
การไหวร้ปูเคารพ

พระเจา้ตรสัพระวจนะท�ังส�ินตอ่ไปน�ีวา่ “เราคอืยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้ ผู้ไดน้าํ

เจา้ออกจากแผน่ดนิอยีปิตค์อืจากแดนทาส “หา้มมพีระเจา้อ�ืนใด

นอกเหนอืจากเรา “หา้มทาํรปูเคารพ สาํหรบัตน เป�นรปูส�ิงใดซ�ึงมอียู่ในฟ�า

เบ�ืองบน หรอืบนแผน่ดนิเบ�ืองลา่ง หรอืในน�าใตแ้ผน่ดนิ หา้มกราบไหวห้รอื

ปรนนบิตัริปูเหลา่น�ัน เพราะเราคอืยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้ เป�นพระเจา้ท�ีหวง

แหน ใหโ้ทษของบดิาตกทอดไปถงึลกูหลานของผู้ท�ีชงัเราจนถงึสามช�ัวส�ีช�ัว

อายคุน แตแ่สดงความรกัม�ันคงตอ่คนท�ีรกัเรา และรกัษาบญัญตัขิองเราจนถงึ

นบัพนัช�ัวอายคุน “หา้มใชพ้ระนามพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้ไปในทางท�ีผดิ

เพราะผู้ท�ีใชพ้ระนามของพระองคไ์ปในทางท�ีผดิน�ัน พระยาหเ์วหจ์ะทรงเอา

โทษ “จงระลกึถงึวนัสะบาโต ถอืเป�นวนับรสิทุธ�ิ-อพยพ 20:1-8

ทกุส�ิงท�ีเราส�ังพวกเจา้น�ัน จงถอืรกัษาใหด้ แีละหา้มออกนามพระอ�ืนๆ หา้ม

กลา่วใหไ้ดย้นิจากปากของเจา้ -อพยพ 23:13

หา้มนมสัการพระอ�ืน เพราะพระยาหเ์วหผ์ู้มพีระนามวา่ “หวงแหน” เป�นพระ

เจา้ผู้ทรงหวงแหน -อพยพ 34:14

อยา่หนัไปนบัถอืรปูเคารพ และหา้มหลอ่รปูเคารพไว ส้าํหรบัตน เราคอืยาหเ์วห์

พระเจา้ของเจา้ -เลวนีติ 1ิ9:4

“หา้มเจา้ท�ังหลายทาํรปูเคารพสาํหรบัตวั หรอืต�ังรปูแกะสลกั หรอืเสาศกัด�ิสทิธ�ิ

และหา้มต�ังรปูศลิาแกะสลกัไวใ้นแผน่ดนิของเจา้เพ�ือจะกราบไหว เ้พราะเรา

คอืยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้ -เลวนีติ 2ิ6:1

หา้มกราบไหวห้รอืปรนนบิตัริปูเหลา่น�ัน เพราะเราคอืยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้

เป�นพระเจา้ท�ีหวงแหน ใหโ้ทษของบดิาตกทอดไปถงึลกูหลานของผู้ท�ีชงัเรา

จนถงึสามช�ัวส�ีช�ัวอายคุน -เฉลยธรรมบญัญตั 5ิ:9



“เม�ือพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นจะทรงพาทา่นเขา้แผน่ดนิ ซ�ึงทา่นกาํลงั

จะเขา้ยดึครอง และขบัไลช่นหลายชาตใิหพ้น้หนา้ทา่น คอืคนฮติไทต ค์นเกอร์

กาช คีนอาโมไรต ค์นคานาอนั คนเปรสิซ คีนฮไีวต แ์ละคนเยบสุ ชนเจด็ชาตนิ�ี

ใหญโ่ตกวา่และมกีาํลงัมากกวา่ทา่น และเม�ือพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นจะ

ทรงมอบเขาท�ังหลายไวใ้หท้า่น และทา่นจะตเีขาใหพ้า่ยแพไ้ปน�ัน ทา่นตอ้ง

ทาํลายเขาใหห้มดส�ิน อยา่ทาํพนัธสญัญาใดๆ กบัเขาเลย และอยา่มคีวาม

เมตตาตอ่เขาดว้ย อยา่เก�ียวดองกบัเขาโดยการแตง่งาน อยา่ยกบตุรสาวของ

ทา่นใหแ้กบ่ตุรชายของเขา หรอืรบับตุรสาวของเขามาใหบ้ตุรชายของทา่น

เพราะเขาจะทาํใหบ้ตุรชายของทา่นหนัจากการตดิตามเราไปปรนนบิตัพิระ

อ�ืนๆ แลว้พระยาหเ์วหจ์ะทรงพระพโิรธตอ่ทา่นท�ังหลายและจะทรงทาํลาย

ทา่นอยา่งรวดเรว็ แตจ่งทาํกบัเขาท�ังหลายอยา่งน�ีทา่นท�ังหลายจงพงัแทน่บชูา

ของพวกเขาและทาํลายเสาศกัด�ิสทิธ�ิของเขาเสยี จงโคน่บรรดาเสาอาเช-ราห์

ของเขาและเผารปูเคารพแกะสลกัของเขาเสยีดว้ยไฟ “เพราะวา่ทา่นเป�นชน

ชาตบิรสิทุธ�ิสาํหรบัพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่น พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของ

ทา่นทรงเลอืกทา่นออกจากชนชาตทิ�ังส�ินท�ีอยู่บนพ�ืนโลก ใหม้าเป�นชนชาติ

ของพระองค เ์ป�นของล�าคา่ของพระองค ท์�ีพระยาหเ์วหท์รงรกัและทรงเลอืก

ทา่นท�ังหลายน�ัน ไมใ่ชเ่พราะทา่นท�ังหลายมจีาํนวนมากกวา่ชนชาตอิ�ืน เพราะ

ในบรรดาชนชาตทิ�ังหลาย ทา่นมจีาํนวนนอ้ยท�ีสดุ แตเ่พราะพระยาหเ์วหท์รง

รกัทา่นท�ังหลาย และพระองคท์รงรกัษาคาํปฏญิาณซ�ึงพระองคท์รงปฏญิาณไว้

กบับรรพบรุษุของพวกทา่น พระยาหเ์วหจ์งึทรงนาํทา่นออกมาดว้ยพระหตัถ์

อนัทรงฤทธ�ิและทรงไถท่า่นจากแดนทาส จากพระหตัถฟ์าโรหก์ษตัรยิอ์ยีปิต์

ฉะน�ันจงทราบเถดิวา่ พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นเป�นพระเจา้ เป�นพระเจา้

ซ�ือสตัยผ์ู้ทรงรกัษาพนัธสญัญาและความรกัม�ันคง ตอ่บรรดาผู้ท�ีรกัพระองค์

และรกัษาบญัญตัขิองพระองคถ์งึพนัช�ัวอายคุน และทรงตอบแทนผู้ท�ีเกลยีด

ชงัพระองคต์อ่ตวัเขาเอง โดยทรงทาํลายเขาเสยี พระองคจ์ะไมท่รงลดหยอ่น

โทษผู้ท�ีเกลยีดชงัพระองค พ์ระองคจ์ะทรงตอบแทนตอ่ตวัเขาเอง ดงัน�ันพวก



ทา่นจงระวงัท�ีจะทาํตามบญัญตั กิฎเกณฑ แ์ละกฎหมาย ซ�ึงขา้พเจา้ไดบ้ญัชา

ทา่นในวนัน�ี“และเพราะทา่นท�ังหลายเช�ือฟ�งกฎหมายเหลา่น�ีโดยรกัษาและ

ทาํตาม พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นจะทรงรกัษาพนัธสญัญาและความรกั

ม�ันคงกบัทา่น ซ�ึงทรงปฏญิาณไวก้บับรรพบรุษุของทา่น พระองคจ์ะทรงรกัทา่น

ทรงอวยพรทา่นและทรงทาํใหท้า่นทวจีาํนวนข�ึน พระองคจ์ะทรงอวยพรผล

แหง่ครรภข์องทา่นและผลแหง่พ�ืนดนิของทา่น ขา้ว เหลา้องุ่นใหม แ่ละน�ามนั

ของทา่น ทรงใหล้กูโคและลกูแพะแกะของทา่นทวขี�ึนบนแผน่ดนิ ซ�ึงทรง

ปฏญิาณแกบ่รรพบรุษุของทา่นวา่จะประทานแกท่า่น ทา่นจะไดร้บัพระพร

เหนอืชนทกุชาต จิะไมม่ชีายหรอืหญงิเป�นหมนัทา่มกลางทา่นหรอืในหมู่สตัว์

เล�ียงของทา่นดว้ย และพระยาหเ์วหจ์ะทรงเอาความเจบ็ไขไ้ปจากพวกทา่น

และจะไมท่รงใหโ้รครา้ยอยา่งในอยีปิตซ์�ึงทา่นรู้จกัน�ันเกดิกบัทา่น แตจ่ะทรงให้

เกดิกบัผู้ท�ีเกลยีดชงัทา่น ทา่นจงทาํลายชนชาตทิ�ังส�ินซ�ึงพระยาหเ์วหพ์ระ

เจา้ของทา่นทรงมอบใหท้า่น อยา่ใหน้ยันต์าของทา่นสงสารพวกเขาเลย หา้ม

ปรนนบิตับิรรดาพระของพวกเขาเพราะมนัจะเป�นบว่งดกัทา่น “ถา้ทา่นจะนกึ

ในใจวา่ ‘ประชาชาตเิหลา่น�ีใหญโ่ตกวา่ขา้ ขา้จะขบัไลพ่วกเขาไดอ้ยา่งไร?’

