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ในปาเลสไตน์ ดินแดนที่ลูกหลานอิสราเอลเข้าไปอาศัยอยู่นั้น 

มีชาวพื้นเมืองที่เรียกว่า คานาอันเป็นพวกชั่วร้ายทารุณ 

ใช้ภาษาต่างจากพวกอิสราเอล มีการบูชายัญด้วยมนุษย์ 

นับถือบรรดาพระต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาเองด้วยวัตถุเช่น เงิน 

ทอง ทองสัมฤทธิ์ และไม้

โอ  พระบาอัลเจ้า  

เราขอถวายเลือดเด็กอันบริสุทธิ์

นี้เป็นเครื่องบูชายัญระงับพระ

พิโรธของพระองค์

โปรดรับชีวิตของลูกข้าที่นำมา

บูชายัญเพื่อชำระบาปข้าด้วย

สักวันหนึ่งถ้าเราได้เป็นมหาปุโรหิต 

เราก็ต้องทำพิธียังงั้นให้พวกเขาเหมือนกัน

น่าขมขื่นใจ แต่ก็ต้องทำน่ะ 

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วน่า

พระเจ้าทรงส่งผู้เผยพระวจนะและปุโรหิตต่างๆ มาเตือนพวก

เขาให้กลับใจสำนึกผิด แต่พวกเขาไม่ยอมละทิ้งบาปของตน 

เวลานี้พระเจ้าจึงทรงต้องจัดการกับคนคานาอันเหล่านี้อย่างที่เคย

ทรงทำมาแล้วกับเมืองโสโดมและโกโมราห์ในสมัยของโนอาห์

พระราชบัญญัติ 18 : 9 - 11
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คนนับถือรูปเคารพในดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาพยายามต่อสู้

กับบรรดาลูกหลานอิสราเอลที่เข้ายึดบ้านเมืองของตน 

แต่พระเจ้าทรงให้กำลังแก่พวกอิสราเอลเอาชนะคนเหล่านั้นได้

บังอาจเข้ามาในที่

ศักดิ์สิทธิ์นี้ได้อย่างไร

เจ้าจะไม่ได้ฆ่าเด็ก

อีกต่อไปแล้ว

ในที่สุดสงครามนองเลือดก็ยุติ    

พวกฮีบรูเอาชนะศัตรูได้   

และก่อนที่จะเข้าครอบครองแผ่นดิน 

โยชูวาก็ลุกขึ้นปราศรัยต่อหน้าฝูงชน

ต้องไปอยู่ในอียิปต์สี่ร้อยปีและหลังจากนั้น

จะทรงนำออกมายังดินแดนแห่งนี้ที่พวกท่านกำลังยืนอยู่

บัดนี้เราลูกหลานที่มีชีวิตอยู่ห่างจากเวลานั้นถึง 500 ปี 

ก็ได้เห็นกันแล้วว่าพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญา

ที่ทรงให้ไว้แก่อับราฮัม

จากนี้ให้เราเข้าไปตั้งบ้านเรือนให้ทั่วดินแดนนี้ 

แต่อย่าประพฤติตามอย่างคนบาปที่อยู่มาก่อนหน้าเรา 

เพราะพระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษพวกเจ้าอย่างที่

ทรงทำกับพวกเขาเหมือนกัน

ตอนที่อับราฮัมบรรพบุรุษของเรา 

ออกจากเมืองที่ผู้คนนมัสการรูปเคารพ 

พระเจ้าได้ทรงสัญญากับท่านด้วยพระองค์

เองว่า เชื้อสายของท่านจะเป็น

ชนชาติที่ยิ่งใหญ่ 

โยชูวา 24 : 2 - 14
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พวกเขาอยู่อย่างสันติในดินแดนใหม่แห่งนี้ 

แต่ละคนมีที่ดินทำไร่ ไถนา ออกพืชผลอุดมสมบูรณ์ 

พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาทุกคน

ไปกินข้าวกัน

ได้แล้วจ้ะ

เอาหินตรงนี้ออก

เสร็จก็เรียบร้อย

และอย่างที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ 

ชาวฮีบรูทวีจำนวนขึ้นจนเต็มแผ่นดินนั้น 

ทุกเมืองมีแต่ผู้คนปรารถนาดี มีใจยุติธรรมต่อกัน 

เกิดเป็นชนชาติใหม่ที่เรียกว่า อิสราเอล

สันติสุขมีแด่เธอ 

วันนี้ปลาเป็นยังไงบ้าง

สดๆ 

จากทะเลอย่าง

เคยล่ะจ้ะ
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พระเยโฮวาห์ทรงปราบศัตรูของพวกท่านราบคาบแล้วก็จริง 

แต่ยังมีรูปเคารพอีกมากมายเหลืออยู่ท่านทั้งหลายจงเลืือกเสียในวันนี้

ว่าจะปรนนิบัติใคร พระเทียมเท็จของคนเหล่านั้นในดินแดนที่เราอยู่ 

หรือพระเจ้าของอับราฮัม แต่สำหรับข้าและครอบครัว

เราจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าเท่านั้น

ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เราละทิ้งพระองค์

ไปปรนนิบัติพระอื่นเลย พระองค์ทรงนำเราออกจาก

ความเป็นทาสในอียิปต์ด้วยฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่และ

ทรงคุ้มครองเราในถิ่นทุรกันดารเสมอมา
และพระเจ้าทรงขับไล่ชนชาติทั้งหลาย

ออกไปแม้แต่คนอาโมไรต์ที่อยู่ในดินแดนนี้เพราะฉะนั้นเรา         

จะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ด้วยเพราะพระองค์ทรง

เป็นพระเจ้าของเรา
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ 

ทรงหวงแหนถ้าท่านละทิ้งพระองค์ไปติดตาม

ปรนนิบัติพระอื่น พระองค์จะทรงหันกลับทำ

อันตรายและผลาญท่านเสียเป็นแน่

ขอปฏิญาณว่าจะปรนนิบัติ

พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

ท่านทั้งหลายเป็นพยานให้ตัวเองว่า

ท่านเลือกปรนนิบัติพระเจ้า

วันนี้เราจะจารึกถ้อยคำของ

ท่านไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติ

ของพระเจ้า
เราเชื่อฟังโมเสสอย่างไร ก็จะเชื่อฟังท่าน

อย่างนั้น พระเยโฮวาห์เจ้าองค์เดียวประทับอยู่กับโมเสสฉันใด 

พระองค์จะทรงอยู่กับท่านฉันนั้น ใครก็ตามที่เป็นกบฏ

ฝ่าฝืนพระบัญญัติจะต้องถูกประหารเสีย

ผู้คนดำเนินชีวิตภายใต้การปกครองของผู้วินิจฉัย 

ซึ่งเป็นผู้เข้าเฝ้าพระเจ้าพูดคุยกับพระองค์ 

และอ่านถ้อยคำของโมเสสรวมทั้งอธิบายสั่งสอน 

ผู้คนให้เชื่อฟังและทำตามพระบัญญัติของพระเจ้า

พระบัญญัติของ           

พระเจ้าเขียนไว้ว่าอย่างไร 

เรื่องคนถูกวัวขวิด

โมเสสบอกว่า 

เจ้าของวัวต้องชดใช้ค่าเสีย

หายและให้ฆ่าวัวตัวนั้นเสีย

อพยพ 21 : 28 - 29 ;  โยชูวา 24 : 15 - 24

เราทั้งหลาย 

เป็นพยาน
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เมื่อไม่เห็นอัศจรรย์ด้วยตา คนรุ่นต่อมา                  

ก็เริ่มลืมเลือนพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเขาและหัน 

ไปกราบไหว้บูชารูปปั้นต่างๆ ที่ไร้ชีวิตไร้จิตใจ 

รวมทั้งบูชาบรรพบุรุษของตนด้วย

ผู้คนจดจำอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำในสมัย

โมเสสและโยชูวาอยู่ชั่วเวลาหนึ่ง พวกเขาสำนึก

ถึงพระคุณที่ทรงปลดปล่อยตนจากพันธนาการ

ของชาวอียิปต์และปรนนิบัติพระเยโฮวาห์เจ้า

ตลอดจนถวายเครื่องบูชาตามพระบัญชาทุกอย่าง

พ่อครับ 

ทำไมพวกปุโรหิตต้องฆ่าลูกแกะของเรา 

ทูตมรณะกำลังจะมาเหมือนตอนที่พวกเรา

อยู่ในอียิปต์เหรอครับ

เปล่าหรอกลูก ทูตมรณะไม่มาหรอก 

แต่เลือดลูกแกะตัวนี้จะกลบเกลื่อนบาปต่างๆ 

ที่เราทำ ให้เราได้เป็นคนบริสุทธิ์สะอาดต่อ 

พระเจ้ายังไงล่ะ

พวกเขาเคยสัญญากับโยชูวาว่าจะนมัสการ 

และประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ 

แต่บางคนได้ละทิ้งคำสัญญานั้นไป

อย่างที่โยชูวาเคยเตือนไว้ 

พระเจ้าทรงส่งบรรดากษัตริย์เมืองต่างๆ 

ที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาทำลายล้างอิสราเอล

อย่า...พระบาอัล 

ช่วยด้วย

ตาย.....

