ขอบคุณ บริษัทพิมพ์ กอสเปิ ลไลท์ เปรสส์
ทีไ่ ด้ อนุญาตให้ ใช้ บทเรียนในการเตรียมบทเรียนรวีวาร
ศึกษานี้
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ภาคที่ 4
ชนชาติอสิ ราเอล
บทเรียนที่ 1
ชนชาติอสิ ราเอลขอให้ มีกษัตริย์
ข้ อพระธรรม 1 ซามูเอล 10:17-27
1 ซามูเอล 10:17 ซามูเอลได้ประกาศให้ชนนิกรชุมนุมกันเฝ้ าพระเยโฮวาห์ที่เมืองมิศพา 18 ท่าน
จึงพูดกับชาวอิสราเอลว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกอิสราเอลทรงตรัสอย่างนี้วา่
เราได้นาพวก
อิสราเอลขึ้นมาจากแผ่นดินอียปิ ต์ ได้ช่วยให้พน้ จากอานาจชาวอียปิ ต์ ทั้งพ้นอานาจบรรดาประเทศที่ข่ม
เหงท่านด้วย 19 วันนี้ท่านทั้งหลายได้เบื่อหน่ายละทิ้ง พระเจ้าผูเ้ ป็ นเจ้าของท่าน ผูท้ รงช่วยให้พน้ บรรดา
ความทุกข์ลาบาก ท่านทั้งหลายได้กราบทูลขอต่อพระองค์ให้ทรงตั้งกษัตริ ยค์ รอบครองพวกท่าน บัดนี้
จงมาเฝ้ าเฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตามตระกูลและตามกองพัน 20 ดังนั้นซามูเอลจึงนาบรรดา
ตระกูลอิสราเอลเข้ามา แล้วก็เลือกสรรตระกูลเบนยามินไว้ 21 ท่านจึงให้ตระกูลเบนยามินเข้ามาตาม
วงศ์ แล้วก็เลือกสรรวงศ์มตั รี ไว้ ภายหลังก็เลือกสรรซาอูลบุตรชายคิช เมื่อเขาพากันหาท่านก็ไม่พบ 22
จึงทูลถามพระเยโฮวาห์อีกว่า ยังจะมีบุรุษเข้ามาที่นี่อีกหรื อ ? พระเยโฮวาห์ทรงตรัสว่า “ดูเถิดเขาซ่อนตัว
อยูก่ องเครื่ องใช้” 23 เขาก็รีบไปพาท่านมาจากที่นนั่ เมื่อท่านยืนขึ้นในท่ามกลางหมู่ชน ตั้งแต่บ่าขึ้นไป
ท่านก็สูงกว่าชนทั้งปวง 24 ซามูเอลกล่าวให้ชนนิกรฟังว่า ผูท้ ี่พระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ ท่านสังเกตดู
แล้วหรื อว่า หามีใครจะเปรี ยบได้ ชนทั้งปวงก็โห่ ร้องด้วยเสี ยงดังว่า ขอให้กษัตริ ยอ์ งค์น้ ีทรงพระเจริ ญ
ชันษาเถิด 25 ซามูเอลจึงได้กล่าวให้ชนนิกรฟังด้วยประเพณี แห่งแผ่นดิน ย่อมจดลงที่สมุดเก็บไว้เฉพาะ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล้วจึงบอกชนทั้งปวงให้ต่างคนต่างไปบ้าน 26 ซาอูลก็ไปบ้านในเมืองฆีบะอา
ด้วยมีกองชายฉกรรจ์ซ่ ึงพระเจ้าทรงดลใจติดตามเสด็จไปด้วย 27 แต่มีพวกสามะเลบางคนพูดกันว่า ผูน้ ้ ี
จะช่วยพวกเราได้อย่างไรเล่า? เขาหมิ่นประมาท ไม่นาเครื่ องบรรณาการมาถวาย ฝ่ ายท่านก็นิ่งเพิกเฉย
อยู่
ชนชาติอิสราเอลต้องการมีกษัตริ ยเ์ ช่นเดียวกับชาติอื่น ๆ เขามี พระเจ้าไม่พอพระทัยคาเรี ยกร้อง
ขอของเขา แต่ก็ทรงโปรดตามใจประชาชน พระองค์ทรงเลือกชายหนุ่มร่ างงามสู งสง่า รู ปร่ างของชาย
นั้นดูภายนอกก็เป็ นที่สนใจประชาชนชาวอิสราเอล
พระเจ้าทรงสาแดงพระเมตตา แก่ชาวอิสราเอลที่ได้เลือกมนุษย์ข้ ึนเป็ นกษัตริ ยแ์ ทนพระเจ้าด้วย
ความไร้เดียงสา แม้วา่ เป็ นการเลือกชนิ ดที่โง่ ๆ ก็ตามพระเจ้าก็ยงั ประทานกษัตริ ยซ์ าอูลผูม้ ีใจ
เปลี่ยนแปลงใหม่ และทาให้ซาอูลมีความสามารถปกครองบ้านเมือง และทาให้ซาอูลรับผิดชอบเรื่ องนี้
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ซาอูลเวลานั้นเป็ นชายหนุ่มขี้อายมาก เวลานั้นมีการเลือกกษัตริ ยจ์ ากคนในตระกูลอิสราเอล ซาอูลได้รับ
การบอกเล่าให้ทราบจากซามูเอลว่า พระเจ้าทรงเลือกซาอูลแล้ว ซาอูลได้ไปซ่อนตัวในที่นอน
เรื่ องนี้เราได้อ่านจากพระธรรมข้อ 22 ท่านเห็นว่าเวลานี้ ซาอูลเป็ นชายหนุ่มร่ างงามที่สุด เมื่อ
ท่านถูกนาตัวออกมา ประชาชนชาวอิสราเอลพากันต้องตะโกนว่า “ทรงพระเจริ ญ”
ชาวอิสราเอลอาจคิดว่าเวลานั้นทุกสิ่ งทุกอย่างจะเป็ นไปโดยเรี ยบร้อยสาหรับพวกเขา แต่พวก
เขาจะเกิดมีความทุกข์โศกเศร้าในภายหน้า
เดี๋ยวนี้ประชาชนวางใจในกาลังรบทางเนื้อหนังมากกว่า
อานาจของพระเจ้า ผูท้ รงนาเขาเดินทางมาไกลจากประเทศอียปิ ต์ และทรงช่วยให้พวกเขาชนะข้าศึกใน
แผ่นดินคานาอัน
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล

ภาคที่ 4

บทเรียนที่ 1
ชนชาติอสิ ราเอลขอให้ มีกษัตริย์
เรื่องในพระคัมภีร์ (1 ซามูเอล 10:17-27)
เดี๋ยวนี้ซามูเอลชรามากแล้ว บรรดาผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ชาวอิสราเอลได้มาประชุมพร้อมกัน และพูดกับซา
มูเอลว่า “เดี๋ยวนี้ท่านก็ชรามากแล้ว เราต้องการมีกษัตริ ยม์ าปกครองเราเหมือนชนชาติอื่น ๆ ทัว่ ไป” การ
เรื่ องนี้ทาให้ซามูเอลไม่พอใจเพราะซามูเอลรู ้ดีวา่ เวลานี้พระเจ้าทรงปกครองชนชาติอิสราเอลด้วยวิธี
พิเศษ พระองค์ทรงเฝ้ ารักษาและทรงพิทกั ษ์ดูแลชนชาติอิสราเอล พระเจ้าทรงช่วยชนชาติอิสราเอลให้
พ้นอานาจข้าศึก ดังนั้นซามูเอลจึงอธิ ษฐานและทูลถามพระเจ้าว่า ควรจะทาการเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้มี
กษัตริ ยข์ องชนชาติอิสราเอลนี้ จะทาประการใดดีพระองค์เจ้าข้า
พระเจ้าทรงมีรับสั่งกับซามูเอลว่า ชนชาติอิสราเอลไม่ได้ปฏิเสธซามูเอลแต่ได้ปฏิเสธพระเจ้าว่า
พระองค์ไม่สามารถปกครองพวกเขาได้ พระเจ้าตรัสว่าให้ประชาชนมีสิ่งที่เขาต้องการ พระเจ้าทรง
ทราบดีวา่ ชนชาติอิสราเอลอกตัญญูและไม่เชื่อฟังพระองค์ พระองค์จึงทรงปล่อยให้พวกเขาทาตามใจ
ชอบ อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงมีพระบัญชาแก่ซามูเอลให้เตือนชนชาติอิสราเอล และบอกให้ประชาชน
ทราบถึงสถานการณ์เมื่อพวกเขามีกษัตริ ยแ์ ล้วจะเป็ นอย่างไรต่อไป ซามูเอลบอกชาวอิสราเอลว่า กษัตริ ย ์
จะมีอานาจเหนือชีวติ ของพวกอิสราเอลและจะเกณฑ์ลูกชายไปเป็ นทหาร และกษัตริ ยย์ งั เรี ยกภาษีจาก
การเก็บเกี่ยวและจากสิ นค้า เพื่อค้ าจุนค่าใช้จ่ายในวังและข้าราชบริ พารของกษัตริ ย ์ นี่ เป็ นภาระหนักที่
ชนชาติอิสราเอลไม่เคยประสบมาก่อนในเมื่อพระเจ้าทรงเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกเขา
เวลานี้มีคนหนึ่งเป็ นลูกชายในตระกูลเบนยามิน ชายคนนี้ ร่างสู ง แม้แต่ศีรษะก็ยงั สู งกว่าคนอื่น
เขาเป็ นชายหนุ่มร่ างงาม วันหนึ่งพ่อของเขาใช้ให้เขาไปตามหาลาที่หายไป เขาไปค้นหาทุกหนทุกแห่ง
แต่ก็ไม่พบ คนใช้จึงแนะนาให้ไปหาคนของพระเจ้าผูอ้ าศัยอยูใ่ นเมืองนั้นตามที่ตนได้ยินมา คนของพระ
เจ้าคือซามูเอล พระเจ้าทรงสาแดงให้ซามูเอลทราบว่า ชายหนุ่มชื่อซาอูลจะมาขอคาแนะนาเรื่ องลาที่
หายไป ซาอูลจะเป็ นผูท้ ี่ซามูเอลควรเจิมไว้ให้เป็ นกษัตริ ยอ์ งค์แรกของชนชาติ อิสราเอล เมื่อซามูเอลเห็น
ชนซาอูลพระเจ้าตรัสแก่ซามูเอลว่า
“นี่แหละคือชายที่เราพูดกับท่านชายคนนี้จะปกครองชนชาติ
อิสราเอล และจะช่วยให้เขาพ้นจากเงื้อมมือของชาติฟะลีศตีม ชาติฟีลิสเตียยังคงทาความยุง่ ยากให้กบั
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ชนชาติอิสราเอลเหมือนอย่างสมัยซิ มโซน แล้วซามูเอลจึงถือผอบใส่ น้ ามันและเทลงบนศีรษะของซาอูล
และจูบซาอูล แล้วพูดว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเจิมท่านให้เป็ นหัวหน้าพลไพร่ ของพระองค์” ซามูเอลบอก
ซาอูลให้ลงไปยังสถานที่สาหรับเผาเครื่ องสักการบูชาถวายพระเจ้าด้วยกันกับซามูเอล
เมื่อซาอูลไปจากซามูเอลหลังจากได้ถวายเครื่ องบูชาแด่พระเจ้าแล้ว พระเจ้าประทานดวงใจ
ใหม่แก่ซาอูล ขณะที่ซาอูลกาลังเดินทางไป ซาอูลพบผูพ้ ยากรณ์กลุ่มหนึ่ง พระวิญญาณของพระเจ้าสวม
ทับซาอูล และท่านได้พยากรณ์ท่ามกลางคนพวกนั้น
ควรจา
“พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูฝ่ ่ ายพวกท่าน เมื่อท่านอยูฝ่ ่ ายพระองค์ ถ้าพวกท่านแสวงหาพระองค์
พระองค์จะทรงโปรดให้พวกท่านประสบ แต่ทว่า ถ้าพวกท่านละทิง้ พระองค์ ๆ จะละทิง้ พวกท่านเสี ย”
2 พงศาวดาร 15:2

ควรตอบ
1.ทาไมชาติอิสราเอลจึงต้องการกษัตริ ย?์ ...........................................
2.พระเจ้าตรัสว่าพวกอิสราเอลได้ปฏิเสธใคร?...................................

ควรทา
ระบายสี รูปคนเหล่านี้ที่ตอ้ งการกษัตริ ย ์
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ภาคที่ 4
ชนชาติอสิ ราเอล

บทเรียนที่ 2
ซาอูลไม่ เชื่อฟังพระเจ้ า

ข้ อพระธรรม 1 ซามูเอล 15:2-4,7-23
1 ซามูเอล 15:2 พระเยโฮวาห์แห่งพลโยธาทรงตรัสดังนี้ วา่ เราได้พิจารณาดูการซึ่ งชนชาติอามา
เลขได้ทาต่อชาติอิสราเอล คือสกัดทางขณะเขาทั้งปวงขึ้นมาจากแผ่นดินอียปิ ต์ 3 บัดนี้ จงไปตีประเทศอา
มาเลขและทาลายสิ่ งของต่าง ๆ เขาเสี ยให้สิ้นอย่าให้เหลือเลย กับให้ฆ่าชายหญิงเด็กอ่อนและที่ยงั กินนม
อยู่ ทั้งโคแกะอูฐและลาด้วย 4 ซาอูลทรงเกณฑ์พลทหาร และทรงทอดพระเนตรตรวจการที่ตาบลตะ
ลายิมนับทหารราบได้สองแสนกับตระกูลยูดาอีกหมื่นหนึ่ง 7 ซาอูลก็ฆ่าฟันชาติอามาเลขตั้งแต่ฮะวิลา
ทางเข้าไปเมืองซู รที่อยูข่ า้ งแผ่นดินอียปิ ต์ 8 ได้จบั อากักกษัตริ ยป์ ระเทศอามาเลขคุมมาทั้งเป็ น ได้เอา
กระบี่ประหารชีวติ บรรดาชาวชนประเทศนั้นทั้งสิ้ น 9 แต่อากักและฝูงแกะแพะโคอย่างดีกบั สัตว์อว้ นพี
ลูกแกะ และบรรดาของวิเศษนั้น ซาอูลกับพลทหารหาได้ทาลายเสี ยไม่ ส่ วนบรรดาของเลว ๆ และน่า
เกลียดนั้นได้ทาลายเสี ยสิ้ น 10 พระดารัสแห่งพระเยโฮวาห์มายังซามูเอลว่า “เรามีความเบื่อหน่ายแล้วซึ่ ง
เราได้ต้ งั ซาอูลไว้เป็ นกษัตริ ย ์ 11 เหตุวา่ เขาเอาใจออกหากไม่ดาเนินตามเรา ทั้งไม่ประพฤติตามบัญญัติ
ของเราด้วย” ซามูเอลก็ร้อนใจ จึงร้องทูลอ้อนวอนพระเยโฮวาห์ตลอดคืนนั้น 12 ครั้นรุ่ งเช้าก็ลุกขึ้นจะ
ไปเฝ้ าซาอูลก็มีผเู ้ รี ยนซามูเอลว่า ซาอูลเสด็จไปยังเขาคารเม็ล ดูเถิด ท่านได้สร้างที่ระลึกแห่งตนแล้วเลย
เสด็จอ้อมลงไปที่เมืองฆีละฆาล 13 ซามูเอลจึงเข้ามาเฝ้ าซาอูล ๆ ก็รับสั่งว่า ขอพระเยโฮวาห์ทรงอวย
พระพรแก่ท่านเถิด เราได้ทาตามพระดารัสของพระองค์แล้วทุกประการ 14 ซามูเอลจึงทูลถามว่า เสี ยง
แกะแพะทั้งโคที่ร้องเข้าหูของข้าพเจ้านั้นเป็ นที่หมายอะไร? 15 ซาอูลจึงรับสัง่ ว่า ราษฎรได้สัตว์เหล่านี้
มาจากพวกอามาเลขคือแกะแพะโคอย่างดีซ่ ึ งเขาเว้นไว้เพื่อเป็ นเครื่ องสักการบูชาถวายพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่าน ส่ วนตัวอื่น ๆ เราฆ่าเสี ยแล้ว 16 ซามูเอลจึงทูลซาอูลว่า จงคอยฟังก่อน ข้าพเจ้าจะชี้แจงให้
ท่านทราบตามความที่พระเยโฮวาห์ทรงตรัสแก่ขา้ พเจ้าเมื่อคืนนี้ ซาอูลรับสั่งว่าจงกล่าวไปเถิด 17 ซา
มูเอลทูลว่าท่านนับว่าท่านเป็ นแต่ผนู ้ อ้ ยที่ตอ้ งเลื่อนขึ้นเป็ นหัวหน้าของอิสราเอลทุกตระกูลมิใช่หรื อ?
และพระเยโฮวาห์เจ้าได้ทรงตั้งให้ท่านเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่งชนชาติอิสราเอล 18 พระเยโฮวาห์ทรงรับสั่งใช้
ให้ท่านไปสู ้รบกับชาวอามาเลขชาติชวั่ ให้ประหารชีวติ เสี ยให้สิ้น 19 เหตุไฉนจึงไม่เชื่อฟังพระดารัส
ของพระองค์ไปรุ กรานแย่งทรัพย์สิ่งของ ๆ เขามา เป็ นการอธรรมต่อพระเนตรของพระองค์? 20 ซาอูล
ทรงโต้แย้งซามูเอลว่า เราได้เชื่อฟังพระดารัสของพระเยโฮวาห์ และได้ไปตามทางซึ่ งพระองค์ทรงสั่งให้
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ไปนั้นเราได้จบั อากักกษัตริ ยอ์ ามาเลขคุมมาเป็ นเชลย และประหารชีวิตชนประเทศอามาเลขนั้นเสี ยสิ้ น
21 แต่ราษฎรได้เลือกของที่แย่งชิงนั้น คือแกะแพะและโคซึ่ งเป็ นของดียงิ่ ไว้เพื่อจะบูชาถวายพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านที่เมืองฆีละฆาล 22 ซามูเอลทูลว่า พระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัยในเครื่ องเผาบูชา
เครื่ องถวายเสมอเหมือนกับการเชื่อฟังพระดารัสของพระองค์หรื อ? ดูก่อนท่าน การเชื่อฟังก็ประเสริ ฐ
กว่าเครื่ องบูชา และการสดับฟังนั้นประเสริ ฐกว่ามันแกะตัวผูอ้ ีก 23 เพราะว่าการกบฏนับว่าเป็ นบาป
เหมือนเล่ห์กลมารยา และความดื้อดึงนับว่าเป็ นบาปเหมือนการไหว้รูปเคารพ โดยเหตุที่ท่านได้ละทิ้ง
พระดารัสของพระเยโฮวาห์เสี ย พระองค์จึงทรงถอดท่านออกจากตาแหน่งกษัตริ ยน์ ้ นั
พระเจ้าตรัสผ่านทางปากของซามูเอลว่า ให้ชาติอิสราเอลออกไปรบกับชาติอามาเลข นี่เป็ นการ
กระทาที่ล่าช้าซึ่งพระเจ้าตรัสพิพากษาให้พวกอิราเอลทานานแล้วหลังจากที่ตีเมืองคะนาอันได้ใหม่ ๆ
พระเจ้าทรงสั่งให้ปฏิบตั ิการกวาดล้างเช่นนี้นานมาแล้วแต่ชนชาติอิสราเอลไม่ได้กระทา บางทีพระเจ้า
คงประทานโอกาสให้ชาวอามาเลขกลับใจมาจากการไหว้รูปเคารพ และเลิกจากความชัว่ ช้า ดังนั้น
พระองค์จึงทรงสาแดงพระเมตตาแก่เขา แต่ชาวอามาเลขหาได้กลับใจไม่ เวลานี้ชาติอิสราเอลเป็ น
เสมือนดาบในพระหัตถ์ของพระเจ้า
การกระทาของซาอูลได้ยกั ยอกเอาสิ่ งดี ๆ ที่สุดจากสิ่ งของที่ตอ้ งทาลายนั้น ได้เปลี่ยน
คุณลักษณะแห่งการตัดสิ นอย่างยุติธรรมของพระเจ้า คือทาให้ซาอูลและพลไพร่ กลายเป็ นผูต้ อ้ งหาของ
พระเจ้า คือเขาได้ขโมยยักยอกสมบัติของเชลยที่ควรทาลายมาเป็ นของ ๆ ตน
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล

ภาคที่ 4

บทเรียนที่ 2
ซาอูลไม่ เชื่อฟังพระเจ้ า
เรื่องในพระคัมภีร์ ( 1 ซามูเอล 15:2-4,7-23)
พระเจ้าตรัสกับซาอูลและชนชาติอิสราเอลโดยผ่านทางซามูเอล ไม่นานนักกษัตริ ยซ์ าอูลก็เริ่ ม
แสดงอุปนิสัยซึ่ งพระเจ้าไม่พอพระทัย เวลานั้นมีศตั รู เก่าคือชนชาติฟีลิสเตียซึ่ งเป็ นพวกอันตรายแก่ชน
ชาติอิสราเอล ซาอูลไม่ได้คอยให้ซามูลเอลผูพ้ ยากรณ์มาทาพิธีเผาเครื่ องบูชาพระเจ้าตามที่พระองค์ได้
ตรัสสั่งไว้ ชาอูลทาพิธีเผาเครื่ องสักการบูชาเสี ยเอง ซาอูลไม่ได้เป็ นปุโรหิ ตหรื อผูพ้ ยากรณ์ ซาอูลไม่มี
สิ ทธิ์ จะเผาถวายเครื่ องบูชา นี่เป็ นการทาบาปใหญ่หลวง คือบาปแห่งการบังอาจ เมื่อซามูเอลมาถึง ซา
มูเอลจึงต่อว่าซาอูลว่า ซาอูลได้ทาสิ่ งโง่เขลาเสี ยจริ ง ๆ เพราะไม่ได้ทาตามบทบัญญัติของพระเจ้า
อีกครั้งหนึ่งที่ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าตรัสแก่ซาอูลโดยผ่านซามูเอลว่า ให้ไปทาลายชน
ชาติอามาเลข ให้ทาลายทุกสิ่ งทุกอย่าง ทั้งคนและสิ่ งของต่าง ๆ ให้หมดสิ้ น เพราะอามาเลขเป็ นคนชัว่
ร้ายมาก และได้เคยทาร้ายชาวอิสราเอลเมื่อเดินทางมาจากประเทศอียปิ ต์ พระเจ้าทรงพระเมตตาแก่ชาติ
อามาเลขและยังไม่ทรงพิพากษาลงโทษพวกนี้ พระเจ้าประทานโอกาสให้ชนชาติอามาเลขกลับใจจาก
การกราบไหว้รูปเคารพและรับใช้พระเจ้าของชนชาติอิสราเอล แต่ชาวอามาเลขไม่ได้กลับใจจากการชัว่
ของตนหรื อเว้นการนมัสการรู ปเคารพ ฉะนั้นถึงเวลาที่เขาจะถูกตัดสิ นลงโทษแล้ว ซาอูลนากองทัพ
ใหญ่ไปขับไล่ชาวอามาเลข
แต่ซาอูลได้จบั กษัตริ ยอ์ ากักราชาของชาวอามาเลขไว้ได้แต่ไม่ฆ่าเสี ย
ซาอูลริ บเอาแกะและวัวดี ๆ และของดี ๆ ไว้เอง ไม่ได้ทาลายของเหล่านั้นตามพระบัญชาของพระเจ้า
พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่า พระองค์ทรงเสี ยพระทัยที่ได้ทรงแต่งตั้งให้ซาอูลเป็ นกษัตริ ย ์ และซา
อูลได้หนั หลังให้พระเจ้าและไม่ทาตามคาสั่งของพระองค์ นี่ทาให้ซามูเอลโศกเศร้ามากและได้อธิ ษฐาน
ต่อพระเจ้าตลอดคืน ซามูเอลลุกขึ้นไปหาซาอูลแต่เช้า เมื่อพบซาอูล ซาอูลได้พดู กับซามูเอลว่า “ขอ
อวยพรแก่ท่านในนามของพระเจ้า ข้าพเจ้าได้ทาตามคาสัง่ ของพระเจ้าทุกประการ” ซามูเอลจึงถามว่า
เสี ยงร้องของแกะเสี ยงร้องของวัวที่กาลังกระทึบเท้าได้ยนิ อยูเ่ ดี๋ยวนี้ หมายความว่าอะไรกัน?
แทนที่ซาอูลจะรับสารภาพผิด ซาอูลบอกว่าพวกอิสราเอลได้ริบเอาวัวควายของพวกอามาเล
ขมา ซาอูลกลับติเตียนชาวอิสราเอล ซาอูลบอกว่าพวกอิสราเอลได้เอาแกะและวัวที่ดีที่สุดเหล่านี้ไว้เป็ น
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เครื่ องบูชาแก่พระเจ้า ที่เหลือนั้นก็ได้ทาลายเสี ย ซาอูลต้องการทาให้ซามูเอลคิดว่าซาอูลเป็ นคนมีคา่
สาหรับการรับเอาสิ่ งของมา และได้บอกว่าซาอูลอยากใช้แกะและวัวเหล่านั้นเป็ นเครื่ องสักการบูชาพระ
เจ้า
ซาอูลยังดื้อดึงและกล่าวว่า พระองค์ได้ทาตามน้ าพระทัยของพระเยโฮวาห์แล้ว แต่ชาวอิสราเอล
ได้ขอชีวติ กษัตริ ยข์ องชาติอามาเลขไว้มิให้ประหารชีวติ และยังได้รับเอาของที่ควรทาลายเพื่อมาถวาย
สักการบูชาพระเจ้า ซามูเอลจึงตอบว่า “พระเจ้าจะทรงยินดีที่จะรับเครื่ องบูชามากกว่าทรงยินดีรับการ
เชื่อฟังคาพระเจ้าหรื อ?” เพราะว่าท่านได้ดูหมิ่นพระดารัสของพระเจ้า ฉะนั้นพระเจ้าจะทรงดูหมิ่นการ
เป็ นกษัตริ ยข์ องท่านด้วย

ควรจา
“การเชื่อฟังก็ประเสริ ฐกว่าเครื่ องบูชา และการสดับฟังนั้นประเสริ ฐกว่ามันแกะตัวผูอ้ ีก” 1 ซา
มูเอล 15:22

ควรตอบ
1.มีอะไรสองอย่างที่ซาอูลไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า?...........................
2.ศาสดาพยากรณ์ซามูเอลได้ยนิ เสี ยงอะไรซึ่ งทาให้ท่านรู ้วา่ ซาอูลไม่ได้เชื่อฟังพระ
เจ้า?.................

ควรจา
จงลากเส้นจากจุดเลข 1
จนถึง เลข 18 ทาเป็ นรู ปมงกุฎ
แล้วระบายสี ให้สวย
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ภาคที่ 4
ชนชาติอสิ ราเอล

บทเรียนที่ 3
ซามูเอลเจิมดาวิด

ข้ อพระธรรม 1 ซามูเอล 16:1-13
1 ซามูเอล 16:1 พระเยโฮวาห์ทรงตรัสแก่ซามูเอลว่า “ท่านจะเป็ นทุกข์ร้อนด้วยซาอูลนานเท่าไร
เราได้ถอดออกจากตาแหน่งกษัตริ ยอ์ ิสราเอลแล้ว จงเอาน้ ามันเติมในขวดเขาสัตว์ของท่านให้เต็มแล้วก็
ไป เราจะให้ท่านไปหาเจสซี ชาวเบธเลเฮ็ม เหตุวา่ ในพวกบุตรชายของเขานั้น เราจัดเลือกผูห้ นึ่งไว้แล้ว
ให้เป็ นกษัตริ ย”์ 2 ซามูเอลทูลว่า ข้าพเจ้าจะไปอย่างไรได้? เมื่อซาอูลทรงทราบก็คงจะประหารชีวิต
ข้าพเจ้าเสี ย พระเยโฮวาห์จึงทรงตรัสว่า “เจ้าจงนาโคตัวเมียไปด้วย บอกว่ามาเพื่อจะบูชาพระเยโฮวาห์ 3
ให้เชิญเจสซี มาในการบูชานั้นและเราจะแสดงให้เจ้ารู ้วา่ ควรจะทาอย่างไร เมื่อเราจะออกชื่อผูใ้ ด เจ้าต้อง
ตั้งผูน้ ้ นั ” 4 ซามูเอลก็กระทาตามพระดารัสของพระเยโฮวาห์ จึงไปยังเมืองเบธเลเฮ็มผูเ้ ฒ่าแก่ของเมือง
นั้น พากันประหลาดใจเพราะท่านมา จึงเรี ยนถามว่า ท่านมาโดยดีหรื อ? 5 ซามูเอลตอบว่า มาโดยดีเพื่อ
จะบูชาพระเยโฮวาห์ จงเตรี ยมตัวไว้ให้บริ สุทธิ์ แล้วไปกับเราในการประชุมบูชานั้น จงเตรี ยมเจสซี กบั
บุตรชายทั้งหลายไว้ให้บริ สุทธิ์ เชิญเขาให้มาในการบูชานั้นด้วย 6 ครั้นเขาทั้งปวงเข้ามา ซามูเอล
พิจารณาอูเอลีอาบ จึงพูดว่า ผูท้ ี่ตอ้ งชะโลมของพระเยโฮวาห์เห็นจะอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์พระองค์แล้ว 7
แต่พระเยโฮวาห์ทรงตรัสแก่ซามูเอลว่า “อย่าเห็นแก่รูปหรื อร่ างสู งของเขาเพราะมนุษย์เคยและดูหน้าตา
กัน แต่พระเยโฮวาห์ทรงทอดพระเนตรดวงจิต” 8 เจสซี จึงเรี ยกอะมีนาดาบให้เดินผ่านไปต่อหน้าซา
มูเอล ท่านจึงว่า คนนี้ไม่ใช่ผทู ้ ี่พระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ 9 เจสซี จึงให้ซามาเดินผ่านไปท่านก็วา่ พระเย
โฮวาห์มิได้ทรงเลือกผูน้ ้ ี 10 เจสซี ให้บุตรชายเดินผ่านไป ต่อหน้าซามูเอลถึงเจ็ดคน ซามูเอลก็บอกซิ ซยั
ว่า พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเลือกคนเหล่านี้ไว้ 11 ซามูเอลถามเจสซี วา่ บุตรชายของท่านหมดเท่านี้หรื อ?
เจสซีตอบว่า ยังเหลืออยูแ่ ต่บุตรสุ ดท้อง บัดนี้กาลังเลี้ยงฝูงแกะอยู่ ซามูเอลจึงสั่งเจสซี วา่ ให้คนไปตาม
เขามาเถิด ด้วยเราจะไม่นงั่ กว่าเขาจะมาถึง 12 เขาก็ให้คนไปตามมา บุตรนั้นมีผมแดงตางามรู ปร่ างน่าดู
พระเยโฮวาห์ทรงตรัสว่า “จงลุกขึ้นชะโลมเขาเถิด ด้วยเป็ นคนนี้แหละ” 13 ซามูเอลก็หยิบขวดเขาสัตว์ที่
ใส่ น้ ามัน ชะโลมเขาต่อหน้าหมู่พี่นอ้ ง และวิญญาณพระเยโฮวาห์ก็สวมทับดาวิดตั้งแต่วนั นั้นมา ฝ่ าย
ซามูเอลก็ยกกลับไปยังเมืองรามา
พระเยซูถูกเรี ยกว่า “รากฐานของดาวิด” ซึ่ งปรากฏในพระธรรมอิสยาห์ครั้งหนึ่ง และในพระ
ธรรมวิวรณ์สองครั้ง คาว่า “สิ งห์โตแห่งตระกูลยูดา รากฐานของดาวิด ได้ชยั ชนะที่จะเปิ ดหนังสื อนั้น
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และแกะตราเจ็ดดวงที่น้ นั ” พระเยซูคริ สต์ตรัสเน้นอีกในพระธรรมวิวรณ์วา่ “เราคือเยซูเราเป็ นรากเง่า
และเป็ นเชื้อสายของดาวิดและเป็ นดาวประจารุ่ งอันรุ่ งเรื องสุ กใส”
ข้อคิดเกี่ยวกับรากฐานโบราณ ซึ่ งฝังซ่อนจมอยูใ่ นดินเป็ นสิ่ งที่นาให้เกิดหน่อเขียว ๆ และกิ่ง
ก้านแข็งแรง พระเยซูทรงสภาพของฝ่ ายเนื้ อหนัง เป็ นราชตระกูลของกษัตริ ยด์ าวิด หรื อเป็ นเนื้อหนัง
เชื้อสายของดาวิด เรากลับไปดูเหตุการณ์โบราณ ๆ เราจะทราบว่า พระเยซูชาวนาซาเร็ ธเป็ นพระเจ้าและ
เป็ นบุตรของดาวิด (มาระโก 12: 35-37)
พระเยโฮวาห์ทรงค้นหาบุรุษผูห้ นึ่ งตามชอบพระทัยของพระองค์ได้แล้ว 1 ซามูเอล 13: 14 ไม่มี
ใครรู ้วนั และชัว่ โมงที่พระเจ้าเสด็จผ่านไป เพื่อเลือกสรรหาภาชนะที่พระเจ้าทรงต้องการ และค้นหาแก้ว
มุกดาอย่างดีที่สุดในเมื่อพระเจ้าทรงมีพระประสงค์แล้วพวกเราก็ถูกจ้องมองตัว
ถูกทดสอบ
นานาประการในชีวติ ประจาวัน เพื่อจะได้รู้วา่ เราเป็ นคนซื่ อสัตย์เหมาะที่จะใช้การได้ในอนาคตที่สาคัญ
หรื อไม่
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล
ภาคที่ 4 บทเรียนที่ 3
ซามูเอลเจิมดาวิด
เรื่องในพระคัมภีร์ (1 ซามูเอล 16:1-13)
พระเจ้าทรงโปรดให้ซามูเอลทราบว่า พระองค์ทรงเลือกอีกผูห้ นึ่งขึ้นเป็ นกษัตริ ยแ์ ทนเวลานั้น
ดาวิดเป็ นเพียงเด็กเฝ้ าแกะให้พอ่ ของตนที่เนินเขาในแผ่นดินยูดา ครอบครัวบิดาของดาวิดเป็ นครอบครัว
ใหญ่ ซึ่ งมีลูกชายถึงแปดคนและลูกสาวสองคน ขณะที่ดาวิดเฝ้ าฝูงแกะให้พอ่ อยูน่ ้ นั ดาวิดได้เรี ยนรู ้ถึง
ความซาบซึ้ งในความงดงามและความอัศจรรย์ของธรรมชาติ เมื่อโตเป็ นผูใ้ หญ่ดาวิดได้เขียนบทเพลง
สุ ดดีพระเจ้าอย่างไพเราะ ซึ่ งกล่าวถึงสิ่ งอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่พระเจ้าได้ทรงสร้าง และบอกว่าธรรมชาติทุก
อย่างแสดงพระหัตถ์กิจของพระเจ้า อาจเป็ นไปได้ที่วา่ ชายหนุ่มผูไ้ ปเข้าโรงเรี ยนของผูพ้ ยากรณ์มาอยูท่ ี่
ตาบลเบธเลเฮ็มซึ่ งดาวิดเคยอาศัยอยู่ และมาเรี ยนการแต่งทานองเพลงให้เข้ากับบทเพลงที่เขาแต่งนั้น
โรงเรี ยนของผูพ้ ยากรณ์น้ ีซามูเอลสร้างขึ้นเพื่อสอนให้คนรู ้จกั ถึงกฎหมายที่ใช้กบั พวกอิสราเอล
พระเจ้าทรงใช้ให้ซามูเอลไปบ้านเจสซี ที่ตาบลเบธเลเฮ็ม และเจิมลูกชายคนหนึ่งของเขาให้เป็ น
กษัตริ ยอ์ ิสราเอล ซามูเอลพูดว่า ข้าพเจ้าจะไปได้อย่างไร ถ้าซาอูลทรงทราบก็จะประหารชีวติ ข้าพเจ้าเสี ย
พระเจ้าตรัสแก่ซามูเอลให้เอาเครื่ องบูชาไปด้วย เพื่อถวายเครื่ องบูชา และให้เชิญเจสซี กบั ครอบครัวมา
เผาเครื่ องบูชาด้วยกัน ชาวบ้านเบธเลเฮ็มพากันแปลกใจ เมื่อผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ได้ยนิ ว่าซามูเอลจะมา เพราะทุก
คนจาได้วา่ ซามูเอลคือผูพ้ ยากรณ์ที่พระเจ้าทรงใช้ให้มาพูดกับพวกอิสราเอลโดยตรัสผ่านทางซามูเอล
ลูกชายโต ๆ เจ็ดคนของเจสซี มากับพ่อเพื่อเผาเครื่ องบูชา ขณะที่เขาเดินผ่านซามูเอลมาทีละคน
ซามูเอลเห็นว่าคนเหล่านั้นแข็งแรง และร่ างงาม คนแรกคือเอลีอาบ ซามูเอลพูดว่า “พระเจ้าคงให้เจิมคน
นี้แน่แล้ว” แต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าไม่ควรมองรู ปร่ างภายนอกหรื อดูร่างสู งของเขา เพราะพระเจ้า
ไม่ได้ดูอย่างที่มนุษย์ดู มนุษย์ดูแต่ภายนอก แต่พระเจ้าดูในจิตใจ คนถัดไปคืออะมีนาดาบแต่พระเจ้าตรัส
แก่ซามูเอลว่ายังไม่ใช่คนที่ถูกเลือก ซามาผ่านไปก็ไม่ถูกเลือก เมื่อผ่านครบเจ็ดคนแล้ว ซามูเอลจึงถาม
เจสซี วา่ ลูกชายของท่านมีเท่านี้หรื อ? เจสซี พดู ว่ายังมีคนสุ ดท้อง แต่เขาออกไปเฝ้ าแกะ ซามูเอลสั่งให้
เจสซีไปนาตัวดาวิดเข้ามาเพราะซามูเอลจะไม่นงั่ จนกว่าดาวิดจะมาถึงที่นี่
คนส่ งข่าวคงวิง่ กระหืด
กระหอบไปหาดาวิดที่เนินเขาแจ้งข่าวว่า ศาสดาพยากรณ์ซามูเอลมาถึงเมืองเล็ก ๆ ของพวกเรา ผู้
พยากรณ์คนนั้นปฏิเสธไม่กินอาหารที่ได้เตรี ยมขึ้นอย่างรี บเร่ ง
จนกว่าเด็กเลี้ยงแกะจะมาร่ วม
รับประทานอาหารกับท่าน พ่อของเด็กเลี้ยงแกะรี บให้คนไปเรี ยกดาวิดมาอย่างเร็ วที่สุด ดวงตาของดาวิด
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คงส่ องแสงเป็ นประกายด้วยความดีใจ ดาวิดไม่เคยต้องการตัวหรื อถูกให้คนไปตามตัวเช่นนี้มาก่อนเลย
พ่อและพี่ชายทางานจนเกือบไม่เอาใจใส่ วา่ ลูกชายหนุ่มและน้องชายของตนจะเป็ นผูถ้ ูกตั้งไว้ให้เป็ นคน
ที่มีคนรู้จกั ชื่อตลอดกาล เมื่อดาวิดมาถึงหมู่บา้ นก็พบภาพน่าประหลาดไม่นอ้ ยคือเจสซี พอ่ ของเขา และ
พี่ชายทั้งเจ็ดนัง่ อยูเ่ งียบ ๆ นึกวาดภาพถึงการแปลกใจของคนพวกนั้นเมื่อเขากาลังคิดภายในใจว่าจะมี
อะไรเกิดขึ้น? พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าไม่มีใครเหมาะยิ่งกว่าดาวิด จงลุกขึ้นเจิมดาวิดเถิด ซามูเอลเอา
เขาสัตว์ที่ใส่ น้ ามัน และเจิมดาวิดท่ามกลางพวกพี่ ๆ ของเขา พระวิญญาณของพระเจ้าได้สวมทับดาวิด
ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา

ควรจา
“พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ซามูเอลว่า อย่าเห็นแก่รูปหรื อร่ างของเขา เพราะมนุษย์เคยแลดูหน้าตากัน
แต่พระเยโฮวาห์ทรงทอดพระเนตรดวงจิต 1 ซามูเอล 16:7

ควรตอบ
1.ชนชาติอิสราเอล ยอมรับว่า ซามูเอล เป็ นผูพ้ ยากรณ์ของพระเจ้าหรื อไม่?..................
2.บรรดาพี่ชายเห็นว่าดาวิดเป็ นคนสาคัญหรื อไม่?...........................................

ควรทา
ระบายสี รูปซามูเอลเจิมดาวิด
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ภาคที่ 4
ชนชาติอสิ ราเอล