ทา่นอยา่กลวัพวกเขาเลย แตจ่งระลกึถงึการท�ีพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่น

ทรงทาํตอ่ฟาโรหแ์ละตอ่คนอยีปิตท์�ังส�ินน�ัน โดยการทดลองย�ิงใหญซ่�ึงนยันต์า

ของทา่นไดเ้หน็แลว้ ท�ังโดยหมายสาํคญั การอศัจรรย พ์ระหตัถอ์นัทรงฤทธ�ิ

และพระกรท�ีเหยยีดออก ซ�ึงพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นทรงใชน้าํทา่นออกมา

พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นจะทรงทาํตอ่ชนทกุชาตทิ�ีทา่นกลวัอยา่งน�ันแหละ

ย�ิงกวา่น�ันอกีพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นจะทรงใชฝ้งูแตนมาทา่มกลางพวก

เขา จนกวา่ผู้ท�ีเหลอือยู่และซอ่นตวัจากทา่นจะถกูทาํลายส�ิน ทา่นอยา่กลวัพวก

เขา เพราะพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นสถติทา่มกลางทา่น ทรงเป�นพระเจา้

ย�ิงใหญแ่ละนา่เกรงกลวั พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นจะทรงขบัไลป่ระชาชาติ

เหลา่น�ีจากทา่นทลีะเลก็ทลีะนอ้ย ทา่นอยา่กาํจดัเขาเสยีทนัท เีกรงวา่สตัวป์�า

จะทวจีาํนวนแกท่า่นมากไป แตพ่ระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นจะทรงมอบพวก



เขาไวใ้หท้า่น และทรงทาํใหเ้ขาเกดิโกลาหลใหญจ่นเขาพนิาศไป และพระองค์

จะทรงมอบบรรดากษตัรยิข์องพวกเขาไวใ้นมอืของทา่น และทา่นจะทาํใหช้�ือ

ของพวกเขาพนิาศไปจากใตฟ้�า จะไมม่ใีครยนืหยดัตอ่สู้ทา่นได จ้นกวา่ทา่น

จะทาํลายพวกเขาเสยี ทา่นท�ังหลายจงเผารปูแกะสลกัซ�ึงเป�นรปูพระท�ังหลาย

ของพวกเขาดว้ยไฟ หา้มโลภเงนิหรอืทองซ�ึงป�ดรปูพระอยู่น�ัน หรอืนาํไปเป�น

ของทา่น เกรงวา่ทา่นจะหลงส�ิงน�ัน เพราะมนัเป�นส�ิงพงึรงัเกยีจแดพ่ระยาหเ์วห์

พระเจา้ของทา่น หา้มนาํส�ิงพงึรงัเกยีจเขา้ไปในบา้นของทา่น เกรงวา่ทา่นจะ

เป�นเหมอืนส�ิงน�ัน ทา่นจงรงัเกยีจและเกลยีดมนัอยา่งท�ีสดุ เพราะมนัเป�นส�ิงท�ี

ตอ้งทาํลายถวาย -เฉลยธรรมบญัญตั 7ิ:1-26

ถา้ทา่นลมืพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่น และไปตดิตามพระอ�ืนและปรนนบิตัิ

