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ขอขอบคุณ บริษัทกอสเปิ ลไลท์ เปรสส์
ทีไ่ ด้ อนุญาตให้ ใช้ บทเรียนเพือ่ เตรียมคู่มือรวีวารศึกษา
เล่มนี้
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ภาคที่ 3
ชนชาติอสิ ราเอล

บทเรียนที่ 1
ชัยชนะทีส่ มบูรณ์

ข้ อพระธรรม โยชู วา 11:1-12
โยชูวา 11:1 ครั้นอยูม่ าเมื่อยาบินเจ้าเมืองฮาโซรได้ยนิ ข่าวนั้น จึงให้ทูตไปยังโยบาบเจ้าเมืองมา
โดน และเจ้าเมืองซิมโรน และเจ้าเมืองอัคซาฟ 2 กับไปยังเจ้าเมืองตามเนินเขาข้างทิศเหนือ และตาม
ตอนฝ่ ายใต้ทะเลคินะโรธ (กาลิลี) และตามที่ราบ และที่สูงในเขตเมืองโดระข้างทะเล 3 กับไปยังชาวคะ
นาอันทั้งฝ่ ายตะวันออกและฝ่ ายตะวันตก และไปยังชาวอะโมรี ชาวเฮธชาวฟาริ สี และชาวยะบูศซึ่ งอยูท่ ี่
ภูเขา และชาวฮีวซี ่ ึ งอยูเ่ นินเขาเอระโมนในแผ่นดินมิศฟา 4 ท่านเหล่านั้นจึงยกบรรดาพลโยธาออกไป มี
พลรบเป็ นอันมาก ประหนึ่งเม็ดทรายริ มฝั่งทะเลทั้งม้าและรถรบมากยิง่ 5 เมื่อกษัตริ ยเ์ หล่านั้นทุกองค์มา
ประชุมกันตั้งค่ายที่น้ าทะเลเมโรม เพื่อจะได้สู้รบกับพวกอิสราเอล 6 พระเยโฮวาห์ทรงตรัสแก่โยชูวาว่า
“อย่ากลัวเขาเลย ด้วยพรุ่ งนี้เวลาป่ านนี้เราจะมอบเขาไว้ให้ถูกประหารหมดต่อหน้าอิสราเอล เอ็นน่องม้า
ของเขาเจ้าจะตัดเสี ย รถรบของเขาเจ้าจะเผาไฟเสี ย” 7 ฝ่ ายโยชูวายกบรรดาพลรบรี บมารบพุง่ เขาที่น้ าเม
โรม 8 พระเยโฮวาห์ได้ทรงมอบเขาไว้ในมือพวกอิสราเอล ให้รบพุง่ ไล่ตามตีเขาไปจนถึงซี โดนใหญ่
และถึงมิศราโฟธมายิม และถึงหุบเขามิศเฟข้างทิศตะวันออก ได้ฆ่าฟันเสี ยจนไม่เหลือสักคนเลย 9 ฝ่ าย
โยชูวาได้กระทาแก่เขาตามที่พระเยโฮวาห์รับสั่งแล้ว คือได้ตดั เอ็นน่องม้า และเผารถรบเสี ย 10 ขณะนั้น
โยชูวาได้กลับมา ตีเมืองฮาโซรได้ ฟันเจ้าเมืองนั้นตายด้วยคมดาบ ด้วยแต่ก่อนฮาโซรเป็ นประทานแห่ง
แผ่นดินเหล่านั้นทั้งหมด 11 เขาได้ฆ่าฟันชาวเมืองนั้นด้วยคมดาบ จนล้มตายหมดมิได้เหลือสักคนเลย
แล้วเผาเมืองฮาโซรเสี ย 12 ทุก ๆ เมืองของกษัตริ ยเ์ หล่านั้น ทั้งกษัตริ ยด์ ว้ ย โยชูวาก็จบั ฟันฆ่าเสี ยด้วยคม
ดาบให้ถึงพินาศหมด ตามที่โมเสสผูร้ ับใช้แห่งพระเยโฮวาห์ได้สั่งไว้แล้ว
การติดตามศัตรู สิ้นสุ ดลง คนของโยชูวาฆ่าศัตรู มากมาย และพวกที่เหลือได้กระจัดกระจายไป
เมื่อโยชูวาได้นากองทัพกลับมายังเมืองฮาโซร เมืองในราชอาณาจักรทางเหนื อซึ่ งรวมกันเข้าต่อสู ้รบพุง่
กับพวกอิสราเอล ผูน้ าที่สาคัญคือ เจ้าเมืองฮาโซร ยาบินกษัตริ ยเ์ มืองฮาโซรได้หนีออกจากกองทัพ คิดว่า
จะปลอดภัยในกาแพงเมืองของพระองค์เอง แต่พระองค์ทรงคาดผิดไป เพราะเมืองฮาโซรถูกตีแตกเป็ น
เมืองแรก ไม่มีชาวเมืองฮาโซรสักคนเดียวรอดชีวติ แม้แต่กษัตริ ย ์ และเมืองฮาโซรถูกเผา เมืองฮาโซรถูก
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ทาลาย เพราะเป็ นเมืองศูนย์รวมของบรรดาชาติใจร้ายผูซ้ ่ ึงพระเจ้าได้ทรงพิพากษาลงโทษ เพราะการไร้
ศีลธรรมและความไม่มีพระเจ้าของคนเหล่านั้น
หลังจากการทาลายเมืองฮาโซรแล้ว กองทัพของโยชูวาได้บุกจากเมืองนี้ไปเมืองโน้นทาลาย
ชาติคานาอันเพื่อไม่ให้เขาหวนกลับมารบหรื อต่อสู ้กบั ชนชาติอิสราเอลอีกต่อไป ปล่อยให้มีคนเหลืออยู่
พอที่จะเพาะปลูก และทะนุบารุ งรักษาเมืองจนกว่าชนชาติอิสราเอลย้ายเข้ามาอยูจ่ ริ ง ๆ พระเยโฮวาห์ได้
ทรงอนุ ญาตให้ชนชาติอิสราเอลเอาทรัพย์สมบัติออกจากเมืองเหล่านั้นหรื อไม่? พระองค์ตรัสว่า ใครจะ
เอาอะไรก็ได้ ท่าลองวาดภาพถึงทรัพย์สมบัติซ่ ึ งพวกอิสราเอลต้องรวบรวมเอาไว้ขณะตีเมืองหนึ่งไปยัง
อีกเมืองหนึ่งเป็ นต้นว่า วัว ควาย เงิน ทอง เสื้ อผ้า ฯลฯ
โยชูวาทาสงครามกับกษัตริ ยเ์ หล่านั้นทั้งหมดเป็ นเวลาช้านาน มีนกั เรี ยนพระคริ สตธรรมบาง
คนคิดว่า กองทัพของโยชูวาทาสงครามติดพันกับชาติคานาอันทางเหนื อประมาณเจ็ดปี ในการรบทุก
ครั้งพระเจ้าทรงจัดเตรี ยมหนทางให้ได้ชยั ชนะอย่างเด็ดขาด โยชูวาเป็ นเพียงถือตามคาสั่งของพระเจ้า
เท่านั้น จิตใจของชนชาติต่าง ๆ ในดินแดนคานาอันได้หนั มาต่อสู ้พระเจ้าเป็ นเวลาช้านาน ซึ่ งพระองค์
ทรงยอมให้เขาทาตามใจปรารถนาชัว่ ของเขา เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอนุญาตให้กษัตริ ยฟ์ าโรห์ทรง
กระทาตามใจปรารถนาชัว่ ของท่าน เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอนุญาตให้กษัตริ ยฟ์ าโรห์ทรงกระทาใน
ประเทศอียปิ ต์ ฉะนั้นพระเจ้าทรงจาเป็ นต้องทาลายคนเหล่านั้น เพราะพากันปฏิเสธที่จะหันกลับจาก
ทางชัว่ ร้ายของตน และไม่ยอมหันกลับมาเชื่ อพระองค์ ในที่สุดเมืองต่าง ๆ ทางฝ่ ายเหนือของแผ่นดิน
คานาอัน จึงพากันพ่ายแพ้สงครามอย่างราบคาบ
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล

ภาคที่ 3 บทเรียนที่ 1
ชัยชนะทีส่ มบูรณ์

เรื่องในพระคัมภีร์ (โยชู วา 11:1-12)
พระเจ้าทรงสัญญาจะยกแผ่นดินคานาอันให้ชนชาติอิสราเอล แต่ชนชาติอิสราเอลต้องขับไล่คน
จากแผ่นดินนั้นเอง ซึ่ งกินเวลานานมาก
เราได้เรี ยนจากภาคที่แล้วว่า เมื่อกษัตริ ยห์ า้ พระองค์ของแผ่นดินคานาอันภาคใต้พยายามต่อต้าน
ชนชาติอิสราเอล พระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดพายุเห็บฆ่าศัตรู เกือบทั้งกองทัพ และเป็ นเหตุให้พระอาทิตย์
หยุดนิ่งจนโยชูวาและพรรคพวกสามารถเอาชัยชนะศัตรู ได้ การรบครั้งนี้พระเจ้าโปรดให้พวกอิสราเอล
ชนะพวกคานาอันภาคใต้และชนะกษัตริ ยภ์ าคใต้ท้ งั ห้าองค์น้ นั
กษัตริ ยท์ างเหนือจะรู ้สึกอย่างไรเมื่อ
ทราบว่า โยชูวาได้ชยั ชนะกษัตริ ยภ์ าคใต้ท้ งั หมด?
แผ่นดินทางฝ่ ายเหนื อมีอาณาจักรเล็ก ๆ หลายอาณาจักร แต่ละอาณาจักรมีกษัตริ ยป์ กครอง
เช่นเดียวกับทางฝ่ ายใต้
ยาบินเป็ นกษัตริ ยเ์ มืองฮาโซรเป็ นเมืองสาคัญที่สุดทางเหนื อของแผ่นดินคานาอัน เมื่อยาบินทรง
ทราบว่ากองทัพโยชูวาชนะอาณาจักรทางภาคใต้ พระองค์จึงทรงหวาดกลัว และทรงพยายามรวบรวม
บรรดาเมืองข้างเคียงให้มารวมกาลังกับพระองค์ เพื่อว่าอาจจะสามารถเอาชนะศัตรู ร้ายกาจได้ บรรดา
กษัตริ ยภ์ าคเหนือรวมกองทัพที่ริมฝั่งทะเลสาบเมโรมตอนเหนือทะเลสาบกาลิลีนกั ท่องเที่ยวว่ากันว่า
สถานที่ตรงนั้นเป็ นที่ ๆ สวยที่สุดในประเทศปาเลสไตน์ แต่บรรดากษัตริ ยเ์ หล่านั้นไม่ได้มาพบปะกัน
เพื่อชมภูมิประเทศตรงนั้น แต่มารวมทัพเพื่อจะเอาชนะคนของพระเจ้า
โยชูวาอาจตั้งค่ายอยูท่ ี่ฆิละฆาล ขณะเมื่อกษัตริ ยท์ างฝ่ ายเหนือมารวมกาลังกันอยูท่ ี่ทะเลสาบ
เมโรม โยชูวาอาจต้องให้ทหารเดินทัพเป็ นระยะถึง 90 ไมล์ จึงจะถึงสนามรบ บางทีกองทัพของเขาเดิน
ทางตรงขึ้นไปยังหุ บเขาแถบยาระเด็น รอบ ๆ ทะเลสาบกาลิลี ซึ่งเป็ นที่ ๆ พระเยซูคริ สต์เสด็จมาประทับ
เป็ นเวลาหลายครั้ง การเดินทัพอาจจะต้องกินเวลาหลายวัน แต่พระเจ้าทรงให้สัญญาอย่างน่าอัศจรรย์กบั
โยชูวาว่า เขาจะได้ชยั ชนะแน่ ๆ ดังปรากฏในโยชูวา 11:6
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โยชูวาทาตามที่พระเจ้าทรงบัญชาหรื อไม่? แน่นอน โยชูวาโจมตีศตั รู แตกกระจัดกระจายไปทุก
ทิศทุกทาง พระเจ้าทรงรักษาข้อพระสัญญาของพระองค์วา่ จะให้ได้ชยั ชนะหรื อไม่? ถูกแล้ว พระเจ้าทรง
บันดาลให้ขา้ ศึกตกอยูใ่ นมือของชนชาติอิสราเอล พระเจ้าทรงมีพระบัญชาให้ชนชาติอิสราเอลโจมตี
และขับไล่ศตั รู เหล่านั้น พระเจ้าทรงมีพระบัญชาให้โยชูวาทาอะไรกับม้าและรถรบเหล่านั้น? พระองค์
ทรงมีพระบัญชาให้โยชูวาตัดเอ็นน่องม้าเหล่านั้น ท่านประหลาดใจไหมว่าทาไมพระเจ้าโปรดให้โยชู
วาห์ทาเช่นนั้น? ทาไมไม่ให้พวกอิสราเอลยึดเอาตัวม้าและรถรบเหล่านั้นไว้เล่า เหตุผลคือพระเจ้าทรงมี
พระประสงค์ให้คนของพระองค์เรี ยนรู้จกั ไว้วางใจในพระองค์มิใช่วางใจในม้าหรื อรถรบ แต่มีเหตุอีก
อย่างหนึ่งก็คือ ชาวคานาอันใช้มา้ และรถรบเป็ นส่ วนสาคัญในการนมัสการพระอาทิตย์ หลายปี ต่อมา
กษัตริ ยย์ ดู าบางองค์ยอมให้การนมัสการดวงอาทิตย์มาครอบงาตน ม้าและรถรบไม่มีความผิดบาปในตัว
ของมันเอง แต่มนั ถูกใช้ในทางที่ผดิ พระเจ้าจึงทรงมีพระประสงค์ทาลายมันเสี ย

