
สมควรไดร้บัการหลู่เกยีรตเิพราะพระนามน�ัน พวกเขาส�ังสอนและ

ประกาศวา่พระเยซทูรงเป�นพระครสิตท์กุๆ วนัไมไ่ดข้าด ท�ังในบรเิวณ

พระวหิารและตามบา้นเรอืน -กจิการ 5

เพราะเราไมไ่ดต้อ่สู้กบัเน�ือหนงัและเลอืด แตต่อ่สู้กบัพวกภตูผที�ี

ครอบครอง พวกภตูผที�ีมอีาํนาจ พวกภตูผที�ีครองพภิพในยคุมดืน�ี

ตอ่สู้กบัพวกวญิญาณช�ัวในสวรรคสถาน -เอเฟซสั 6:12

สรปุ- ไมน่า่จะตอ้งพดูวา่ไมม่ใีครสมบรูณแ์บบ ผู้นาํของเรากไ็มไ่ด้

ตา่งกนั ตอนน�ีเราไดเ้รยีนรู้วา่ผู้นาํของเราทกุคนไดร้บัอาํนาจจากพระ

เจา้ แตน่�ันไมไ่ดห้มายความวา่ผู้นาํของเราไดท้าํส�ิงท�ีถกูตอ้งตลอดเวลา

อาจารยเ์ปาโลไดเ้ขยีนในโรมบทท�ี13 วา่ตอ้งเช�ือฟ�งผู้นาํของโรม

และอาจารยเ์ปาโลไดบ้อกวา่ทหารของโรมเป�นผู้นาํท�ีพระเจา้แตง่ต�ัง

และการใชด้าบของเขาไมไ่ดใ้ชอ้ยา่งไรเ้หตผุล แตใ่นขณะเดยีวกนั

อาจารยเ์ปาโลถกูจบัขงัคกุหลายคร�ังและสดุทา้ยโดนประหารชวีติ

จากรฐับาลโรม เพราะฉะน�ันเราควรจะทาํอยา่งไรกบัผู้นาํอยา่ง nero

หรอื stalin หรอื hitler หรอื putin หรอืเผดจ็การคนอ�ืนๆ ทางท�ีดี

ท�ีสดุกค็อืมองพระวจนะของพระเจา้เพ�ือดวูา่ครสิเตยีนสมยัน�ันทาํ

ตวัอยา่งไรกบัผู้นาํท�ีไมย่อมเช�ือฟ�งพระเจา้ หลงัจากน�ันเราตอ้ง

พยายามทาํตวัแบบเชน่เดยีวกนั ดว้ยการไวว้างใจในพระเจา้ซ�ึงเป�น

อาํนาจท�ีย�ิงใหญท่�ีสดุ พระเจา้เป�นกษตัรยิเ์หนอืกษตัรยิ เ์ป�นผู้

พพิากษาซ�ึงจะตดัสนิผู้นาํช�ัวของเราท�ังหลาย

พระเจา้มอีาํนาจเหนอืทกุส�ิงทกุอยา่ง

เพราะอาํนาจการปกครองเป�นของพระยาหเ์วห แ์ละพระองคท์รง

ครอบครองบรรดาประชาชาต -ิสดดุ 2ี2:28

แตเ่ป�นพระเจา้ผู้ทรงพพิากษา ทรงใหค้นหน�ึงลง และทรงยกอกีคน

หน�ึงข�ึน -สดดุ 7ี5:7

ผู้ปกครองท�ีโหดรา้ยจะเป�นพนัธมติรกบัพระองคไ์ดห้รอื? คอืผู้ท�ีใช้

กฎเกณฑส์รา้งความทกุขร์อ้น -สดดุ 9ี4:20

โดยขา้พเจา้ กษตัรยิจ์งึครองราชย แ์ละผู้ครอบครองจงึตรากฎหมาย

ท�ียตุธิรรม -สภุาษติ 8:15

ในใจมนษุยม์แีผนงานมากมาย แตพ่ระประสงคข์องพระยาหเ์วหจ์ะ

ดาํรงอยู่ได -้สภุาษติ 19:21

ดว้ยมเีดก็คนหน�ึงเกดิมาเพ�ือเรา มบีตุรชายคนหน�ึงประทานมาใหเ้รา

และการปกครองจะอยู่บนบา่ของทา่น และเขาจะขนานนามของทา่น

วา่ “ท�ีปรกึษามหศัจรรย พ์ระเจา้ผู้ทรงมหทิธฤิทธ�ิพระบดิานรินัดร์

และองคส์นัตริาช” -อสิยาห 9์:6

ดาเนยีลกลา่ววา่ “สาธกุารแดพ่ระนามของพระเจา้เป�นนติยส์บืไป

ป�ญญาและฤทธานภุาพเป�นของพระองค พ์ระองคท์รงเปล�ียนวาระ

และฤดกูาล ทรงถอดบรรดากษตัรยิแ์ละทรงต�ังข�ึนใหม พ่ระองคป์ระ-

ทานป�ญญาแกน่กัปราชญ แ์ละความรู้แกค่นฉลาด -ดาเนยีล 2:20-21



และในสมยัของพระราชาเหลา่น�ัน พระเจา้แหง่ฟ�าสวรรคจ์ะทรง

สถาปนาราชอาณาจกัรหน�ึง ซ�ึงไมม่วีนัถกูทาํลาย หรอืถกูมอบใหช้น

ชาตอิ�ืน ราชอาณาจกัรน�ันจะทาํใหร้าชอาณาจกัรเหลา่น�ีท�ังหมดแตก

เป�นช�ินๆ จนพนิาศไป และราชอาณาจกัรน�ันจะต�ังม�ันอยู่เป�นนติย์

ดาเนยีล 2:44

น�ีแนะ่ พระเนตรของพระยาหเ์วหอ์งคเ์จา้นายจบัอยู่ท�ีอาณาจกัรอนั

บาปหนา และเราจะทาํลายมนัเสยีจากพ�ืนโลก แตเ่ราจะไมท่าํลายพงศ์

พนัธุ์ยาโคบใหส้�ินทเีดยีว” พระยาหเ์วหต์รสัดงัน�ีแหละ -อาโมส 9:8

พระเยซทูรงเรยีกพวกเขามาตรสัวา่ “พวกทา่นรู้อยู่วา่บรรดาผู้

ครอบครองของคนตา่งชาต ยิอ่มเป�นเจา้นายอยู่เหนอืพวกเขา และ

พวกท�ีเป�นใหญก่ใ็ชอ้าํนาจบงัคบัเขา ในพวกทา่นจะไมเ่ป�นเชน่น�ัน

แตถ่า้มใีครตอ้งการเป�นใหญใ่นพวกทา่น คนน�ันจะตอ้งเป�นผู้

ปรนนบิตัขิองทา่น และถา้ใครตอ้งการจะเป�นนาย คนน�ันจะตอ้งเป�น

ทาสของพวกทา่น เหมอืนบตุรมนษุยท์�ีไมไ่ดม้าเพ�ือรบัการปรนนบิตัิ

แตม่าเพ�ือปรนนบิตัคินอ�ืน และใหช้วีติของทา่นเป�นคา่ไถค่นจาํนวน

มาก” -มทัธวิ 20:25-28

พระเยซจูงึตรสักบัเขาวา่ “เอาดาบของทา่นใสฝ่�กเสยี เพราะวา่พวกท�ี

ใชด้าบจะตอ้งพนิาศเพราะดาบ ทา่นคดิวา่เราจะทลูขอพระบดิาของ

เราไมไ่ดห้รอื? และพระองคก์จ็ะประทานทตูสวรรคใ์หเ้รามากกวา่สบิ

สองกองพลในทนัท แีตถ่า้เป�นอยา่งน�ันขอ้พระคมัภรีท์�ีวา่ จาํเป�น

ใหเ้ป�นองคพ์ระผู้นาํและองคพ์ระผู้ชว่ยใหร้อด เพ�ือจะใหช้นอสิราเอล

กลบัใจใหม แ่ลว้จะทรงอภยับาปของเขาท�ังหลาย เราคอืสกัขพียาน

ของเร�ืองเหลา่น�ีและพระวญิญาณบรสิทุธ�ิท�ีพระเจา้ประทานกบัทกุคน

ท�ีเช�ือฟ�งพระองคน์�ันกเ็ป�นพยานดว้ย” เม�ือพวกเขาฟ�งแลว้กโ็กรธมาก

คดิกนัวา่จะฆา่พวกอคัรทตูเสยี แตม่คีนหน�ึงช�ือกามาลเิอล เป�นพวกฟ

ารสิแีละเป�นอาจารยส์อนธรรมบญัญตั เิป�นท�ีนบัถอืของประชาชน เขา

ยนืข�ึนในสภาแลว้ส�ังใหพ้าพวกอคัรทตูออกไปขา้งนอกครู่หน�ึง ทา่น

กลา่วกบัพวกเขาวา่ “ทา่นชนชาตอิสิราเอล ส�ิงท�ีทา่นท�ังหลายคดิจะทาํ

กบัคนเหลา่น�ีน�ัน จงระวงัใหด้ เีพราะกอ่นหนา้น�ีมคีนหน�ึงช�ือธดุาสซ�ึง

อา้งตวัวา่เป�นผู้ย�ิงใหญ ม่ผีู้คนตดิตามประมาณส�ีรอ้ยคน แตธ่ดุาสถกู

ฆา่และคนท�ีเป�นพรรคพวกกก็ระจดักระจายสาบสญูไป ตอ่จากคนน�ีมี

อกีคนหน�ึงช�ือยดูาส เป�นชาวกาลลิปีรากฏตวัข�ึนในชว่งท�ีมกีารจด

ทะเบยีนสาํมะโนครวั เขาเกล�ียกลอ่มผู้คนใหต้ดิตามเขาไป และคนน�ัน

กพ็นิาศดว้ย คนท�ีเป�นพรรคพวกกก็ระจดักระจาย เพราะฉะน�ันในกรณี

น�ีขา้พเจา้จงึขอบอกพวกทา่นวา่ จงปลอ่ยคนเหลา่น�ีไปตามเร�ือง อยา่

ทาํอะไรพวกเขาเลย เพราะวา่ถา้ความคดิหรอืกจิการน�ีมาจากมนษุย์

มนัจะลม่สลายไปเอง แตถ่า้มาจากพระเจา้ พวกทา่นจะไมส่ามารถทาํ

ลายพวกเขาได เ้กรงวา่พวกทา่นกลบัจะเป�นฝ�ายสู้รบกบัพระเจา้”