นมสัการพระเหลา่น�ัน ขา้พเจา้ขอยนืยนัตอ่ทา่นในวนัน�ีวา่ ทา่นจะตอ้งพนิาศ

แนน่อน -เฉลยธรรมบญัญตั 8ิ:19

“ ‘ผู้ท�ีทาํรปูเคารพเป�นรปูสลกัหรอืรปูหลอ่ ซ�ึงเป�นส�ิงพงึรงัเกยีจแดพ่ระยาหเ์วห์

เป�นส�ิงท�ีทาํดว้ยฝ�มอืชา่ง และต�ังไวอ้ยา่งลบัๆ จะถกูสาปแชง่’ และให้

ประชาชนท�ังปวงตอบและกลา่ววา่ ‘อาเมน’ -เฉลยธรรมบญัญตั 2ิ7:15

จงไปรอ้งทลูตอ่พระตา่งๆ ซ�ึงเจา้ท�ังหลายไดเ้ลอืกปรนนบิตันิ�ันเถดิ ใหพ้ระ

เหลา่น�ันชว่ยกู้พวกเจา้ในยามทกุขย์าก” -ผู้วนิจิฉยั 10:14

พระองคท์รงร�ือปชูนยีสถานสงูท�ิงไป ทรงทาํลายเสาศกัด�ิสทิธ�ิลงเป�นช�ินๆ ทรง

โคน่เสาอาเช-ราหล์งเสยี และทรงทบุงทูองสมัฤทธ�ิซ�ึงโมเสสสรา้งข�ึนน�ันเสยี

เพราะวา่คนอสิราเอลไดเ้ผาเคร�ืองหอมใหแ้กง่นู�ันจนถงึวนัเหลา่น�ัน เขาเรยีกงู

น�ันวา่ เนหชุทาน -2 พงศก์ษตัรยิ 1์8:4

เพราะพระองคท์รงถวายสตัวบชูาแกพ่ระของกรงุดามสักสั ซ�ึงทาํใหพ้ระองค์

พา่ยแพโ้ดยตรสัวา่ “เพราะวา่พระของพระราชาแหง่ซเีรยีชว่ยพวกเขา เราจะ

ถวายสตัวบชูาแกพ่ระเหลา่น�ันเพ�ือใหช้ว่ยเรา” แตพ่ระเหลา่น�ันกลบัเป�นส�ิงท�ี



ทาํลายพระองคแ์ละอสิราเอล ท�ังหมดดว้ย-2 พงศาวดาร 28:23

แตผู่้ท�ีหนัหา พระอ�ืน ความทกุขโ์ศกของเขากท็วขี�ึน ขา้พเจา้จะไมเ่ทเลอืดเป�น

เคร�ืองด�ืมบชูาแกพ่ระเหลา่น�ัน และรมิฝ�ปากของขา้พเจา้กจ็ะไมอ่อกนามพระ

เหลา่น�ันเลย -สดดุ 1ี6:4

ทา่นเทโลหติผู้ไรผ้ดิออกมา คอืโลหติบตุรชายบตุรหญงิของทา่น ผู้ซ�ึงทา่นไดฆ้า่

เป�นเคร�ืองสกัการบชูาแกร่ปูเคารพแหง่คานาอนั แผน่ดนิกเ็ป�นมลทนิไปดว้ย

โลหติน�ัน -สดดุ 1ี06:38

พระเกยีรตนิ�ีมใิชม่แีกเ่หลา่ขา้พระองค ข์า้แตพ่ระยาหเ์วห ม์ใิชม่แีกเ่หลา่ขา้

พระองคเ์ลย แตแ่ดพ่ระนามของพระองค เ์น�ืองจากความรกัม�ันคงและความ

ซ�ือสตัยข์องพระองค ท์าํไมบรรดาประชาชาตจิะกลา่ววา่ “พระเจา้ของเขา

ท�ังหลายอยู่ไหนเลา่?” พระเจา้ของเราท�ังหลายอยู่ในฟ�าสวรรค ส์�ิงใดท�ีพอ

พระทยั พระองคก์ท็รงกระทาํ รปูเคารพของคนเหลา่น�ันเป�นเงนิและทองคาํ

เป�นผลงานของมอืมนษุย ร์ปูเหลา่น�ันมปีาก แตพ่ดูไมไ่ด ม้ตีา แตด่ไูมไ่ด ม้หีู

แตฟ่�งไมไ่ด ม้จีมกู แตด่มไมไ่ด ม้มีอื แตค่ลาํไมไ่ด ม้เีทา้ แตเ่ดนิไมไ่ด ร้ปู

เหลา่น�ันทาํเสยีงในคอไมไ่ด ผู้้ท�ีทาํรปูเหลา่น�ันจะเป�นเหมอืนรปูเหลา่น�ัน ทกุ

คนท�ีวางใจในรปูเหลา่น�ันกเ็ชน่กนั อสิราเอลเอย๋ จงวางใจในพระยาหเ์วหเ์ถดิ

พระองคท์รงเป�นผู้อปุถมัภแ์ละเป�นโลข่องเขาท�ังหลาย วงศว์านอาโรนเอย๋ จง

วางใจในพระยาหเ์วหเ์ถดิ พระองคท์รงเป�นผู้อปุถมัภแ์ละเป�นโลข่องเขา

ท�ังหลาย ทา่นผู้ยาํเกรงพระยาหเ์วหเ์อย๋ จงวางใจในพระยาหเ์วหเ์ถดิ

พระองคท์รงเป�นผู้อปุถมัภแ์ละเป�นโลข่องเขาท�ังหลาย พระยาหเ์วหท์รงระลกึ

ถงึเราท�ังหลาย พระองคจ์ะทรงอวยพร จะทรงอวยพรวงศว์านอสิราเอล จะ

ทรงอวยพรวงศว์านอาโรน พระองคจ์ะทรงอวยพรบรรดาผู้ท�ียาํเกรงพระยาห์

เวห ท์�ังผู้นอ้ยและผู้ใหญ ข่อพระยาหเ์วหท์รงใหพ้วกทา่นเพ�ิมพนูข�ึน ท�ังทา่น

และลกูหลานของทา่น ขอใหพ้วกทา่นรบัพระพรจากพระยาหเ์วห ผ์ู้ทรงสรา้ง

ฟ�าสวรรคแ์ละแผน่ดนิโลก ฟ�าสวรรคส์งูสดุเป�นของพระยาหเ์วห แ์ตพ่ระองค์



ประทานแผน่ดนิโลกแกม่นษุยท์�ังหลาย คนตายไมส่รรเสรญิพระยาหเ์วห์

และทกุคนท�ีลงไปสู่ท�ีสงดักเ็ชน่กนั แตเ่ราท�ังหลายจะถวายสาธกุารแดพ่ระยาห์

เวห ต์�ังแตบ่ดัน�ีเป�นตน้ไปเป�นนติย ส์รรเสรญิพระยาหเ์วห์ -สดดุ 1ี15:1-18

รปูเคารพของบรรดาประชาชาตเิป�นเงนิและทองคาํ เป�นผลงานของมอืมนษุย์

รปูเหลา่น�ันมปีาก แตพ่ดูไมไ่ด ม้ตีา แตด่ไูมไ่ด ม้หี แูตฟ่�งไมไ่ด ท้�ังไมม่ลีม

หายใจในปากของรปูเหลา่น�ัน ผู้ท�ีทาํรปูเหลา่น�ันจะเป�นเหมอืนรปูเหลา่น�ัน

ทกุคนท�ีวางใจในรปูเหลา่น�ันกเ็ชน่กนั -สดดุ 1ี35:15-18

เพราะวา่พระองค ท์รงละท�ิงชนชาตขิองพระองคเ์สยี คอืเช�ือสายของยาโคบ

เพราะวา่เขาเตม็ดว้ยผู้ทาํนาย จากตะวนัออก และเตม็ดว้ยหมอดเูหมอืนคนฟ�

ลสิเตยี และพวกเขาตสีนทิ กบัคนตา่งชาต แิผน่ดนิของเขาเตม็ดว้ยเงนิและ

ทองคาํ ทรพัยส์มบตัขิองพวกเขาไมม่ที�ีส�ินสดุ แผน่ดนิของเขาเตม็ดว้ยพวกมา้

ศกึ รถรบท�ังหลายของพวกเขาไมม่ที�ีส�ินสดุ แผน่ดนิของเขาเตม็ดว้ยรปูเคารพ

พวกเขากราบไหวผ้ลงานจากมอืของเขา และกราบไหวส้�ิงท�ีน�ิวมอืของเขาไดท้าํ

มนษุยจ์งึตกต�า และคนกต็�าตอ้ยลง อยา่อภยัให เ้ขาท�ังหลายเลย จงหลบเขา้

ไปอยู่ในหนิ และซอ่นตวัในผงคล ใีหพ้น้จากความนา่เกรงกลวัของพระยาหเ์วห์

และจากพระรศัมแีหง่ความโออ่า่ตระการของพระองค ท์า่ท อีนัผยองของ

มนษุยจ์ะต�าตอ้ยลง และความจองหองของคนจะตกต�า พระยาหเ์วหอ์งคเ์ดยีว

จะเป�นท�ีเทดิทนูในวนัน�ัน เพราะวา่พระยาหเ์วหจ์อมทพัทรงเตรยีมวนัหน�ึง ซ�ึง

จะตอ่สู้กบัสารพดัท�ีเยอ่หย�ิงและโอหงั ท�ังกบัสารพดัท�ีถกูยกชขู�ึนซ�ึงจะต�าตอ้ยลง

ท�ีจะสู้กบัตน้สนสดีารท์�ังหมดของเลบานอน ซ�ึงสงูและชขู�ึน และกบัตน้โอก๊

ท�ังหมดแหง่บาชาน ซ�ึงจะตอ่สู้กบัภเูขาสงูทกุลกู กบัเนนิเขาท�ังหมดท�ีถกูยกข�ึน

กบัหอคอยสงูทกุแหง่ และกาํแพงท�ีเขม้แขง็ท�ังหมด ท�ีจะสู้กบักาํป��น ท�ังหมด

