
บทที่ ๘
นํ าเอาพลับพลาของดาวิดกลับคืนมา

วัตถุประสงค
· เมื่อจบบทนี้แลว  คุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้
· จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
· อธบิายวา  “การนํ าเอาพลับพลาของดาวิดกลับคืนมา”
· ใหขอพระคัมภีรอางอิงซึ่งมีการพยากรณถึงการกลับคืนมา
· อธิบายวาพลบัพลานี้จะกลับคืนมาเมื่อไร
· อธบิายวาจะกลับคืนมาอยางไร
· สรุปวาการกลับคืนมาของพลับพลาของดาวิดเกี่ยวของกับคุณอยางไร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“ภายหลังเราจะกลับมา  และเราจะสรางพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแลวขึ้นใหม
ทีร่างหกัพงันัน้เราจะกอข้ึนอีกและจะตั้งขึ้นใหม”  กิจการ ๑๕.๑๖

คํ านํ า

ในบทเรียนสุดทาย  คุณเรยีนรูวาหีบพันธสัญญาสูญหายไปจากอิสราเอลอยางไร
พรอมกับการจากไปของการสถิตอยูของฤทธิอํ์ านาจและพระสิริของพระเจา

เมือ่ดาวิดนํ าหีบพันธสัญญากลับยังอิสราเอล  การสถติอยูของพระเจาก็กลับคืน
มาอยูทามกลางประชากรของพระองค  เร่ืองราวของการกลับคืนมานี้สํ าคัญเพราะเกี่ยวของกับคริ
สตจกัรสมัยใหมและพระสัญญาของพระเจาซึ่งกลาววา

“ภายหลังเราจะกลับมาและเราจะสรางพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแลวขึ้นใหม  
ทีร่างหกัพงันัน้เราจะกอข้ึนอีกและจะตั้งขึ้นใหม”  กิจการ ๑๕.๑๖

กอนที่จะเรียนบทนี้ตอไป  จงศกึษา ๑ พงศาวดาร บทที่ ๑๓-๑๗

พระสัญญาของการกลับสูสภาพดี

จงศึกษาขอพระคัมภีรตอไปนี้  พระเจาตรัสวา
“ในวันนั้น  เราจะยกกระทอมของดาวิดที่ลมลงแลวนั้นตั้งขึ้นใหม  และซอมชอง

ชํ ารุดตางๆ เสยี  และยกที่สลักหักพังขึ้นและสรางเสียใหมอยางในสมัยโบราณกาล  เพื่อเขาจะได
ยดึกรรมสิทธิ์คนที่เหลืออยูของเอโดม  และประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งเขาเรียกดวยนามของเรา  พระเจาผู
ทรงกระทํ าเชนนี้ตรัสดังนี้แหละ พระเจาตรัสวา ‘ดูเถดิ  วนัเวลาก็มาถึง  เมื่อคนที่ไถจะทันคนที่
เกีย่ว  และคนทีย่ํ ่าผลองุนจะทันคนที่หวานเมล็ดองุน  จะมีนํ้ าองุนหยดจากภูเขา  เนินเขาทั้งสิ้นจะ
ละลายไป”       อาโมส ๙.๑๑-๑๓



“คํ าของผูเผยพระวจนะก็สอดคลองกับเร่ืองนี้  ดังทีไ่ดเขียนไวแลววา     ภายหลงัเราจะกลับมา
และเราจะสรางพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแลวขึ้นใหม  ที่รางหักพังนั้นเราจะกอข้ึนอีกและตั้งขึ้น
ใหม”   กิจการ ๑๕.๑๖

ตอไปนี้เปนการสรุปการพยากรณของขอพระคัมภีรเหลานี้

พระเจาจะเสด็จกลับมา
พระองคจะสรางพลับพลาของดาวิดซึ่งปรักหักพังไปขึ้นมาอีก  พระองคจะนํ าสิ่งที่

พงัทลายลงไปตั้งขึ้นใหม  จดุประสงคของการทํ าเชนนี้ก็เพื่อใหคนที่เหลืออยูของเอโดมจะแสวงหา
พระเจาและทีค่นตางชาติจะไดรูถึงพระนามของพระเจาที่อยูเหนือเขา  (คนตางชาติหมายถึงชาติ
ตางๆ ทั้งหมดนอกจากอิสราเอล)

พระเจาเปนผูกระทํ าสิ่งเหลานี้
เปนสวนหนึ่งของแผนการของพระเจาจากเริ่มตนของโลก
ขอพระคัมภีรเหลานี้หมายความวาอยางไร ?  การกลับคืนมาคืออะไร ?  อะไรคือ

การถูกนํ ากลับคืนมา  การกลบัคืนมานี้จะมาถึงเมื่อไรและอยางไร ?  มีความหมายอะไรตอคริสต
จักรในปจจุบัน ?  ส่ิงนีเ้กีย่วของกับการระดมกํ าลังคนอยางไร

การกลับคืนมาคืออะไร ?
“การกลับคืนมา”  หมายถงึ  “ทํ าใหสมบูรณครบถวน  ท ําใหมีชีวิต”  เปนกริยาของ

การกลับมาสูสภาพหรือสภาวะดั้งเดิม
การถูกนํ ากลับคืนมาคืออะไร ?