ควรจา
“อย่าให้เราเมื่อยล่าในการกระทาดี เพราะว่าถ้าเราไม่ทอ้ ถ้อยเมื่อยล้า เราจะเกี่ยวเก็บผลในเวลา
อันควร” กาลาเทีย 6:9

ควรตอบ
1. กษัตริ ยย์ าบินตัดสิ นพระทัยทาอะไร?............................................................................
2. กษัตริ ยท์ างฝ่ ายเหนื อมีกองทัพมหึ มาพร้อมด้วยอาวุธมากมายใช่หรื อไม่?.....................
3.โยชูวามีกองทัพพร้อมกาลังอาวุธอันมหาศาลหรื อไม่? ....................................................
4. โยชูวาไว้วางใจใครว่าจะได้ชยั ชนะ?.............................................................................
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ควรทา
ระบายสี รูปโยชูวาปราบศัตรู โดยเชื่อฟังคาพระเจ้า
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ภาคที่ 3
ชนชาติอสิ ราเอล

บทเรียนที่ 2

ถ้ อยคาครั้งสุ ดท้ ายของโยชู วา
ข้ อพระธรรม โยชู วา 24:14-28
โยชูวา 24:14 เหตุฉะนั้นจงเกรงพระเยโฮวาห์ และปฏิบตั ิพระองค์ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต จงทิ้ง
พระเหล่านั้น ซึ่ งบิดาของท่านเคยปฏิบตั ิที่ฟากแม่น้ าข้างโน้น และในประเทศอียปิ ต์ ฝ่ ายท่านจงปฏิบตั ิ
รพระเยโฮวาห์ 15 ถ้าไม่พอใจปฏิบตั ิพระเยโฮวาห์ ในวันนี้ก็ให้เลือกหาว่าจะปฏิบตั ิผใู ้ ด จะปฏิบตั ิพระ
ซึ่งบิดาของท่านได้ปฏิบตั ิขา้ งแม่น้ าฟากข้างโน้นพระของชาติอะโมรี ในแผ่นดินซึ่ งท่านอาศัยอยูเ่ ดี๋ยวนี้
แต่ฝ่ายเราทั้งครอบครัวจะปฏิบตั ิพระเยโฮวาห์ 16 ฝ่ ายชนทั้งหลายจึงตอบว่า ขอให้การที่ละทิ้งพระเยโฮ
วาห์ไปปฏิบตั ิพระอื่น ๆ นั้น ขาดห่างจากพวกข้าพเจ้าเถิด 17 ด้วยว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวก
ข้าพเจ้า พระองค์เป็ นผูท้ รงนาพวกข้าพเจ้ากับบิดาพวกข้าพเจ้าออกจากประเทศอียปิ ต์ จากที่อาศัยซึ่งเป็ น
ทาส และทรงกระทาการอัศจรรย์อนั ใหญ่ต่าง ๆ ให้แจ้งแก่ตาพวกข้าพเจ้า กับให้คุม้ ครองรักษาข้าพเจ้า
ตามทางที่ไปในท่ามกลางชนชาวเมืองต่าง ๆ 18 พระเยโฮวาห์ได้ขบั ไล่พลไพร่ ท้ งั หลายไปข้างหน้าพวก
ข้าพเจ้าคือ ชาติอะโมรี ชาวแผ่นดินนี้ อนึ่งพวกข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิพระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์เป็ นพระ
เจ้าของพวกข้าพเจ้า 19 โยชูวาจึงกล่าวแก่พลไพร่ วา่ ท่านจะปฏิบตั ิพระเยโฮวาห์ไม่ได้ ด้วยว่าพระองค์
เป็ นพระเจ้า อันบริ สุทธิ์ พระองค์เป็ นพระเจ้าหึ งหวง จะไม่ยกความชัว่ และความผิดของท่าน 20 ถ้าท่าน
จะละทิ้งพระเยโฮวาห์ไปปฏิบตั ิพระอื่น ถึงแม้วา่ พระองค์ได้ทรงกระทาการดีแก่ท่านมาแต่ก่อน ๆ
พระองค์ก็จะทรงหันกลับกระทาร้ายให้ท่านเสื่ อมสู ญไป 21 ฝ่ ายพลไพร่ จึงเรี ยนตอบโยชูวาว่า หามิได้
แต่ขา้ พเจ้าคงจะปฏิบตั ิพระเยโฮวาห์ 22 ฝ่ ายโยชูวาจึงกล่าวแก่พลไพร่ วา่ ท่านทั้งหลายเป็ นพยานต่อ
ตนเองว่าท่านเลือกพระเยโฮวาห์สาหรับตนเพื่อจะได้ปฏิบตั ิพระองค์ เขาทั้งหลายตอบว่า พวกเรารับรอง
ได้ 23 (โยชูวาจึงกล่าวว่า) บัดนี้พระเท็จนั้น ซึ่ งอยูใ่ นท่ามกลางพวกท่านจงละทิ้งเสี ย น้อมใจเข้าหาพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของพวกอิสราเอล 24 ฝ่ ายพลไพร่ จึงเรี ยกตอบโยชูวาว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวก
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิ และเสี ยงตรัสของพระองค์พวกข้าพเจ้าจะฟัง 25 ในเวลาวันนั้นพระเยโฮวาห์
ได้กระทาสัญญาไมตรี กบั พลไพร่ ให้เป็ นบัญญัติและกฎหมายไว้ ณ เมืองเซเค็ม 26 ถ้อยคาเหล่านี้โยชูวา
ได้จารึ กไว้ในหนังสื อโอวาทแห่งพระเจ้า และได้เอาหิ นใหญ่ต้ งั ไว้ ณ ที่ใต้ตน้ สน ซึ่ งอยูใ่ กล้พลับ
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พลาแห่งพระเยโฮวาห์ 27 ฝ่ ายโยชูวาได้กล่าวแก่พลไพร่ ท้ งั หลายว่า ดูเถิดหิ นนี้จะเป็ นพยานต่อเรา
ทั้งหลาย เพราะหิ นนี้ได้ยนิ บรรดาพระดารัสแห่งพระเยโฮวาห์ ซึ่ งพระองค์ทรงตรัสแก่พวกเรา เหตุฉะนี้
หิ นนั้นจะเป็ นพยานต่อท่าน เกลือกว่าท่านจะปฏิเสธพระเจ้าของท่านเสี ย 28 แล้วโยชูวาได้ปล่อยพลไพร่
ทุก ๆ คนไปยังส่ วนที่ของตน
บรรดาถ้อยคาของโยชูวาซึ่ งกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอล
หลังจากที่ได้พดู ทบทวนย้าให้ชาว
อิสราเอลระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณของพระเจ้า
โยชูวาได้ทาให้ประชาชนทาสัตย์สัญญาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรต่อพระเจ้า โยชูวาได้ประกาศให้ประชาชนชาวอิสราเอลเลือกเอาว่า จะเลือกเอาบรรดาพระ
เจ้าสมมุติ ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาได้กราบไหว้นมัสการแล้ว และประชาชนในประเทศคานาอันก็
กาลังนับถืออยู่ หรื อจะเลือกเอาพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว โยชูวาได้ทาให้ประชาชนเข้าใจอย่าง
แจ่มแจ้งว่า พวกเขาจะแสร้งทาทีอยากปฏิบตั ิพระเจ้าและในเวลาเดียวกันพวกเขาก็กราบไหว้บูชารู ป
เคารพด้วย พวกเขาทาอย่างนั้นไม่ได้ พวกเขาจะต้องปฏิบตั ิพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวอย่างครบถ้วน
จริ ง ๆ พระเจ้าองค์บริ สุทธิ์ ไม่ทรงเต็มพระทัยที่จะรับการกราบไหว้บูชาจากคนที่ไม่บริ สุทธิ์ หรื อ
พระองค์เจ้าจะไม่ทรงอนุ ญาตปล่อยให้ความบาปอยูเ่ ฉย ๆ โดยไม่ลงโทษ เหตุผลที่พระเจ้าทรงช่วยชน
ชาติอิสราเอลขับไล่คนหลายชาติที่อยูใ่ นประเทศคานาอันให้ออกจากประเทศนั้น ก็เพราะชาวคานาอัน
ปฏิเสธไม่ยอมปฏิบตั ิพระเจ้าซึ่ งเป็ นผูเ้ นรมิตตัวของเขา
นอกจากนั้นยังดื้อดึงประพฤติยกู บั การไร้
ศีลธรรม และยังกราบไหว้บูชารู ปนั้นเป็ นพระสมมุติ พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ แท้ ๆ ซึ่งผิดจาก
พระองค์อื่น ๆ ที่พวกคานาอันประดิษฐ์สร้างขึ้น พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าที่ทรงรักษาเกียรติศกั ดิ์ กล่าวคือ
พระองค์ไม่ทรงอนุ ญาตให้มีการนมัสการร่ วมกับพระสมมุติอื่น ๆ พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้มีพระอื่น
ใดเฉพาะพระพักตร์พระองค์เลย
ถ้าข้าพเจ้าจะถามว่า มีกี่คนต้องการนมัสการพระเจ้าและนมัสการพระองค์ แต่พระองค์เดียว
เท่านั้น เกือบทุกคนคงอยากทาอย่างนั้น หากไม่ใช่ทุกคนก็ขอให้บอกว่า ใครอยากต้องการนมัสการพระ
เจ้าองค์เดียวบ้าง เป็ นการดีที่จะให้มีการเลือกเช่นนั้น แต่คาสัญญาจะไม่มีราคาอะไร เว้นแต่คาสัญญานั้น
จะถูกรักษาหรื อได้ทาตาม
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล

ภาคที่ 3 บทเรียนที่ 2

ถ้ อยคาครั้งสุ ดท้ ายของโยชู วา
เรื่องในพระคัมภีร์ (โยชู วา 24:14-28)
ชนชาติอิสราเอลรู ้จกั พระเจ้าผูท้ รงรักและเมตตากรุ ณา โยชูวาเพิ่งเสด็จจากการพูดทบทวนซ้ า
ให้พวกอิสราเอลนึกถึงพระคุณอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า
พวกอิสราเอลยังต้องการนมัสการพระเจ้าผู ้
ยิง่ ใหญ่ผซู ้ ่ ึ งทาอะไรมากมายให้แก่เขาหรื อไม่? หรื อว่าพวกเขาจะหันกลับไปหาพระเทียมเท็จไร้ค่าและ
เป็ นพระที่ช่วยใครไม่ได้ ชนชาติอิสราเอลจะต้องเป็ นผูเ้ ลือกเอาเอง โยชูวาไม่ตอ้ งการให้ชนชาติ
อิสราเอลคนใดพยายามนมัสการพระเจ้าโดยแบ่งใจแต่ส่วนหนึ่ง และในเวลาเดียวกันก็นมัสการพระ
เทียมเท็จไปด้วย
ถ้าหากว่าชาวอิสราเอลจะนัมสการพระเจ้าของเขา ๆ ควรนมัสการกราบไหว้พระองค์หมดทั้ง
หัวใจ บางคนได้หลงกราบไหว้นมัสการพระเทียมเท็จไปแล้ว ดังนั้นโยชูวาจึงสั่งให้เขา “ละทิ้งพระอื่น
ๆ” เสี ย ชาวอิสราเอลบางคนหันไปนับถือพระเทียมเท็จซึ่ งพวกเขาเคยนมัสการในประเทศอียปิ ต์ โยชูวา
ได้อธิบายว่า เขาไม่สามารถนับถือหรื อนมัสการพระเจ้าได้อย่างจริ ง ๆ ถ้าหากว่าพวกเขาอยากนับถือ
พระองค์อื่น ๆ ด้วย โยชูวาบอกว่า หากเขาไม่ตอ้ งการนับถือพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว พวกเขาก็ตอ้ ง
ตัดสิ นใจเลือกนับถือพระองค์ใดองค์หนึ่ง โยชูวาได้ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอลว่า ท่านกับครอบครัว
ของท่านกาลังจะทาอะไร โยชูวาตัดสิ นใจเลือกเอาอย่างไหน?
ชาวอิสราเอลได้ตอบโยชูวาว่าอย่างไร? ประชาชนชาวอิสราเอลได้ให้เหตุผลมากน้อยเท่าไรใน
การที่แสดงว่า พวกเขาเลือกนมัสการพระองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเที่ยงแท้เป็ นพระเจ้าของเขา? มีเหตุผลอยูส่ ี่
ข้อ ปรากฏในโยชูวา บท 24: 17, 18 คือ
1. พระเจ้าทรงนาเราออกมาจากประเทศอียปิ ต์
2. พระเจ้าได้ทรงกระทาการอิทธิ ฤทธิ์ อศั จรรย์ยงิ่ ใหญ่หลายประการ
3. พระเจ้าทรงปกปักรักษาในการเดินทางของเรา
4. พระเจ้าทรงขับไล่พวกศัตรู ของเรา
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โยชูวารู ้ดีวา่
ชนชาติอิสราเอลให้คาสัญญาก็ง่ายกว่าที่จะปฏิบตั ิตามหรื อรักษาตามคาสัญญา
โยชูวาต้องการให้พวกอิสราเอลรู ้สึกว่า เขาเหล่านั้นกาลังทาอะไร โยชูวาอธิ บายว่าพวกอิสราเอลจะ
นมัสการกราบไหว้พระเจ้าไม่ได้ ถ้าเขายังกราบไหว้หรื อนมัสการพระองค์อื่นด้วย พระเจ้าของชนชาติ
อิสราเอลทรงเป็ นพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ ซึ่ งพระองค์จะทรงลงโทษเขา หากเขาไม่รักษาข้อสัญญาของเขา
แต่พวกอิสราเอลมีความเชื่อมัน่ ในตนเองมาก เขาแน่ใจว่า เขาสามารถทาทุกสิ่ งที่พระเจ้ามีพระ
บัญชาให้เขาทาได้ท้ งั หมดทุกข้อ เขาไม่รู้สึกว่า เขาอ่อนกาลังและเป็ นคนบาปอย่างไรบ้าง เขาตอบอย่าง
มัน่ ใจว่า “เราจะนมัสการพระเจ้าผูเ้ ที่ยงแท้”
แต่พวกอิสราเอลยอมละทิ้งพระเจ้าองค์อื่น ๆ หรื อไม่? โยชูวาได้เตือนพวกอิสราเอลเกี่ยวกับ
การนับถือพระเจ้าถึงสามครั้ง และทั้งสามครั้งพวกอิสราเอลรับว่า เขาจะนับถือและนมัสการพระเจ้า แต่
ไม่มีสักครั้งเดียวที่พวกเขายอมสัญญาว่าจะละทิ้งพระเทียมเท็จ
โยชูวาอายุได้ 110 ปี ก็เสร็ จการงานซึ่งพระเจ้าทรงมอบหมายให้เขาทา เมื่อโยชูวาตาย ราษฎร
ได้ฝังศพไว้ใกล้บา้ นของท่านคือตรงใจกลางแผ่นดินคานาอัน
ตราบเท่าที่โยชูวาและพวกหัวหน้าผูร้ ับใช้ประเทศมารุ่ นเดียวกับโยชูวายังมีชีวติ อยู่ ชนชาติ
อิสราเอลก็คงรักษาข้อสัญญาไว้คือ ยอมนับถือและนมัสการพระเจ้า แต่ภายหลังจากหัวหน้าตาย
หมดแล้ว พวกอิสราเอลได้ละทิ้งพระเจ้า หลายคนไปนมัสการพระเทียมเท็จ คือนมัสการรู ปเคารพที่ทา
ด้วยไม้และหิ น ซึ่งพวกเขามองเห็นได้ดว้ ยตา แล้วพากันลืมพระเจ้าที่แท้จริ งซึ่ งทรงพระชนม์อยู่ ผูท้ รง
เป็ นพระวิญญาณยิง่ ใหญ่ที่มองเห็นตัวตนไม่ได้ เพราะทรงเป็ นพระวิญญาณ

