระเจา   ๒  พงศาวดาร  ๓๔.๘
3.  เขาตัง้พิธีปสคาขึ้นมาใหม  ๒  พงศาวดาร  ๓๕.๑
4.  เขาหนักลับมาหาพระวจนะ  พระวจนะถกูคนพบ  (๒  พงศาวดาร  ๓๔.๑๕)  มีการศึกษา

พระวจนะ  (๒  พงศาวดาร  ๓๔.๒๑)  และตอบสนองตอพระวจนะ  (๒ พงศาวดาร  ๓๔.๓๑)
การตอบสนอง  ๒  ประการ  ของประชาชนซึ่งยังคงพบในทุกวันนี้คือ

๑. บางคน  เชน  กษตัริยตอบสนองในทางบวกและตัดสินใจที่จะทํ าทุกสิ่งที่เขียนไวในพระ
บัญญติัของพระเจา ๒  พงศาวดาร  ๓๔.๓๑

๒.  คนอืน่ ๆ เขารวมแตปราศจากการสํ านึกผิดและการทุมเทจิตใจ  เขาตอบสนองแต
ปรนนบัิติพระเจาตอเมื่อขณะที่มีผูนํ าที่เขมแข็ง  ๒  พงศาวดาร  ๓๔.๓๒-๓๓

ขอควรระวัง
จงอานเกีย่วกับการเสื่อมถอยของการฟนฟูนี้ใน  ๒  พงศาวดาร  ๓๕.๒๐-๒๗  วหิารไดรับการ

ซอมแซมและการฟนฟูกํ าลังจะมาแตส่ิงเหลานี้ทํ าใหโยสิยาหพายแพ
1.  การสนใจสิง่อื่น ๆ เขาไปสงครามทั้ง ๆ ที่เขาไมเกี่ยวของดวย  ๒  พงศาวดาร  ๓๕.๒๐
2.  การไมเชื่อฟง  โยสิยาหปฎิเสธที่จะฟง  ๒  พงศาวดาร  ๓๕.๒๑-๒๒
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3.  การหลอกลวง  เขาปลอบตัวเอง   ๒ พงศาวดาร  ๓๕.๒๒
4.  การพายแพ   เขาบาดเจ็บในสงคราม  ๒  พงศาวดาร๓๕.๒๓
5.  ความตาย   ท ําใหโยสิยาหถึงกับเสียชีวิต    ๒  พงศาวดาร  ๓๕.๒๔

จงระวัง  คุณอาจท ําตามการเสื่อมถอยฝายวิญญาณอยางเดียวกันนี้
การหันไปสนใจสิ่งอื่น  น ําไปสู…………
ความไมเชื่อฟง    น ําไปสู …………..
การหลอกลวง     ซึง่ท ําใหเกิด …………….
การพายแพ  แลวก็เขาไปสู ……………..
ความตายฝายวิญญาณ

การฟนฟูภายใตเศรุบบาเบล
ขออางอิง  ฮกักัย๑, เศศาริยาห ๑.๑-๖

เศรบุบาเบลรูจักกันอีกในชื่อของเซซบัสสาร (เอสรา ๕.๑๖)  เขาเปนผูปกครองของยูดาหเปนผู
รับใชที่พระเจาทรงเลือก  เปนแหวนตราเพื่อพระเจา

แหวนตราเปนเครื่องหมายและเครื่องบงชี้ถึงความเปนกษัตริย  คนใชมนัเพื่อลงนามจดหมาย
และเอกสาร  เขาใชเพื่อประทับตราคํ าพูดของเขา  โดยเหตุที่แหวนตราเปนเครื่องแทนตัว  เขาจึงรักษา
มนัไวอยางดีและมักจะสวมไวเปนสมบัติที่มีคามาก

สภาวะที่เปนอยุ
1.  หลงัจากการฟนฟูภายใตโยสิยาห   ประชากรของพระเจาก็หันกลับไปสูความบาป  จํ าเปน