ของทารชชิ และกบัเรอืงดงามทกุลาํ ความผยองของมนษุยจ์ะตกต�าลง และ

ความจองหองของคนจะต�าตอ้ยลง และพระยาหเ์วหอ์งคเ์ดยีวจะเป�นท�ีเทดิทนู

ในวนัน�ัน และพวกรปูเคารพจะสญูส�ินไป คนจะเขา้ไปในถ�าของหนิผา และใน



โพรงของพ�ืนดนิ ใหพ้น้จากความนา่เกรงกลวัของพระยาหเ์วห แ์ละจากพระ

รศัมแีหง่ความโออ่า่ตระการของพระองค เ์ม�ือพระองคท์รงลกุข�ึนทาํใหโ้ลก

ส�ันสะเทอืน ในวนัน�ันคนจะเหว�ียง รปูเคารพของเขาท�ีทาํดว้ยเงนิและรปู

เคารพท�ีทาํดว้ยทองคาํ ซ�ึงพวกเขาทาํใหก้บัตวัเองเพ�ือใชก้ราบไหวน้�ันออกไป

ยงัตวัตุ่นและตวัคา้งคาว เพ�ือจะเขา้ถ�าหนิ และเขา้ซอกผา ใหพ้น้จากความนา่

เกรงกลวัของพระยาหเ์วห แ์ละพน้จากพระรศัมแีหง่ความโออ่า่ตระการของ

พระองค เ์ม�ือพระองคท์รงลกุข�ึนทาํใหโ้ลกส�ันสะเทอืน จงหยดุยดึถอืมนษุย์

ซ�ึงมเีพยีงลมหายใจในจมกูของเขา ดว้ยเขามคีณุคา่อะไรเลา่? -อสิยาห 2์:6-22

เขาจะไมเ่อาใจใสแ่ทน่บชูา ซ�ึงทาํดว้ย มอืของเขา และเขาจะไมม่องส�ิงท�ีน�ิวของ

เขาเองทาํข�ึน ไมว่า่จะเป�นบรรดาเสาอาเช-ราห ห์รอืท�ีเผาเคร�ืองหอม

-อสิยาห 1์7:8

เราคอืยาหเ์วห น์�ันเป�นนามของเรา เราไมใ่หส้งา่ราศขีองเราแกผู่้อ�ืน หรอืใหค้าํ

ท�ีสรรเสรญิเราแกร่ปูแกะสลกั พวกเขาจะหนักลบั และตอ้งขายหนา้อยา่งท�ีสดุ

คอืพวกท�ีวางใจในรปูแกะสลกั พวกท�ีพดูกบัรปูหลอ่ดว้ยโลหะวา่ “ทา่น

ท�ังหลายเป�นพระของพวกเรา” -อสิยาห 4์2:8, 17

พวกป��นรปูเคารพลว้นเป�นความวา่งเปลา่ และส�ิงท�ีพวกเขาช�ืนชอบน�ันกไ็ม่

เป�นผลกาํไร บรรดาสกัขพียานของพวกเขาน�ันกไ็มอ่าจจะเหน็และไมอ่าจจะรู้

เพ�ือพวกเขาจะไดอ้บัอาย ใครป��นพระหรอืหลอ่รปูเคารพท�ีไมเ่ป�นประโยชน์

อะไร? ดซู ทิกุคนท�ีเป�นพวกเดยีวกบัเขาจะตอ้งอบัอาย และชา่งฝ�มอืน�ันกเ็ป�น

เพยีงมนษุย จ์งใหเ้ขาทกุคนชมุนมุกนั ใหเ้ขายนืข�ึน ใหเ้ขาสยดสยอง และให้

เขาอบัอายดว้ยกนั ชา่งเหลก็ทาํงานอยู่เหนอืกอ้นถา่นดว้ยเคร�ืองมอื และข�ึน

รปูดว้ยคอ้นและทาํดว้ยแขนท�ีมกีาํลงัของเขา เออเขาหวิและกาํลงัของเขาหมด

ลง เขาไมไ่ดด้�ืมน�าเลย และเขาออ่นเปล�ีย ชา่งไมข้งึเชอืกวดั เขาวาดโครงดว้ย

ดนิสอ เขาแตง่มนัดว้ยส�ิว และวาดโครงดว้ยวงเวยีน เขาทาํใหม้นัเหมอืนรปูคน

ตามความงามของมนษุยเ์พ�ือใหม้นัอยู่ในเรอืน เขาตดัตน้สนสดีารม์าใหก้บั



ตวัเอง เขาเลอืกตน้สนฉตัร หรอืตน้โอก๊ เขาปลกูมนัไวอ้ยา่งแขง็แรงทา่มกลาง

ตน้ไมใ้นป�า เขาปลกูตน้เทพทาโร และฝนทาํใหม้นัเตบิโต แลว้มนักก็ลายเป�น

เช�ือเพลงิของคน และเขาเอามนัมาสว่นหน�ึงและใชม้นัอุ่นตวั เออ เขากอ่ไฟ

และป��งขนมป�ง และเขาเอามนัมาทาํรปูพระรปูหน�ึงแลว้นมสัการมนัดว้ย เขา

ทาํเป�นรปูเคารพและกราบรปูน�ัน คร�ึงหน�ึงของไมน้�ันเขาเผาในกองไฟ บนคร�ึงน�ี

เขายา่งและกนิเน�ือยา่งจนอ�ิม และเขากอ็บอุ่นดว้ย แลว้พดูวา่ “เออ้ ขา้อุ่นจงั

ขา้เหน็เปลวไฟแลว้” และไมท้�ีเหลอืน�ันเขาทาํเป�นรปูพระรปูหน�ึง คอืเป�นรปู

เคารพของเขา เขากราบลงตอ่รปูน�ันและนมสัการมนั และอธษิฐานตอ่รปูน�ัน

และกลา่ววา่ “ขอทรงชว่ยขา้พระองค เ์พราะพระองคเ์ป�นพระของขา้พระองค”์

เขาท�ังหลายไมรู่้และเขาไมเ่ขา้ใจ เพราะตาของพวกเขาถกูป�ด เขาจงึไมเ่หน็อะไร

และใจของเขากถ็กูป�ด เขาจงึไมเ่ขา้ใจ ไมม่ใีครกลบัมาคดิเลย และไมม่คีวามรู้

หรอืวจิารณญาณท�ีจะพดูวา่ “ขา้เผาคร�ึงหน�ึงของมนัในกองไฟ แลว้ขา้กเ็อา

ถา่นของมนัมาป��งขนมป�ง และขา้ยา่งเน�ือกนิแลว้ ควรท�ีขา้จะทาํสว่นท�ีเหลอืให้

เป�นส�ิงนา่เกลยีดนา่ชงั และควรท�ีขา้จะกราบลงตอ่ทอ่นไมจ้ากตน้น�ันหรอื?”

เขากนิข�ีเถา้ ใจท�ีหลอกลวงนาํเขาใหห้ลง เขาชว่ยกู้ตวัเขาเองไมไ่ดแ้ละไม่

สามารถพดูวา่ “มกีารลอ่ลวงอยู่ในมอืขวาของขา้ไมใ่ชห่รอื? ” -อสิยาห 4์4:9-20

“จงรวมตวั และเขา้มา จงมาใกลพ้รอ้มกนั พวกเจา้ผู้รอดตาย ของบรรดา

ประชาชาต เิขาท�ังหลายไมม่คีวามรู้คอืพวกเขาท�ียกรปูเคารพไมข้องเขาไป

และอธษิฐานขอตอ่พระ ท�ีชว่ยเขาใหร้อดไมไ่ด -้อสิยาห 4์5:20

พวกท�ีโกยทองคาํออกจากถงุ และช�ังเงนิในตาช�ัง พวกเขาจา้งชา่งทองคนหน�ึง

และทาํใหเ้ป�นพระ แลว้เขาท�ังหลายกก็ราบลง เออ นมสัการเลย เขาท�ังหลาย

ยกรปูน�ันข�ึนบา่แลว้แบกไป พวกเขาต�ังมนัไวป้ระจาํท�ีและมนักอ็ยู่ท�ีน�ัน มนัไม่

สามารถไปจากท�ีน�ัน เม�ือคนมารอ้งขอตอ่รปูน�ัน มนักไ็มส่ามารถตอบสนอง

และไมอ่าจชว่ยเขาใหร้อดจากความยากลาํบากของเขา -อสิยาห 4์6:6-7

แตพ่วกเจา้ พวกลกูชายของแมม่ด ลกูหลานของคนลว่งประเวณแีละหญงิ



แพศยา จงเขา้มาใกลท้�ีน�ีพวกเจา้พดูเยย้หยนัผู้ใด? เจา้อา้ปากกวา้ง และแลบ

ล�ินยาวใสใ่คร? เจา้ท�ังหลายเป�นลกูทรยศ เป�นเช�ือสายหลอกลวงไมใ่ชห่รอื?

พวกเจา้ผู้เรา่รอ้นดว้ยราคะทา่มกลางตน้โอก๊ ภายใตต้น้ไมเ้ขยีวทกุตน้ ท�ังฆา่

ลกูท�ังหลายของเจา้ในหบุเขา ใตซ้อกหนิของหนา้ผา สว่นแบง่ของเจา้อยู่กลาง

หนิเกล�ียงเกลาของหบุเขา พวกมนั พวกมนัเป�นสว่นของเจา้ เจา้ไดเ้ทเคร�ืองด�ืม

บชูาดว้ย และนาํธญับชูามาถวาย เราจะยอมผอ่นปรนในเร�ืองเหลา่น�ีหรอื?