ผู้วินิจฉัย 3 : 7 - 8 , 12 - 13 , 4 : 1 - 2 , 10 :  6 - 7
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เมื่อใดที่ชนชาติของพระเจ้าถูกพระองค์

พิพากษาลงโทษพวกเขาก็หวนคิดถึงพระบัญญัติ

แล้วก็กลับใจสารภาพความผิดบาปต่อพระองค์

พระเยโฮวาห์เจ้าข้า 

ขอทรงโปรดยกโทษความบาป

ของลูก ขอสันติสุขกลับคืนมาเถิด
พอเขาสำนึกผิดและสารภาพ 

พระเจ้าก็ทรงยกโทษ 

และให้เขาได้ดินแดนคืน

ผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายไม่อยากเชื่อฟังผู้วินิจฉัย

ซึ่งเป็นคนกลางพูดคุยกับพระเจ้าแล้วนำพา

ชีวิตพวกเขาให้ดำเนินไปตามธรรมบัญญัติ 

พวกเขาอยากมีกษัตริย์ไว้ปกครองตนเอง

ซามูเอลหนึ่งในบรรดาผู้เผยพระวจนะและผู้วินิจฉัย

ในยุคนั้นเตือนว่า พระเจ้าทรงปกครองพวกเขาอยู่

การมีกษัตริย์จึงหมายถึงการละทิ้งไม่ให้พระองค์เป็น 

กษัตริย์เหนือพวกเขาอีกต่อไป แต่คนเหล่านั้นไม่ต้อง 

การจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อในสิ่งที่ตามองไม่ 

เห็นอีกต่อไป และเมื่อซาอูลเป็นกษัตริย์พระองค์

ใช้อำนาจในทางที่ผิด ทรัพย์สินเงินทองของพวกเขา

ตกเป็นของกษัตริย์ นอกจากนั้นบุตรชายหญิงก็ต้อง

ไปรับใช้พระองค์ด้วย

เรือกนาไร่สวนของเจ้าต้องถูกริบเป็นของ

หลวงเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินนี้ส่วนลูก

สาวเจ้าเราจะชุบเลี้ยงเอาไว้ในวัง

1     ซามูเอล 8
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ในวัยชรากษัตริย์ซาอูลทรงถูกวิญญาณชั่ว 

เข้าสิง ทำให้พระองค์ไม่อาจควบคุมอารมณ์ได้

วันหนึ่งพระองค์ทรงพุ่งหอกหมายจะฆ่า 

เด็กหนุ่มชื่อดาวิด ซึ่งกำลังดีดพิณถวาย

กษัตริย์ซาอูลทำบาปมากขึ้นเรื่อยๆ พระองค์ทรงอิจฉาและหวาด

ระแวงผู้คน นอกจากนี้วิญญาณชั่วทั้งหลายได้สัญญากับพระองค์ว่า

จะทำให้พระองค์มีอำนาจพร้อมทั้งทรัพย์สินเงินทอง แต่สุดท้ายสิ่งที่ 

ซาอูลได้รับกลับกลายเป็นความขมขื่นทุกข์ทรมานภายในจิตวิญญาณ

ซาอูลทรยศต่อพระเจ้าผู้ทรงสถิต

อยู่ และหันไปหาพ่อมดหมอผี
ข้ามองเห็นความมืด นี่เป็น

ลางร้าย ท่านต้องตายในสนามรบ 

และจะมีคนมาแทนท่าน

ซาอูลทรงตายในสนามรบ 

และวิญญาณของท่านถูกส่งไปนรก

พระเจ้าทรงเลือกเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นกษัตริย์แทนซาอูล 

เขาเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่รักพระเจ้าและเชื่อฟังพระบัญญัติ 

เด็กหนุ่มคนนี้คือคนที่ซาอูลเคยพยายามฆ่ามาแล้ว

พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยง

แกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทำให้

ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดทรงฟื้นจิต

วิญญาณของข้าพเจ้า

1     ซามูเอล 18 : 10 - 11 , 31 :  4 , 16 : 1 - 13 ; สดุดี 23 :  1 - 3

ดาวิดเป็นคนชอบธรรม 

และเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า เป็นไปได้ไหมว่า 

เขาคือผู้ที่มาปลดปล่อยผู้คนจากบาปและความตาย 

ดาวิดคือคนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้หรือเปล่า
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ดาวิดเขียนไว้ว่า 

ความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำ

ของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่ง

อยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย แต่ความปีติยินดี

ของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนา

พระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน เขาเป็น

เช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล

และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำ

เริญขึ้น คนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้น แต่เป็นเหมือนแกลบ

ซึ่งลมพัดกระจายไป เหตุฉะนั้นคนอธรรมจะไม่ยั่งยืนอยู่

ได้เมื่อถึงคราวพระเจ้าพิพากษา หรือคนบาปไม่ยืนยงในที่ 

ชุมนุมของคนชอบธรรม เพราะพระเจ้าทรงทราบทางของ

คนชอบธรรมแต่ทางของคนอธรรมจะพินาศไป

เมื่อซาอูลสิ้นพระชนม์ 

ดาวิดได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล 

พระองค์ทรงนำประชาชนให้นมัสการ

และประพฤติตามพระบัญญัติ

คืนที่ดินให้หญิงคนนี้ไป 

รวมทั้งยกเว้นภาษีให้นางด้วย

ประเทศชาติมั่งคั่ง 

และดำเนินอยู่ในความชอบธรรม 

ภายใต้การปกครองของดาวิด

2  ซามูเอล 2 : 4 ;  สดุดี 1 ;  กิจการ 13 : 22 - 23
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พระเจ้าตรัสกับดาวิด 

ทรงให้ดาวิดได้เห็นถึงหลายสิ่งที่จะมีมาในภายหน้า 

ดาวิดเขียนคำเผยพระวจนะเหล่านั้นไว้ในหนังสือสดุดี 

ซึ่งยังคงใช้ขับร้องและอ่านกันมาจนถึงปัจจุบัน

ดาวิดเขียนถึงพระเมสสิยาห์

ผู้จะเสด็จมาไว้ว่า

เพื่อท่านจะได้พิพากษาประชากรของพระองค์ด้วย 

ความชอบธรรม และคนยากจนของพระองค์ด้วยความ 

ยุติธรรม ให้การช่วยกู้แก่ลูกหลานของคนขัดสนและขยี้ 

ผู้บีบบังคับ ในสมัยของท่าน ขอความชอบธรรมเจริญขึ้น 

และสันติภาพอันอุดม จนไม่มีดวงจันทร์ ขอท่านครอบ 

ครองจากทะเลถึงทะเล และจากแม่น้ำนั้นถึงที่สุดปลาย 

แผ่นดินโลก ขอพระราชาทั้งปวงกราบลงไหว้ท่าน บรร- 

ดาประชาชาติ จงปรนนิบัติท่าน ท่านไถ่ชีวิตของเขาจาก 

การบีบบังคับและความทารุณ ขอให้ท่านผู้นั้นมีชีวิตยืน 

นานให้เขาอธิษฐานเผื่อท่านเรื่อยไปและอวยพรท่านวัน     

ยังค่ำ ขอนามของท่านดำรงอยู่เป็นนิตย์ชื่อเสียงของ 

ท่านยั่งยืนอย่างดวงอาทิตย์ให้คนอวยพรกันเองโดยใช้ 

ชื่อท่าน ประชาชาติทั้งปวงเรียกท่านว่าผู้ได้รับพระพร

                                         (สดุดี 72)

พระเจ้าตรัสกับดาวิดว่า “เมื่อเจ้าตาย 

เราจะให้บุตรของเจ้าสถาปนาอาณาจักร

ของเจ้า เขาจะสร้างนิเวศเป็นที่นมัสการเรา 

และเราจะสถาปนาราชอาณาจักรของ 

เขาให้ดำรงอยู่เป็นนิตย์ 

หลังจากดาวิดสิ้นพระชนม์ ซาโลมอน บุตรชายของดาวิดได้ขึ้น

เป็นกษัตริย์ ซาโลมอนทรงสร้างพระวิหาร(966ปีกคศ.)ตามราย

ละเอียดที่พระเจ้าทรงให้ไว้แก่ดาวิดทดแทนพลับพลาเก่าแก่ที่พวก

เขาใช้กันมาตั้งแต่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ชนชาติอิสราเอลร่ำรวยมั่งคั่ง

อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาที่ว่าจะทรงนำ

พวกเขามาถึงดินแดนแห่งนั้นและจะทรงอวยพรเขาที่นั่น

แต่มีพระสัญญาข้อหนึ่งที่พระเจ้ายัง               

ไม่ทรงทำให้สำเร็จ นั่นคือ การเสด็จมาของพระผู้ช่วย 

ให้รอดผู้ซึ่งจะเสด็จมาทำลายกิจการของมารซาตาน 

ผู้คนยังคงทำผิดบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเลือดสัตว์ก็ยัง 

คงถูกใช้เป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าเพื่อลบบาป 

อยู่เนืองๆ แต่พวกเขาต่างก็สำนึกในพระคุณ 

ของพระเจ้าที่ทรงให้พวกเขามีหนทางชำระบาป 

อย่างนี้ไปพลางๆ จนกว่าจะถึงเวลาที่องค์พระผู้ช่วย 

ให้รอดจะเสด็จมาขจัดบาปให้สิ้นตลอดไป

2 ซามูเอล 7 : 12 - 16 ; สดุดี 22 : 14 - 18 , 72 : 1 - 20
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ผู้คนพากันมาฟังคำเทศนาจากพระธรรม    

บัญญัติในพระวิหารด้วยความเปรมปรีดิ์ 

โดยเฉพาะตอนที่เป็นคำเผยพระวจนะ 

เรื่องการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด

พระเจ้าทรงปฏิญาณกับดาวิดอันเป็นสัจจะซึ่งพระองค์จะไม่          

หันกลับคือว่า “เราจะตั้งบุตรชายจากร่างกายของเจ้าไว้บน 

บัลลังก์ของเจ้า” เจ้าเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ให้กำเนิด 

แก่เจ้าแล้ว จงจูบพระองค์ด้วยใจจริงเกลือกว่า                

พระองค์จะทรงพระพิโรธ และเจ้าต้องพินาศจากทาง                               

นั้นเพราะพระพิโรธของพระองค์จุดให้ลุกได้รวดเร็ว

ดาวิดทรงเขียนถึงพระผู้ช่วยให้รอด

ที่กำลังจะเสด็จมาไว้มากมาย

สดุดี110:1พระเจ้าตรัสกับพระองค์ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า

“จงนั่งที่ข้างขวาของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของเจ้า

เป็นแท่นรองเท้าของเจ้า”

สดุดี110:4พระเจ้าทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่เปลี่ยนพระทัย

ของพระองค์“เจ้าเป็นปุโรหิตเป็นนิตย์ตามอย่างของ

เมลคีเซเดค”       

สดุดี45:67พระเจ้าข้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์และ

เป็นนิตย์พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดการ

อธรรมฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ท่านได้ทรงเจิม

พระองค์ท่านไว้ ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้ง

ปวงของพระองค์ท่าน

มีคำเผยพระวจนะถึงพระผู้ 

ช่วยที่กำลังเสด็จมาอีกว่า

สดุดี 89 : 26 – 27 และเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปีสูง 