พวกเขาจงึยอมฟ�งกามาลเิอล และเม�ือเรยีกพวกอคัรทตูเขา้มาแลว้ ก็

เฆ�ียนและกาํชบัไมใ่หส้อนในนามของพระเยซแูลว้ปลอ่ยไป พวกอคัร

ทตูจงึออกจากสภาไปดว้ยความยนิด ที�ีพระเจา้ทรงนบัวา่พวกเขามคีา่



ประทานแกท่า่นจากเบ�ืองบน เพราะเหตนุ�ีคนท�ีมอบเราไวก้บัทา่นจงึ

มคีวามผดิมากกวา่ทา่น” -ยอหน์ 19:10-11

เม�ือพวกอคัรทตูไดย้นิเชน่น�ัน กเ็ขา้ไปในบรเิวณพระวหิารตอนรุ่งเชา้

และส�ังสอน แตม่หาปโุรหติกบัพรรคพวกเรยีกประชมุสภายวิและ

สมาชกิสภาท�ังหมดของคนอสิราเอล แลว้ใชค้นไปท�ีคกุเพ�ือพาพวก

อคัรทตูออกมา พวกเจา้หนา้ท�ีกไ็ปแตไ่มพ่บพวกอคัรทตูในคกุ จงึกลบั

มารายงานวา่ “เราเหน็คกุป�ดอยู่แนน่หนาม�ันคงและพวกยามยนืเฝ�า

อยู่ตามประต แูตเ่ม�ือเป�ดประตเูขา้ไป ไมเ่หน็ใครอยู่ขา้งใน” เม�ือหวั-

หนา้รกัษาพระวหิารกบัพวกหวัหนา้ปโุรหติไดย้นิคาํเหลา่น�ีกฉ็งนสน-

เทห่ใ์นเร�ืองของพวกอคัรทตูวา่จะเป�นอยา่งไรตอ่ไป มคีนมาบอกพวก

เขาวา่ “น�ีแนะ่ บรรดาคนท�ีทา่นท�ังหลายขงัไวใ้นคกุกาํลงัยนืส�ังสอน

ประชาชนอยู่ในบรเิวณพระวหิาร” แลว้หวัหนา้รกัษาพระวหิารกบั

พวกเจา้หนา้ท�ีกไ็ปพาพวกอคัรทตูมาโดยไมไ่ดท้าํอะไรรนุแรง เพราะ

กลวัวา่ประชาชนจะเอาหนิขวา้ง เม�ือพวกเขาพาพวกอคัรทตูมาแลว้

กใ็หย้นืหนา้สภา มหาปโุรหติจงึกลา่ววา่ “เรากาํชบัพวกเจา้อยา่งแขง็

ขนัแลว้วา่อยา่สอนโดยออกช�ือน�ีน�ีแนะ่ พวกเจา้ทาํใหค้าํสอนของพวก

เจา้แพรไ่ปท�ัวกรงุเยรซูาเลม็ และตอ้งการใหค้วามผดิเร�ืองการตายของ

คนน�ันตกอยู่กบัเรา ” เปโตรกบัอคัรทตูคนอ�ืนๆ ตอบวา่ “เราจาํเป�น

ตอ้งเช�ือฟ�งพระเจา้มากกวา่เช�ือฟ�งมนษุย พ์ระเยซผูู้ซ�ึงพวกทา่นฆา่เสยี

โดยแขวนไวท้�ีตน้ไม น้�ัน พระเจา้แหง่บรรพบรุษุของเราทรงใหเ้ป�นข�ึน

มาแลว้ พระเจา้ทรงต�ังพระองคไ์วท้�ีพระหตัถเ์บ�ืองขวาของพระองค์

จะตอ้งเป�นอยา่งน�ีจะสาํเรจ็ไดอ้ยา่งไร?” -มทัธวิ 26:52-54

เพราะมขีอ้พระคมัภรีท์�ีกลา่วแกฟ่าโรหว์า่ “เพราะเหตนุ�ีเองเราจงึได้

ต�ังเจา้ข�ึน เพ�ือเราจะสาํแดงฤทธานภุาพของเราใหป้รากฏทางตวัเจา้

และเพ�ือใหน้ามของเราประกาศไปท�ัวโลก” -โรม 9:17

แตเ่ราเป�นพลเมอืงแหง่สวรรค แ์ละเรารอคอยผู้ชว่ยใหร้อดจาก

สวรรคค์อืพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ -ฟ�ลปิป�3:20

ยอมเช�ือฟ�งและอธษิฐานเผ�ือผู้ท�ีมอีาํนาจตา่งๆ

พระทยัพระราชาเหมอืนธารน�าในพระหตัถพ์ระยาหเ์วห พ์ระเจา้จะ

ทรงชกันาํไปทางไหนกต็ามแตจ่ะโปรด -สภุาษติ 21:1

เพราะฉะน�ันขอโปรดใหเ้ราทราบวา่ทา่นคดิอยา่งไร? การสง่สว่ย

ใหแ้กซ่ซีารน์�ันควรหรอืไม?่” พระเยซทูรงทราบเจตนารา้ยของพวก

เขาจงึตรสัวา่ “คนหนา้ซ�ือใจคด พวกทา่นมาทดลองเราทาํไม? จงเอา

เงนิท�ีจะเสยีสว่ยน�ันมาใหเ้ราด”ู เขาจงึเอาเดนารอินัเหรยีญหน�ึง

ถวายพระองค พ์ระองคต์รสัถามวา่ “รปูและคาํจารกึน�ีเป�นของใคร?”

พวกเขาทลูวา่ “ของซซีาร”์ แลว้พระองคต์รสักบัเขาวา่ “เพราะฉะน�ัน

ของของซซีารจ์งถวายแดซ่ซีาร แ์ละของของพระเจา้จงถวายแดพ่ระ

เจา้” -มทัธวิ 22:17-21

ทกุคนจงยอมอยู่ใตบ้งัคบัของผู้ท�ีมอีาํนาจปกครอง เพราะวา่ไมม่ี



