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ขอบคุณ บริษัทพมิพ์ กอสเปิลไลท์เปรสส์ 

ทีไ่ด้อนุญาตให้ใช้บทเรียนในการเตรียมบทเรียนรววีาร
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บทเรียนท่ี 1 วนัท่ี 2 ตุลาคม  1960 
บทเรียนท่ี 2 วนัท่ี 9 ตุลาคม  1960 
บทเรียนท่ี 3 วนัท่ี 16 ตุลาคม  1960 
บทเรียนท่ี 4 วนัท่ี 23 ตุลาคม  1960 
บทเรียนท่ี 5 วนัท่ี 30 ตุลาคม  1960 
 
บทเรียนท่ี 6 วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 1960 
บทเรียนท่ี 7 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 1960 
บทเรียนท่ี 8 วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 1960 
บทเรียนท่ี 9 วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 1960 
 
บทเรียนท่ี 10 วนัท่ี 4 ธนัวาคม 1960 
บทเรียนท่ี 11 วนัท่ี 11 ธนัวาคม 1960 
บทเรียนท่ี 12 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 1960 
บทเรียนท่ี 13 วนัท่ี 25 ธนัวาคม 1960 
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ภาคที่ 4 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่1 

ชนชาติอสิราเอลขอให้มีกษัตริย์ 
ข้อพระธรรม 1 ซามูเอล 10:17-27 

1 ซามูเอล 10:17 ซามูเอลไดป้ระกาศใหช้นนิกรชุมนุมกนัเฝ้าพระเยโฮวาห์ท่ีเมืองมิศพา 18 ท่าน
จึงพดูกบัชาวอิสราเอลวา่พระเยโฮวาห์พระเจา้ของพวกอิสราเอลทรงตรัสอยา่งน้ีวา่ เราไดน้ าพวก
อิสราเอลข้ึนมาจากแผน่ดินอียปิต ์ ไดช่้วยใหพ้น้จากอ านาจชาวอียปิต ์ ทั้งพน้อ านาจบรรดาประเทศท่ีข่ม
เหงท่านดว้ย 19 วนัน้ีท่านทั้งหลายไดเ้บ่ือหน่ายละทิ้ง พระเจา้ผูเ้ป็นเจา้ของท่าน ผูท้รงช่วยใหพ้น้บรรดา
ความทุกขล์ าบาก ท่านทั้งหลายไดก้ราบทูลขอต่อพระองคใ์หท้รงตั้งกษตัริยค์รอบครองพวกท่าน บดัน้ี
จงมาเฝ้าเฉพาะพระพกัตร์พระเยโฮวาห์ ตามตระกลูและตามกองพนั 20 ดงันั้นซามูเอลจึงน าบรรดา
ตระกลูอิสราเอลเขา้มา แลว้ก็เลือกสรรตระกลูเบนยามินไว ้ 21 ท่านจึงใหต้ระกลูเบนยามินเขา้มาตาม
วงศ ์ แลว้ก็เลือกสรรวงศม์ตัรีไว ้ ภายหลงัก็เลือกสรรซาอูลบุตรชายคิช เม่ือเขาพากนัหาท่านก็ไม่พบ 22 
จึงทูลถามพระเยโฮวาห์อีกวา่ ยงัจะมีบุรุษเขา้มาท่ีน่ีอีกหรือ ? พระเยโฮวาห์ทรงตรัสวา่ “ดูเถิดเขาซ่อนตวั
อยูก่องเคร่ืองใช”้ 23 เขาก็รีบไปพาท่านมาจากท่ีนัน่ เม่ือท่านยนืข้ึนในท่ามกลางหมู่ชน ตั้งแต่บ่าข้ึนไป
ท่านก็สูงกวา่ชนทั้งปวง 24 ซามูเอลกล่าวใหช้นนิกรฟังวา่ ผูท่ี้พระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว ้ ท่านสังเกตดู
แลว้หรือวา่ หามีใครจะเปรียบได ้ ชนทั้งปวงก็โห่ร้องดว้ยเสียงดงัวา่ ขอใหก้ษตัริยอ์งคน้ี์ทรงพระเจริญ
ชนัษาเถิด 25 ซามูเอลจึงไดก้ล่าวใหช้นนิกรฟังดว้ยประเพณีแห่งแผน่ดิน ยอ่มจดลงท่ีสมุดเก็บไวเ้ฉพาะ
พระพกัตร์พระเยโฮวาห์ แลว้จึงบอกชนทั้งปวงให้ต่างคนต่างไปบา้น 26 ซาอูลก็ไปบา้นในเมืองฆีบะอา 
ดว้ยมีกองชายฉกรรจซ่ึ์งพระเจา้ทรงดลใจติดตามเสด็จไปดว้ย 27 แต่มีพวกส ามะเลบางคนพดูกนัวา่ ผูน้ี้
จะช่วยพวกเราไดอ้ยา่งไรเล่า? เขาหม่ินประมาท ไม่น าเคร่ืองบรรณาการมาถวาย ฝ่ายท่านก็น่ิงเพิกเฉย
อยู ่

ชนชาติอิสราเอลตอ้งการมีกษตัริยเ์ช่นเดียวกบัชาติอ่ืน ๆ เขามี พระเจา้ไม่พอพระทยัค าเรียกร้อง
ขอของเขา แต่ก็ทรงโปรดตามใจประชาชน พระองคท์รงเลือกชายหนุ่มร่างงามสูงสง่า รูปร่างของชาย
นั้นดูภายนอกก็เป็นท่ีสนใจประชาชนชาวอิสราเอล 

พระเจา้ทรงส าแดงพระเมตตา แก่ชาวอิสราเอลท่ีไดเ้ลือกมนุษยข้ึ์นเป็นกษตัริยแ์ทนพระเจา้ดว้ย
ความไร้เดียงสา แมว้า่เป็นการเลือกชนิดท่ีโง่ ๆ ก็ตามพระเจา้ก็ยงัประทานกษตัริยซ์าอูลผูมี้ใจ
เปล่ียนแปลงใหม่ และท าใหซ้าอูลมีความสามารถปกครองบา้นเมือง และท าใหซ้าอูลรับผดิชอบเร่ืองน้ี 
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ซาอูลเวลานั้นเป็นชายหนุ่มข้ีอายมาก เวลานั้นมีการเลือกกษตัริยจ์ากคนในตระกลูอิสราเอล ซาอูลไดรั้บ
การบอกเล่าใหท้ราบจากซามูเอลวา่ พระเจา้ทรงเลือกซาอูลแลว้ ซาอูลไดไ้ปซ่อนตวัในท่ีนอน 

เร่ืองน้ีเราไดอ่้านจากพระธรรมขอ้ 22 ท่านเห็นวา่เวลาน้ีซาอูลเป็นชายหนุ่มร่างงามท่ีสุด เม่ือ
ท่านถูกน าตวัออกมา ประชาชนชาวอิสราเอลพากนัตอ้งตะโกนวา่ “ทรงพระเจริญ” 

ชาวอิสราเอลอาจคิดวา่เวลานั้นทุกส่ิงทุกอยา่งจะเป็นไปโดยเรียบร้อยส าหรับพวกเขา แต่พวก
เขาจะเกิดมีความทุกขโ์ศกเศร้าในภายหนา้ เด๋ียวน้ีประชาชนวางใจในก าลงัรบทางเน้ือหนงัมากกวา่
อ านาจของพระเจา้ ผูท้รงน าเขาเดินทางมาไกลจากประเทศอียปิต ์ และทรงช่วยใหพ้วกเขาชนะขา้ศึกใน
แผน่ดินคานาอนั 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล      ภาคที่ 4
 บทเรียนที ่1 

ชนชาติอสิราเอลขอให้มีกษัตริย์ 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (1 ซามูเอล 10:17-27) 

เด๋ียวน้ีซามูเอลชรามากแลว้ บรรดาผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ชาวอิสราเอลไดม้าประชุมพร้อมกนั และพดูกบัซา
มูเอลวา่ “เด๋ียวน้ีท่านก็ชรามากแลว้ เราตอ้งการมีกษตัริยม์าปกครองเราเหมือนชนชาติอ่ืน ๆ ทัว่ไป” การ
เร่ืองน้ีท าใหซ้ามูเอลไม่พอใจเพราะซามูเอลรู้ดีวา่เวลาน้ีพระเจา้ทรงปกครองชนชาติอิสราเอลดว้ยวธีิ
พิเศษ พระองคท์รงเฝ้ารักษาและทรงพิทกัษดู์แลชนชาติอิสราเอล พระเจา้ทรงช่วยชนชาติอิสราเอลให้
พน้อ านาจขา้ศึก ดงันั้นซามูเอลจึงอธิษฐานและทูลถามพระเจา้วา่ ควรจะท าการเก่ียวกบัการแต่งตั้งใหมี้
กษตัริยข์องชนชาติอิสราเอลน้ี จะท าประการใดดีพระองคเ์จา้ขา้ 

พระเจา้ทรงมีรับสั่งกบัซามูเอลวา่ ชนชาติอิสราเอลไม่ไดป้ฏิเสธซามูเอลแต่ไดป้ฏิเสธพระเจา้วา่ 
พระองคไ์ม่สามารถปกครองพวกเขาได ้ พระเจา้ตรัสวา่ใหป้ระชาชนมีส่ิงท่ีเขาตอ้งการ พระเจา้ทรง
ทราบดีวา่ชนชาติอิสราเอลอกตญัญูและไม่เช่ือฟังพระองค ์ พระองคจึ์งทรงปล่อยใหพ้วกเขาท าตามใจ
ชอบ อยา่งไรก็ตามพระเจา้ทรงมีพระบญัชาแก่ซามูเอลให้เตือนชนชาติอิสราเอล และบอกใหป้ระชาชน
ทราบถึงสถานการณ์เม่ือพวกเขามีกษตัริยแ์ลว้จะเป็นอยา่งไรต่อไป ซามูเอลบอกชาวอิสราเอลวา่ กษตัริย์
จะมีอ านาจเหนือชีวติของพวกอิสราเอลและจะเกณฑลู์กชายไปเป็นทหาร และกษตัริยย์งัเรียกภาษีจาก
การเก็บเก่ียวและจากสินคา้ เพื่อค ้าจุนค่าใชจ่้ายในวงัและขา้ราชบริพารของกษตัริย ์ น่ีเป็นภาระหนกัท่ี
ชนชาติอิสราเอลไม่เคยประสบมาก่อนในเม่ือพระเจา้ทรงเป็นกษตัริยข์องพวกเขา 

เวลาน้ีมีคนหน่ึงเป็นลูกชายในตระกลูเบนยามิน ชายคนน้ีร่างสูง แมแ้ต่ศีรษะก็ยงัสูงกวา่คนอ่ืน 
เขาเป็นชายหนุ่มร่างงาม วนัหน่ึงพอ่ของเขาใชใ้หเ้ขาไปตามหาลาท่ีหายไป เขาไปคน้หาทุกหนทุกแห่ง
แต่ก็ไม่พบ คนใชจึ้งแนะน าใหไ้ปหาคนของพระเจา้ผูอ้าศยัอยูใ่นเมืองนั้นตามท่ีตนไดย้ินมา คนของพระ
เจา้คือซามูเอล พระเจา้ทรงส าแดงใหซ้ามูเอลทราบวา่ ชายหนุ่มช่ือซาอูลจะมาขอค าแนะน าเร่ืองลาท่ี
หายไป ซาอูลจะเป็นผูท่ี้ซามูเอลควรเจิมไวใ้หเ้ป็นกษตัริยอ์งคแ์รกของชนชาติอิสราเอล เม่ือซามูเอลเห็น
ชนซาอูลพระเจา้ตรัสแก่ซามูเอลวา่ “น่ีแหละคือชายท่ีเราพดูกบัท่านชายคนน้ีจะปกครองชนชาติ
อิสราเอล และจะช่วยใหเ้ขาพน้จากเง้ือมมือของชาติฟะลีศตีม ชาติฟีลิสเตียยงัคงท าความยุง่ยากใหก้บั
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ชนชาติอิสราเอลเหมือนอยา่งสมยัซิมโซน แลว้ซามูเอลจึงถือผอบใส่น ้ามนัและเทลงบนศีรษะของซาอูล 
และจบูซาอลู แลว้พดูวา่ “พระเยโฮวาห์ทรงเจิมท่านใหเ้ป็นหวัหนา้พลไพร่ของพระองค”์ ซามูเอลบอก
ซาอูลใหล้งไปยงัสถานท่ีส าหรับเผาเคร่ืองสักการบูชาถวายพระเจา้ดว้ยกนักบัซามูเอล 

เม่ือซาอูลไปจากซามูเอลหลงัจากไดถ้วายเคร่ืองบูชาแด่พระเจา้แลว้ พระเจา้ประทานดวงใจ
ใหม่แก่ซาอูล ขณะท่ีซาอูลก าลงัเดินทางไป ซาอูลพบผูพ้ยากรณ์กลุ่มหน่ึง พระวิญญาณของพระเจา้สวม
ทบัซาอูล และท่านไดพ้ยากรณ์ท่ามกลางคนพวกนั้น 

ควรจ า 
“พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูฝ่่ายพวกท่าน เม่ือท่านอยูฝ่่ายพระองค ์ ถา้พวกท่านแสวงหาพระองค ์

พระองคจ์ะทรงโปรดใหพ้วกท่านประสบ แต่ทวา่ ถา้พวกท่านละทิ้งพระองค ์ ๆ จะละทิ้งพวกท่านเสีย” 
2  พงศาวดาร 15:2 

ควรตอบ 

1.ท าไมชาติอิสราเอลจึงตอ้งการกษตัริย?์........................................... 
2.พระเจา้ตรัสวา่พวกอิสราเอลไดป้ฏิเสธใคร?................................... 

ควรท า 

ระบายสีรูปคนเหล่าน้ีท่ีตอ้งการกษตัริย ์
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ภาคที่ 4 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่2 

ซาอูลไม่เช่ือฟังพระเจ้า 
ข้อพระธรรม 1 ซามูเอล 15:2-4,7-23 

1 ซามูเอล 15:2 พระเยโฮวาห์แห่งพลโยธาทรงตรัสดงัน้ีวา่ เราไดพ้ิจารณาดูการซ่ึงชนชาติอามา
เลขไดท้  าต่อชาติอิสราเอล คือสกดัทางขณะเขาทั้งปวงข้ึนมาจากแผน่ดินอียปิต ์3 บดัน้ีจงไปตีประเทศอา
มาเลขและท าลายส่ิงของต่าง ๆ เขาเสียใหส้ิ้นอยา่ใหเ้หลือเลย กบัใหฆ่้าชายหญิงเด็กอ่อนและท่ียงักินนม
อยู ่ ทั้งโคแกะอูฐและลาดว้ย 4 ซาอูลทรงเกณฑพ์ลทหาร และทรงทอดพระเนตรตรวจการท่ีต าบลตะ
ลายมินบัทหารราบไดส้องแสนกบัตระกลูยดูาอีกหม่ืนหน่ึง 7 ซาอูลก็ฆ่าฟันชาติอามาเลขตั้งแต่ฮะวลิา 
ทางเขา้ไปเมืองซูรท่ีอยูข่า้งแผน่ดินอียปิต ์ 8 ไดจ้บัอากกักษตัริยป์ระเทศอามาเลขคุมมาทั้งเป็น ไดเ้อา
กระบ่ีประหารชีวติบรรดาชาวชนประเทศนั้นทั้งส้ิน 9 แต่อากกัและฝงูแกะแพะโคอยา่งดีกบัสัตวอ์ว้นพี
ลูกแกะ และบรรดาของวเิศษนั้น ซาอูลกบัพลทหารหาไดท้  าลายเสียไม่ ส่วนบรรดาของเลว ๆ และน่า
เกลียดนั้นไดท้  าลายเสียส้ิน 10 พระด ารัสแห่งพระเยโฮวาห์มายงัซามูเอลวา่ “เรามีความเบ่ือหน่ายแลว้ซ่ึง
เราไดต้ั้งซาอูลไวเ้ป็นกษตัริย ์ 11 เหตุวา่เขาเอาใจออกหากไม่ด าเนินตามเรา ทั้งไม่ประพฤติตามบญัญติั
ของเราดว้ย” ซามูเอลก็ร้อนใจ จึงร้องทูลออ้นวอนพระเยโฮวาห์ตลอดคืนนั้น 12 คร้ันรุ่งเชา้ก็ลุกข้ึนจะ
ไปเฝ้าซาอูลก็มีผูเ้รียนซามูเอลวา่ ซาอูลเสด็จไปยงัเขาคารเมล็ ดูเถิด ท่านไดส้ร้างท่ีระลึกแห่งตนแลว้เลย
เสด็จออ้มลงไปท่ีเมืองฆีละฆาล 13 ซามูเอลจึงเขา้มาเฝ้าซาอูล ๆ ก็รับสั่งวา่ ขอพระเยโฮวาห์ทรงอวย
พระพรแก่ท่านเถิด เราไดท้  าตามพระด ารัสของพระองคแ์ลว้ทุกประการ 14 ซามูเอลจึงทูลถามวา่ เสียง
แกะแพะทั้งโคท่ีร้องเขา้หูของขา้พเจา้นั้นเป็นท่ีหมายอะไร? 15 ซาอูลจึงรับสั่งวา่ ราษฎรไดส้ัตวเ์หล่าน้ี
มาจากพวกอามาเลขคือแกะแพะโคอยา่งดีซ่ึงเขาเวน้ไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองสักการบูชาถวายพระเยโฮวาห์พระ
เจา้ของท่าน ส่วนตวัอ่ืน ๆ เราฆ่าเสียแลว้ 16 ซามูเอลจึงทูลซาอูลวา่ จงคอยฟังก่อน ขา้พเจา้จะช้ีแจงให้
ท่านทราบตามความท่ีพระเยโฮวาห์ทรงตรัสแก่ขา้พเจา้เม่ือคืนน้ี ซาอูลรับสั่งวา่จงกล่าวไปเถิด 17 ซา
มูเอลทูลวา่ท่านนบัวา่ท่านเป็นแต่ผูน้อ้ยท่ีตอ้งเล่ือนข้ึนเป็นหวัหนา้ของอิสราเอลทุกตระกลูมิใช่หรือ? 
และพระเยโฮวาห์เจา้ไดท้รงตั้งใหท้่านเป็นกษตัริยแ์ห่งชนชาติอิสราเอล 18 พระเยโฮวาห์ทรงรับสั่งใช้
ใหท้่านไปสู้รบกบัชาวอามาเลขชาติชัว่ใหป้ระหารชีวติเสียใหส้ิ้น 19 เหตุไฉนจึงไม่เช่ือฟังพระด ารัส
ของพระองคไ์ปรุกรานแยง่ทรัพยส่ิ์งของ ๆ เขามา เป็นการอธรรมต่อพระเนตรของพระองค?์ 20 ซาอูล
ทรงโตแ้ยง้ซามูเอลวา่ เราไดเ้ช่ือฟังพระด ารัสของพระเยโฮวาห์ และไดไ้ปตามทางซ่ึงพระองคท์รงสั่งให้
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ไปนั้นเราไดจ้บัอากกักษตัริยอ์ามาเลขคุมมาเป็นเชลย และประหารชีวิตชนประเทศอามาเลขนั้นเสียส้ิน 
21 แต่ราษฎรไดเ้ลือกของท่ีแยง่ชิงนั้น คือแกะแพะและโคซ่ึงเป็นของดียิง่ไวเ้พื่อจะบูชาถวายพระเยโฮ
วาห์พระเจา้ของท่านท่ีเมืองฆีละฆาล 22 ซามูเอลทูลวา่ พระเยโฮวาห์ทรงพอพระทยัในเคร่ืองเผาบูชา
เคร่ืองถวายเสมอเหมือนกบัการเช่ือฟังพระด ารัสของพระองคห์รือ? ดูก่อนท่าน การเช่ือฟังก็ประเสริฐ
กวา่เคร่ืองบูชา และการสดบัฟังนั้นประเสริฐกวา่มนัแกะตวัผูอี้ก 23 เพราะวา่การกบฏนบัวา่เป็นบาป
เหมือนเล่ห์กลมารยา และความด้ือดึงนบัวา่เป็นบาปเหมือนการไหวรู้ปเคารพ โดยเหตุท่ีท่านไดล้ะทิ้ง
พระด ารัสของพระเยโฮวาห์เสีย พระองคจึ์งทรงถอดท่านออกจากต าแหน่งกษตัริยน์ั้น 

พระเจา้ตรัสผา่นทางปากของซามูเอลวา่ ใหช้าติอิสราเอลออกไปรบกบัชาติอามาเลข น่ีเป็นการ
กระท าท่ีล่าชา้ซ่ึงพระเจา้ตรัสพิพากษาใหพ้วกอิราเอลท านานแลว้หลงัจากท่ีตีเมืองคะนาอนัไดใ้หม่ ๆ 
พระเจา้ทรงสั่งใหป้ฏิบติัการกวาดลา้งเช่นน้ีนานมาแลว้แต่ชนชาติอิสราเอลไม่ไดก้ระท า บางทีพระเจา้
คงประทานโอกาสใหช้าวอามาเลขกลบัใจมาจากการไหวรู้ปเคารพ และเลิกจากความชัว่ชา้ ดงันั้น
พระองคจึ์งทรงส าแดงพระเมตตาแก่เขา แต่ชาวอามาเลขหาไดก้ลบัใจไม่ เวลาน้ีชาติอิสราเอลเป็น
เสมือนดาบในพระหตัถข์องพระเจา้ 

การกระท าของซาอูลไดย้กัยอกเอาส่ิงดี ๆ ท่ีสุดจากส่ิงของท่ีตอ้งท าลายนั้น ไดเ้ปล่ียน
คุณลกัษณะแห่งการตดัสินอยา่งยติุธรรมของพระเจา้ คือท าใหซ้าอูลและพลไพร่กลายเป็นผูต้อ้งหาของ
พระเจา้ คือเขาไดข้โมยยกัยอกสมบติัของเชลยท่ีควรท าลายมาเป็นของ ๆ ตน 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล      ภาคที่ 4
 บทเรียนที ่2 

ซาอูลไม่เช่ือฟังพระเจ้า 
เร่ืองในพระคมัภีร์ ( 1 ซามูเอล 15:2-4,7-23) 

พระเจา้ตรัสกบัซาอูลและชนชาติอิสราเอลโดยผา่นทางซามูเอล ไม่นานนกักษตัริยซ์าอูลก็เร่ิม
แสดงอุปนิสัยซ่ึงพระเจา้ไม่พอพระทยั เวลานั้นมีศตัรูเก่าคือชนชาติฟีลิสเตียซ่ึงเป็นพวกอนัตรายแก่ชน
ชาติอิสราเอล ซาอูลไม่ไดค้อยใหซ้ามูลเอลผูพ้ยากรณ์มาท าพิธีเผาเคร่ืองบูชาพระเจา้ตามท่ีพระองคไ์ด้
ตรัสสั่งไว ้ ชาอูลท าพิธีเผาเคร่ืองสักการบูชาเสียเอง ซาอูลไม่ไดเ้ป็นปุโรหิตหรือผูพ้ยากรณ์ ซาอูลไม่มี
สิทธ์ิจะเผาถวายเคร่ืองบูชา น่ีเป็นการท าบาปใหญ่หลวง คือบาปแห่งการบงัอาจ เม่ือซามูเอลมาถึง ซา
มูเอลจึงต่อวา่ซาอูลวา่ ซาอูลไดท้  าส่ิงโง่เขลาเสียจริง ๆ เพราะไม่ไดท้  าตามบทบญัญติัของพระเจา้ 

อีกคร้ังหน่ึงท่ีซาอูลไม่เช่ือฟังพระเจา้ พระเจา้ตรัสแก่ซาอูลโดยผา่นซามูเอลวา่ ใหไ้ปท าลายชน
ชาติอามาเลข ใหท้  าลายทุกส่ิงทุกอยา่ง ทั้งคนและส่ิงของต่าง ๆ ใหห้มดส้ิน เพราะอามาเลขเป็นคนชัว่
ร้ายมาก และไดเ้คยท าร้ายชาวอิสราเอลเม่ือเดินทางมาจากประเทศอียปิต ์ พระเจา้ทรงพระเมตตาแก่ชาติ
อามาเลขและยงัไม่ทรงพิพากษาลงโทษพวกน้ี พระเจา้ประทานโอกาสใหช้นชาติอามาเลขกลบัใจจาก
การกราบไหวรู้ปเคารพและรับใชพ้ระเจา้ของชนชาติอิสราเอล แต่ชาวอามาเลขไม่ไดก้ลบัใจจากการชัว่
ของตนหรือเวน้การนมสัการรูปเคารพ ฉะนั้นถึงเวลาท่ีเขาจะถูกตดัสินลงโทษแลว้ ซาอูลน ากองทพั
ใหญ่ไปขบัไล่ชาวอามาเลข แต่ซาอูลไดจ้บักษตัริยอ์ากกัราชาของชาวอามาเลขไวไ้ดแ้ต่ไม่ฆ่าเสีย        
ซาอูลริบเอาแกะและววัดี ๆ และของดี ๆ ไวเ้อง ไม่ไดท้  าลายของเหล่านั้นตามพระบญัชาของพระเจา้ 

พระเจา้ตรัสกบัซามูเอลวา่ พระองคท์รงเสียพระทยัท่ีไดท้รงแต่งตั้งใหซ้าอูลเป็นกษตัริย ์และซา
อูลไดห้นัหลงัใหพ้ระเจา้และไม่ท าตามค าสั่งของพระองค ์ น่ีท าใหซ้ามูเอลโศกเศร้ามากและไดอ้ธิษฐาน
ต่อพระเจา้ตลอดคืน ซามูเอลลุกข้ึนไปหาซาอูลแต่เชา้ เม่ือพบซาอูล ซาอูลไดพ้ดูกบัซามูเอลวา่    “ขอ
อวยพรแก่ท่านในนามของพระเจา้ ขา้พเจา้ไดท้  าตามค าสั่งของพระเจา้ทุกประการ” ซามูเอลจึงถามวา่ 
เสียงร้องของแกะเสียงร้องของววัท่ีก าลงักระทึบเทา้ไดย้นิอยูเ่ด๋ียวน้ีหมายความวา่อะไรกนั? 