พลบัพลาของดาวิดถูกนํ ากลับคืนมาสูสภาพเดิม  การทีจ่ะเขาใจวาสิ่งนี้หมายถึง
อะไร  เราตองทบทวนสักเล็กนอยถึงประวัติศาสตรของหีบพันธสัญญาของพระเจา
การกอสรางหีบพันธสัญญา

โมเสสไดรับคํ าสั่งจากพระเจาใหกอสรางหีบพันธสัญญาในระหวางที่เขาอยูบนภู
เขาซีนาย  (ดูอพยพ ๒๖.๑๐-๒๒)

หบีพนัธสัญญาเปนหีบรูปรางสี่เหลี่ยมผืนผา  ยาว ๓ ๓/๔ ฟุต  และกวาง ๒ ๑/๔
ฟตุ  สูง ๒ ๑/๔ ฟุต  หีบทํ าดวยไมและบุภายในและภายนอกดวยทอง

แตละสวนของหีบมีความหมายเปนสัญลักษณ  ซึง่หมายความวาแตละสวนเปน
ตัวแทนของความจรงิฝายวิญญาณ  ไมทํ าใหเราระลึกวาองคพระผูเปนเจาทรงรับสภาพเนื้อหนัง
ของมนษุย  และบนไมกางเขนทรงแบกบาปของเรา  พระเจาตรัสถึงความเปนพระเจาของพระองค
(๑ เปโตร ๒.๒๔)  หบีทีม่ี ๓ ชั้น  (คือ ทอง  ไม  ทอง)  ทํ าใหเราระลึกวามีพระเจาเดียว  ทรงเปนอยู
ในสามพระภาคเปนนิรันดร
เนือ้หาสาระของหีบพันธสัญญา

หบีพนัธสัญญาบรรจุส่ิงของ ๓ อยาง  แตละอยางลวนเปนสัญลักษณฝาย
วิญญาณ

แผนศิลาเปนสัญลกัษณของความบริสุทธิ์  ซึง่พระเยซทูรงเปน  “ทางนั้น”  ไปสู
พระเจา



โถใสมานาเปนเครื่องแสดงถึงพระวจนะของพระเจา  พระเยซทูรงเปนพระวจนะ
(พระวาทะ)  แหง  “ความจริงนั้น”

ไมเทาของอาโรนซึ่งเปนเครื่องแสดงถึงการเจิมและพระเยซูในฐานะ “ชวีตินั้น”
(ยอหน ๑๔.๖)
ความสํ าคัญของหีบ

ตามทีคุ่ณไดเรียนในบทสุดทายวา หีบพันธสัญญาเปนที่ที่เรามีความสัมพันธและ
สนทิสนมอยางลึกซึ้งฝายวิญญาณกับพระเจา  เปนทีซ่ึง่พระเจาทรงสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจ  การทรง
สถิตและพระสิริของพระองค
สถานที่ต้ังของหีบพันธสัญญา

แตเดิมมา  หบีพนัธสญัญาของพระเจาตั้งอยูในพลับพลาของโมเสส  เปนที่ที่พระ
เจาทรงสถติอยูในนัน้  ในระหวางการเดินทางรอนแรมในถิ่นทุรกันดารจากภูเขาซีนายมายังชิโลห
ในแผนดนิแหงพระสัญญา  หีบนี้อยูในหองที่เรียกวา  “สถานที่บริสุทธิ์ที่สุด”  ซึ่งลอมรอบดวย
บริเวณสวนนอกและสถานที่บริสุทธิ์

สวนทัง้สามในพลับพลาของโมเสสนี้  เปนสญัลักษณถึงงานรับใช ๓ ประการของ
พระเยซูคริสตคือ  ผูพยากรณ  ปุโรหิต  กษัตริย

ลานชั้นนอก   กลาวถงึงานรบัใชในการพยากรณของพระเยซู  ในลานชั้นนอกนี้
เองทีม่กีารจดัการกับบาปในการนมัสการตามพระคัมภีรเดิม  พระเยซูกลายเปนผูพยากรณของ
พระเจาสงมาเพื่อชํ าระความบาปของเรา

สถานที่บริสุทธิ์  คือทีท่ีปุ่โรหิตสูงของอิสราเอลอธิษฐานเผื่อ  เพื่อบาปของประชา
กรสิง่นีก้ลาวถงึงานรับใชในการเปนปุโรหิตของพระเยซูผูซึ่งอธิษฐานเผื่อผูเชื่อตลอดเวลา

สถานที่บริสุทธิ์ที่สุด   ถกูกัน้ดวยมานหนา  เบื้องหลังมานนี้  คนยืนอยูตอหนา
กษัตริย  เมือ่เราเขาไปอยูเบื้องหลังมาน  กลาวในฝายวิญญาณคือ เราพบกับพระคริสตในหองของ
พระองคในฐานะจอมกษัตริย

หลงัจากการเดนิทางในถิ่นทุรกันดารเมื่ออิสราเอลมาถึงคานาอัน  หบีพนัธสัญญา
ถกูสงขึน้ไปยงัเมอืงชโิลห  ซึ่งกลายเปนสถานที่กลางในการนัดพบสํ าหรับชีวิตทางศาสนาของอิสรา
เอลเปนเวลาหลายป  (ดู โยชูวา ๑๘.๑-๑๐;  ๑๙.๕๑;  ๒๑.๒;  ๒๒.๙, ๑๒, ๑๙;  ผูวนิจิฉัย
๑๘.๓๑)

คุณไดเรียนจากบทที่แลววา หีบพันธสัญญาถูกนํ าไปยังชิโลหและสูญหายไปใน
การสงครามกับศัตรูอยางไร  พระคัมภีรบันทึกวาพระเจา