อาํนาจใดเลยท�ีไมไ่ดม้าจากพระเจา้ และผู้ท�ีถอือาํนาจน�ัน พระเจา้

ทรงแตง่ต�ังข�ึน เพราะฉะน�ันผู้ท�ีขดัขนือาํนาจน�ัน กข็ดัขนืผู้ซ�ึงพระเจา้

ทรงแตง่ต�ังข�ึน และผู้ท�ีขดัขนืน�ันจะตอ้งถกูลงโทษ เพราะวา่ผู้

ครอบครองน�ันไมน่า่กลวัเลยสาํหรบัคนท�ีประพฤตดิ แีตว่า่เป�นท�ีนา่

กลวัสาํหรบัคนท�ีประพฤตชิ�ัว ทา่นไมอ่ยากจะกลวัผู้มอีาํนาจหรอื? ถา้

อยา่งน�ันกจ็งทาํแตค่วามด แีลว้ทา่นกจ็ะไดเ้ป�นท�ีพอใจของผู้มอีาํนาจ

น�ัน เพราะวา่ผู้ครอบครองน�ัน เป�นผู้รบัใชข้องพระเจา้เพ�ือให้

ประโยชนแ์กท่า่น แตถ่า้ทา่นทาํความช�ัวกจ็งกลวัเถดิ เพราะวา่ผู้

ครอบครองไมไ่ดถ้อืดาบไวเ้ฉยๆ แตเ่ป�นผู้รบัใชข้องพระเจา้ และจะ

เป�นผู้ลงโทษแทนพระเจา้แกท่กุคนท�ีประพฤตชิ�ัว เพราะฉะน�ันทา่น

จะตอ้งเช�ือฟ�งผู้ครอบครอง ไมใ่ชเ่พ�ือจะหลกีเล�ียงการลงโทษอยา่ง

เดยีว แตเ่พ�ือมโนธรรมดว้ย เพราะเหตผุลน�ีทา่นจงึไดเ้สยีสว่ยดว้ย

เพราะวา่ผู้มอีาํนาจน�ันเป�นผู้รบัใชข้องพระเจา้ และปฏบิตัหินา้ท�ีน�ีอยู่

จงใหแ้กท่กุคนท�ีทา่นตอ้งใหเ้ขา คอื สว่ย แกค่นท�ีทา่นตอ้งเสยีสว่ยให้

ภาษ แีกค่นท�ีทา่นตอ้งเสยีภาษใีห ค้วามยาํเกรง แกค่นท�ีทา่นตอ้งให้

ความยาํเกรง เกยีรต แิกค่นท�ีทา่นตอ้งใหเ้กยีรต อิยา่เป�นหน�ีอะไรใคร

เลย นอกจากความรกัซ�ึงมตีอ่กนั เพราะวา่ผู้ท�ีรกัคนอ�ืน กไ็ดป้ฏบิตัิ

ตามธรรมบญัญตัคิรบถว้นแลว้ ขอ้ท�ีวา่ “หา้มลว่งประเวณผีวัเมยีเขา

หา้มฆา่คน หา้มลกัทรพัย ห์า้มโลภ ” ท�ังพระบญัญตัอิ�ืนๆ กร็วมอยู่

ในขอ้น�ีคอื “จงรกัเพ�ือนบา้นเหมอืนรกัตนเอง” ความรกัไมท่าํ

อนัตรายตอ่เพ�ือนบา้นเลย เพราะฉะน�ันความรกัจงึเป�นส�ิงท�ีทาํให้

ผดิประการใดตอ่พระพกัตรฝ์�าพระบาทดว้ย” ฝ�ายพระราชากท็รง

โสมนสัย�ิงนกั และทรงบญัชาใหน้าํดาเนยีลออกมาจากถ�า เขาจงึเอา

ดาเนยีลออกจากถ�า ไมป่รากฏวา่มอีนัตรายอยา่งใดท�ีตวัทา่นเลย

เพราะทา่นไดว้างใจในพระเจา้ของทา่น แลว้กษตัรยิท์รงบญัชาใหน้าํ

คนเหลา่น�ันท�ีใสร่า้ยดาเนยีล มาโยนท�ิงในถ�าสงิโต ท�ังตวัเขา บตุร

ท�ังหลาย และภรรยาของพวกเขาดว้ย ยงัไมท่นัตกไปถงึพ�ืนถ�า พวก

สงิโตกข็ย�าพวกเขา และหกักระดกูของเขาท�ังหลายจนแหลก แลว้

กษตัรยิด์ารอิสัมพีระราชสาสนไ์ปถงึชนทกุชาตทิกุเผา่ทกุภาษาท�ี

อาศยัอยู่ในพภิพท�ังส�ินวา่ “สนัตสิขุจงมแีกท่า่นท�ังหลายอยา่งทวคีณู

เราออกกฤษฎกีาวา่ ใหค้นท�ังหลายในราชอาณาจกัรท�ังหมดของเรา

กลวัและยาํเกรงพระเจา้ของดาเนยีล เพราะพระองคท์รงเป�นพระเจา้

ผู้ทรงพระชนมอ์ยู่ทรงดาํรงอยู่เป�นนติย ร์าชอาณาจกัรของพระองค์

จะไมถ่กูทาํลาย และการปกครองของพระองคจ์ะดาํรงจนถงึท�ีสดุ

พระองคท์รงชว่ยกู้และชว่ยใหพ้น้ภยั พระองคท์รงทาํหมายสาํคญั

และการอศัจรรย ใ์นฟ�าสวรรคแ์ละบนพ�ืนพภิพ พระองคค์อืพระ

ผู้ชว่ยดาเนยีลใหร้อด จากอาํนาจของสงิโต” ดงัน�ัน ดาเนยีลผู้น�ีจงึได้

เจรญิกา้วหนา้ในรชัสมยัของดารอิสั และในรชัสมยัของไซรสัชาว

เปอรเ์ซยี -ดาเนยีล 6

ป�ลาตจงึทลูถามพระองคว์า่ “เจา้จะไมพ่ดูกบัเราหรอื? เจา้ไมรู่้หรอืวา่

เรามสีทิธอิาํนาจท�ีจะปลอ่ยเจา้ และมอีาํนาจท�ีจะตรงึเจา้ท�ีกางเขนได?้”