บทเรียนที่ 4
ดาวิดฆ่ าโกลิอทั

ข้ อพระธรรม 1 ซามูเอล 17:38-54
1 ซามูเอล 17:38 ซาอูลจึงทรงสวมเครื่ องทรงของท่านให้แก่ดาวิดและหมวกเกราะทองเหลือง
และเสื้ อเกราะเกล็ดของท่านด้วย 39 ดาวิดได้ผกู กระบี่ของตนไว้กบั เสื้ อเกราะก็ลองเดินดู เพราะยังไม่
เคยสวมแล้วจึงกราบทูลซาอูลว่า ข้าพเจ้าจะไปกับเครื่ องเหล่านี้ไม่ได้ เพราะยังไม่เคย ดาวิดจึงได้ถอด
เครื่ องเหล่านั้นออกเสี ย 40 ดาวิดจึงถือไม้เท้าของตนและเลือกหากรวดอันเกลี้ยงกลม มาจากลาธารห้า
ก้อนใส่ ไว้ในย่ามของตน กับมีสลิงสาหรับเหวีย่ งขว้างกรวดติดมือเขาไปด้วยแล้วเข้าไปหาชาวฟี ลิส
เตียคนนั้น 41 ส่ วนชาวฟี ลิสเตียนั้นได้เข้ามาหาดาวิด มีทหารถือโล่นาหน้ามาด้วย 42 เมื่อชาวฟี ลิสเตีย
เหลือบตาเห็นดาวิดก็ดูหมิ่น ด้วยว่าเป็ นแต่คนหนุ่มผมแดง หน้าขาวสวย 43 ชาวฟี ลิสเตียจึงทักถามดาวิด
ว่า เราเป็ นสุ นขั หรื อจึงถือไม้เท้าเข้ามา? และชาวฟี ลิสเตียก็ด่าแช่งดาวิดด้วยออกนามพระของตน 44
และพูดแก่ดาวิดว่า จงมาหาเราเถิด เราจะแล่เนื้ อให้แก่นกบนอากาศและสัตว์ในทุ่งนา 45 ดาวิดจึงตอบฟี
ลิสเตียว่า เจ้าเข้ามาหาเราด้วยดาบและหอกยาวสั้น แต่ฝ่ายเรามาหาเจ้าด้วยนามแห่งพระเยโฮวาห์ของพล
โยธาพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอล ซึ่ งเจ้าได้ทา้ ทายนั้น 46 วันนี้ แหละพระเยโฮวาห์จะทรงมอบเจ้าไว้ใน
มือของเรา ๆ จะฆ่าตัดศีรษะเสี ยให้ขาด วันนี้ แหละเราจะให้ศพกองทัพฟี ลิสเตียแก่นกบนอากาศและ
สัตว์ที่ทุ่งนา เพื่อบรรดาชาวโลกจะได้รู้วา่ ชาติอิสราเอลมีพระเจ้าทรงสถิตอยูด่ ว้ ย 47 ทั้งบรรดาที่
ประชุมนี้จะได้รู้วา่ พระเยโฮวาห์ทรงช่วยให้รอดโดยมิได้ใช้กระบี่หรื อหอก เพราะว่าการสงครามนั้น
เป็ นของพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงมอบเจ้าทั้งหลายไว้ในมือของเรา 48 อยูม่ าเมื่อชาวฟี ลิสเตียเข้ามา
หาดาวิด ดาวิดก็รีบวิง่ ไปหาชาวฟี ลิสเตียคนนั้นข้างกองทัพข้าศึก 49 แล้วเอามือล้วงย่ามได้กรวดก้อน
หนึ่ง ก็ใส่ สลิงเหวีย่ งขว้างไปถูกหน้าผากชาวฟี ลิสเตียคนนั้น ก้อนกรวดก็ทะลุเข้าไปตรงหน้าผากคนนั้น
คนนั้นก็ฟุบหน้าลงที่ดิน 50 ดาวิดได้ชยั ชนะชาวฟี ลิสเตียด้วยก้อนกรวดกับสลิงและฆ่าเขา แต่หาได้ถือ
กระบี่ติดมือไปไม่ 51 ดาวิดก็วงิ่ ไปเหยียบบนตัวฟี ลิสเตียคนนั้นชักกระบี่ของผูน้ ้ นั ออกจากฝักฟันคอเขา
ขาดด้วยกระบี่เล่มนั้น ครั้นกองทัพฟี ลิสเตียเห็นว่าคนฉกรรจ์ฝ่ายเขาตายแล้ว ก็พากันหนีไป 52 ชาย
อิสราเอลกับตระกูลยูดาเห็นได้ที ก็พากันลุกขึ้นโห่ร้องไล่ติดตามกองทัพฟี ลิสเตียไปจนถึงหุบเขาตาบล
หนึ่ง และถึงประตูเมืองเอ็กโรนฟี ลิสเตียที่ถูกอาวุธล้มตายตามทางประตูท้ งั คู่ จนถึงเมืองฆัธและ
เมืองเอ็กโรน 53 เมื่อชาวอิสราเอลไล่ติดตามชาวฟี ลิสเตียไปนั้น เขากลับไปเก็บเอาสิ่ งของในค่ายมาด้วย
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54 ส่ วนศีรษะของชาวฟี ลิสเตียคนนั้น ดาวิดได้ถือมายังเมืองเยรู ซาเล็ม แต่เครื่ องรบของเขานั้น ได้เก็บไว้
ที่ทบั อาศัยของตน
การที่ดาวิดฆ่าโกลิอทั ตายไม่ใช่เพราะฝี มือการขว้างลูกหิ นของดาวิดเองเลย แต่ดาวิดทาได้ก็
เพราะวางใจในพระเจ้าต่างหาก ดาวิดทะเยอทะยานใคร่ จะให้โลกรู ้วา่ “ทั้งโลกนี้มีพระเจ้าของอิสราเอล
เพียงองค์เดียว” ดาวิดบอกว่า “การรบเป็ นของพระเจ้า” ในข้อที่ 47 เราจะเห็นว่าดาวิดถวายเกียรติยศแด่
พระเจ้าในการรบชนะครั้งนี้
เมื่อเราอยูใ่ นสถานะลาบากและดูเหมือนไม่มีทางออก ให้เราวางใจในพระเจ้าและไว้ใจในฤทธิ์
อานาจของพระองค์อย่างที่ดาวิดได้กระทามาแล้ว พระเจ้าจะทรงนาเราให้ได้ชยั ชนะ ดังนั้นเราอย่าได้ลืม
ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า สาหรับการทรงช่วยเหลืออันใหญ่หลวงแก่เราทุกครั้ง
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล
ภาคที่ 4 บทเรียนที่ 4
ดาวิดฆ่ าโกลิอทั
เรื่องในพระคัมภีร์ ( 1 ซามูเอล 17:38-54)
มีชาวฟี ลิสเตียคนหนึ่งชื่อโกลิอทั ออกมาจากค่าย โกลิอทั มีรูปร่ างขนาดยักษ์ สู งหกศอกกับหนึ่ง
คืบ โกลิอทั ท้าทายให้ชาวอิสราเอลส่ งคนออกมาต่อสู ้กบั เขา ถ้าเขาแพ้หมายความว่าพวกฟี ลิสเตียจะเป็ น
เชลยยอมรับใช้พวกอิสราเอล แต่ถา้ โกลิอทั ชนะพวกอิสราเอลจะต้องเป็ นเชลยรับใช้พวกฟี ลิสเตีย เมื่อ
กษัตริ ยซ์ าอูลและชาวอิสราเอลได้ยนิ คาพูดของโกลิอทั ต่างพากันหมดหวังและมีความหวาดกลัว ไม่มี
ใครกล้ารับคาท้าทายเลย
ดาวิดผูซ้ ่ ึ งซามูเอลได้เจิมไว้จะให้เป็ นกษัตริ ยใ์ นวันใดวันหนึ่งข้างหน้า ขณะนั้นยังเฝ้ าแกะให้พอ่
ของตนที่เนินเขาเบธเลเฮ็ม
แล้วบิดาของดาวิดได้เรี ยกลูกชายให้นาเสบียงไปให้พวกพี่ชายซึ่งกาลัง
ประจาการอยูใ่ นกองทัพทาการรบกับชาวฟี ลิสเตีย ดาวิดได้ยนิ การท้าทายของโกลิอทั ดาวิดเห็นบรรดา
นายทัพนายกองของชนชาติอิสราเอลพากันกลัวคาท้าทายเช่นนั้น ดาวิดขออาสาสมัครออกรบกับโก
ลิอทั ทันที
เมื่อกษัตริ ยซ์ าอูลทรงทราบเรื่ องนี้พระองค์ทรงแปลกพระทัยมาก และตรัสแก่ดาวิดว่าเจ้ายังเด็ก
นัก แต่ขา้ ศึกของเราชานาญการสงครามมาตั้งแต่เขายังเป็ นคนหนุ่ม ๆ แล้วดาวิดทูลกษัตริ ยซ์ าอูลถึงเรื่ อง
ที่เขาได้ฆ่าสิ งห์โตตัวหนึ่งกับหมีตวั หนึ่งซึ่ งเข้ามาทาร้ายลูกแกะบิดาของเขา ดาวิดทูลซาอูลว่า เจ้าโก
ลิอทั คนนี้จะต้องตายในทานองเดียวกันกับหมีและสิ งห์โต เพราะโกลิอทั ได้ทา้ ทายกองทัพของพระเจ้าผู้
ทรงพระชนม์อยู่ ในที่สุดกษัตริ ยซ์ าอูลก็ทรงอนุ ญาตให้ดาวิดออกรบ เพราะดาวิดกระหายอยากออกรบ
จริ ง ๆ กษัตริ ยซ์ าอูลทรงพระราชทานเสื้ อเกราะของพระองค์เองให้ดาวิดสวมออกสนามรบ แต่ดาวิด
ต้องถอดเสื้ อเกราะนั้นออก เพราะไม่คุน้ กับการใส่ เกราะและไม่เคยใช้ดาบ
แล้วดาวิดก็ถือไม้เท้าของตนไว้ในมือตามถนัดและเลือกก้อนกรวดเกลี้ยง ๆ จากลาธารห้าก้อน
ส่ วนอีกมือหนึ่งก็ถือสลิง (เครื่ องสาหรับยิงด้วยก้อนกรวด) เมื่อดาวิดเข้ามาใกล้โกลิอทั นายทัพชาติฟีลิส
เตีย โกลิอทั หัวเราะเยาะดาวิดอย่างดูถูกมาก เจ้ายังเป็ นเด็กตัวเล็กนิดเดียวไม่พอมือหรอก โกลิอทั ด่าทอ
ดาวิดด้วยคาหยาบคายโดยออกพระนามพระเจ้าที่ตวั นับถือ พวกฟี ลิสเตียบอกดาวิดว่า “เข้ามาซี ข้าจะแล่
เอาเนื้อของเจ้าให้ฝงู กากิน และจะโยนศพเจ้าให้สัตว์ป่ากัดกินเป็ นอาหาร”
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ดาวิดจึงพูดตอบชาวฟี ลิสเตียว่า เจ้ามาหาเราด้วยหอกด้วยดาบ และมีโล่ต้ งั ป้ องกันตัว แต่ตวั เรา
ในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าผูท้ รงเป็ นจอมทัพ พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นจอมทัพของเราชนชาติ
อิสราเอล ซึ่ งเจ้ากาลังท้าทาย วันนี้แหละเป็ นวันที่พระเจ้าทรงมอบตัวเจ้าไว้ในมือของเราแล้วประชาชน
ทัว่ โลกจะรู ้วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของชนชาติอิสราเอล
ดังนั้นดาวิดจึงควักเอาก้อนกรวดออกจากย่ามใส่ ในสลิง และยิงก้อนกรวดจากสลิงถูกหน้าผาก
โกลิอทั ล้มลงหน้าคว่าดิน ดาวิดรี บวิง่ ไปเหยียบตัวโกลิอทั ไว้ และชักดาบของโกลิอทั ออกจากฝัก ตัด
ศีรษะโกลิอทั ออกจากร่ าง
เมื่อทหารชนชาติฟีลิสเตียเห็นแม่ทพั ของตนถูกฆ่าตาย กลางสนามรบต่อหน้าต่อตา เช่นนั้นต่าง
ก็พากันหนีเอาตัวรอด ครั้นแล้วพลทหารของชนชาติอิสราเอลและชาติยดู ายลุกฮือขึ้นตะโกนไชโยโห่
ร้อง และช่วยกันติดตามฆ่าทหารฟี ลิสเตียตายเป็ นอันมาก

ควรจา
“ซึ่ งจะพึ่งพระเยโฮวาห์ก็ดีกว่าวางใจในพวกมนุษย์” สดุดี 118:8
ควรตอบ
(จงเติมคาในช่องว่าง)
1. มีหวั หน้าสาคัญ คนหนึ่งออกจากค่าย
ของ.............................ชายคนนี้ชื่อโก
ลิอทั คน ๆ นี้ รูปร่ างใหญ่โตเหมือน
.........................สู ง.............................
ศอกกับหนึ่งคืบ
2. ดาวิดทูลว่า “ชาวฟี ลิสเตียคนนี้จะเป็ น
เหมือน............................และ
.............................ซึ่ งข้าพเจ้าได้ฆ่า
มาแล้ว เพราะว่าคนนี้ได้ทา้ ทายกองทัพ
ของ............................ผูท้ รงพระชนม์อยู่

ควรทา
ระบายสี รูปดาวิดฆ่าโกลิอทั ด้วยสลิง
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ภาคที่ 4
ชนชาติอสิ ราเอล
บทเรียนที่ 5
ดาวิดและพรรคพวกของท่ าน
ข้ อพระธรรม 1 ซามูเอล 22:1-8
1 ซามูเอล 22:1 ฝ่ ายดาวิดจึงออกจากที่นนั่ หนีไปยังถ้ าอะดูลาม ครั้นพี่นอ้ งกับบรรดาวงศ์ญาติ
บิดาของท่าน ได้รู้เรื่ องพากันลงไปหาท่านที่นนั่ 2 บรรดาชนที่ทุกข์ยากมีหนี้สินและเข็ญใจ ได้พร้อมกัน
มาหาท่าน และท่านได้เป็ นหัวหน้าเขาเหล่านั้นมีพรรคพวกอยูด่ ว้ ย ประมาณสี่ ร้อยคน 3 ดาวิดออกจากที่
นั้นไปยังเมืองมิศเป ในแผ่นดินโมอาบ กราบทูลพระเจ้าแผ่นดินนั้นว่าขอโปรดให้บิดามารดาของ
ข้าพเจ้าอพยพมาอาศัยอยูก่ บั พระองค์ กว่าข้าพเจ้าจะได้ทราบว่าพระเจ้าจะทรงกระทาประการใดกับ
ข้าพเจ้า 4 ดาวิดก็พาบิดามารดาเข้าเฝ้ ากษัตริ ยโ์ มอาบแล้วได้อาศัยอยูใ่ นราชวังตลอดเวลาที่ดาวิดพักพิง
อยูท่ ี่ถ้ านั้น 5 ส่ วนฆาตผูพ้ ยากรณ์จึงทูลดาวิดว่า อย่าอาศัยอยูใ่ นถ้ านี้เลย จงเข้าไปอยูใ่ นเขตแผ่นดินยูดา
ดาวิดก็เข้าไปในป่ าไม้เฮเร็ ธ 6 ซาอูลทรงทราบว่ามีผพู ้ บปะดาวิดทั้งพรรคพวก ขณะเมื่อทรงประทับอยูท่ ี่
ฆิบอาใต้ตน้ สนที่เมืองรามา ทรงถือหอกซัดอยูแ่ ละบรรดาข้าราชการยืนเฝ้ าอยูร่ อบพระองค์ 7 ซาอูล
ดารัสแก่ขา้ ราชการที่ยนื เฝ้ าอยูน่ ้ นั ว่า ชนตระกูลเบ็นยามินจงฟังเถิด บุตรเจสซี จะให้ไร่ นาและสวนองุ่น
แก่เจ้าทุกคนหรื อ? จะตั้งเจ้าทุกคนเป็ นนายพันนายร้อยหรื อ? 8 พวกเจ้าทุกคนได้คบคิดกบฏต่อเรา หามี
ผูใ้ ดแจ้งแก่เราไม่เมื่อบุตรของเราได้กระทาไมตรี กบั บุตรเจสซี น้ นั ในพวกเจ้าหามีผใู ้ ดเป็ นทุกข์ดว้ ยเรา
ไม่ และไม่มีผใู ้ ดบอกว่า บุตรเราได้ยยุ งข้าราชการให้ต่อต้านเรา เช่นกับมัว่ สุ มกันอยูว่ นั นี้?

ข้ อทีค่ ล้ ายคลึงกันในพรรคพวกของดาวิดและสาวกของพระเยซู
1. คนพวกนั้นไม่พอใจกับการปกครองของกษัตริ ยซ์ าอูล 2. พวกเขารวบรวมสมัครพรรคพวก
ติดตามดาวิด 3. คนที่ติดตามดาวิดไปต้องเป็ นหนี้ หมดกาลังใจและไม่พอใจในการปกครองแห่ง
อาณาจักรของซาอูล 4.ไม่ใช่ชีวติ ที่ง่ายนักที่จะติดตามดาวิด แต่คนพวกนั้นสนิทกับดาวิดและดาวิดช่วยกู้
ให้พน้ ภัย โดยอาศัยฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าให้รอดจากอานาจบรรดาศัตรู ท้ งั หลาย 5. คนเหล่านั้นติดตาม
ดาวิดขณะที่ดาวิดถูกทอดทิ้ง (ปฏิเสธ) แต่พรรคพวกของดาวิดเชื่ อว่าดาวิดถูกพระเจ้าเจิมไว้เป็ นกษัตริ ย ์
และวันหนึ่งพวกเขาจะช่วยดาวิดว่าราชการแผ่นดิน
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1. คริ สเตียนไม่มีความพอใจกับการปกครองของมารซาตานในโลกนี้ 2. คริ สเตียนคือคนที่
ตัดสิ นใจติดตามพระเยซูคริ สต์ 3. คริ สเตียนคือผูท้ ี่รู้ตวั ว่า ตนเป็ นหนี้เพราะทาผิดบาปคริ สเตียนหมด
มานะเพราะฤทธิ์ อานาจของความบาป ซึ่ งทาให้พวกเขาต้องตกเป็ นทาสของมารซาตานคริ สเตียนไม่
พอใจที่จะสนุกสนานอยูก่ บั ความบาป เพราะความบาปเป็ นสมบัติแห่งอาณาจักรของพญามาร 4. ชีวิตค
ริ สเตียนมีบ่อยครั้งที่ไม่ใช่ง่าย ๆ นัก มีศตั รู ในครอบครัวเดียวกันก็พบบ่อย ๆ และมีศตั รู ในตาบลเดียวกัน
และบางที่มีศตั รู ในโรงเรี ยนเดียวกัน แต่พระเยซูจะนาเราให้พน้ จากฤทธิ์ อานาจของศัตรู ทุกชนิด 5.คริ ส
เตียนติดตามพระเยซูขณะนี้คือเป็ นวารที่พระเยซูคริ สต์ถูกโลกปฏิเสธ คริ สเตียนเชื่อด้วยว่าพระเจ้าทรง
เฉลิมพระเยซูคริ สต์ ๆ จะรวบรวมทุก ๆ สิ่ งไว้ใต้อาณาจักรของพระองค์ พระเยซูองค์เดียวจะเป็ นผูท้ รง
ครองทุก ๆ สิ่ งในที่สุด
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล
ภาคที่ 4 บทเรียนที่ 5
ดาวิดและพรรคพวกของท่ าน
เรื่องในพระคัมภีร์ (1 ซามูเอล 22:1-8)
หลังจากที่ดาวิดได้ฆ่าโกลิอทั แล้ว ดาวิดได้ถูกนาตัวเข้าไปอยูใ่ นวังของกษัตริ ยซ์ าอูล และซาอูล
ทรงแต่งตั้งให้มีหน้าที่ดูแลควบคุมกองทหารทั้งหมด โยนาธานพระราชโอรสของกษัตริ ยซ์ าอูลกับดาวิด
ได้กลายเป็ นสหายกันอย่างสนิทสนม โยนาธารรักดาวิดและซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อดาวิดมากแม้พระราชบิดา
คือซาอูลจะทรงเริ่ มเกลียดชังดาวิดแล้ว โยนาธานก็ยงั คงรักดาวิดอยูเ่ สมอ ประชาชนเริ่ มสรรเสริ ญสดุดี
ดาวิดอย่างออกหน้าออกตา วันหนึ่งมีหญิงกลุ่มหนึ่งพากันร้องราทาเพลงสดุดีดาวิดเนื้อร้องของเพลงบท
นั้นมีความสาคัญดังนี้ “ซาอูลฆ่าคนได้เพียงนับพัน แต่ดาวิดฆ่าคนได้นบั หมื่น” การร้องเพลงเช่นนี้ก็เป็ น
การยกย่องดาวิดมากกว่ายกย่องซาอูล เพราะเหตุน้ ีจึงทาให้ซาอูลโกรธมากและรู ้สึกไม่พอใจเลยเพราะ
มองเห็นว่าพระเจ้าสถิตอยูก่ บั ดาวิด
ประชาชนชาวอิสราเอลและยูดาต่างรักใคร่ ดาวิด ซาอูลได้จดั พิธีสมรสราชธิ ดาของพระองค์
ให้แก่ดาวิดโดยหวังว่าจะใช้ลูกสาวเป็ นกับดักดาวิด และคิดว่าดาวิดจะตกอยูใ่ นเงื้อมมือของชนชาติฟีลิส
เตีย ดาวิดทูลคัดค้านการสมรสครั้งนั้นโดยอ้างว่า ตนไม่อยูใ่ นฐานะสมควรจะเป็ นราชบุตรเขยของ
กษัตริ ยซ์ าอูล เพราะตระกูลของดาวิดเป็ นตระกูลคนยากจน แต่กษัตริ ยซ์ าอูลให้มหาดเล็กไปบอกดาวิด
ว่า พระองค์ไม่ทรงประสงค์สินสอดทองหมั้นจากดาวิดเลย นอกจากปลายหนังหุ ม้ องค์ชาติของชาย
ชาวฟี ลิสเตียหนึ่งร้อยคน ทั้งนี้เพื่อเป็ นการล้างแค้นแก่ชนชาติฟีลิสเตีย แต่แท้ที่จริ งการที่ซาอูลทรง
กระทาเช่นนั้นก็เพื่อจะขอยืมมือชาวฟี ลิสเตียฆ่าดาวิดเสี ยเท่านั้น ดาวิดได้ออกไปสู ้รบกับชาวฟี ลิสเตีย
ตามคาสั่งของซาอูล และได้หลักฐานมาเกินจานวนที่ซาอูลต้องการเสี ยอีก เพราะดาวิดได้ฆ่าชาวฟี ลิส
เตียตายถึงสองร้อยคน ดังนั้นซาอูลจึงจาใจต้องยกลูกสาวให้แก่ดาวิด มีคลั ธิ ดาของซาอูลเกิดรักดาวิด
ขึ้นมาจริ ง ๆ อย่างจับใจ
กษัตริ ยซ์ าอูลจึงทราบว่าพระเยโฮวาห์ประทับอยูด่ าวิดแน่นอน และซาอูลก็เริ่ มหวาดระแวงดา
วิดมากขึ้น ซาอูลกลายเป็ นศัตรู ของดาวิดตลอดเวลา ดาวิดจาเป็ นต้องหนีและไปซ่อนตัวอยูต่ ามภูเขาและ
ถ้ า เพือ่ หลบหลีกให้พน้ จากกองทหารของซาอูลที่คอยติดตามล่าตัวดาวิด
เราอ่านใน 2 ซามูเอล บทที่ 22 ว่า มีคนบางพวกไม่พอใจในการปกครองแผ่นดินของกษัตริ ยซ์ า
อูล และคนพวกนี้แหละที่กลายเป็ นสมัครพรรคพวกติดตามดาวิดไป เราได้อ่านและทราบว่าคนพวกนี้
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หมดกาลังใจและเป็ นหนี้สินรอบตัว และไม่พอใจในการบริ หารราชการแผ่นดินของซาอูล จึงได้
รวบรวมสมัครพรรคพวกติดตามดาวิดไป และเชิญให้ดาวิดเป็ นหัวหน้าของพวกเขา คนพวกนี้มี
ประมาณ 400 คน
ซาอูลและราชบริ พารพักอยูป่ ากถ้ าโดยไม่ทราบเลยว่า ดาวิดและพรรคพวกอยูใ่ นถ้ านั้นก่อน
แล้ว ซาอูลและข้าราชบริ พารก็พกั แรมที่ปากถ้ าแห่งนั้น ดาวิดและพรรคพวกออกมาจากในถ้ าพบซาอูล
และราชบริ พารกาลังหลับสนิ ท หากจะฆ่าซาอูลและข้าราชบริ พารนั้นก็อาจทาได้ง่ายนิ ดเดียวและพรรค
พวกของดาวิดก็อยากทาและพร้อมที่จะทาเช่นนั้นอยูแ่ ล้ว แต่ดาวิดจะไม่ปลงพระชนม์กษัตริ ยข์ องตน
เลย เพราะดาวิดมีความประสงค์จะปกครองราชอาณาจักรในเมื่อถึงเวลากาหนดของพระเจ้าเท่านั้น เมื่อ
กษัตริ ยซ์ าอูลทรงทราบเรื่ องว่าพระองค์ได้ตกอยูใ่ นเงื้อมมือของดาวิด แต่ดาวิดมิได้ทาร้ายพระองค์เลย
กลับแสดงความเอื้ออารี ไม่กระทาอะไรเลย กษัตริ ยซ์ าอูลต้องหลัง่ พระเนตรออกมาและตรัสว่า “แท้จริ ง
ดาวิดเขาดีกว่าฉัน และมีความเมตตาสงสารคนมากกว่าฉัน”

ควรจา
ทุก ๆ คนที่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์
และดาเนินตามมรรคาของพระองค์ ก็เป็ น
ผาสุ ก” สดุดี 128:1
ควรตอบ
(จงเติมคาในช่องว่าง)
1.
โยนาธานรักดาวิดและ
................................ต่อดาวิดมาก
2.พวกผูห้ ญิงพากันร้องราทาเพลง
สดุดีวา่ .........................................ฆ่าคนได้
เพียงนับ.............................แต่
...........................ฆ่าคนได้นบั
..................................