“ทรงละทีป่ระทบัของพระองคในชิโลหคือ พลับพลาที่พระองคทรงตั้งไวทามกลาง
มนุษย  และทรงมอบกํ าลังของพระองคเขาเปนเชลยและพระสิริของพระองคเขาไปในมือของศัตรู”
สดุดี ๗๘.๖๐-๖๑

เมือ่หบีพนัธสญัญาถูกนํ าออกไปจากพลับพลาของโมเสสที่ชิโลห  กไ็มเคยกลับมา
ทีน่ัน่อกีเลย  เมื่อหีบถูกนํ ากลับมาไดนํ ากลับมายังพลับพลาของดาวิด

มบีรรดาปโุรหิตที่ยังคงทํ าการถวายบูชาดวยโลหิตอยูที่ชิโลห  เขายงัคงรักษาคํ า
ส่ังตามกฎบญัญติัของโมเสสซึ่งทํ ากันในพลับพลาที่ลานชั้นนอก   สถานที่บริสุทธิ์และสถานที่
บริสุทธิท์ีสุ่ด  แตวาสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดในชิโลหนั้นวางเปลา  การทรงสถิตของพระเจาไมไดอยูที่นั่น

การทรงสถิตของพระเจาอยูในพลับพลาของดาวิด  ในพลบัพลานี้ผูที่ทํ าหนาที่
ถวายบชูาดวยค ําสรรเสริญและการนมัสการคือนักรองและนักดนตรี  ไมมีลานชั้นนอก  สถานที่



บริสุทธิแ์ละสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดซึ่งมีมานกั้นไว  มีหนทางส ําหรบัทุกคนที่จะเขาไปสูการทรงสถิต
ของพระเจา
สิง่นีห้มายถึงอะไรในฝายวิญญาณ

ในสมัยของกษัตริยดาวิด  พลบัพลาเปนสถานที่จริงๆ  เปนเตนทซึ่งเขาเตรียมไว
เพือ่บรรจหุบีพนัธสัญญาของพระเจา  แตในคํ าพยากรณตางๆ  ที่คุณอานในบทเรียนนี้ซึ่งพระเจา
ตรัสถงึการน ําเอาพลับพลาของดาวิดกลับคืนมา  พระองคตรัสถึงในแงของฝายวิญญาณ

“การกลับคืนสูสภาพดีของพลับพลาแหงดาวิด”     คือการกลับสูสภาพดีของ
พลบัพลาฝายวิญญาณ  ซึ่งจะเปนที่สถิตของ  “ทางนั้น  ความจริงและชีวิต”  นั่นคือ  พระเยซูเชน
เดยีวกบัพลบัพลาแรก  พลับพลาฝายวิญญาณบรรจุงานรับใช ๓ ประการของพระคริสตในฐานะผู
พยากรณ  ปุโรหติและกษัตริย  เปนเรือนที่อยูของฤทธิ์อํ านาจ  การสถิตอยูและพระสิริ

เราจะไมพบการทรงสถิตของพระเจาในการนมัสการเปนพิธีกรรมในรูปแบบเดิม  
ซึง่ท ําตามแบบทีก่ระทํ ากันที่ชิโลห  สถานที่อยูใหมของพระองคคือ  พลับพลาของดาวิด

พลับพลานี้จะถูกรื้อฟนขึ้นมาเมื่อใด
พระคัมภีรกลาววาพลับพลาของดาวิดจะถูกร้ือฟนขึ้นมาเชนเดียวกับในวันเกาๆ  

พลับพลาของดาวิดถูกสรางขึ้นใหมในเวลาเมื่อมีสภาวะคลายคลึงกับเวลาที่พลับพลากลับสูสภาพ
ดี  “ในวันเกาๆ”

เวลาเหลานั้นเปนอยางไร ?  ดาวดิสรางพลับพลาของเขาในเวลาที่พระสิริและ
ฤทธิอํ์ านาจของการสถิตอยูของพระเจาสูญหายไป  การนมสัการกลายเปนพิธีกรรม  พระเจาทรง
ละทิง้สถานทีข่องการนมัสการอยางเปนรูปแบบทางการ  เพราะวาเกิดสภาวะฝายวิญญาณที่ราย
แรงของประชากรของพระองค

“แตเขาทั้งหลายยังทดลองและกบฎตอพระเจาองคสูงสุด  มไิดรักษาบรรดาพระ
โอวาทของพระองค

กลบัหนัไปเสียและประพฤติทรยศอยางบรรพบุรุษของเขา  เขาบดิไปเหมือนคัน
ธนูที่ไวใจไมได

เพราะเขายั่วเจาพระองคใหทรงกริ้วดวยเรื่องปูชนียสถานบนที่สูงของเขาทั้งหลาย  
ไดหมนุใหพระองคหวงแหนเขาดวยเรื่องรูปเคารพแกะสลักของเขา

เมือ่พระเจาทรงไดยิน  พระองคพิโรธยิ่งและพระองคทรงทอดทิ้งอิสราเอลไวเสีย
พระองคทรงละที่ประทับของพระองคในชิโลห  คือพลบัพลาที่พระองคทรงตั้งไว

ทามกลางมนุษย
และทรงมอบประชาอันเปนฤทธานุภาพของพระองคแกการเปนเชลยและชนอัน

เปนพระสิริของพระองค  แกมือของคูอริ”  สดุดี ๗๘.๕๖-๖๑
คุณเห็นสภาวะตางๆ  ในครสิตจักรซึ่งคลายคลึงกับสภาวะที่อธิบายไวในพระ

คัมภีรเหลานีไ้หม  ถาเห็นก็ถึงเวลาที่จะร้ือฟนพลับพลาของดาวิดขึ้นมาใหม
พลับพลาจะถูกรื้อฟนขึ้นอยางไร ?