ที่สุดในบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลก

สดุดี 40 :8  ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ 

ปีติยินดีที่กระทำตามน้ำพระทัยพระองค์พระธรรมของ 

พระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์

สดุดี 78 : 2   ข้าพเจ้าจะอ้าปากกล่าวคำอุปมา 

ข้าพเจ้าจะกล่าวคำลึกลับของโบราณกาล

บางเรื่องที่ดาวิดเขียนถึงพระผู้ช่วยที่จะเสด็จมา 

ปลดปล่อยก็ยากที่จะเข้าใจ

สดุดี 22:6 ข้าพระองค์เป็นดุจตัวหนอนมิใช่คน  

คนก็ด่า ประชาก็ดูหมิ่น

สดุดี 22:14-16 ข้าพระองค์ถูกเทออก 

เหมือนอย่างน้ำ กระดูกทั้งสิ้นของข้าพระองค์ 

หลดลุ่ยไปจิตใจก็เหมือนขี้ผึ้งละลายภายใน 

อกของข้าพระองค์กำลังของข้าพระองค์เหือดแห้ง 

ไปเหมือนเศษหม้อดินและลิ้นของข้าพระองค์ก็ 

เกาะติดที่ขากรรไกร พระองค์ทรงวาง 

ข้าพระองค์ไว้ในผงคลีมัจจุราช

สดุดี 22:16 เขาแทงมือแทงเท้าข้าพระองค์

ซาโลมอนครองราชย์ด้วยความมั่งคั่งและยาวนาน แต่หลังรัชกาลพระองค์ราชอาณาจักรกึ่งหนึ่งที่อยู่ทางเหนือ

ก็แยกตัวออกและแต่งตั้งให้ชายชั่วคนหนึ่งชื่อเยโรโบอัมเป็นกษัตริย์ เนื่องจากราชอาณาจักรทางเหนืออยู่ไกลจาก

พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาก็เลยสร้างปูชนียสถานสูงขึ้นมาเองใหม่ซึ่งภายในเต็มไปด้วยวัวทองคำ

ซึ่งเป็นรูปเคารพของพวกเขา

ดูพระเจ้าของท่านผู้ทรงนำท่าน

ออกจากอียิปต์และท่านเหล่านี้เป็นปุโรหิต

ของพระองค์

นี่ไม่ตรงกับบัญญัติของโมเสสนะ 

แล้วพระวิหารที่พระเจ้าทรงสถาป-

นาไว้ที่กรุงเยรูซาเล็มล่ะท่าน
มีหนทางไปถึงพระเจ้ามากมาย 

บางคนเรียกพระองค์ว่าพระเยโฮวาห์บางคน

เรียกว่าพระอัลล่าห์บางคนเรียกว่าพระเคโมชแต่

ของเราเรียกพระองค์ว่า พระบาอัลยังไงล่ะ

แล้วพระธรรมบัญญัติที่พระเจ้าทรง

มอบไว้กับผู้เผยพระวจนะของพระองค์ล่ะ พระเจ้า

ตรัสสั่งไม่ให้เรามีพระเจ้าอื่นใด ในนั้นบอกว่าเรามี

พระเจ้าองค์เดียวและมีทางเดียวเท่านั้น

เยโรโบอัมเป็นกษัตริย์ประมาณ 975 ปีกคศ.  – 1 พงศ์กษัตริย์ 12 : 20 , 28 - 29 ;  สดุดี 2 : 7 , 12 , 22 : 6 , 14 - 18 , 

40 : 8 , 78 : 2 , 45 : 6 - 7 , 89 : 26 - 27 , 110 : 1 , 4 , 132 : 11
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เจ้าคิดว่าพระเจ้า

มีใจคับแคบงั้นรึ

พอกันทีข้าไม่อยากได้ยินอีกแล้ว 

เดี๋ยวนี้ศาสนาประจำแผ่นดินนี้คือ พระบาอัล 

ใครไม่นับถือก็เอามันไปประหารเสีย

เมื่อบรรดาปุโรหิตเลือกวัวเป็นรูปเคารพ พวกเขาก็ทำลงไปโดยไม่รู้ว่ากำลังเลือกนมัสการลูซิเฟอร์ ทูตสวรรค์ผู้ทำผิดบาป 

พวกเขากำลังนมัสการสิ่งชั่วร้าย และลูซิเฟอร์เองก็ปีติยิ่งนักที่ทำให้คนหันเหจากความคิดเรื่องพระผู้ช่วยให้รอดที่จะเสด็จมาได้

ข้าแต่พระบาอัล 

ขอทรงรับเครื่องบูชายัญจาก

ข้าน้อยผู้ต่ำต้อย

ขอถวายพระพรแด่จอมมารดา

แห่งสวรรค์ โปรดฟังคำวิงวอนของเราและ

อภัยโทษบาปทั้งหลายให้เราด้วย

เจ้าเข้ามาทำอะไร

ในที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้

ในพระนามของพระเยโฮวาห์ผู้ซึ่งท่านละทิ้งไป

 พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า โอรสองค์หนึ่งจะทรงเกิดมาในราชวงศ์ของดาวิด 

ผู้ปลดปล่อยจะเกิดจากพงศ์พันธุ์ของท่าน นามของโอรสนั้นคือโยสิยาห์ 

และพระองค์จะเผาปุโรหิตของพระบาอัลบนแท่นนี้

1 พงศ์กษัตริย์ 12 : 28 , 13 : 1 - 2, เยเรมีย์ 44:17-25
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กล้าดีอย่างไรถึงพูดแบบนี้ 

มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงบอกถึงสิ่ง

ที่จะเกิดขึ้นในวันหน้าได้

ขอเตือนเจ้าในพระนามของ

พระเจ้าว่า บนแท่นนี้กษัตริย์โยสิยาห์ 

จะทรงเผากระดูกปุโรหิตพวกนี้

พระเจ้าจะทรงให้หมายสำคัญให้เจ้า

เห็นว่าทรงใช้ข้ามา แท่นบูชางดงามนี้ที่เจ้าสร้าง

เพื่อนมัสการรูปเคารพที่ไร้ชีวิตพวกนี้จะพังลง 

แล้วขี้เถ้าจะถูกเทออกมา

ฮ่ะ ฮ่ะ ฮา 

ฟังไอ้โง่บ้าศาสนามันพูดสิ 

มันคิดว่ามันถูกอยู่คนเดียว 

คนอื่นผิดหมด

จับมันเอาไปประหาร 

บังอาจดูหมิ่นศาสนาของคนอื่น

โอ แขนของข้าทำไม

เหี่ยวแห้งไปอย่างนี้ พระเยโฮวาห์ 

ทรงลงโทษข้าแล้ว โปรดวิงวอนขอ 

พระเจ้ารักษาข้าทีเถิด

ข้าแต่พระเจ้าองค์จอมเจ้านาย 

ขอทรงรักษาพระหัตถ์ของกษัตริย์

ให้หาย เพื่อเขาจะได้รู้จักพระองค์

อัศจรรย์จริงๆ 

พระเจ้าทรงทำให้มือ

ข้าดีเหมือนเดิม

1 พงศ์กษัตริย์ 13 : 2 - 6
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พระเยโฮวาห์เจ้า 

เร็วขนาดนี้เลยหรือ

ไม่มีอะไรเหลือเลย 

พระเจ้าทรงทำลายศาสนา

ของข้าหมด

พระเจ้าทรงใช้เจ้ามาจริงๆ 

ผู้พยากรณ์คนไหนของพระบาอัลก็ทำอย่างนี้ไม่ได้ 

กลับไปวังกับข้าให้ข้าเลี้ยงข้าวปลาอาหาร 

และมอบทรัพย์สมบัติและเกียรติยศให้แก่เจ้า 

ในฐานะผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

ข้าไปกับพระองค์ไม่ได้ 

พระเจ้าทรงสั่งไม่ให้ข้ากินหรือดื่มอะไรเมื่ออยู่ในอิสราเอล 

ทั้งยังทรงสั่งไม่ให้ข้ากลับไปทางเดิมที่มาด้วย

ว่าแต่ที่ท่านบอกว่า 

กระดูกของปุโรหิตพวกนั้นจะถูกเผาบน

แท่นบูชา ตอนนี้แท่นก็พังหมดแล้ว 

และไม่มีใครตายเลยนะ
พระเจ้าตรัสอย่างนั้นไม่ใช่ข้า

เปรยี้ง

ไม.่....

1 พงศ์กษัตริย์ 13 : 5 , 7 - 9

ครืน.....ครืน.....

เปรยี้ง
อ๊า...อ๊า...
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พระองค์ไม่ได้ตรัสกับ

พ่อมานานหลายปีแล้ว

อย่างที่พระเจ้าทรงสั่งผู้เผยพระวจนะของพระองค์ให้

เดินทางกลับทางอื่น โดยไม่กินข้าวกินน้ำเป็นเวลาสองวัน

และเขารู้สึกหิวกระหายมาก ขณะที่เดินทางไปมีเด็ก

หนุ่มสองคนตามไปดูว่าท่านจะไปทางไหน

พ่อครับ ถ้าไม่ได้เห็น

ด้วยตาลูกก็คงจะไม่ 

เชื่อแน่ๆ เหมือนที่ผู้เผย 

พระวจนะของอิสราเอล 

บอกไว้เป๊ะเลย

พ่อว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า 

พระเยโฮวาห์องค์เดียวเท่านั้นหรือที่เป็นพระเจ้า

ผู้มีพระชนม์อยู่จริงพระทั้งหลายที่เรานับถือเป็น

แค่ไม้ แค่ทองคำที่ไม่มีชีวิตฤทธิ์เดชอะไร

เร็วเข้า เอาลาผูกอาน 

พ่อจะขี่ไปตามหาเขา

ผู้เป็นพ่อพบคนของพระเจ้าใต้ต้นไม้ความที่อยากเห็น

คนที่มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าชัดๆ เขาจึงเข้าไปใกล้ ชาย

คนนี้เคยเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาก่อน

แต่หลังจากอาณาจักรถูกแยกเป็นสองฝ่ายเขากลับไป

นับถือรูปเคารพตามอย่างคนในบ้านเมืองเพราะคิดว่า

“ศาสนาไหนๆ ก็ดีเหมือนกันหมด ไม่ใช่หรือ”

ท่านคงจะเป็นคนของพระเจ้าที่มาจากยูดาห์ 

ท่าทางอ่อนเพลียไปกินไปดื่มที่บ้านข้าก่อนเถิด

ไม่ได้หรอก 

พระเจ้าทรงสั่งข้าไม่ให้กิน

ดื่มอะไรในเมืองนี้
ข้าก็เป็นผู้เผยพระวจนะเหมือนกัน 

เมื่อเช้ามีทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์

มาบอกข้าว่าพระเจ้าทรงสั่งให้เชิญ 

ท่านไปกินข้าวกินน้ำที่บ้าน

ขอบคุณพระเจ้า 

ข้าหิวน้ำเหลือเกินพอดี

อาหารอร่อยมาก 

ข้าคงต้องออกเดินทาง

กลับยูดาห์แล้ว

พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้าไม่ได้เชื่อฟังพระวจนะ

ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า เจ้ามากินดื่มในที่แห่งนี้ เจ้าจะเป็นศพ

ที่ไม่ได้กลับไปฝังในสุสานครอบครัวของเจ้าที่ยูดาห์”

นั่นพ่อกำลังเผย

พระวจนะอยู่นะ พระเจ้าตรัส

กับพ่อด้วยรึครับ

จริงสิลูกข้า

พ่อหมายความว่า 

เขาจะต้องตายงั้นหรือ...