บนภเูขาสงูเดน่ เจา้ต�ังท�ีนอนของเจา้ไว แ้ละเจา้ไปถวายเคร�ืองบชูาท�ีน�ัน เจา้

ไดต้�ังสญัลกัษณข์องเจา้ ไวห้ลงัประตแูละเสาประต เูพราะวา่ ในการละท�ิงเรา

น�ัน เจา้ไดเ้ป�ดผา้คลมุเตยีงของเจา้ แลว้เจา้ข�ึนไปบนน�ัน เจา้ทาํใหม้นักวา้ง และ

เจา้ตกลงกบัพวกมนัเพ�ือเจา้เอง เจา้รกัเตยีงของพวกมนั และเจา้มองดคูวาม

เปลอืยเปลา่ เจา้เดนิทางไปหาพระโมเลค พรอ้มกบัน�ามนั และทวนี�าหอมของ

เจา้ เจา้ไดส้ง่ทตูของเจา้ไปไกล แมใ้หล้งไปถงึแดนคนตาย เจา้เหนด็เหน�ือย

เพราะเจา้เดนิทางมากมาย แตเ่จา้ไมไ่ดพ้ดูวา่ “หมดหวงั” กาํลงัของเจา้ไดร้บั

การฟ��นฟ เูจา้จงึไมไ่ดอ้อ่นเปล�ียไป เจา้คร�ันครา้มและกลวัใคร? เจา้จงึไดโ้กหก

และไมร่ะลกึถงึเรา ท�ังไมเ่อาใจใสเ่รา เราไดป้�ดปากอยู่เป�นเวลานาน จนเจา้ไม่

เกรงกลวัเราไมใ่ชห่รอื? เราจะบอกถงึความชอบธรรมและการกระทาํของเจา้

แตม่นักไ็มเ่ป�นประโยชนต์อ่เจา้ เม�ือเจา้รอ้งขอกใ็หร้ปูเคารพท�ีเจา้สะสมไวน้�ัน

ชว่ยเจา้ซ แีตล่มจะพดัมนัไปท�ังหมด ลาํพงัลมหายใจกห็อบมนัไปแลว้ แตผู่้ล�ี

ภยัในเราจะไดค้รอบครองแผน่ดนิ และจะไดภ้เูขาบรสิทุธ�ิของเราเป�นมรดก

-อสิยาห 5์7:3-13

ชนชาตทิ�ีย�ัวเยา้เรา อยา่งซ�ึงๆ หนา้อยู่เสมอ ทาํการถวายบชูาตามสวน และเผา

เคร�ืองหอมบนกองอฐิ -อสิยาห 6์5:3

และเราจะกลา่วคาํพพิากษาของเราตอ่คนในเมอืงเหลา่น�ัน เพราะความช�ัวรา้ย

ของพวกเขาท�ีไดท้อดท�ิงเรา และไดเ้ผาเคร�ืองหอมบชูาพระอ�ืนๆ และนมสัการ

ส�ิงท�ีมอืของตนไดท้าํไว -้เยเรมยี 1์:16



พวกเดก็ๆ กเ็กบ็ฟ�น พวกพอ่ๆ กก็อ่ไฟ พวกผู้หญงิกน็วดแป�ง เพ�ือทาํขนม

ถวายแดเ่จา้แมแ่หง่ฟ�าสวรรค แ์ละเขาเทเคร�ืองด�ืมบชูาถวายแดพ่ระอ�ืนๆ เพ�ือ

ย�ัวยใุหเ้ราโกรธ -เยเรมยี 7์:18

และเขาจะกระจายกระดกูเหลา่น�ันออกตอ่หนา้ดวงอาทติย ด์วงจนัทร แ์ละ

บรวิารแหง่ฟ�าสวรรคท์�ังส�ิน ซ�ึงพวกเขารกัและปรนนบิตั ซิ�ึงเขาไดต้ดิสอยหอ้ย

ตาม ซ�ึงเขาไดแ้สวงหาและนมสัการ จะไมม่ใีครรวบรวมหรอืฝ�งกระดกูเหลา่น�ี

แตจ่ะเป�นเหมอืนมลูสตัวบ์นพ�ืนแผน่ดนิ ฟ�งส เิสยีงรอ้งแหง่ประชากรของ

ขา้พเจา้ จากท�ัวท�ังแผน่ดนิ “พระยาหเ์วหไ์มไ่ดส้ถติในศโิยนหรอื? กษตัรยิข์อง

เมอืงน�ันไมอ่ยู่ในน�ันหรอื?” “ทาํไมพวกเขาย�ัวยเุราใหโ้กรธดว้ยรปูเคารพของ

พวกเขา และดว้ยพระตา่งดา้วของพวกเขา?” -เยเรมยี 8์:2, 19

เพราะธรรมเนยีมของชนชาตทิ�ังหลายกไ็รส้าระ เขาตดัตน้ไมต้น้หน�ึงมาจากป�า

เป�นส�ิงท�ีมอืชา่งไดท้าํดว้ยขวาน เขาท�ังหลายกเ็อาเงนิและทองมาประดบั เขา

ยดึมนัไวด้ว้ยคอ้นและตะป มูนักไ็มโ่ยกเยก รปูเคารพของเขากเ็หมอืนหุ่นไล่

กาอยู่ในสวนแตงกวา มนัพดูไมไ่ด ค้นตอ้งขนมนัไป เพราะมนัเดนิไมไ่ด อ้ยา่

กลวัมนัเลย เพราะมนัทาํรา้ยไมไ่ด แ้ละมนักท็าํดไีมไ่ดด้ว้ย” ขา้แตพ่ระยาหเ์วห์

ไมม่ใีครเหมอืนพระองค พ์ระองคท์รงเป�นใหญ แ่ละพระนามของพระองคม์ี

ฤทธ�ิมาก ขา้แตก่ษตัรยิแ์หง่บรรดาประชาชาต ใิครจะไมย่าํเกรงพระองค?์

เพราะพระองคท์รงสมควรไดร้บัความยาํเกรง เพราะในบรรดาปราชญข์อง

ประชาชาตทิ�ังหลาย และในอาณาจกัรท�ังส�ินของพวกเขา ไมม่ใีครเหมอืน

พระองค เ์ขาท�ังหลายท�ังเขลาและโง ก่ารส�ังสอนของรปูเคารพเป�นเพยีงไม้

เคร�ืองเงนิทบุน�ันถกูนาํมาจากเมอืงทารชชิ และทองคาํกม็าจากเมอืงอฟุาส

เป�นผลงานของชา่งฝ�มอืและเป�นผลน�ามอืของชา่งทอง เส�ือผา้ของรปูเคารพ

น�ันสคีรามและสมีว่ง ลว้นเป�นผลงานของผู้เช�ียวชาญท�ังส�ิน แตพ่ระยาหเ์วห์

ทรงเป�นพระเจา้เท�ียงแท พ้ระองคท์รงเป�นพระเจา้ผู้ทรงพระชนม แ์ละทรง

เป�นพระมหากษตัรยิเ์นอืงนติย เ์ม�ือทรงพระพโิรธแผน่ดนิกห็ว�ันไหว และ



บรรดาประชาชาตจิะไมส่ามารถทนตอ่ความกร�ิวของพระองคไ์ด เ้จา้จงพดูกบั

เขาท�ังปวงดงัน�ีวา่ “บรรดาพระท�ีไมไ่ดส้รา้งสวรรคแ์ละโลก จะพนิาศไปจากโลก

และจากภายใตส้วรรค”์ แตพ่ระองคท์รงสรา้งโลกดว้ยฤทธ�ิเดชของพระองค์

ทรงสถาปนาพภิพไวด้ว้ยพระสตปิ�ญญาของพระองค แ์ละทรงคล�ีทอ้งฟ�าออก

ดว้ยความเขา้ใจของพระองค เ์ม�ือพระองคท์รงเปลง่พระสรุเสยีง กม็เีสยีงน�า

คะนองในทอ้งฟ�า และทรงทาํใหห้มอกลอยข�ึนจากปลายพภิพ ทรงทาํฟ�าแลบ

เพ�ือฝน และทรงนาํลมมาจากพระคลงัของพระองค ม์นษุยท์กุคนเขลาและไม่

มคีวามรู้ชา่งทองทกุคนจะไดอ้ายเพราะรปูเคารพของตน เพราะรปูเคารพ

หลอ่ของเขาเป�นของปลอม และไมม่ลีมหายใจในรปูเหลา่น�ัน มนัเป�นของไรค้า่

และเป�นผลงานท�ีนา่เยาะเยย้ มนัจะตอ้งพนิาศเม�ือถงึเวลาการลงโทษ

พระองคผ์ู้ทรงเป�นสว่นมรดกของยาโคบไมเ่หมอืนส�ิงเหลา่น�ีเพราะพระองค์

ทรงเป�นผู้กอ่รา่งทกุส�ิงข�ึน และอสิราเอลเป�นเผา่ท�ีเป�นมรดกของพระองค พ์ระ

ยาหเ์วหจ์อมทพัคอืพระนามของพระองค -์เยเรมยี 1์0:3-16

แลว้เมอืงตา่งๆ ของยดูาหแ์ละชาวกรงุเยรซูาเลม็จะไปรอ้งทกุขต์อ่พระ ซ�ึงพวก

เขาไดเ้ผาเคร�ืองหอมถวายน�ัน แตพ่ระเหลา่น�ันชว่ยเขาในเวลาลาํบากไมไ่ด้

-เยเรมยี 1์1:12

มนษุยจ์ะสรา้งพระไวส้าํหรบัตนเองไดห้รอื? ส�ิงเหลา่น�ันไมใ่ชพ่ระ”

-เยเรมยี 1์6:20

บรรดาบา้นแหง่เยรซูาเลม็ และราชวงัท�ังหลายแหง่บรรดากษตัรยิย์ดูาห ค์อื

บรรดาบา้นท�ีบนหลงัคาน�ัน เขาเผาเคร�ืองหอมใหแ้กบ่รรดาบรวิารแหง่ฟ�า

สวรรค แ์ละเทเคร�ืองด�ืมถวายแกพ่ระอ�ืน จะเป�นมลทนิเหมอืนสถานโทเฟท’ ”