“หบีพันธสัญญา”  แหงการทรงสถิตของพระเจาของเราจะกลับสูสภาพดี  ในวิธี
เดยีวกับที่เปนในสมัยของกษัตริยดาวิด



กฎบัญญัติที่ถูกตอง
กษัตริยดาวิดลมเหลวในความพยายามครั้งแรกที่จะนํ าเอาหีบพันธสัญญาขึ้นมา

เพราะวาไมไดทํ าตาม  “กฎบัญญัติที่ถูกตอง”  พระเจาทรงบญัชาวาหีบตองถูกหามบนคานหาม
และใหคนเลวี (ผูนํ าฝายวิญญาณ)  เปนผูแบกบนบา

ดาวิดพยายามที่จะเคลื่อนยายหีบพันธสัญญาบนเกวียนตามแบบที่ชาวฟลิสเตีย
ท ําและพระเจาทรงสงการพิพากษาลงมา  เมือ่ดาวดินํ าหีบพันธสัญญามาโดย  “กฎบัญญัติที่ถูก
ตอง”  เขาจึงประสบความสํ าเร็จ
สถานที่ที่จัดเตรียมไว

ดาวดิจดัเตรยีมสถานที่สํ าหรับหีบพันธสัญญาของพระเจา  (๑ พงศาวดาร ๑๕.๑,
๓, ๑๒)  มกีารเตรยีมสถานที่ที่วางแผนไวโดยเฉพาะเพื่อใหการทรงสถิตของพระเจามาอยู ณ
สถานที่นั้น
พลบัพลาใหม

ดาวดิเลือกเอาพลับพลา (เตนท)  เพือ่เปนทีอ่ยูของพระเจาเพราะวาองคพระผูเปน
เจาตรัสวา

“เราไมเคยอยูในนิเวศนับแตวันที่เราพาคนอิสราเอลออกอียิปตจนกระทั่งวันนี้  แต
เรากไ็ปมากับเต็นทและกับพลับพลา”   ๒ ซามเูอล ๗.๖
รวบรวมประชากรของพระเจาเขาดวยกัน

การเตรียมตัวเพื่อนํ าเอาหีบของพระเจามายังพลับพลาของดาวิดประกอบดวย
การรวบรวมประชากรของพระเจาเขาดวยกันครั้งใหญ  ปจจยัทีม่รีวมกันคือการนํ าหีบของพระเจา
ข้ึนมาและการฟนฟูการนมัสการทีแ่ทจริง  หลังจากปตางๆ ที่นาเศราใจของการเสื่อมสลายฝาย
วิญญาณ  ต้ังแตสมัยของซามูเอลจนถึงรัชสมัยของกษัตริยซาอูล
การช ําระใหบริสุทธิ์

การเตรยีมเพื่อพลับพลาของดาวิดยังประกอบดวยการชํ าระใหบริสุทธิ์  ดาวิด
เรียกผูนํ าฝายวิญญาณของอิสราเอล (ปุโรหติและเลวี)  ใหชํ าระตัวใหบริสุทธิ์เพื่อนํ าเอาหีบของ
พระเจาขึ้นมาจากชิโลห

คํ าวา  “ช ําระใหบริสุทธิ์”  หมายถึง  “แยกตวัออก  แยกไวเพื่อใหบริสุทธิ์แดพระ
เจาหรือเพื่อใชในงานศักดิ์สิทธิ์”  การชํ าระตัวของเขาประกอบดวยการชํ าระใหสะอาดดวยเลือด
อาบตวัในนํ้ าและเจิมดวยนํ้ ามันศักดิ์สิทธิ์
กลบัคืนสูการนมัสการที่แทจริง

เมือ่หบีของพระเจาถูกนํ าขึ้นมาติดตามดวยเสียงรองเพลง  การตะโกนรอง  เสียง
ของเครือ่งดนตรีและการเตนรํ า  แนนอนที่ไมใชการนมัสการเงียบๆ  แตเปนการนมัสการที่แสดงถึง
ความปติยินดี  ความชื่นชม  ความตื่นเตนและความกระตือรือลน

แมแตกษัตริยดาวิดก็ยังเลนและเตนรํ าดวยสุดกํ าลังของเขาตอหนาองคพระผูเปน
เจา  นกัรองและนกัดนตรีรองเพลงและเลนเครื่องดนตรีและหีบ (การทรงสถิตของพระเจา)  เปน
ศูนยกลางของความสนใจ  (จงอานสดุดี ๘๗.๗  และสดุดี ๖๘.๒๕)

ส่ิงนี้มีความเกี่ยวของกับคุณอยางไร
รายละเอยีดทกุอยางของการสรางตึกและการเดินทางจริงๆ ของหีบพันธสัญญา

เปนตัวอยางแกเราในปจจุบันนี้



“เหตุการณเหลานี้ไดบังเกิดแกเขาเพื่อเปนตัวอยางและไดบันทึกไวเพื่อเตือนสติ
เราทัง้หลายซึ่งกํ าลังประสบวาระสุดทายแหงบรรดายุคเกา”  ๑ โครินธ ๑๐.๑๑

“หีบ”  ฝายวญิญาณของเราคือ การทรงสถิตของพระเจาทามกลางประชากรของ
พระองค  ถาเราตองการมีประสบการณกับการกลับมาของฤทธิ์อํ านาจและพระสิริของพระองค
เราตองท ําการเตรียมตัวฝายวิญญาณใหคลายคลึงกับการเตรียมตัวของดาวิด
กฎบัญญัติที่ถูกตอง