1 พงศ์กษัตริย์ 13 : 10 - 22
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ผู้คนพากันละอายใจในบาป

ของตนและสัญญากันว่าจะเชื่อฟัง

ทุกถ้อยคำในหนังสือเล่มนั้น

ผู้เผยพระวจนะเดินทางไปด้วยใจเป็นทุกข์โดยรู้ว่าพระเจ้า

ทรงกระทำตามที่พระองค์ตรัสแน่นอน เขารู้ว่าจะต้องตาย

แต่ที่คาดไม่ถึงก็คือ จะเร็วเช่นนี้ และในสภาพอย่างนี้

นั่น ผู้เผยพระวจนะ

จากยูดาห์นี่นา

แปลกนะเนี่ยะ 

ข้าไม่เคยเห็นอะไรที่แปลกอย่างนี้

มาก่อนเลย สิงโตฆ่าเขาแล้วนั่งดู 

เฉยๆ ไม่ยักกะกินเข้าไป

แล้วที่สิงโตนั่ง 

เฝ้าอยู่กับลาไม่ยิ่ง 

แปลกกว่าหรอ

ผู้เผยพระวจนะเท็จเอาศพของผู้รับใช้พระเจ้าคนนั้นกลับมา

ฝังที่สุสานของตนท่ามกลางหลุมศพของผู้เผยพระวจนะของ

พระบาอัลใกล้ๆ ที่ที่พระเจ้าทรงทำลายแท่นบูชา

พระเจ้าทรงฆ่าเขาเพราะ

ความไม่เชื่อฟัง อะไรๆ ที่เขา

พูดไว้จะเป็นจริงแน่ๆ

ผู้รับใช้พระเจ้าถูกฝังไว้และในไม่ช้าผู้คนส่วนใหญ่ก็ลืม

เรื่องของท่าน แท่นบูชาได้รับการซ่อมแซมเอากลับมาบูชา

พระบาอัลอีกเป็นเวลาเกือบสามร้อยปีและไม่มีกระดูกของ

ใครถูกเผาบนแท่นบูชาแห่งนี้ตามที่คนของพระเจ้ากล่าวไว้

สามร้อยปีผ่านไป เมื่อโยสิยาห์ขึ้นครองราชย์ ในยูดาห์ (640 ปี 

กคศ.) พระองค์ทรงพบหนังสือธรรมบัญญัติในพระนิเวศของ

พระเจ้า ทรงเป็นทุกข์ใจที่เห็นว่าชนในชาติหลงลืมพระเจ้าผู้ทรง

พระชนม์อยู่และหันไปหารูปเคารพต่างๆ พระองค์จึงมีรับสั่งให้

บรรดาผู้อาวุโสผู้เผยพระวจนะปุโรหิตและประชาชนทั่วเยรูซาเล็ม 

มารวมตัวกันแล้วทรงอ่านหนังสือธรรมบัญญัติต่อหน้าพวกเขา

โยสิยาห์ครองราชย์ประมาณ 641 ปี กคศ.   - 1 พงศ์กษัตริย์ 13 : 23 - 31 ; 2  พงศ์กษัตริย์ 21 : 24 , 22 : 8 - 11 ,    

23 : 1 - 3

อ๊า...อ๊า...
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ผู้คนพากันทำลายรูปเคารพต่างๆ 

ทั่วแผ่นดินเพราะเชื่อฟังพระบัญญัติ 

พวกเขาสังหารปุโรหิตที่เผาเครื่องหอมบูชา

พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว 

และเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์

พระบัญญัติของพระเจ้าตามที่โมเสสสั่งสอน

ไว้คือ ห้ามมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ดังนั้นคนโสโดม

จึงต้องถูกขับออกจากแผ่นดินนั้น

พวกเขากวาดล้างทำลายพวกที่

เชื่อในลัทธิทรงเจ้าเข้าผีรวมทั้งคน

ทรง หมอดูและพ่อมดหมอผี

ทั้งหลายจนหมดจากแผ่นดิน

ทำลายลูกแก้วดูดวง

แล้วเผาบ้านหลังนี้เสีย

2 พงศ์กษัตริย์ 23 : 5 , 7 , 10

พระแม่เจ้าช่วยด้วย

ไอ้พวกใจแคบ
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โยสิยาห์เสด็จขึ้นไปบน

ปูชนียสถานสูงที่ซึ่งเยโรโบอัม

กษัตริย์องค์แรกของอิสราเอล

และผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า

เคยเผชิญหน้ากัน

เมื่อ 300 ปีก่อนด้วย

พระองค์รื้อเผาทำลายแท่นบูชา

และรูปเคารพต่างๆ ตลอดจนต้นไม้ 

ทั้งหลายแล้วบดเป็นผงคลี

เรามีพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น 

และพระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้คนนมัสการผ่าน

รูปเคารพใดๆ ทั้งสิ้นพวกปุโรหิตจอมปลอมเหล่านี้

ทำใหคนหลงออกห่างจากพระเยโฮวาห์

เจ้าต้องตาย

แท่นบูชาถูกรื้อทำลายลงอีกครั้งหนึ่ง 

และขี้เถ้าในนั้นก็ถูกเทออกมา

บรรดาปุโรหิตเทียมเท็จถูกฆ่า 

ถูกเผาบนซากปรักหักพังของแท่นบูชา

ไม่ไกลจากที่นั่นมีสุสานของบรรดาปุโรหิต

เทียมเท็จ โยสิยาห์ทรงบัญชาให้ขุดกระดูก

ของพวกเขาขึ้นมาเผารวมกันบนแท่นบูชา

เพื่อไม่ให้คนไปสักการะสุสานเหล่านั้นอีก

2 พงศ์กษัตริย์ 23 : 15 – 1 6
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เขาว่าจะมีผู้หนึ่งชื่อโยสิยาห์ 

ซึ่งก็คือฝ่าบาทเองจะมาที่นี่

และทำสิ่งที่พระองค์ทรงทำ

อยู่เดี๋ยวนี้ พระเจ้าข้า

เผากระดูกพวกนี้ให้หมด

ฝ่าพระบาท 

ตรงนี้เป็นหลุมศพของคนของพระเจ้า 

ที่มาจากยูดาห์เมื่อราวๆ สามร้อยปีก่อน

ที่เคยทำนายเรื่องของวันนี้ไว้

ถ้างั้นเผากระดูกอื่นๆ ยกเว้นกระดูก

ของท่าน ลัทธิบูชารูปเคารพทั้งหลายต้องหมดไป 

ไม่อย่างนั้นพระเจ้าจะไม่ทรงอวยพรเรา แล้วคำเผยพระวจนะที่มีมาก่อนหน้านี้ 300 ปี 

ก็เป็นจริงอย่างที่คนของพระเจ้าผู้นั้น พูดไว้ไม่มีผิด

เมื่อไม่มีการบูชารูปเคารพแล้ว 

กษัตริย์โยสิยาห์ทรงบัญชาให้ผู้คนรื้อฟื้นเทศกาลปัสกา 

เพื่อระลึกถึงพระเยโฮวาห์ผู้ทรงนำบรรพบุรุษของตนออกจาก

อียิปต์และทรงมอบดินแดนแห่งนี้ให้

สรรเสริญโมทนา 

พระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือโลกจักรวาล 

และชีวิตของเราตลอดจนสรรพสิ่ง

ในโลกนี้

พ่อครับ วันนี้มีอะไรพิเศษหรือครับ

แล้วพ่อก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่หนหลังถึงการ

ทรงช่วยปลดปล่อยให้เป็นไทจากเงื้อมมือของคนอียิปต์

ตลอดจนเรื่องราวของพระบัญญัติและพลับพลาและเล่า

ให้ฟังด้วยว่าเลือดที่วงกบประตูบ้านช่วยให้ลูกชายหัวปี

ไม่ต้องถูกทูตมรณะสังหารอย่างไรบ้าง ปัสกาครั้งนั้น

เป็นครั้งสำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมา

2 พงศ์กษัตริย์ 23 : 17 – 18 , 21 – 22
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ในครั้งนั้นมีกษัตริย์อ่อนแอองค์หนึ่งชื่อ อาหับ 

ทรงเป็นกษัตริย์ครองอิสราเอลในอาณาจักรทางฝ่ายเหนือ 

(874ปีกคศ.)และประทับอยู่ที่เมืองสะมาเรียใกล้ดินแดน 

ของคนไซดอนซึ่งนับถือพระบาอัล พระมเหสีของกษัตริย์

อาหับเป็นลูกสาวของปุโรหิตผู้ปรนนิบัติพระบาอัล

เป็นที่รู้กันว่าพระนางเยเซเบล

ประพฤติปฏิบัติตามศาสนา

ของตนอย่างเคร่งครัด นางไม่

ยอมรับพระเจ้าของอิสราเอลแต่

กลับยกย่องพระบาอัลและให้ผู้

คนทั่วแผ่นดินนมัสการพระบาอัล

ไปหาดูว่าใครบ้างที่เป็น

ผู้เผยพระวจนะของพระเยโฮวาห์

แล้วฆ่าให้หมด พระเจ้าของเรา

ต้องเป็นพระบาอัล

กษัตริย์อาหับทรงมีผู้รับใช้คนหนึ่งชื่อ 

โอบาดีห์ ซึ่งเคารพรักพระเยโฮวาห์
ข้าต้องไปเตือนบรรดาผู้

เผยพระวจนะของพระเจ้า

ประมาณ 918  ปี กคศ.  – 1 พงศ์กษัตริย์ 16 : 28 , 31 , 18 : 4

โอบาดีห์พาผู้เผยพระวจนะหนึ่งร้อยคนไปซ่อนไว้ในถ้ำ 

พร้อมทั้งจัดหาอาหารและน้ำไว้เลี้ยงคนเหล่านั้น
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แต่มีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งของ