แทนท่ีซาอูลจะรับสารภาพผิด ซาอูลบอกวา่พวกอิสราเอลไดริ้บเอาววัควายของพวกอามาเล
ขมา ซาอูลกลบัติเตียนชาวอิสราเอล ซาอูลบอกวา่พวกอิสราเอลไดเ้อาแกะและววัท่ีดีท่ีสุดเหล่าน้ีไวเ้ป็น
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เคร่ืองบูชาแก่พระเจา้ ท่ีเหลือนั้นก็ไดท้  าลายเสีย ซาอูลตอ้งการท าใหซ้ามูเอลคิดวา่ซาอูลเป็นคนมีค่า
ส าหรับการรับเอาส่ิงของมา และไดบ้อกวา่ซาอูลอยากใชแ้กะและววัเหล่านั้นเป็นเคร่ืองสักการบูชาพระ
เจา้ 

ซาอูลยงัด้ือดึงและกล่าววา่ พระองคไ์ดท้  าตามน ้าพระทยัของพระเยโฮวาห์แลว้ แต่ชาวอิสราเอล
ไดข้อชีวติกษตัริยข์องชาติอามาเลขไวมิ้ใหป้ระหารชีวติ และยงัไดรั้บเอาของท่ีควรท าลายเพื่อมาถวาย
สักการบูชาพระเจา้ ซามูเอลจึงตอบวา่ “พระเจา้จะทรงยินดีท่ีจะรับเคร่ืองบูชามากกวา่ทรงยนิดีรับการ
เช่ือฟังค าพระเจา้หรือ?” เพราะวา่ท่านไดดู้หม่ินพระด ารัสของพระเจา้ ฉะนั้นพระเจา้จะทรงดูหม่ินการ
เป็นกษตัริยข์องท่านดว้ย 

ควรจ า 

“การเช่ือฟังก็ประเสริฐกวา่เคร่ืองบูชา และการสดบัฟังนั้นประเสริฐกวา่มนัแกะตวัผูอี้ก” 1 ซา
มูเอล 15:22 

ควรตอบ 

1.มีอะไรสองอยา่งท่ีซาอูลไม่เช่ือฟังพระบญัญติัของพระเจา้?........................... 
2.ศาสดาพยากรณ์ซามูเอลไดย้นิเสียงอะไรซ่ึงท าใหท้่านรู้วา่ซาอูลไม่ไดเ้ช่ือฟังพระ

เจา้?................. 

ควรจ า 

จงลากเส้นจากจุดเลข 1 
จนถึง เลข 18 ท าเป็นรูปมงกุฎ 
แลว้ระบายสีใหส้วย 
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ภาคที่ 4 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่3 

ซามูเอลเจิมดาวิด 
ข้อพระธรรม 1 ซามูเอล 16:1-13 

1 ซามูเอล 16:1 พระเยโฮวาห์ทรงตรัสแก่ซามูเอลวา่ “ท่านจะเป็นทุกขร้์อนดว้ยซาอูลนานเท่าไร 
เราไดถ้อดออกจากต าแหน่งกษตัริยอิ์สราเอลแลว้ จงเอาน ้ ามนัเติมในขวดเขาสัตวข์องท่านใหเ้ตม็แลว้ก็
ไป เราจะใหท้่านไปหาเจสซีชาวเบธเลเฮม็ เหตุวา่ในพวกบุตรชายของเขานั้น เราจดัเลือกผูห้น่ึงไวแ้ลว้
ใหเ้ป็นกษตัริย”์ 2 ซามูเอลทูลวา่ ขา้พเจา้จะไปอยา่งไรได?้ เม่ือซาอูลทรงทราบก็คงจะประหารชีวิต
ขา้พเจา้เสีย พระเยโฮวาห์จึงทรงตรัสวา่ “เจา้จงน าโคตวัเมียไปดว้ย บอกวา่มาเพื่อจะบูชาพระเยโฮวาห์ 3 
ใหเ้ชิญเจสซีมาในการบูชานั้นและเราจะแสดงให้เจา้รู้วา่ควรจะท าอยา่งไร เม่ือเราจะออกช่ือผูใ้ด เจา้ตอ้ง
ตั้งผูน้ั้น” 4 ซามูเอลก็กระท าตามพระด ารัสของพระเยโฮวาห์ จึงไปยงัเมืองเบธเลเฮม็ผูเ้ฒ่าแก่ของเมือง
นั้น พากนัประหลาดใจเพราะท่านมา จึงเรียนถามวา่ ท่านมาโดยดีหรือ? 5 ซามูเอลตอบวา่ มาโดยดีเพื่อ
จะบูชาพระเยโฮวาห์ จงเตรียมตวัไวใ้หบ้ริสุทธ์ิแลว้ไปกบัเราในการประชุมบูชานั้น จงเตรียมเจสซีกบั
บุตรชายทั้งหลายไวใ้หบ้ริสุทธ์ิ เชิญเขาใหม้าในการบูชานั้นดว้ย 6 คร้ันเขาทั้งปวงเขา้มา ซามูเอล
พิจารณาอูเอลีอาบ จึงพดูวา่ ผูท่ี้ตอ้งชะโลมของพระเยโฮวาห์เห็นจะอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์พระองคแ์ลว้ 7 
แต่พระเยโฮวาห์ทรงตรัสแก่ซามูเอลวา่ “อยา่เห็นแก่รูปหรือร่างสูงของเขาเพราะมนุษยเ์คยและดูหนา้ตา
กนั แต่พระเยโฮวาห์ทรงทอดพระเนตรดวงจิต” 8 เจสซีจึงเรียกอะมีนาดาบใหเ้ดินผา่นไปต่อหนา้ซา
มูเอล ท่านจึงวา่ คนน้ีไม่ใช่ผูท่ี้พระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว ้ 9 เจสซีจึงใหซ้ามาเดินผา่นไปท่านก็วา่ พระเย
โฮวาห์มิไดท้รงเลือกผูน้ี้ 10 เจสซีใหบุ้ตรชายเดินผา่นไป ต่อหนา้ซามูเอลถึงเจ็ดคน ซามูเอลก็บอกซิซยั
วา่ พระเยโฮวาห์มิไดท้รงเลือกคนเหล่าน้ีไว ้ 11 ซามูเอลถามเจสซีวา่ บุตรชายของท่านหมดเท่าน้ีหรือ? 
เจสซีตอบวา่ ยงัเหลืออยูแ่ต่บุตรสุดทอ้ง บดัน้ีก าลงัเล้ียงฝงูแกะอยู ่ ซามูเอลจึงสั่งเจสซีวา่ ใหค้นไปตาม
เขามาเถิด ดว้ยเราจะไม่นัง่กวา่เขาจะมาถึง 12 เขาก็ใหค้นไปตามมา บุตรนั้นมีผมแดงตางามรูปร่างน่าดู 
พระเยโฮวาห์ทรงตรัสวา่ “จงลุกข้ึนชะโลมเขาเถิด ดว้ยเป็นคนน้ีแหละ” 13 ซามูเอลก็หยบิขวดเขาสัตวท่ี์
ใส่น ้ามนั ชะโลมเขาต่อหนา้หมู่พี่นอ้ง และวญิญาณพระเยโฮวาห์ก็สวมทบัดาวดิตั้งแต่วนันั้นมา ฝ่าย   
ซามูเอลก็ยกกลบัไปยงัเมืองรามา 

พระเยซูถูกเรียกวา่ “รากฐานของดาวดิ” ซ่ึงปรากฏในพระธรรมอิสยาห์คร้ังหน่ึง และในพระ
ธรรมววิรณ์สองคร้ัง ค าวา่ “สิงห์โตแห่งตระกลูยดูา รากฐานของดาวดิ ไดช้ยัชนะท่ีจะเปิดหนงัสือนั้น
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และแกะตราเจ็ดดวงท่ีนั้น” พระเยซูคริสตต์รัสเนน้อีกในพระธรรมววิรณ์วา่ “เราคือเยซูเราเป็นรากเง่า
และเป็นเช้ือสายของดาวดิและเป็นดาวประจ ารุ่งอนัรุ่งเรืองสุกใส” 

ขอ้คิดเก่ียวกบัรากฐานโบราณ ซ่ึงฝังซ่อนจมอยูใ่นดินเป็นส่ิงท่ีน าใหเ้กิดหน่อเขียว ๆ และก่ิง
กา้นแขง็แรง พระเยซูทรงสภาพของฝ่ายเน้ือหนงั เป็นราชตระกลูของกษตัริยด์าวดิ หรือเป็นเน้ือหนงั 
เช้ือสายของดาวิด เรากลบัไปดูเหตุการณ์โบราณ ๆ เราจะทราบวา่ พระเยซูชาวนาซาเร็ธเป็นพระเจา้และ
เป็นบุตรของดาวดิ (มาระโก 12: 35-37) 

พระเยโฮวาห์ทรงคน้หาบุรุษผูห้น่ึงตามชอบพระทยัของพระองคไ์ดแ้ลว้ 1 ซามูเอล 13: 14 ไม่มี
ใครรู้วนัและชัว่โมงท่ีพระเจา้เสด็จผา่นไป เพื่อเลือกสรรหาภาชนะท่ีพระเจา้ทรงตอ้งการ และคน้หาแกว้
มุกดาอยา่งดีท่ีสุดในเม่ือพระเจา้ทรงมีพระประสงคแ์ลว้พวกเราก็ถูกจอ้งมองตวั ถูกทดสอบ
นานาประการในชีวติประจ าวนั เพื่อจะไดรู้้วา่เราเป็นคนซ่ือสัตยเ์หมาะท่ีจะใชก้ารไดใ้นอนาคตท่ีส าคญั
หรือไม่ 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที ่4  บทเรียนที ่3 

ซามูเอลเจิมดาวิด 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (1 ซามูเอล 16:1-13) 

พระเจา้ทรงโปรดใหซ้ามูเอลทราบวา่ พระองคท์รงเลือกอีกผูห้น่ึงข้ึนเป็นกษตัริยแ์ทนเวลานั้น
ดาวดิเป็นเพียงเด็กเฝ้าแกะให้พอ่ของตนท่ีเนินเขาในแผน่ดินยดูา ครอบครัวบิดาของดาวดิเป็นครอบครัว
ใหญ่ ซ่ึงมีลูกชายถึงแปดคนและลูกสาวสองคน ขณะท่ีดาวดิเฝ้าฝงูแกะใหพ้อ่อยูน่ั้นดาวดิไดเ้รียนรู้ถึง
ความซาบซ้ึงในความงดงามและความอศัจรรยข์องธรรมชาติ เม่ือโตเป็นผูใ้หญ่ดาวิดไดเ้ขียนบทเพลง
สุดดีพระเจา้อยา่งไพเราะ ซ่ึงกล่าวถึงส่ิงอศัจรรยต่์าง ๆ ท่ีพระเจา้ไดท้รงสร้าง และบอกวา่ธรรมชาติทุก
อยา่งแสดงพระหตัถกิ์จของพระเจา้ อาจเป็นไปไดท่ี้วา่ชายหนุ่มผูไ้ปเขา้โรงเรียนของผูพ้ยากรณ์มาอยูท่ี่
ต  าบลเบธเลเฮม็ซ่ึงดาวิดเคยอาศยัอยู ่ และมาเรียนการแต่งท านองเพลงใหเ้ขา้กบับทเพลงท่ีเขาแต่งนั้น 
โรงเรียนของผูพ้ยากรณ์น้ีซามูเอลสร้างข้ึนเพื่อสอนใหค้นรู้จกัถึงกฎหมายท่ีใชก้บัพวกอิสราเอล 

พระเจา้ทรงใชใ้หซ้ามูเอลไปบา้นเจสซีท่ีต าบลเบธเลเฮม็ และเจิมลูกชายคนหน่ึงของเขาใหเ้ป็น
กษตัริยอิ์สราเอล ซามูเอลพดูวา่ ขา้พเจา้จะไปไดอ้ยา่งไร ถา้ซาอูลทรงทราบก็จะประหารชีวติขา้พเจา้เสีย 
พระเจา้ตรัสแก่ซามูเอลใหเ้อาเคร่ืองบูชาไปดว้ย เพื่อถวายเคร่ืองบูชา และใหเ้ชิญเจสซีกบัครอบครัวมา
เผาเคร่ืองบูชาดว้ยกนั ชาวบา้นเบธเลเฮม็พากนัแปลกใจ เม่ือผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ไดย้นิวา่ซามูเอลจะมา เพราะทุก
คนจ าไดว้า่ซามูเอลคือผูพ้ยากรณ์ท่ีพระเจา้ทรงใชใ้หม้าพดูกบัพวกอิสราเอลโดยตรัสผา่นทางซามูเอล 

ลูกชายโต ๆ เจด็คนของเจสซีมากบัพอ่เพื่อเผาเคร่ืองบูชา ขณะท่ีเขาเดินผา่นซามูเอลมาทีละคน 
ซามูเอลเห็นวา่คนเหล่านั้นแขง็แรง และร่างงาม คนแรกคือเอลีอาบ ซามูเอลพดูวา่ “พระเจา้คงใหเ้จิมคน
น้ีแน่แลว้” แต่พระเจา้ตรัสกบัซามูเอลวา่ไม่ควรมองรูปร่างภายนอกหรือดูร่างสูงของเขา เพราะพระเจา้
ไม่ไดดู้อยา่งท่ีมนุษยดู์ มนุษยดู์แต่ภายนอก แต่พระเจา้ดูในจิตใจ คนถดัไปคืออะมีนาดาบแต่พระเจา้ตรัส
แก่ซามูเอลวา่ยงัไม่ใช่คนท่ีถูกเลือก ซามาผา่นไปก็ไม่ถูกเลือก เม่ือผา่นครบเจด็คนแลว้ ซามูเอลจึงถาม
เจสซีวา่ ลูกชายของท่านมีเท่าน้ีหรือ? เจสซีพดูวา่ยงัมีคนสุดทอ้ง แต่เขาออกไปเฝ้าแกะ ซามูเอลสั่งให้
เจสซีไปน าตวัดาวิดเขา้มาเพราะซามูเอลจะไม่นัง่จนกวา่ดาวดิจะมาถึงท่ีน่ี คนส่งข่าวคงวิง่กระหืด
กระหอบไปหาดาวดิท่ีเนินเขาแจง้ข่าววา่ ศาสดาพยากรณ์ซามูเอลมาถึงเมืองเล็ก ๆ ของพวกเรา ผู ้
พยากรณ์คนนั้นปฏิเสธไม่กินอาหารท่ีไดเ้ตรียมข้ึนอยา่งรีบเร่ง จนกวา่เด็กเล้ียงแกะจะมาร่วม
รับประทานอาหารกบัท่าน พอ่ของเด็กเล้ียงแกะรีบใหค้นไปเรียกดาวดิมาอยา่งเร็วท่ีสุด ดวงตาของดาวดิ
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คงส่องแสงเป็นประกายดว้ยความดีใจ ดาวดิไม่เคยตอ้งการตวัหรือถูกใหค้นไปตามตวัเช่นน้ีมาก่อนเลย 
พอ่และพี่ชายท างานจนเกือบไม่เอาใจใส่วา่ ลูกชายหนุ่มและนอ้งชายของตนจะเป็นผูถู้กตั้งไวใ้หเ้ป็นคน
ท่ีมีคนรู้จกัช่ือตลอดกาล เม่ือดาวดิมาถึงหมู่บา้นก็พบภาพน่าประหลาดไม่นอ้ยคือเจสซีพอ่ของเขา และ
พี่ชายทั้งเจด็นัง่อยูเ่งียบ ๆ นึกวาดภาพถึงการแปลกใจของคนพวกนั้นเม่ือเขาก าลงัคิดภายในใจวา่จะมี
อะไรเกิดข้ึน? พระเจา้ตรัสกบัซามูเอลวา่ไม่มีใครเหมาะยิ่งกวา่ดาวดิ จงลุกข้ึนเจิมดาวิดเถิด ซามูเอลเอา
เขาสัตวท่ี์ใส่น ้ามนั และเจิมดาวดิท่ามกลางพวกพี่ ๆ ของเขา พระวญิญาณของพระเจา้ไดส้วมทบัดาวดิ
ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

ควรจ า  

“พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ซามูเอลวา่ อยา่เห็นแก่รูปหรือร่างของเขา เพราะมนุษยเ์คยแลดูหนา้ตากนั 
แต่พระเยโฮวาห์ทรงทอดพระเนตรดวงจิต 1 ซามูเอล 16:7 

ควรตอบ 

1.ชนชาติอิสราเอล ยอมรับวา่ ซามูเอล เป็นผูพ้ยากรณ์ของพระเจา้หรือไม่?.................. 
2.บรรดาพี่ชายเห็นวา่ดาวดิเป็นคนส าคญัหรือไม่?........................................... 

ควรท า 

ระบายสีรูปซามูเอลเจิมดาวดิ 
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ภาคที่ 4 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่4 

ดาวดิฆ่าโกลอิทั 
ข้อพระธรรม 1 ซามูเอล 17:38-54 

1 ซามูเอล 17:38 ซาอูลจึงทรงสวมเคร่ืองทรงของท่านให้แก่ดาวดิและหมวกเกราะทองเหลือง
และเส้ือเกราะเกล็ดของท่านดว้ย 39 ดาวิดไดผ้กูกระบ่ีของตนไวก้บัเส้ือเกราะก็ลองเดินดู เพราะยงัไม่
เคยสวมแลว้จึงกราบทูลซาอูลวา่ ขา้พเจา้จะไปกบัเคร่ืองเหล่าน้ีไม่ได ้ เพราะยงัไม่เคย ดาวดิจึงไดถ้อด
เคร่ืองเหล่านั้นออกเสีย 40 ดาวดิจึงถือไมเ้ทา้ของตนและเลือกหากรวดอนัเกล้ียงกลม มาจากล าธารหา้
กอ้นใส่ไวใ้นยา่มของตน กบัมีสลิงส าหรับเหวีย่งขวา้งกรวดติดมือเขาไปดว้ยแลว้เขา้ไปหาชาวฟีลิส
เตียคนนั้น 41 ส่วนชาวฟีลิสเตียนั้นไดเ้ขา้มาหาดาวดิ มีทหารถือโล่น าหนา้มาดว้ย 42 เม่ือชาวฟีลิสเตีย
เหลือบตาเห็นดาวดิก็ดูหม่ิน ดว้ยวา่เป็นแต่คนหนุ่มผมแดง หนา้ขาวสวย 43 ชาวฟีลิสเตียจึงทกัถามดาวดิ
วา่ เราเป็นสุนขัหรือจึงถือไมเ้ทา้เขา้มา? และชาวฟีลิสเตียก็ด่าแช่งดาวดิดว้ยออกนามพระของตน 44 
และพดูแก่ดาวดิวา่ จงมาหาเราเถิด เราจะแล่เน้ือใหแ้ก่นกบนอากาศและสัตวใ์นทุ่งนา 45 ดาวดิจึงตอบฟี
ลิสเตียวา่ เจา้เขา้มาหาเราดว้ยดาบและหอกยาวสั้น แต่ฝ่ายเรามาหาเจา้ดว้ยนามแห่งพระเยโฮวาห์ของพล
โยธาพระเจา้แห่งกองทพัอิสราเอล ซ่ึงเจา้ไดท้า้ทายนั้น 46 วนัน้ีแหละพระเยโฮวาห์จะทรงมอบเจา้ไวใ้น
มือของเรา ๆ จะฆ่าตดัศีรษะเสียใหข้าด วนัน้ีแหละเราจะใหศ้พกองทพัฟีลิสเตียแก่นกบนอากาศและ
สัตวท่ี์ทุ่งนา เพื่อบรรดาชาวโลกจะไดรู้้วา่ ชาติอิสราเอลมีพระเจา้ทรงสถิตอยูด่ว้ย 47 ทั้งบรรดาท่ี
ประชุมน้ีจะไดรู้้วา่ พระเยโฮวาห์ทรงช่วยใหร้อดโดยมิไดใ้ชก้ระบ่ีหรือหอก เพราะวา่การสงครามนั้น
เป็นของพระเยโฮวาห์ พระองคจ์ะทรงมอบเจา้ทั้งหลายไวใ้นมือของเรา 48 อยูม่าเม่ือชาวฟีลิสเตียเขา้มา
หาดาวดิ ดาวดิก็รีบวิง่ไปหาชาวฟีลิสเตียคนนั้นขา้งกองทพัขา้ศึก 49 แลว้เอามือลว้งยา่มไดก้รวดกอ้น
หน่ึง ก็ใส่สลิงเหวีย่งขวา้งไปถูกหนา้ผากชาวฟีลิสเตียคนนั้น กอ้นกรวดก็ทะลุเขา้ไปตรงหนา้ผากคนนั้น 
คนนั้นก็ฟุบหนา้ลงท่ีดิน 50 ดาวดิไดช้ยัชนะชาวฟีลิสเตียดว้ยกอ้นกรวดกบัสลิงและฆ่าเขา แต่หาไดถื้อ
กระบ่ีติดมือไปไม่ 51 ดาวิดก็วิง่ไปเหยยีบบนตวัฟีลิสเตียคนนั้นชกักระบ่ีของผูน้ั้นออกจากฝักฟันคอเขา
ขาดดว้ยกระบ่ีเล่มนั้น คร้ันกองทพัฟีลิสเตียเห็นวา่คนฉกรรจฝ่์ายเขาตายแลว้ ก็พากนัหนีไป 52 ชาย
อิสราเอลกบัตระกลูยดูาเห็นไดที้ ก็พากนัลุกข้ึนโห่ร้องไล่ติดตามกองทพัฟีลิสเตียไปจนถึงหุบเขาต าบล
หน่ึง และถึงประตูเมืองเอก็โรนฟีลิสเตียท่ีถูกอาวธุลม้ตายตามทางประตูทั้งคู่ จนถึงเมืองฆธัและ
เมืองเอก็โรน 53 เม่ือชาวอิสราเอลไล่ติดตามชาวฟีลิสเตียไปนั้น เขากลบัไปเก็บเอาส่ิงของในค่ายมาดว้ย 
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54 ส่วนศีรษะของชาวฟีลิสเตียคนนั้น ดาวดิไดถื้อมายงัเมืองเยรูซาเล็ม แต่เคร่ืองรบของเขานั้น ไดเ้ก็บไว้
ท่ีทบัอาศยัของตน 