-เยเรมยี 1์9:13

พวกเขาไดส้รา้งปชูนยีสถานสงูสาํหรบัพระบาอลัในหบุเขาเบนฮนิโนม เพ�ือ

ถวายบตุรชายและบตุรหญงิของเขาแกพ่ระโมเลค แมว้า่เราไมไ่ดบ้ญัชาเขา



หรอืคดิอยู่ในใจของเราวา่ เขาควรจะทาํส�ิงนา่เกลยีดนา่ชงัน�ีซ�ึงทาํใหย้ดูาหผ์ดิ

บาป” -เยเรมยี 3์2:35

แตเ่ราจะทาํทกุส�ิงท�ีเราไดบ้นไว ค้อืเผาเคร�ืองหอมถวายเจา้แมแ่หง่ฟ�าสวรรค์

และเทเคร�ืองด�ืมถวายแดพ่ระนาง ดงัท�ีเราไดท้าํ ท�ังพวกเราและบรรพบรุษุของ

เรา บรรดากษตัรยิแ์ละเจา้นายของเรา ในเมอืงตา่งๆ ของยดูาหแ์ละตามถนน

หนทางในกรงุเยรซูาเลม็ ทาํอยา่งน�ันแลว้เราจงึมอีาหารบรบิรูณแ์ละอยู่เยน็

เป�นสขุ และไมเ่หน็ส�ิงรา้ยใดๆ -เยเรมยี 4์4:17

มนษุยท์กุคนโงเ่ขลาและไมม่คีวามรู้ชา่งทองทกุคนจะตอ้งอบัอายเพราะรปู

เคารพของตน เพราะรปูหลอ่ของเขาเป�นของเทจ็ และมนัไมม่ลีมหายใจ

-เยเรมยี 5์1:17

พวกผู้อาวโุสของอสิราเอลบางคนมาหาขา้พเจา้ และมาน�ังอยู่ตอ่หนา้ขา้พเจา้

แลว้พระวจนะของพระยาหเ์วหม์าถงึขา้พเจา้วา่ “บตุรมนษุยเ์อย๋ คนพวกน�ีต�ัง

รปูเคารพของเขาไวใ้นใจ และวางส�ิงสะดดุใหล้ม้ลงในบาปไวข้า้งหนา้เขา เรา

ควรจะยอมใหพ้วกเขาถามเราหรอื? เพราะฉะน�ัน จงพดูกบัพวกเขาและกลา่ว

กบัเขาวา่ พระยาหเ์วหอ์งคเ์จา้นายตรสัดงัน�ีวา่ คนหน�ึงคนใดในพงศพ์นัธุ์

อสิราเอลท�ีต�ังรปูเคารพของเขาไวใ้นใจ และวางส�ิงสะดดุใหล้ม้ลงในบาปไว้

ขา้งหนา้เขา แลว้มาหาผู้เผยพระวจนะ เราคอืยาหเ์วหจ์ะตอบสนองเขาท�ีมา

ดว้ยรปูเคารพมากมายของเขาน�ัน เพ�ือเราจะไดย้ดึจติใจของพงศพ์นัธุ์

อสิราเอลทกุคนผู้เหนิหา่งจากเราเน�ืองดว้ยรปูเคารพของเขา “เพราะฉะน�ัน

จงพดูกบัพงศพ์นัธุ์อสิราเอลวา่ พระยาหเ์วหอ์งคเ์จา้นายตรสัดงัน�ีวา่ จงกลบัใจ

และหนัออกจากรปูเคารพของพวกเจา้เสยี และจงหนัหนา้ของพวกเจา้ออก

จากส�ิงนา่สะอดิสะเอยีนของเจา้ เพราะวา่คนหน�ึงคนใดในพงศพ์นัธุ์อสิราเอล

หรอืในพวกคนตา่งดา้วท�ีอาศยัอยู่ในอสิราเอล ซ�ึงแยกตวัเขาจากเรา และต�ังรปู

เคารพของเขาไวใ้นใจของเขา และวางส�ิงสะดดุใหล้ม้ลงในบาปไวข้า้งหนา้เขา

แลว้ยงัมาหาผู้เผยพระวจนะเพ�ือขอถามจากเราเพ�ือตวัเขาเอง เราคอืยาหเ์วห์



จะตอบสนองเขาเอง และเราจะมุ่งหนา้ของเราตอ่สู้คนน�ัน เราจะทาํใหเ้ขาเป�น

สญัลกัษณแ์ละเป�นข�ีปาก และเราจะกาํจดัเขาเสยีจากทา่มกลางประชากรของ

เรา แลว้เจา้จะรู้วา่เราคอืยาหเ์วห แ์ละถา้ผู้เผยพระวจนะถกูชกันาํ ใหก้ลา่วคาํ

หน�ึงคาํใด เราคอืพระยาหเ์วหไ์ดช้กันาํ ผู้เผยพระวจนะคนน�ัน และเราจะ

เหยยีดมอืของเราออกตอ่สู้เขา และจะทาํลายเขาจากทา่มกลางอสิราเอล

ประชากรของเรา เขาท�ังหลายจะตอ้งแบกรบัโทษบาปของเขา โทษของผู้มา

ถามและโทษของผู้เผยพระวจนะจะเหมอืนกนั เพ�ือวา่พงศพ์นัธุ์อสิราเอลจะ

ไมห่ลงเจ�ินไปจากเราอกี และจะไมท่าํตวัใหม้ลทนิดว้ยการลว่งละเมดิทกุอยา่ง

ของเขาอกี แลว้เขาท�ังหลายจะเป�นประชากรของเรา และเราจะเป�นพระ

เจา้ของเขา” พระยาหเ์วหอ์งคเ์จา้นายตรสัดงัน�ีแหละ และพระวจนะของพระ

ยาหเ์วหม์าถงึขา้พเจา้วา่ “บตุรมนษุยเ์อย๋ เม�ือแผน่ดนิหน�ึงทาํบาปตอ่เราโดย

ประพฤตกิารทรยศย�ิง แลว้เราเหยยีดมอืของเราออกตอ่สู้แผน่ดนิน�ัน และ

ทาํลายอาหารหลกั ท�ังสง่การกนัดารอาหารมาท�ีแผน่ดนิน�ัน และเราทาํลาย

มนษุยแ์ละสตัวเ์สยีจากแผน่ดนิน�ัน ถงึแมว้า่คนท�ังสามน�ีคอืโนอาห ด์าเนยีล

และโยบจะอยู่ในน�ัน พวกเขาจะชว่ยเฉพาะชวีติของพวกเขาไดด้ว้ยความชอบ

ธรรมของเขา พระยาหเ์วหอ์งคเ์จา้นายตรสัดงัน�ีแหละ -เอเสเคยีล 14:1-14

เจา้ยงัเอาเคร�ืองรปูพรรณอนังดงามของเจา้ ซ�ึงเป�นทองคาํของเราและเงนิของ

เราท�ีเราไดใ้หเ้จา้ มาสรา้งเป�นรปูผู้ชายสาํหรบัเจา้ และเจา้กเ็ลน่ชู้กบัรปู

เหลา่น�ัน -เอเสเคยีล 16:17

เม�ือพวกเจา้ถวายของถวายโดยใหบ้รรดาบตุรชายลยุไฟน�ัน เจา้กไ็ดท้าํตวัให้

มลทนิดว้ยรปูเคารพท�ังหมดของเจา้จนถงึบดัน�ีโอ พงศพ์นัธุ์อสิราเอลเอย๋ แลว้

เราจะใหพ้วกเจา้มาถามเราหรอื? พระยาหเ์วหอ์งคเ์จา้นายตรสัวา่ เรามชีวีติ

อยู่แนน่อนเชน่ไร เราจะไมใ่หเ้จา้มาถามเรา -เอเสเคยีล 20:31

แตก่ลบัทรงยกองคข์�ึนสู้กบัองคเ์จา้นายแหง่สวรรค แ์ละทรงใหน้าํภาชนะแหง่

พระนเิวศของพระองคม์าตอ่พระพกัตรฝ์�าพระบาท แลว้ฝ�าพระบาท พวก



เจา้นายของฝ�าพระบาท ท�ังมเหส แีละนางสนมของฝ�าบาทกด็�ืมเหลา้องุ่นจาก

ภาชนะเหลา่น�ัน และฝ�าพระบาททรงสรรเสรญิพระท�ีทาํดว้ยเงนิ ทองคาํ ทอง

สมัฤทธ�ิเหลก็ ไม แ้ละหนิ ซ�ึงจะดหูรอืฟ�งหรอืเขา้ใจกไ็มไ่ด แ้ตฝ่�าพระบาทไมไ่ด้

ถวายพระเกยีรตแิดพ่ระเจา้ ผู้ซ�ึงลมปราณของฝ�าพระบาทอยู่ในพระหตัถข์อง

พระองค แ์ละทางท�ังส�ินของฝ�าพระบาทกข็�ึนอยู่กบัพระองค -์ดาเนยีล 5:23

เม�ือพระยาหเ์วหต์รสัทางโฮเชยาเป�นคร�ังแรกน�ัน พระยาหเ์วหต์รสักบัโฮเชยาวา่

“ไปซ ไีปรบัหญงิเจา้ชู้มาเป�นภรรยาและเกดิลกูชู้กบันาง เพราะวา่แผน่ดนิน�ี

เลน่ชู้อยา่งย�ิง โดยการละท�ิงพระยาหเ์วห”์ -โฮเชยา 1:2

เราพบอสิราเอล เหมอืนพบผลองุ่นในถ�ินทรุกนัดาร เราพบบรรพบรุษุของเจา้

ท�ังหลาย เหมอืนพบผลมะเด�ือรุ่นแรกท�ีตน้ เม�ือคร�ังออกในฤดแูรกน�ัน แตเ่ขา

มาหาพระบาอลัเปโอร แ์ละถวายตวัแดส่�ิงนา่อดสนู�ัน และกลายเป�นส�ิงนา่

สะอดิสะเอยีนอยา่งส�ิงท�ีเขารกัน�ัน -โฮเชยา 9:10

เรา ย�ิงเรยีกพวกเขามากเทา่ใด พวกเขากย็�ิงออกหา่งจากเรามากเทา่น�ัน พวก

เขาถวายสตัวบชูาแกพ่ระบาอลั และเผาเคร�ืองหอมถวายแกร่ปูเคารพอยู่

เร�ือยไป -โฮเชยา 11:2

คนท�ีกราบไหวร้ปูเคารพไรส้าระ ยอ่มละท�ิงความจงรกัภกัดขีองพวกเขาเสยี

-โยนาห 2์:8

เราจะกาํจดัรปูเคารพของเจา้เสยี และทาํลายเสาศกัด�ิสทิธ�ิจากทา่มกลางเจา้

เจา้จะมไิดก้ราบลง ตอ่ผลงานท�ีมอืของเจา้ประดษิฐข์�ึนอกีตอ่ไป -มคีาห 5์:13

“รปูแกะสลกัใหป้ระโยชนอ์ะไรเลา่? คอืรปูท�ีชา่งไดแ้กะสลกัไว ร้ปูหลอ่โลหะอนั

เป�นครสูอนความเทจ็ใหป้ระโยชนอ์ะไรเลา่? เพราะชา่งยอ่มวางใจในส�ิงท�ีเขา

สรา้งข�ึน แมเ้ขาสรา้งรปูเคารพท�ีพดูไมไ่ด ว้บิตัแิกผู่้กลา่วแกส่�ิงท�ีทาํดว้ยไมว้า่

จงต�ืนเถดิ กลา่วแกห่นิใบว้า่ จงลกุข�ึนเถดิ ส�ิงน�ีส�ังสอนอะไรไดห้รอื? ดเูถดิ ส�ิง