ควรจา
“จงระลึกถึงพระราชกิจอันประหลาด ซึ่ งพระองค์ได้ทรงกระทานั้น คือ การอัศจรรย์และคา
พิพากษาที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์” 1 โคริ นธ์ 16:12

ควรตอบ
(จงเติมคาในช่องว่าง)
1. พระเจ้าทรงนา................ออกจาก...............................
2. พระเจ้าทรงทาการอิทธิ ฤทธิ์ อศั จรรย์...........................
3. พระเจ้าทรงปกปักรักษา...............................................
4. พระเจ้าทรงขับไล่........................................................
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ควรทา
เขียนก้อนหิ นใต้ตน้ ไม้เช่นเดียวกับที่โยชูวาได้ทาเพื่อเตือนชนชาติอิสราเอลให้ปฏิบตั ิพระเจ้า
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ภาคที่ 3
ชนชาติอสิ ราเอล

บทเรียนที่ 3
กิเดโอนผู้กล้ าหาญ (1)

ข้ อพระธรรม ผู้วนิ ิฉัย 6:1,11-24
ผูว้ นิ ิฉยั 6:1 ภายหลังพวกอิสราเอลได้กระทาผิดต่อพระเนตรพระเยโฮวาห์ พระองค์จึงทรงมอบ
เขาไว้ในมือชาวเมืองมิดยานเจ็ดปี 11 ทูตพระเยโฮวาห์นงั่ อยูใ่ ต้ตน้ สนตาบทอัพรา อัพราเป็ นบ้านของโย
อาศพงศ์พนั ธุ์อะบีเอศรี ส่ วนกิเดโอนบุตรกาลังนวดข้าวสาลีอยูใ่ นหี บน้ าองุ่น หวังจะซ่อนให้พน้ ตาพวก
มิดยาน 12 ทูตพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่กิเดโอน ตรัสว่า ท่านบุรุษกล้าหาญเอ๋ ย พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่
ด้วยท่าน 13 กิเดโอนจึงทูตตอบว่า ท่านเจ้าข้า ถ้าพระเยโอวาห์ทรงสถิตอยูด่ ว้ ย เป็ นไฉนเหตุร้ายนี้จึงเกิด
แก่พวกข้าพเจ้าเล่า? การอัศจรรย์ต่าง ๆ ของพระองค์ซ่ ึ งปู่ ย่าตายายเคยเล่าให้พวกข้าพเจ้าฟังอยูท่ ี่ไหน
เล่า? ว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงนาพวกข้าพเจ้าจากแผ่นดินอียปิ ต์ข้ ึนมามิใช่หรื อ? แต่สมัยนี้พระเยโฮวาห์
ทรงละทิ้งข้าพเจ้าเสี ยแล้ว มอบไว้ในมือพวกมิดยาน 14 พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรกิเดโอนแล้วทรง
ตรัสว่า จงไปช่วยพวกอิสราเอลให้พน้ มือมิดยานด้วยกาลังอันนี้ เราใช้ให้ไปแล้วมิใช่หรื อ? 15 กิเดโอน
ทูลว่า ข้าแต่พระองค์ ข้าพเจ้าจะช่วยพวกอิสราเอลให้รอดพ้นอย่างไรได้? ด้วยเชื้อวงศ์ของข้าพเจ้าต่าใน
ตระกูลมะนาเส ส่ วนตัวข้าพเจ้าเป็ นผูน้ อ้ ยที่สุดในวงศ์ของบิดา 16 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่เขาว่า เราจะอยู่
ด้วยเจ้าเป็ นแน่เจ้าจงตีผลาญพวกมิดยานดุจคน ๆ เดียว 17 กิเดโอนก็ทูลพระองค์วา่ ถ้าแม้ขา้ พเจ้าได้
ประสบความเมตตาต่อพระเนตรพระองค์แล้ว ขอพระองค์ทรงโปรดให้ขา้ พเจ้าเห็นสาคัญว่า พระองค์
เป็ นผูต้ รัสแก่ขา้ พเจ้า 18 ขออย่าพึ่งไปจากที่นี่ กว่าข้าพเจ้าจะได้นาเครื่ องบูชามาถวายเฉพาะพระพักตร์
พระองค์ พระองค์ทรงตรัสว่า เราจะคอยอยูจ่ นเจ้ากลับมา 19 กิเดโอนก็ไปจัดแจงลูกแพะตัวหนึ่ง แป้ งไม่
มีเชื้อถังหนึ่ง กับเนื้ อใส่ กระจาด น้ าแกงก็ใส่ หม้อ นามาถวายที่ใต้ตน้ สน 20 ทูตพระเจ้ารับสั่งว่า จงเอา
เนื้อกับขนมไม่มีเชื้อ วางที่ศิลานี้ แล้วจนเทน้ าแกงออกถวาย เขาก็ทาเช่นนั้น 21 ทูตพระเยโฮวาห์ก็
เหยียดปลายไม้เท้าซึ่ งถือไว้ถูกเนื้อกับขนมไม่มีเชื้อ และไฟลุกขึ้นจากศิลา ไหม้กินเนื้อกับขนมไม่มีเชื้ อ
เสี ยหมด ภายหลังทูตพระเยโฮวาห์ก็หายพ้นตาเขาไป 22 ครั้งกิเดโอนเห็นว่าทูตองค์น้ นั เป็ นทูตของพระ
เยโฮวาห์ โอ้ขา้ แต่พระเยโอวาห์เจ้า ด้วยข้าพเจ้าได้เห็นทูตพระองค์เฉพาะหน้า 23 พระเยโฮวาห์ทรงตรัส
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แก่เขาว่า “จงเป็ นสุ ขสาราญเถิด อย่ากลัวเลย เจ้าจะไม่ตาย” 24 กิเดโอนก็สร้างเครื่ องบูชาถวายพระเยโฮ
วาห์ที่นนั่ เรี ยกชื่อว่าเยโฮวาซาโลม สุ ขสาราญ แท่นยังอยูท่ ี่ตาบทอัพรา อะบีเอศรี จนทุกวันนี้