การท่ีดาวดิฆ่าโกลิอทัตายไม่ใช่เพราะฝีมือการขวา้งลูกหินของดาวดิเองเลย แต่ดาวิดท าไดก้็
เพราะวางใจในพระเจา้ต่างหาก ดาวดิทะเยอทะยานใคร่จะใหโ้ลกรู้วา่ “ทั้งโลกน้ีมีพระเจา้ของอิสราเอล
เพียงองคเ์ดียว” ดาวดิบอกวา่ “การรบเป็นของพระเจา้” ในขอ้ท่ี 47 เราจะเห็นวา่ดาวิดถวายเกียรติยศแด่
พระเจา้ในการรบชนะคร้ังน้ี 

เม่ือเราอยูใ่นสถานะล าบากและดูเหมือนไม่มีทางออก ใหเ้ราวางใจในพระเจา้และไวใ้จในฤทธ์ิ
อ านาจของพระองคอ์ยา่งท่ีดาวดิไดก้ระท ามาแลว้ พระเจา้จะทรงน าเราใหไ้ดช้ยัชนะ ดงันั้นเราอยา่ไดลื้ม
ถวายเกียรติยศแด่พระเจา้ ส าหรับการทรงช่วยเหลืออนัใหญ่หลวงแก่เราทุกคร้ัง 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที่ 4  บทเรียนที ่4 

ดาวดิฆ่าโกลอิทั 
เร่ืองในพระคมัภีร์ ( 1 ซามูเอล 17:38-54) 

มีชาวฟีลิสเตียคนหน่ึงช่ือโกลิอทัออกมาจากค่าย โกลิอทัมีรูปร่างขนาดยกัษ ์ สูงหกศอกกบัหน่ึง
คืบ โกลิอทัทา้ทายใหช้าวอิสราเอลส่งคนออกมาต่อสู้กบัเขา ถา้เขาแพห้มายความวา่พวกฟีลิสเตียจะเป็น
เชลยยอมรับใชพ้วกอิสราเอล แต่ถา้โกลิอทัชนะพวกอิสราเอลจะตอ้งเป็นเชลยรับใชพ้วกฟีลิสเตีย เม่ือ
กษตัริยซ์าอูลและชาวอิสราเอลไดย้นิค าพดูของโกลิอทั ต่างพากนัหมดหวงัและมีความหวาดกลวั ไม่มี
ใครกลา้รับค าทา้ทายเลย 

ดาวดิผูซ่ึ้งซามูเอลไดเ้จิมไวจ้ะใหเ้ป็นกษตัริยใ์นวนัใดวนัหน่ึงขา้งหนา้ ขณะนั้นยงัเฝ้าแกะใหพ้อ่
ของตนท่ีเนินเขาเบธเลเฮม็ แลว้บิดาของดาวิดไดเ้รียกลูกชายใหน้ าเสบียงไปใหพ้วกพี่ชายซ่ึงก าลงั
ประจ าการอยูใ่นกองทพัท าการรบกบัชาวฟีลิสเตีย ดาวดิไดย้นิการทา้ทายของโกลิอทั ดาวดิเห็นบรรดา
นายทพันายกองของชนชาติอิสราเอลพากนักลวัค าทา้ทายเช่นนั้น ดาวดิขออาสาสมคัรออกรบกบัโก
ลิอทัทนัที 

เม่ือกษตัริยซ์าอูลทรงทราบเร่ืองน้ีพระองคท์รงแปลกพระทยัมาก และตรัสแก่ดาวดิวา่เจา้ยงัเด็ก
นกั แต่ขา้ศึกของเราช านาญการสงครามมาตั้งแต่เขายงัเป็นคนหนุ่ม ๆ แลว้ดาวดิทูลกษตัริยซ์าอูลถึงเร่ือง
ท่ีเขาไดฆ่้าสิงห์โตตวัหน่ึงกบัหมีตวัหน่ึงซ่ึงเขา้มาท าร้ายลูกแกะบิดาของเขา ดาวิดทูลซาอูลวา่ เจา้โก
ลิอทัคนน้ีจะตอ้งตายในท านองเดียวกนักบัหมีและสิงห์โต เพราะโกลิอทัไดท้า้ทายกองทพัของพระเจา้ผู ้
ทรงพระชนมอ์ยู ่ ในท่ีสุดกษตัริยซ์าอูลก็ทรงอนุญาตใหด้าวดิออกรบ เพราะดาวดิกระหายอยากออกรบ
จริง ๆ กษตัริยซ์าอูลทรงพระราชทานเส้ือเกราะของพระองคเ์องให้ดาวดิสวมออกสนามรบ แต่ดาวิด
ตอ้งถอดเส้ือเกราะนั้นออก เพราะไม่คุน้กบัการใส่เกราะและไม่เคยใชด้าบ 

แลว้ดาวดิก็ถือไมเ้ทา้ของตนไวใ้นมือตามถนดัและเลือกกอ้นกรวดเกล้ียง ๆ จากล าธารหา้กอ้น 
ส่วนอีกมือหน่ึงก็ถือสลิง (เคร่ืองส าหรับยงิดว้ยกอ้นกรวด) เม่ือดาวดิเขา้มาใกลโ้กลิอทันายทพัชาติฟีลิส
เตีย โกลิอทัหวัเราะเยาะดาวิดอยา่งดูถูกมาก เจา้ยงัเป็นเด็กตวัเล็กนิดเดียวไม่พอมือหรอก โกลิอทัด่าทอ
ดาวดิดว้ยค าหยาบคายโดยออกพระนามพระเจา้ท่ีตวันบัถือ พวกฟีลิสเตียบอกดาวดิวา่ “เขา้มาซี ขา้จะแล่
เอาเน้ือของเจา้ใหฝ้งูกากิน และจะโยนศพเจา้ใหส้ัตวป่์ากดักินเป็นอาหาร” 
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ดาวดิจึงพดูตอบชาวฟีลิสเตียวา่ เจา้มาหาเราดว้ยหอกดว้ยดาบ และมีโล่ตั้งป้องกนัตวั แต่ตวัเรา
ในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจา้ผูท้รงเป็นจอมทพั พระเยโฮวาห์ทรงเป็นจอมทพัของเราชนชาติ
อิสราเอล ซ่ึงเจา้ก าลงัทา้ทาย วนัน้ีแหละเป็นวนัท่ีพระเจา้ทรงมอบตวัเจา้ไวใ้นมือของเราแลว้ประชาชน
ทัว่โลกจะรู้วา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ของชนชาติอิสราเอล 

ดงันั้นดาวดิจึงควกัเอากอ้นกรวดออกจากยา่มใส่ในสลิง และยงิกอ้นกรวดจากสลิงถูกหนา้ผาก
โกลิอทัลม้ลงหนา้คว  ่าดิน ดาวดิรีบวิง่ไปเหยยีบตวัโกลิอทัไว ้ และชกัดาบของโกลิอทัออกจากฝัก ตดั
ศีรษะโกลิอทัออกจากร่าง 

เม่ือทหารชนชาติฟีลิสเตียเห็นแม่ทพัของตนถูกฆ่าตาย กลางสนามรบต่อหนา้ต่อตา เช่นนั้นต่าง
ก็พากนัหนีเอาตวัรอด คร้ันแลว้พลทหารของชนชาติอิสราเอลและชาติยดูายลุกฮือข้ึนตะโกนไชโยโห่
ร้อง และช่วยกนัติดตามฆ่าทหารฟีลิสเตียตายเป็นอนัมาก 

ควรจ า 

“ซ่ึงจะพึ่งพระเยโฮวาห์ก็ดีกวา่วางใจในพวกมนุษย”์ สดุดี 118:8 
ควรตอบ 

(จงเติมค าในช่องวา่ง) 
1. มีหวัหนา้ส าคญั คนหน่ึงออกจากค่าย
ของ.............................ชายคนน้ีช่ือโก
ลิอทั คน ๆ น้ีรูปร่างใหญ่โตเหมือน
.........................สูง.............................
ศอกกบัหน่ึงคืบ 
2. ดาวดิทูลวา่ “ชาวฟีลิสเตียคนน้ีจะเป็น
เหมือน............................และ
.............................ซ่ึงขา้พเจา้ไดฆ่้า
มาแลว้ เพราะวา่คนน้ีไดท้า้ทายกองทพั
ของ............................ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่

ควรท า 

ระบายสีรูปดาวดิฆ่าโกลิอทัดว้ยสลิง 
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ภาคที่ 4 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่5 

ดาวดิและพรรคพวกของท่าน 
ข้อพระธรรม 1 ซามูเอล 22:1-8 

1 ซามูเอล 22:1 ฝ่ายดาวดิจึงออกจากท่ีนัน่หนีไปยงัถ ้าอะดูลาม คร้ันพี่นอ้งกบับรรดาวงศญ์าติ
บิดาของท่าน ไดรู้้เร่ืองพากนัลงไปหาท่านท่ีนัน่ 2 บรรดาชนท่ีทุกขย์ากมีหน้ีสินและเขญ็ใจ ไดพ้ร้อมกนั
มาหาท่าน และท่านไดเ้ป็นหวัหนา้เขาเหล่านั้นมีพรรคพวกอยูด่ว้ย ประมาณส่ีร้อยคน 3 ดาวดิออกจากท่ี
นั้นไปยงัเมืองมิศเป ในแผน่ดินโมอาบ กราบทูลพระเจา้แผน่ดินนั้นวา่ขอโปรดใหบิ้ดามารดาของ
ขา้พเจา้อพยพมาอาศยัอยูก่บัพระองค ์ กวา่ขา้พเจา้จะไดท้ราบวา่พระเจา้จะทรงกระท าประการใดกบั
ขา้พเจา้ 4 ดาวดิก็พาบิดามารดาเขา้เฝ้ากษตัริยโ์มอาบแลว้ไดอ้าศยัอยูใ่นราชวงัตลอดเวลาท่ีดาวดิพกัพิง
อยูท่ี่ถ  ้านั้น 5 ส่วนฆาตผูพ้ยากรณ์จึงทูลดาวดิวา่ อยา่อาศยัอยูใ่นถ ้าน้ีเลย จงเขา้ไปอยูใ่นเขตแผน่ดินยดูา 
ดาวดิก็เขา้ไปในป่าไมเ้ฮเร็ธ 6 ซาอูลทรงทราบวา่มีผูพ้บปะดาวดิทั้งพรรคพวก ขณะเม่ือทรงประทบัอยูท่ี่
ฆิบอาใตต้น้สนท่ีเมืองรามา ทรงถือหอกซดัอยูแ่ละบรรดาขา้ราชการยนืเฝ้าอยูร่อบพระองค ์ 7 ซาอูล
ด ารัสแก่ขา้ราชการท่ียนืเฝ้าอยูน่ั้นวา่ ชนตระกลูเบน็ยามินจงฟังเถิด บุตรเจสซีจะใหไ้ร่นาและสวนองุ่น
แก่เจา้ทุกคนหรือ? จะตั้งเจา้ทุกคนเป็นนายพนันายร้อยหรือ? 8 พวกเจา้ทุกคนไดค้บคิดกบฏต่อเรา หามี
ผูใ้ดแจง้แก่เราไม่เม่ือบุตรของเราไดก้ระท าไมตรีกบับุตรเจสซีนั้น ในพวกเจา้หามีผูใ้ดเป็นทุกขด์ว้ยเรา
ไม่ และไม่มีผูใ้ดบอกวา่ บุตรเราไดย้ยุงขา้ราชการใหต่้อตา้นเรา เช่นกบัมัว่สุมกนัอยูว่นัน้ี? 

ข้อทีค่ล้ายคลงึกนัในพรรคพวกของดาวิดและสาวกของพระเยซู 

1. คนพวกนั้นไม่พอใจกบัการปกครองของกษตัริยซ์าอูล 2. พวกเขารวบรวมสมคัรพรรคพวก
ติดตามดาวดิ 3. คนท่ีติดตามดาวิดไปตอ้งเป็นหน้ี หมดก าลงัใจและไม่พอใจในการปกครองแห่ง
อาณาจกัรของซาอูล 4.ไม่ใช่ชีวติท่ีง่ายนกัท่ีจะติดตามดาวิด แต่คนพวกนั้นสนิทกบัดาวิดและดาวดิช่วยกู้
ใหพ้น้ภยั โดยอาศยัฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ให้รอดจากอ านาจบรรดาศตัรูทั้งหลาย 5. คนเหล่านั้นติดตาม
ดาวดิขณะท่ีดาวิดถูกทอดทิ้ง (ปฏิเสธ) แต่พรรคพวกของดาวดิเช่ือวา่ดาวดิถูกพระเจา้เจิมไวเ้ป็นกษตัริย ์
และวนัหน่ึงพวกเขาจะช่วยดาวดิวา่ราชการแผน่ดิน 
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1. คริสเตียนไม่มีความพอใจกบัการปกครองของมารซาตานในโลกน้ี 2. คริสเตียนคือคนท่ี
ตดัสินใจติดตามพระเยซูคริสต ์ 3. คริสเตียนคือผูท่ี้รู้ตวัวา่ ตนเป็นหน้ีเพราะท าผดิบาปคริสเตียนหมด
มานะเพราะฤทธ์ิอ านาจของความบาป ซ่ึงท าใหพ้วกเขาตอ้งตกเป็นทาสของมารซาตานคริสเตียนไม่
พอใจท่ีจะสนุกสนานอยูก่บัความบาป เพราะความบาปเป็นสมบติัแห่งอาณาจกัรของพญามาร 4. ชีวิตค
ริสเตียนมีบ่อยคร้ังท่ีไม่ใช่ง่าย ๆ นกั มีศตัรูในครอบครัวเดียวกนัก็พบบ่อย ๆ และมีศตัรูในต าบลเดียวกนั 
และบางท่ีมีศตัรูในโรงเรียนเดียวกนั แต่พระเยซูจะน าเราใหพ้น้จากฤทธ์ิอ านาจของศตัรูทุกชนิด 5.คริส
เตียนติดตามพระเยซูขณะน้ีคือเป็นวารท่ีพระเยซูคริสตถู์กโลกปฏิเสธ คริสเตียนเช่ือดว้ยวา่พระเจา้ทรง
เฉลิมพระเยซูคริสต ์ ๆ จะรวบรวมทุก ๆ ส่ิงไวใ้ตอ้าณาจกัรของพระองค ์พระเยซูองคเ์ดียวจะเป็นผูท้รง
ครองทุก ๆ ส่ิงในท่ีสุด 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล     ภาคที่ 4 บทเรียนที ่5 

ดาวดิและพรรคพวกของท่าน 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (1 ซามูเอล 22:1-8) 

หลงัจากท่ีดาวดิไดฆ่้าโกลิอทัแลว้ ดาวดิไดถู้กน าตวัเขา้ไปอยูใ่นวงัของกษตัริยซ์าอูล และซาอูล
ทรงแต่งตั้งใหมี้หนา้ท่ีดูแลควบคุมกองทหารทั้งหมด โยนาธานพระราชโอรสของกษตัริยซ์าอูลกบัดาวดิ
ไดก้ลายเป็นสหายกนัอยา่งสนิทสนม โยนาธารรักดาวิดและซ่ือสัตยสุ์จริตต่อดาวิดมากแมพ้ระราชบิดา
คือซาอูลจะทรงเร่ิมเกลียดชงัดาวดิแลว้ โยนาธานก็ยงัคงรักดาวดิอยูเ่สมอ ประชาชนเร่ิมสรรเสริญสดุดี
ดาวดิอยา่งออกหนา้ออกตา วนัหน่ึงมีหญิงกลุ่มหน่ึงพากนัร้องร าท าเพลงสดุดีดาวดิเน้ือร้องของเพลงบท
นั้นมีความส าคญัดงัน้ี “ซาอูลฆ่าคนไดเ้พียงนบัพนั แต่ดาวิดฆ่าคนไดน้บัหม่ืน” การร้องเพลงเช่นน้ีก็เป็น
การยกยอ่งดาวดิมากกวา่ยกยอ่งซาอูล เพราะเหตุน้ีจึงท าใหซ้าอูลโกรธมากและรู้สึกไม่พอใจเลยเพราะ
มองเห็นวา่พระเจา้สถิตอยูก่บัดาวดิ 

ประชาชนชาวอิสราเอลและยดูาต่างรักใคร่ดาวดิ ซาอูลไดจ้ดัพิธีสมรสราชธิดาของพระองค์
ใหแ้ก่ดาวดิโดยหวงัวา่จะใชลู้กสาวเป็นกบัดกัดาวดิ และคิดวา่ดาวดิจะตกอยูใ่นเง้ือมมือของชนชาติฟีลิส
เตีย ดาวดิทูลคดัคา้นการสมรสคร้ังนั้นโดยอา้งวา่ ตนไม่อยูใ่นฐานะสมควรจะเป็นราชบุตรเขยของ
กษตัริยซ์าอูล เพราะตระกลูของดาวดิเป็นตระกลูคนยากจน แต่กษตัริยซ์าอูลใหม้หาดเล็กไปบอกดาวดิ
วา่ พระองคไ์ม่ทรงประสงคสิ์นสอดทองหมั้นจากดาวิดเลย นอกจากปลายหนงัหุม้องคช์าติของชาย
ชาวฟีลิสเตียหน่ึงร้อยคน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการลา้งแคน้แก่ชนชาติฟีลิสเตีย แต่แทท่ี้จริงการท่ีซาอูลทรง
กระท าเช่นนั้นก็เพื่อจะขอยมืมือชาวฟีลิสเตียฆ่าดาวดิเสียเท่านั้น ดาวิดไดอ้อกไปสู้รบกบัชาวฟีลิสเตีย
ตามค าสั่งของซาอูล และไดห้ลกัฐานมาเกินจ านวนท่ีซาอูลตอ้งการเสียอีก เพราะดาวิดไดฆ่้าชาวฟีลิส
เตียตายถึงสองร้อยคน ดงันั้นซาอูลจึงจ าใจตอ้งยกลูกสาวใหแ้ก่ดาวดิ มีคลัธิดาของซาอูลเกิดรักดาวดิ
ข้ึนมาจริง ๆ อยา่งจบัใจ 

กษตัริยซ์าอูลจึงทราบวา่พระเยโฮวาห์ประทบัอยูด่าวิดแน่นอน และซาอูลก็เร่ิมหวาดระแวงดา
วดิมากข้ึน ซาอูลกลายเป็นศตัรูของดาวิดตลอดเวลา ดาวิดจ าเป็นตอ้งหนีและไปซ่อนตวัอยูต่ามภูเขาและ
ถ ้า เพือ่หลบหลีกใหพ้น้จากกองทหารของซาอูลท่ีคอยติดตามล่าตวัดาวดิ 

เราอ่านใน 2 ซามูเอล บทท่ี 22 วา่ มีคนบางพวกไม่พอใจในการปกครองแผน่ดินของกษตัริยซ์า
อูล และคนพวกน้ีแหละท่ีกลายเป็นสมคัรพรรคพวกติดตามดาวดิไป เราไดอ่้านและทราบวา่คนพวกน้ี
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หมดก าลงัใจและเป็นหน้ีสินรอบตวั และไม่พอใจในการบริหารราชการแผน่ดินของซาอูล จึงได้
รวบรวมสมคัรพรรคพวกติดตามดาวดิไป และเชิญให้ดาวดิเป็นหวัหนา้ของพวกเขา คนพวกน้ีมี
ประมาณ 400 คน 

ซาอูลและราชบริพารพกัอยูป่ากถ ้าโดยไม่ทราบเลยวา่ ดาวดิและพรรคพวกอยูใ่นถ ้านั้นก่อน
แลว้ ซาอูลและขา้ราชบริพารก็พกัแรมท่ีปากถ ้าแห่งนั้น ดาวดิและพรรคพวกออกมาจากในถ ้าพบซาอูล
และราชบริพารก าลงัหลบัสนิท หากจะฆ่าซาอูลและขา้ราชบริพารนั้นก็อาจท าไดง่้ายนิดเดียวและพรรค
พวกของดาวดิก็อยากท าและพร้อมท่ีจะท าเช่นนั้นอยูแ่ลว้ แต่ดาวิดจะไม่ปลงพระชนมก์ษตัริยข์องตน
เลย เพราะดาวดิมีความประสงคจ์ะปกครองราชอาณาจกัรในเม่ือถึงเวลาก าหนดของพระเจา้เท่านั้น เม่ือ
กษตัริยซ์าอูลทรงทราบเร่ืองวา่พระองคไ์ดต้กอยูใ่นเง้ือมมือของดาวดิ แต่ดาวดิมิไดท้  าร้ายพระองคเ์ลย 
กลบัแสดงความเอ้ืออารีไม่กระท าอะไรเลย กษตัริยซ์าอูลตอ้งหลัง่พระเนตรออกมาและตรัสวา่ “แทจ้ริง
ดาวดิเขาดีกวา่ฉนั และมีความเมตตาสงสารคนมากกวา่ฉนั” 

ควรจ า 

ทุก ๆ คนท่ีเกรงกลวัพระเยโฮวาห์
และด าเนินตามมรรคาของพระองค ์ ก็เป็น
ผาสุก” สดุดี 128:1 
ควรตอบ 

(จงเติมค าในช่องวา่ง) 
1. โยนาธานรักดาวิดและ

................................ต่อดาวดิมาก 
 2.พวกผูห้ญิงพากนัร้องร าท าเพลง

สดุดีวา่.........................................ฆ่าคนได้
เพียงนบั.............................แต่
...........................ฆ่าคนไดน้บั
.................................. 