ทีเ่ขาตองเรียนรูโดยศัตรูในสิ่งที่เขาปฎิเสธที่จะเรียนรูโดยการตอบสนองตอพระวจนะ
2.  ยดูาหเปนเชลยในบาบิโลน  ๗๐  ป  ดวยความเมตตา  พระเจาทรงเขามาแทรกแซงและ

กระทํ ากิจในจิตใจของกษัตริยไซรัสใหปลดปลอยประชาชนและชวยเขาสรางสถานที่นมัสการขึ้นใหม  
ดังนั้นในป ๕๓๘  B.C.  คนกลุมเล็กจํ านวนนอยกวา  ๕๐  คน  ไดกลับคืนสูเยรูซาเล็ม

3.  จงสงัเกตุดูฮักกัย  ๑.๒  "ประชาชนเหลานี้"  แสดงใหเหน็ความหางเหินระหวางพระเจาและ
ส่ิงทีพ่ระองคเรียกวา  "ประชากรของพระองค"

4.  สภาวะที่เปนอยูของเวลานี้  บันทกึไวในเอสรา  ๑.๖,  ๙.๑๐ ,  บทที่  ๕-๖,  ๒.๑๐-๑๗



173

ปจจัยที่ทํ าใหต่ืนตัว
๑.  พระเจาทรงสงผูพยากรณ  ๒  คน  คือ  ฮักกัยและเศคาริยาหมาเทศนาพระวจนะของพระ

เจาในป ๕๒๐  B.C.  ขอความของฮักกัย  คือ
จงพจิารณาดูส่ิงที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นใด   ถาคณุตองการประสบกับการฟนฟู  จงใหงานของพระ

เจามากอนงานของคุณ  จงหยุดที่จะใหเศษเวลา  เศษความสามารถ  พลังงานและเศษเงินของคุณแก
พระเจา

พระเจาประทานสิ่งตาง ๆ แกเขา  ๑๖ ปกอนหนานี้  แตเขาไมไดสรางพระวิหารของพระเจาขึ้น
มาใหม  เขากลับสรางบานของเขาขึ้นมาแทน  ฮักกัย  ๑.๔

พระเจาบอกประชากรใหทํ างานของพระเจากอน และพระองคทรงพอพระทัยและทรงไดรับ
เกียรติ    ฮกักัย  ๑.๘

พจิารณาวิถีของคุณ  วถิขีองประชากรไมเปนที่พอพระทัยของพระเจา  ฮักกัย  ๑.๕,๗
พจิารณาสภาวะของคุณ

ทางดานวัตถุ      ฮกักยั  ๑.๖,  ๙-๑๑,  ๒.๑๕-๑๗
ทางจิตวิญญาณ ฮกักัย  ๒.๑๐-๑๔

ขอความของเศคาริยาห  เปนค ําเรียกรองอยางแรงกลาใหสํ านึกผิด  (เศคาริยาห  ๑.๑-๖)  เขา
บอกประชากรใหทํ าสิ่งตอไปนี้

ตอบสนอง      สังเกตดูคํ าสัญญาใน  เศคารยิาห  ๑.๑.๓   "ถาเจากลับมาหาเรา  เราจะกลับ
มาหาเจา"

เรียนรูโดยการสังเกต  เศคาริยาห  ๑.๔
สํ านึกถึงชีวิตที่ส้ัน เศคาริยาห  ๑.๕
พระเจาขอใหเขาถวายเวลาและพลังงานแกส่ิงที่เปนนิรันดร
หนักลับสูพระวจนะ    เศคาริยาห  ๑.๖
สํ านกึวาพระเจาทรงจัดการกับเราบนพื้นฐานของวิธีและการกระทํ าของเรา  เศคาริยาห ๑.๖

ผลที่เกิดขึ้น
ผูน ําและประชาชนเชื่อฟง  ผูน ําทางการเมือง  (เศรบุบาเบล)  และผูนํ าฝายวิญญาณนํ าทาง