ควรทา
ระบายสี ให้สวย
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ภาคที่ 4
ชนชาติอสิ ราเอล
บทเรียนที่ 6
กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้ างพระวิหาร
ข้ อพระธรรม 1 พงศ์กษัตริ ย์ 5:1-11
1 พงศ์กษัตริ ย ์ 5:1 ฮีรามกษัตริ ยเ์ มืองตุโรจึงทรงใช้ทูตให้มาเฝ้ ากษัตริ ยซ์ าโลมอน ด้วยทรงได้ยนิ
ข่าวว่า เขาได้เฉลิมพระองค์ไว้เป็ นกษัตริ ยแ์ ทนพระราชบิดา เพราะกษัตริ ยฮ์ ีรามนั้นทรงสนิทสนมกับ
กษัตริ ยด์ าวิดมาก 2 ซาโลมอนก็ได้ทรงใช้ทูตไปเฝ้ ากษัตริ ยฮ์ ีรามทูลว่า 3 พระองค์ทรงทราบแล้วว่า ดา
วิดราชบิดาของข้าพเจ้าจะสร้างโบสถ์ถวายแก่พระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ไม่ได้ เพราะมี
การศึกสงครามล้อมรอบพระองค์อยูท่ ุกด้าน กว่าพระเยโฮวาห์จะได้ทรงบันดาลให้ศตั รู อยูใ่ ต้ฝ่าพระ
บาทของพระองค์ 4 บัดนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าได้ทรงให้ขา้ พเจ้ามีความสุ ขสาราญทุกข้าง
มิได้มีศตั รู และเหตุร้ายบังเกิดขึ้นเลย 5 นี่แน่ะ, ข้าพเจ้าหวังจะได้สร้างโบสถ์ถวายแก่พระนามพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า ตามที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงตรัสกับดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าว่า บุตรของเจ้าที่
เราจะตั้งไว้บนพระที่นงั่ แทนเจ้า ผูน้ ้ นั จะสร้างโบสถ์ถวายแก่นามของเรา 6 เหตุฉะนี้ ขอพระองค์ทรงมี
รับสัง่ ให้เขาถากไม้สนสาหรับข้าพเจ้า จากภูเขาเลบานอนและบ่าวของข้าพเจ้าจะอยูก่ บั บ่าวของพระองค์
แต่ขา้ พเจ้าจะให้ค่าจ้างแก่บ่าวของพระองค์ตามแต่พระองค์จะทรงคิดเอาทุกสิ่ ง ด้วยพระองค์ทรงทราบ
แล้วว่า ไม่มีผใู ้ ดในพวกข้าพเจ้าฉลาดและเข้าใจในการถากไม้เช่นอย่างชาวซี โดนนั้น 7 เมื่อกษัตริ ยฮ์ ีราม
ทรงได้ยนิ ถ้อยคาแห่งกษัตริ ยซ์ าโลมอนแล้ว ท่านก็ทรงมีความยินดีมาก จึงทรงรับสั่งว่า จะถวายพระพร
แก่พระเยโฮวาห์วนั นี้พระองค์ได้ทรงประทานให้ดาวิดมีราชบุตรองค์หนึ่งที่ทรงมีพระปั ญญาอยูเ่ หนื อ
พลไพร่ อันใหญ่น้ ี 8 ฮีรามก็ใช้ทูตมายังซาโลมอนให้กราบทูลว่า ข้าพเจ้าได้ทราบเรื่ องซึ่ งพระองค์ได้
ทรงมีไปยังข้าพเจ้าและซึ่ งพระองค์ได้ทรงประสงค์ไม้สนและไม้สนหอมนั้น ข้าพเจ้าจะกระทาตาม พระ
ประสงค์ของพระองค์ทุกสิ่ ง 9 ผูค้ นของข้าพเจ้าจะลากไม้น้ นั ลงจากภูเขาเลบานอนถึงทะเล และข้าพเจ้า
จะให้เขาทาแพลอยไปตามทางทะเลจนถึงที่ ๆ พระองค์จะได้ทรงกาหนดไว้ให้ลากขึ้นที่นนั่ ขอพระองค์
จงรับเอาไว้พระองค์จะให้ความประสงค์ของข้าพเจ้าสาเร็ จก็โดยเสบียงอาหารสาหรับวังของข้าพเจ้า 10
กษัตริ ยฮ์ ีรามก็ทรงได้ให้ไม้สนและไม้สนหอมแก่ซาโลมอนตามที่พระองค์ทรงพระประสงค์ทุกสิ่ ง 11
และซาโลมอนก็ได้เสบียงอาหารสาหรับวังฮีราม คือข้าวสาลีสองหมื่นคอระ และน้ ามันบริ สุทธิ์ ยสี่ ิ บคอ
ระ ดังนั้นซาโลมอนก็ได้ส่งให้ฮีรามทุก ๆ ปี
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กษัตริ ยซ์ าโลมอนทรงรู ้วา่ ประชาชนต้องการมีพระวิหารในสมัยนั้น เหมือนอย่างเราต้องการมี
โบสถ์ในทุกวันนี้ คริ สตจักรของเราปรารถนาให้มีความรักและความสัตย์ซื่อ ดังนั้นคริ สตจักรของเรา
เกี่ยวข้องอย่างไรกับเรา
1. เป็ นสถานที่สาหรับนมัสการ โบสถ์เป็ นวิหารของพระเจ้าและเรามาโบสถ์เพื่อแสดง
ความเคารพและขอบพระคุณสรรเสริ ญพระเจ้า และเพื่อจะเรี ยนรู ้จกั พระองค์มากยิง่ ขึ้น
2. เป็ นสถานที่สาหรับรับใช้ คริ สตจักรต้องการทาดีต่อผูอ้ ื่น นัน่ เป็ นสถานที่ซ่ ึ งเราสามารถ
หาโอกาสปรนนิบตั ิเพื่อนมนุษย์ของเรา
3. เป็ นพยาน โดยการรับใช้ที่โบสถ์และการค้ าจุนต่อคริ สตจักรของเรา แสดงว่าเราเป็ น
พยานถึงความเชื่อในพระเจ้าและทางแห่งความรอดของพระองค์
ท่านรู ้ไหมว่าพระคริ สตธรรมใหม่บอกเราว่า ร่ างกายของเราเป็ นวิหารของพระเจ้า และพระองค์
สถิตอยูใ่ นเรา (1 โคริ นธ์ 3:16) ซึ่ งเป็ นข้อควรจาในวันนี้ พระเจ้าต้องการสถิตอยูใ่ นเราโดยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ แต่พระองค์ไม่อาจสถิตอยูไ่ ด้ถา้ ร่ างกายนั้นมีมลทินด้วยความบาป ร่ างกายของท่านเป็ นวิหารที่
แท้จริ งของพระเจ้าหรื อ จงขอต่อพระองค์ให้ทรงโปรดให้เป็ นวิหารที่สวยงามสาหรับพระองค์ มันจะ
สวยงามใหญ่โตและแข็งแรงได้ก็ต่อเมื่อได้สร้างไว้บนรากฐานที่แข็งแรง ถ้าภายใต้ทุกสิ่ งที่เราทาและพูด
และคิดอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ และถ้าเราพึ่งพระองค์ในทุกสิ่ ง พระองค์เป็ นรากฐานมัน่ คงสาหรับชีวติ ของ
เรา
ศิลาหัวมุมเป็ นจุดตั้งต้นในการที่จะสร้างตึก
เมื่อเราเริ่ มตั้งต้นชีวิตของเรากับพระเยซูผเู ้ ป็ น
เหมือนศิลาหัวมุม เราก็สามารถสร้างวิหารที่อศั จรรย์สาหรับพระองค์ในชีวิตของเรา ทุกคนไม่ได้ยนิ
ขณะเมื่อกษัตริ ยซ์ าโลมอนกาลังสร้างวิหาร ไม่มีเสี ยงค้อนหรื อเครื่ องมืออย่างใดที่ได้ยนิ เลย จะเป็ นอย่าง
นั้นในชีวติ ของเรา การสร้างวิหารของพระเจ้าจึงดาเนินไปโดยสงบ รอบตัวเราอาจมีเสี ยงรบกวนมาก
แต่พระเจ้าทรงกระทาการอย่างสงบภายในเรา
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล
ภาคที่ 4 บทเรียนที่ 6
กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้ างพระวิหาร
เรื่องในพระคัมภีร์ (1 พงศาวดาร 5:1-11)
ภายหลังเมื่อกษัตริ ยซ์ าอูลสวรรคตแล้ว ดาวิดได้ถูกแต่งตั้งให้เป็ นกษัตริ ยข์ องชนชาติอิสราเอล
และก็มาถึงซึ่ งชัยชนะต่อชนชาติที่เป็ นศัตรู รอบข้าง
ในระหว่างรัชสมัยของกษัตริ ยด์ าวิด พระองค์ตอ้ งการสร้างพระวิหารสาหรับนมัสการพระเจ้า
ประชาชนเคยนมัสการพระเจ้าในเต็นท์ที่ประชุมใหญ่ ซึ่ งเรี ยกว่า “พลับพลา” กษัตริ ยด์ าวิดต้องการสร้าง
พระวิหารใหญ่เพื่อถวายเกียรติยศแก่พระเยโฮวาห์เจ้า แต่พระองค์เจ้าทรงห้ามและตรัสว่า กษัตริ ยด์ าวิด
เป็ นผูท้ าศึกสงคราม การสร้างพระวิหารนั้นควรเป็ นหน้าที่ของราชโอรสคือซาโลมอน
กษัตริ ยด์ าวิดตั้งใจจะให้เป็ นตามน้ าพระทัยของพระเจ้า ดังนั้นพระองค์ก็เพียงแต่รวบรวมวัตถุ
ต่าง ๆ ซึ่ งจะช่วยพระราชโอรสของท่านสร้างพระวิหารต่อไป กษัตริ ยด์ าวิดทรงรวบรวมไม้หอม ทอง
เงิน และหิ นมีค่าสี ต่าง ๆ ทรงเลือกสถานที่ที่จะปลูกสร้างและซื้ อที่ดินนั้นไว้ ซึ่ งเป็ นสถานที่แห่งเดียวกัน
กับที่อบั ราฮัมถวายอิสอัคต่อพระเจ้า เรี ยกตาบลนั้นว่าภูเขาโมริ ยา กษัตริ ยด์ าวิดทรงเลือกที่อศั จรรย์มาก
ในการสร้างพระวิหารของพระเจ้า
ต้นสี ดางอกขึ้นตามภูเขาของประเทศเลบานอนซึ่งกษัตริ ยฮ์ ีรามทรงปกครอง พระองค์เป็ นเพื่อน
ที่ดีกบั กษัตริ ยด์ าวิดและได้สัญญาว่าจะเป็ นเพื่อนดีของกษัตริ ยซ์ าโลมอนด้วย กษัตริ ยฮ์ ีรามทรงอนุญาต
ให้คนของซาโลมอนเป็ นพัน ๆ คนมาตัดต้นสี ดา ต้นไม้เหล่านี้ถูกนาไปยังฝั่งทะเลแล้วทาเป็ นแพลอยไป
ยังเมืองยปเป จากนั้นก็ถูกขนขึ้นผ่านภูเขาไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มที่ซ่ ึ งจะสร้างพระวิหารของพระเจ้า
คนอื่นก็ทาหน้าที่ตดั หิ น เขาตัดหิ นใหญ่และตบแต่งเพื่อให้เป็ นรากฐานของวิหาร หิ นเหล่านี้
บางก้อนยาวระหว่างยีส่ ิ บถึงสามสิ บฟุตและหนักมาก งานก็สาเร็ จโดยเรี ยบร้อย เมื่อเอาหิ นมาวางไว้มนั
จะยึดมัน่ เข้าด้วยกันพอเหมาะ โครงสาหรับทาหลังคาและเพดานก็ถูกบากและทาเป็ นข้อต่อเชื่ อมกัน
ดังนั้นเมื่อวิหารถูกสร้างขึ้นท่านจะไม่ได้ยนิ เสี ยงของค้อนเลย
ต้องใช้เวลาถึง 7 ปี ในการสร้างพระวิหารนี้ นัน่ เป็ นพระวิหารที่สง่างามมาก และส่ องแสง
เหมือนทองคาภายใต้ทอ้ งฟ้ าที่สุกสกาว
ท่านจาได้ถึงแบบที่พระเจ้าทรงให้โมเสสจัดสร้างพลับพลาในป่ า นัน่ มีที่บริ สุทธิ์ และที่บริ สุทธิ์
ที่สุด พระวิหารของซาโลมอนก็เลียนแบบจากพลับพลานี้ แต่อย่างไรก็ตามใหญ่โตกว่ากันมากและสร้าง
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ด้วยหินแทนที่จะเป็ นเต็นท์ พลับพลานั้นมีสนามโดยรอบ พวกปุโรหิ ตเท่านั้นจะเข้าไปได้ แต่พระวิหาร
แบ่งเป็ น 2 ตอน แต่ละตอนไม่มีหลังคา มีแต่กาแพงรอบ ๆ เป็ นหิ นขรุ ขระ ตอนหน้ามีไว้สาหรับ
ประชาชน อีกส่ วนหนึ่งสาหรับปุโรหิ ต ในตอนด้านหลังนี้มีแท่นบูชาใหญ่สาหรับเผาเครื่ องบูชาทาด้วย
หิ นขรุ ขระ ภายในพระวิหารนี้ยงั มีวหิ ารสร้างด้วยไม้สีดาและหิ นอ่อนซึ่ งข้างหน้าเป็ นหอคอยสู งเรี ยก
หน้ามุข ภายในมีหอ้ งสาหรับปุโรหิ ตใหญ่และบุตรของเขา หลังหน้ามุขเป็ นสถานที่บริ สุทธิ์ ระหว่าง
สถานที่บริ สุทธิ์ และสถานที่บริ สุทธิ์ ที่สุด มีม่านใหญ่เหมือนอย่างในพลับพลา หลังม่านนี้ปุโรหิ ตต้อง
วางหี บพระบัญญัติ ในหี บนั้นมีอะไร? นี่เป็ นสิ่ งเดียวเท่านั้นที่อยูใ่ นสถานที่บริ สุทธิ์ ที่สุด ใครสามารถเข้า
ไปในที่นี่ได้? มหาปุโรหิ ตเท่านั้นจะเข้าไปได้ เข้าได้ปีละครั้ง ในวันยิง่ ใหญ่แห่งการชาระด้วยการถวาย
เลือกเป็ นเครื่ องบูชา

ควรจา
“ท่านทั้งหลายไม่รู้หรื อว่าตัวของ
ท่านเป็ นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณ
ของพระเจ้าสถิตอยูใ่ นตัวท่าน” 1 โคริ นธ์
3:16

ควรตอบ
1.
ใครเป็ นผูส้ ร้างพระวิหาร
...............................................
2. เหตุใด กษัตริ ยด์ าวิดจึงมิได้สร้าง
พระวิหาร
..........................................................
3. การสร้างพระวิหารกินเวลานาน
เท่าใด?....................................

ควรทา
ระบายสี ให้สวย
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ภาคที่ 4
ชนชาติอสิ ราเอล
บทเรียนที่ 7
กษัตริย์ซาโลมอนทรงฉลองพระวิหาร
ข้ อพระธรรม 1 พงศ์กษัตริ ย์ 7:51-8:11
1 พงศ์กษัตริ ย ์ 7:51 การงานทั้งปวงซึ่ งกษัตริ ยซ์ าโลมอนได้ทรงกระทาสาหรับโบสถ์พระเยโฮ
วาห์ก็ทรงกระทาสาเร็ จแล้วดังนั้น และซาโลมอนได้ทรงเอาสิ่ งของซึ่ งดาวิดราชบิดาของพระองค์ได้
ถวายแล้วคือ เงิน ทองคา และภาชนะ ใส่ ไว้กบั ของวิเศษแห่งโบสถ์พระเยโฮวาห์ 1 ซาโลมอนทรงรับสั่ง
ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่แห่งอิสราเอล หัวหน้าตระกูลทั้งปวง และบิดาใหญ่แห่งชาติอิสราเอล ให้มาเฝ้ ากษัตริ ยท์ ี่กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เพื่อจะได้นาหี บบัญญัติไมตรี แห่งพระเยโฮวาห์ข้ ึนมาจากซีโยนเมืองดาวิด 2 บรรดาผูช้ ายแห่ง
อิสราเอลประชุมกันเฉพาะพระพักตร์ กษัตริ ยซ์ าโลมอน ที่การเลี้ยงกันในเดือนเอธานิม คือเดือนที่เจ็ด 3
ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ท้ งั ปวงแห่งอิสราเอลก็มา และปุโรหิ ตได้ยกหี บพระบัญญัติไมตรี ข้ ึนไป 4 เขาก็นาหี บพระ
บัญญัติไมตรี แห่งพระเยโฮวาห์ ขึ้นไปกับทั้งพลับพลาประชุมกันและบรรดาเครื่ องภาชนะบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งอยู่
ในพลับพลานั้น คือสิ่ งเหล่านั้นพวกปุโรหิ ตและพวกเลวีนาขึ้นไป 5 กษัตริ ยซ์ าโลมอน และบรรดาพวก
อิสราเอล ซึ่ งประชุมอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ พระองค์ ตรงหน้าหี บพระบัญญัติไมตรี น้ นั กาลังบูชาแกะและ
โค เหลือที่จะนับได้ ด้วยว่ามากนัก 6 พวกปุโรหิ ตก็ได้นาหี บพระบัญญัติไมตรี แห่งพระเยโฮวาห์เข้าในที่
ห้องบริ สุทธิ์ ที่สุดในโบสถ์ ใต้ปีกรู ปครู บิมทั้งสองนั้น 7 ด้วยรู ปครู บิมได้กางปี กทั้งสองออกเหนือที่แห่ง
หี บพระบัญญัติไมตรี และครู บิมนั้นก็ปิดบังหี บพระบัญญัติไว้และไม้คานหามด้วย 8 เขาชักไม้คานหาม
ออก ถึงปลายไม้คานนั้นจะเห็นได้เฉพาะในห้องบริ สุทธิ์ ที่สุด แต่นอกนั้นมิได้เห็นเลย และอยูใ่ นที่น้ นั
จนทุกวันนี้ 9 ไม่มีสิ่งใดในหี บบัญญัติไมตรี น้ นั เว้นเสี ยแต่แผ่นศิลาทั้งสองนั้นซึ่ งโมเสสได้ใส่ ไว้ที่ภูเขา
โฮเร็ บ เมื่อพระเยโฮวาห์ได้ทรงทาสัญญาไมตรี กบั พวกลูกอิสราเอล เมื่อเขาออกมาจากประเทศอียปิ ต์ 10
เมื่อพวกปุโรหิ ตออกจากห้องบริ สุทธิ์ ที่สุดก็มีเมฆเต็มโบสถ์แห่งพระเยโฮวาห์น้ นั 11 จนถึงพวกปุโรหิ ต
ยืนปรนนิบตั ิไม่ได้เพราะเมฆนั้น ด้วยรัศมีแห่งพระเยโฮวาห์ได้เต็มโบสถ์ของพระองค์แล้ว
กษัตริ ยซ์ าโลมอน ทรงนมัสการ พระเจ้าและพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้ทุกคน นมัสการ
พระเจ้าด้วย การนมัสการที่แท้จริ งหมายถึงอะไร?
1. การถวายพระเกียรติยศ ข้าพเจ้าแปลกใจเมื่อเราอธิ ษฐานถ้าเรารู ้สึกว่าเรากาลังสนทนากับพระ
เจ้าผูใ้ หญ่ยงิ่ ผูท้ รงสร้างโลก เราจะเข้าเฝ้ าต่อพระพักตร์ พระองค์ดว้ ยจิตใจสงบหรื อไม่ และเราจะรู ้สึกว่า
พระเจ้าเป็ นองค์บริ สุทธิ์ หรื อไม่?
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2. การขอบพระคุณพระเจ้า ท่านจาได้หรื อเปล่าว่า ท่านควรขอบพระคุณพระเจ้าเสมอสาหรับ
การดีของพระองค์เพื่อท่าน ในสัปดาห์น้ ีท่านได้รับพระพรอะไรบ้าง?
3. การอุทธรณ์ร้องขอ นอกจากจะทูลพระองค์วา่ เรารักพระองค์มากเท่าไร และขอบพระคุณ
สาหรับทุกสิ่ งที่ทรงพระเมตตาแก่เรา แล้วเราพบว่าเรายังมีสิ่งที่ตอ้ งการจะทูลขอต่อพระองค์พระเจ้า
รับสั่งให้เราทูลทุกสิ่ งที่เราต้องการให้พระองค์ทรงทราบ
4. ของถวายของเรา-ชีวติ ของเรา เมื่อเรารู ้สึกว่าพระเจ้าทรงทาอะไรให้เรา เป็ นธรรมดาอยูเ่ องที่
เราควรทาอะไรให้พระองค์บา้ ง
นัน่ คือเหตุผลที่วา่ เหตุไรเราจึงแผ่ความรักของเราโดยช่วยให้คนอื่น
ทราบถึงความรักของพระเจ้า และรู ้เรื่ องพระเยซูคริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอด พระเจ้าไม่ทรงมีพระประสงค์
ให้เราต้องถวายของแก่พระองค์ แต่เราถวายพระเจ้าเพราะเรารักพระองค์
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล
ภาคที่ 4 บทเรียนที่ 7
กษัตริย์ซาโลมอนทรงฉลองพระวิหาร
เรื่องในพระคัมภีร์ (1 พงศาวดาร 7:51-8:1-11)
เมื่อสร้างพระวิหารเสร็ จแล้ว
กษัตริ ยซ์ าโลมอนทรงกาหนดวันที่จะอุทิศถวายแด่พระเจ้า
เหมือนกับที่เราทาเมื่อสร้างโบสถ์เสร็ จใหม่ ๆ วันนั้นคนคงมามากมาย เจ้านายใหญ่โตคงมาพร้อมกันทุก
คน กษัตริ ยซ์ าโลมอนประทานเลี้ยงใหญ่เป็ นเวลาสองสัปดาห์ คนยินดีมากและมีส่วนในพิธีอุทิศถวาย
โบสถ์หรื อฉลองพระวิหาร
ภาชนะบริ สุทธิ์ ทาด้วยเงินและทองซึ่ งดาวิดได้อุทิศถวายก็ได้นามายังแท่นบูชา และวางลงใน
วิหารใหม่ที่ใหญ่โตและงดงาม แต่ยงั ขาดสิ่ งสาคัญบางอย่าง นั้นคือหี บพระสัญญาของพระเจ้าซึ่ งเป็ น
สัญลักษณ์ถึงการประทับของพระเจ้า
อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างรู ปปั้ นและสิ่ งมีชีวติ ? นัน่ มิใช่เพราะฝ่ ายหนึ่งเป็ นวิญญาณจิตและ
เป็ นชีวติ ในขณะที่อีกอย่างหนึ่งเป็ นเพียงหิ นมิใช่หรื อ? เมื่อนาหีบสัญญาไมตรี เข้ามาในพระวิหารแล้ว
วิหารนี้ก็เป็ นเพียงเปลือกนอกที่วา่ งเปล่า มีหีบสัญญาไมตรี แทนการสถิตของพระเจ้า คริ สตจักรที่ไม่มี
พระคริ สต์หรื อมีชีวติ ที่ปราศจากพระคริ สต์ก็เป็ นเปลือกหุ ้มที่วา่ งเปล่าเช่นกัน ปุโรหิ ตได้แบกหี บสัญญา
ไมตรี นาเข้ามาตามที่พระเจ้าทรงบัญชาและวางไว้ในห้องที่สวยที่สุดของพระวิหารนั้น
เป็ นสถานที่
บริ สุทธิ์ ที่สุด และจงจาไว้วา่ กษัตริ ย ์ ซาโลมอนใช้เงินกว่าสามร้อยล้านบานสาหรับเป็ นค่าทองคาที่ใช้
ในห้อง ๆ เดียว
เมื่อปุโรหิ ตกลับมาจากที่บริ สุทธิ์
พระรัศมีหรื อสง่าราศีของพระเจ้าส่ องสว่างทั้งพระวิหาร
แม้แต่ปุโรหิ ตก็ไม่สามารถมองหี บสัญญาไมตรี ได้นาน ๆ
กษัตริ ยซ์ าโลมอนประทับหน้าพวกอิสราเอล และทรงอธิ บายว่าทาไมพระองค์จึงสร้างวิหารนี้
ขึ้น และพระองค์ทรงคุกเข่าลงอธิ ษฐาน หลังจากอธิ ษฐานแล้วกษัตริ ยซ์ าโลมอนทรงลุกขึ้นและตรัสว่า
“ไม่มีใครผิดหวังในพระสัญญาที่ดีของพระเจ้า ให้พวกอิสราเอลรู ้วา่ พระองค์คือพระเจ้าและไม่เป็ นอย่าง
อื่น ให้ทุกคนทาตามพระบัญญัติของพระองค์”
พระเจ้าทรงสัญญาว่า “เราจะอยูท่ ่ามกลางพลไพร่ ของเราและจะไม่ลืมเขา”
เมื่อสิ้ นสุ ดการนมัสการและถวายโบสถ์แล้ว ชนชาวอิสราเอลได้นมัสการพระเจ้าได้นาของมา
ถวายพระเจ้ามีววั ตัวผู้ 2,000 ตัว และ แกะ 120,000 ตัว
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มีความชื่นชมยินดีและพวกอิสราเอลดีใจเพราะการดีของพระเจ้า เขาพูดว่า “พระเจ้าของเราเป็ น
พระเจ้ายิง่ ใหญ่เหนื อพระอื่น ๆ ทั้งสิ้ น เราจะไม่ลืมพระวิหารของพระองค์” ตั้งแต่น้ นั มาชนชาติ
อิสราเอลได้มาประชุมกันที่โบสถ์วหิ ารนี้เพื่อนมัสการพระเจ้า
ข้าพเจ้ายังสงสัยอยูว่ า่ ท่านจะพูดได้อย่างข้อความในบทเพลงสรรเสริ ญหรื อไม่ที่วา่ “ข้าพเจ้ามี
ใจยินดี ขณะเขาได้กล่าวแก่ขา้ พเจ้าว่า ให้เราไปยังพระวิหารของพระเยโฮวาห์เถิด” สดุดี 122:1 วันนี้
ท่านดีใจที่จะได้มาเรี ยนพระคัมภีร์วนั อาทิตย์หรื อไม่? ชาวบ้านมีอะไร ๆ ทาในวันอาทิตย์เสมอเขาจะ
เหนื่ อยมาก อาจเป็ นวันที่ดีที่สุดสาหรับเขา หรื อมิฉะนั้นเขาก็ไปเที่ยวหย่อนใจ ข้าพเจ้าแน่ใจว่า เราได้รับ
พระพรเช้าวันนี้ในการที่มาฟังเรื่ องราวของพระเจ้ามากขึ้น