ควรท า 

ระบายสีใหส้วย 
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ภาคที่ 4 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่6 

กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างพระวหิาร 
ข้อพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์5:1-11 

1 พงศก์ษตัริย ์5:1 ฮีรามกษตัริยเ์มืองตุโรจึงทรงใชทู้ตใหม้าเฝ้ากษตัริยซ์าโลมอน ดว้ยทรงไดย้นิ
ข่าววา่ เขาไดเ้ฉลิมพระองคไ์วเ้ป็นกษตัริยแ์ทนพระราชบิดา เพราะกษตัริยฮี์รามนั้นทรงสนิทสนมกบั
กษตัริยด์าวดิมาก 2 ซาโลมอนก็ไดท้รงใชทู้ตไปเฝ้ากษตัริยฮี์รามทูลวา่ 3 พระองคท์รงทราบแลว้วา่ ดา
วดิราชบิดาของขา้พเจา้จะสร้างโบสถถ์วายแก่พระนามพระเยโฮวาห์พระเจา้ของพระองคไ์ม่ได ้ เพราะมี
การศึกสงครามลอ้มรอบพระองคอ์ยูทุ่กดา้น กวา่พระเยโฮวาห์จะไดท้รงบนัดาลให้ศตัรูอยูใ่ตฝ่้าพระ
บาทของพระองค ์ 4 บดัน้ีพระเยโฮวาห์พระเจา้ของขา้พเจา้ไดท้รงให้ขา้พเจา้มีความสุขส าราญทุกขา้ง 
มิไดมี้ศตัรูและเหตุร้ายบงัเกิดข้ึนเลย 5 น่ีแน่ะ, ขา้พเจา้หวงัจะไดส้ร้างโบสถถ์วายแก่พระนามพระเยโฮ
วาห์พระเจา้ของขา้พเจา้ ตามท่ีพระเยโฮวาห์ไดท้รงตรัสกบัดาวดิราชบิดาของขา้พเจา้วา่ บุตรของเจา้ท่ี
เราจะตั้งไวบ้นพระท่ีนัง่แทนเจา้ ผูน้ั้นจะสร้างโบสถถ์วายแก่นามของเรา 6 เหตุฉะน้ี ขอพระองคท์รงมี
รับสั่งใหเ้ขาถากไมส้นส าหรับขา้พเจา้ จากภูเขาเลบานอนและบ่าวของขา้พเจา้จะอยูก่บับ่าวของพระองค ์
แต่ขา้พเจา้จะใหค้่าจา้งแก่บ่าวของพระองคต์ามแต่พระองคจ์ะทรงคิดเอาทุกส่ิง ดว้ยพระองคท์รงทราบ
แลว้วา่ ไม่มีผูใ้ดในพวกขา้พเจา้ฉลาดและเขา้ใจในการถากไมเ้ช่นอยา่งชาวซีโดนนั้น 7 เม่ือกษตัริยฮี์ราม
ทรงไดย้นิถอ้ยค าแห่งกษตัริยซ์าโลมอนแลว้ ท่านก็ทรงมีความยนิดีมาก จึงทรงรับสั่งวา่ จะถวายพระพร
แก่พระเยโฮวาห์วนัน้ีพระองคไ์ดท้รงประทานใหด้าวดิมีราชบุตรองคห์น่ึงท่ีทรงมีพระปัญญาอยูเ่หนือ
พลไพร่ อนัใหญ่น้ี 8 ฮีรามก็ใชทู้ตมายงัซาโลมอนใหก้ราบทูลวา่ ขา้พเจา้ไดท้ราบเร่ืองซ่ึงพระองคไ์ด้
ทรงมีไปยงัขา้พเจา้และซ่ึงพระองคไ์ดท้รงประสงคไ์มส้นและไมส้นหอมนั้น ขา้พเจา้จะกระท าตาม พระ
ประสงคข์องพระองคทุ์กส่ิง 9 ผูค้นของขา้พเจา้จะลากไมน้ั้นลงจากภูเขาเลบานอนถึงทะเล และขา้พเจา้
จะใหเ้ขาท าแพลอยไปตามทางทะเลจนถึงท่ี ๆ พระองคจ์ะไดท้รงก าหนดไวใ้หล้ากข้ึนท่ีนัน่ ขอพระองค์
จงรับเอาไวพ้ระองคจ์ะใหค้วามประสงคข์องขา้พเจา้ส าเร็จก็โดยเสบียงอาหารส าหรับวงัของขา้พเจา้ 10 
กษตัริยฮี์รามก็ทรงไดใ้หไ้มส้นและไมส้นหอมแก่ซาโลมอนตามท่ีพระองคท์รงพระประสงคทุ์กส่ิง 11 
และซาโลมอนก็ไดเ้สบียงอาหารส าหรับวงัฮีราม คือขา้วสาลีสองหม่ืนคอระ และน ้ามนับริสุทธ์ิยีสิ่บคอ
ระ ดงันั้นซาโลมอนก็ไดส่้งใหฮี้รามทุก ๆ ปี 
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กษตัริยซ์าโลมอนทรงรู้วา่ประชาชนตอ้งการมีพระวหิารในสมยันั้น เหมือนอยา่งเราตอ้งการมี
โบสถใ์นทุกวนัน้ี คริสตจกัรของเราปรารถนาใหมี้ความรักและความสัตยซ่ื์อ ดงันั้นคริสตจกัรของเรา
เก่ียวขอ้งอยา่งไรกบัเรา 

1. เป็นสถานท่ีส าหรับนมสัการ โบสถเ์ป็นวหิารของพระเจา้และเรามาโบสถเ์พื่อแสดง
ความเคารพและขอบพระคุณสรรเสริญพระเจา้ และเพื่อจะเรียนรู้จกัพระองคม์ากยิง่ข้ึน 
2. เป็นสถานท่ีส าหรับรับใช ้ คริสตจกัรตอ้งการท าดีต่อผูอ่ื้น นัน่เป็นสถานท่ีซ่ึงเราสามารถ
หาโอกาสปรนนิบติัเพื่อนมนุษยข์องเรา 
3. เป็นพยาน โดยการรับใชท่ี้โบสถแ์ละการค ้าจุนต่อคริสตจกัรของเรา แสดงวา่เราเป็น
พยานถึงความเช่ือในพระเจา้และทางแห่งความรอดของพระองค ์

ท่านรู้ไหมวา่พระคริสตธรรมใหม่บอกเราวา่ ร่างกายของเราเป็นวหิารของพระเจา้ และพระองค์
สถิตอยูใ่นเรา (1 โครินธ์ 3:16) ซ่ึงเป็นขอ้ควรจ าในวนัน้ี พระเจา้ตอ้งการสถิตอยูใ่นเราโดยพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ แต่พระองคไ์ม่อาจสถิตอยูไ่ดถ้า้ร่างกายนั้นมีมลทินดว้ยความบาป ร่างกายของท่านเป็นวหิารท่ี
แทจ้ริงของพระเจา้หรือ จงขอต่อพระองคใ์หท้รงโปรดใหเ้ป็นวหิารท่ีสวยงามส าหรับพระองค ์ มนัจะ
สวยงามใหญ่โตและแขง็แรงไดก้็ต่อเม่ือไดส้ร้างไวบ้นรากฐานท่ีแขง็แรง ถา้ภายใตทุ้กส่ิงท่ีเราท าและพดู
และคิดอยูใ่นพระเยซูคริสต ์ และถา้เราพึ่งพระองคใ์นทุกส่ิง พระองคเ์ป็นรากฐานมัน่คงส าหรับชีวติของ
เรา 

ศิลาหวัมุมเป็นจุดตั้งตน้ในการท่ีจะสร้างตึก เม่ือเราเร่ิมตั้งตน้ชีวิตของเรากบัพระเยซูผูเ้ป็น
เหมือนศิลาหวัมุม เราก็สามารถสร้างวหิารท่ีอศัจรรยส์ าหรับพระองคใ์นชีวิตของเรา ทุกคนไม่ไดย้นิ
ขณะเม่ือกษตัริยซ์าโลมอนก าลงัสร้างวหิาร ไม่มีเสียงคอ้นหรือเคร่ืองมืออยา่งใดท่ีไดย้นิเลย จะเป็นอยา่ง
นั้นในชีวติของเรา การสร้างวหิารของพระเจา้จึงด าเนินไปโดยสงบ รอบตวัเราอาจมีเสียงรบกวนมาก 
แต่พระเจา้ทรงกระท าการอยา่งสงบภายในเรา 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที่ 4 บทเรียนที ่6 

กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างพระวหิาร 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (1 พงศาวดาร 5:1-11) 

ภายหลงัเม่ือกษตัริยซ์าอูลสวรรคตแลว้ ดาวดิไดถู้กแต่งตั้งใหเ้ป็นกษตัริยข์องชนชาติอิสราเอล 
และก็มาถึงซ่ึงชยัชนะต่อชนชาติท่ีเป็นศตัรูรอบขา้ง 

ในระหวา่งรัชสมยัของกษตัริยด์าวดิ พระองคต์อ้งการสร้างพระวหิารส าหรับนมสัการพระเจา้ 
ประชาชนเคยนมสัการพระเจา้ในเตน็ทท่ี์ประชุมใหญ่ ซ่ึงเรียกวา่ “พลบัพลา” กษตัริยด์าวดิตอ้งการสร้าง
พระวหิารใหญ่เพื่อถวายเกียรติยศแก่พระเยโฮวาห์เจา้ แต่พระองคเ์จา้ทรงหา้มและตรัสวา่ กษตัริยด์าวิด
เป็นผูท้  าศึกสงคราม การสร้างพระวหิารนั้นควรเป็นหนา้ท่ีของราชโอรสคือซาโลมอน 

กษตัริยด์าวดิตั้งใจจะใหเ้ป็นตามน ้าพระทยัของพระเจา้ ดงันั้นพระองคก์็เพียงแต่รวบรวมวตัถุ
ต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยพระราชโอรสของท่านสร้างพระวหิารต่อไป กษตัริยด์าวิดทรงรวบรวมไมห้อม ทอง 
เงิน และหินมีค่าสีต่าง ๆ ทรงเลือกสถานท่ีท่ีจะปลูกสร้างและซ้ือท่ีดินนั้นไว ้ซ่ึงเป็นสถานท่ีแห่งเดียวกนั
กบัท่ีอบัราฮมัถวายอิสอคัต่อพระเจา้ เรียกต าบลนั้นวา่ภูเขาโมริยา กษตัริยด์าวดิทรงเลือกท่ีอศัจรรยม์าก
ในการสร้างพระวหิารของพระเจา้ 

ตน้สีดางอกข้ึนตามภูเขาของประเทศเลบานอนซ่ึงกษตัริยฮี์รามทรงปกครอง พระองคเ์ป็นเพื่อน
ท่ีดีกบักษตัริยด์าวดิและไดส้ัญญาวา่จะเป็นเพื่อนดีของกษตัริยซ์าโลมอนดว้ย กษตัริยฮี์รามทรงอนุญาต
ใหค้นของซาโลมอนเป็นพนั ๆ คนมาตดัตน้สีดา ตน้ไมเ้หล่าน้ีถูกน าไปยงัฝ่ังทะเลแลว้ท าเป็นแพลอยไป
ยงัเมืองยปเป จากนั้นก็ถูกขนข้ึนผา่นภูเขาไปยงักรุงเยรูซาเล็มท่ีซ่ึงจะสร้างพระวหิารของพระเจา้ 

คนอ่ืนก็ท าหนา้ท่ีตดัหิน เขาตดัหินใหญ่และตบแต่งเพื่อใหเ้ป็นรากฐานของวหิาร หินเหล่าน้ี
บางกอ้นยาวระหวา่งยีสิ่บถึงสามสิบฟุตและหนกัมาก งานก็ส าเร็จโดยเรียบร้อย เม่ือเอาหินมาวางไวม้นั
จะยดึมัน่เขา้ดว้ยกนัพอเหมาะ โครงส าหรับท าหลงัคาและเพดานก็ถูกบากและท าเป็นขอ้ต่อเช่ือมกนั 
ดงันั้นเม่ือวหิารถูกสร้างข้ึนท่านจะไม่ไดย้นิเสียงของคอ้นเลย 

ตอ้งใชเ้วลาถึง 7 ปีในการสร้างพระวหิารน้ี นัน่เป็นพระวหิารท่ีสง่างามมาก และส่องแสง
เหมือนทองค าภายใตท้อ้งฟ้าท่ีสุกสกาว 

ท่านจ าไดถึ้งแบบท่ีพระเจา้ทรงใหโ้มเสสจดัสร้างพลบัพลาในป่า นัน่มีท่ีบริสุทธ์ิและท่ีบริสุทธ์ิ
ท่ีสุด พระวหิารของซาโลมอนก็เลียนแบบจากพลบัพลาน้ี แต่อยา่งไรก็ตามใหญ่โตกวา่กนัมากและสร้าง
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ดว้ยหินแทนท่ีจะเป็นเตน็ท ์พลบัพลานั้นมีสนามโดยรอบ พวกปุโรหิตเท่านั้นจะเขา้ไปได ้แต่พระวหิาร
แบ่งเป็น 2 ตอน แต่ละตอนไม่มีหลงัคา มีแต่ก าแพงรอบ ๆ เป็นหินขรุขระ ตอนหนา้มีไวส้ าหรับ
ประชาชน อีกส่วนหน่ึงส าหรับปุโรหิต ในตอนดา้นหลงัน้ีมีแท่นบูชาใหญ่ส าหรับเผาเคร่ืองบูชาท าดว้ย
หินขรุขระ ภายในพระวหิารน้ียงัมีวหิารสร้างดว้ยไมสี้ดาและหินอ่อนซ่ึงขา้งหนา้เป็นหอคอยสูงเรียก
หนา้มุข ภายในมีหอ้งส าหรับปุโรหิตใหญ่และบุตรของเขา หลงัหนา้มุขเป็นสถานท่ีบริสุทธ์ิระหวา่ง
สถานท่ีบริสุทธ์ิและสถานท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด มีม่านใหญ่เหมือนอยา่งในพลบัพลา หลงัม่านน้ีปุโรหิตตอ้ง
วางหีบพระบญัญติั ในหีบนั้นมีอะไร? น่ีเป็นส่ิงเดียวเท่านั้นท่ีอยูใ่นสถานท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด ใครสามารถเขา้
ไปในท่ีน่ีได?้ มหาปุโรหิตเท่านั้นจะเขา้ไปได ้ เขา้ไดปี้ละคร้ัง ในวนัยิง่ใหญ่แห่งการช าระดว้ยการถวาย
เลือกเป็นเคร่ืองบูชา 

ควรจ า  

“ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือวา่ตวัของ
ท่านเป็นวิหารของพระเจา้และพระวญิญาณ
ของพระเจา้สถิตอยูใ่นตวัท่าน” 1 โครินธ์ 
3:16 

ควรตอบ 

1. ใครเป็นผูส้ร้างพระวหิาร
............................................... 
2. เหตุใด กษตัริยด์าวดิจึงมิไดส้ร้าง
พระวหิาร
.......................................................... 
3. การสร้างพระวหิารกินเวลานาน
เท่าใด?.................................... 

ควรท า 

ระบายสีใหส้วย 
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ภาคที่ 4 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่7 

กษัตริย์ซาโลมอนทรงฉลองพระวหิาร 
ข้อพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์7:51-8:11 

1 พงศก์ษตัริย ์ 7:51 การงานทั้งปวงซ่ึงกษตัริยซ์าโลมอนไดท้รงกระท าส าหรับโบสถพ์ระเยโฮ
วาห์ก็ทรงกระท าส าเร็จแลว้ดงันั้น และซาโลมอนไดท้รงเอาส่ิงของซ่ึงดาวดิราชบิดาของพระองคไ์ด้
ถวายแลว้คือ เงิน ทองค า และภาชนะ ใส่ไวก้บัของวเิศษแห่งโบสถพ์ระเยโฮวาห์ 1 ซาโลมอนทรงรับสั่ง
ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่แห่งอิสราเอล หวัหนา้ตระกลูทั้งปวง และบิดาใหญ่แห่งชาติอิสราเอล ใหม้าเฝ้ากษตัริยท่ี์กรุง
เยรูซาเล็ม เพื่อจะไดน้ าหีบบญัญติัไมตรีแห่งพระเยโฮวาห์ข้ึนมาจากซีโยนเมืองดาวิด 2 บรรดาผูช้ายแห่ง
อิสราเอลประชุมกนัเฉพาะพระพกัตร์กษตัริยซ์าโลมอน ท่ีการเล้ียงกนัในเดือนเอธานิม คือเดือนท่ีเจ็ด 3 
ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ทั้งปวงแห่งอิสราเอลก็มา และปุโรหิตไดย้กหีบพระบญัญติัไมตรีข้ึนไป 4 เขาก็น าหีบพระ
บญัญติัไมตรีแห่งพระเยโฮวาห์ ข้ึนไปกบัทั้งพลบัพลาประชุมกนัและบรรดาเคร่ืองภาชนะบริสุทธ์ิซ่ึงอยู่
ในพลบัพลานั้น คือส่ิงเหล่านั้นพวกปุโรหิตและพวกเลวนี าข้ึนไป 5 กษตัริยซ์าโลมอน และบรรดาพวก
อิสราเอล ซ่ึงประชุมอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์พระองค ์ ตรงหนา้หีบพระบญัญติัไมตรีนั้น ก าลงับูชาแกะและ
โค เหลือท่ีจะนบัได ้ดว้ยวา่มากนกั 6 พวกปุโรหิตก็ไดน้ าหีบพระบญัญติัไมตรีแห่งพระเยโฮวาห์เขา้ในท่ี
หอ้งบริสุทธ์ิท่ีสุดในโบสถ ์ใตปี้กรูปครูบิมทั้งสองนั้น 7 ดว้ยรูปครูบิมไดก้างปีกทั้งสองออกเหนือท่ีแห่ง
หีบพระบญัญติัไมตรี และครูบิมนั้นก็ปิดบงัหีบพระบญัญติัไวแ้ละไมค้านหามดว้ย 8 เขาชกัไมค้านหาม
ออก ถึงปลายไมค้านนั้นจะเห็นไดเ้ฉพาะในห้องบริสุทธ์ิท่ีสุด แต่นอกนั้นมิไดเ้ห็นเลย และอยูใ่นท่ีนั้น
จนทุกวนัน้ี 9 ไม่มีส่ิงใดในหีบบญัญติัไมตรีนั้นเวน้เสียแต่แผน่ศิลาทั้งสองนั้นซ่ึงโมเสสไดใ้ส่ไวท่ี้ภูเขา
โฮเร็บ เม่ือพระเยโฮวาห์ไดท้รงท าสัญญาไมตรีกบัพวกลูกอิสราเอล เม่ือเขาออกมาจากประเทศอียปิต ์10 
เม่ือพวกปุโรหิตออกจากห้องบริสุทธ์ิท่ีสุดก็มีเมฆเตม็โบสถแ์ห่งพระเยโฮวาห์นั้น 11 จนถึงพวกปุโรหิต
ยนืปรนนิบติัไม่ไดเ้พราะเมฆนั้น ดว้ยรัศมีแห่งพระเยโฮวาห์ไดเ้ตม็โบสถข์องพระองคแ์ลว้ 

กษตัริยซ์าโลมอน ทรงนมสัการ พระเจา้และพระองคท์รงมีพระประสงคใ์หทุ้กคน นมสัการ
พระเจา้ดว้ย การนมสัการท่ีแทจ้ริงหมายถึงอะไร? 

1. การถวายพระเกียรติยศ ขา้พเจา้แปลกใจเม่ือเราอธิษฐานถา้เรารู้สึกวา่เราก าลงัสนทนากบัพระ
เจา้ผูใ้หญ่ยิง่ ผูท้รงสร้างโลก เราจะเขา้เฝ้าต่อพระพกัตร์พระองคด์ว้ยจิตใจสงบหรือไม่ และเราจะรู้สึกวา่
พระเจา้เป็นองคบ์ริสุทธ์ิหรือไม่? 



 29 

2. การขอบพระคุณพระเจา้ ท่านจ าไดห้รือเปล่าวา่ ท่านควรขอบพระคุณพระเจา้เสมอส าหรับ
การดีของพระองคเ์พื่อท่าน ในสัปดาห์น้ีท่านไดรั้บพระพรอะไรบา้ง? 

3. การอุทธรณ์ร้องขอ นอกจากจะทูลพระองคว์า่เรารักพระองคม์ากเท่าไร และขอบพระคุณ
ส าหรับทุกส่ิงท่ีทรงพระเมตตาแก่เรา แลว้เราพบวา่เรายงัมีส่ิงท่ีตอ้งการจะทูลขอต่อพระองคพ์ระเจา้
รับสั่งใหเ้ราทูลทุกส่ิงท่ีเราตอ้งการใหพ้ระองคท์รงทราบ 

4. ของถวายของเรา-ชีวติของเรา เม่ือเรารู้สึกวา่พระเจา้ทรงท าอะไรใหเ้รา เป็นธรรมดาอยูเ่องท่ี
เราควรท าอะไรใหพ้ระองคบ์า้ง นัน่คือเหตุผลท่ีวา่เหตุไรเราจึงแผค่วามรักของเราโดยช่วยใหค้นอ่ืน
ทราบถึงความรักของพระเจา้ และรู้เร่ืองพระเยซูคริสตพ์ระผูช่้วยใหร้อด พระเจา้ไม่ทรงมีพระประสงค์
ใหเ้ราตอ้งถวายของแก่พระองค ์แต่เราถวายพระเจา้เพราะเรารักพระองค ์
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที่ 4  บทเรียนที ่7 

กษัตริย์ซาโลมอนทรงฉลองพระวหิาร 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (1 พงศาวดาร 7:51-8:1-11) 

เม่ือสร้างพระวหิารเสร็จแลว้ กษตัริยซ์าโลมอนทรงก าหนดวนัท่ีจะอุทิศถวายแด่พระเจา้
เหมือนกบัท่ีเราท าเม่ือสร้างโบสถเ์สร็จใหม่ ๆ วนันั้นคนคงมามากมาย เจา้นายใหญ่โตคงมาพร้อมกนัทุก
คน กษตัริยซ์าโลมอนประทานเล้ียงใหญ่เป็นเวลาสองสัปดาห์ คนยนิดีมากและมีส่วนในพิธีอุทิศถวาย
โบสถห์รือฉลองพระวหิาร 

ภาชนะบริสุทธ์ิท าดว้ยเงินและทองซ่ึงดาวดิไดอุ้ทิศถวายก็ไดน้ ามายงัแท่นบูชา และวางลงใน
วหิารใหม่ท่ีใหญ่โตและงดงาม แต่ยงัขาดส่ิงส าคญับางอยา่ง นั้นคือหีบพระสัญญาของพระเจา้ซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ถึงการประทบัของพระเจา้ 

อะไรคือขอ้แตกต่างระหวา่งรูปป้ันและส่ิงมีชีวติ? นัน่มิใช่เพราะฝ่ายหน่ึงเป็นวิญญาณจิตและ
เป็นชีวติ ในขณะท่ีอีกอยา่งหน่ึงเป็นเพียงหินมิใช่หรือ? เม่ือน าหีบสัญญาไมตรีเขา้มาในพระวหิารแลว้ 
วหิารน้ีก็เป็นเพียงเปลือกนอกท่ีวา่งเปล่า มีหีบสัญญาไมตรีแทนการสถิตของพระเจา้ คริสตจกัรท่ีไม่มี
พระคริสตห์รือมีชีวติท่ีปราศจากพระคริสตก์็เป็นเปลือกหุ้มท่ีวา่งเปล่าเช่นกนั ปุโรหิตไดแ้บกหีบสัญญา
ไมตรีน าเขา้มาตามท่ีพระเจา้ทรงบญัชาและวางไวใ้นหอ้งท่ีสวยท่ีสุดของพระวหิารนั้น เป็นสถานท่ี
บริสุทธ์ิท่ีสุด และจงจ าไวว้า่ กษตัริย ์ ซาโลมอนใชเ้งินกวา่สามร้อยลา้นบานส าหรับเป็นค่าทองค าท่ีใช้
ในหอ้ง ๆ เดียว 