เราไดพยายามน ําเอาการทรงสถิตของพระเจากลับมาโดยทาง  “เกวียนที่มนุษย
ท ําขึ้น”  หลายรปูแบบ  เราไดพยายามทํ าการบันเทิงของคริสเตียน  มีนิกาย มีพิธีกรรมโปรแกรม
ตางๆทางศาสนา  ซึง่สิ่งเหลานี้ทั้งหมดลมเหลว

ถาเราตองน ําเอาหีบแหงการทรงสถิตของพระเจากลับคืนมาอยูทามกลางเรา  เรา
ตองท ําตามค ําแนะนํ าของพระเจา  เราตองเตรียมตัวเชนเดียวกับที่ดาวิดกระทํ าซึ่งประกอบดวย
สถานที่ที่จัดเตรียมไว

ถาพลบัพลาของดาวิดจะถูกร้ือฟนขึ้นมา  เราตองเตรียมสถานที่  เราตองเตรียม
ชวีติของเราแตละคนและคริสตจักรของเราเพื่อการเคลื่อนไหวใหมของการทรงสถิตของพระเจา

“เหลาองุนใหม”  ไมสามารถเทลงไปใน  “ถุงหนัง”  เกา  เราตองเอาตัวเราออก
จากประเพณีและพิธีกรรม  เราตองวางโปรแกรม  ก ําหนดการและประเพณี  วิธีของเราในการทํ าสิ่ง
ตางๆ  และเตรียมตัวเราสํ าหรับการเคลื่อนไหวใหมของพระเจา
พลบัพลาใหม

ผูเชือ่แตละคนเปน  “พลับพลา (พระวิหาร)”  หรือสถานที่ซึ่งพระเจาปรารถนาจะ
สถติอยู  ผูเชื่อถูกเรียกวาเปน  “พลับพลา (พระวิหาร) ของพระเจาใน ๒ เปโตร ๑.๑๓-๑๔, ๒ โค
รินธ ๕.๑  และ ๑ โครินธ ๖.๑๙

คริสตจักรประกอบดวยผูเชื่อทั้งหลายและเปนพลับพลารวมกันของการทรงสถิต
ของพระเจา

พระเยซูตรัสวา  “เราจะสรางคริสตจักรของเราไว”  มทัธิว ๑๖.๑๘
เปาโลกลาววา  “ทานเปนตึกของพระเจา”  ๑ โครินธ ๓.๙
เปโตรกลาววา  “ทานเปนศิลาที่มีชีวิต  ถกูสรางขึ้นบนพระนิเวศฝายวิญญาณ”  ๑

เปโตร ๒.๕
ผูเชือ่แตละคนและผูเชื่อที่มารวมกันเปนพลับพลา (พระวิหาร) ที่แทจริงของพระ

เจาซึง่พระเยซูคริสตทรงเปนมหาปุโรหิต
“เร่ืองที่เราพูดอยูนี้มีขอที่สํ าคัญคือ  เรามมีหาปุโรหิตอยางนี้  คือมหาปุโรหิตผู

ประทบัเบือ้งขวาพระที่นั่งแหงพระองคผูยิ่งใหญในสวรรค
เปนผูปฏิบัติกิจในสถานศักดิ์สิทธิ์  และในเต็นทแทซึ่งพระเจาไดทรงตั้งไว  ไมใช

มนุษยต้ัง”  ฮีบรู ๘.๑-๒
พลบัพลา (พระวิหาร)  ทีแ่ทจริงของพระเจาคือผูเชื่อทุกคน  เราไมอาจบรรจุพระ

เจาลงใน “ตึก” ของมนุษย ไมวาจะเปนวิหารจริงๆ  เปนนิกายหรือองคการ
รวบรวมประชากรของพระเจาเขาดวยกัน

ถาคริสตจักรปรารถนาจะเห็นการกลับสูสภาพดีของ  “หีบ”  ฝายวิญญาณของ
การทรงสถติของพระเจา  แลวเราตองเขามารวมกันเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียว



ผูน ําตองเขามารวมกันเปนหนึ่งเดียวกัน (อพยพ ๔.๒๙)  ประชากรตองรวบรวม
เขามารวมกัน  (กิจการ ๑๔.๒๗)  เปนทีซ่ึ่งผูเชื่ออยูรวมกันเปนหนึ่งเดียวกันซึ่งพระเจาทรงบัญชา
พระพรที่นั่น  เราตองเปนคนๆ เดียวกัน  มีนํ้ าใจเปนหนึ่งเดียวมีจุดประสงคเดียว  (สดุดี ๑๓๓,  กิจ
การ ๒.๑-๔)

การช ําระใหบริสุทธิ์
แมแตการชํ าระใหบริสุทธิ์ก็ตองมีอยูในการเตรียมตัวของพลับพลาของดาวิด  เชน

เดยีวกนักต็องมีการชํ าระใหบริสุทธิ์ในการกลับคืนมาของพลับพลาฝายวิญญาณ
ผูน ําฝายวิญญาณตองชํ าระตัวใหบริสุทธิ์เพื่อนํ าหีบของพระเจาขึ้นมา  เราตอง

กลับคืนสูความซื่อสัตยมั่นคงทางจริยธรรมและทางวิญญาณในงานรับใชและมีความไวใจไดใน
ดานการเงิน