พระเยซตูรสัตอบวา่ “ทา่นจะไมม่สีทิธอิาํนาจเหนอืเรานอกจากจะ



ถอ้ยคาํเหลา่น�ีแลว้ กท็รงโทมนสัย�ิงนกั และต�ังพระทยัหาทางชว่ยกู้ดา

เนยีล ทรงพยายามหาทางชว่ยจนถงึเวลาดวงอาทติยต์ก แลว้คน

เหลา่น�ันท�ีสมรู้รว่มคดิกนักพ็ากนัมาเขา้เฝ�ากษตัรยิแ์ละทลูวา่ “ขา้แต่

พระราชา ขอฝ�าพระบาททรงทราบวา่กฎหมายของคนมเีดยีและคน

เปอรเ์ซยีท�ีประกาศหา้มกด็ หีรอื กฎหมายกด็ ซี�ึงพระราชาทรง

ประทบัตราแลว้ยอ่มเปล�ียนแปลงไมไ่ด”้ แลว้กษตัรยิท์รงบญัชา ดาเนี

ยลกถ็กูโยนในถ�าสงิโต กษตัรยิต์รสัแกด่าเนยีลวา่ “ขอพระเจา้ของ

ทา่นผู้ท�ีทา่นปรนนบิตัอิยู่ตลอดมาน�ัน ทรงชว่ยกู้ทา่นเถดิ” แลว้เขา

นาํศลิากอ้นหน�ึงมาป�ดปากถ�าไว ก้ษตัรยิก์ท็รงประทบัตราของพระองค์

และตราของบรรดาขา้ราชการช�ันผู้ใหญข่องพระองค เ์พ�ือวา่จะไมม่ี

ใครมาเปล�ียนแปลงสถานการณข์องดาเนยีลได แ้ลว้กษตัรยิก์เ็สดจ็

กลบัพระราชวงั ทรงอดอาหารตลอดคนืน�ัน ไมใ่หน้าํส�ิงบนัเทงิมา

ถวายพระองค แ์ละบรรทมไมห่ลบั พอเชา้ตรู่กษตัรยิก์ต็�ืนบรรทม รบี

เสดจ็ไปยงัถ�าสงิโต เม�ือพระองคเ์สดจ็มาใกลถ้�าท�ีดาเนยีลอยู่

พระองคก์ต็รสัเรยีกดาเนยีลดว้ยเสยีงโทมนสัวา่ “โอ ดาเนยีลผู้รบัใช้

ของพระเจา้ผู้ทรงพระชนมอ์ยู่พระเจา้ของทา่นซ�ึงทา่นปรนนบิตัอิยู่

เนอืงนติยน์�ัน ทรงสามารถชว่ยกู้ทา่นจากสงิโตไดแ้ลว้หรอื?” แลว้ดาเนี

ยลทลูกษตัรยิว์า่ “ขา้แตพ่ระราชา ขอทรงพระเจรญิเป�นนติย พ์ระ

เจา้ของขา้พระบาททรงใชท้ตูสวรรคม์าป�ดปากสงิโตไว ม้นัไมไ่ดท้าํ

อนัตรายแกข่า้พระบาท เพราะพระองคท์รงเหน็วา่ ขา้พระบาทไร้

ความผดิตอ่พระพกัตรพ์ระองค ข์า้แตพ่ระราชา ขา้พระบาทไมไ่ดท้าํ

ธรรมบญัญตัสิาํเรจ็อยา่งครบถว้น นอกจากน�ันทา่นควรจะรู้วา่น�ีเป�น

เวลาท�ีควรต�ืนจากหลบัแลว้ เพราะวา่ความรอดไดเ้ขา้มาใกลก้วา่สมยั

ท�ีเราเร�ิมเช�ือน�ัน กลางคนืลว่งไปมากแลว้ และรุ่งเชา้กใ็กลเ้ขา้มา ให้

เราเลกิบรรดากจิการแหง่ความมดื และสวมเคร�ืองอาวธุแหง่ความ

สวา่ง ใหเ้ราประพฤตติวัเรยีบรอ้ยสมกบัเวลากลางวนั ไมใ่ชเ่ล�ียงเสพ

สรุาเมามาย ไมใ่ชห่ยาบโลนลามก ไมใ่ชว่วิาทรษิยากนั แตท่า่น

ท�ังหลายจงประดบักายดว้ยพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ และอยา่