ฮกักัย ๑.๑๒
เขา "กลัว"  หรือรับขอความอยางจริงจัง  ฮักกัย  ๑.๑๒
พระเจาทรงประกอบผูที่ตอบสนองดวยการทรงสถิตและพระวิญญาณของพระองค ฮักกัย

๑.๑๓-๑๔
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ส่ิงทีสํ่ าคญักอนอื่นใดถูกวางไวตามระเบียบที่ถูกตอง  ฮกักยั ๑.๑๔
พระเจาทรงอวยพรเขา  จงเปรยีบเทียบสภาวะของฮักกัย  ๒.๑๕-๑๗  และสภาวะใน  ๑๘-๒๐

การฟนฟูภายใตโซโลมอน
ขออางอิง  ๒  พงศาวดาร  ๖-๗
สภาวะที่เปนอยู

มกีารตระเตรียมพระวิหารเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา  “วิหารที่ถูกเตรียมไวแลว”  อาจนํ ามาใช
ไดในฝายจติวิญญาณกับชีวิตของคุณ  ถาคุณเตรียมวิหารของคุณ  พระเจาจะทรงใหเกียรติวิหารนั้น
ปจจัยที่ทํ าใหต่ืนตัว

การมอบถวาย  “พระวิหารที่เตรียมไวแลว”  แตพระเจาทํ าใหเกิดการฟนฟูข้ึน
ใน ๒ พงศาวดารบทที่ ๖  โซโลมอนนมัสการพระเจา
ทบทวนสิง่ที่พระเจาทรงกระทํ าในอดีต
รองขอบนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจา

ผลที่เกิดขึ้น
ในบทที่  ๗  พระเจาตอบสนองดวยสิ่งตอไปนี้
พระสิริซึ่งเต็มไปหมดจนปุโรหิตรับใชอยูไมได
ฟนวญิญาณแหงการนมัสการและการถวายบูชา
ทางเลือก,  การฟนฟอูาจมีตอไปหรือหยุดลง  ข้ึนอยูกับการตอบสนองของคนตอพระวจนะของ

พระเจา
การเปดเผยถึงกุญแจไปสูการฟนฟู  ๒  พงศาวดาร  ๗.๑๔

การฟนฟูภายใตโยนาห
ขออางอิง  หนงัสือโยนาห
สภาวะที่เปนอยู

1. โยนาหเปนกบฎและไมตองการทํ าพระบัญชาของพระเจาใหสํ าเร็จและใหใชเปนอุปกรณ
ของการฟนฟู

2. นนีะเวหเปนเมืองที่โหดรายมาก
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ปจจัยที่ทํ าใหต่ืนตัว
1. แทจริงแลวการฟนฟูเร้ิมตนทามกลางกลาสีเรือที่ไมไดเชื่อพระเจา (โยนาห ๑.๑๖)  และที่

โยนาหในทองปลา (โยนาห ๒)
2. การเทศนาของโยนาหถึงขอความของการสํ านึกผิดในนีนะเวห

ผลที่เกิดขึ้น
1. คนทัง้เมืองสํ านึกผิดกลับใจใหม
2. นีเ่ปนการฟนฟูเดียวเทานั้นที่บันทึกไวใน         ดินแดนตางประเทศของคนตางดาวหนังสือ

โยนาหแสดงวาพระเจาไมไดเปนเพียงพระเจาของชนชาติยิวเทานั้น  โยนาหบทที่ ๒  แสดงใหเห็นวา
ความรอดเปนของพระเจาไมเกี่ยวกับวัฒนธรรม  การศึกษาพิธีกรรมหรือนิกาย

การฟนฟูภายใตเนหะมีย
ขออางอิง  เนหะมีย  ๘.๑๐
สภาวะที่เปนอยู

การสรางใหมนํ าหนาหารฟนฟู  จงอานเนหะมยี  ๑-๖  เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการเปรียบเทียบ
ทางธรรมชาตขิองสิ่งที่ตองเกิดขึ้นฝายวิญญาณกอนที่เราจะพบกับการฟนฟู