ประชากรตองรีบการชํ าระใหบริสุทธิ์เพื่อรับหีบแหงการทรงสถิตของพระเจา  เรา
จะไมยอมอดทนกบับาปใหวิ่งเพนพานไปมาในที่ประชุมของเราอีกตอไป  เราจะไมสามารถนั่งฟง
การเทศนาซึ่ง “แยงหู” ใหสบายๆ  ใหความบันเทิงและทํ าใหเราหัวเราะกับเร่ืองนารักๆ อีกตอไป

การช ําระใหบริสุทธิ์ในพันธสัญญาเดิมประกอบดวยการชํ าระโดยโลหิต  การอาบ
ตัวในนํ ้าและการเจิมดวยนํ้ ามันศักดิ์สิทธิ์  ดังนั้น การช ําระใหบริสุทธิ์ของเราจึงประกอบดวยพระ
โลหิตของพระเยซู (ฮีบรู ๑๓.๑๒)  นํ้ าแหงพระวจนะของพระเจา (ยอหน ๑๗.๑๗)  และการเจิมของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์  (๑ เปโตร ๑.๒)

เราตองรับการชํ าระใหบริสุทธิ์โดยโลหิตของพระเยซู  เราตองกลับมาสูการสอน
การเทศนาทีแ่ทจริงและตอบสนองตอพระวจนะของพระเจา  การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอง
ทํ าใหผูนํ าและประชากรประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจซึ่งไหลผานทามกลางเราและแตะตองงานของมือ
ของเราดวยเนื้อหาแกนสารของสวรรค
การกลบัมาสูการนมัสการแท

หีบแหงการทรงสถิตของพระเจาจะกลับมาสูทามกลางพวกเราเมื่อเราหันกลับมา
สูการนมัสการที่แทจริง  ซึง่ไมใชการนมัสการโดยพิธีกรรมหรือหลักขอเชื่อ  แตตองเปนแบบที่
กระท ํากนัในพลบัพลาของดาวิดและทํ ากันเมื่อหีบถูกนํ าขึ้นมายังเยรูซาเล็ม  เปนการนมัสการแหง
การรองเพลง  เลนเครื่องดนตรี  ตะโกนรอง  เตนรํ า  การนมัสการแหงความราเริงยินดี  ความดีใจ
ต่ืนเตนและความกระตือรือลนอันยิ่งใหญ

พลบัพลาของดาวิดจะถูกร้ือฟน  เมือ่การทรงสถิตของพระเจาเปนศูนยกลางของ
ความสนใจมากกวาโปรแกรม  พิธีธรรมและประเพณี  เชนเดียวกับในสมัยของกษัตริยดาวิด

คุณจะเรียนรู มากขึ้นเกี่ยวกับการนมัสการที่แทจริงในบทเรียนตอไปที่ชื่อวา  
“ตองการพบตัว  :  ผูนมัสการแท”  และบทที่ ๑๐  เร่ือง  “จะนมัสการอยางไร”

การรื้อฟนขึ้นใหมและการระดมกํ าลังคน
พระเจาทรงสัญญาวาพระองคจะทรงนํ าเอาพลับพลาของดาวิดซึ่งเปนที่ประทับ

ของพระวิญญาณของพระเจา  ในการรือ้ฟนขึน้ใหมซึ่งนํ ามาโดยการกลับมาสูความเปนหนึ่งเดียว
กันการชํ าระใหบริสุทธิ์และการนมัสการสรรเสริญที่แทจริงซึ่งจะทํ าใหเกิดการเก็บเกี่ยวดวง
วญิญาณทีย่ิง่ใหญในวาระสุดทายเพื่อนํ ามาสูพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา

ในวันนั้น  เราจะยกพลับพลาของดาวิดซึ่งลมแลวใหต้ังขึ้นใหมและจะปดชองรอย
แตกทุกแหง  และยกสิง่ปรักหกัพงัขึ้น  และเราจะสรางขึ้นใหมเหมือนเชนในวันเกากอน



เพื่อที่เขาจะไดครอบครองคนที่เหลืออยูของเอโดมและประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งเรียก
กนัดวยนามของเรา  พระเจาซึ่งทรงกระทํ าเชนนี้ตรัสดังนี้

พระเจาตรัสวา  ดูเถดิ วนัเวลาก็มาถึง  เมื่อคนที่ไถจะมาทันคนที่เกี่ยวและคนที่ยํ่ า
ผลองุนจะทันคนที่หวานเมล็ดองุน  และจะมีนํ ้าองุนหยดจากภูเขา  เนินเขาทั้งสิ้นจะละลายไป  (อา
โมส ๙.๑๑-๑๓)

เมือ่พลบัพลาของดาวิดถูกร้ือฟนขึ้นมาใหมนั้น  จะมกีารเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ
แทจริงแลวจะมีการเก็บเกี่ยวมากมายติดตามมา  คร้ังแลวครั้งเลา  ชาติตางๆ  และประชากรผูไมรู
จกัพระเจา  (มีคน “เอโดม”  และ  “คนตางชาติ”  เปนตัวแทนในคํ าพยากรณของอาโมส)  จะเริ่ม
ตนกลับมาหาองคพระผูเปนเจา

จะเปนการเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญของพระเจาจนยากที่ผูที่ทํ าการเก็บเกี่ยวในทุง
นาฝายวิญญาณของโลกจะรับมือไหว  จงึจ ําเปนทีจ่ะตองระดมกํ าลังแหลงฝายวิญญาณทั้งหมด
ของเราเดี๋ยวนี้  เราตองเตรียมตัวใหพรอม !
พลบัพลา ๓ แหงซ่ึงเปนที่ประทับของการทรงสถิตของพระเจา