จดัเตรยีมอะไรไวเ้พ�ือสนองตณัหาของเน�ือหนงั -โรม 13

เพราะฉะน�ันกอ่นส�ิงอ�ืนใดท�ังหมด ขา้พเจา้ขอรอ้งพวกทา่นใหว้งิวอน

อธษิฐาน ทลูขอ และขอบพระคณุเพ�ือทกุคน เพ�ือกษตัรยิท์�ังหลาย

และทกุคนท�ีมตีาํแหนง่สงู เพ�ือเราจะไดด้าํเนนิชวีติอยา่งสงบและมี

สนัตใินทางพระเจา้ และเป�นท�ีนบัถอื การกระทาํเชน่น�ีเป�นการด แีละ

เป�นท�ีชอบพระทยัของพระเจา้พระผู้ชว่ยใหร้อดของเรา -1ทโิมธ 2ี:1-3

จงเตอืนพวกเขาใหอ้ยู่ใตส้ทิธอิาํนาจของบรรดาผู้ปกครองบา้นเมอืง

และพวกท�ีมอีาํนาจ ใหเ้ช�ือฟ�งและพรอ้มจะทาํการดทีกุอยา่ง อยา่วา่

รา้ยใคร อยา่ทะเลาะววิาท แตใ่หผ้อ่นหนกัผอ่นเบาและแสดงความ

สภุาพออ่นโยนอยา่งย�ิงตอ่ทกุคน -ทติสั 3:1-2

พวกทา่นจงยอมเช�ือฟ�งผู้มสีทิธอิาํนาจ เพราะเหน็แกอ่งคพ์ระผู้เป�น

เจา้ ไมว่า่ผู้น�ันจะเป�นจกัรพรรดผิู้มอีาํนาจ หรอืจะเป�นบรรดาผู้วา่

ราชการเมอืงท�ีจกัรพรรดสิง่ไปใหล้งโทษผู้ทาํช�ัวและยกยอ่งผู้ทาํดี



เพราะพระเจา้ทรงประสงคจ์ะใหพ้วกทา่นระงบัความโงข่องคนโฉด

เขลาดว้ยการทาํด จีงดาํเนนิชวีติอยา่งคนมเีสรภีาพ แตอ่ยา่ใช้

เสรภีาพน�ันเป�นขอ้อา้งเพ�ือทาํความช�ัว แตจ่งดาํเนนิชวีติอยา่งผู้รบัใช้

ของพระเจา้ จงใหเ้กยีรตทิกุคน จงรกัพวกพ�ีนอ้ง จงยาํเกรงพระเจา้

จงถวายเกยีรตแิดจ่กัรพรรด -ิ1 เปโตร 2:13-17

พระเจา้ส�ังใหผู้้นาํปกครองไดอ้ยา่งไรบา้ง

(คาํส�ัง 3 อยา่งสาํหรบักษตัรยิ)์ “เม�ือทา่นมาถงึแผน่ดนิท�ีพระยาหเ์วห์

พระเจา้ของทา่นประทานแกท่า่น และทา่นถอืกรรมสทิธ�ิอาศยัอยู่ใน

แผน่ดนิน�ัน แลว้ทา่นจะกลา่ววา่ ‘เราจะต�ังกษตัรยิไ์วเ้หนอืเราเหมอืน

ประชาชาตทิ�ังปวงซ�ึงอยู่รอบเรา ’ กจ็งต�ังผู้ซ�ึงพระยาหเ์วหพ์ระ

เจา้ของทา่นทรงเลอืกไวใ้หเ้ป�นกษตัรยิเ์หนอืทา่น คอืต�ังคนหน�ึงจาก

พวกพ�ีนอ้งของทา่นใหเ้ป�นกษตัรยิเ์หนอืทา่น หา้มต�ังคนตา่งชาตซิ�ึง

ไมใ่ชพ่�ีนอ้งของทา่นใหอ้ยู่เหนอืทา่น แตว่า่อยา่ใหเ้ขามมีา้เป�นของ

ตนเองมากเกนิไป หรอืเป�นเหตใุหป้ระชาชนกลบัไปอยีปิต เ์พ�ือจะมี

มา้มากๆ เพราะพระยาหเ์วหไ์ดต้รสักบัพวกทา่นแลว้วา่ ‘อยา่กลบัไป

ทางน�ันอกีเลย’ และอยา่ใหเ้ขามภีรรยามาก เพ�ือจติใจของเขาจะไม่

หนัเหไป และอยา่ใหม้เีงนิมทีองเป�นของตนอยา่งมากมาย “เม�ือเขา

น�ังบลัลงักใ์นราชอาณาจกัรกใ็หเ้ขาคดัลอกธรรมบญัญตันิ�ีไวใ้นหนงัสอื

เพ�ือตนเองตอ่หนา้พวกปโุรหติคนเลว ใีหม้นัอยู่กบัเขา และใหเ้ขา

อา่นตลอดชวีติของตน เพ�ือเขาจะไดเ้รยีนรู้ท�ีจะยาํเกรงพระยาหเ์วห์

พระราชาควรจะตรากฎหมายและออกคาํประกาศวา่ ในสามสบิวนัน�ี

ถา้มใีครทลูขอตอ่พระหรอืมนษุยน์อกเหนอืจากพระองค ข์า้แต่

พระราชา กใ็หโ้ยนคนน�ันลงในถ�าสงิโต ขา้แตพ่ระราชา บดัน�ีขอฝ�า

พระบาททรงตราคาํประกาศและลงพระนามในหนงัสอืสาํคญั เพ�ือจะ

เปล�ียนแปลงไมไ่ด ต้ามกฎหมายของคนมเีดยีและคนเปอรเ์ซยี ซ�ึงจะ

แกไ้ขไมไ่ดเ้ป�นอนัขาด” เพราะฉะน�ัน กษตัรยิด์ารอิสัจงึลงพระนาม

ในหนงัสอืสาํคญัและในประกาศ เม�ือดาเนยีลทราบวา่กษตัรยิล์ง

พระนามในหนงัสอืสาํคญัน�ันแลว้ ทา่นกก็ลบับา้น ซ�ึงมหีนา้ตา่งหอ้ง

ช�ันบนเป�ดตรงไปยงักรงุเยรซูาเลม็ และทา่นกค็กุเขา่ลงวนัละ 3 คร�ัง

อธษิฐานและขอบพระคณุพระเจา้ของทา่นอยา่งท�ีเคยทาํเสมอ เม�ือ

พวกท�ีสมรู้รว่มคดิพากนัมาพบดาเนยีลกาํลงัอธษิฐานและวงิวอนตอ่

พระเจา้ของทา่น เขาท�ังหลายกไ็ปเขา้เฝ�า และทลูกษตัรยิเ์ก�ียวกบั

ประกาศหา้มวา่ “ขา้แตพ่ระราชา ฝ�าพระบาทไดล้งพระนามใน

หนงัสอืสาํคญัฉบบัหน�ึงไมใ่ชห่รอืวา่ ถา้มใีครทลูขอตอ่พระหรอื

มนษุยน์อกเหนอืจากพระองค ใ์นสามสบิวนัน�ีขา้แตพ่ระราชา กใ็ห้

โยนคนน�ันลงในถ�าสงิโต?” กษตัรยิต์รสัตอบวา่ “เร�ืองน�ันยงัคงอยู่

ตามกฎหมายของคนมเีดยีและคนเปอรเ์ซยี ซ�ึงจะแกไ้ขไมไ่ดเ้ป�นอนั

ขาด” แลว้เขาจงึทลูตอ่กษตัรยิว์า่ “ดาเนยีลผู้เป�นคนหน�ึงในพวกท�ีถกู

กวาดเป�นเชลยจากยดูาห ไ์มไ่ดเ้ช�ือฟ�งฝ�าพระบาท ขา้แตพ่ระราชา

และไมเ่ช�ือฟ�งคาํประกาศในหนงัสอืสาํคญัซ�ึงฝ�าพระบาทลงพระนามไว้

แตไ่ดท้ลูขอตอ่พระของเขาวนัละ 3 คร�ัง” เม�ือกษตัรยิท์รงสดบั



ทกุคนจงึพดูกบัเขาวา่ “ขอทาํตะแลงแกง สงูย�ีสบิสองเมตร รุ่งเชา้ก็

ทลูกษตัรยิใ์หแ้ขวนคอโมรเดคยัเสยีท�ีน�ัน แลว้กไ็ปกนิเล�ียงอยา่งรา่เรงิ

กบักษตัรยิ”์ คาํแนะนาํน�ีถกูใจฮามาน เขาจงึส�ังใหท้าํตะแลงแกงน�ัน

เอสเธอร 5์