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ที่ไม่ยอม

หลบซ่อนตัวชื่อ เอลียาห์

โอ กษัตริย์อาหับ เพราะพระองค์ละทิ้งพระเจ้า

ของบรรพบุรุษ หันไปกระทำชั่วตามเยเซเบลพระมเหสี 

พระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ที่พระองค์ทรงทอดทิ้งตรัสว่าฝน

หรือน้ำค้างจะไม่ตกต้องแผ่นดินอิสราเอลนี้เลย

จนกว่าข้าพระองค์จะบอกให้ตก

ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่า เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นผู้เผย

พระวจนะงั้นล่ะสิ เฮ้ย ข้ามีโหราพยากรณ์

นับเป็นพันคน ไม่มีสักคนทำนายว่าบ้านเมืองจะกันดาร ปีก่อนๆ

นี้ฝนก็ตกไม่หวาดไม่ไหว ไม่ต้องมาทำหวังดีกับข้า ไปให้พ้น

ความแห้งแล้งทวีความรุนแรงขึ้น ผู้คนเริ่มขาดแคลนอาหาร ผู้เผยพระวจนะเท็จพากันร้องเรียกพระบาอัลแต่

พระบาอัลก็ช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้ ความแห้งเล้งรุนแรงจนถึงขั้นไม่มีฝนหรือน้ำค้างเลยแม้แต่หยดเดียว พระเจ้าทรง

ให้เอลียาห์ไปบ้านหญิงม่ายคนหนึ่ง พระองค์ตรัสกับเขาว่าหญิงนั้นจะจัดหาที่พักและอาหารให้จนกว่าภัยแล้งจะสิ้นสุด

หญิงเอ๋ย 

ขอน้ำและขนมปังให้เรา

กินสักหน่อยเถิด
ขอบอกท่านตามจริงว่า 

ดิฉันมีแป้งและน้ำมันเหลือพอแค่ทำ

ขนมปังชิ้นเล็กๆ สองชิ้นสำหรับเรา

แม่ลูก เราจะทำกินกันเป็นมื้อสุดท้าย 

แล้วจะนอนรอความตายด้วยกัน
เราไม่เหลืออะไรให้หวังแล้ว 

พระเจ้าทรงลงโทษเราเพราะเรา

เป็นคนบาปหนา

อย่ากลัวไปเลย 

พระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเจ้า

ไปทำขนมปังตามที่พูดแล้ว

เอามาให้เราก่อน  จากนั้นเจ้ากับลูก

จึงค่อยกิน    พระเยโฮวาห์ตรัสว่า 

แป้งในหม้อนั้นจะไม่หมด และน้ำมัน

ในไหนั้นจะไม่ขาดจนถึงวันที่พระเจ้า

ทรงส่งฝนลงมายังอิสราเอล

เป็นอย่างที่ท่านพูดจริงๆ 

ยังมีแป้งอยู่ในหม้อดิน 

แล้วก็มีน้ำมันในไหด้วย

1 พงศ์กษัตริย์ 17 : 1 , 10 – 16
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ใช้เท่าไรก็ไม่หมด 

มีออกมาเรื่อยๆ

อัศจรรย์จริงๆ 

พระเจ้าทรงดีเหลือเกิน

หม้อใบเดียวนั้นมีอาหารให้

คนทั้งสามกินนานถึงสองปี

วันหนึ่งเมื่อเอลิยาห์กลับมา

ถึงบ้านของหญิงม่ายปรากฎ

ว่าลูกชายของนางตาย

เขาตายเพราะ

ไข้ขึ้นสูงมาก

ดิฉันเคยทำอะไรไม่ดีกับท่านรึ 

ท่านถึงมารื้อฟื้นบาปของดิฉันเพื่อให้

พระเจ้าเอาชีวิตลูกของดิฉันไป

พระเจ้ายังทรง

อยู่กับอิสราเอล

พระเยโฮวาห์เจ้าข้า 

ขอชีวิตของเด็กคนนี้กลับคืนมา

ในตัวเขาเถิด

พระเจ้าทรงฟังเสียงอธิษฐาน

ของเอลียาห์จึงทรงคืนชีวิต 

เด็กชายเข้าสู่กายของเขา

ขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิต 

พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ 

พระองค์เท่านั้นทรงเป็นพระเจ้า

เราบอกเจ้าแล้วว่า 

อิสราเอลมีพระเจ้าอยู่ด้วย

1 พงศ์กษัตริย์ 17 ; 17 – 24

ลกูแม่
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การกันดารอาหารเกิดขึ้นต่อไปอีกสามปี ผู้คนอดอยากหิวโหย 

แต่พวกเขายังคงนมัสการพระบาอัลพระเจ้าเทียมเท็จ

ทำไมพระบาอัลถึงไม่ฟังคำ

อ้อนวอนขอฝนจากพวกเราบ้าง

สงสัยพระบาอัลคงเป็นแค่รูปปั้น 

ทั้งหูหนวก ทั้งเป็นใบ้มั้ง

เยเซเบล และอาหับโทษเอลียาห์ว่าทำให้เกิดกันดาร

อาหาร จึงส่งทหารไปตามฆ่าเอลียาห์จนทั่วประเทศ 

และในแถบประเทศใกล้เคียง โดยให้ฆ่าทันทีที่พบ

เอาตัวเอลียาห์ออกมา 

ใครให้ที่ซ่อนมันไว้จะถูก

ฆ่าด้วย

ฝ่าพระบาท 

ทรงตามหาตัวข้าพระองค์

อยู่หรือพระเจ้าข้า

พระองค์และรูปเคารพของ

พระองค์ต่างหากที่ทำให้อิสราเอล

เดือดร้อน หากจะทรงโปรด ให้เรา

มาประลองกันดูว่าพระเยโฮวาห์กับ

พระบาอัลใครอยู่เหนือใคร ขอทรง

สั่งให้ผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย

ของพระองค์มาพบข้าพระองค์ที่

ภูเขาคารเมลเถิด

พบเจ้าที่นั่น

 ประลองกันงั้นรึ น่าสนุก

ทีเดียว เอาซีเราจะไป

สองสามวันต่อมา 

ที่ภูเขาคารเมล

พวกท่านจะเหยียบเรือสองแคมอยู่อย่างนี้

อีกนานเท่าไร พระเจ้านั้นมีเพียงหนึ่งเดียว ถ้าพระเยโฮวาห์

ทรงเป็นพระเจ้าก็จงนมัสการแต่พระองค์ ถ้าคิดว่าพระบาอัล

เป็นพระเจ้าก็นมัสการแต่พระบาอัล จงตัดสินใจเสีย

ข้าขอท่านผู้เป็นผู้เผยพระวจนะ

ของพระบาอัลให้มาประลองกับข้า 

จะได้รู้ว่าองค์ใดคือพระเจ้าแท้จริง

เอาสิ 

ให้เราประลองพระเจ้าของเรา

กัน ว่าแต่จะให้ทำยังไงล่ะ

1 พงศ์กษัตริย์ 18 : 1 , 4 : 17 – 21

เจ้าคือคนที่ทำให้

ภัยกันดารอาหารเกิดขึ้นใน

อิสราเอลใช่ไหม
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ให้เราก่อแท่นบูชาขึ้น ท่านสร้าง

สำหรับพระบาอัล ส่วนข้าสำหรับพระเยโฮวาห์ 

แล้วเราจะเอาเครื่องบูชาวางไว้บนกองฟืน

ที่แท่นบูชา แต่เราจะไม่ใส่ไฟ

โอ   พระบาอัลเจ้าข้า โปรดฟัง

คำทูลขอ ลูกขอถวายเครื่องบูชานี้แด่

พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์

โอ พระบาอัล 

ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์

ยิ่งใหญ่

โอ เจ้าแม่ฟ้าสวรรค์ 

โปรดเสด็จมาช่วย

พระบาอัลด้วยเถิด

ถ้าพระบาอัลเป็นพระเจ้า ก็ทรงเป็นพระเจ้าที่
ไม่สนใจพวกท่านแน่ๆ แต่พระองค์อาจจะกำลังทรงพูดอยู่ 
ก็เลยไม่ได้ยินที่ท่านขอ หรือบางทีอาจทรงไปเที่ยวหรือว่า

กำลังทรงหลับอยู่ก็ได้นะ

ใช่แล้ว 

กำลังทรงหลับอยู่แน่ๆ 

ตะโกนให้ดังๆ สิ 

พระองค์จะได้ตื่น

ไอ้โสโครกเอ๊ย 

ทำได้แค่นี้เองเรอะ

อย่ายอมแพ้นะ 

ลองเชือดเฉือนตัวเองดูพระบาอัล

อาจทรงพอพระทัยก็ได้

ท่านจงอธิษฐานออกพระนามพระบาอัลของท่าน 

ส่วนข้าจะอธิษฐานต่อองค์พระเยโฮวาห์ พระเจ้าองค์ใดตอบด้วยไฟให้ 

ตกมาบนเครื่องบูชา องค์นั้นแหละทรงเป็นพระเจ้าแท้และเราทั้งหลายจะ 

นมัสการพระองค์แต่ผู้เดียว พวกท่านลงมือก่อนเลย                   

เพราะมีคนมากกว่า

1 พงศ์กษัตริย์ 18 : 22 – 27
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จา๊ก ก ก .....................

ผู้เผยพระวจนะของพระบาอัลรู้สึกหมดหวังก็เลย 

เอาตัวเกลือกกลิ้งไปมาบนพื้นดิน เชือดเฉือนตัวเอง 

พร้อมทั้งร้องตะโกนเสียงดังหมายให้พระบาอัลได้ยิน

อา๊ก ก ก .....................

ข้าขอพลีเลือดเพื่อพระองค์ 

โอ พระบาอัล โปรดทรงฟัง ขอทรงส่งไฟลงมากู้เกียรติยศ

ของพระองค์ด้วย

ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่า ดูพวกท่านสิ 

ร้องคร่ำครวญเรียกพระเจ้ามาตั้งแปดเก้าชั่วโมงแล้ว 

พระองค์ก็ยังไม่ตอบ ถ้าพระบาอัลเป็นพระเจ้า 

พระองค์ต้องพิสูจน์ให้เห็นแล้วซี

ทีนี้ถึงตาข้าบ้างล่ะ เข้ามาสิ 

มาดูให้ชัดๆ ไปเลยว่าข้าจะ

ทำยังไง

โอ พระบาอัล 

ทำไมพระองค์ไม่

ทรงตอบ

1 พงศ์กษัตริย์ 18 : 28 – 30
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ทำไมถึงต้องขุดร่อง

ลึกขนาดนั้นด้วย

โอ้เอ้ไปเรื่อยๆ 

จนมืดจนค่ำไง
เมื่อไหร่จะลงมือ

อธิษฐานเสียที นี่ไม่ได้

แข่งขุดหลุมนะเนี่ย

ไปตักน้ำมาสี่ไห 

ราดบนเครื่องบูชาและ

กองฟืนด้วย

น้ำเหรอ 

เปียกแล้วไฟก็ไม่ติดน่ะสิ

ผู้เผยพระวจนะคนนี้ท่า

จะบ้า รับรองไม่มีชีวิตอยู่ดู

พระอาทิตย์ตกแน่

ยังเปียกไม่พอ 

เอาน้ำมาราดอีกสี่ไห

เป็นบ้าไปแล้วมั้ง 

กษัตริย์ปล่อยให้ทำอยู่

ได้ยังไงนะ

1 พงศ์กษัตริย์ 18 : 32 – 34
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เปรยี้ง..........
เปรยี๊ะ..........