เม่ือปุโรหิตกลบัมาจากท่ีบริสุทธ์ิ พระรัศมีหรือสง่าราศีของพระเจา้ส่องสวา่งทั้งพระวหิาร
แมแ้ต่ปุโรหิตก็ไม่สามารถมองหีบสัญญาไมตรีไดน้าน ๆ 

กษตัริยซ์าโลมอนประทบัหนา้พวกอิสราเอล และทรงอธิบายวา่ท าไมพระองคจึ์งสร้างวหิารน้ี
ข้ึน และพระองคท์รงคุกเข่าลงอธิษฐาน หลงัจากอธิษฐานแลว้กษตัริยซ์าโลมอนทรงลุกข้ึนและตรัสวา่ 
“ไมมี่ใครผดิหวงัในพระสัญญาท่ีดีของพระเจา้ ใหพ้วกอิสราเอลรู้วา่พระองคคื์อพระเจา้และไม่เป็นอยา่ง
อ่ืน ใหทุ้กคนท าตามพระบญัญติัของพระองค์” 

พระเจา้ทรงสัญญาวา่ “เราจะอยูท่่ามกลางพลไพร่ของเราและจะไม่ลืมเขา” 
เม่ือส้ินสุดการนมสัการและถวายโบสถแ์ลว้ ชนชาวอิสราเอลไดน้มสัการพระเจา้ไดน้ าของมา

ถวายพระเจา้มีววัตวัผู ้2,000 ตวั และ แกะ 120,000 ตวั 
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มีความช่ืนชมยนิดีและพวกอิสราเอลดีใจเพราะการดีของพระเจา้ เขาพดูวา่ “พระเจา้ของเราเป็น
พระเจา้ยิง่ใหญ่เหนือพระอ่ืน ๆ ทั้งส้ิน เราจะไม่ลืมพระวหิารของพระองค”์ ตั้งแต่นั้นมาชนชาติ
อิสราเอลไดม้าประชุมกนัท่ีโบสถว์หิารน้ีเพื่อนมสัการพระเจา้ 

ขา้พเจา้ยงัสงสัยอยูว่า่ ท่านจะพดูไดอ้ยา่งขอ้ความในบทเพลงสรรเสริญหรือไม่ท่ีวา่ “ขา้พเจา้มี
ใจยนิดี ขณะเขาไดก้ล่าวแก่ขา้พเจา้วา่ ใหเ้ราไปยงัพระวิหารของพระเยโฮวาห์เถิด” สดุดี 122:1 วนัน้ี
ท่านดีใจท่ีจะไดม้าเรียนพระคมัภีร์วนัอาทิตยห์รือไม่? ชาวบา้นมีอะไร ๆ ท าในวนัอาทิตยเ์สมอเขาจะ
เหน่ือยมาก อาจเป็นวนัท่ีดีท่ีสุดส าหรับเขา หรือมิฉะนั้นเขาก็ไปเท่ียวหยอ่นใจ ขา้พเจา้แน่ใจวา่ เราไดรั้บ
พระพรเชา้วนัน้ีในการท่ีมาฟังเร่ืองราวของพระเจา้มากข้ึน 

ควรจ า 

“เหตุฉะนั้นดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจา้ ขา้พเจา้จึง วงิวอน
ท่านทั้งหลายใหถ้วาย ตวัแก่พระองคเ์ป็นเคร่ืองบูชาอนัมีชีวติอยู ่ อนับริสุทธ์ิและเป็นท่ีชอบพระทยัพระ
เจา้ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัสมกบัฝ่ายวญิญาณจิตของ
ท่านทั้งหลาย” โรม 12:1 

ควรตอบ  

(จงเติมค าท่ีขาดหายไป) 
กษตัริยซ์าโลมอน ทรงลุกข้ึนและตรัสวา่ 

“ไม่มีใคร.........................ในพระสัญญา
......................ของพระเจา้ ใหพ้วกอิสราเอลรู้วา่
พระองคคื์อพระเจา้และ.............................เป็นอยา่ง
อ่ืนใหทุ้กคน.........................พระบญัญติัของ
พระองค”์ 

ควรท า 

จงลากเส้นจากจุดเลข 1 จนถึงเลข 30 แลว้
ระบายสี 
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ภาคที่ 4 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่8 

สมเดจ็พระนางเชบาเสดจ็เยีย่มพระราชา 
ข้อพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์10:1-10,13 

1 พงศก์ษตัริย ์ 10:1 เม่ือพระนางกษตัริยป์ระเทศเชบาไดย้นิกิตติศพัทแ์ห่งซาโลมอนเน่ืองดว้ย
พระนามแห่งพระเยโฮวาห์ พระนางจึงเสด็จมาเพื่อจะทูลถามทดลองพระสติปัญญา ของพระองคด์ว้ยค า
ปริศนาอนัลึกซ้ึง 2 พระนางนั้นเสด็จมายงักรุงเยรูซาเล็มพร้อมดว้ยมีผูต้ามเสด็จมาเป็นอนัมาก และมีฝงู
อูฐบรรทุกเคร่ืองหอม และทองค าเป็นอนัมาก และเพชรพลอยอนัประเสริฐ และเม่ือพระนางนั้นไดเ้ขา้
ไปเฝ้าซาโลมอน ก็ทรงสนทนากบัพระนางโดยทุกประการซ่ึงมีอยูใ่นพระทยัของเธอ 3 พระนางก็ทรง
ถามปริศนาประการใด กษตัริยซ์าโลมอนก็ทรงแกไ้ดท้ั้งหมด ไม่มีขอ้หน่ึงขอ้ใดท่ีกษตัริยน์ั้นไม่ทรง
ทราบ และมิอาจทรงตอบพระนางได ้ 4 เพื่อพระนางกษตัริยแ์ห่งประเทศเชบาไดเ้ห็นสติปัญญาทั้งหมด
ของซาโลมอน และราชวงัซ่ึงพระองคไ์ดท้รงสร้าง 5 ทรงเห็นเคร่ืองเสวยท่ีโตะ๊ของพระองค ์ราชบริพาร
และเหล่าเสนาบดีของพระองค ์ เคร่ืองแต่งกายของขา้ราชการ คนเชิญเคร่ืองของพระองค ์ และผูท่ี้ตาม
เสด็จไปยงัโบสถแ์ห่งพระเยโฮวาห์ พระทยัของพระนางก็สลดลงทีเดียว 6 พระนางก็ทูลกษตัริยว์า่ จริง
ตามซ่ึงขา้พเจา้ไดย้นิในประเทศของขา้พเจา้ท่ีเขากล่าวถึงราชกิจและพระสติปัญญาของพระองค ์ 7 แต่
ขา้พเจา้หาไดเ้ช่ือถอ้ยค านั้นไม่ จนขา้พเจา้ไดม้าเห็นดว้ยจกัษุของขา้พเจา้เอง จึงเห็นวา่ซ่ึงขา้พเจา้ไดย้นิ
นั้นมิไดถึ้งคร่ึงพระสติปัญญา และความเจริญของพระองคก์็ยิง่กวา่กิตติศพัทซ่ึ์งขา้พเจา้ไดย้นินั้น 8 
ราษฎรของพระองคเ์ป็นสุขมาก ราชบริพารเหล่าน้ีซ่ึงยืนอยูใ่กลชิ้ดพระองคเ์สมอ และไดย้นิพระ
สติปัญญาของพระองคก์็เป็นสุขส าราญ 9 สาธุการแก่พระเยโฮวาห์พระเจา้แห่งพระองคผ์ูท้รงตั้ง
พระองคไ์วบ้นพระท่ีนัง่แห่งอิสราเอล เพราะพระเยโฮวาห์ไดท้รงรักอิสราเอลเป็นนิจ เหตุฉะน้ีพระเยโฮ
วาห์ไดท้รงตั้งพระองคไ์วเ้ป็นกษตัริย ์เพื่อบ ารุงความยติุธรรมและความชอบธรรมไว ้10 พระนางจึงทรง
ถวายทองค าร้อยยีสิ่บตลนั เคร่ืองหอมเป็นอนัมาก และเพชรพลอยอยา่งประเสริฐแก่กษตัริย ์ภายหลงันั้น
มิไดมี้เคร่ืองหอมมากมายเหมือนอยา่งท่ีพระนางกษตัริยป์ระเทศเชบาไดถ้วายแก่กษตัริยซ์าโลมอนนั้น
อีกเลย 13 กษตัริยซ์าโลมอนไดพ้ระราชทานแก่พระนางกษตัริยป์ระเทศเชบาทุกส่ิงซ่ึงพระนางไดทู้ลขอ 
ซาโลมอนยงัไดป้ระทานให้ตามพระทยัของพระองคเ์องดว้ย และพระนางนั้น กบัราชบริพารก็ได้
กลบัไปยงัประเทศของตน 
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สติปัญญาเป็นของประเสริฐมาก อาจเป็นไดท่ี้บรรดาเคร่ืองเพชรพลอยนานาชนิดซ่ึงสมเด็จพระ
นางเชบาน ามาถวายเป็นของก านลัแด่กษตัริยซ์าโลมอนนั้น คงมีทบัทิมแดงประกายแพรวพราวซ่ึงมี
ราคามากกวา่เพชร พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่สติปัญญาก็มีราคามากกวา่เพชรพลอยพระปัญญาของ
กษตัริยซ์าโลมอนมีกิตติศพัทเ์ล่ืองลือไปยงัแดนไกลทัว่โลก จนกระทัง่ท าใหพ้ระนางเชบาตอ้งเสด็จมา
เขา้เฝ้าเพื่อชมพระบารมีแห่งพระสติปัญญาของซาโลมอน พระนางเชบาทรงมีพระประสงคจ์ะใหมี้
ผูต้อบปัญหาชีวิตใหแ้ก่พระนาง แต่เราทราบวา่ผูท่ี้มีปัญญายิง่กวา่กษตัริยซ์าโลมอนนั้นก็คือพระเยซู
คริสต ์

กษตัริยซ์าโลมอนทรงเตรียมพร้อมท่ีจะแบ่งพระปัญญาของพระองค ์ ใหแ้ก่พระนางเชบา 
ท านองเดียวกนัพระเจา้ทรงเตรียมพร้อมท่ีจะแบ่งพระปัญญาของพระองคใ์หแ้ก่เรา พระคริสตธรรม
คมัภีร์ไดส้ัญญาไวแ้ก่เราดงัน้ี “ถา้ผูใ้ดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ใหผู้น้ั้นขอแด่พระเจา้ผูท้รงโปรด
ประทานใหแ้ก่คนทั้งปวงดว้ยเตม็พระทยั” (ยากอบ 1:5) 

พระเจา้ทรงพระราชทานของประเสริฐท่ีสุดของพระองคแ์ก่เรา 
1. พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างโลกส าหรับเรา ปฐมกาล 1:1,26 
2. พระเจา้ทรงพระราชทานพระบุตรใหม้าตายแทนเรา ยอห์น 3:16 
3. พระองคท์รงประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา ยอห์น 3:36 
4. พระองคท์รงอภยับาปใหแ้ก่เรา อิสยาห์ 43:25 
5. พระองคท์รงประทานความรักใหแ้ก่เรา ยอห์น 15:9 
6. พระองคท์รงประทานความยนิดีใหแ้ก่เรา ยอห์น 15:11 

พระเยซูตรัสแก่เรา จงแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ และความชอบธรรมของพระองคก่์อนแลว้ 
พระองคจ์ะทรงเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ีให ้มทัธิว 6:33 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที่ 4  บทเรียนที ่8 

สมเดจ็พระนางเชบาเสดจ็เยีย่มพระราชา 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (1 พงศก์ษตัริย ์10:1-10,13) 

กษตัริยซ์าโลมอนทรงเป็นท่ีรู้จกัแก่คนทัว่ไปวา่ทรงเฉลียวฉลาดมาก ซาโลมอนทรงถ่อม
พระองคแ์ละทรงทูลขอพระสติปัญญาจากพระเจา้ เพื่อจะไดรู้้จกัปกครองอาณาประชาราษฎรอิสราเอล 
พระเจา้ทรงพอพระทยัในค าขอน้ีมาก เพราะกษตัริยซ์าโลมอนมิไดข้อความร ่ ารวยขอเกียรติยศหรือสง่า
ราศีส าหรับพระองคเ์อง ดงันั้นพระเจา้จึงพระราชทานพระปัญญาอนัยิง่ใหญ่แก่ซาโลมอน และตั้งแต่นั้น
มาใคร ๆ ท่ีอยากจะฉลาดก็พดูวา่ “ขอใหฉ้นัฉลาดเหมือนซาโลมอน”  

เหตุน้ีจึงมีหลายคนเดินทางมาจากต่างประเทศมาดูพระสติปัญญาของซาโลมอน มาดูวธีิท่ี
พระองคค์รองพระชนมแ์ละตอ้งการฟังถอ้ยค าอนัมีปัญญาของพระองค ์ ทุก ๆ คนท่ีไดย้นิไดฟั้งพระ
ด ารัสของซาโลมอนแลว้ ต่างก็แปลกใจในพระปัญญาเฉลียวฉลาดของพระองคท่ี์ทรงสามารถตอบ
ปัญหาท่ียาก ๆ ไดห้ลายขอ้ 

พระนางเชบาผูเ้ลอโฉมทรงทราบพระกิตติศพัทแ์ละความร ่ ารวยของซาโลมอน พระนางไม่ทรง
เช่ือค าเล่าลือท่ีไดท้รงทราบข่าวเร่ืองพระสติปัญญาและความร ่ ารวยนั้นเลย พระนางตดัสินพระทยัเสด็จ
มาเยีย่มซาโลมอนเพื่อทูลขอ้ขอ้งพระทยันานาประการต่อกษตัริยซ์าโลมอน เพื่อทรงพิสูจน์พระสติของ
กษตัริยซ์าโลมอน พระนางไม่ไดเ้สด็จแต่พระองคเ์ดียว แต่พระนางพาขา้ราชบริพารและพระสหาย
ติดตามไปดว้ยมากมายหลายคน มีกองคาราวานอูฐบรรทุกทองค า เคร่ืองหอม เคร่ืองเทศและเพชรนิล
จินดาราคามากมายไปดว้ย 

กษตัริยซ์าโลมอนทรงตอ้นรับสมเด็จพระนางพระองคน้ี์ในวงัหลวง ณ กรุงเยรูซาเล็ม             
ซาโลมอนทรงส าแดงพระราชวงังดงามแก่พระนาง และทรงส าแดงวา่มีขา้ราชบริพารมากมาย มี
พนกังานเชิญเคร่ืองด่ืมเสวย พร้อมทั้งการแต่งกายของพวกขา้ราชการอยา่งสวยงาม 

เม่ือพระนางทอดพระเนตรเห็นบรรดาขา้ราชการของกษตัริยซ์าโลมอน แต่งตวัสวยสดงดงาม
และมีพระกระยาหารเตม็โตะ๊ มีพระแท่นงาชา้งเป็นท่ีประทบัท าใหพ้ระนางตอ้งต่ืนเตน้พระทยัเพราะส่ิง
เหล่านั้น แต่พระนางยิ่งแปลกพระทยัมากข้ึนในเม่ือซาโลมอนทรงแกไ้ขปัญหาของพระนางไดทุ้ก
ขอ้ความท่ีพระนางทรงถาม เพราะพระนางไดท้รงถามปัญหาท่ียาก ๆ หลายขอ้หลายประการต่อ           
ซาโลมอน และนอกจากนั้นยงัทรงล่วงรู้ความภายในใจของพระนางท่ีพระนางมีอยูอี่กดว้ย ในท่ีสุด   
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พระนางตรัสวา่ “น่ีสมจริงกบัท่ีไดข้่าวเล่าลือมาโดยแทว้า่ พระองคท์รงมีพระปัญญาและทรงร ่ ารวยมาก 
แต่เพียงคร่ึงหน่ึงก็ยงัไม่เคยมีใครบอกเล่าใหฟั้ง เท่ากบัท่ีพระนางไดท้อดพระเนตรเห็นดว้ยพระองคเ์อง 
ความสุขยอ่มมีแก่ขา้ราชบริพารของพระองค ์ ผูไ้ดย้นิพระสติปัญญาของพระองคท์่าน และขอ           
พระเจา้ของพระองคท์รงไดรั้บพระเกียรติ ซ่ึงพระองคท์รงแต่งตั้งพระองคไ์วบ้นพระราชบลัลงัก”์ 

เม่ือพระนางทอดพระเนตรเห็นความยิง่ใหญ่ของซาโลมอน พระนางก็ทรงยนิดีถวายของก านลั
ท่ีพระนางชอบมากท่ีสุด กษตัริยซ์าโลมอนไม่ทรงมีพระประสงครั์บของขวญัจากพระนางเชบาเลยแต่
พระองคต์อ้งจ าพระทยัรับของพระนางไวก้็เพราะเป็นการยนืยนัวา่ พระนางไดถ้วายดว้ยความชอบ
พระคุณ จริง ๆ ท านองเดียวกนัพระเยซูไม่ทรงมีพระประสงคจ์ะรับของถวายจากเราเลย มนุษยเ์ราไม่ได้
ถวายของใหแ้ด่พระเจา้เพราะพระองคท์รงยากจน แต่เราน าของมาถวายพระเจา้เพราะใจเราอยากแสดง
ความจงรักภกัดีและความกตญัญูต่อพระองค ์

ควรจ า 

“มีส่ิงท่ีตาไม่ไดเ้ห็น หูไม่ไดย้นิ และไม่เคย
ไดเ้ขา้ไปในใจมนุษย ์ คือส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้รง
จดัเตรียมไวส้ าหรับคนท่ีรักพระองค ์1 โครินธ์ 2:9 

ควรตอบ 

(จงเติมค าในช่องวา่ง) 
1. กษตัริยซ์าโลมอนทรงเป็นท่ีรู้จกัวา่
............................................   
2. ขอพระเจา้ของพระองคท์รงไดรั้บ
.........................................ซ่ึงพระองค์
ทรงแต่งตั้งพระองคไ์วบ้น
................................... 
3. เราน าของมาถวายพระเจา้เพราะใจ
ของเราอยาก..............................ต่อ
พระองค.์........................ 

ควรท า  

ระบายสีรูปพระนางเชบาให้สวย 
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ภาคที่ 4 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่9 

รัชทายาทของซาโลมอนสูญเสียพระราชอาณาจักร 
ข้อพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์11:4-13 

1 พงศก์ษตัริย ์ 11:4 เม่ือซาโลมอนทรงพระชราแลว้ เหล่านางหา้มก็ท าใหพ้ระทยัของพระองค์
หลงปฏิบติัพระอ่ืน และพระทยัของท่านหาดีรอบคอบเฉพาะพระเยโฮวาห์พระเจา้ของพระองค ์ เหมือน
อยา่งพระทยัของดาวิดพระราชบิดาไม่ 5 เพราะซาโลมอนไดห้ลงปฏิบติัอศัธาโรธพระของหญิงชาติซี
โดนและโมเล็คพระของชาติอ าโมน ซ่ึงเป็นพระอนัน่าเกลียดชงั 6 ซาโลมอนไดก้ระท าการลามกใน
คลองพระเนตรแห่งพระเยโฮวาห์ และไม่ไดป้ระพฤติตามพระเยโฮวาห์ถ่ีถว้นดุจดาวิดราชบิดา 7 ซา
โลมอนไดส้ร้างแท่นบนท่ีสูง บนภูเขาซ่ึงอยูข่า้งหนา้เยรูซาเล็มส าหรับคีโมศพระของชาติโมอาบ ซ่ึงเป็น
ท่ีน่าเกลียดชงั และสร้างแท่นส าหรับโมเล็ค พระของชาติอ าโมนซ่ึงเป็นท่ีเกลียดชงันกั 8 พระองคไ์ด้
ทรงกระท าดงันั้นส าหรับนางหา้มชาวต่างประเทศทั้งปวงของพระองค ์ ซ่ึงต่างก็ไดเ้ผาเคร่ืองหอมและ
เคร่ืองบูชาแก่เหล่าพระของเขา 9 พระเยโฮวาห์ทรงกร้ิวแก่กษตัริยซ์าโลมอน เพราะพระทยัของพระองค์
หนักลบัจากพระเยโฮวาห์พระเจา้อิสราเอล ผูไ้ดท้รงปรากฏแก่พระองคส์องคร้ังแลว้ 10 และไดท้รงสั่ง
พระองคว์า่ดว้ยการน้ี คือหา้มไม่ใหพ้ระองคป์ฏิบติัตามพระอ่ืน แต่พระองคไ์ม่ไดรั้กษาค าสั่งแห่งพระเย
โฮวาห์ 11 เหตุฉะน้ีพระเยโฮวาห์ทรงตรัสแก่ซาโลมอนวา่ “เพราะเหตุเจา้ไดก้ระท าการน้ีมิไดรั้กษาค า
สัญญาไมตรีและขอ้กฎหมายของเรา ซ่ึงเราไดส้ั่งแก่เจา้เราจะคืนแผน่ดินจากเจา้เป็นแน่และจะใหแ้ก่
ทาสของเจา้ 12 แต่เราจะไม่กระท าการนั้นในเวลาท่ีเจา้มีชีวติอยูเ่พราะเห็นแก่ดาวดิบิดาของเจา้ แต่เราจะ
คืนแผน่ดินจากมือบุตรของเจา้ 13 แต่วา่จะไม่คืนแผน่ดินทั้งหมด แต่จะใหต้ระกลูหน่ึงแก่บุตรของเจา้
เพราะเห็นแก่ดาวิดผูท้าสของเราและเพราะเห็นแก่กรุงเยรูซาเล็ม ซ่ึงเราไดเ้ลือกไวแ้ลว้” 

ส่ิงท่ีน่าเศร้าใจท่ีสุดในพระชนมายขุองกษตัริยซ์าโลมอนก็คือเม่ือพระเจา้ทรงส าแดงให้
พระองคเ์ห็นทราบแลว้วา่ พระองคท์รงกระท าผดิดว้ยขอ้ใดแลว้ แต่ซาโลมอนมิไดก้ลบัพระทยัจากการ
ผดินั้น ๆ เม่ือพระเจา้ทรงรับสั่งแก่ดาวดิซ่ึงเป็นพระบิดาของกษตัริยซ์าโลมอนถึงเร่ืองความบาปของดา
วดิ กษตัริยด์าวิดทรงกรรแสงคร ่ าครวญเสียพระทยัในความผดิบาปของพระองคเ์อง และทรงรับ
สารภาพผดิต่อพระเจา้ พระเจา้ทรงรับสั่งไวใ้นพระธรรม 1 ยอห์น 1:9 เก่ียวกบัการรับสารภาพของเราวา่
อยา่งไร? พระองคท์รงท าอะไร? ความบาปท่ีร้ายกาจรุนแรงท่ีสุดคือการไม่ยอมรับสารภาพความผดิบาป
ท่ีตนเองท าผดิ และปฏิเสธไม่ยอมรับการอภยับาปของพระเจา้ 
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หากวา่ท่านตอ้งการใหชี้วิตประสบความส าเร็จ โปรดอยา่ลืมเทิดพระเจา้ไวเ้ป็นอนัดบัหน่ึง
ส าหรับกิจการทุก ๆ อยา่งในชีวติของท่าน พยายามท าทุกอยา่งใหเ้ป็นไปตามพระประสงคข์องพระเจา้
ทุกประการ อยา่มัว่สุมคบคา้สมาคมกบัคนชัว่ เหมือนอยา่งท่ีกษตัริยซ์าโลมอนทรงคบคา้สมาคมกบัคน
ชัว่ และอยา่ใหเ้พื่อนเลว ๆ ดึงท่านไปจากการเรียนรววีารศึกษา และชกัชวนหรือดึงดูดใจท่านไม่ใหรั้ก
พระเจา้ อยา่ลืมอ่านพระธรรมคมัภีร์ทุกวนัเป็นประจ า การเวน้หรือละเลยการอ่านพระธรรมคมัภีร์จะท า
ใหท้่านลืมพระเยซูคริสตพ์ระผูช่้วยไถ่บาปของท่าน 