น�ันหุ้มดว้ยทองและเงนิ แตไ่มม่ลีมหายใจในส�ิงน�ันเลย -ฮาบากกุ 2:18-19

และกาํจดัพวกท�ีกราบลงบนดาดฟ�าหลงัคาตกึ เพ�ือไหวบ้รวิารแหง่ฟ�าสวรรค์

และพวกท�ีกราบลงสาบานตอ่พระยาหเ์วห แ์ลว้ยงักราบลงสาบานโดยพระมลิ

โคม -เศฟ�นยาห 1์:5

เพราะวา่รปูเคารพประจาํบา้นพดูไรส้าระ และผู้ทาํนายกเ็หน็นมิติเทจ็ คนชา่ง

ฝ�นเลา่ความฝ�นเทจ็ และใหค้าํเลา้โลมท�ีเปลา่ประโยชน เ์พราะฉะน�ัน

ประชาชนจงึหลงไปอยา่งแกะ เขาตอ้งทนทกุขเ์พราะขาดผู้เล�ียง

-เศคารยิาห 1์0:2

ยดูาหก์ท็รยศ การนา่เกลยีดนา่ชงัเขากท็าํกนัในอสิราเอลและในเยรซูาเลม็

เพราะวา่ยดูาหไ์ดท้าํใหส้ถานศกัด�ิสทิธ�ิของพระยาหเ์วหซ์�ึงพระองคท์รงรกัน�ัน

เป�นมลทนิ และไดไ้ปแตง่งานกบับตุรขีองพระตา่งดา้ว ขอพระยาหเ์วหท์รง

กาํจดัชายคนใดท�ีทาํเชน่น�ีท�ังครอบครวัเสยีจากเตน็ทข์องยาโคบ ถงึแมว้า่เขา

จะนาํเคร�ืองบชูาถวายแดพ่ระยาหเ์วหจ์อมทพักต็ามเถดิ และพวกทา่นไดท้าํ

อยา่งน�ีอกีดว้ย คอืทา่นเอาน�าตารดท�ัวแทน่บชูาของพระยาหเ์วห ร์อ้งไหค้ร�า

ครวญเพราะพระองคไ์มส่นพระทยัหรอืรบัเคร�ืองบชูาดว้ยชอบพระทยัจากมอื

ของทา่นอกีแลว้ -มาลาค 2ี:11-13

“ไมม่ใีครเป�นขา้สองเจา้ บา่วสองนายได เ้พราะวา่เขาจะชงันายขา้งหน�ึง และ

รกันายอกีขา้งหน�ึง หรอืเขาจะนบัถอืนายฝ�ายหน�ึง และดหูม�ินนายอกีฝ�ายหน�ึง

ทา่นท�ังหลายจะรบัใชพ้ระเจา้และเงนิทองพรอ้มกนัไมไ่ด้ -มทัธวิ 6:24

คอืใหล้ะเวน้การกนิอาหารท�ีถกูนาํไปบชูารปูเคารพ การกนิเลอืด การกนิ

เน�ือสตัวท์�ีถกูรดัคอตาย และการลว่งประเวณ ถีา้พวกทา่นละเวน้จากส�ิงเหลา่น�ี

กเ็ทา่กบัทา่นไดท้าํส�ิงท�ีด ขีอใหอ้ยู่เยน็เป�นสขุเถดิ” -กจิการ 15:29

ขณะเปาโลกาํลงัคอยสลิาสกบัทโิมธอียู่ในกรงุเอเธนส ท์า่นมคีวามเดอืดรอ้น



วุ่นวายใจเพราะเหน็รปูเคารพเตม็ไปท�ังเมอืง เพราะวา่ขณะขา้พเจา้เดนิไป

รอบๆ เมอืงและสงัเกตดสู�ิงท�ีทา่นนมสัการน�ัน ขา้พเจา้พบแทน่หน�ึง มคีาํจารกึ

วา่ ‘แดพ่ระเจา้ท�ีไมรู่้จกั’ เพราะฉะน�ันขา้พเจา้จงึมาประกาศใหพ้วกทา่นรู้ถงึ

พระเจา้องคท์�ีทา่นไมรู่้จกัแตย่งันมสัการอยู่เพราะฉะน�ันเม�ือเราเป�นเช�ือสาย

ของพระเจา้แลว้ เรากไ็มค่วรถอืวา่พระเจา้ทรงเป�นทอง เงนิ หรอืหนิ ซ�ึงเป�นส�ิง

ท�ีสรา้งข�ึนจากศลิปะและความคดิของมนษุย์ -กจิการ 17:16, 23, 29

เพราะวา่พระเจา้ทรงสาํแดงพระพโิรธของพระองคจ์ากสวรรค ต์อ่ความหม�ิน

ประมาทพระองค แ์ละความช�ัวรา้ยท�ังมวลของมนษุย ท์�ีเอาความช�ัวรา้ยน�ัน

บบีค�ันความจรงิ เพราะการท�ีจะรู้จกัพระเจา้ไดก้แ็จง้อยู่กบัพวกเขา เพราะวา่

พระเจา้ไดท้รงสาํแดงแกเ่ขาแลว้ ต�ังแตเ่ร�ิมสรา้งโลกมาน�ัน สภาพของพระเจา้

ซ�ึงตามนษุยม์องไมเ่หน็ คอืฤทธานภุาพอนัถาวรและเทวสภาพของพระองค ก์็

ไดป้รากฏชดัในสรรพส�ิงท�ีพระองคไ์ดท้รงสรา้ง ฉะน�ันพวกเขาจงึไมม่ขีอ้แกต้วั

เลย เพราะถงึแมว้า่เขาไดรู้้จกัพระเจา้แลว้ เขากไ็มไ่ดถ้วายพระเกยีรตแิด่

พระองคใ์หส้มกบัท�ีทรงเป�นพระเจา้ หรอืขอบพระคณุพระองค แ์ตพ่วกเขา

กลบัคดิในส�ิงท�ีไมเ่ป�นสาระ และจติใจโงเ่ขลาของเขากม็ดืมวัไป ในการอา้งตวั

วา่เป�นคนมปี�ญญา เขากลายเป�นคนโงเ่ขลาไป และเขาไดเ้อาพระสริขิองพระ

เจา้ผู้เป�นอมตะมาแลกกบัรปูมนษุยท์�ีตอ้งตาย หรอืรปูนก รปูสตัวส์�ีเทา้ และรปู

สตัวเ์ล�ือยคลาน เพราะฉะน�ัน พระเจา้จงึทรงปลอ่ยเขาใหป้ระพฤตกิาร

โสโครกตามราคะตณัหาในใจของเขา ใหเ้ขาทาํส�ิงท�ีนา่อบัอายตอ่กายของกนั

และกนั เพราะวา่เขาไดเ้อาความจรงิเร�ืองพระเจา้มาแลกกบัความเทจ็ ท�ัง

นมสัการและปรนนบิตัสิ�ิงท�ีถกูสรา้งข�ึน แทนพระองคผ์ู้ทรงสรา้ง ผู้ซ�ึงควรจะ

ไดร้บัการสรรเสรญิเป�นนติย อ์าเมน เพราะเหตนุ�ีพระเจา้ทรงปลอ่ยใหเ้ขามี

กเิลสตณัหาอนันา่อปัยศ พวกผู้หญงิของเขากเ็ปล�ียนจากเพศสมัพนัธต์าม

ธรรมชาต ใิหผ้ดิธรรมชาตไิป สว่นผู้ชายกเ็ลกิมเีพศสมัพนัธก์บัผู้หญงิใหถ้กู

ตามธรรมชาตเิชน่กนั และเรา่รอ้นดว้ยไฟราคะตณัหาท�ีมตีอ่กนั ผู้ชายกบั



ผู้ชายดว้ยกนัประกอบกจิอนันา่ละอายอยา่งย�ิง เขาจงึไดร้บัผลกรรมอนัสมควร

แกค่วามผดิของเขา และเพราะเขาเหน็วา่การรู้จกัพระเจา้ไมเ่ป�นส�ิงสาํคญั

พระองคจ์งึทรงปลอ่ยใหเ้ขามจีติใจเส�ือมทรามและประพฤตสิ�ิงท�ีไมเ่หมาะสม

พวกเขาเตม็ดว้ยการอธรรมทกุชนดิ ความช�ัวรา้ย ความโลภ ความมุ่งรา้ย

ความอจิฉารษิยา การฆา่ฟ�น การววิาท การหลอกลวง การคดิรา้ย พดูนนิทา

สอ่เสยีด เกลยีดชงัพระเจา้ ดถูกูคนอ�ืน เยอ่หย�ิงจองหอง อวดตวั คดิทาํช�ัว

แปลกๆ ไมเ่ช�ือฟ�งบดิามารดา ไรป้�ญญา ไรค้วามซ�ือสตัย ไ์รค้วามรกักนั ไรค้วาม

เมตตา แมเ้ขาจะรู้บญัญตัอินัชอบธรรมของพระเจา้ ท�ีวา่คนท�ังปวงท�ีประพฤติ

เชน่น�ันสมควรจะตาย เขากไ็มเ่พยีงประพฤตเิทา่น�ัน แตย่งัเหน็ชอบกบัคนอ�ืน

ท�ีประพฤตเิชน่น�ันดว้ย -โรม 1:18-32

แตบ่ดัน�ีขา้พเจา้กาํลงัเขยีนบอกพวกทา่นวา่ จงอยา่คบคนท�ีไดช้�ือวา่เป�นพ�ีนอ้ง

แลว้ แตย่งัลว่งประเวณ โีลภ ไหวร้ปูเคารพ ชอบกลา่วรา้ย เป�นคนข�ีเมา และ

เป�นคนฉอ้โกง แมจ้ะกนิดว้ยกอ็ยา่เลย -1 โครนิธ 5์:11

ทา่นท�ังหลายรู้แลว้ไมใ่ชห่รอืวา่คนไมช่อบธรรมจะไมม่สีว่นในแผน่ดนิของพระ

เจา้? อยา่หลงผดิเลย พวกท�ีลว่งประเวณ พีวกไหวร้ปูเคารพ พวกผดิผวัผดิเมยี

พวกโสเภณชีาย พวกรกัรว่มเพศ -1 โครนิธ 6์:9

พวกทา่นอยา่นบัถอืรปูเคารพเหมอืนบางคนในพวกเขาไดท้าํ ดงัท�ีมเีขยีนไวว้า่

“ประชาชนกน็�ังลงกนิและด�ืม แลว้กล็กุข�ึนเลน่สนกุสนาน” เพราะฉะน�ัน พวก

ท�ีรกัของขา้พเจา้ จงหลกีหนกีารนบัถอืรปูเคารพ ถา้เชน่น�ันขา้พเจา้

หมายความวา่อยา่งไร เคร�ืองบชูาท�ีถวายแกร่ปูเคารพน�ัน เป�นของศกัด�ิสทิธ�ิหรอื?