ฮ่ะ ฮ่ะ มีอะไรยากเกินไปสำหรับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่งั้นรึ เทน้ำลงไปอีกสี่ไหสิ  

แล้วเจ้าจะได้เห็นว่ามีพระเจ้าของอิสราเอลองค์เดียว และไม่ได้ทรงพระนามว่าบาอัล

ถอยไป       

ให้หมด

ถอยไปอีก

ออกไปห่างๆ 

พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค        

และอิสราเอลขอให้เป็นที่ประจักษ์กันในวันนี้ว่า        

พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นพระเจ้าแท้และข้าพระองค์ 

เป็นผู้ที่ทรงใช้มา และพระองค์จะทรงให้จิตใจของ    

พวกเขาหันกลับมาหาพระองค์

โอ๊ย.............
จา๊ก.............

1 พงศ์กษัตริย์ 18 : 35 – 38

อ๊า...

เปรยี้ง..........

โอ๊ย.............

อาหับคง 

จะได้ตัดหัวเขา 

คราวนี้แหละ
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พระเจ้าของ  

อับราฮัม
ร้อนเหมือน 

ไฟประลัยกัลป์

ไฟจากสวรรค์รึนี่

ช่วยข้าด้วย

พระเจ้าของอับราฮัม 

และอิสอัคทรงตอบด้วย

ไฟแล้ว ดิน หิน 

ไหม้เป็นจุลไปแล้ว

ไม่เคยเห็นพระเจ้าแบบนี้ 

ไม่มีรูปลักษณ์ ไม่มีตัวตน 

แต่ทรงฤทธานุภาพร้ายแรง

โมเสสเคยสั่งไว้ให้เรานมัสการ 

พระเยโฮวาห์เจ้าพระองค์เดียวและให้เรา 

เชื่อฟังคำบัญชาของท่าน ใครนมัสการพระ 

อื่นใด มีโทษถึงตาย

อย่า 

ได้โปรดไว้ชีวิตข้า

1 พงศ์กษัตริย์ 18 : 38 – 40
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พระเจ้าทรงเสริมกำลังให้เอลียาห์ 

วิ่งขึ้นหน้ารถม้าทั้งหลายไปถึงวัง 

ของกษัตริย์อาหับเป็นระยะทาง   

ประมาณ 40 กิโลเมตร

ฆ่าให้หมดทั้ง 

850 คน
แต่เรา   

ไม่รู้ว่า.....

เอาไปประหาร

เดี๋ยวนี้
ผู้เผยพระวจนะของ 

พระบาอัลถูกฆ่าหมด

ฝ่าพระบาท ขอทรงดื่มและ 

เสวยกระยาหารเสียแล้วรีบออกเดินทาง

กลับวัง ข้าพระองค์ได้ยินเสียง 

เมฆฝนมากมาย

สามปีครึ่งก่อนเอลียาห์เคยทูลกษัตริย์อาหับว่าฝนจะไม่ตก 

ในอิสราเอลอีกเลยจนกว่าท่านจะสั่ง เมื่อเห็นว่าผู้พยากรณ์ 

ของพระบาอัลตายหมดแล้วและผู้คนหันกลับมานมัสการ 

พระเจ้าเที่ยงแท้ เอลียาห์จึงสั่งให้ฝนตก

ฝนตกหนัก น้ำในแม่น้ำจะ     

ท่วมสูงทำให้พวกเขากลับบ้านไม่ได้ พวกเขาจึง 

ต้องรีบเดินทางไปก่อนที่จะติดอยู่ตรงนั้น

เป็นยังไงบ้างฝ่าบาท                   

พระองค์ทรงประหารเจ้าเอลียาห์ 

แล้วใช่ไหมเพคะ พระบาอัลก็ทรง 

ส่งฝนมาแล้วด้วย

เปล่าหรอกจ๊ะ เอลียาห์รออยู่ข้างนอกแน่ะ 

ท่านวิ่งนำหน้ารถม้าข้ามาตลอดทางจากภูเขาคารเมลถึงที่นี่

ไม่ตลกเลยฝ่าบาท ใครจะวิ่งนำรถม้าได้ 

ไกลขนาดนั้นพวกผู้เผยพระวจนะพระบาอัลไปไหนกันหมด

เพคะ เราต้องเฉลิมฉลองกันหน่อย ฝนตกแล้ว

1 พงศ์กษัตริย์ 18 : 40 – 41 , 44 – 46 , 19 : 1
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ข้าสั่งประหารไป                

หมดแล้วโทษฐานที่บังอาจ 

โกหกหลอกลวงเรา

แต่พระเจ้าของเอลียาห์ทรงตอบด้วยไฟ อัศจร ย์                        

จริงๆ พระของเราไม่มีฤทธิ์อำนาจอะไรผู้คนก็หันไป 

นมัสการพระเยโฮวาห์กันหมดแล้ว

ร

แต่เจ้าจะให้ข้าทำยังไง 

ข้าต้องเอาใจประชาชนนะ 

ไม่อย่างนั้น......

ท่านฆ่าพระของ

ข้าหมดแล้ว 

โอย๊ 

โงจ่รงิจรงิ๊...

การอัศจรรย์ของพระหน้าไหน

ก็ปกป้องเจ้าจากพระพิโรธของ 

พระบาอัลไม่ได้หรอก

ถ้าข้าฆ่าเอลียาห์ไม่ได้ก็ 

ขอให้เทพเจ้าทั้งหลายลงโทษ

ข้าให้หนักกว่านี้ไปเลย

ข้าอยู่ไม่ได้แล้ว
เอลียาห์ไม่ไว้วางใจพระเจ้า

แล้วเขาได้หนีเอาชีวิตรอด

ทรงทำอะไรไปน่ะ โง่เง่าจริงๆ 

เอลียาห์ต่างหากที่ต้องตาย

1 พงศ์กษัตริย์ 19 : 1 – 4
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ข้าพระองค์ละอายแก่ใจ 

ข้าพระองค์ไม่ไว้วางใจพระองค์ 

ไม่ต่างอะไรจากบรรพบุรุษของข้าพระองค์ 

ขอทรงเอาชีวิตข้าไปเถิด

เอลียาห์ตระเวนหนีอยู่สี่สิบวัน 

ลึกเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ 

จนไปถึงภูเขาซีนายที่ซึ่งพระเจ้าตรัสและประทาน

พระบัญญัติแก่โมเสส

เอลียาห์เอ๋ย 
เจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่

ใครต่อใครพากันทิ้ง                  

พระบัญญัติของพระองค์          

เว้นแต่ข้าพระองค์ ผู้เผย  

พระวจนะของพระองค์ก็ถูก 

ฆ่าจนหมดเหลืออยู่แต่                 

ข้าพระองค์แล้วตอนนี้ยัง 

ถูกตามล่าเอาชีวิตอีก

ลุกขึ้น 
ไปยืนต่อพระพักตร์
พระเจ้าที่บนภูเขา

ขณะเมื่อยืนอยู่ต่อพระพักต์พระเจ้า

ลมแรงกล้าได้พัดพังภูเขา 

แต่พระเจ้ามิได้ทรงสถิตในลมนั้น

แล้วแผ่นดินก็ไหว 

แต่พระเจ้าก็หาได้ทรงสถิต

ในแผ่นดินไหวนั้นไม่

หลังจากนั้นก็เกิดไฟตกจากสวรรค์ 

แต่พระเจ้าก็มิได้ทรงสถิตในไฟนั้น

พระเจ้าทรงสำแดงให้เอลียาห์ 

เห็นว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์ร้ายแรง

กว่าเยเซเบลมากนัก

1 พงศ์กษัตริย์ 19 : 4 , 8 – 12

พอแล้วพระเจ้าข้า 

ให้ข้าพระองค์ตายเสียเดี๋ยวนี้ 

ก่อนที่จะถูกพระนางจับได้
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เอาเถอะ ถ้าเจ้าเลือกอย่างนั้น
ก็จงไปตามหาเอลีชาแล้วเจิมตั้งเขาให้

เป็นผู้เผยพระวจนะของเราแทนเจ้า 

และแล้วเมื่อลม แผ่นดินไหว และไฟสงบลง 

เอลียาห์ก็ได้ยินเสียงของพระเจ้าตรัสกับท่านอย่างแผ่วเบา

และอ่อนโยน ทรงถามเอลียาห์อย่างที่เคยถามมาแล้วว่า

เอลียาห์เอ๋ย 
เจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่

เอลียาห์ยังคงไม่รับรู้อะไร 

เขามัวแต่โศกเศร้าสงสารตัวเอง 

จึงตอบพระองค์ไปอย่างเดิมว่า

ใครต่อใครพากันทิ้งพระบัญญัติ

ของพระองค์เว้นแต่ข้าพระองค์ ผู้เผย 

พระวจนะของพระองค์ก็ถูกฆ่าตายจน 

หมด เหลืออยู่แต่ข้าพระองค์แล้ว

ตอนนี้ยังถูกตามล่าเอาชีวิตอีก

เอลียาห์พบเอลีชา กำลังใช้วัวไถนาอยู่ 

จึงเจิมตั้งเขาให้เป็นผู้เผยพระวจนะ

พระเจ้าตรัสสั่งให้เจ้าเป็นผู้

เผยพระวจนะของพระองค์

ข้าจะถวายวัวพวกนี้

เป็นเครื่องเผาบูชาแล้วจะ

รีบตามท่านไปทัันทีเลย

และเจ้าจงรู้ด้วยว่าอิสราเอลยังมีคนอยู่
เจ็ดพันคนที่ไม่ได้น้อมตัวลงจูบเท้าของรูป

เคารพพระบาอัล เอาล่ะเจ้าไปได้แล้ว ทุกคนใน 
ราชวงศ์กษัตริย์อาหับจะต้องพินาศ

1 พงศ์กษัตริย์ 19 : 12 – 21
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ถัดจากวังของกษัตริย์อาหับเป็น