เม�ือคนชอบธรรมทวขี�ึน ประชาชนกเ็ปรมปรดี�ิแตเ่ม�ือคนอธรรม

ปกครอง ประชาชนกค็ร�าครวญ -สภุาษติ 29:2

ดารอิสัพอพระทยัแตง่ต�ังอปุราช 120 คน เพ�ือใหป้กครองท�ัว

ราชอาณาจกัร และทรงต�ังอภริฐัมนตร 3ี คนอยู่เหนอืพวกอปุราช ดา

เนยีลเป�นอภริฐัมนตรคีนหน�ึง ซ�ึงจะรบัรายงานจากอปุราช เพ�ือ

กษตัรยิจ์ะไมข่าดประโยชน แ์ลว้ดาเนยีลคนน�ีกม็ชี�ือเสยีงกวา่

อภริฐัมนตรอี�ืนๆ และอปุราชท�ังหลาย เพราะวญิญาณเลศิสถติกบัทา่น

และกษตัรยิท์รงมแีผนจะแตง่ต�ังทา่นใหค้รอบครองราชอาณาจกัรน�ัน

ท�ังหมด อภริฐัมนตรแีละอปุราชท�ังหลายจงึหาเหตฟุ�องดาเนยีลใน

เร�ืองราชอาณาจกัร แตก่ห็าความผดิไมไ่ด เ้พราะทา่นเป�นคนซ�ือสตัย์

จะหาความพล�ังพลาดหรอืการทจุรติในทา่นไมไ่ดเ้ลย คนเหลา่น�ีจงึ

พดูกนัวา่ “ไมม่ทีางหาเหตฟุ�องดาเนยีลได น้อกจากเราจะหาเหตใุน

เร�ืองธรรมบญัญตัแิหง่พระเจา้ของเขา” แลว้อภริฐัมนตรแีละอปุราช

เหลา่น�ีไดพ้ากนัเขา้เฝ�าพระราชาทลูวา่ “ขา้แตพ่ระราชาดารอิสั ขอ

ทรงพระเจรญิเป�นนติย อ์ภริฐัมนตรทีกุทา่นแหง่ราชอาณาจกัร ท�ัง

องคมนตร อีปุราช และผู้วา่ราชการมณฑลท�ังส�ินไดต้กลงกนัวา่

พระเจา้ของเขา โดยรกัษาถอ้ยคาํท�ังส�ินในธรรมบญัญตันิ�ีและ

กฎเกณฑเ์หลา่น�ีและทาํตาม เพ�ือวา่จติใจของเขาจะไมไ่ดย้กข�ึนสงู

กวา่พ�ีนอ้งของตน และเพ�ือเขาเองจะไมห่นัเหจากพระบญัญตัไิป

ทางขวาหรอืทางซา้ย เพ�ือเขาจะไดป้กครองราชอาณาจกัรของเขาอยู่

ไดน้าน ท�ังตนเองและลกูหลานของตนในอสิราเอล -เฉลยธรรม

บญัญตั 1ิ7:14-20 (note: คาํส�ังน�ีหมายความวา่กษตัรยิโ์ซโลมอนไม่

ควรจะเกบ็สมบตัมิากมายอยา่งท�ีไดท้าํหรอืมเีมยีนอ้ยเยอะเทา่ท�ีเขา

ไดม้ แีนน่อนกษตัรยิใ์นอสิราเอลมนีอ้ยท�ีทาํตามคาํส�ังน�ีแตก่ษตัรยิ์

ของเราองคพ์ระเยซคูรสิตไ์ดท้าํตามคาํส�ังน�ีอยา่งสมบรูณแ์บบ เป�น

กษตัรยิท์�ีทอมใจ เป�นกษตัรยิท์�ีเน�ือกษตัรยิ)์

(ปกครองดว้ยความยตุธิรรม) “ทา่นจงแตง่ต�ังผู้พพิากษาและ

เจา้หนา้ท�ีตามเมอืงของทา่น ซ�ึงพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่น

ประทานแกท่า่น ตามเผา่ตา่งๆ ของทา่น ใหพ้วกเขาพพิากษาประชา-

ชนตามความยตุธิรรม หา้มทาํใหเ้สยีความยตุธิรรม หา้มลาํเอยีง หา้ม

รบัสนิบน เพราะวา่สนิบนทาํใหต้าของคนมปี�ญญาบอดไป และกลบั

คดขีองคนชอบธรรมเสยี ทา่นจงตดิตามความยตุธิรรมคอื ความ

ยตุธิรรมเทา่น�ัน เพ�ือทา่นจะมชีวีติและไดย้ดึครองแผน่ดนิซ�ึงพระยาห์

เวหพ์ระเจา้ของทา่นประทานแกท่า่น -เฉลยธรรมบญัญตั 1ิ6:18-20

(มผีู้ปกครองมากกวา่คนเดยีว) เม�ือไมม่กีารช�ีแนะ ประชาชนกล็ม้ลง

แตโ่ดยมที�ีปรกึษามาก กม็คีวามปลอดภยั -สภุาษติ 11:14



คนในพระคมัภรีท์าํอะไรบา้งเวลามผีู้นาํท�ีช�ัว

พวกทา่นคดิรา้ยตอ่เรากจ็รงิ แตฝ่�ายพระเจา้ทรงดาํรใิหเ้กดิผลดดีงัท�ี

เป�นอยู่วนัน�ีคอืชว่ยชวีติคนเป�นอนัมาก -ปฐมกาล 50:20

ตอ่มาเม�ือซามเูอลแกแ่ลว้ ทา่นไดต้�ังพวกบตุรชายของทา่นใหว้นิจิฉยั

อสิราเอล บตุรชายหวัป�ของทา่นช�ือโยเอล และคนท�ีสองช�ืออาบยีาห์

ท�ังสองเป�นผู้วนิจิฉยัในเมอืงเบเออรเ์ชบา แตพ่วกบตุรชายของทา่น

ไมไ่ดด้าํเนนิตามอยา่งชวีติของทา่น พวกเขาบดิเบอืนไปหารายไดท้�ีผดิ

รบัสนิบน และบดิเบอืนความยตุธิรรม พวกผู้ใหญท่�ังหมดของ

อสิราเอลกพ็ากนัมาหาซามเูอลท�ีเมอืงรามาห แ์ละพดูกบัทา่นวา่ “ดู

เถดิ ทา่นชราแลว้และพวกบตุรของทา่นไมไ่ดด้าํเนนิตามอยา่งชวีติ

ของทา่น บดัน�ีขอทา่นไดต้�ังพระราชาใหว้นิจิฉยัพวกเราอยา่ง

ประชาชาตทิ�ังปวงเถดิ” ถอ้ยคาํท�ีพวกเขาพดูวา่ “ขอต�ังพระราชาให้

วนิจิฉยัเราท�ังหลาย” ทาํใหซ้ามเูอลไมพ่อใจ ซามเูอลจงึทลูอธษิฐาน

ตอ่พระยาหเ์วห แ์ละพระยาหเ์วหท์รงตอบซามเูอลวา่ “จงฟ�งเสยีง

ประชาชนในเร�ืองท�ีพวกเขาพดูกบัเจา้ เพราะวา่พวกเขาไมไ่ดล้ะท�ิงเจา้

แตพ่วกเขาละท�ิงเรา ไมใ่หเ้ราเป�นกษตัรยิเ์หนอืพวกเขา ตามการก

ระทาํท�ังส�ินซ�ึงพวกเขาทาํแกเ่รา ต�ังแตว่นัท�ีเรานาํพวกเขาออกมาจาก

อยีปิตจ์นถงึวนัน�ีคอืพวกเขาละท�ิงเราและปรนนบิตัพิระอ�ืน ดงัน�ัน

เขาจงึทาํเชน่เดยีวกนัตอ่เจา้ดว้ย บดัน�ีจงฟ�งเสยีงของพวกเขา แตเ่จา้

ตอ้งตกัเตอืนพวกเขาอยา่งจรงิจงั และสาํแดงใหพ้วกเขาทราบถงึกฎ

หมอ่มฉนัเตรยีมไวถ้วายพระองคท์า่น” กษตัรยิจ์งึตรสัวา่ “จงรบีไป

พาฮามานมา เพ�ือจะไดท้าํตามท�ีพระนางเอสเธอรป์รารถนา”