ควรจา
“เหตุฉะนั้นดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุ ณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึง วิงวอน
ท่านทั้งหลายให้ถวาย ตัวแก่พระองค์เป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวติ อยู่ อันบริ สุทธิ์ และเป็ นที่ชอบพระทัยพระ
เจ้า ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิสมกับฝ่ ายวิญญาณจิตของ
ท่านทั้งหลาย” โรม 12:1

ควรตอบ
(จงเติมคาที่ขาดหายไป)
กษัตริ ยซ์ าโลมอน ทรงลุกขึ้นและตรัสว่า
“ไม่มีใคร.........................ในพระสัญญา
......................ของพระเจ้า ให้พวกอิสราเอลรู ้วา่
พระองค์คือพระเจ้าและ.............................เป็ นอย่าง
อื่นให้ทุกคน.........................พระบัญญัติของ
พระองค์”

ควรทา
จงลากเส้นจากจุดเลข 1 จนถึงเลข 30 แล้ว
ระบายสี
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ภาคที่ 4
ชนชาติอสิ ราเอล
บทเรียนที่ 8
สมเด็จพระนางเชบาเสด็จเยีย่ มพระราชา
ข้ อพระธรรม 1 พงศ์กษัตริ ย์ 10:1-10,13
1 พงศ์กษัตริ ย ์ 10:1 เมื่อพระนางกษัตริ ยป์ ระเทศเชบาได้ยนิ กิตติศพั ท์แห่งซาโลมอนเนื่องด้วย
พระนามแห่งพระเยโฮวาห์ พระนางจึงเสด็จมาเพื่อจะทูลถามทดลองพระสติปัญญา ของพระองค์ดว้ ยคา
ปริ ศนาอันลึกซึ้ ง 2 พระนางนั้นเสด็จมายังกรุ งเยรู ซาเล็มพร้อมด้วยมีผตู้ ามเสด็จมาเป็ นอันมาก และมีฝงู
อูฐบรรทุกเครื่ องหอม และทองคาเป็ นอันมาก และเพชรพลอยอันประเสริ ฐ และเมื่อพระนางนั้นได้เข้า
ไปเฝ้ าซาโลมอน ก็ทรงสนทนากับพระนางโดยทุกประการซึ่ งมีอยูใ่ นพระทัยของเธอ 3 พระนางก็ทรง
ถามปริ ศนาประการใด กษัตริ ยซ์ าโลมอนก็ทรงแก้ได้ท้ งั หมด ไม่มีขอ้ หนึ่งข้อใดที่กษัตริ ยน์ ้ นั ไม่ทรง
ทราบ และมิอาจทรงตอบพระนางได้ 4 เพื่อพระนางกษัตริ ยแ์ ห่งประเทศเชบาได้เห็นสติปัญญาทั้งหมด
ของซาโลมอน และราชวังซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้าง 5 ทรงเห็นเครื่ องเสวยที่โต๊ะของพระองค์ ราชบริ พาร
และเหล่าเสนาบดีของพระองค์ เครื่ องแต่งกายของข้าราชการ คนเชิ ญเครื่ องของพระองค์ และผูท้ ี่ตาม
เสด็จไปยังโบสถ์แห่งพระเยโฮวาห์ พระทัยของพระนางก็สลดลงทีเดียว 6 พระนางก็ทูลกษัตริ ยว์ า่ จริ ง
ตามซึ่ งข้าพเจ้าได้ยนิ ในประเทศของข้าพเจ้าที่เขากล่าวถึงราชกิจและพระสติปัญญาของพระองค์ 7 แต่
ข้าพเจ้าหาได้เชื่อถ้อยคานั้นไม่ จนข้าพเจ้าได้มาเห็นด้วยจักษุของข้าพเจ้าเอง จึงเห็นว่าซึ่ งข้าพเจ้าได้ยนิ
นั้นมิได้ถึงครึ่ งพระสติปัญญา และความเจริ ญของพระองค์ก็ยงิ่ กว่ากิตติศพั ท์ซ่ ึ งข้าพเจ้าได้ยนิ นั้น 8
ราษฎรของพระองค์เป็ นสุ ขมาก ราชบริ พารเหล่านี้ซ่ ึ งยืนอยูใ่ กล้ชิดพระองค์เสมอ และได้ยนิ พระ
สติปัญญาของพระองค์ก็เป็ นสุ ขสาราญ 9 สาธุ การแก่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งพระองค์ผทู ้ รงตั้ง
พระองค์ไว้บนพระที่นงั่ แห่งอิสราเอล เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงรักอิสราเอลเป็ นนิจ เหตุฉะนี้พระเยโฮ
วาห์ได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็ นกษัตริ ย ์ เพื่อบารุ งความยุติธรรมและความชอบธรรมไว้ 10 พระนางจึงทรง
ถวายทองคาร้อยยีส่ ิ บตลัน เครื่ องหอมเป็ นอันมาก และเพชรพลอยอย่างประเสริ ฐแก่กษัตริ ย ์ ภายหลังนั้น
มิได้มีเครื่ องหอมมากมายเหมือนอย่างที่พระนางกษัตริ ยป์ ระเทศเชบาได้ถวายแก่กษัตริ ยซ์ าโลมอนนั้น
อีกเลย 13 กษัตริ ยซ์ าโลมอนได้พระราชทานแก่พระนางกษัตริ ยป์ ระเทศเชบาทุกสิ่ งซึ่ งพระนางได้ทูลขอ
ซาโลมอนยังได้ประทานให้ตามพระทัยของพระองค์เองด้วย และพระนางนั้น กับราชบริ พารก็ได้
กลับไปยังประเทศของตน
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สติปัญญาเป็ นของประเสริ ฐมาก อาจเป็ นได้ที่บรรดาเครื่ องเพชรพลอยนานาชนิดซึ่งสมเด็จพระ
นางเชบานามาถวายเป็ นของกานัลแด่กษัตริ ยซ์ าโลมอนนั้น คงมีทบั ทิมแดงประกายแพรวพราวซึ่ งมี
ราคามากกว่าเพชร พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่าสติปัญญาก็มีราคามากกว่าเพชรพลอยพระปั ญญาของ
กษัตริ ยซ์ าโลมอนมีกิตติศพั ท์เลื่องลือไปยังแดนไกลทัว่ โลก จนกระทัง่ ทาให้พระนางเชบาต้องเสด็จมา
เข้าเฝ้ าเพื่อชมพระบารมีแห่งพระสติปัญญาของซาโลมอน
พระนางเชบาทรงมีพระประสงค์จะให้มี
ผูต้ อบปั ญหาชีวิตให้แก่พระนาง แต่เราทราบว่าผูท้ ี่มีปัญญายิง่ กว่ากษัตริ ยซ์ าโลมอนนั้นก็คือพระเยซู
คริ สต์
กษัตริ ยซ์ าโลมอนทรงเตรี ยมพร้อมที่จะแบ่งพระปัญญาของพระองค์
ให้แก่พระนางเชบา
ทานองเดียวกันพระเจ้าทรงเตรี ยมพร้อมที่จะแบ่งพระปั ญญาของพระองค์ให้แก่เรา พระคริ สตธรรม
คัมภีร์ได้สัญญาไว้แก่เราดังนี้ “ถ้าผูใ้ ดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผนู ้ ้ นั ขอแด่พระเจ้าผูท้ รงโปรด
ประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยเต็มพระทัย” (ยากอบ 1:5)
พระเจ้าทรงพระราชทานของประเสริ ฐที่สุดของพระองค์แก่เรา
1. พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างโลกสาหรับเรา ปฐมกาล 1:1,26
2. พระเจ้าทรงพระราชทานพระบุตรให้มาตายแทนเรา ยอห์น 3:16
3. พระองค์ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ แก่เรา ยอห์น 3:36
4. พระองค์ทรงอภัยบาปให้แก่เรา อิสยาห์ 43:25
5. พระองค์ทรงประทานความรักให้แก่เรา ยอห์น 15:9
6. พระองค์ทรงประทานความยินดีให้แก่เรา ยอห์น 15:11
พระเยซูตรัสแก่เรา จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้ว
พระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่ งทั้งปวงเหล่านี้ให้ มัทธิ ว 6:33
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล
ภาคที่ 4 บทเรียนที่ 8
สมเด็จพระนางเชบาเสด็จเยีย่ มพระราชา
เรื่องในพระคัมภีร์ (1 พงศ์กษัตริ ย์ 10:1-10,13)
กษัตริ ยซ์ าโลมอนทรงเป็ นที่รู้จกั แก่คนทัว่ ไปว่าทรงเฉลียวฉลาดมาก
ซาโลมอนทรงถ่อม
พระองค์และทรงทูลขอพระสติปัญญาจากพระเจ้า เพื่อจะได้รู้จกั ปกครองอาณาประชาราษฎรอิสราเอล
พระเจ้าทรงพอพระทัยในคาขอนี้มาก เพราะกษัตริ ยซ์ าโลมอนมิได้ขอความร่ ารวยขอเกียรติยศหรื อสง่า
ราศีสาหรับพระองค์เอง ดังนั้นพระเจ้าจึงพระราชทานพระปั ญญาอันยิง่ ใหญ่แก่ซาโลมอน และตั้งแต่น้ นั
มาใคร ๆ ที่อยากจะฉลาดก็พดู ว่า “ขอให้ฉนั ฉลาดเหมือนซาโลมอน”
เหตุน้ ี จึงมีหลายคนเดินทางมาจากต่างประเทศมาดูพระสติปัญญาของซาโลมอน
มาดูวธิ ี ที่
พระองค์ครองพระชนม์และต้องการฟังถ้อยคาอันมีปัญญาของพระองค์ ทุก ๆ คนที่ได้ยนิ ได้ฟังพระ
ดารัสของซาโลมอนแล้ว
ต่างก็แปลกใจในพระปั ญญาเฉลียวฉลาดของพระองค์ที่ทรงสามารถตอบ
ปัญหาที่ยาก ๆ ได้หลายข้อ
พระนางเชบาผูเ้ ลอโฉมทรงทราบพระกิตติศพั ท์และความร่ ารวยของซาโลมอน พระนางไม่ทรง
เชื่อคาเล่าลือที่ได้ทรงทราบข่าวเรื่ องพระสติปัญญาและความร่ ารวยนั้นเลย พระนางตัดสิ นพระทัยเสด็จ
มาเยีย่ มซาโลมอนเพื่อทูลข้อข้องพระทัยนานาประการต่อกษัตริ ยซ์ าโลมอน เพื่อทรงพิสูจน์พระสติของ
กษัตริ ยซ์ าโลมอน พระนางไม่ได้เสด็จแต่พระองค์เดียว แต่พระนางพาข้าราชบริ พารและพระสหาย
ติดตามไปด้วยมากมายหลายคน มีกองคาราวานอูฐบรรทุกทองคา เครื่ องหอม เครื่ องเทศและเพชรนิล
จินดาราคามากมายไปด้วย
กษัตริ ยซ์ าโลมอนทรงต้อนรับสมเด็จพระนางพระองค์น้ ีในวังหลวง
ณ
กรุ งเยรู ซาเล็ม
ซาโลมอนทรงสาแดงพระราชวังงดงามแก่พระนาง และทรงสาแดงว่ามีขา้ ราชบริ พารมากมาย มี
พนักงานเชิญเครื่ องดื่มเสวย พร้อมทั้งการแต่งกายของพวกข้าราชการอย่างสวยงาม
เมื่อพระนางทอดพระเนตรเห็นบรรดาข้าราชการของกษัตริ ยซ์ าโลมอน แต่งตัวสวยสดงดงาม
และมีพระกระยาหารเต็มโต๊ะ มีพระแท่นงาช้างเป็ นที่ประทับทาให้พระนางต้องตื่นเต้นพระทัยเพราะสิ่ ง
เหล่านั้น
แต่พระนางยิ่งแปลกพระทัยมากขึ้นในเมื่อซาโลมอนทรงแก้ไขปั ญหาของพระนางได้ทุก
ข้อความที่พระนางทรงถาม เพราะพระนางได้ทรงถามปั ญหาที่ยาก ๆ หลายข้อหลายประการต่อ
ซาโลมอน และนอกจากนั้นยังทรงล่วงรู ้ความภายในใจของพระนางที่พระนางมีอยูอ่ ีกด้วย ในที่สุด
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พระนางตรัสว่า “นี่สมจริ งกับที่ได้ขา่ วเล่าลือมาโดยแท้วา่ พระองค์ทรงมีพระปั ญญาและทรงร่ ารวยมาก
แต่เพียงครึ่ งหนึ่งก็ยงั ไม่เคยมีใครบอกเล่าให้ฟัง เท่ากับที่พระนางได้ทอดพระเนตรเห็นด้วยพระองค์เอง
ความสุ ขย่อมมีแก่ขา้ ราชบริ พารของพระองค์
ผูไ้ ด้ยนิ พระสติปัญญาของพระองค์ท่าน
และขอ
พระเจ้าของพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติ ซึ่ งพระองค์ทรงแต่งตั้งพระองค์ไว้บนพระราชบัลลังก์”
เมื่อพระนางทอดพระเนตรเห็นความยิง่ ใหญ่ของซาโลมอน พระนางก็ทรงยินดีถวายของกานัล
ที่พระนางชอบมากที่สุด กษัตริ ยซ์ าโลมอนไม่ทรงมีพระประสงค์รับของขวัญจากพระนางเชบาเลยแต่
พระองค์ตอ้ งจาพระทัยรับของพระนางไว้ก็เพราะเป็ นการยืนยันว่า
พระนางได้ถวายด้วยความชอบ
พระคุณ จริ ง ๆ ทานองเดียวกันพระเยซูไม่ทรงมีพระประสงค์จะรับของถวายจากเราเลย มนุษย์เราไม่ได้
ถวายของให้แด่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงยากจน แต่เรานาของมาถวายพระเจ้าเพราะใจเราอยากแสดง
ความจงรักภักดีและความกตัญญูต่อพระองค์

ควรจา
“มีสิ่งที่ตาไม่ได้เห็น หูไม่ได้ยนิ และไม่เคย
ได้เข้าไปในใจมนุษย์
คือสิ่ งที่พระเจ้าได้ทรง
จัดเตรี ยมไว้สาหรับคนที่รักพระองค์ 1 โคริ นธ์ 2:9

ควรตอบ
(จงเติมคาในช่องว่าง)
1. กษัตริ ยซ์ าโลมอนทรงเป็ นที่รู้จกั ว่า
............................................
2. ขอพระเจ้าของพระองค์ทรงได้รับ
.........................................ซึ่งพระองค์
ทรงแต่งตั้งพระองค์ไว้บน
...................................
3. เรานาของมาถวายพระเจ้าเพราะใจ
ของเราอยาก..............................ต่อ
พระองค์.........................