หบีของพระเจาตั้งอยูคร้ังแรกในพลับพลาของโมเสส  ซึง่เปนสัญลักษณของกฎ
บัญญติัและตามมาดวยการนมัสการที่เปนระเบียบพิธีการ

หลังจากที่พระเจาทรงละทิ้งพลับพลานี้และหีบของพระเจาสูญหายไปไดนํ ากลับ
มายงัสถานที่ใหมคือ  พลบัพลาของดาวิด  ซึ่งเปนตัวแทนของคริสตจักรแทซึ่งกระทํ าตามกฎ
บัญญติัทีถ่กูตองเพื่อเตรียมสถานที่สํ าหรับการทรงสถิตของพระเจา  ชํ าระตัวของเขาใหบริสุทธิ์และ
มารวมกนัในความเปนหนึ่งเดียว  โดยมีการทรงสถิตของพระเจาเปนจุดรวมความสนใจ  แสดงให
เห็นโดยประชากรของพระเจาผูจะเขามาสูการสํ าแดงใหมของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาดวยการ
นมสัการทีต่ื่นเตน  ปติยินดีไหลทวมทนในวิญญาณและในความจริง

เชนเดียวกับคนอีกมากมายในอิสราเอลทีย่งัคงนมัสการที่ชิโลห  คุณอาจดํ าเนิน
ตอไปดวยการนมัสการที่เปนพิธีการแบบเดิมนั้นถาคุณตองการ  แตวาการทรงสถิตของพระเจาอยู
ทีภู่เขาศโิยนในเยรูซาเล็มซึ่งหีบของพระเจาอยู  คุณไมกลาอยูที่ชิโลหในขณะที่พระวิญญาณของ
พระเจากํ าลังกระทํ าสิ่งใหมที่ภูเขาศิโยน

นาสนใจที่จะสังเกตุวา  ทกุคนในศโิยนอยูในกรุงเยรูซาเล็ม  แตไมใชทุกคนในเยรู
ซาเลม็มาอยูในศิโยน  ศิโยนเปนเมืองที่อยูภายในเมือง

ชื่อศิโยน  เปนชื่อของประชากรของพระเจา  (อิสยาห ๕๑.๑๖)  พระเจาทรงเรียกค
ริสตจักรออกมาจากภายในคริสตจักร  ซึง่จะรือ้ฟนพลับพลาของดาวิดขึ้นใหม  ซึ่งไมใชการแบง
แยกทีม่นษุยท ําขึน้หรือการแตกแยกแบบเนื้อหนังของคริสตจักร  ผูที่นมัสการที่ศิโยนยังคงเปนสวน
หนึง่ของเยรซูาเล็ม  แตวาเขาจะอยูในการหลั่งไหลใหมของพระวิญญาณของพระเจา

มพีลบัพลาอกีแหงหนึ่งของพันธสัญญาเดิมซึ่งเปนที่ต้ังของหีบพันธสัญญา  ตอ
มาโอรสของดาวดิคอื ซาโลมอนสรางพระวิหารที่สวยงามเพื่อหีบของพระเจา  ซึ่งเปนสถานที่พักพิง
แหงสดุทายของสญัลักษณของการทรงสถิตของพระเจา  ในที่สุดก็มีการเคลื่อนยานคานที่หามหีบ
ออกไป  หีบของการทรงสถิตของพระเจาจะไมเคลื่อนยายออกไป

พลับพลาของซาโลมอนกลาวถึงเวลาในอนาคตเมื่อการทรงสถิตของพระเจาจะ
อยูทามกลางเราอยางถาวรเปนนิตย   เหตนุีเ้อง  คานที่หามหีบจึงถูกเคลื่อนยายออกไปมีการกลาว
ถงึฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหมซึ่งอัครทูตยอหนอธิบายวา

“ขาพเจาไดยินเสียงดังมาจากพระที่นั่นวา  ‘ดูเถิด  พลบัพลาของพระเจาอยูกับ
มนษุยแลว  พระองคจะทรงสถิตกับเขา  เขาจะเปนชนชาติของพระองค  และพระเจาเองจะประทับ
อยูกับเขา”  วิวรณ ๒๑.๓
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วชิา  ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน

คํ าตอบบททดสอบตนเอง  บทที่ ๘

๑. “ภายหลังเราจะกลับมาและเราจะสรางพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแลว
ข้ึนใหมทีร่างหักพังนั้นเราจะกอข้ึนอีกและจะตั้งขึ้นใหม”  กิจการ ๑๕.๑๖

๒. “การรื้อฟนพลับพลาของดาวิด”  คือการรือ้ฟนพลับพลาฝายวิญญาณซึ่ง
เปนที่ประทับ ของ  “ทางนั้น   ความจรงิและชีวิต”  คือ  พระเยซู  เชนเดียวกับพลับพลาแรก
พลับพลาฝายวิญญาณนั้นบรรจุงานรับใช๓ อยางของพระคริสตในฐานะผูพยากรณ  ปุโรหิตและ
กษตัริย  เปนที่ประทับของฤทธิ์อํ านาจของพระเจา  การทรงสถิตอยูและพระ สริิ  จะไมพบการทรง
สถติของพระเจาในการนมัสการแบบพิธีกรรมเกาๆ  ซึ่งเปนแบบที่ กระท ํากันในชิโลห  สถานที่
อยูใหมของพระองคคือ  พลับพลาของดาวิด   หนา  94