เม่ือกษตัริยซ์าโลมอนหนัพระพกัตร์หนีจากพระประสงคข์องพระเจา้ ก็เท่ากบัหนัหลงัใหพ้ระ
ราชอาณาจกัรของพระเจา้ซ่ึงพระเจา้ทรงประทานให้แก่ซาโลมอน เพราะความบาปของกษตัริยซ์า
โลมอนจึงท าใหรั้ชทายาทของพระองคต์อ้งสูญเสียพระราชอาณาจกัร พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ถา้
เราตอ้นรับองคพ์ระเยซูคริสตแ์ละวางใจในพระเยซู เราจะกลายเป็นบุตรของพระเจา้ ถา้เราเป็นบุตรของ
พระเจา้เราก็กลายเป็นรัชทายาทของพระเจา้พร้อม ๆ กบัพระเยซู โรม 8:17 ถา้เรารักและเช่ือฟังพระเจา้
และสารภาพความบาปของเราแลว้ ในฐานะท่ีเราเป็นบุตรของพระเจา้เราจะไดรั้บมรดกแห่ง
ราชอาณาจกัรของพระเจา้ และอยูใ่นสวรรคส์ถานกบัพระเจา้เป็นนิจนิรันดร 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที่ 4 บทเรียนที ่9 

รัชทายาทของซาโลมอนสูญเสียพระราชอาณาจักร 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (1 พงศก์ษตัริย ์11:4-13) 

ขอท่านจ าไวด้ว้ยวา่ บรรดาประชาชนทั้งหลายพากนัช่ืนชมยนิดีในองคก์ษตัริยซ์าโลมอนเม่ือยงั
หนุ่ม ๆ อยู ่เพราะวา่ซาโลมอนทูลขอพระปัญญาจากพระเจา้ เพื่อจะไดท้รงปกครองราษฎรใหถู้กวธีิและ
ภายหลงัพระองคท์รงสร้างพระวหิารสวยงามใหญ่โตมโหฬารเป็นสถานท่ีนมสัการพระเจา้ พระเจา้ทรง
พระราชทานโอกาสแก่กษตัริยซ์าโลมอน เพื่อใหท้รงปกครองพระราชอาณาจกัรไดต้ามพระทยัโดย
อิสระ และทรงเปิดโอกาสใหซ้าโลมอนไดส้ร้างอาณาจกัรแห่งความสัจธรรมดว้ย แต่ความทะนง
พระองคไ์ดเ้ขา้มาครอบง าพระทยัของซาโลมอน ภายใตค้วามหรูหราสวยงามในราชอาณาจกัรของซา
โลมอนนั้นก็มีความชัว่ร้ายซ่อนเร้นอยูม่ากมาย 

การทรงคบคา้สมาคมกบับรรดากษตัริยอ่ื์น ๆ และทรงเสกสมรสกบัเจา้หญิงแห่งนานาชาติซ่ึง
เป็นพระราชธิดาของกษตัริยต่์าง ๆ ในยคุนั้นไดท้  าใหซ้าโลมอนทรงลุ่มหลงลืมพระกาย เจา้หญิงบาง
พระองคท์รงนมสัการพระเทียมเทจ็ และชกัชวนใหซ้าโลมอนสร้างแท่นบูชาพระเหล่านั้น และ
ยิง่กวา่นั้นซาโลมอนเองยงัพลอยหลงนมสัการรูปป้ันกบัเจา้หญิงเหล่านั้นดว้ย มีพระรูปอศัธาโรธและ
พระโมเล็คซ่ึงท ารูปดว้ยไมแ้ละทองเหลือง กษตัริยซ์าโลมอนทรงหกัพระบญัญติัสองขอ้แรกของพระ
เจา้เสียแลว้  

เม่ือซาโลมอนทรงเร่ิมนมสัการรูปป้ันเหล่านั้น พระองคก์็เร่ิมเหินห่างและทอดทิ้งพระวหิารอนั
สวยงามท่ีพระองคท์รงสร้างไวส้ าหรับนมสัการพระเยโฮวาห์ แมว้า่กษตัริยซ์าโลมอนจะทรงพระปรีชา
สามารถ เฉลียวฉลาดและทรงแกไ้ขปัญหาส าคญั ๆ ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรยก์็ตาม แต่ถึงกระนั้นซาโลมอนยงั
ขาดพระทยัเมตตาเอ้ืออารีต่อคนยากจน และในไม่ชา้ซาโลมอนก็ตอ้งเลิกรักพระเจา้ซ่ึงเม่ือก่อนพระองค์
ทรงเคยรัก ทั้งน้ีเพราะซาโลมอนทรงสร้างโบสถใ์หแ้ก่รูปเคารพบนยอดภูเขาเอลายโอนซ่ึงมองเห็นพระ
วหิารของพระเยโฮวาห์ไดถ้นดั 

กษตัริยซ์าโลมอนไดท้ าบาปและไดท้  าใหพ้ระเจา้ทรงโทมนสัพระทยั และพระเจา้ทรงรับสั่งวา่
พระองคจ์ะแยกเอาพระราชอาณาจกัรไปจากราชตระกลูซาโลมอน แต่ไม่ใช่ขณะท่ีซาโลมอนก าลงัทรง
พระชนมอ์ยู ่ พระเจา้ตรัสแก่ซาโลมอนวา่ “เพราะเจา้ไดก้ระท าส่ิงชัว่ร้ายเหล่าน้ีและไม่ไดรั้กสัตยส์ัญญา
ท่ีจะปฏิบติัเรา และเพราะเจา้ไดห้นักลบัไปจากบญัญติัของเรา แน่นอนเราจ าเป็นตอ้งยกเอาอาณาจกัร
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อิสราเอลออกไปจากตระกลูของเจา้ และจะมอบใหแ้ก่ขา้ราชการของเจา้ แต่เพื่อเห็นแก่ค าสัญญาท่ีเราได้
ท าไวก้บับิดาของเจา้ คือดาวิด ดาวดิรักเราและเช่ือฟังพระบญัญติัของเรา ฉะนั้นเราจะไม่เอาอาณาจกัร
ทั้งหมดไปจากลูกหลานของเขา” 

ขา้ราชการของกษตัริยซ์าโลมอนคนน้ีซ่ึงพระเจา้ตรัสอา้งถึงก็คือยาราบะอาม ยาราบะอามเป็น
คนเขม้แขง็และมีความสามารถคนหน่ึง สมยัเม่ือซาโลมอนยงัสร้างป้อมปราการ ยาราบะอามผูน้ี้แหละ
เป็นผูบ้ญัชาการสร้าง ใหค้นในตระกลูเอฟ็รายมิซ่ึงเป็นตระกลูของตนเป็นผูก่้อสร้างจนส าเร็จ 

วนัหน่ึงมีศาสดาพยากรณ์ของพระเจา้ช่ืออะฮียาไดพ้บเด็กหนุ่มช่ือยาราบะอาม ขณะท่ีเขาก าลงั
เดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม อะฮียาไดถ้อดเส้ือคลุมตวัใหม่ของยาราบะอามออก แลว้ฉีกเป็นช้ิน ๆ สิบสอง
ช้ิน ซ่ึงแต่ละช้ินเล็งถึงชาวอิสราเอลสิบสองตระกลู อะฮียาไดม้อบเส้ือท่ีฉีกแลว้ใหย้าราบะอามสิบช้ิน
และกล่าววา่ดงัน้ี “จงเอาเส้ือสิบช้ินน้ีไป เพราะพระเยโฮวาห์เจา้ตรัสดงัน้ีวา่ เราจะบนัดาลใหป้ระเทศ
อิสราเอลหลุดจากมือของโอรสของซาโลมอน และเราจะมอบราษฎรสิบตระกลูไวใ้นมือของเจา้และอีก
สองตระกลูเราจะมอบไวใ้นมือของลูกหลานซาโลมอน ทั้งน้ีก็เพื่อเห็นแก่ดาวดิผูรั้บใชอ้นัสัตยซ่ื์อของ
เรา 

ควรจ า  

“แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ และ
ความชอบธรรมของพระองคก่์อน แลว้พระองคจ์ะทรงเพิ่มเติม
ส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ีให”้ มทัธิว 6:33 

ควรตอบ 

1. ใครเป็นผูช้กัจูงซาโลมอนใหห้นัเหออกจาก
พระเยโฮวาห์?........................................... 
2. กษตัริยซ์าโลมอนทรงสร้างอะไรใกล ้ ๆ กบั
พระวหิาร?................................................... 
3. พระเจา้ทรงตกัเตือนซาโลมอนเม่ือทรงกระท า
ผดิบาปหรือเปล่า?................................. 

ควรท า 

ระบายสีใหส้วย 
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ภาคที่ 4 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่10 

ระฮับอามวางภาระหนักบนบ่าราษฎร 
ข้อพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์12:1-19 

1 พงศก์ษตัริย ์ 12:1 ระฮบัอามก็ไปเมืองเซเคม็ ดว้ยพวกอิสราเอลทั้งปวงปะชุมกนั ณ เมืองเซ
เคม็เพื่อจะตั้งท่านไวเ้ป็นกษตัริย ์ 2 เม่ือยาราบะอามบุตรนะบาตยงัอยูไ่ดย้นิเหตุการณ์นั้น เพราะยาราบะ
อามซ่ึงหนีจากกษตัริยซ์าโลมอนยงัอาศยัอยู ่ ณ ประเทศอียปิต ์ 3 เขาทั้งหลายจึงไดใ้ห้เรียกท่านมา ยา
ราบะอามกบัพวกอิสราเอลทั้งปวงก็มาเฝ้าระฮบัอามทูลวา่ 4 พระราชบิดาของพระองคไ์ดก้ระท าแอก
ของขา้พเจา้ทั้งหลายหนกันกั บดัน้ีขอพระองคโ์ปรดใหก้ารหนกัของพระราชบิดาและแอกหนกัซ่ึงพระ
ราชบิดาไวว้างบนขา้พเจา้ทั้งหลายใหเ้บาข้ึน ขา้พเจา้ทั้งหลายจึงจะปรนนิบติัพระองค ์ 5 ระฮบัอามตรัส
วา่ จงไปเถิดอีกสามวนัจงกลบัมาเฝ้าอีก แลว้คนทั้งปวงจึงทูลลาไป 6 กษตัริยร์ะฮบัอามก็ปรึกษากบัผูเ้ฒ่า 
ซ่ึงเคยเฝ้าซาโลมอนราชบิดาเม่ือทรงพระชนมอ์ยูว่า่ ท่านทั้งหลายจะแนะน าใหเ้ราตอบคนทั้งปวงน้ี
อยา่งไร? 7 คนเหล่านั้นจึงทูลวา่ วนัน้ีถา้พระองคจ์ะปรนนิบติัตามใจราษฎรทั้งหลายและจะผอ่นปรนเอา
ใจเขา และตอบเขาดว้ยถอ้ยค าอนัอ่อนหวานเขาทั้งหลายจะเป็นทาสของพระองคเ์ป็นนิจ 8 แต่ระฮบัอา
มหาไดรั้บค าแนะน าของผูเ้ฒ่าเหล่านั้นไม่ จึงไปปรึกษากบัคนหนุ่ม ๆ ท่ีรุ่นเดียวกนักบัพระองค ์และยนื
อยูเ่ฉพาะพระองค ์ 9 พระองคต์รัสถามเขาทั้งหลายวา่ท่านจะแนะน าเราให้ตอบอยา่งไรแก่คนเหล่าน้ี ผู ้
ไดม้าทูลวา่ ขอใหแ้อกซ่ึงราชบิดาของพระองคไ์ดว้างบนขา้พเจา้ทั้งหลายใหเ้บาข้ึน 10 ส่วนคนหนุ่มผู ้
วฒันาข้ึนกบัพระองคท์ูลวา่ พระองคจ์งตรัสแก่ราษฎรทั้งปวงผูไ้ดทู้ลวา่ ราชบิดาของพระองคไ์ดใ้หแ้อก
ของขา้พเจา้หนกั ขอพระองคไ์ดท้รงกระท าใหเ้บาข้ึน พระองคจ์งตรัสดงัน้ีวา่ น้ิวกอ้ยของเราก็โตกวา่
บั้นเอวพระราชบิดาของเรา 11 และซ่ึงพระราชบิดาของเราไดว้างแอกหนกับนเจา้ทั้งหลาย เราจะให้
เพิ่มเติมบนแอกของเจา้หนกัทวข้ึีนอีกและซ่ึงพระราชบิดาของเราไดโ้บยตีเจา้ดว้ยไมเ้รียว เราจะโบยตี
เจา้ดว้ยแมลงป่อง 12 ยาราบะอามกบัพวกอิสราเอลก็มาเฝ้าระฮบัอาม ณ วนัท่ีสาม ตามท่ีกษตัริยไ์ดท้รง
รับสั่งไวว้า่ จงกลบัมาหาเราอีกในวนัท่ีสามนั้น 13 ฝ่ายกษตัริยไ์ดท้รงละทิ้งค าแนะน าของผูเ้ฒ่าซ่ึงเขาทูล
แนะน าพระองคไ์ว ้ และตอบพวกนั้นดว้ยค าหยาบคาย 14 ตรัสแก่เขาตามค าแนะน าของคนหนุ่ม ๆ นั้น
วา่ พระราชบิดาของเราไดก้ระท าใหแ้อกของพวกเจา้หนกัไป แต่เราจะเพิ่มใหแ้อกของเจา้หนกัอีก พระ
ราชบิดาของเราไดโ้บยตีเจา้ดว้ยไมเ้รียว แต่เราจะโบยตีเจา้ดว้ยแมลงป่อง 15 กษตัริยห์าไดท้รงเช่ือฟังฝงู
คนเหล่าน้ีไม่เพราะเหตุการณ์นั้นเป็นมาแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อไดใ้หค้  าตรัสของพระองคส์ าเร็จ ซ่ึง
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พระองคต์รัสโดยอะฮียาชาวซีโดนและยาราบะอามบุตรนะบาต 16 เม่ือพวกอิสราเอลทั้งปวงเห็นแลว้วา่
กษตัริยห์าไดท้รงฟังค าร้องทุกขข์องเขาทั้งหลายไม่ จึงกราบทูลตอบกษตัริยว์า่ พวกเรามีอะไรเก่ียวขอ้ง
กบัดาวดิเล่า? เราไม่มีผลประโยชน์อะไรในบุตรเจสซี โออิ้สราเอล จงไปยงัทบัอาศยัเถิด ดาวิดจงดูแล
เช้ือวงศข์องตวัเองเถิด พวกอิสราเอลนั้นต่างคนก็ต่างไปยงัทบัอาศยัของตน 17 แต่ส่วนชาติอิสราเอลซ่ึง
อาศยัในหวัเมือง แห่งตระกูลยดูา ระฮบัอามยงัไดค้รอบครองเขาอยู ่ 18 คราวนั้นกษตัริยร์ะฮบัอามได้
ทรงใชใ้หอ้ะโดรามเจา้พนกังานเกณฑพ์ลโยธาไปหาเขา และพวกอิสราเอลไดเ้อาหินขวา้งเขาตาย 
กษตัริยร์ะฮบัอามก็ไดเ้สด็จข้ึนราชรถรีบหนีไปยงักรุงเยรูซาเล็มโดยเร็ว 19 พวกอิสราเอลจึงไดก้บฏต่อ
ราชวงศข์องดาวดิจนถึงทุกวนัน้ี 

อทุาหรณ์ 

ระฮบัอามเสด็จข้ึนเสวยราชสมบติัแตกต่างกบัสมเด็จพระนางวคิตอเรียแห่งประเทศองักฤษเม่ือ
ประชาชนพากนัไปปลุกเจา้หญิงวคิติเรียและทูลเชิญให้เป็นสมเด็จพระราชินีประเทศองักฤษ พระนาง
วคิตอเรียทรงลุกข้ึนจากพระท่ี และทรงคุกพระชงคล์งนมสัการขอบพระคุณพระเจา้ และทูลขอพระ
ปัญญาจากพระเจา้เพื่อจะบริหารราชการแผน่ดินอยา่งถูกตอ้งไม่ผดิพลาด พระราชินีแสนดีพระองคน้ี์ได้
ทรงปกครองอาณาจกัรองักฤษอยูเ่ป็นเวลาหกสิบส่ีปี มีผูทู้ลถามพระนางวา่ อะไรเป็นเคล็ดลบัของการ
ปกครอง พระนางทรงหยบิหนงัสือเล่มหน่ึงออกจากโตะ๊ทรงพระอกัษรแลว้ตรัสวา่ หนงัสือน้ีแหละท่ี
ช่วยฉนัปกครองประเทศ และหนงัสือเล่มน้ีนั้นคือพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที่ 4 บทเรียนที ่10 

ระฮับอามวางภาระหนักบนบ่าราษฎร 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (1 พงศก์ษตัริย ์12:1-19) 

กษตัริยซ์าโลมอนทรงสืบราชสมบติัในสภาพท่ีผาสุกท่ีสุด แต่ในตอนป้ันปลายแห่งรัชสมยัเป็น
เร่ืองเศร้าท่ีสุด ซาโลมอนมิไดท้รงพระชนมอ์ยูด่ว้ยพระปัญญาของพระเจา้ซ่ึงพระองคท์รงพระราชทาน 
ซาโลมอนทรงหลู่พระเกียรติของพระเจา้และท าลายบทบญัญติัของพระองค ์ โดยทรงเสกสมรสกบัหญิง
หลายชาติหลายภาษานอกจากหญิงชนชาติอิสราเอล 

ทนัทีท่ีระฮบัอามไดสื้บราชสมบติัหลงัจากกษตัริยซ์าโลมอนเสด็จสวรรคตแลว้ ประชาราษฎร
ไดแ้ต่งตั้งยาราบะอามข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อร้องทุกขข์อผอ่นปรนภาระเร่ืองภาษีอากร ราษฎรพากนัร้อง
ทุกขว์า่สมเด็จพระชนกไดว้างแอกหนกับนบ่าของราษฎร ฉะนั้นขอใหล้ดภาษีอากรลงเสียบา้ง ระฮบั
อามกษตัริยห์นุ่มของชนชาติอิสราเอล ขอเวลาตรึกตรองดูสามวนัแลว้จะใหค้  าตอบแก่ราษฎร คร้ันแลว้
ระฮบัอามจึงเรียกบรรดาขา้ราชการผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ชั้นอาวโุสพร้อมทั้งบรรดาพระสหาย 

ถา้หากวา่ระฮบัอามทูลขอการทรงน าจากพระเจา้ เราก็เช่ือแน่เหลือเกินวา่พระเจา้คงรับสั่งแก่
ระฮบัอาบวา่ควรท าอะไรต่อไป และตน้เหตุท่ีน าความยุง่ยากมาใหค้ร้ังน้ีก็เน่ืองจากการหลงไหวรู้ปป้ัน 
พระเจา้คงจะประทานค าแนะน าท่ี ดี ๆ ให ้แต่ปรากฏวา่ระฮบัอามมิไดทู้ลขอต่อพระเจา้เลย 

คร้ังแรกระฮบัอาบประชุมขอความเห็นจากราชการอาวุโส คนพวกน้ีรับราชการช่วยปกครอง
บา้งเมืองอยูใ่นรัชกาลของซาโลมอนราชบิดาระฮบัอาม คนอาวุโสน้ีจึงทูลแนะน าให้ตอบแก่ราษฎรโดย
สุภาพอ่อนโยนและจะยอมลดผอ่นภาษีลงมา แต่ค าแนะน าน้ีไม่พอพระทยักษตัริยห์นุ่มผูเ้บาปัญญาเลย 
ดงันั้นกษตัริยร์ะฮบัอามจึงทรงหารือกบับรรดาเจา้นายหนุ่ม ๆ รุ่นราวคราวเดียวกนัวา่จะท าประการใดดี 

บรรดาเจา้นายหนุ่ม ๆ รุ่นน้ีถูกอบรมและโตข้ึนมาพร้อม ๆ กบัพระราชาหนุ่มองคน้ี์ ดงันั้น คน
พวกน้ีจึงไม่รู้จกัความเดือดร้อนของราษฎรแต่ประการใดเลย เม่ือระฮบัอามตรัสถามของความเห็นคน
หนุ่มพวกนั้นจึงทูลแนะน าวา่ “พระราชบิดาของเราไดว้างภาระหนกับนบ่าของพวกท่าน แต่เราจะให้
ภาระนั้นหนกัยิง่ข้ึนกวา่เดิม พระชนกของเราใชไ้มเ้รียวเฆ่ียนตีพวกเจา้ แต่เราจะใหแ้มลงป่องต่อยพวก
เจา้ใหฟ้กช ้า น้ิวเล็ก ๆ ของเราก็โตกวา่บั้นเอวบิดาของเรา” ค  าแนะน าของคณะคนหนุ่ม ๆ เป็นท่ีจุใจของ
ระฮบัอาม และระฮบัอามไดรั้บสั่งแก่ราษฎรอยา่งเกร้ียวกราดและหยาบคาย ทั้งบอกวา่จะท าใหภ้าระเพิ่ม
หนกัมากกวา่สมยัของพระราชบิดาดว้ย 
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ระฮบัอามคิดวา่คงท าใหทุ้ก ๆ คนเช่ือฟังค าสั่งของตนได ้แต่แทนท่ีจะเป็นดงันั้น ประชาชนทาง
ฝ่ายเหนือของประเทศอิสราเอลพากนัขบถไม่ยอมอยูใ่ตอ้  านาจระฮบัอามต่อไป ราษฎรพวกนั้นพากนั
ติดตามยาราบะอาม ตามท่ีพระเจา้ไดท้รงรับสั่งไวล่้วงหนา้แลว้วา่ เพราะกษตัริยซ์าโลมอนหลงไหวรู้ป
เคารพ ฉะนั้นพระเจา้จึงตอ้งแยกอาณาจกัรสิบส่วนใหแ้ก่ยาราบะอามตามท่ีพระองคท์รงสัญญา แต่ตระ 
กลูยดูาและตระกลูเบน็ยามินยงัจงรักภกัดีต่อระฮบัอามอยู ่ พระเจา้ยงัทรงใหส้องตระกลูน้ีเหลืออยูแ่ละ
ติดตามไปก็เพราะพระองคไ์ดท้รงสัญญาไวต่้อดาวิด เม่ือบา้นเมืองแยกออกเป็นสองแผน่ดินเช่นน้ีแลว้ ก็
ไม่เคยรวมกนัเป็นประเทศเดียวไดอี้กเลย ค าตอบอนัอ่อนโยนจะดีกวา่ค าตอบอนัเห้ียมเกรียมกกัขละซ่ึง
ท าใหร้าษฎรโกรธแคน้ จึงพากนัแยกออกเป็นอีกประเทศหน่ึง ระฮบัอามจึงเกณฑท์หารเป็นกองทพัเพื่อ
บีบบงัคบัราษฎรใหก้ลบัมารวมกนัตามเดิม แต่พระเจา้ทรงส่งทูตคนหน่ึงใหไ้ปบอกแก่ราษฎรทั้งสอง
ฝ่ายวา่ พวกเขาจะไม่ฆ่าญาติพี่นอ้งของเขาเอง ระฮบัอามเช่ือฟังแลว้ยกทพักลบัไป 

ควรจ า 

“ความเยอ่หยิง่จองหองน าไปถึงความพินาศ และจิตใจท่ีจองหองน าไปถึงการลม้ลง” สุภาษิต 
16:18 

ควรตอบ 

(จงเติมค าในช่องวา่ง)   
เม่ือระฮบัอามไดถ้ามเจา้นายหนุ่ม ๆ วา่ควรจะท าประการใดดี คนพวก

นั้นตอบวา่ “จงไปบอกแก่ราษฎรวา่ดงัน้ีวา่ บิดาของเราไดว้างภาระหนกับนบ่า
ของท่านทั้งหลายแต่เราจะท าให้
........................................................................................................................ 