ควรทา
ระบายสี รูปพระนางเชบาให้สวย
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ภาคที่ 4
ชนชาติอสิ ราเอล
บทเรียนที่ 9
รัชทายาทของซาโลมอนสู ญเสี ยพระราชอาณาจักร
ข้ อพระธรรม 1 พงศ์กษัตริ ย์ 11:4-13
1 พงศ์กษัตริ ย ์ 11:4 เมื่อซาโลมอนทรงพระชราแล้ว เหล่านางห้ามก็ทาให้พระทัยของพระองค์
หลงปฏิบตั ิพระอื่น และพระทัยของท่านหาดีรอบคอบเฉพาะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ เหมือน
อย่างพระทัยของดาวิดพระราชบิดาไม่ 5 เพราะซาโลมอนได้หลงปฏิบตั ิอศั ธาโรธพระของหญิงชาติซี
โดนและโมเล็คพระของชาติอาโมน ซึ่ งเป็ นพระอันน่าเกลียดชัง 6 ซาโลมอนได้กระทาการลามกใน
คลองพระเนตรแห่งพระเยโฮวาห์ และไม่ได้ประพฤติตามพระเยโฮวาห์ถี่ถว้ นดุจดาวิดราชบิดา 7 ซา
โลมอนได้สร้างแท่นบนที่สูง บนภูเขาซึ่ งอยูข่ า้ งหน้าเยรู ซาเล็มสาหรับคีโมศพระของชาติโมอาบ ซึ่ งเป็ น
ที่น่าเกลียดชัง และสร้างแท่นสาหรับโมเล็ค พระของชาติอาโมนซึ่ งเป็ นที่เกลียดชังนัก 8 พระองค์ได้
ทรงกระทาดังนั้นสาหรับนางห้ามชาวต่างประเทศทั้งปวงของพระองค์ ซึ่ งต่างก็ได้เผาเครื่ องหอมและ
เครื่ องบูชาแก่เหล่าพระของเขา 9 พระเยโฮวาห์ทรงกริ้ วแก่กษัตริ ยซ์ าโลมอน เพราะพระทัยของพระองค์
หันกลับจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าอิสราเอล ผูไ้ ด้ทรงปรากฏแก่พระองค์สองครั้งแล้ว 10 และได้ทรงสัง่
พระองค์วา่ ด้วยการนี้ คือห้ามไม่ให้พระองค์ปฏิบตั ิตามพระอื่น แต่พระองค์ไม่ได้รักษาคาสั่งแห่งพระเย
โฮวาห์ 11 เหตุฉะนี้พระเยโฮวาห์ทรงตรัสแก่ซาโลมอนว่า “เพราะเหตุเจ้าได้กระทาการนี้มิได้รักษาคา
สัญญาไมตรี และข้อกฎหมายของเรา ซึ่ งเราได้สั่งแก่เจ้าเราจะคืนแผ่นดินจากเจ้าเป็ นแน่และจะให้แก่
ทาสของเจ้า 12 แต่เราจะไม่กระทาการนั้นในเวลาที่เจ้ามีชีวติ อยูเ่ พราะเห็นแก่ดาวิดบิดาของเจ้า แต่เราจะ
คืนแผ่นดินจากมือบุตรของเจ้า 13 แต่วา่ จะไม่คืนแผ่นดินทั้งหมด แต่จะให้ตระกูลหนึ่ งแก่บุตรของเจ้า
เพราะเห็นแก่ดาวิดผูท้ าสของเราและเพราะเห็นแก่กรุ งเยรู ซาเล็ม ซึ่ งเราได้เลือกไว้แล้ว”
สิ่ งที่น่าเศร้าใจที่สุดในพระชนมายุของกษัตริ ยซ์ าโลมอนก็คือเมื่อพระเจ้าทรงสาแดงให้
พระองค์เห็นทราบแล้วว่า พระองค์ทรงกระทาผิดด้วยข้อใดแล้ว แต่ซาโลมอนมิได้กลับพระทัยจากการ
ผิดนั้น ๆ เมื่อพระเจ้าทรงรับสั่งแก่ดาวิดซึ่ งเป็ นพระบิดาของกษัตริ ยซ์ าโลมอนถึงเรื่ องความบาปของดา
วิด กษัตริ ยด์ าวิดทรงกรรแสงคร่ าครวญเสี ยพระทัยในความผิดบาปของพระองค์เอง และทรงรับ
สารภาพผิดต่อพระเจ้า พระเจ้าทรงรับสั่งไว้ในพระธรรม 1 ยอห์น 1:9 เกี่ยวกับการรับสารภาพของเราว่า
อย่างไร? พระองค์ทรงทาอะไร? ความบาปที่ร้ายกาจรุ นแรงที่สุดคือการไม่ยอมรับสารภาพความผิดบาป
ที่ตนเองทาผิด และปฏิเสธไม่ยอมรับการอภัยบาปของพระเจ้า
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หากว่าท่านต้องการให้ชีวิตประสบความสาเร็ จ
โปรดอย่าลืมเทิดพระเจ้าไว้เป็ นอันดับหนึ่ง
สาหรับกิจการทุก ๆ อย่างในชีวติ ของท่าน พยายามทาทุกอย่างให้เป็ นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า
ทุกประการ อย่ามัว่ สุ มคบค้าสมาคมกับคนชัว่ เหมือนอย่างที่กษัตริ ยซ์ าโลมอนทรงคบค้าสมาคมกับคน
ชัว่ และอย่าให้เพื่อนเลว ๆ ดึงท่านไปจากการเรี ยนรวีวารศึกษา และชักชวนหรื อดึงดูดใจท่านไม่ให้รัก
พระเจ้า อย่าลืมอ่านพระธรรมคัมภีร์ทุกวันเป็ นประจา การเว้นหรื อละเลยการอ่านพระธรรมคัมภีร์จะทา
ให้ท่านลืมพระเยซูคริ สต์พระผูช้ ่วยไถ่บาปของท่าน
เมื่อกษัตริ ยซ์ าโลมอนหันพระพักตร์หนีจากพระประสงค์ของพระเจ้า ก็เท่ากับหันหลังให้พระ
ราชอาณาจักรของพระเจ้าซึ่ งพระเจ้าทรงประทานให้แก่ซาโลมอน
เพราะความบาปของกษัตริ ยซ์ า
โลมอนจึงทาให้รัชทายาทของพระองค์ตอ้ งสู ญเสี ยพระราชอาณาจักร พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่าถ้า
เราต้อนรับองค์พระเยซูคริ สต์และวางใจในพระเยซู เราจะกลายเป็ นบุตรของพระเจ้า ถ้าเราเป็ นบุตรของ
พระเจ้าเราก็กลายเป็ นรัชทายาทของพระเจ้าพร้อม ๆ กับพระเยซู โรม 8:17 ถ้าเรารักและเชื่อฟังพระเจ้า
และสารภาพความบาปของเราแล้ว
ในฐานะที่เราเป็ นบุตรของพระเจ้าเราจะได้รับมรดกแห่ง
ราชอาณาจักรของพระเจ้า และอยูใ่ นสวรรค์สถานกับพระเจ้าเป็ นนิ จนิ รันดร
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล
ภาคที่ 4 บทเรียนที่ 9
รัชทายาทของซาโลมอนสู ญเสี ยพระราชอาณาจักร
เรื่องในพระคัมภีร์ (1 พงศ์กษัตริ ย์ 11:4-13)
ขอท่านจาไว้ดว้ ยว่า บรรดาประชาชนทั้งหลายพากันชื่นชมยินดีในองค์กษัตริ ยซ์ าโลมอนเมื่อยัง
หนุ่ม ๆ อยู่ เพราะว่าซาโลมอนทูลขอพระปั ญญาจากพระเจ้า เพื่อจะได้ทรงปกครองราษฎรให้ถูกวิธีและ
ภายหลังพระองค์ทรงสร้างพระวิหารสวยงามใหญ่โตมโหฬารเป็ นสถานที่นมัสการพระเจ้า พระเจ้าทรง
พระราชทานโอกาสแก่กษัตริ ยซ์ าโลมอน เพื่อให้ทรงปกครองพระราชอาณาจักรได้ตามพระทัยโดย
อิสระ และทรงเปิ ดโอกาสให้ซาโลมอนได้สร้างอาณาจักรแห่งความสัจธรรมด้วย แต่ความทะนง
พระองค์ได้เข้ามาครอบงาพระทัยของซาโลมอน ภายใต้ความหรู หราสวยงามในราชอาณาจักรของซา
โลมอนนั้นก็มีความชัว่ ร้ายซ่อนเร้นอยูม่ ากมาย
การทรงคบค้าสมาคมกับบรรดากษัตริ ยอ์ ื่น ๆ และทรงเสกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งนานาชาติซ่ ึ ง
เป็ นพระราชธิ ดาของกษัตริ ยต์ ่าง ๆ ในยุคนั้นได้ทาให้ซาโลมอนทรงลุ่มหลงลืมพระกาย เจ้าหญิงบาง
พระองค์ทรงนมัสการพระเทียมเท็จ และชักชวนให้ซาโลมอนสร้างแท่นบูชาพระเหล่านั้น และ
ยิง่ กว่านั้นซาโลมอนเองยังพลอยหลงนมัสการรู ปปั้ นกับเจ้าหญิงเหล่านั้นด้วย มีพระรู ปอัศธาโรธและ
พระโมเล็คซึ่งทารู ปด้วยไม้และทองเหลือง กษัตริ ยซ์ าโลมอนทรงหักพระบัญญัติสองข้อแรกของพระ
เจ้าเสี ยแล้ว
เมื่อซาโลมอนทรงเริ่ มนมัสการรู ปปั้ นเหล่านั้น พระองค์ก็เริ่ มเหิ นห่างและทอดทิ้งพระวิหารอัน
สวยงามที่พระองค์ทรงสร้างไว้สาหรับนมัสการพระเยโฮวาห์ แม้วา่ กษัตริ ยซ์ าโลมอนจะทรงพระปรี ชา
สามารถ เฉลียวฉลาดและทรงแก้ไขปั ญหาสาคัญ ๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ก็ตาม แต่ถึงกระนั้นซาโลมอนยัง
ขาดพระทัยเมตตาเอื้ออารี ต่อคนยากจน และในไม่ชา้ ซาโลมอนก็ตอ้ งเลิกรักพระเจ้าซึ่ งเมื่อก่อนพระองค์
ทรงเคยรัก ทั้งนี้เพราะซาโลมอนทรงสร้างโบสถ์ให้แก่รูปเคารพบนยอดภูเขาเอลายโอนซึ่ งมองเห็นพระ
วิหารของพระเยโฮวาห์ได้ถนัด
กษัตริ ยซ์ าโลมอนได้ทาบาปและได้ทาให้พระเจ้าทรงโทมนัสพระทัย และพระเจ้าทรงรับสั่งว่า
พระองค์จะแยกเอาพระราชอาณาจักรไปจากราชตระกูลซาโลมอน แต่ไม่ใช่ขณะที่ซาโลมอนกาลังทรง
พระชนม์อยู่ พระเจ้าตรัสแก่ซาโลมอนว่า “เพราะเจ้าได้กระทาสิ่ งชัว่ ร้ายเหล่านี้และไม่ได้รักสัตย์สัญญา
ที่จะปฏิบตั ิเรา และเพราะเจ้าได้หนั กลับไปจากบัญญัติของเรา แน่นอนเราจาเป็ นต้องยกเอาอาณาจักร
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อิสราเอลออกไปจากตระกูลของเจ้า และจะมอบให้แก่ขา้ ราชการของเจ้า แต่เพื่อเห็นแก่คาสัญญาที่เราได้
ทาไว้กบั บิดาของเจ้า คือดาวิด ดาวิดรักเราและเชื่อฟังพระบัญญัติของเรา ฉะนั้นเราจะไม่เอาอาณาจักร
ทั้งหมดไปจากลูกหลานของเขา”
ข้าราชการของกษัตริ ยซ์ าโลมอนคนนี้ซ่ ึ งพระเจ้าตรัสอ้างถึงก็คือยาราบะอาม ยาราบะอามเป็ น
คนเข้มแข็งและมีความสามารถคนหนึ่ง สมัยเมื่อซาโลมอนยังสร้างป้ อมปราการ ยาราบะอามผูน้ ้ ีแหละ
เป็ นผูบ้ ญั ชาการสร้าง ให้คนในตระกูลเอ็ฟรายิมซึ่ งเป็ นตระกูลของตนเป็ นผูก้ ่อสร้างจนสาเร็ จ
วันหนึ่งมีศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าชื่ออะฮียาได้พบเด็กหนุ่มชื่อยาราบะอาม ขณะที่เขากาลัง
เดินทางไปกรุ งเยรู ซาเล็ม อะฮียาได้ถอดเสื้ อคลุมตัวใหม่ของยาราบะอามออก แล้วฉี กเป็ นชิ้น ๆ สิ บสอง
ชิ้น ซึ่ งแต่ละชิ้นเล็งถึงชาวอิสราเอลสิ บสองตระกูล อะฮียาได้มอบเสื้ อที่ฉีกแล้วให้ยาราบะอามสิ บชิ้น
และกล่าวว่าดังนี้ “จงเอาเสื้ อสิ บชิ้นนี้ไป เพราะพระเยโฮวาห์เจ้าตรัสดังนี้วา่ เราจะบันดาลให้ประเทศ
อิสราเอลหลุดจากมือของโอรสของซาโลมอน และเราจะมอบราษฎรสิ บตระกูลไว้ในมือของเจ้าและอีก
สองตระกูลเราจะมอบไว้ในมือของลูกหลานซาโลมอน ทั้งนี้ก็เพื่อเห็นแก่ดาวิดผูร้ ับใช้อนั สัตย์ซื่อของ
เรา

ควรจา
“แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และ
ความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติม
สิ่ งทั้งปวงเหล่านี้ให้” มัทธิว 6:33

ควรตอบ
1. ใครเป็ นผูช้ กั จูงซาโลมอนให้หนั เหออกจาก
พระเยโฮวาห์?...........................................
2. กษัตริ ยซ์ าโลมอนทรงสร้างอะไรใกล้ ๆ กับ
พระวิหาร?...................................................
3. พระเจ้าทรงตักเตือนซาโลมอนเมื่อทรงกระทา
ผิดบาปหรื อเปล่า?.................................

ควรทา
ระบายสี ให้สวย
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ภาคที่ 4
ชนชาติอสิ ราเอล
บทเรียนที่ 10
ระฮับอามวางภาระหนักบนบ่ าราษฎร
ข้ อพระธรรม 1 พงศ์กษัตริ ย์ 12:1-19
1 พงศ์กษัตริ ย ์ 12:1 ระฮับอามก็ไปเมืองเซเค็ม ด้วยพวกอิสราเอลทั้งปวงปะชุมกัน ณ เมืองเซ
เค็มเพื่อจะตั้งท่านไว้เป็ นกษัตริ ย ์ 2 เมื่อยาราบะอามบุตรนะบาตยังอยูไ่ ด้ยนิ เหตุการณ์น้ นั เพราะยาราบะ
อามซึ่งหนีจากกษัตริ ยซ์ าโลมอนยังอาศัยอยู่ ณ ประเทศอียปิ ต์ 3 เขาทั้งหลายจึงได้ให้เรี ยกท่านมา ยา
ราบะอามกับพวกอิสราเอลทั้งปวงก็มาเฝ้ าระฮับอามทูลว่า 4 พระราชบิดาของพระองค์ได้กระทาแอก
ของข้าพเจ้าทั้งหลายหนักนัก บัดนี้ขอพระองค์โปรดให้การหนักของพระราชบิดาและแอกหนักซึ่ งพระ
ราชบิดาไว้วางบนข้าพเจ้าทั้งหลายให้เบาขึ้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงจะปรนนิบตั ิพระองค์ 5 ระฮับอามตรัส
ว่า จงไปเถิดอีกสามวันจงกลับมาเฝ้ าอีก แล้วคนทั้งปวงจึงทูลลาไป 6 กษัตริ ยร์ ะฮับอามก็ปรึ กษากับผูเ้ ฒ่า
ซึ่ งเคยเฝ้ าซาโลมอนราชบิดาเมื่อทรงพระชนม์อยูว่ า่
ท่านทั้งหลายจะแนะนาให้เราตอบคนทั้งปวงนี้
อย่างไร? 7 คนเหล่านั้นจึงทูลว่า วันนี้ถา้ พระองค์จะปรนนิบตั ิตามใจราษฎรทั้งหลายและจะผ่อนปรนเอา
ใจเขา และตอบเขาด้วยถ้อยคาอันอ่อนหวานเขาทั้งหลายจะเป็ นทาสของพระองค์เป็ นนิจ 8 แต่ระฮับอา
มหาได้รับคาแนะนาของผูเ้ ฒ่าเหล่านั้นไม่ จึงไปปรึ กษากับคนหนุ่ม ๆ ที่รุ่นเดียวกันกับพระองค์ และยืน
อยูเ่ ฉพาะพระองค์ 9 พระองค์ตรัสถามเขาทั้งหลายว่าท่านจะแนะนาเราให้ตอบอย่างไรแก่คนเหล่านี้ ผู ้
ได้มาทูลว่า ขอให้แอกซึ่ งราชบิดาของพระองค์ได้วางบนข้าพเจ้าทั้งหลายให้เบาขึ้น 10 ส่ วนคนหนุ่มผู ้
วัฒนาขึ้นกับพระองค์ทูลว่า พระองค์จงตรัสแก่ราษฎรทั้งปวงผูไ้ ด้ทูลว่า ราชบิดาของพระองค์ได้ให้แอก
ของข้าพเจ้าหนัก ขอพระองค์ได้ทรงกระทาให้เบาขึ้น พระองค์จงตรัสดังนี้วา่ นิ้วก้อยของเราก็โตกว่า
บั้นเอวพระราชบิดาของเรา 11 และซึ่ งพระราชบิดาของเราได้วางแอกหนักบนเจ้าทั้งหลาย เราจะให้
เพิ่มเติมบนแอกของเจ้าหนักทวีข้ ึนอีกและซึ่งพระราชบิดาของเราได้โบยตีเจ้าด้วยไม้เรี ยว เราจะโบยตี
เจ้าด้วยแมลงป่ อง 12 ยาราบะอามกับพวกอิสราเอลก็มาเฝ้ าระฮับอาม ณ วันที่สาม ตามที่กษัตริ ยไ์ ด้ทรง
รับสั่งไว้วา่ จงกลับมาหาเราอีกในวันที่สามนั้น 13 ฝ่ ายกษัตริ ยไ์ ด้ทรงละทิ้งคาแนะนาของผูเ้ ฒ่าซึ่ งเขาทูล
แนะนาพระองค์ไว้ และตอบพวกนั้นด้วยคาหยาบคาย 14 ตรัสแก่เขาตามคาแนะนาของคนหนุ่ม ๆ นั้น
ว่า พระราชบิดาของเราได้กระทาให้แอกของพวกเจ้าหนักไป แต่เราจะเพิ่มให้แอกของเจ้าหนักอีก พระ
ราชบิดาของเราได้โบยตีเจ้าด้วยไม้เรี ยว แต่เราจะโบยตีเจ้าด้วยแมลงป่ อง 15 กษัตริ ยห์ าได้ทรงเชื่อฟังฝูง
คนเหล่านี้ไม่เพราะเหตุการณ์น้ นั เป็ นมาแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อได้ให้คาตรัสของพระองค์สาเร็ จ ซึ่ง
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พระองค์ตรัสโดยอะฮียาชาวซีโดนและยาราบะอามบุตรนะบาต 16 เมื่อพวกอิสราเอลทั้งปวงเห็นแล้วว่า
กษัตริ ยห์ าได้ทรงฟังคาร้องทุกข์ของเขาทั้งหลายไม่ จึงกราบทูลตอบกษัตริ ยว์ า่ พวกเรามีอะไรเกี่ยวข้อง
กับดาวิดเล่า? เราไม่มีผลประโยชน์อะไรในบุตรเจสซี โอ้อิสราเอล จงไปยังทับอาศัยเถิด ดาวิดจงดูแล
เชื้อวงศ์ของตัวเองเถิด พวกอิสราเอลนั้นต่างคนก็ต่างไปยังทับอาศัยของตน 17 แต่ส่วนชาติอิสราเอลซึ่ ง
อาศัยในหัวเมือง แห่งตระกูลยูดา ระฮับอามยังได้ครอบครองเขาอยู่ 18 คราวนั้นกษัตริ ยร์ ะฮับอามได้
ทรงใช้ให้อะโดรามเจ้าพนักงานเกณฑ์พลโยธาไปหาเขา
และพวกอิสราเอลได้เอาหินขว้างเขาตาย
กษัตริ ยร์ ะฮับอามก็ได้เสด็จขึ้นราชรถรี บหนีไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มโดยเร็ ว 19 พวกอิสราเอลจึงได้กบฏต่อ
ราชวงศ์ของดาวิดจนถึงทุกวันนี้

อุทาหรณ์
ระฮับอามเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติแตกต่างกับสมเด็จพระนางวิคตอเรี ยแห่งประเทศอังกฤษเมื่อ
ประชาชนพากันไปปลุกเจ้าหญิงวิคติเรี ยและทูลเชิญให้เป็ นสมเด็จพระราชินีประเทศอังกฤษ พระนาง
วิคตอเรี ยทรงลุกขึ้นจากพระที่ และทรงคุกพระชงค์ลงนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า และทูลขอพระ
ปั ญญาจากพระเจ้าเพื่อจะบริ หารราชการแผ่นดินอย่างถูกต้องไม่ผดิ พลาด พระราชิ นีแสนดีพระองค์น้ ีได้
ทรงปกครองอาณาจักรอังกฤษอยูเ่ ป็ นเวลาหกสิ บสี่ ปี มีผทู ้ ูลถามพระนางว่า อะไรเป็ นเคล็ดลับของการ
ปกครอง พระนางทรงหยิบหนังสื อเล่มหนึ่งออกจากโต๊ะทรงพระอักษรแล้วตรัสว่า หนังสื อนี้แหละที่
ช่วยฉันปกครองประเทศ และหนังสื อเล่มนี้น้ นั คือพระคริ สตธรรมคัมภีร์
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล
ภาคที่ 4 บทเรียนที่ 10
ระฮับอามวางภาระหนักบนบ่ าราษฎร
เรื่องในพระคัมภีร์ (1 พงศ์กษัตริ ย์ 12:1-19)
กษัตริ ยซ์ าโลมอนทรงสื บราชสมบัติในสภาพที่ผาสุ กที่สุด แต่ในตอนปั้ นปลายแห่งรัชสมัยเป็ น
เรื่ องเศร้าที่สุด ซาโลมอนมิได้ทรงพระชนม์อยูด่ ว้ ยพระปั ญญาของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงพระราชทาน
ซาโลมอนทรงหลู่พระเกียรติของพระเจ้าและทาลายบทบัญญัติของพระองค์ โดยทรงเสกสมรสกับหญิง
หลายชาติหลายภาษานอกจากหญิงชนชาติอิสราเอล
ทันทีที่ระฮับอามได้สืบราชสมบัติหลังจากกษัตริ ยซ์ าโลมอนเสด็จสวรรคตแล้ว ประชาราษฎร
ได้แต่งตั้งยาราบะอามขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อร้องทุกข์ขอผ่อนปรนภาระเรื่ องภาษีอากร ราษฎรพากันร้อง
ทุกข์วา่ สมเด็จพระชนกได้วางแอกหนักบนบ่าของราษฎร ฉะนั้นขอให้ลดภาษีอากรลงเสี ยบ้าง ระฮับ
อามกษัตริ ยห์ นุ่มของชนชาติอิสราเอล ขอเวลาตรึ กตรองดูสามวันแล้วจะให้คาตอบแก่ราษฎร ครั้นแล้ว
ระฮับอามจึงเรี ยกบรรดาข้าราชการผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ช้ นั อาวุโสพร้อมทั้งบรรดาพระสหาย
ถ้าหากว่าระฮับอามทูลขอการทรงนาจากพระเจ้า เราก็เชื่อแน่เหลือเกินว่าพระเจ้าคงรับสัง่ แก่
ระฮับอาบว่าควรทาอะไรต่อไป และต้นเหตุที่นาความยุง่ ยากมาให้ครั้งนี้ก็เนื่ องจากการหลงไหว้รูปปั้ น
พระเจ้าคงจะประทานคาแนะนาที่ ดี ๆ ให้ แต่ปรากฏว่าระฮับอามมิได้ทูลขอต่อพระเจ้าเลย
ครั้งแรกระฮับอาบประชุมขอความเห็นจากราชการอาวุโส คนพวกนี้รับราชการช่วยปกครอง
บ้างเมืองอยูใ่ นรัชกาลของซาโลมอนราชบิดาระฮับอาม คนอาวุโสนี้จึงทูลแนะนาให้ตอบแก่ราษฎรโดย
สุ ภาพอ่อนโยนและจะยอมลดผ่อนภาษีลงมา แต่คาแนะนานี้ไม่พอพระทัยกษัตริ ยห์ นุ่มผูเ้ บาปั ญญาเลย
ดังนั้นกษัตริ ยร์ ะฮับอามจึงทรงหารื อกับบรรดาเจ้านายหนุ่ม ๆ รุ่ นราวคราวเดียวกันว่าจะทาประการใดดี
บรรดาเจ้านายหนุ่ม ๆ รุ่ นนี้ถูกอบรมและโตขึ้นมาพร้อม ๆ กับพระราชาหนุ่มองค์น้ ี ดังนั้น คน
พวกนี้จึงไม่รู้จกั ความเดือดร้อนของราษฎรแต่ประการใดเลย เมื่อระฮับอามตรัสถามของความเห็นคน
หนุ่มพวกนั้นจึงทูลแนะนาว่า “พระราชบิดาของเราได้วางภาระหนักบนบ่าของพวกท่าน แต่เราจะให้
ภาระนั้นหนักยิง่ ขึ้นกว่าเดิม พระชนกของเราใช้ไม้เรี ยวเฆี่ยนตีพวกเจ้า แต่เราจะให้แมลงป่ องต่อยพวก
เจ้าให้ฟกช้ า นิ้วเล็ก ๆ ของเราก็โตกว่าบั้นเอวบิดาของเรา” คาแนะนาของคณะคนหนุ่ม ๆ เป็ นที่จุใจของ
ระฮับอาม และระฮับอามได้รับสัง่ แก่ราษฎรอย่างเกรี้ ยวกราดและหยาบคาย ทั้งบอกว่าจะทาให้ภาระเพิ่ม
หนักมากกว่าสมัยของพระราชบิดาด้วย
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ระฮับอามคิดว่าคงทาให้ทุก ๆ คนเชื่อฟังคาสั่งของตนได้ แต่แทนที่จะเป็ นดังนั้น ประชาชนทาง
ฝ่ ายเหนือของประเทศอิสราเอลพากันขบถไม่ยอมอยูใ่ ต้อานาจระฮับอามต่อไป ราษฎรพวกนั้นพากัน
ติดตามยาราบะอาม ตามที่พระเจ้าได้ทรงรับสั่งไว้ล่วงหน้าแล้วว่า เพราะกษัตริ ยซ์ าโลมอนหลงไหว้รูป
เคารพ ฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องแยกอาณาจักรสิ บส่ วนให้แก่ยาราบะอามตามที่พระองค์ทรงสัญญา แต่ตระ
กูลยูดาและตระกูลเบ็นยามินยังจงรักภักดีต่อระฮับอามอยู่ พระเจ้ายังทรงให้สองตระกูลนี้เหลืออยูแ่ ละ
ติดตามไปก็เพราะพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ต่อดาวิด เมื่อบ้านเมืองแยกออกเป็ นสองแผ่นดินเช่นนี้แล้ว ก็
ไม่เคยรวมกันเป็ นประเทศเดียวได้อีกเลย คาตอบอันอ่อนโยนจะดีกว่าคาตอบอันเหี้ ยมเกรี ยมกักขละซึ่ ง
ทาให้ราษฎรโกรธแค้น จึงพากันแยกออกเป็ นอีกประเทศหนึ่ง ระฮับอามจึงเกณฑ์ทหารเป็ นกองทัพเพื่อ
บีบบังคับราษฎรให้กลับมารวมกันตามเดิม แต่พระเจ้าทรงส่ งทูตคนหนึ่งให้ไปบอกแก่ราษฎรทั้งสอง
ฝ่ ายว่า พวกเขาจะไม่ฆ่าญาติพี่นอ้ งของเขาเอง ระฮับอามเชื่อฟังแล้วยกทัพกลับไป

ควรจา
“ความเย่อหยิง่ จองหองนาไปถึงความพินาศ และจิตใจที่จองหองนาไปถึงการล้มลง” สุ ภาษิต
16:18

ควรตอบ
(จงเติมคาในช่องว่าง)
เมื่อระฮับอามได้ถามเจ้านายหนุ่ม ๆ ว่าควรจะทาประการใดดี คนพวก
นั้นตอบว่า “จงไปบอกแก่ราษฎรว่าดังนี้วา่ บิดาของเราได้วางภาระหนักบนบ่า
ของท่านทั้งหลายแต่เราจะทาให้
........................................................................................................................