๓. คุณอาจบอกรายการอางอิงที่กลาวถึงในหนา  95
๔. พลับพลาของดาวิดจะถูกสรางขึ้นใหมในเวลาเมื่อสภาวะคลายคลึงกับ

เวลาที่พลับพลานี้ ร้ือฟนขึ้นมา   “ในเวลาเกากอน”  นัน้  ดูคํ าอธิบายในหนา  94
๕. พลบัพลาจะถูกร้ือฟนขึ้นมาตาม  “กฎบญัญัติที่ถูกตอง”  ดูคํ าอธิบายสิ่ง

ทีเ่กี่ยวของใน หนา  95
๖. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา  96



เพื่อการศึกษาตอไป

๑. ตารางตอไปนี้เปรียบเทียบใหเห็นการนมัสการที่พลับพลาของโมเสสและ
พลบัพลาของดาวิด
มาน :  ไมมทีางเขาไปสูสถานที่                         ไมมมีาน : มีหนทางเขาไปสูหีบแหง

   บริสุทธิ์ที่สุดซึ่งพระเจาสถิตยอยู               การทรงสถิตของพระเจา

ถวายเครื่องสัตวบูชา                   ถวายบูชาแหงคํ าสรรเสริญและการ
นมัสการ

งานรับใชและระเบียบปฏิบัติแบบโมเสส    งานรับใชและระเบียบปฎิบัติใหมแบบดาวิด

ไมมีหีบของพระเจา    หบีของพระเจา

๒.   พลบัพลาของดาวิดถูกตั้งไวในเมืองเยรูซาเล็มบนภูเขาศิโยน
ในตอนจบของบทเรียนนี้  สังเกตดูุวาภูเขาศิโยนในเยรูซาเล็มคือ  สถานที่ที่พระ

เจาสถติอยูและทุกคนในศิโยนตางก็อยูในเยรูซาเล็ม  แตไมใชทุกคนในเยรูซาเล็มอยูในศิโยน   เชน
เดยีวกบั  “เมืองที่อยูภายในเมือง”   ศิโยนเปนตัวแทนของ  “คริสตจักรภายในคริสตจักร”  ที่ซึ่ง
พลบัพลาของดาวิดจะถูกร้ือฟนขึ้น

พระคมัภีรกลาวถึงศิโยนของโลกนี้ซึ่งเปนสถานที่จริงๆ ในเยรูซาเล็ม  ทีต้ั่งของ
พลบัพลาของดาวิด

พระคัมภีรกลาวถึงศิโยนในสวรรค ทีซ่ึง่ศโิยนในโลกนี้เปนสัญลักษณ  (๒ โครินธ
๔.๑๘,  ฮีบรู ๑๒.๒๒,  วิวรณ ๑๔.๑)

มศิีโยนฝายวิญญาณดวย  เมือ่คนบังเกิดใหม  เขาไดเปน  “บุตรของศิโยน”  ซึ่ง
เมอืงฝายวญิญาณซึ่งสรางอยูบนศิลารากฐานของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา

ดังนัน้มแีงมุม ๓ ประการของความสํ าคัญของศิโยนในพระคัมภีร  ตอไปนี้เปน
ความจรงิบางประการเกี่ยวกับภูเขาศิโยนซึ่งนํ ามาใชในฝายวิญญาณ
ศิโยนคือ

สถานที่ที่พระเจาสถิตย  :  สดุดี ๙.๑๑,  ๗๔.๒,  ๗๖.๑-๒,  โยเอล ๓.๑๖, ๒๑,
อิสยาห ๘.๑๘

สถานที่แหงความรอดของอิสราเอล  :  สดุดี ๕๓.๖,  ๖๙.๓๕,  อิสยาห ๕๙.๒๐,
เศคาริยาห ๙.๙,  อิสยาห ๔๖.๑๓,  ๖๒.๑๑)

เมอืงซึ่งพระเปนเจาทรงครอบครอง  :  สดุดี ๑๔๖.๑๐,  อิสยาห ๖๐.๑๔
ทีซ่ึง่พระเจาทรงจัดการกับคนบาปและคนหนาซื่อใจคด  :  อิสยาห ๓๓.๑๔-๑๕,

๓๓.๕,  ๓๑.๙,  ๑.๒๗,  อาโมส ๖.๑
ที่ซึ่งวางรากศิลาซึ่งเปนรากฐาน   :  อิสยาห ๒๘.๑๖,  ๑ เปโตร ๒.๖-๘,  มัทธิว

๒๑.๔๒,  กิจการ ๔.๑๑



ทีซ่ึง่พระเจามีคนที่เหลืออยูที่สัตยซื่อ   :  อิสยาห ๓๗.๓๑,  เยเรมีห ๓.๑๔,  มีคาห
๔.๗,  ๒ พงศกษัตริย ๑๙.๓๑

ทีซ่ึง่พระสิริของพระเจาเสด็จลงมา  :   อิสยาห ๔.๕-๖,  สดุดี ๑๐๒.๑๓, ๑๖
สถานที่แหงการปลดปลอย  :  โยเอล ๒.๓๒,  กิจการ ๒.๒๑
ทีซ่ึง่ความงดงามของพระเจาฉายแสงออกมา  :  สดุดี ๕๐.๒
ทีซ่ึง่องคพระผูเปนเจาไดรับการสรรเสริญ :  สดุดี ๖๕.๑
สถานทีแ่หงกํ าลังสํ าหรับประชากรของพระเจา  :  สดุดี ๒๐.๒-๓,  ๘๔.๔-๗
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