ควรท า 

จงลากเส้นจากจุดเลข 1 ถึงเลข 25 แลว้ระบายสี 
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ภาคที่ 4 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่11 

ชาวอสิราเอลกราบไหว้รูปโคทองค า 
ข้อพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์12:25-13:1-6 

1 พงศก์ษตัริย ์12:25 คราวนั้นยาราบะอามก็สร้างเมืองเซเคม็ในภูเขาเอฟ็รายมิข้ึนใหม่ ทรงอาศยั
อยูท่ี่นั้น แลว้ออกไปสร้างเมืองพะนูเอล 26 ยาระบาอามก็ทรงด าริวา่ ชะรอยแผน่ดินจะกลบัไปเป็นของ
ราชวงศข์องดาวดิอีก 27 ถา้ไพร่พลเหล่าน้ีจะข้ึนไปถวายบูชาในโบสถแ์ห่งพระเยโฮวาห์ในกรุง
เยรูซาเล็ม ใจแห่งไพร่พลน้ีก็จะกลบัไปยงันายเขาคือระฮบัอามกษตัริยย์ดูา แลว้ก็จะฆ่าเราเสียและพล
ไพร่ก็จะกลบัไปหาระฮบัอามกษตัริยย์ดูาอีก 28 กษตัริยจึ์งทรงใคร่ครวญ แลว้ก็ท ารูปโคสองรูปดว้ย
ทองค า แลว้ตรัสวา่ ซ่ึงท่านทั้งหลายจะข้ึนไปยงักรุงเยรูซาเล็มก็ล าบากเหลือก าลงันกั โอ อิสราเอล น่ี
แน่ะเป็นพระของท่าน ซ่ึงไดน้ าท่านออกมาจากประเทศอียปิต ์ 29 ท่านก็ตั้งรูปโครูปหน่ึงไวท่ี้เมืองเบธ็
เอล และอีกรูปหน่ึงนั้นตั้งไวท่ี้เมืองดาน 30 การณ์น้ีเป็นเหตุใหเ้กิดความผดิเพราะไพร่พลไดพ้ากนัข้ึน
ไปไหวน้มสัการแก่รูปนั้นซ่ึงอยูใ่นเมืองดาน 31 แลว้ท่านไดส้ร้างโบสถไ์วใ้นท่ีเนินสูง ไดเ้ลือกคนออก
จากไพร่พลสามญัมิใช่บุตรของเลวตีั้งไวเ้ป็นปุโรหิต 32 ยาราบะอามก็ตั้งธรรมเนียมนิยมการเล้ียงกนัใน
เดือนแปดวนัท่ีสิบหา้ เหมือนอยา่งการเล้ียงซ่ึงถือกนัในตระกลูยดูาและท่านก็ถวายบูชาบนแท่นนั้น 
ท่านไดถ้วายบูชาแก่รูปววัเหล่านั้นซ่ึงท่านไดส้ร้างไวใ้นเมืองเบธ็เอลดว้ย และท่านไดต้ั้งปุโรหิตไวใ้น
เมืองเบธ็เอล ส าหรับรักษาการนมสัการท่ีเนินสูงซ่ึงท่านไดส้ร้างไวแ้ลว้นั้น 33 ท่านไดต้ั้งการเล้ียง
ส าหรับพวกอิสราเอลในวนัท่ีสิบหา้เดือนแปดดงัท่ีท่านก าหนดไวต้ามชอบพระทยัของท่าน แลว้ไดข้ึ้น
ไปท่ีแท่นซ่ึงไดส้ร้างไวท่ี้เมืองเบธ็เอลเผาเคร่ืองหอมบูชา 

บทท่ี 13:1 มีผูพ้ยากรณ์แห่งพระเจา้คนหน่ึงมาจากตระกูลยดูา ยงัเมืองเบธ็เอล ตามค าแห่งพระ
เยโฮวาห์ ส่วนยาราบะอามก็ยนือยูแ่ท่นเผาเคร่ืองหอม 2 ผูพ้ยากรณ์ไดร้้องถึงแท่นนั้นโดยค าแห่งพระเย
โฮวาห์ โอแ้ท่น โอแ้ท่น พระเยโฮวาห์ตรัสดงัน้ี “น่ีแน่ะ จะมีราชบุตรองคห์น่ึงเกิดแก่เช้ือวงศแ์ห่งดาวดิ 
ช่ือโยซียา บนเจา้นั้นท่านจะเผาปุโรหิตแห่งท่ีเนินสูงนั้น ซ่ึงเคยเผาเคร่ืองหอมบนเจา้ทั้งจะเผากระดูกคน
บนเจา้ดว้ย 3 ผูพ้ยากรณ์ไดป้ระกาศในวนันั้นวา่ น่ีจะเป็นส าคญัวา่พระเยโฮวาห์ไดต้รัสแลว้ ดูก่อนท่าน
ทั้งหลาย แท่นน้ีจะไดถู้กท าลายเสีย และมูลเถา้ท่ีอยูบ่นแท่นนั้นจะไดร่้วงลง 4 อยูม่าเม่ือกษตัรยิ์ยาราบะ
อามไดย้นิค าแห่งผูพ้ยากรณ์แห่งพระเจา้ไดร้้องวา่ดว้ยแท่นในเมืองเบธ็เอลนั้น ยาราบะอามก็เหยยีดพระ
หตัถอ์อกจากแท่น ทรงร้องไหจ้บัเขาไว ้ และหตัถซ่ึ์งเหยียดออกนั้นก็เห่ียวแหง้ไป ท่านจึงชกัพระหตัถ์
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กลบัมาหาตวัอีกไม่ได ้ 5 อน่ึงแท่นนั้นก็แตกท าลายเสีย และมูลเถา้ก็ร่วงลงจากแท่น ตามส าคญัซ่ึงผู ้
พยากรณ์ของพระเจา้ไดก้ าหนดไวต้ามค าแห่งพระเยโฮวาห์ 6 กษตัริยจึ์งตรัสแก่ผูพ้ยากรณ์ของพระเจา้
วา่จงอธิษฐานขอพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่าน ใหมื้อของขา้พเจา้หายเป็นปกติ ผูพ้ยากรณ์แห่งพระเจา้ก็
อธิษฐานทูลพระเยโฮวาห์ แลว้หตัถแ์ห่งกษตัริยก์็หายเป็นปกติอยา่งเดิม 

อทุาหรณ์ 

อบัราฮมั ลินคอนจะถูกเรียกวา่ “ลิงซ่ือสัตย”์ เสมอ มีแม่ทพัส าคญัคนหน่ึงช่ือสะโตนวอลลแ์จค็
สัน คนมกัตั้งฉายาใหเ้พราะบุคลิกลกัษณะเด่นของคนนั้น ๆ เช่นเราเคยเรียกเจา้องคห์น่ึงของจงัหวดั
ภาคเหนือท่ีมีพระทยัดุร้ายเด็ดขาดมาก ถา้ร้องวา่ “อา้ว-” คนนั้นตอ้งถูกตดัสินประหารชีวิต ใคร ๆ จึง
เรียกวา่ “เจา้อา้ว...” คนท่ีไม่ค่อยธุระยุง่กบัใคร ๆ แต่ชอบอยูโ่ดดเด่ียวเรามกัเรียกคนนั้นวา่ “ฤาษี” ถา้คิด
ดูสักหน่อยก็น่าประหลาดใจท่ีมีฉายาใหแ้ก่อบัราฮมัปรากฏในพระคริสตธรรมเดิมวา่ “สหายของพระ
เจา้” คนเรียกกษตัริยด์าวดิวา่ “นกัร้องเสียงทองของชนชาติอิสราเอล” และสาวกท่ีไดใ้กลชิ้ดของพระ
เยซูคนหน่ึงมีผูต้ ั้งฉายาวา่ “ยอห์นศิษยท่ี์รักของพระเยซู” ยาราบะอามมีฉายาในทางท่ีไม่ดี และใคร ๆ 
เรียกวา่ “บุคคลท่ีท าใหช้นชาติอิสราเอลหลงกระท าบาป” ช่างเป็นช่ือท่ีน่ากลวัอะไรเช่นนั้น 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที ่4 บทเรียนที ่11 

ชาวอสิราเอลกราบไหว้รูปโคทองค า 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (1 พงศก์ษตัริย ์12:25-13:1-6) 

ยาราบะอามถูกสถาปนาใหเ้ป็นกษตัริยข์องชนชาติอิสราเอลสิบตระกลูซ่ึงกบถต่อระฮบัอาม
ราษฎรพวกน้ีตั้งเมืองหลวงใหม่ของตนท่ีเมืองเซเคม็ ยาราบะอามบอกแก่ตนเองวา่ จ  าเราจะตอ้งสร้าง
แท่นบูชาข้ึนใหค้นกราบไหวน้มสัการพระเจา้แทนท่ีจะตอ้งไปนมสัการพระเจา้ท่ีแห่งอ่ืน 

ยาราบะอามรู้วา่ ราษฎรทั้งหลายมีใจรักและผกูพนัอยูก่บัพระวหิารของพระเจา้ในกรุงเยรูซาเล็ม 
และเม่ือถึงเทศกาลวนักินเล้ียงตามพิธีศาสนาผูค้นก็จะพากนัไปนมสัการพระเจา้เท่ียงแท ้ ณ ท่ีนั้น แต่
เน่ืองจากยาราบะอามไม่ไวว้างใจพระเจา้ ยาราบะอามจึงไดก้ระท าส่ิงชัว่ร้ายมากต่อพระพกัตร์พระเจา้ 
ยาราบะอามเคยหนีไปอยูป่ระเทศอียปิตช์ัว่คราวและไดเ้ห็นราษฎรชาวอียปิตก์ราบไหวโ้คเป็นพระ
เจา้ของตน ดงันั้นยาราบะอามจึงตดัสินใจน ารูปโคทองค าสองรูปและตั้งไวก้ลางเมืองใหค้นกราบไหว้
นมสัการรูปโคทองค านั้น 

ยาราบะอามจึงอธิบายให้ราษฎรฟังวา่ “เป็นการล าบากและไกลเกินไปท่ีจะตอ้งเดินทางลงไป
นมสัการพระเจา้ถึงกรุงเยรูซาเล็ม ฉะนั้นจึงไดส้ร้างพระอีกหลายองคข้ึ์นใหม่ท่ีเมืองดานและเมืองเบธ็
เอล พระเหล่าน้ีแหละท่ีเป็นผูช่้วยน าพวกท่านใหอ้อกมาจากประเทศอียปิต ์ จงพากนักราบไหวน้มสัการ
เถิด” 

ใครเป็นผูน้ าชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียปิตจ์ริง ๆ เวลานั้นรูปโคทองค าเหล่าน้ีอยูท่ี่
ไหน? ก็คงเป็นเพียงโลหะชนิดหน่ึงอยูใ่นดินเท่านั้นใช่ไหม? ค  าอา้งของยาราบะอามนั้นไม่จริงเลย และ
อีกประการหน่ึงรูปโคทองค าเหล่านั้นก็เป็นส่ิงท่ีมนุษยป์ระดิษฐข้ึ์นดว้ยมือ มนุษยส์ามารถแกะสลกัรูป
จากไม ้ หรืองาชา้งเพียงเป็นเคร่ืองประดบัประดาเท่านั้น บา้งก็แกะสลกัหินท าเป็นตึกหรืออาคารหรือท า
เป็นอนุสาวรียป์ระจ าสวนสาธารณะ ประชาชนก็พากนัช่ืนชมนิยมยนิดี แต่ไม่หมายความวา่จะใหพ้ากนั
ไปกราบไหวบู้ชาวตัถุเหล่านั้นเป็นเสมือนพระของตน แต่พระบญัญติัของพระเจา้ไดส้ั่งสอนและตรัส
หา้มไวว้า่ “อยา่งกราบไหวบู้ชารูปป้ัน ไม่วา่จะเป็นรูปร่างลกัษณะสัณฐานใด ๆ จะเป็นส่ิงในสวรรค์
ทอ้งฟ้าเบ้ืองบน หรืออยูใ่ตดิ้นเบ้ืองล่าง หรือในน ้า เจา้ทั้งหลายอยา่กราบไหวบู้ชาส่ิงเหล่าน้ีเลย” แต่ถึง
กระนั้นก็ยงัมีมนุษยบ์างจ าพวกในโลกน้ีกราบไหวบู้ชารูปป้ันหรือรูปประดิษฐ์เหล่านั้น การกระท าน้ีจดั
วา่เป็นการบาปอยา่งยิง่ท่ีจะกระท าเช่นนั้นต่อพระเจา้ผูท้รงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรคแ์ละจกัรวาล พระเจา้ผู ้
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เนรมิตสร้างส่ิงสารพดัเท่านั้นจึงสมควรท่ีเราจะกราบไหวบู้ชาพระเจา้ซ่ึงเรากราบไหวบู้ชาเป็นพระเจา้
ซ่ึงทรงอิทธิฤทธ์ิเหนือส่ิงสารพดัทั้งปวง พระองคท์รงใหญ่ยิง่นกั 

ยาราบะอามแสร้งท าเป็นห่วง คิดถึงการเดินทางไกลไปนมสัการพระเจา้ท่ีโบสถข์องราษฎรแต่
ความจริงแลว้ยาราบะอามคิดถึงตวัของเขาเองมากกวา่ 

ทุกวนัน้ีพญามารก็ยงัแนะน าเราอยา่งเดียวกนั มนับอกวา่เด๋ียวน้ีระยะทางไกลและร้อนดว้ยอยา่
ไปเรียนรววีารศึกษาเลย วนัน้ียงัไม่ตอ้งไปก็ได ้เราเหน่ือยนกันอนสักหน่อยก็ได ้ฝนก็ก าลงัจะตก ขืนไป
ก็เปียกหมดเท่านั้น อยา่ไปเลยดีกวา่ มารแนะน าให้เรามกัง่าย ท างานง่าย ๆ เสมอ 

ราษฎรของยาราบะอามเร่ิมพากนันมสัการรูปโคทองค าเหล่านั้น พระเจา้ทรงโทมนสัพระทยัท่ี
เห็นคนกราบไหวบู้ชารูปป้ันเช่นนั้น แต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้น ยาราบะอามไดต้ั้งรูปป้ันใหค้นบูชาทัว่เมืองตั้ง
ไวต้ามเนินเขาและในท่ีสูง ๆ ทัว่พระราชอาณาจกัร และชกัชวนใหร้าษฎรกราบไหวรู้ปป้ันยาราบะอาม
สร้างศาลหรือศาลาเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันเหล่านั้น แต่บรรดาปุโรหิตจากตระกลูเลวไีม่ยอมร่วม
นมสัการพระรูปป้ันของยาราบะอามเลย ดงันั้นยาราบะอามจึงเลือกคนสามญัทัว่ ๆ ไปจากตระกลูต่าง ๆ 
แลว้ตั้งใหเ้ป็นปุโรหิตแทน คนพวกน้ีแหละท่ีช่วยสั่งสอนใหพ้วกอิสราเอลท าบาปมากข้ึน 

ควรจ า 

“อยา่ไดมี้พระเจา้อ่ืนต่อหนา้เราเลย” อพยพ 20:3 

ควรตอบ 

1.เหตุใดยาราบะอามจึงไม่อยากใหร้าษฎรพากนัไปนมสัการพระเจา้ท่ีพระวหิารในกรุง
เยรูซาเล็ม ............................................................................................................................................. 

2.ยาราบะอามไดบ้อกแก่ราษฎรถึงเร่ืองรูปโคทองค าสองรูป
ท่ีประดิษฐานไวว้า่อยา่งไร 
......................................................................................................   

ควรท า 

ระบายสีรูปน้ีใหส้วย 
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ภาคที่ 4 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่12 

พระเจ้าทรงคุ้มครองเอลยีาห์ 
ข้อพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์17:1-24 

1 พงศก์ษตัริย ์ 17:1 เอลียาห์ชาวทิชบีผูอ้าศยัอยูก่บัชาวกิเลอาด ทูลอาหบัวา่ พระเยโฮวาห์พระ
เจา้แห่งอิสราเอลซ่ึงขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัทรงพระชนมอ์ยูแ่น่ฉนัใด จะไม่มีน ้าคา้งหรือน ้าในปีเหล่าน้ีเวน้แต่
ขา้พเจา้จะทูลขอ 2 และค าแห่งพระเยโฮวาห์มายงัเอลียาห์วา่ 3 “จงไปขา้งทิศตะวนัออกและซ่อนตวัอยูท่ี่
ล  าธารเครีท ซ่ึงอยูใ่กลแ้ม่น ้าจอร์แดน 4 เจา้จงด่ืมน ้าท่ีล าธารนั้น และเราจะไดส้ั่งอีกาทั้งหลายใหเ้ล้ียงเจา้
ท่ีนัน่” 5 ท่านก็ไดไ้ปตามพระด ารัสแห่งพระเยโฮวาห์ คือไปอาศยัริมล าธารเครีท ซ่ึงอยูใ่กลแ้ม่น ้า
จอร์แดน 6 และอีกาทั้งหลายก็ส่งขนมปังและเน้ือใหเ้วลาเชา้เวลาเยน็และท่านไดด่ื้มน ้าท่ีล าธาร 7 อยูม่า
ภายหลงัล าธารนั้นก็แหง้ไปเพราะไม่มีฝนในแผน่ดิน 8 พระด ารัสของพระเยโฮวาห์มาถึงท่านวา่ 9 “จง
ลุกข้ึนไปเมืองศาเรฟัท ซ่ึงข้ึนแก่ไซดอนอาศยัอยูท่ี่นัน่ น่ีแน่ะเราสั่งแก่หญิงม่ายคนหน่ึงใหเ้ล้ียงเจา้” 10 
ท่านลุกข้ึนไปเมืองซาตาเลร็บ เม่ือมาถึงประตูเมืองแลว้ท่ีนัน่มีหญิงม่ายคนหน่ึงก าลงัเก็บฟืนอยู ่ ท่านจึง
ร้องเรียกเขาวา่ ขอน ้าในภาชนะใหฉ้นัด่ืมสักหน่อยเถิด 11 เม่ือเขาก าลงัไปเอาน ้านั้น ท่านร้องบอกหญิง
นั้นวา่ ขอหยบิขนมปังติดมือมาใหฉ้นัสักหน่อยดว้ย 12 หญิงนั้นจึงวา่พระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่านทรง
พระชนมอ์ยูแ่น่ฉนัใด ขา้พเจา้ไม่มีขนมปังสักอนัหน่ึงเลย มีแต่แป้งสักก ามือหน่ึงในหมอ้ และน ้านมนิด
หน่อยในขวด และน่ีแน่ะ ฉนัเก็บฟืนสองดุน้เพื่อจะไปท าขนมปังส าหรับดิฉนัและบุตร เม่ือเรากิน
หมดแลว้ก็คงอดตาย 13 และเอลียาห์จึงกล่าวแก่นางวา่ อยา่กลวัเลย จงไปท าตามท่ีเจา้ไดก้ล่าวนั้น แต่จง
ท าขนมอนัเล็ก ๆ มาใหฉ้นัก่อน แลว้จึงท าส าหรับเจา้และบุตร 14 ดว้ยพระเยโฮวาห์พระเจา้แห่ง
อิสราเอลไดต้รงตรัสดงัน้ีวา่ แป้งในหมอ้นั้นจะไม่หมด และน ้ามนัในขวดจะไม่ขาดจนถึงวนันั้นซ่ึงพระ
เยโฮวาห์จะไดท้รงบนัดาลให้ฝนตกบนพื้นแผน่ดิน 15 นางก็ไดท้  าตามค าขอร้องของเอลียาห์ เอลียาห์
กบันางนั้นและครอบครัวก็ไดกิ้นต่อมาชา้นาน 16 แป้งในหมอ้นั้นมิไดห้มดไป และน ้ามนัในขวดตามค า
ซ่ึงพระเยโฮวาห์ไดท้รงตรัสแก่เอลียาห์นั้น 17 ภายหลงัเหตุการณ์เหล่าน้ี บุตรชายหญิงม่ายแม่เรือนก็
ป่วยลง มีอาการหนกัมากจนถึงแก่ความตาย 18 หญิงนั้นกล่าวแก่เอลียาห์วา่ โอค้นแห่งพระเจา้? ขา้พเจา้
มีเร่ืองอะไรเก่ียวขอ้งกบัท่าน ท่านจึงใหข้า้พเจา้ระลึกถึงการผดิของขา้พเจา้ และฆ่าบุตรของขา้พเจา้เสีย? 
19 เอลียาห์จึงวา่แก่นางวา่ จงใหบุ้ตรนั้นแก่ฉนัเถิด และท่านก็รับบุตรนั้นจากอกของแม่ น าข้ึนไปหอ้ง
ชั้นบนท่ีท่านอาศยั และวางลงบนท่ีนอนของท่าน 20 และท่านไดร้้องทูลพระเยโฮวาห์ ขา้แต่พระเยโฮ
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วาห์พระเจา้ของขา้พเจา้ พระองคไ์ดท้รงบนัดาลใหก้ารร้ายน้ีซ่ึงขา้พเจา้อาศยัโดยฆ่าบุตรของนางเสีย
หรือ? 21 ท่านก็หายใจใส่เด็กนั้นสามคร้ังแลว้ ร้องทูลพระเยโฮวาห์วา่ โอพ้ระเยโฮวาห์พระเจา้ของ
ขา้พเจา้ขอให้จิตใจของเด็กน้ี กลบัเขา้มาสู่กายเขาอีกเถิด 22 พระเจา้ไดท้รงสดบัฟังค าของเอลียาห์ จิตใจ
ของเด็กคนนั้นก็ไดก้ลบัเขา้สู่กายเขาอีก เขาก็มีชีวติฟ้ืนข้ึน 23 เอลียาห์ก็อุม้เด็กนั้นลงมายงัหอ้งชั้นล่างส่ง
ใหแ้ก่มารดา แลว้วา่ จงดูเถิด บุตรของท่านมีชีวิตเป็นข้ึนแลว้ 24 หญิงนั้นจึงกล่าวแก่เอลียาห์วา่ เด๋ียวน้ี
ขา้พเจา้รู้แลว้วา่ท่านเป็นคนแห่งพระเจา้ และค าตรัสแห่งพระเยโฮวาห์โดยปากท่านก็เป็นความจริง 