รปูเคารพน�ันศกัด�ิสทิธ�ิหรอื? ไมใ่ช ข่า้พเจา้หมายความวา่เคร�ืองบชูาท�ีพวกเขา

ถวายน�ัน เขาถวายบชูาแกพ่วกผ ไีมใ่ชถ่วายแดพ่ระเจา้ ขา้พเจา้ไมต่อ้งการให้

พวกทา่นมสีว่นรว่มกบัพวกผ ทีา่นจะด�ืมจากถว้ยขององคพ์ระผู้เป�นเจา้และ

จากถว้ยของพวกผดีว้ยไมไ่ด จ้ะรบัประทานท�ีโตะ๊ขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ และท�ี

โตะ๊ของพวกผดีว้ยกไ็มไ่ด เ้ราจะย�ัวยใุหอ้งคพ์ระผู้เป�นเจา้ทรงอจิฉาหรอื? เรา



มกีาํลงัมากกวา่พระองคห์รอื? -1 โครนิธ 1์0:7, 14, 19-22

พวกทา่นรู้แลว้วา่แตก่อ่นท�ียงัเป�นคนตา่งศาสนาอยู่น�ัน พวกทา่นถกูชกัจงู

และนาํใหห้ลงไปนบัถอืรปูเคารพซ�ึงพดูไมไ่ด ไ้มว่า่จะดว้ยทางใด -1 โครนิธ 1์2:2

แตก่อ่นน�ีเม�ือทา่นท�ังหลายยงัไมรู่้จกัพระเจา้ พวกทา่นเป�นทาสของส�ิงซ�ึงโดย

สภาพแลว้ไมใ่ชเ่ทพเจา้เลย -กาลาเทยี 4:8

การงานของเน�ือหนงั น�ันเหน็ไดช้ดั คอืการลว่งประเวณ กีารโสโครก การเสเพล

การนบัถอืรปูเคารพ การถอืวทิยาคม การเป�นศตัรกูนั การววิาทกนั การรษิยา

กนั การฉนุเฉยีวกนั การใฝ�สงู การทุ่มเถยีงกนั การแตกกก๊กนั การอจิฉากนั

การเมาเหลา้ การเลน่เป�นพาลเกเร และการอ�ืนๆ ในทาํนองน�ีซ�ึงขา้พเจา้เคย

เตอืนพวกทา่นมากอ่นวา่ คนท�ีประพฤตเิชน่น�ันจะไมม่สีว่นในแผน่ดนิของพระ

เจา้ -กาลาเทยี 5:19-21

ขอจงรู้ชดัถงึเร�ืองน�ีวา่ ทกุคนท�ีลว่งประเวณหีรอืท�ีทาํการโสโครกหรอืท�ีละโมบ

(ซ�ึงกค็อืคนนบัถอืรปูเคารพ) จะไมม่มีรดกในแผน่ดนิของพระครสิตแ์ละพระ

เจา้ -เอเฟซสั 5:5

อยา่ใหใ้ครตดัสทิธ�ิพวกทา่นดว้ยการทาํทถีอ่มใจและดว้ยการนมสัการพวกทตู

สวรรค พ์วกเขาใฝ�ฝ�นอยู่ในนมิติ หย�ิงผยองอยา่งไมม่เีหตตุามความคดิฝ�ายเน�ือ

หนงัของเขา -โคโลส 2ี:18

เพราะฉะน�ันจงประหารโลกยีวสิยั ในตวัทา่น คอืการลว่งประเวณ กีารโสโครก

ราคะตณัหา ความปรารถนาช�ัว และความโลภ (ซ�ึงเป�นการบชูารปูเคารพ)

-โคโลส 3ี:5

จงใหเ้วลาท�ีผา่นไปแลว้น�ัน เพยีงพอสาํหรบัการทาํส�ิงท�ีคนตา่งชาตชิอบกระทาํ

คอืการปลอ่ยตวัตามราคะตณัหา ตามใจปรารถนาช�ัว การเมาเหลา้องุ่น การ

เล�ียงกนัอยา่งถงึใจ การกนิเหลา้วุ่นวายกนั และการไหวร้ปูเคารพอนันา่รงัเกยีจ



พวกเขาแปลกใจท�ีเด�ียวน�ีพวกทา่นไมไ่ดร้ว่มสาํมะเลเทเมาอยา่งเดยีวกบัพวกเขา

และพวกเขากก็ลา่วรา้ยพวกทา่น -1 เปโตร 4:3-4

ลกูท�ังหลายเอย๋ จงรกัษาตวัใหพ้น้จากรปูเคารพ -1 ยอหน์ 5:21

แตเ่รามขีอ้ท�ีจะตอ่วา่เจา้สองสามขอ้ คอืเจา้มบีางคนท�ียดึถอืคาํสอนของบาลา

อมัอยู่ท�ีน�ัน ผู้ซ�ึงสอนบาลาคใหว้างส�ิงสะดดุตอ่หนา้พวกอสิราเอล คอืใหพ้วก

เขากนิอาหารท�ีบชูารปูเคารพและลว่งประเวณ แีตเ่รามขีอ้ท�ีจะตอ่วา่เจา้บา้ง

คอืเจา้ทนฟ�งเยเซเบล ผู้หญงิท�ีอา้งตวัเป�นผู้เผยพระวจนะ นางสอนและ

ลอ่ลวงบรรดาผู้รบัใชข้องเราใหล้ว่งประเวณแีละกนิอาหารท�ีบชูารปูเคารพ เรา

ใหโ้อกาสนางเพ�ือจะไดก้ลบัใจใหม แ่ตน่างกไ็มป่ระสงคจ์ะกลบัใจจากการลว่ง

ประเวณ นี�ีแนะ่ เราจะโยนนางไวบ้นเตยีงคนไข แ้ละโยนพวกท�ีลว่งประเวณี

กบันางไวใ้นความยากลาํบากย�ิงใหญ น่อกจากวา่พวกเขาจะกลบัใจจากการ

ประพฤตชิ�ัวของนาง -ววิรณ 2์:14, 20-22

มนษุยท์�ีเหลอือยู่ท�ีไมไ่ดถ้กูฆา่ดว้ยภยัพบิตัเิหลา่น�ีไมไ่ดก้ลบัใจจากการกระทาํท�ี

เกดิจากน�ามอืของพวกเขา ไมไ่ดเ้ลกิบชูาผแีละรปูเคารพตา่งๆ ท�ีทาํดว้ยทองคาํ

เงนิ ทองสมัฤทธ�ิหนิและไม ซ้�ึงไมส่ามารถด หูรอืฟ�ง หรอืเดนิ-ววิรณ 9์:20

แลว้ทตูสวรรคอ์งคห์น�ึงในเจด็องคท์�ีถอืชามเจด็ใบน�ัน กม็าและพดูกบัขา้พเจา้วา่

“มาน�ีซ เีราจะใหท้า่นดกูารลงโทษหญงิแพศยาตวัเอท้�ีน�ังอยู่บนน�ามากหลาย

คอืหญงิท�ีบรรดากษตัรยิแ์หง่แผน่ดนิโลกลว่งประเวณดีว้ย และคนท�ังหลายท�ี

อยู่บนแผน่ดนิโลกกเ็มามายดว้ยเหลา้องุ่นแหง่การลว่งประเวณขีองนาง ” แลว้

ทา่นนาํขา้พเจา้เขา้ไปในถ�ินทรุกนัดารโดยพระวญิญาณ และขา้พเจา้เหน็

ผู้หญงิคนหน�ึงน�ังอยู่บนสตัวร์า้ยสแีดงเขม้ตวัหน�ึง ซ�ึงเตม็ไปดว้ยช�ือท�ีเป�นคาํ

หม�ินประมาทพระเจา้ มนัมเีจด็หวัและสบิเขา หญงิคนน�ันนุ่งหม่สวมชดุสมีว่ง

และสแีดงเขม้ และประดบัดว้ยทองคาํ อญัมณตีา่งๆ และไขม่กุ ในมอืของนาง

มถีว้ยทองคาํ ท�ีเตม็ไปดว้ยส�ิงนา่สะอดิสะเอยีนและของโสโครกจากการลว่ง



ประเวณขีองตน และบนหนา้ผากของนางมชี�ือท�ีเป�นความลกึลบัเขยีนไวว้า่

“บาบโิลนมหานคร แมข่องหญงิแพศยาท�ังหลาย และแมข่องบรรดาส�ิงนา่

สะอดิสะเอยีนแหง่แผน่ดนิโลก” และขา้พเจา้เหน็หญงิน�ันเมามายดว้ยโลหติ

ของพวกธรรมกิชนและโลหติของบรรดาพยานของพระเยซ เูม�ือขา้พเจา้เหน็

นางแลว้กอ็ศัจรรยใ์จอยา่งย�ิง -ววิรณ 1์7:1-6

แตพ่วกท�ีข�ีขลาด พวกท�ีไมเ่ช�ือ พวกท�ีประพฤตอิยา่งนา่สะอดิสะเอยีน พวก

ฆาตกร พวกลว่งประเวณ พีวกใชเ้วทมนตร พ์วกบชูารปูเคารพ และทกุคนท�ี

โกหกน�ัน มรดกของพวกเขาอยู่ในบงึท�ีไฟและกาํมะถนักาํลงัลกุไหมอ้ยู่ซ�ึงเป�น

ความตายคร�ังท�ีสอง” -ววิรณ 2์1:8