กษตัรยิจ์งึเสดจ็ไปในงานเล�ียงของพระนางเอสเธอรพ์รอ้มกบัฮามาน

ขณะเสวยเหลา้องุ่นอยู่กษตัรยิต์รสักบัพระนางเอสเธอรว์า่ “เธอจะ

รอ้งขออะไร? เราจะให เ้ธอจะทลูขออะไร? แมถ้งึคร�ึงราชอาณาจกัรก็

จะได”้ พระนางเอสเธอรท์ลูวา่ “คาํรอ้งขอของหมอ่มฉนัและคาํทลู

ขอของหมอ่มฉนั คอืถา้หมอ่มฉนัเป�นท�ีโปรดปรานของกษตัรยิ แ์ละ

เป�นท�ีพอพระทยักษตัรยิท์�ีจะประทานตามคาํรอ้งขอของหมอ่มฉนั

และทรงทาํตามคาํทลูขอของหมอ่มฉนั พรุ่งน�ีขอกษตัรยิเ์สดจ็มายงั

งานเล�ียงของหมอ่มฉนัพรอ้มกบัฮามาน และหมอ่มฉนัจะทาํตามท�ี

กษตัรยิต์รสัน�ัน” วนัน�ันฮามานกอ็อกไปดว้ยใจช�ืนบานและยนิด แีต่

เม�ือฮามานเหน็โมรเดคยัท�ีประตพูระราชวงัไมย่นืข�ึนหรอืตวัส�ันอยู่ตอ่

หนา้เขา เขากโ็กรธแคน้โมรเดคยั ถงึกระน�ันกด็ ฮีามานกอ็ดกล�ันไว้

กลบัไปบา้น ใชค้นไปตามเพ�ือนๆ และเศเรชภรรยาของตน แลว้ฮามา

นกเ็ลา่ถงึความม�ังม จีาํนวนบตุร และเกยีรตยิศตา่งๆ ซ�ึงกษตัรยิ์

ประทานแกต่น และเลา่ถงึเร�ืองท�ีกษตัรยิไ์ดเ้ล�ือนเขาข�ึนเหนอืเจา้นาย

และขา้ราชสาํนกัอยา่งไร แลว้ฮามานกลา่วเสรมิวา่ “แมพ้ระราชนิเีอส

เธอรก์ไ็มไ่ดท้รงใหผู้้ใดตามเสดจ็กษตัรยิไ์ปในงานเล�ียงซ�ึงพระนาง

ทรงจดัข�ึน นอกจากตวัขา้ และพรุ่งน�ีพระนางทรงเชญิขา้กบักษตัรยิอ์กี

แตส่�ิงเหลา่น�ีท�ังหมดไมเ่ป�นประโยชนแ์กข่า้ ตราบท�ีขา้เหน็โมรเดคยั

คนยวิน�ังอยู่ท�ีประตขูองพระราชวงั” เศเรชภรรยาของเขา และเพ�ือนๆ



ประจาํทกุมณฑล และถงึเจา้นายของชนทกุชาต ทิกุมณฑล เป�น

ตวัอกัษรของชนทกุชาตติามภาษาของเขา เขยีนในพระนามของ

กษตัรยิอ์าหสเุอรสั และประทบัตราดว้ยแหวนตราของกษตัรยิ ใ์หผู้้

ถอืสารนาํจดหมายเหลา่น�ีไปยงัทกุมณฑลของกษตัรยิ ส์�ังใหท้าํลาย

สงัหารและกวาดลา้งคนยวิท�ังส�ิน ท�ังหนุ่มและแก ท่�ังเดก็และผู้หญงิ

ในวนัเดยีวกนั คอืวนัท�ีสบิสามเดอืนสบิสองคอืเดอืนอาดาร แ์ละใหร้บิ

เอาขา้วของของพวกเขาดว้ย ใหท้าํสาํเนาเอกสารน�ันและออกเป�น

กฤษฎกีาในทกุมณฑล นาํไปป�าวรอ้งใหช้นทกุชาตเิตรยีมพรอ้มเพ�ือ

วนัน�ัน ผู้ถอืสารกร็บีไปตามรบัส�ังของกษตัรยิ ส์ว่นกฤษฎกีาน�ันกอ็อก

ใชใ้นสสุาเมอืงป�อม กษตัรยิก์ป็ระทบัและทรงด�ืมกบัฮามาน ขณะท�ี

เมอืงสสุาสบัสนวุ่นวาย -เอสเธอร 3์

เม�ือถงึวนัท�ีสาม พระนางเอสเธอรก์ท็รงเคร�ืองทรงราชนิ แีละทรงยนื

ในลานช�ันในของพระราชวงัตรงขา้มกบัทอ้งพระโรง กษตัรยิป์ระทบั

บนราชบลัลงักภ์ายในพระราชสาํนกัตรงขา้มทางเขา้พระราชวงั เม�ือ

กษตัรยิท์อดพระเนตรเหน็พระราชนิเีอสเธอรย์นือยู่ในพระลาน พระ

นางเป�นท�ีโปรดปรานของพระองค ก์ษตัรยิจ์งึย�ืนพระคทาสวุรรณซ�ึง

อยู่ในพระหตัถข์องพระองคแ์กพ่ระนางเอสเธอร พ์ระนางเอสเธอรก์็

เสดจ็เขา้มาแตะยอดพระคทา กษตัรยิต์รสักบัพระนางวา่ “ราชนิเีอส

เธอร ม์เีร�ืองอะไรหรอื? เธอตอ้งการอะไร? กจ็ะใหเ้ธอไดถ้งึคร�ึง

ราชอาณาจกัร” และพระนางเอสเธอรท์ลูวา่ “ถา้เป�นท�ีพอพระทยักษั

ตรยิ ข์อกษตัรยิเ์สดจ็มาพรอ้มกบัฮามานในวนัน�ีเพ�ือเสวยอาหารท�ี

ของกษตัรยิผ์ู้ท�ีจะครอบครองพวกเขา” ซามเูอลจงึเอาพระดาํรสั

ท�ังส�ินของพระยาหเ์วหม์าบอกประชาชน ผู้รอ้งขอใหท้า่นต�ังพระราชา

ทา่นกลา่ววา่ “น�ีเป�นสทิธขิองพระราชา ผู้ท�ีจะครอบครองเหนอืพวก

เจา้ พระองคจ์ะเกณฑพ์วกบตุรชายของเจา้ และกาํหนดใหป้ระจาํรถ

รบ และใหเ้ป�นพวกพลมา้ และใหว้�ิงหนา้รถรบของพระองค แ์ลว้

พระองคจ์ะต�ังพวกเขาใหเ้ป�นนายพนั นายหา้สบิของพระองค ใ์หบ้าง

คนไถท�ีดนิของพระองคแ์ละเก�ียวขา้วของพระองค แ์ละทาํศสัตราวธุ

และเคร�ืองใชข้องรถรบ พระองคจ์ะนาํพวกบตุรสาวของพวกเจา้ไป

เป�นผู้ปรงุเคร�ืองหอม ทาํครวัและอบขนม พระองคจ์ะเอานา สวนองุ่น

และสวนมะกอกท�ีดที�ีสดุของพวกเจา้ ใหแ้กพ่วกขา้ราชการของ

พระองค พ์ระองคจ์ะชกัหน�ึงในสบิของขา้วและผลองุ่นของพวกเจา้