สวนองุ่นของชายชื่อ นาโบท ซึ่งกษัตริย์

อาหับทรงชื่นชมและอยากครอบครอง

เพราะความสวยงามของสวนนั้นยิ่งคิด

ก็ยิ่งทรงอยากได้สวนของเพื่อนบ้านคน

นี้ ทั้งๆ ที่พระเจ้าตรัสสั่งว่า “อย่าโลภ” 

แต่อาหับก็หาได้ใส่ใจไม่

อาหับทรงร่ำรวย 

จึงทรงคิดจะขอซื้อ

สวนองุ่นนั้น

ขายสวนองุ่นให้ข้าเถอะ

เพราะมันอยู่ติดกับวังของ

ข้าแล้วข้าจะหาสวนองุ่น

ที่ดีกว่าให้ พระเจ้าจะไม่ทรงยอมรับ

การกระทำอย่างนี้

สวนแห่งนี้เป็นมรดกตกทอด

มากว่า 500 ปี แล้วกฎหมายระบุ

ว่าห้ามขายแก่คนนอก

ฝ่าบาทเป็นอะไรไป 

ถึงไม่ยอมเสวยอะไรเลย

ทรงกลุ้มเรื่องอะไรเพคะ

นาโบทไม่ยอม

ขายสวนองุ่นให้ข้า

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ ทรงมี

อำนาจสั่งการใดๆ ตามที่ชอบพระทัยได้ 

อย่าให้ชาวสวนต่ำๆคนนั้นมาทำลาย

ความสุขของพระองค์เลย หม่อมฉัน

จะเอาสวนนั้นมาถวายให้เอง

อพยพ 20 : 17 ;  1 พงศ์กษัตริย์ 21 : 1 – 7
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ถ้างานสำเร็จข้าจะจ่ายเพิ่ม 

แล้วปิดปากให้เงียบล่ะไม่อย่าง

นั้นเจ้าจะเป็นเหมือนมัน

โมเสสเขียนไว้ในพระบัญญัติว่า 

อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน

กริ๊ง.....
.

นั่นแหละ 

เจ้าคนนั้นแหละ

มันพูดว่ากษัตริย์จะ

ต้องสิ้นพระชนม์

แล้วบอกด้วยว่า 

พระเจ้าทรงให้วิญญาณ

ชั่วเข้าสิงกษัตริย์

มันสมควรตาย

ทหารจับตัวนาโบท

ไปประหารชีวิต

เห็นไหมฝ่าบาท 

ตอนนี้สวนองุ่นก็เป็นของพระองค์แล้ว 

มือใครยาวสาวได้สาวเอา ไม่งั้นก็ไม่ทัน         

คนอื่น คนแข็งแรงเท่านั้นถึงจะ      

มีชีวิตรอดนะเพคะ
สวยอย่างนี้ 

มันต้องเป็นของ

ข้าจริงไหม

เยเซเบลรู้ว่าพระเจ้าของนางคือพระบาอัลนั้น ไม่มีตา ไม่รู้เรื่อง 

แต่ความจริงแล้ว ยังมีพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระองค์หนึ่งที่ทรงรู้เห็น 

และทรงจดจำการกระทำทุกอย่างไม่เคยลืม

อพยพ 20 : 16 ;  1 พงศ์กษัตริย์ 21 : 10 – 16
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เอลียาห์ อาหับได้ลงไปยึด
ครองสวนองุ่นของนาโบทแล้ว เจ้าจงนำ

ถ้อยคำของเราไปทูลพระองค์

ฝ่าพระบาท พระเจ้าทรงใช้ข้าพระองค์มา

บอกท่านว่าท่านได้ฆ่าคนบริสุทธิ์และเอาที่ดินของ

เขามาครอง เพราะบาปครั้งนี้รวมกับบาปทั้งหลาย

ที่พระองค์ทำมา สุนัขจะเลียกินพระโลหิตของ

พระองค์ในที่ซึ่งมันเลียโลหิตของนาโบท

เจ้ารู้เรื่อง 

ได้อย่างไร

ฝ่าบาทหนีพระเจ้าไม่พ้นหรอก 

เพราะทรงยอมสูญเสียแม้กระทั่ง 

จิตวิญญาณเพียงเพื่อแลกกับของ 

สมบัตินอกกาย พระเจ้าจะทรงให้ 

สิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นในครอบครัวฝ่า 

บาท ลูกหลานญาติพี่น้องของฝ่า

บาทจะต้องตายหมดไม่เว้นแม้

แต่ลูกเด็กเล็กแดง

ฝ่าบาททรงจุดพระพิโรธพระเจ้า 

สุนัขจะกัดกินพระนางเยเซเบลข้างกำแพงวังนั่นแหละ 

เมื่อคนในราชวงศ์ของพระองค์เสียชีวิตในเมือง 

สุนัขก็จะกัดกินเนื้อ ถ้าเสียชีวิตตามป่าเขา 

นกแร้งก็จะกัดกินเนื้อ จะไม่มีใครได้รับ

การฝังศพอย่างสมพระเกียรติเลย

นี้เป็นพระวจนะของ 

พระเจ้า มันจะเกิดขึ้นแน่

1 พงศ์กษัตริย์ 21 : 17 – 26

โปรดเมตตาข้าเถอะ 

ข้าจะนมัสการพระเยโฮวาห์

อีกครั้งหนึ่ง
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กษัตริย์อาหับ พระองค์ทรงทำ

สิ่งชั่วช้าในสายพระเนตรของพระเจ้า ทรง

แสวงหาความเห็นชอบจากผู้เผยพระวจนะ

เท็จ ผู้ซึ่งหวังราชทรัพย์ คนพวกนี้ทูล

ความเท็จนะพระเจ้าข้า

เป็นไปตามที่เอลียาห์

พูดไว้ไม่มีผิด

ตอนนี้กษัตริย์อาหับก็เลยหัน

มานมัสการพระเยโฮวาห์แต่

พระองค์ไม่ทรงทำจากใจจริง

อยู่ต่อมากษัตริย์อาหับทรงหันไปเชื่อฟังผู้เผยพระวจนะ

เทียมเท็จ ซึ่งบอกให้พระองค์ยกทัพไปรบกับศัตรู

ขอเสด็จไปตีเมืองราโมท-

กิเลอาด พระเจ้าจะทรงอวยพรให้ 

พระองค์ได้รับชัยชนะ

พวกท่านทุกคนเห็น

ตรงกันอย่างนี้รึ

ขออย่าทรงสนใจกับคำพูดของมีคายาห์ 

ผู้เผยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ไม่ได้มีแต่เขา

คนเดียว พวกเราที่อยู่ตรงนี้อีก 400 คน 

ก็เป็นผู้เผยพระวจนะเหมือนกัน และเราขอทูลว่า           

ถ้าเสด็จไปราโมทกิเลอาดพระองค์จะ

ทรงยึดทรัพย์สินได้มากมาย
ข้าล่ะชังไอ้มีคายาห์นัก 

มันชอบพูดแต่เรื่องร้ายๆ

แผนนี้ดีนัก ให้พวกเขาพยากรณ์ว่า 
พระองค์จะได้รับชัยชนะแต่เมื่อเสด็จเข้า

สู่สงคราม เราจะให้เขาถูกสังหาร 
จงไปทำตามนั้นเลย

1 พงศ์กษัตริย์ 21 : 27 , 22 : 6 – 22

ฝ่าพระบาท พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพระองค์ว่าถ้าเสด็จ

ไปรบที่ราโมทกิเลอาด จะทรงถูกประหารกลางสนามรบ

ข้าพระองค์คิดว่าถ้าทรงโปรดให้

ข้าพระองค์ลงไปเป็นวิญญาณมุสาในปาก

ของบรรดาผู้เผยพระวจนะเท็จของกษัตริย์

อาหับก็คงจะได้ผลเพราะข้าพระองค์จะทำให้

พวกเขากล่าวเท็จร่วมกันว่ากษัตริย์อาหับ

ควรเสด็จไปตีเมืองราโมทกิเลอาด

ข้าพระองค์มองเห็นพระเจ้าประทับบนพระที่นั่ง 

พร้อมด้วยบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ยืนข้างพระที่นั่งซ้ายขวา   

พระองค์ตรัสว่า ตั้งแต่เอลียาห์ทูลเตือนอาหับว่าพระองค์จะสิ้น 

พระชนม์ก็ทรงระมัดระวังการกระทำของพระองค์มากขึ้น ดังนั้น 

ต้องมีใครสักคนไปเกลี้ยกล่อมพระองค์ให้ออกรบที่ราโมทกิเล-

อาดเพื่อที่จะได้ทรงถูกสังหารตามนั้น มีใครจะอาสาไปทำได้ 

บ้างล่ะ แล้วต่างก็ทูลเสนอความคิดเห็น กระทั่งมีวิญญาณ 

ดวงหนึ่งก้าวออกมาทูลพระเจ้าว่า
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เพียะ!เพียะ!

นี่แน่ะ บังอาจคิดว่า

พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์

ตรัสกับเจ้าคนเดียวงั้นรึ

แล้วเราจะได้เห็นกันว่า 

พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์สถิต

อยู่กับใครในวันที่ท่านต้องหนีหัวซุก

หัวซุนเข้าไปหลบอยู่ในห้องชั้นใน

ยังมีหน้าพยากรณ์

ต่ออีกเรอะ

ทหารจับมันไปขังไว้ 

ให้ข้าวให้น้ำแค่กันตายรอ

จนกว่าข้ากลับจากศึกแล้ว

ค่อยฆ่ามัน

ถ้าพระองค์เสด็จกลับมา

โดยสวัสดิภาพก็แสดงว่าพระเจ้า

มิได้ตรัสกับข้าพระองค์ 

ข้าพระองค์ก็สมควรตาย

ดีนะพะยะค่ะที่ฝ่าบาททรง 

ปลอมตัวเป็นทหารธรรมดา 

พวกข้าศึกเลยไม่รู้ว่าเป็นพระองค์ 

แล้วตอนนี้ฝ่ายเราเป็นฝ่ายรุกอยู่ 

อยากรู้นักว่าไอ้คนที่เผยพระวจนะ 

วันนั้นว่ามันจะทำหน้ายังไงถ้าเห็น 

ฝ่าบาทเสด็จกลับไป

จริงสิ 

ธนูอะไรก็ยิงข้าไม่เข้า

เพราะเสื้อเกราะฝีมือเยี่ยม

ตัวนี้ด้วย

1 พงศ์กษัตริย์ 22 : 24 – 30
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หนึ่งในพวกทหารโก่งคันธนูยิงขึ้นไปโดยไม่ได้                         

เล็งไปที่ใคร คิดแต่เพียงว่าให้ถูกศัตรูคนไหนก็ได้

โอย๊...