ร้ือขยะทิ้งไป
สรางรากฐานขึ้นมาใหม
เรียนรูวาจะเอาชนะศัตรูไดอยางไร

ปจจัยที่ทํ าใหต่ืนตัว
1. การสรางกํ าแพง (เนหะมีย) และพระวิหาร (เอสรา)
2. งานรบัใชของทั้งเอสราและเนหะมีย
3. ความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันและความรวมมือของประชาชน  เนหะมยี ๓ และ ๔.๖

ผลที่เกิดขึ้น
มีปจจัย  ๙  ประการอยูในการฟนฟูภายใตเนหะมีย
๑. มกีารเนนพระวจนะของพระเจาขึ้นใหม

ประชาชนเอาหนังสือมาใหผูนํ าและมีส่ิงตอไปนี้เกิดขึ้น
. อานพระวจนะ  เนหะมีย  ๘.๑-๕,๑๘
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. การสอนและการเทศนาพระวจนะ  เนหะมีย  ๘.๘

. ความเขาใจในพระวจนะ  เนหะมีย  ๘.๑๒

. การเชื่อฟงพระวจนะ  เนหะมีย  ๑๐.๒๙
การฟนฟูเร่ิมตนที่  ประชาชนกลบัมาหาพระวจนะของพระเจา  คนที่ไดรับการฟนใจก็ไดกลาย

เปนเครือ่งมอืของการฟนฟู  คนแตละคนที่ไดรับการฟนใจทํ าใหเกิดการฟนฟูในคนสวนรวม
การฟนฟนูีเ้รียกรองใหมีผูซึ่งถวายตัวยอมจํ านนตอพระวจนะ  เหตผุลทีเ่อสราเปนผูที่พระเจา

ทรงใชไดในบทบาทนี้ก็คือ
“เพราะวาพระหัตถประเสริฐขงอพระเจาอยูกับทาน  เพราะวาเอสราไดต้ังใจของทานที่จะ

ศึกษาธรรมบญัญัติของพระเจา  และกระทํ าตามและสอนกฎเกณฑและกฎหมายของพระองคในอิสรา
เอล”

อสรา ๗.๙–๑๐
๒.  รับรูและสํ านึกวาพระเจาทรงเปนพระเจาทั้งในอดีตและปจจุบัน  เนหะมีย ๙
๓.   ความยํ าเกรง  เนหะมีย  ๘.๕

ก.  ยํ าเกรงพระเจา    เนหะมีย  ๘.๕
ข.  ยํ าเกรงพระวจนะ
. ย ําเกรงวันของพระเจา  เนหะมยี  ๑๐.๓๑,  ๑๓.๑๕–๒๖

๔.  การกลับสูการนมัสการที่แท   เนหะมีย  ๘.๖  และบทที่  ๙  ทัง้หมด
๕.  การปฎิเสธโลก  การแยกตวัออก  กลับสูจริยธรรม  เนหะมีย  ๙.๒, ๒๘, ๑๐.๑๓.๓
๖. การถวายตัวใหม  เนหะมยี ๙.๓๘, ๑๐.๒๙

. ตอพระวิหารของพระเจา  เนหะมีย  ๑๐.๓๙

. ตอการเปนผูอารักขา  เนหะมยี  ๘.๑๐, ๑๐.๓๗, ๑๓.๑๑–๑๒

. ตอการอดอาหาร  เนหะมีย  ๙.๑

. ตอการอธิษฐาน   เนหะมีย
๗.  ถวายการปรนนิบัติอยางเต็มใจ

ก.   ตอพระเจา เนหะมีย  ๑๑.๑–๒
. ตอพีน่องชาย-หญิง ในองคพระผูเปนเจา  เนหะมีย  ๘.๑๐

๘.  การกลับสูความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน  เนหะมีย  ๘.๑
๙.  การสํ านึกถึงความผิดบาป  ๙.๓๓

ก.สํ านึกบาป  เนหะมีย  ๙.๓๓
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ข.  การกลับใจและสารภาพ   เนหะมีย  ๙.๑–๓
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