ควรทา
จงลากเส้นจากจุดเลข 1 ถึงเลข 25 แล้วระบายสี
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ภาคที่ 4
ชนชาติอสิ ราเอล
บทเรียนที่ 11
ชาวอิสราเอลกราบไหว้ รูปโคทองคา
ข้ อพระธรรม 1 พงศ์กษัตริ ย์ 12:25-13:1-6
1 พงศ์กษัตริ ย ์ 12:25 คราวนั้นยาราบะอามก็สร้างเมืองเซเค็มในภูเขาเอ็ฟรายิมขึ้นใหม่ ทรงอาศัย
อยูท่ ี่น้ นั แล้วออกไปสร้างเมืองพะนูเอล 26 ยาระบาอามก็ทรงดาริ วา่ ชะรอยแผ่นดินจะกลับไปเป็ นของ
ราชวงศ์ของดาวิดอีก 27 ถ้าไพร่ พลเหล่านี้จะขึ้นไปถวายบูชาในโบสถ์แห่งพระเยโฮวาห์ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ใจแห่งไพร่ พลนี้ ก็จะกลับไปยังนายเขาคือระฮับอามกษัตริ ยย์ ดู า แล้วก็จะฆ่าเราเสี ยและพล
ไพร่ ก็จะกลับไปหาระฮับอามกษัตริ ยย์ ดู าอีก 28 กษัตริ ยจ์ ึงทรงใคร่ ครวญ แล้วก็ทารู ปโคสองรู ปด้วย
ทองคา แล้วตรัสว่า ซึ่ งท่านทั้งหลายจะขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มก็ลาบากเหลือกาลังนัก โอ อิสราเอล นี่
แน่ะเป็ นพระของท่าน ซึ่ งได้นาท่านออกมาจากประเทศอียปิ ต์ 29 ท่านก็ต้ งั รู ปโครู ปหนึ่งไว้ที่เมืองเบ็ธ
เอล และอีกรู ปหนึ่งนั้นตั้งไว้ที่เมืองดาน 30 การณ์น้ ี เป็ นเหตุให้เกิดความผิดเพราะไพร่ พลได้พากันขึ้น
ไปไหว้นมัสการแก่รูปนั้นซึ่ งอยูใ่ นเมืองดาน 31 แล้วท่านได้สร้างโบสถ์ไว้ในที่เนิ นสู ง ได้เลือกคนออก
จากไพร่ พลสามัญมิใช่บุตรของเลวีต้ งั ไว้เป็ นปุโรหิ ต 32 ยาราบะอามก็ต้ งั ธรรมเนียมนิยมการเลี้ยงกันใน
เดือนแปดวันที่สิบห้า
เหมือนอย่างการเลี้ยงซึ่ งถือกันในตระกูลยูดาและท่านก็ถวายบูชาบนแท่นนั้น
ท่านได้ถวายบูชาแก่รูปวัวเหล่านั้นซึ่ งท่านได้สร้างไว้ในเมืองเบ็ธเอลด้วย และท่านได้ต้ งั ปุโรหิ ตไว้ใน
เมืองเบ็ธเอล สาหรับรักษาการนมัสการที่เนินสู งซึ่ งท่านได้สร้างไว้แล้วนั้น 33 ท่านได้ต้ งั การเลี้ยง
สาหรับพวกอิสราเอลในวันที่สิบห้าเดือนแปดดังที่ท่านกาหนดไว้ตามชอบพระทัยของท่าน แล้วได้ข้ นึ
ไปที่แท่นซึ่ งได้สร้างไว้ที่เมืองเบ็ธเอลเผาเครื่ องหอมบูชา
บทที่ 13:1 มีผพู ้ ยากรณ์แห่งพระเจ้าคนหนึ่งมาจากตระกูลยูดา ยังเมืองเบ็ธเอล ตามคาแห่งพระ
เยโฮวาห์ ส่ วนยาราบะอามก็ยนื อยูแ่ ท่นเผาเครื่ องหอม 2 ผูพ้ ยากรณ์ได้ร้องถึงแท่นนั้นโดยคาแห่งพระเย
โฮวาห์ โอ้แท่น โอ้แท่น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ “นี่แน่ะ จะมีราชบุตรองค์หนึ่งเกิดแก่เชื้อวงศ์แห่งดาวิด
ชื่อโยซี ยา บนเจ้านั้นท่านจะเผาปุโรหิ ตแห่งที่เนิ นสู งนั้น ซึ่ งเคยเผาเครื่ องหอมบนเจ้าทั้งจะเผากระดูกคน
บนเจ้าด้วย 3 ผูพ้ ยากรณ์ได้ประกาศในวันนั้นว่า นี่จะเป็ นสาคัญว่าพระเยโฮวาห์ได้ตรัสแล้ว ดูก่อนท่าน
ทั้งหลาย แท่นนี้จะได้ถูกทาลายเสี ย และมูลเถ้าที่อยูบ่ นแท่นนั้นจะได้ร่วงลง 4 อยูม่ าเมื่อกษัตรยิ์ยาราบะ
อามได้ยนิ คาแห่งผูพ้ ยากรณ์แห่งพระเจ้าได้ร้องว่าด้วยแท่นในเมืองเบ็ธเอลนั้น ยาราบะอามก็เหยียดพระ
หัตถ์ออกจากแท่น ทรงร้องไห้จบั เขาไว้ และหัตถ์ซ่ ึ งเหยียดออกนั้นก็เหี่ ยวแห้งไป ท่านจึงชักพระหัตถ์
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กลับมาหาตัวอีกไม่ได้ 5 อนึ่งแท่นนั้นก็แตกทาลายเสี ย และมูลเถ้าก็ร่วงลงจากแท่น ตามสาคัญซึ่ งผู ้
พยากรณ์ของพระเจ้าได้กาหนดไว้ตามคาแห่งพระเยโฮวาห์ 6 กษัตริ ยจ์ ึงตรัสแก่ผพู ้ ยากรณ์ของพระเจ้า
ว่าจงอธิ ษฐานขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้มือของข้าพเจ้าหายเป็ นปกติ ผูพ้ ยากรณ์แห่งพระเจ้าก็
อธิ ษฐานทูลพระเยโฮวาห์ แล้วหัตถ์แห่งกษัตริ ยก์ ็หายเป็ นปกติอย่างเดิม

อุทาหรณ์
อับราฮัม ลินคอนจะถูกเรี ยกว่า “ลิงซื่อสัตย์” เสมอ มีแม่ทพั สาคัญคนหนึ่งชื่ อสะโตนวอลล์แจ็ค
สัน คนมักตั้งฉายาให้เพราะบุคลิกลักษณะเด่นของคนนั้น ๆ เช่นเราเคยเรี ยกเจ้าองค์หนึ่งของจังหวัด
ภาคเหนื อที่มีพระทัยดุร้ายเด็ดขาดมาก ถ้าร้องว่า “อ้าว-” คนนั้นต้องถูกตัดสิ นประหารชีวิต ใคร ๆ จึง
เรี ยกว่า “เจ้าอ้าว...” คนที่ไม่ค่อยธุ ระยุง่ กับใคร ๆ แต่ชอบอยูโ่ ดดเดี่ยวเรามักเรี ยกคนนั้นว่า “ฤาษี” ถ้าคิด
ดูสักหน่อยก็น่าประหลาดใจที่มีฉายาให้แก่อบั ราฮัมปรากฏในพระคริ สตธรรมเดิมว่า “สหายของพระ
เจ้า” คนเรี ยกกษัตริ ยด์ าวิดว่า “นักร้องเสี ยงทองของชนชาติอิสราเอล” และสาวกที่ได้ใกล้ชิดของพระ
เยซูคนหนึ่งมีผตู ้ ้ งั ฉายาว่า “ยอห์นศิษย์ที่รักของพระเยซู ” ยาราบะอามมีฉายาในทางที่ไม่ดี และใคร ๆ
เรี ยกว่า “บุคคลที่ทาให้ชนชาติอิสราเอลหลงกระทาบาป” ช่างเป็ นชื่อที่น่ากลัวอะไรเช่นนั้น
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล
ภาคที่ 4 บทเรียนที่ 11
ชาวอิสราเอลกราบไหว้ รูปโคทองคา
เรื่องในพระคัมภีร์ (1 พงศ์กษัตริ ย์ 12:25-13:1-6)
ยาราบะอามถูกสถาปนาให้เป็ นกษัตริ ยข์ องชนชาติอิสราเอลสิ บตระกูลซึ่งกบถต่อระฮับอาม
ราษฎรพวกนี้ ต้ งั เมืองหลวงใหม่ของตนที่เมืองเซเค็ม ยาราบะอามบอกแก่ตนเองว่า จาเราจะต้องสร้าง
แท่นบูชาขึ้นให้คนกราบไหว้นมัสการพระเจ้าแทนที่จะต้องไปนมัสการพระเจ้าที่แห่งอื่น
ยาราบะอามรู ้วา่ ราษฎรทั้งหลายมีใจรักและผูกพันอยูก่ บั พระวิหารของพระเจ้าในกรุ งเยรู ซาเล็ม
และเมื่อถึงเทศกาลวันกินเลี้ยงตามพิธีศาสนาผูค้ นก็จะพากันไปนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้ ณ ที่น้ นั แต่
เนื่องจากยาราบะอามไม่ไว้วางใจพระเจ้า ยาราบะอามจึงได้กระทาสิ่ งชัว่ ร้ายมากต่อพระพักตร์ พระเจ้า
ยาราบะอามเคยหนีไปอยูป่ ระเทศอียปิ ต์ชวั่ คราวและได้เห็นราษฎรชาวอียปิ ต์กราบไหว้โคเป็ นพระ
เจ้าของตน ดังนั้นยาราบะอามจึงตัดสิ นใจนารู ปโคทองคาสองรู ปและตั้งไว้กลางเมืองให้คนกราบไหว้
นมัสการรู ปโคทองคานั้น
ยาราบะอามจึงอธิบายให้ราษฎรฟังว่า “เป็ นการลาบากและไกลเกินไปที่จะต้องเดินทางลงไป
นมัสการพระเจ้าถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม ฉะนั้นจึงได้สร้างพระอีกหลายองค์ข้ ึนใหม่ที่เมืองดานและเมืองเบ็ธ
เอล พระเหล่านี้แหละที่เป็ นผูช้ ่วยนาพวกท่านให้ออกมาจากประเทศอียปิ ต์ จงพากันกราบไหว้นมัสการ
เถิด”
ใครเป็ นผูน้ าชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียปิ ต์จริ ง ๆ เวลานั้นรู ปโคทองคาเหล่านี้อยูท่ ี่
ไหน? ก็คงเป็ นเพียงโลหะชนิดหนึ่งอยูใ่ นดินเท่านั้นใช่ไหม? คาอ้างของยาราบะอามนั้นไม่จริ งเลย และ
อีกประการหนึ่งรู ปโคทองคาเหล่านั้นก็เป็ นสิ่ งที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ ึนด้วยมือ มนุษย์สามารถแกะสลักรู ป
จากไม้ หรื องาช้างเพียงเป็ นเครื่ องประดับประดาเท่านั้น บ้างก็แกะสลักหิ นทาเป็ นตึกหรื ออาคารหรื อทา
เป็ นอนุสาวรี ยป์ ระจาสวนสาธารณะ ประชาชนก็พากันชื่ นชมนิยมยินดี แต่ไม่หมายความว่าจะให้พากัน
ไปกราบไหว้บูชาวัตถุเหล่านั้นเป็ นเสมือนพระของตน แต่พระบัญญัติของพระเจ้าได้สั่งสอนและตรัส
ห้ามไว้วา่ “อย่างกราบไหว้บูชารู ปปั้ น ไม่วา่ จะเป็ นรู ปร่ างลักษณะสัณฐานใด ๆ จะเป็ นสิ่ งในสวรรค์
ท้องฟ้ าเบื้องบน หรื ออยูใ่ ต้ดินเบื้องล่าง หรื อในน้ า เจ้าทั้งหลายอย่ากราบไหว้บูชาสิ่ งเหล่านี้เลย” แต่ถึง
กระนั้นก็ยงั มีมนุษย์บางจาพวกในโลกนี้กราบไหว้บูชารู ปปั้ นหรื อรู ปประดิษฐ์เหล่านั้น การกระทานี้จดั
ว่าเป็ นการบาปอย่างยิง่ ที่จะกระทาเช่นนั้นต่อพระเจ้าผูท้ รงเนรมิตสร้างฟ้ าสวรรค์และจักรวาล พระเจ้าผู ้
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เนรมิตสร้างสิ่ งสารพัดเท่านั้นจึงสมควรที่เราจะกราบไหว้บูชาพระเจ้าซึ่งเรากราบไหว้บูชาเป็ นพระเจ้า
ซึ่ งทรงอิทธิ ฤทธิ์ เหนือสิ่ งสารพัดทั้งปวง พระองค์ทรงใหญ่ยงิ่ นัก
ยาราบะอามแสร้งทาเป็ นห่วง คิดถึงการเดินทางไกลไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ของราษฎรแต่
ความจริ งแล้วยาราบะอามคิดถึงตัวของเขาเองมากกว่า
ทุกวันนี้พญามารก็ยงั แนะนาเราอย่างเดียวกัน มันบอกว่าเดี๋ยวนี้ระยะทางไกลและร้อนด้วยอย่า
ไปเรี ยนรวีวารศึกษาเลย วันนี้ยงั ไม่ตอ้ งไปก็ได้ เราเหนื่ อยนักนอนสักหน่อยก็ได้ ฝนก็กาลังจะตก ขืนไป
ก็เปี ยกหมดเท่านั้น อย่าไปเลยดีกว่า มารแนะนาให้เรามักง่าย ทางานง่าย ๆ เสมอ
ราษฎรของยาราบะอามเริ่ มพากันนมัสการรู ปโคทองคาเหล่านั้น พระเจ้าทรงโทมนัสพระทัยที่
เห็นคนกราบไหว้บูชารู ปปั้ นเช่นนั้น แต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้น ยาราบะอามได้ต้ งั รู ปปั้ นให้คนบูชาทัว่ เมืองตั้ง
ไว้ตามเนิ นเขาและในที่สูง ๆ ทัว่ พระราชอาณาจักร และชักชวนให้ราษฎรกราบไหว้รูปปั้ นยาราบะอาม
สร้างศาลหรื อศาลาเป็ นที่ประดิษฐานรู ปปั้ นเหล่านั้น
แต่บรรดาปุโรหิ ตจากตระกูลเลวีไม่ยอมร่ วม
นมัสการพระรู ปปั้ นของยาราบะอามเลย ดังนั้นยาราบะอามจึงเลือกคนสามัญทัว่ ๆ ไปจากตระกูลต่าง ๆ
แล้วตั้งให้เป็ นปุโรหิ ตแทน คนพวกนี้แหละที่ช่วยสั่งสอนให้พวกอิสราเอลทาบาปมากขึ้น

ควรจา
“อย่าได้มีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราเลย” อพยพ 20:3

ควรตอบ
1.เหตุใดยาราบะอามจึงไม่อยากให้ราษฎรพากันไปนมัสการพระเจ้าที่พระวิหารในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม .............................................................................................................................................
2.ยาราบะอามได้บอกแก่ราษฎรถึงเรื่ องรู ปโคทองคาสองรู ป
ที่ประดิษฐานไว้วา่ อย่างไร
......................................................................................................