อะไรกันนี่

เร็วเข้า 

เลือดข้าไหลออกมา

มากเหลือเกิน

อดทนไวฝ้า่บาท

1 พงศ์กษัตริย์ 22 : 34

ฉึกฉึก
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กระหม่อมเกรงว่า

จะสิ้นพระชนม์แล้ว

ลูกศรปักเข้าตรงช่องโหว่

ของเสื้อเกราะพอดีเป็นคราวเคราะห์

ของพระองค์จริงๆ

ไมน่ะ  

พระเปน็เจา้

เอาพระศพไปฝังไว้ที่

สวนองุ่นของนาโบทก่อน 

แล้วข้าจะกลับมาจัดการ

ให้เรียบร้อยทีหลัง

แล้วก็เป็นไปตามที่เอลียาห์บอกไว้ ฝูงสุนัขมาเลียกินโลหิต 

ของพระองค์ตรงใต้หน้าต่างห้องพระนางเยเซเบลและหลังจาก 

นั้นพระราชวงศ์ทั้งหลายก็ประสบหายนะติดตามพระองค์ไป

โอรสของกษัตริย์อาหับทรงครองราชย์ต่อเป็นเวลาสิบสองปี 

โดยพระนางเยเซเบลทรงเป็นราชินีตามเดิมอิสราเอลจึงยังคงนับถือ

นมัสการพระเทียมเท็จและทำผิดพระบัญญัติของพระเจ้าต่อไป

พระเจ้าทรงกล่าวโทษครอบครัวของอาหับ ตรัสว่า 

“ราชวงศ์ของอาหับจะต้องพินาศไม่เว้นแม้แต่ลูกเด็กเล็ก

แดงจะไม่มีใครเหลือรอดเลย เยเซเบลจะถูกสุนัขกัด 

ศพของพระนางจะถูกทอดทิ้งไม่มีใครเหลียวแล”

1 พงศ์กษัตริย์ 22 : 37 – 38 , 2 พงศ์กษัตริย์ 9 : 8 – 10
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หลังจากล้างรถรบของกษัตริย์อาหับแล้ว 

พวกทหารก็กลับมายังวังของพระองค์

เจ้าร้ายนัก เจ้าไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะ

ของพระเจ้า เจ้าโกหกทั้งนั้น กษัตริย์สิ้น

พระชนม์แล้วอย่างที่มีคายาห์ผู้เผย

พระวจนะของพระเจ้าพูดไว้ไม่ผิด

เป็นอย่างนั้นไปได้ยังไง 

บรรดาผู้ทรงศีลทุกคนเห็นพ้องต้อง 

กันว่า พระองค์จะทรงชนะ

ไม่ใช่ทุกคนเพราะมีคายาห์คนที่เจ้าตบหน้า

แล้วจับขังคุกไม่เห็นด้วยกับพวกเจ้า คอยดูนะถ้าผู้คน 

รู้เรื่องนี้หัวเจ้าต้องหลุดจากบ่าแน่

ท่านเป็นอิสระแล้ว 

กษัตริย์สิ้นพระชนม์แล้ว

ข้ารู้แล้วฝูงสุนัขคงจะเลียกิน

พระโลหิตอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้ด้วยใช่ไหม 

คนต่อไปคือพระนางเยเซเบลแล้วก็คนที่ห้อม

ล้อมพระองค์อยู่ พระเจ้าตรัสไว้แล้ว

ข้าต้องหา

ที่ซ่อน

ตายล่ะ มีคายาห์เคยพูดว่า 

ข้าจะรู้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้า

สถิตอยู่กับใครแน่ในวันที่ข้าเข้ามา

ซ่อนอยู่ในห้องชั้นใน!

ต้องแต่งหน้าแต่งตาให้

ดึงดูดใจแม่ทัพเยฮูที่เพิ่งเสร็จ

ศึกกลับมา

2 พงศ์กษัตริย์ 9 : 30

กษัตริย์ประทับอยู่ที่ไหน 

กำลังทรงฉลองชัยชนะอยู่ละซี
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เราต้องยืนอยู่ตรงนี้ 

พวกนั้นจะได้เห็นว่าใคร

เป็นผู้นำที่นี่ ใครอยฝู่า่ยขา้บา้ง

พวกเราเอง

ถ้างั้น 

จับเยเซเบลโยน

ลงมา

หยุดนะ 

ในนามของราชินี

2 พงศ์กษัตริย์ 9 : 32 – 33

...ก
รี๊ด...

...ก
รี๊ด...

...ก
รี๊ด...
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แฮ่.....แฮ่.....

ทิ้งศพนางไว้ 

อย่างนั้นแหละ

ฝูงสุนัขพากันมากัดกินและเลียโลหิต

ของนางตรงที่เดิมที่มันเลียโลหิตของ

พระสวามีของนางอย่างที่ผู้เผยพระวจนะ

ของพระเจ้าบอกไว้

แม้แต่สุนัขก็ไม่ยอมกินมือโสโครก 

ซึ่งได้กระทำการชั่วมากมายของนาง

แล้วก็เป็นไปอย่างที่ผู้เผยพระวจนะ

บอกไว้ ลูกหลานที่เหลือของกษัตริย์

อาหับถูกประชาชนสังหารจนหมดสิ้น

บรรดาผู้ที่ตายในทุ่งนาก็ถูกนกแร้ง

กัดกิน ส่วนผู้ที่ตายในเมืองก็ถูกสุนัขกัดกิน 

ไม่เหลือซากให้ฝัง เป็นความจริงที่ว่าบาป 

ต้องชดใช้ด้วยความตายเท่านั้น

2 พงศ์กษัตริย์ 9 : 33 – 37

แฮ่.....
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ขณะที่เอลียาห์กำลังอธิษฐานอยู่ 

ผู้เผยพระวจนะหนุ่มคนหนึ่งก็นำข่าวมาบอกเอลีชาว่า

พระเจ้าตรัสกับผู้เผยพระวจนะ

หนุ่มบางคนนะ ท่านรู้หรือยังว่าวันนี้พระเจ้า

จะทรงรับอาจารย์ของท่านไป

ข้ารู้แล้ว 

พระเจ้าตรัสกับข้าเหมือน

กัน แต่จงเงียบไว้ก่อน

เอลีชา จงคอยอยู่ที่นี่ 

ข้าจะไปเมืองเยรีโค

ตราบใดที่พระเจ้าทรง

พระชนม์อยู่ข้าไม่มีวันทิ้งท่านไปหรอก 

ข้าพเจ้าขอติดตามท่านตลอดไป

ท่านรู้หรือยังว่า 

วันนี้พระเจ้าจะทรงรับตัวเอลียาห์ 

อาจารย์ของท่านไปสวรรค์

ข้ารู้แล้ว ไม่ต้องเป็นห่วง 

ไม่ต้องบอกใคร ข้าจะระวังไม่ให้

คลาดสายตาเลยทีเดียว

จงรอข้าอยู่ที่เยรีโค 

ข้าจะไปที่แม่น้ำจอร์แดน

ตราบใดที่พระเจ้าทรงพระชนม์

อยู่ ข้าไม่มีวันทิ้งท่านไปหรอก

ผู้เผยพระวจนะหนุ่มพวกนั้น 

ตามเรามาอยู่ได้

ว่าแต่เราจะข้ามแม่น้ำได้

ยังไง วันนี้น้ำขึ้นสูงมาก

ตรงที่ดินแห้งน่ะสิ

2 พงศ์กษัตริย์ 2 : 3 – 7
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พลั้วะ

อาห.์....

นั่นเห็นไหม 

น้ำแยกเป็นทางให้เดิน

เหมือนโมเสส

เคยทำเลย

งานนี้ข้าไม่ยอมให้

คลาดสายตาแน่ๆ

อยากให้พวกผู้เผย 

พระวจนะของพระบาอัล   

มาเห็นจัง

ก่อนข้าจากเจ้าไป 

มีอะไรที่เจ้าอยากให้ข้า

ทำเพื่อเจ้าไหม

ขอให้ฤทธิ์เดชของ

พระวิญญาณพระเจ้าในท่านอยู่

กับข้าเป็นสองเท่าของท่าน
ท่านขอสิ่งที่ยากนัก 

แต่เอาเถอะถ้าเจ้าเห็นข้า

ถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์

เจ้าจะได้ตามนั้น

รถม้าเพลิงของพระเจ้า

และลมหมุนด้วย

2 พงศ์กษัตริย์ 2 : 8 – 11

พลั้วะ
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วือ.............ด

แล้วรถม้าเพลิงของพระเจ้าก็

แยกเอลียาห์ออกจากเอลีชา

ลมหมุนหอบเอลียาห์

ขึ้นสู่สวรรค์

แล้วทุกอย่างก็เงียบสงบ 

เอลียาห์ไปเฝ้าต่อพระพักตร์พระเจ้า

เหลืออยู่แต่เสื้อคลุมตัวนี้

ที่ท่านใช้แยกน้ำเท่านั้น

2 พงศ์กษัตริย์ 2 : 11 – 13
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พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเอลียาห์

พระองค์สถิตอยู่ที่ไหนนะ

ตูม

เอลีชาได้รับฤทธิ์เดชจาก

เอลียาห์แน่ๆ เลย

โอ้โหเฮะ 

วันนี้มีแต่เรื่องเหลือเชื่อ

แม้ว่าเอลีชาใช้ฤทธิ์เดชที่ได้รับเป็นสองเท่าของ

เอลียาห์ทำการอัศจรรย์ต่อผู้คนอย่างที่เอลียาห์เคย

ทำต่อไปเรื่อยๆด้วยใจสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า แต่ผู้คน

ก็ยังคงไม่ยอมตัดขาดจากรูปเคารพต่างๆ ของตน

เอลียาห์หาย

ไปไหนนะ

ไปตามหาท่าน

กันดีกว่า ไม่มีประโยชน์หรอก 

ท่านไปสวรรค์แล้ว

2 พงศ์กษัตริย์ 2 : 14 – 16
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