ความเสื่ อมโทรมของชนชาติอสิ ราเอล
1. ชนชาติอิสราเอลยอมให้ชาวคานาอันอาศัยอยูท่ ่างกลางพวกเขา แทนที่จะขับไล่ออกไป มีการ
ประนีประนอม กับคนบาป การเชื่อฟังพระเจ้า
2. ชนชาติอิสราเอลแต่งงานกับคนที่นบั ถือศาสนาอื่น
3. ชนชาติอิสราเอลถูกชักนาไปสู่ การไหว้รูปเคารพ
ในแผ่นดินแห่งคาทรงสัญญาซึ่ งพระเจ้าประทานให้ชนชาติอิสราเอล พวกศัตรู ได้มาอยูเ่ พิ่มขึ้น
และเข้ามาอยูเ่ หมือนตัก๊ แตน (ผูว้ นิ ิฉยั 6:5) ได้ลกั เอาพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารไปจากชาวนา ดังนั้นพวก
อิสราเอลจึงจะเกือบอดอาหาร
พระเจ้าทรงบัญชาให้ผพู ้ ยากรณ์มาบอกชนชาติอิสราเอลว่า จะมีความลาบากเกิดขึ้นเพราะเขา
ได้ละลืมพระองค์และนมัสการรู ปเคารพ
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล

ภาคที่ 3 บทเรียนที่ 3
กิเดโอนผู้กล้ าหาญ (1)

เรื่องในพระคัมภีร์ (ผู้วนิ ิฉัย 6:1, 11-24)
ขณะเมื่อโยชูวาและพวกผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ยงั มีชีวติ อยู่ ชนชาติอิสราเอลก็รักษาคามัน่ สัญญาของเขาไว้
แต่ในที่สุดพวกอิสราเอลก็ไม่ระมัดระวังและทาความชัว่ ร้ายในคลองพระเนตรพระเยโฮวาห์ นัน่ เป็ นยุค
มือที่สุดสาหรับประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอล ประมาณ 170 ปี หลังจากที่โยชูวาได้กล่าวอาลาครั้ง
สุ ดท้ายคือเมื่อชนชาติอิสราเอลให้คาสัญญาว่า “เราจะนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้” แทนการรักษาคามัน่
สัญญา และทาลายรู ปเคารพที่พวกศัตรู ซ่ ึ งไม่นบั ถือพระเจ้านมัสการ พวกอิสราเอลปล่อยให้รูปเคารพ
ตั้งอยูใ่ นที่เนินเขาสู ง ๆ และต่อมาไม่นานนักชนชาติอิสราเอลก็เริ่ มนมัสการพระเทียมเท็จเหล่านั้น
เพราะเหตุน้ นั เองพวกศัตรู ได้กลับมาทาความยุง่ ยากให้กบั ชนชาติอิสราเอลสมจริ งดังที่โยชูวาเคยเตือน
พวกเขา เมื่อพวกอิสราเอลร้องอ้อนวอนขอความช่วยเหลือต่อพระเยโฮวาห์ พระองค์ไม่ได้พระราชทาน
ผูช้ ่วยมาทันที แต่ทรงประทานศาสดาพยากรณ์สอนพวกเขารู ้ถึงความบาป
ในบทเรี ยนวันนี้ พวกมิดยานได้มาสู ้รบกับชนชาติอิสราเอล พวกมิดยานเหล่านั้นคือพวก
อาหรับที่ป่าเถื่อน เป็ นพวกที่อาศัยอยูต่ ามชายแดนทะเลทราย พวกนี้ไม่ทานาเอง แต่คอยดูวา่ ชาว
ประเทศใดพร้อมจะเก็บเกี่ยวข้าว พวกมิดยานก็จะไปปล้นเอาพืชพันธุ์ ธัญญาหารจากเพื่อนบ้านทันที
เจ็ดปี แล้วที่พวกมิดยานลงมาปล้นทุกปี ในฤดูเก็บเกี่ยว และมาเอาพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารไปสิ้ น จน
พวกอิสราเอลไม่มีอาหารพอเหลือสาหรับตนและสัตว์เลี้ยง และไม่เพียงแต่เท่านี้ พวกมิดยานยังได้นาฝูง
แกะและฝูงอูฐมากินหญ้าหมด พวกอิสราเอลถูกขับไล่ไปจากหมู่บา้ นและทุ่งนา และต้องซ่อนอยูใ่ นถ้ า
ตามภูเขา และตามซอกเขาที่แข็งแรง ถ้าปลูกพืชชาวอิสราเอลต้องทาที่ซ่อนฝังไว้ในหลุมใต้ดิน เช่นกรณี
ของกิเดโอนตามบทเรี ยนของเราวันนี้ กิเดโอนได้ซ่อนที่นวดข้าวไว้ในที่หีบน้ าองุ่น ซึ่ งพวกมิดยานไม่
สาสารถมองเห็นได้
วันหนึ่งเมื่อกิเดโอนกาลังนวดข้าวสาลีอยูใ่ นที่ซ่อน เขาเห็นคนแปลกหน้าคนหนึ่ง ซึ่ งกิเดโอนรู้
ดีวา่ ไม่ใช่เป็ นคนธรรมดา ชายนั้นนัง่ อยูใ่ ต้ตน้ โอ๊คใหญ่ ที่ตาบทอัพรา ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ากิเดโอน
ขณะนั้นกาลังรู้สึกโศกเศร้ามากในเมื่อคิดถึงเพื่อนร่ วมชาติกาลังได้รับความทุกข์เหมือนกัน เมื่อกิเดโอน
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เห็นทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาเยีย่ ม และกิเดโอนได้ยนิ ทูตสวรรค์น้ นั พูดกับท่านว่า “พระเจ้าจะสถิตอยู่
กับท่าน ท่านเป็ นบุรุษกล้าหาญ จงออกไปช่วยชนชาติอิสราเอลให้พน้ จากอานาจของพวกมิดยาน และ
พระเยโฮวาห์จะสถิตอยูก่ บั ท่าน”