ใหแ้กพ่วกขนุนางและพวกขา้ราชการของพระองค พ์ระองคจ์ะเอา

พวกคนใชช้ายและหญงิ และพวกคนหนุ่มๆ ท�ีดที�ีสดุของพวกเจา้

และลาของพวกเจา้ไปทาํงานของพระองค พ์ระองคจ์ะชกัหน�ึงในสบิ

ของฝงูสตัวข์องพวกเจา้ และพวกเจา้จะเป�นทาสของพระองค ใ์นวนั

น�ันพวกเจา้จะรอ้งทกุขเ์พราะพระราชา ผู้ซ�ึงพวกเจา้เลอืกใหค้รอง

พวกเจา้ แตพ่ระยาหเ์วหจ์ะไมท่รงตอบพวกเจา้ในวนัน�ัน” แต่

ประชาชนปฏเิสธไมเ่ช�ือฟ�งซามเูอล พวกเขากลา่ววา่ “เราไมย่อม เรา

จะตอ้งมพีระราชาปกครองเรา เพ�ือเราจะเป�นเหมอืนประชาชาติ

ท�ังหลาย และเพ�ือพระราชาของเราจะวนิจิฉยัเราและนาํหนา้เราไป

และรบในสงครามใหเ้รา” และเม�ือซามเูอลไดย้นิถอ้ยคาํท�ังส�ินของ



ประชาชน ทา่นกน็าํถอ้ยคาํเหลา่น�ีไปทลูพระยาหเ์วหใ์หท้รงทราบ

และพระยาหเ์วหต์รสักบัซามเูอลวา่ “จงฟ�งพวกเขาเถดิ และจงต�ัง

กษตัรยิอ์งคห์น�ึงใหพ้วกเขา” แลว้ซามเูอลจงึกลา่วแกค่นอสิราเอลวา่

“ใหท้กุคนกลบัไปยงัเมอืงของตน” -1 ซามเูอล 8:1-22

และซามเูอลทลูซาอลูวา่ “ทา่นไดท้าํการท�ีโงเ่ขลา ทา่นไมไ่ดร้กัษา

พระบญัชาของพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่น ซ�ึงพระองคท์รงบญัชา

ทา่นไว เ้พราะพระยาหเ์วหจ์ะไดท้รงสถาปนาราชอาณาจกัรของทา่น

เหนอือสิราเอลตลอดไป แตบ่ดัน�ีราชอาณาจกัรของทา่นจะไมย่�ังยนื

พระยาหเ์วหท์รงหาชายอกีคนหน�ึงตามชอบพระทยัพระองคแ์ลว้

และพระยาหเ์วหท์รงแตง่ต�ังชายผู้น�ันใหเ้ป�นเจา้นายเหนอืชนชาติ

ของพระองค เ์พราะทา่นไมไ่ดร้กัษาส�ิงซ�ึงพระเจา้ทรงบญัชาทา่นไว”้

1 ซามเูอล 13:13-14

ภายหลงัเหตกุารณเ์หลา่น�ีกษตัรยิอ์าหสเุอรสัทรงใหฮ้ามานบตุรฮมัเม

ดาธา คนอากกัเป�นใหญ ท่รงยกเขาข�ึนและทรงใหน้�ังในตาํแหนง่สงู

กวา่เจา้นายท�ังปวงท�ีอยู่กบัเขา มหาดเลก็ ทกุคนซ�ึงอยู่ท�ีประตวูงั ก็

กราบลงแสดงความเคารพตอ่ฮามาน เพราะกษตัรยิท์รงบญัชาให้

แสดงความเคารพตอ่เขาเชน่น�ัน แตโ่มรเดคยัไมไ่ดก้ราบหรอืแสดง

ความเคารพ พวกมหาดเลก็ซ�ึงอยู่ท�ีประตพูระราชวงัจงึพดูกบัโมรเดคั

ยวา่ “ทาํไมทา่นละเมดิพระบญัชาของกษตัรยิ?์” ตอ่มาเม�ือเขา

ท�ังหลายพดูกบัทา่นวนัแลว้วนัเลา่ และทา่นไมฟ่�ง พวกเขาจงึไปเรยีน

ฮามานเพ�ือดวูา่ถอ้ยคาํของโมรเดคยัจะชนะหรอืไม?่ เพราะทา่นบอก

พวกเขาวา่ทา่นเป�นยวิ เม�ือฮามานเหน็วา่โมรเดคยัไมก่ราบลงหรอื

แสดงความเคารพ ฮามานกเ็ดอืดดาล แตเ่หน็วา่เป�นการเสยีเกยีรตทิ�ี

จะจบักมุโมรเดคยัคนเดยีว เพราะพวกเขาแจง้ใหท้ราบเร�ืองชนชาติ

ของโมรเดคยั ฮามานจงึหาทางทาํลายคนยวิท�ังหมด คอืชนชาตขิอง

โมรเดคยั ท�ัวราชอาณาจกัรของอาหสเุอรสั ในเดอืนแรกซ�ึงเป�นเดอืน

นสิาน ป�ท�ีสบิสองแหง่รชักาลกษตัรยิอ์าหสเุอรสั เขาพากนัทอดสลาก

ตอ่หนา้ฮามานเพ�ือหาวนัหาเดอืน เขาไดเ้ดอืนท�ีสบิสอง คอืเดอืนอาด

าร แ์ลว้ฮามานทลูกษตัรยิอ์าหสเุอรสัวา่ “มชีนชาตหิน�ึงกระจายและ

แยกกนัอยู่ทา่มกลางชนชาตติา่งๆ ในทกุมณฑลแหง่ราชอาณาจกัร

ของพระองค ก์ฎหมายของพวกเขาตา่งกบักฎหมายของชนชาตอิ�ืน

ท�ังส�ิน และพวกเขาไมร่กัษากฎหมายของกษตัรยิ ก์ารท�ีกษตัรยิท์รง

ปลอ่ยพวกเขาไวเ้ชน่น�ีกไ็มเ่ป�นประโยชนแ์กพ่ระองค ถ์า้เป�นท�ีพอ

พระทยักษตัรยิ ข์อทรงออกกฤษฎกีาใหท้าํลายลา้งพวกเขาเสยี และ

ขา้พระบาทจะถวายเงนิ 10,000 ตะลนัต ใ์สม่อืผู้ดแูลพระราชกจิเพ�ือ

จะเกบ็เขา้พระคลงัหลวง ” กษตัรยิจ์งึทรงถอดแหวนตราจากพระหตัถ์

ประทานแกฮ่ามานบตุรฮมัเมดาธา คนอากกั ศตัรขูองพวกยวิ และ

ตรสักบัฮามานวา่ “เรามอบเงนิน�ันและประชาชนน�ันแกท่า่น เพ�ือ

จะทาํกบัพวกเขาตามท�ีทา่นเหน็ด”ี แลว้ทรงเรยีกราชอาลกัษณเ์ขา้

มาในวนัท�ีสบิสามเดอืนท�ีหน�ึง ใหเ้ขยีนกฤษฎกีาตามท�ีฮามานบญัชา

ไวท้กุประการ สง่ไปถงึสมหุเทศาภบิาล ของกษตัรยิแ์ละถงึขา้หลวง