เร่ืองน้ีสอนให้เราเห็นวา่ เม่ือพระเจา้สั่งใหไ้ปทางไหนก็ตาม พระองคท์รงเป็นผูเ้ล้ียงดูอยูเ่สมอ 
พระเจา้ทรงสามารถบริการทุกส่ิงตามท่ีเราตอ้งการ ยิง่กวา่นั้นอีก ประสบการณ์เหล่าน้ีก็ช่วยใหเ้ราเห็น
ใจคนอ่ืนท่ีอยูใ่นฐานะเดียวกนั ทั้งเพิ่มความเช่ือใหเ้ราเพื่อจะช่วยคนอ่ืนอยา่งท่ีเอลียาห์ไดช่้วยแม่ม่าย 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที่ 4 บทเรียนที ่12 

พระเจ้าทรงคุ้มครองเอลยีาห์ 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (1 พงศก์ษตัริย ์17:1-24) 

พระเจา้ทรงเลือกเอลียาห์เป็นศาสดาพยากรณ์เพื่อสั่งสอนพระด ารัสของพระองค ์ วนัหน่ึงเอลี
ยาห์ไดเ้ขา้ไปปรากฏตวัต่อพระพกัตร์อาหบัในทนัทีทนัใด และทูลกษตัริยอ์าหับวา่ “ในฐานะท่ีพระ
เจา้ของชนชาติอิสราเอลยงัทรงพระชนมอ์ยู ่ ซ่ึงขา้พระองคย์ดึมัน่อยูใ่นฝ่ายพระเยโฮวาห์องคน้ี์ พระเยโฮ
วาห์ตรัสวา่ ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปจะไม่มีน ้าคา้งหรือฝนตกลงมา จนขา้พระองคจ์ะไดทู้ลขอพระเจา้เท่ียง
แทอี้กวาระหน่ึง” พดูเสร็จแลว้เอลียาห์ก็ปลีกตวัหนีไปโดยเร็วเหมือนในลกัษณะท่ีเขา้มา แต่เอลียาห์จะ
หนีไปใหพ้น้พระพิโรธของกษตัริยอ์าหบัผูไ้ร้ธรรมองคน้ี์อยา่งไร? พระเจา้ตรัสแก่เอลียาห์ใหไ้ปซ่อนตวั
อยู ่ณ ท่ีปลอดภยัแห่งหน่ึง ดงันั้นเอลียาห์จึงหนีไปซ่อนตวัอยูท่ี่ล  าธารแห่งหน่ึงช่ือเครีท ซ่ึงไหลจากภูเขา
ลงสู่แม่น ้าจอร์แดน 

ท่านลองวาดภาพดูก็แลว้กนัวา่ ถา้หากฝนไม่ตกหรือไม่มีน ้าคา้งเลยตลอดอีกสามปีขา้งหนา้ผนื
แผน่ดินจะเป็นลกัษณะอยา่งไร? เอลียาห์ไม่ทราบเลยวา่จะมีอะไรเกิดข้ึนแก่ตวัของเขาเองในเม่ือเกิดการ
แหง้แลง้เช่นนั้น เอลียาห์ไม่เป็นทุกขเ์ดือดร้อนดว้ยประการใด ๆ แต่ไวว้างใจในองคพ์ระเจา้ พระเจา้จึง
เลือกถ ้าในหุบเขาแห่งหน่ึงใหเ้อลียาห์พกัอาศยัชัว่คราว ล าธารเล็ก ๆ จะช่วยใหเ้อลียาห์มีน ้ากินน ้าใช้
ตลอดเวลา อีกาตวัหน่ึงคาบขนมปังเอามาส่งเป็นประจ าทุก ๆ วนัไม่ขาด ท่านคงนึกเดาไดว้า่เอลียาห์ตอ้ง
ขอบพระคุณพระเจา้ในอาหารทุก ๆ ม้ือ ท่านลืมขอบพระคุณพระเจา้ขณะท่ีท่านรับประทานอาหารทุก 
ๆ ม้ือหรือเปล่า? 

ในเวลาต่อมาก็เป็นสมจริงดงัค าท่ีเอลียาห์ไดพ้ยากรณ์ไว ้ กล่าวคือไม่มีฝนตกเลยบนแผน่ดิน
แมก้ระทัง่น ้าคา้งท่ีจะเกาะปลายหญา้ก็ไม่มีเลย ในท่ีสุดล าธารท่ีเอลียาห์ใชด่ื้มน ้า ๆ ก็เหือดแหง้ไปดว้ย 
แลว้พระเจา้เสด็จมาหาเอลียาห์และตรัสวา่ “ลุกข้ึนไปยงัต าบลศาเรฟัท เราไดส้ั่งใหห้ญิงม่ายคนหน่ึงเป็น
ผูอุ้ปถมัภค์  ้าชูตวัเจา้” 

เม่ือเอลียาห์มาถึงประตูเมือง ไดพ้บหญิงคนหน่ึงก าลงัหกัฟืนอยู ่ เอลียาห์จึงเรียกนางและขอน ้า
รับประทานและนางก็ไดท้  าตามท่ีร้องขอ แลว้เอลียาห์ก็ขออาหารกินสักม้ือหน่ึง นางไดต้อบเอลียาห์วา่ 
นางก็ก าลงัเก็บฟืนจะไปก่อไฟป้ิงขนมปังเพื่อเป็นอาหารม้ือสุดทา้ยในบา้นของนาง คือมีอาหารส าหรับ
นางและบุตรของนางคนเดียวเท่านั้น และไม่มีอะไรเหลืออีกเลย คาดวา่จะอดตายแน่ ๆ 
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เอลียาห์บอกแก่หญิงคนนั้นวา่อยา่กลวัเลย จงท าอยา่งท่ีเธอพดู แต่จงป้ิงขนมกอ้นเล็ก ๆ มาให้
ฉนักินก่อน แลว้จึงท าขนมปังส าหรับตวัท่านและส าหรับลูกชายของท่าน พระเยโฮวาห์ตรัสวา่ “ถงั
ส าหรับใส่แป้งจะไม่วา่งศูนยเ์ปล่า หรือขวดบรรจุน ้ามนัจะไม่พร่องหมดไป จนกวา่วนันั้นท่ีพระเจา้จะ
พระราชทานฝนตกลงมายงัแผน่ดินโลกน้ีอีกคร้ังหน่ึง” 

หญิงยากจนคนนั้นเช่ือฟังเอลียาห์ทุกประการ นางไดเ้อาแป้งและน ้ามนัท่ีเหลืออยูเ่พียงเล็กนอ้ย
ท าขนมกอ้นเล็ก ๆ ส าหรับศาสดาพยากรณ์ แลว้ก็ปรากฏวา่ขนมนั้นยงัมีเหลือพอส าหรับนางและ
ส าหรับลูกของนางดว้ย และจากวนันั้นเป็นตน้มาถงัแป้งส าหรับนางท าขนมก็มิไดข้าดตกบกพร่อง คงมี
แป้งท าขนมปังเล้ียงชีวติ และขวดน ้ามนัก็มีน ้ามนัพอส าหรับท าขนมกินตลอดเวลา ท่านคิดหรือวา่พระ
เจา้จะทรงปล่อยใหน้างเดือดร้อนทนทุกขท์รมาน เม่ือนางไดใ้หข้นมปังเล็ก ๆ นอ้ย ๆ แก่เอลียาห์หรือ
แน่นอน พระเจา้ไม่ทรงปล่อยใหน้างเดือดร้อนแต่ประการใดเลย 

วนัหน่ึงลูกชายของนางป่วยถึงแก่กรรม หญิงม่ายคนน้ีจึงวิง่ไปหาเอลียาห์บอกวา่ “ท่านผูเ้ป็น
คนของพระเจา้ ท่านมาพกัท่ีบา้นของดิฉนัและเป็นเหตุให้ลูกดิฉนัตายหรือ? เอลียาห์อธิษฐานทูลขอชีวติ
เด็กต่อพระเจา้ และพระองคท์รงประทาน ชีวิต เด็กคนนั้นกลบัคืน 

ควรจ า 

“ความสุขมากหลายจะมีแก่คนนั้นผูไ้ดว้างใจ
ในพระเยโฮวาห์และพระเยโฮวาห์ไดเ้ป็นท่ีวางใจของ
ตวั” เยเรมีย ์17:7 

ควรตอบ 

(จงเติมค าในช่องวา่ง) 
1.ถงัใส่แป้งของนางจะมิได้

.........................................หรือขวดใส่น ้ามนัของนางจะ
ไม่.........................จนกวา่พระเจา้จะประทานใหฝ้น ตก
ยงัแผน่ดินโลกอีกคร้ังหน่ึง 

ควรท า 

ระบายสีรูปกาน าอาหารมาให้เอลียาห์ 
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ภาคที่ 4 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่13 

ไฟตกจากท้องฟ้า 
ข้อพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์18:21-39 

1 พงศก์ษตัริย ์ 18:21 เอลียาห์ก็เขา้มาต่อหนา้คนทั้งปวงกล่าววา่ ท่านทั้งหลายจะรวมกนัอยู่
ท่ามกลางลทัธิทั้งสองฝ่ายนานสักเท่าใด? ถา้พระเยโฮวาห์เป็นพระเจา้ จงตามพระองค ์หรือถา้บาละเป็น
พระเจา้ จงตามบาละเถิด คนทั้งหลายก็หาไดต้อบสักค าไม่ 22 เอลียาห์กล่าวแก่ฝงูคนวา่ผูพ้ยากรณ์แห่ง
พระเยโฮวาห์เหลือแต่ขา้พเจา้ผูเ้ดียว แต่ผูท้  านายแห่งบาละมีส่ีร้อยหา้สิบคน 23 ใหเ้ขาน าโคมาให้เรา
สองตวั ใหพ้วกนั้นเลือกเอาตวัหน่ึง ผา่เสียวางบนฟืนแต่อยา่ติดไฟ และเราจะเอาโคผูอี้กตวัหน่ึงนั้นท า
เสร็จและวางบนฟืนแต่ไม่ติดไฟ 24 และขา้พเจา้ทั้งหลายจงอญัเชิญออกนามพระของเจา้ และเราจะ
อญัเชิญออกพระนามแห่งพระเยโฮวาห์ และพระซ่ึงจะตอบดว้ยไฟ จงนบัถือพระองคน์ั้นเป็นพระเจา้ 
และคนทั้งปวงก็ตอบวา่ ท่านพดูถูกแลว้ 25 เอลียาห์บอกแก่ผูท้  านายของบาละวา่ จงเลือกโคผูห้น่ึงท า
เสร็จก่อนเพราะพวกเจา้หลายคน และจงอญัเชิญแก่นามพระของเจา้ แต่อยา่ติดไฟ 26 เขาเหล่านั้นเอาโค
ผูต้วัหน่ึง น ามาใหแ้ก่เขาท าเสร็จแลว้ เขาก็ร้องอญัเชิญช่ือบาละตั้งแต่เขา้จนเท่ียงวา่ โอบ้าละ ขอฟัง
ขา้พเจา้เถิด แต่ไม่มีเสียงหรือค าตอบเลย แลว้เขาทั้งหลายก็กระโดนข้ึนบนแท่นท่ีเขาท าไวน้ั้น 27 คร้ัน
ถึงเวลาเท่ียง เอลียาห์ก็เยาะเยย้เขาวา่ จงร้องดงั ๆ เพราะท่านเป็นพระก าลงัเขา้ฌาณหรือเขา้ห้องลบั หรือ
ไปเท่ียวทางไกลหรือนอนหลบั ตอ้งปลุกข้ึนกระมงั 28 เขาทั้งหลายก็ร้องเสียงดงั จนโลหิตไหลโซมกาย 
29 เม่ือเท่ียงแลว้ เขาก็ร้องต่อไปจนถึงก าหนดถวายบูชาเวลาบ่ายแต่ไม่มีเสียงพดู หรือค าตอบ หรือผูใ้ด
ฟัง 30 เอลียาห์บอกแก่คนทั้งปวงวา่ จงเขา้มาใกลเ้ราเถิด แลว้คนทั้งหลายก็แอบเขา้มาใกลท้่าน และท่าน
ไดซ่้อมแซมแท่นแห่งพระเยโฮวาห์ซ่ึงไดท้  าลายเสียแลว้นั้นข้ึนใหม่ 31 และเอลียาห์ก็เอาหินสิบสอง
กอ้นตามตระกลูแห่งบุตรยาโคบ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ไดต้รัสวา่ อิสราเอลเป็นช่ือของท่าน 32 และท่านก็
สร้างแท่นดว้ยหินเหล่านั้นในพระนามแห่งพระเยโฮวาห์ แลว้ก็ขดุร่องรอบแท่นนั้น ลึกพอจะใส่เมล็ด
พืชไดป้ระมาณสองถงั 33 แลว้ท่านก็วางฟืนเป็นล าดบั แลว้ก็ตดัโคตวันั้นเป็นท่อน ๆ และวางฝืนนั้น 
แลว้บอกวา่จงตกัน ้าสีโอ่งให้เตม็ และจงเทบนเคร่ืองบูชาและฟืนนั้น 34 ท่านจึงบอกวา่จงท าอีกคร้ังหน่ึง
แลว้เขาก็ท าเป็นคร้ังท่ีสอง ท่านจึงวา่จงท าอีกคร้ังหน่ึง เขาก็ท าเป็นคร้ังท่ีสาม 35 แลว้น ้านั้นก็ไดไ้หล
รอบแท่น และร่องนั้นก็เตม็ดว้ยน ้า 36 เม่ือถึงก าหนดถวายบูชาเวลาบ่ายเอลียาห์ผูพ้ยากรณ์ก็เขา้มาใกล ้
ทูลวา่ ขา้แต่พระเยโฮวาห์ พระเจา้แห่งอบัราฮมั อิสอคั และอิสราเอล ขอใหรู้้ทัว่กนัวา่ วนัน้ีพระองคคื์อ
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พระเจา้แห่งอิสราเอล และขา้พเจา้คือทาสของพระองค ์ และการเหล่าน้ีซ่ึงขา้พเจา้ไดก้ระท านั้นก็กระท า
ตามพระด ารัสของพระองค ์ 37 ขา้แต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดบัฟังค ากราบทูลของขา้พเจา้ ขอทรงสดบั
ฟังขา้พเจา้ เพื่อไพร่พลเหล่าน้ีจะไดรู้้วา่พระองคคื์อพระเยโฮวาห์เป็นพระเจา้และพระองคซ่ึ์งบนัดาลให้
ใจของเขาทั้งหลายหนักลบัมาอีก 38 ในทนัใดนั้น ไฟแห่งพระเยโฮวาห์ก็ตกไหมเ้คร่ืองบูชาเพลิงนั้น ฟืน 
หิน ผงคลีดิน และน ้าในร่องนั้นถูกดูดไปแหง้ทีเดียว 39 เม่ือคนทั้งปวงไดเ้ห็นการนั้น ก็ซบหนา้ลงและ
ร้องวา่ พระเยโฮวาห์พระองคน์ั้นเป็นพระเจา้ พระเยโฮวาห์พระองคน์ั้นเป็นพระเจา้ 

อทุาหรณ์ 

ยาราบะอามพาคนใหห้ลงท าผดิอยา่งไร เอลียาห์ก็ช่วยคนใหรู้้จกัพระเจา้เหมือนกนัอยา่งนั้น หา
น ้ามาสักขนัใหญ่ ๆ เอาไข่สด ๆ ใส่ลงไปในน ้าในขนั ระวงัใหไ้ข่ใบนั้นสดจริง ๆ ไข่จะสดจะจมน ้า
นอกจากจะเอามือหรืออะไรภายนอกตวัไข่ช่วยพยงุไข่ให้ลอยข้ึนมาอีก จงเอาเกลือเติมน ้าในขนัใบนั้น
ใหม้าก (มากพอจนไข่ลอยข้ึนมาได)้ ไข่ลอยข้ึนมาขา้งบน เกลือมีอานุภาพช่วยพยงุไข่และไม่เฉพาะ
สามารถพยงุไข่ใบนั้นเท่านั้น แต่สามารถท าใหไ้ข่ลอยข้ึนมาจากน ้าได ้พระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์หเ้รา
เป็นเกลือของโลก 

ชนชาติอิสราเอลถูกลากตวัใหจ้มลงไปอยูใ่นความบาป และหลงกราบไหวบู้ชารูปป้ันซ่ึงยา
ราบะอามเป็นผูช้กัน า แต่เอลียาห์เปรียบเสมือนเกลือ ท่ีช่วยพยงุประชาชน ไม่ใช่พลงัฤทธ์ิของเอลียาห์
เอง แต่โดยแสดงใหป้ระชาชนเห็นวา่พระเยโฮวาห์เป็นพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที่ 4 บทเรียนที ่13 

ไฟตกจากท้องฟ้า 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (1 พงศก์ษตัริย ์18:21-39) 

วนัแลว้วนัเล่าล่วงไปจนกลายเป็นเดือน ทอ้งฟ้าเหนือพระราชอาณาจกัรของกษตัริยอ์าฮาบร้อน
ระอุเหมือนเตาอบ แผน่ดินแหง้แลง้เป็นฝุ่ นทัว่ ๆ ไป ขณะท่ีเดินไปเอลียาห์ไดพ้บโอบดัยา โอบดัยา ผูน้ี้มี
ยศและต าแหน่งรองพระเจา้แผน่ดิน แต่โอบดัยาเป็นคนดีไม่เหมือนอาหบัผูใ้จร้าย โอบดัยาเห็นตวัเอลี
ยาห์ก็รู้จกัทนัที โอบดัยาซบหนา้ลงกม้กราบเอลียาห์และพดูวา่ “ท่านคือเอลียาห์นายของขา้พเจา้ใช่
หรือไม่?” โอบดัยาแจง้ให้เอลียาห์ทราบวา่ กษตัริยอ์าหบัรับสั่งใหห้าตวัเอลียาห์ทัว่ประเทศ 

เม่ือกษตัริยอ์าหบัทอดพระเนตรเห็นเอลียาห์จึงตรัสวา่ “เจา้อยูท่ี่น่ีแลว้หรือ เพราะเจา้มิใช่หรือท่ี
น าความเดือดร้อนมาสู่ชาวอิสราเอล?” เอลียาห์ทูลอาหบัวา่ “ขา้พระองคไ์ม่ไดเ้ป็นผูน้ าความเดือดร้อน
มาสู่ชาวอิสราเอลเลย แต่พระองคต่์างหากท่ีน าความเดือดร้อนมาสู่ประชาชน เพราะเหตุวา่พระองคท์่าน
ไดท้อดทิ้งพระเยโฮวาห์ และกลบัไปนมสัการรูปพระบาละ” 

คร้ันแลว้เอลียาห์ไดท้า้ทายกษตัริยอ์าหบัเพื่อพิสูจน์ความจริงใหป้ระจกัษว์า่ พระบาละหรือพระ
เยโอวาห์เจา้กนัแน่ท่ีมีฤทธ์ิช่วยใหร้อด? เอลียาห์ทูลเชิญใหก้ษตัริยอ์าหบัน าประชาชนและศาสดา
พยากรณ์ซ่ึงไม่เช่ือพระเจา้ออกไปพบกบัเอลียาห์ท่ีภูเขาคารเมล็ เอลียาห์ไดพ้ดูแก่ประชาชนท่ีมาเป็น
พยานวา่ “หากวา่พระเยโฮวาห์เป็นพระเจา้จริง จงติดตามพระองคไ์ป หรือหากวา่พระบาละเป็นพระเจา้
จริงก็จงตามไปเถิด” 

เอลียาห์ใหศ้าสดาพยากรณ์ของพระบาละ เอาววัตวัผูต้วัหน่ึง และเอลียาห์ก็มีววัตวัผูอี้กตวัหน่ึง
เหมือนกนั คือมีววัตวัผูเ้ป็นเคร่ืองบูชาฝ่ายละตวั ต่างฝ่ายต่างสร้างแท่นบูชา และมีฟืนกองเรียงบนแท่น
บูชา พร้อมท่ีจะใหไ้ฟเผาเคร่ืองสักการบูชา เอลียาห์จึงประกาศดงั ๆ วา่ใหพ้วกท่านอธิษฐานถึงพระของ
ท่าน และฉนัจะอธิษฐานแด่พระเจา้ของฉนั หากวา่มีไฟลงมาจากทอ้งฟ้าติดลงบนแท่นบูชาของฝ่ายใด ก็
หมายความวา่ฝ่ายนั้นแหละเป็นพระเจา้เท่ียงแทข้องชนชาติอิสราเอล 

ศาสดาพยากรณ์ของพระบาละลงมืออธิษฐานก่อน เขาไดน้ าเอาเคร่ืองสักการบูชาวางบนแท่น
ตั้งแต่เชา้ตรู่ และทูลขอพระบาละใหม้าช่วย แต่พระบาละไม่ตอบค าอธิษฐานเลยเพราะพระบาละไม่ใช่
พระเจา้ เป็นแต่เพียงรูปป้ันเคารพเท่านั้น ยิง่อธิษฐานนานเขา้ก็ยิง่เพิ่มความดุเดือดและรุนแรงมากข้ึน 



 55 

พวกพระบาละลุกข้ึนเตน้และโดดไปรอบ ๆ แท่นบูชา และเอามีดเชือดเน้ือเถือหนงัจนเลือดโทรมกาย 
ถึงเท่ียวแลว้ก็ยงัไม่มีไฟติดคุเผาเคร่ืองบูชาเลย 

คราวน้ีถึงเวรของเอลียาห์บา้งละ เอลียาห์ไดส้ร้างและซ่อมแซมแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์เอา
ฟืนวางบนแท่นบูชา แลว้เอาววัตวัผูท่ี้ฆ่าแลว้วางบนฟืนพร้อมท่ีจะเผาเป็นเคร่ืองบูชายญั แต่เอลียาห์ท า
ส่ิงอศัจรรยย์ิง่นกั กล่าวคือเอาน ้ามนัมาสิบสองถึงเทราดลงบนแท่นบูชาจนแท่นนองเจ่ิง เอลียาห์จึง
อธิษฐาน มีไฟตกลงมาจากทอ้งฟ้าอยา่งรวดเร็วเหมือนฟ้าผา่ และเผาเคร่ืองบูชาของเอลียาห์จนหมดส้ิน
ไฟนั้นแรงมากเผาจนกระทัง่หินและทุก ๆ ส่ิงท่ีอยูล่อ้มรอบไหมเ้ป็นจุณวจุิณไปในพริบตาเดียว 
ประชาชนท่ีเห็นเหตุการณ์พากนัตะโกนร้องวา่ “พระเยโฮวาห์เป็นพระเจา้” 

ควรจ า 

“ท่านทั้งหลายจะรวมกนัอยูท่่ามกลางลทัธิทั้งสองฝ่ายนานสักเท่าใด? ถา้พระเยโฮวาห์เป็นพระ
เจา้จงตามพระองค ์1 พงศก์ษตัริย ์18: 21 

ควรตอบ 

(จงเติมค าในช่องวา่ง) 
ขา้พระองคมิ์ไดท้  าใหช้าวอิสราเอลเดือดร้อน แต่

พระองคเ์องต่างหากท่ีน า ความเดือดร้อนมาสู่ชาว
อิสราเอล เพราะวา่พระองคท์่านได.้....................................
พระเจา้ท่ีเท่ียงแทแ้ละ.......................รูปพระบาละ 

ควรท า 

ระบายสีใหส้วย 
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กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
ซี. เอม็. เอ. มิชชัน่ 

201 ตรอกฮิกส์ ถนนสาธรเหนือ พระนคร 
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