ควรทา
ระบายสี รูปนี้ให้สวย
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ภาคที่ 4
ชนชาติอสิ ราเอล
บทเรียนที่ 12
พระเจ้ าทรงคุ้มครองเอลียาห์
ข้ อพระธรรม 1 พงศ์กษัตริ ย์ 17:1-24
1 พงศ์กษัตริ ย ์ 17:1 เอลียาห์ชาวทิชบีผอู ้ าศัยอยูก่ บั ชาวกิเลอาด ทูลอาหับว่า พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าแห่งอิสราเอลซึ่ งข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิทรงพระชนม์อยูแ่ น่ฉนั ใด จะไม่มีน้ าค้างหรื อน้ าในปี เหล่านี้เว้นแต่
ข้าพเจ้าจะทูลขอ 2 และคาแห่งพระเยโฮวาห์มายังเอลียาห์วา่ 3 “จงไปข้างทิศตะวันออกและซ่อนตัวอยูท่ ี่
ลาธารเครี ท ซึ่ งอยูใ่ กล้แม่น้ าจอร์ แดน 4 เจ้าจงดื่มน้ าที่ลาธารนั้น และเราจะได้สั่งอีกาทั้งหลายให้เลี้ยงเจ้า
ที่นนั่ ” 5 ท่านก็ได้ไปตามพระดารัสแห่งพระเยโฮวาห์ คือไปอาศัยริ มลาธารเครี ท ซึ่ งอยูใ่ กล้แม่น้ า
จอร์ แดน 6 และอีกาทั้งหลายก็ส่งขนมปั งและเนื้อให้เวลาเช้าเวลาเย็นและท่านได้ดื่มน้ าที่ลาธาร 7 อยูม่ า
ภายหลังลาธารนั้นก็แห้งไปเพราะไม่มีฝนในแผ่นดิน 8 พระดารัสของพระเยโฮวาห์มาถึงท่านว่า 9 “จง
ลุกขึ้นไปเมืองศาเรฟัท ซึ่ งขึ้นแก่ไซดอนอาศัยอยูท่ ี่นนั่ นี่ แน่ะเราสั่งแก่หญิงม่ายคนหนึ่ งให้เลี้ยงเจ้า” 10
ท่านลุกขึ้นไปเมืองซาตาเลร็ บ เมื่อมาถึงประตูเมืองแล้วที่นนั่ มีหญิงม่ายคนหนึ่งกาลังเก็บฟื นอยู่ ท่านจึง
ร้องเรี ยกเขาว่า ขอน้ าในภาชนะให้ฉนั ดื่มสักหน่อยเถิด 11 เมื่อเขากาลังไปเอาน้ านั้น ท่านร้องบอกหญิง
นั้นว่า ขอหยิบขนมปั งติดมือมาให้ฉนั สักหน่อยด้วย 12 หญิงนั้นจึงว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรง
พระชนม์อยูแ่ น่ฉนั ใด ข้าพเจ้าไม่มีขนมปั งสักอันหนึ่งเลย มีแต่แป้ งสักกามือหนึ่งในหม้อ และน้ านมนิ ด
หน่อยในขวด และนี่แน่ะ ฉันเก็บฟื นสองดุน้ เพื่อจะไปทาขนมปั งสาหรับดิฉนั และบุตร เมื่อเรากิน
หมดแล้วก็คงอดตาย 13 และเอลียาห์จึงกล่าวแก่นางว่า อย่ากลัวเลย จงไปทาตามที่เจ้าได้กล่าวนั้น แต่จง
ทาขนมอันเล็ก ๆ มาให้ฉนั ก่อน แล้วจึงทาสาหรับเจ้าและบุตร 14 ด้วยพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
อิสราเอลได้ตรงตรัสดังนี้วา่ แป้ งในหม้อนั้นจะไม่หมด และน้ ามันในขวดจะไม่ขาดจนถึงวันนั้นซึ่ งพระ
เยโฮวาห์จะได้ทรงบันดาลให้ฝนตกบนพื้นแผ่นดิน 15 นางก็ได้ทาตามคาขอร้องของเอลียาห์ เอลียาห์
กับนางนั้นและครอบครัวก็ได้กินต่อมาช้านาน 16 แป้ งในหม้อนั้นมิได้หมดไป และน้ ามันในขวดตามคา
ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงตรัสแก่เอลียาห์น้ นั 17 ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ บุตรชายหญิงม่ายแม่เรื อนก็
ป่ วยลง มีอาการหนักมากจนถึงแก่ความตาย 18 หญิงนั้นกล่าวแก่เอลียาห์วา่ โอ้คนแห่งพระเจ้า? ข้าพเจ้า
มีเรื่ องอะไรเกี่ยวข้องกับท่าน ท่านจึงให้ขา้ พเจ้าระลึกถึงการผิดของข้าพเจ้า และฆ่าบุตรของข้าพเจ้าเสี ย?
19 เอลียาห์จึงว่าแก่นางว่า จงให้บุตรนั้นแก่ฉนั เถิด และท่านก็รับบุตรนั้นจากอกของแม่ นาขึ้นไปห้อง
ชั้นบนที่ท่านอาศัย และวางลงบนที่นอนของท่าน 20 และท่านได้ร้องทูลพระเยโฮวาห์ ข้าแต่พระเยโฮ
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วาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงบันดาลให้การร้ายนี้ซ่ ึ งข้าพเจ้าอาศัยโดยฆ่าบุตรของนางเสี ย
หรื อ? 21 ท่านก็หายใจใส่ เด็กนั้นสามครั้งแล้ว ร้องทูลพระเยโฮวาห์วา่ โอ้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพเจ้าขอให้จิตใจของเด็กนี้ กลับเข้ามาสู่ กายเขาอีกเถิด 22 พระเจ้าได้ทรงสดับฟังคาของเอลียาห์ จิตใจ
ของเด็กคนนั้นก็ได้กลับเข้าสู่ กายเขาอีก เขาก็มีชีวติ ฟื้ นขึ้น 23 เอลียาห์ก็อุม้ เด็กนั้นลงมายังห้องชั้นล่างส่ ง
ให้แก่มารดา แล้วว่า จงดูเถิด บุตรของท่านมีชีวิตเป็ นขึ้นแล้ว 24 หญิงนั้นจึงกล่าวแก่เอลียาห์วา่ เดี๋ยวนี้
ข้าพเจ้ารู ้แล้วว่าท่านเป็ นคนแห่งพระเจ้า และคาตรัสแห่งพระเยโฮวาห์โดยปากท่านก็เป็ นความจริ ง
เรื่ องนี้สอนให้เราเห็นว่า เมื่อพระเจ้าสั่งให้ไปทางไหนก็ตาม พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงดูอยูเ่ สมอ
พระเจ้าทรงสามารถบริ การทุกสิ่ งตามที่เราต้องการ ยิง่ กว่านั้นอีก ประสบการณ์เหล่านี้ก็ช่วยให้เราเห็น
ใจคนอื่นที่อยูใ่ นฐานะเดียวกัน ทั้งเพิม่ ความเชื่ อให้เราเพื่อจะช่วยคนอื่นอย่างที่เอลียาห์ได้ช่วยแม่ม่าย
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล
ภาคที่ 4 บทเรียนที่ 12
พระเจ้ าทรงคุ้มครองเอลียาห์
เรื่องในพระคัมภีร์ (1 พงศ์กษัตริ ย์ 17:1-24)
พระเจ้าทรงเลือกเอลียาห์เป็ นศาสดาพยากรณ์เพื่อสั่งสอนพระดารัสของพระองค์ วันหนึ่งเอลี
ยาห์ได้เข้าไปปรากฏตัวต่อพระพักตร์ อาหับในทันทีทนั ใด และทูลกษัตริ ยอ์ าหับว่า “ในฐานะที่พระ
เจ้าของชนชาติอิสราเอลยังทรงพระชนม์อยู่ ซึ่ งข้าพระองค์ยดึ มัน่ อยูใ่ นฝ่ ายพระเยโฮวาห์องค์น้ ี พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไปจะไม่มีน้ าค้างหรื อฝนตกลงมา จนข้าพระองค์จะได้ทูลขอพระเจ้าเที่ยง
แท้อีกวาระหนึ่ง” พูดเสร็ จแล้วเอลียาห์ก็ปลีกตัวหนีไปโดยเร็ วเหมือนในลักษณะที่เข้ามา แต่เอลียาห์จะ
หนีไปให้พน้ พระพิโรธของกษัตริ ยอ์ าหับผูไ้ ร้ธรรมองค์น้ ีอย่างไร? พระเจ้าตรัสแก่เอลียาห์ให้ไปซ่อนตัว
อยู่ ณ ที่ปลอดภัยแห่งหนึ่ง ดังนั้นเอลียาห์จึงหนีไปซ่อนตัวอยูท่ ี่ลาธารแห่งหนึ่งชื่อเครี ท ซึ่งไหลจากภูเขา
ลงสู่ แม่น้ าจอร์ แดน
ท่านลองวาดภาพดูก็แล้วกันว่า ถ้าหากฝนไม่ตกหรื อไม่มีน้ าค้างเลยตลอดอีกสามปี ข้างหน้าผืน
แผ่นดินจะเป็ นลักษณะอย่างไร? เอลียาห์ไม่ทราบเลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่ตวั ของเขาเองในเมื่อเกิดการ
แห้งแล้งเช่นนั้น เอลียาห์ไม่เป็ นทุกข์เดือดร้อนด้วยประการใด ๆ แต่ไว้วางใจในองค์พระเจ้า พระเจ้าจึง
เลือกถ้ าในหุ บเขาแห่งหนึ่งให้เอลียาห์พกั อาศัยชัว่ คราว ลาธารเล็ก ๆ จะช่วยให้เอลียาห์มีน้ ากินน้ าใช้
ตลอดเวลา อีกาตัวหนึ่งคาบขนมปั งเอามาส่ งเป็ นประจาทุก ๆ วันไม่ขาด ท่านคงนึกเดาได้วา่ เอลียาห์ตอ้ ง
ขอบพระคุณพระเจ้าในอาหารทุก ๆ มื้อ ท่านลืมขอบพระคุณพระเจ้าขณะที่ท่านรับประทานอาหารทุก
ๆ มื้อหรื อเปล่า?
ในเวลาต่อมาก็เป็ นสมจริ งดังคาที่เอลียาห์ได้พยากรณ์ไว้ กล่าวคือไม่มีฝนตกเลยบนแผ่นดิน
แม้กระทัง่ น้ าค้างที่จะเกาะปลายหญ้าก็ไม่มีเลย ในที่สุดลาธารที่เอลียาห์ใช้ดื่มน้ า ๆ ก็เหื อดแห้งไปด้วย
แล้วพระเจ้าเสด็จมาหาเอลียาห์และตรัสว่า “ลุกขึ้นไปยังตาบลศาเรฟัท เราได้สั่งให้หญิงม่ายคนหนึ่งเป็ น
ผูอ้ ุปถัมภ์ค้ าชูตวั เจ้า”
เมื่อเอลียาห์มาถึงประตูเมือง ได้พบหญิงคนหนึ่งกาลังหักฟื นอยู่ เอลียาห์จึงเรี ยกนางและขอน้ า
รับประทานและนางก็ได้ทาตามที่ร้องขอ แล้วเอลียาห์ก็ขออาหารกินสักมื้อหนึ่ง นางได้ตอบเอลียาห์วา่
นางก็กาลังเก็บฟื นจะไปก่อไฟปิ้ งขนมปั งเพื่อเป็ นอาหารมื้อสุ ดท้ายในบ้านของนาง คือมีอาหารสาหรับ
นางและบุตรของนางคนเดียวเท่านั้น และไม่มีอะไรเหลืออีกเลย คาดว่าจะอดตายแน่ ๆ
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เอลียาห์บอกแก่หญิงคนนั้นว่าอย่ากลัวเลย จงทาอย่างที่เธอพูด แต่จงปิ้ งขนมก้อนเล็ก ๆ มาให้
ฉันกินก่อน แล้วจึงทาขนมปั งสาหรับตัวท่านและสาหรับลูกชายของท่าน พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ถัง
สาหรับใส่ แป้ งจะไม่วา่ งศูนย์เปล่า หรื อขวดบรรจุน้ ามันจะไม่พร่ องหมดไป จนกว่าวันนั้นที่พระเจ้าจะ
พระราชทานฝนตกลงมายังแผ่นดินโลกนี้อีกครั้งหนึ่ง”
หญิงยากจนคนนั้นเชื่อฟังเอลียาห์ทุกประการ นางได้เอาแป้ งและน้ ามันที่เหลืออยูเ่ พียงเล็กน้อย
ทาขนมก้อนเล็ก ๆ สาหรับศาสดาพยากรณ์ แล้วก็ปรากฏว่าขนมนั้นยังมีเหลือพอสาหรับนางและ
สาหรับลูกของนางด้วย และจากวันนั้นเป็ นต้นมาถังแป้ งสาหรับนางทาขนมก็มิได้ขาดตกบกพร่ อง คงมี
แป้ งทาขนมปั งเลี้ยงชีวติ และขวดน้ ามันก็มีน้ ามันพอสาหรับทาขนมกินตลอดเวลา ท่านคิดหรื อว่าพระ
เจ้าจะทรงปล่อยให้นางเดือดร้อนทนทุกข์ทรมาน เมื่อนางได้ให้ขนมปั งเล็ก ๆ น้อย ๆ แก่เอลียาห์หรื อ
แน่นอน พระเจ้าไม่ทรงปล่อยให้นางเดือดร้อนแต่ประการใดเลย
วันหนึ่งลูกชายของนางป่ วยถึงแก่กรรม หญิงม่ายคนนี้จึงวิง่ ไปหาเอลียาห์บอกว่า “ท่านผูเ้ ป็ น
คนของพระเจ้า ท่านมาพักที่บา้ นของดิฉนั และเป็ นเหตุให้ลูกดิฉนั ตายหรื อ? เอลียาห์อธิษฐานทูลขอชีวติ
เด็กต่อพระเจ้า และพระองค์ทรงประทาน ชีวิต เด็กคนนั้นกลับคืน

ควรจา
“ความสุ ขมากหลายจะมีแก่คนนั้นผูไ้ ด้วางใจ
ในพระเยโฮวาห์และพระเยโฮวาห์ได้เป็ นที่วางใจของ
ตัว” เยเรมีย ์ 17:7

ควรตอบ
(จงเติมคาในช่องว่าง)
1.ถังใส่ แป้ งของนางจะมิได้
.........................................หรื อขวดใส่ น้ ามันของนางจะ
ไม่.........................จนกว่าพระเจ้าจะประทานให้ฝน ตก
ยังแผ่นดินโลกอีกครั้งหนึ่ง

ควรทา
ระบายสี รูปกานาอาหารมาให้เอลียาห์
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ภาคที่ 4
ชนชาติอสิ ราเอล

บทเรียนที่ 13
ไฟตกจากท้ องฟ้า

ข้ อพระธรรม 1 พงศ์กษัตริ ย์ 18:21-39
1 พงศ์กษัตริ ย ์ 18:21 เอลียาห์กเ็ ข้ามาต่อหน้าคนทั้งปวงกล่าวว่า ท่านทั้งหลายจะรวมกันอยู่
ท่ามกลางลัทธิ ท้ งั สองฝ่ ายนานสักเท่าใด? ถ้าพระเยโฮวาห์เป็ นพระเจ้า จงตามพระองค์ หรื อถ้าบาละเป็ น
พระเจ้า จงตามบาละเถิด คนทั้งหลายก็หาได้ตอบสักคาไม่ 22 เอลียาห์กล่าวแก่ฝงู คนว่าผูพ้ ยากรณ์แห่ง
พระเยโฮวาห์เหลือแต่ขา้ พเจ้าผูเ้ ดียว แต่ผทู ้ านายแห่งบาละมีสี่ร้อยห้าสิ บคน 23 ให้เขานาโคมาให้เรา
สองตัว ให้พวกนั้นเลือกเอาตัวหนึ่ง ผ่าเสี ยวางบนฟื นแต่อย่าติดไฟ และเราจะเอาโคผูอ้ ีกตัวหนึ่งนั้นทา
เสร็ จและวางบนฟื นแต่ไม่ติดไฟ 24 และข้าพเจ้าทั้งหลายจงอัญเชิญออกนามพระของเจ้า และเราจะ
อัญเชิญออกพระนามแห่งพระเยโฮวาห์ และพระซึ่ งจะตอบด้วยไฟ จงนับถือพระองค์น้ นั เป็ นพระเจ้า
และคนทั้งปวงก็ตอบว่า ท่านพูดถูกแล้ว 25 เอลียาห์บอกแก่ผทู ้ านายของบาละว่า จงเลือกโคผูห้ นึ่งทา
เสร็ จก่อนเพราะพวกเจ้าหลายคน และจงอัญเชิ ญแก่นามพระของเจ้า แต่อย่าติดไฟ 26 เขาเหล่านั้นเอาโค
ผูต้ วั หนึ่ง นามาให้แก่เขาทาเสร็ จแล้ว เขาก็ร้องอัญเชิญชื่ อบาละตั้งแต่เข้าจนเที่ยงว่า โอ้บาละ ขอฟัง
ข้าพเจ้าเถิด แต่ไม่มีเสี ยงหรื อคาตอบเลย แล้วเขาทั้งหลายก็กระโดนขึ้นบนแท่นที่เขาทาไว้น้ นั 27 ครั้น
ถึงเวลาเที่ยง เอลียาห์ก็เยาะเย้ยเขาว่า จงร้องดัง ๆ เพราะท่านเป็ นพระกาลังเข้าฌาณหรื อเข้าห้องลับ หรื อ
ไปเที่ยวทางไกลหรื อนอนหลับ ต้องปลุกขึ้นกระมัง 28 เขาทั้งหลายก็ร้องเสี ยงดัง จนโลหิตไหลโซมกาย
29 เมื่อเที่ยงแล้ว เขาก็ร้องต่อไปจนถึงกาหนดถวายบูชาเวลาบ่ายแต่ไม่มีเสี ยงพูด หรื อคาตอบ หรื อผูใ้ ด
ฟัง 30 เอลียาห์บอกแก่คนทั้งปวงว่า จงเข้ามาใกล้เราเถิด แล้วคนทั้งหลายก็แอบเข้ามาใกล้ท่าน และท่าน
ได้ซ่อมแซมแท่นแห่งพระเยโฮวาห์ซ่ ึ งได้ทาลายเสี ยแล้วนั้นขึ้นใหม่ 31 และเอลียาห์ก็เอาหิ นสิ บสอง
ก้อนตามตระกูลแห่งบุตรยาโคบ ซึ่ งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า อิสราเอลเป็ นชื่ อของท่าน 32 และท่านก็
สร้างแท่นด้วยหิ นเหล่านั้นในพระนามแห่งพระเยโฮวาห์ แล้วก็ขดุ ร่ องรอบแท่นนั้น ลึกพอจะใส่ เมล็ด
พืชได้ประมาณสองถัง 33 แล้วท่านก็วางฟื นเป็ นลาดับ แล้วก็ตดั โคตัวนั้นเป็ นท่อน ๆ และวางฝื นนั้น
แล้วบอกว่าจงตักน้ าสี โอ่งให้เต็ม และจงเทบนเครื่ องบูชาและฟื นนั้น 34 ท่านจึงบอกว่าจงทาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วเขาก็ทาเป็ นครั้งที่สอง ท่านจึงว่าจงทาอีกครั้งหนึ่ง เขาก็ทาเป็ นครั้งที่สาม 35 แล้วน้ านั้นก็ได้ไหล
รอบแท่น และร่ องนั้นก็เต็มด้วยน้ า 36 เมื่อถึงกาหนดถวายบูชาเวลาบ่ายเอลียาห์ผพู ้ ยากรณ์ก็เข้ามาใกล้
ทูลว่า ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งอับราฮัม อิสอัค และอิสราเอล ขอให้รู้ทวั่ กันว่า วันนี้พระองค์คือ
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พระเจ้าแห่งอิสราเอล และข้าพเจ้าคือทาสของพระองค์ และการเหล่านี้ซ่ ึ งข้าพเจ้าได้กระทานั้นก็กระทา
ตามพระดารัสของพระองค์ 37 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับฟังคากราบทูลของข้าพเจ้า ขอทรงสดับ
ฟังข้าพเจ้า เพื่อไพร่ พลเหล่านี้จะได้รู้วา่ พระองค์คือพระเยโฮวาห์เป็ นพระเจ้าและพระองค์ซ่ ึงบันดาลให้
ใจของเขาทั้งหลายหันกลับมาอีก 38 ในทันใดนั้น ไฟแห่งพระเยโฮวาห์ก็ตกไหม้เครื่ องบูชาเพลิงนั้น ฟื น
หิ น ผงคลีดิน และน้ าในร่ องนั้นถูกดูดไปแห้งทีเดียว 39 เมื่อคนทั้งปวงได้เห็นการนั้น ก็ซบหน้าลงและ
ร้องว่า พระเยโฮวาห์พระองค์น้ นั เป็ นพระเจ้า พระเยโฮวาห์พระองค์น้ นั เป็ นพระเจ้า

อุทาหรณ์
ยาราบะอามพาคนให้หลงทาผิดอย่างไร เอลียาห์ก็ช่วยคนให้รู้จกั พระเจ้าเหมือนกันอย่างนั้น หา
น้ ามาสักขันใหญ่ ๆ เอาไข่สด ๆ ใส่ ลงไปในน้ าในขัน ระวังให้ไข่ใบนั้นสดจริ ง ๆ ไข่จะสดจะจมน้ า
นอกจากจะเอามือหรื ออะไรภายนอกตัวไข่ช่วยพยุงไข่ให้ลอยขึ้นมาอีก จงเอาเกลือเติมน้ าในขันใบนั้น
ให้มาก (มากพอจนไข่ลอยขึ้นมาได้) ไข่ลอยขึ้นมาข้างบน เกลือมีอานุ ภาพช่วยพยุงไข่และไม่เฉพาะ
สามารถพยุงไข่ใบนั้นเท่านั้น แต่สามารถทาให้ไข่ลอยขึ้นมาจากน้ าได้ พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เรา
เป็ นเกลือของโลก
ชนชาติอิสราเอลถูกลากตัวให้จมลงไปอยูใ่ นความบาป และหลงกราบไหว้บูชารู ปปั้ นซึ่ งยา
ราบะอามเป็ นผูช้ กั นา แต่เอลียาห์เปรี ยบเสมือนเกลือ ที่ช่วยพยุงประชาชน ไม่ใช่พลังฤทธิ์ ของเอลียาห์
เอง แต่โดยแสดงให้ประชาชนเห็นว่าพระเยโฮวาห์เป็ นพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล
ภาคที่ 4 บทเรียนที่ 13
ไฟตกจากท้ องฟ้า
เรื่องในพระคัมภีร์ (1 พงศ์กษัตริ ย์ 18:21-39)
วันแล้ววันเล่าล่วงไปจนกลายเป็ นเดือน ท้องฟ้ าเหนือพระราชอาณาจักรของกษัตริ ยอ์ าฮาบร้อน
ระอุเหมือนเตาอบ แผ่นดินแห้งแล้งเป็ นฝุ่ นทัว่ ๆ ไป ขณะที่เดินไปเอลียาห์ได้พบโอบัดยา โอบัดยา ผูน้ ้ ีมี
ยศและตาแหน่งรองพระเจ้าแผ่นดิน แต่โอบัดยาเป็ นคนดีไม่เหมือนอาหับผูใ้ จร้าย โอบัดยาเห็นตัวเอลี
ยาห์ก็รู้จกั ทันที โอบัดยาซบหน้าลงก้มกราบเอลียาห์และพูดว่า “ท่านคือเอลียาห์นายของข้าพเจ้าใช่
หรื อไม่?” โอบัดยาแจ้งให้เอลียาห์ทราบว่า กษัตริ ยอ์ าหับรับสัง่ ให้หาตัวเอลียาห์ทวั่ ประเทศ
เมื่อกษัตริ ยอ์ าหับทอดพระเนตรเห็นเอลียาห์จึงตรัสว่า “เจ้าอยูท่ ี่นี่แล้วหรื อ เพราะเจ้ามิใช่หรื อที่
นาความเดือดร้อนมาสู่ ชาวอิสราเอล?” เอลียาห์ทูลอาหับว่า “ข้าพระองค์ไม่ได้เป็ นผูน้ าความเดือดร้อน
มาสู่ ชาวอิสราเอลเลย แต่พระองค์ต่างหากที่นาความเดือดร้อนมาสู่ ประชาชน เพราะเหตุวา่ พระองค์ท่าน
ได้ทอดทิ้งพระเยโฮวาห์ และกลับไปนมัสการรู ปพระบาละ”
ครั้นแล้วเอลียาห์ได้ทา้ ทายกษัตริ ยอ์ าหับเพื่อพิสูจน์ความจริ งให้ประจักษ์วา่ พระบาละหรื อพระ
เยโอวาห์เจ้ากันแน่ที่มีฤทธิ์ ช่วยให้รอด?
เอลียาห์ทูลเชิญให้กษัตริ ยอ์ าหับนาประชาชนและศาสดา
พยากรณ์ซ่ ึ งไม่เชื่อพระเจ้าออกไปพบกับเอลียาห์ที่ภูเขาคารเม็ล เอลียาห์ได้พดู แก่ประชาชนที่มาเป็ น
พยานว่า “หากว่าพระเยโฮวาห์เป็ นพระเจ้าจริ ง จงติดตามพระองค์ไป หรื อหากว่าพระบาละเป็ นพระเจ้า
จริ งก็จงตามไปเถิด”
เอลียาห์ให้ศาสดาพยากรณ์ของพระบาละ เอาวัวตัวผูต้ วั หนึ่ง และเอลียาห์ก็มีววั ตัวผูอ้ ีกตัวหนึ่ง
เหมือนกัน คือมีววั ตัวผูเ้ ป็ นเครื่ องบูชาฝ่ ายละตัว ต่างฝ่ ายต่างสร้างแท่นบูชา และมีฟืนกองเรี ยงบนแท่น
บูชา พร้อมที่จะให้ไฟเผาเครื่ องสักการบูชา เอลียาห์จึงประกาศดัง ๆ ว่าให้พวกท่านอธิ ษฐานถึงพระของ
ท่าน และฉันจะอธิ ษฐานแด่พระเจ้าของฉัน หากว่ามีไฟลงมาจากท้องฟ้ าติดลงบนแท่นบูชาของฝ่ ายใด ก็
หมายความว่าฝ่ ายนั้นแหละเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้ของชนชาติอิสราเอล
ศาสดาพยากรณ์ของพระบาละลงมืออธิ ษฐานก่อน เขาได้นาเอาเครื่ องสักการบูชาวางบนแท่น
ตั้งแต่เช้าตรู่ และทูลขอพระบาละให้มาช่วย แต่พระบาละไม่ตอบคาอธิ ษฐานเลยเพราะพระบาละไม่ใช่
พระเจ้า เป็ นแต่เพียงรู ปปั้ นเคารพเท่านั้น ยิง่ อธิ ษฐานนานเข้าก็ยงิ่ เพิ่มความดุเดือดและรุ นแรงมากขึ้น
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พวกพระบาละลุกขึ้นเต้นและโดดไปรอบ ๆ แท่นบูชา และเอามีดเชื อดเนื้อเถือหนังจนเลือดโทรมกาย
ถึงเที่ยวแล้วก็ยงั ไม่มีไฟติดคุเผาเครื่ องบูชาเลย
คราวนี้ถึงเวรของเอลียาห์บา้ งละ เอลียาห์ได้สร้างและซ่อมแซมแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์เอา
ฟื นวางบนแท่นบูชา แล้วเอาวัวตัวผูท้ ี่ฆ่าแล้ววางบนฟื นพร้อมที่จะเผาเป็ นเครื่ องบูชายัญ แต่เอลียาห์ทา
สิ่ งอัศจรรย์ยงิ่ นัก กล่าวคือเอาน้ ามันมาสิ บสองถึงเทราดลงบนแท่นบูชาจนแท่นนองเจิ่ง เอลียาห์จึง
อธิ ษฐาน มีไฟตกลงมาจากท้องฟ้ าอย่างรวดเร็ วเหมือนฟ้ าผ่า และเผาเครื่ องบูชาของเอลียาห์จนหมดสิ้ น
ไฟนั้นแรงมากเผาจนกระทัง่ หิ นและทุก ๆ สิ่ งที่อยูล่ อ้ มรอบไหม้เป็ นจุณวิจุณไปในพริ บตาเดียว
ประชาชนที่เห็นเหตุการณ์พากันตะโกนร้องว่า “พระเยโฮวาห์เป็ นพระเจ้า”

ควรจา
“ท่านทั้งหลายจะรวมกันอยูท่ ่ามกลางลัทธิ ท้ งั สองฝ่ ายนานสักเท่าใด? ถ้าพระเยโฮวาห์เป็ นพระ
เจ้าจงตามพระองค์ 1 พงศ์กษัตริ ย ์ 18: 21

ควรตอบ
(จงเติมคาในช่องว่าง)
ข้าพระองค์มิได้ทาให้ชาวอิสราเอลเดือดร้อน แต่
พระองค์เองต่างหากที่นา
ความเดือดร้อนมาสู่ ชาว
อิสราเอล เพราะว่าพระองค์ท่านได้.....................................
พระเจ้าที่เที่ยงแท้และ.......................รู ปพระบาละ

ควรทา
ระบายสี ให้สวย
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กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
ซี . เอ็ม. เอ. มิชชัน่
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