ควรจา
“พระเยโฮวาห์ทรงตรัสแก่เขาว่า เราจะอยูด่ ว้ ยเจ้าเป็ นแน่” ผูว้ นิ ิฉยั 6:16

ควรตอบ
(จงลากเส้นโยงไปยังวลีที่ถูกต้อง)
1. ในขณะที่โยชูวาและพวกผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่มีชีวิตอยู่
2. ชนชาติอิสราเอลได้ให้คามัน่ สัญญา
3. ในเจ็ดปี
4. พวกอิสราเอลถูกขับไล่ไปเสี ย
5. กิเดโอนกาลังนวดข้าวสาลีอยู่
6. ทูตสวรรค์พดู ว่า

พระเยโอวาห์จะอยูก่ บั ท่าน
ชนชาติอิสราเอลก็รักษาข้อสัญญาของเขา
จากหมู่บา้ นของเขา
เราจะปฏิบตั ินมัสการพระเจ้า
ในที่ซ่อนที่น่าแปลกประหลาด
พวกมิดยานลงมาทุกปี
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ควรทา
ระบายสี รูปทูตสวรรค์ปรากฏแก่กิเดโอน
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ภาคที่ 3
ชนชาติอสิ ราเอล

บทเรียนที่ 4
กิเดโอนผู้กล้ าหาญ (2)

ข้ อพระธรรม ผู้วนิ ิฉัย 6: 25-40
ผูว้ นิ ิฉยั 6:25 และคืนวันนั้น พระเยโฮวาห์ตรัสสั่งเขาว่า “จงเอาโคผูท้ ี่สองของบิดามีอายุเจ็ดปี
จงทาลายแท่นของบิดาที่เคยถวายเครื่ องบูชาบาละ และฟันต้นไม้รูปเคารพที่ลอ้ มรอบนั้นเสี ย 26 จงก่อ
เป็ นแท่นถวายเครื่ องบูชาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตนบนยอดป้ อมนี้ให้เรี ยบร้อย แล้วเอาโคตัวผูท้ ี่สอง
เป็ นเครื่ องบูชายัญ ใช้ไม้รูปเคารพซึ่ งจะตัดนั้นเป็ นฟื น” 27 กิเดโอนเลือกคนใช้ของตนสิ บคนไปทาตาม
พระเยโฮวาห์รับสัง่ เมื่อไม่กล้าทาในเวลากลางวัน เพราะกลัวเชื้อวงศ์ของบิดาและชาวเมืองก็ให้ทาใน
เวลากลางคืน 28 ครั้นรุ่ นเช้าชนชาวเมืองตื่นนอน เห็นแท่นบาละถูกรื้ อเสี ย และต้นรู ปเคารพรอบแท่ง
นั้นก็ตอ้ งฟั นเสี ย และโคตัวที่สองก็บูชาอยูบ่ นแท่นที่สร้างใหม่ 29 จึงถามกันว่า ใครทาดังนี้? เมื่อสื บถาม
แล้วมีคนบอกว่า กิเดโอนบุตรโยอาศเป็ นผูท้ า 30 บรรดาชาวเมืองจึงบอกโยอาศว่า จงมอบบุตรของท่าน
มาประหารเสี ย ด้วยเขารื้ อแท่นบูชาบาละและฟันรู ปเคารพรอบแท่นนั้นเสี ยแล้ว 31 ฝ่ ายโยอาศตอบ
บรรดาคนที่มาฟ้ องนั้นว่า พวกเจ้าจะว่าความแทนบาละหรื อ? จะช่วยบาละให้รอดหรื อ? ผูใ้ ดว่าแทนบา
ละจงให้ผนู ้ ้ นั ถูกประหารเสี ยในเวลารุ่ งเช้า ถ้าแม้นบาละเป็ นพระ จงให้วา่ ความฝ่ ายตนเองเถิด เพราะมีผู ้
มารื้ อแท่นเสี ย 32 วันนั้นก็ต้ งั ชื่อท่านว่า ยะรู บาละ ใจความว่า ให้บาละต่อสู ้ความฝ่ ายตนเอง เหตุที่มีผมู ้ า
รื้ อแท่นเสี ย 33 ครั้นนั้นชาวเมืองมิดยาน และอะมาเลค และชนชาวเขตตะวันออกรวมกันยกข้ามมาตั้ง
ค่อยอยูบ่ นดินราบเยศเรล 34 พระวิญญาณแห่งพระเยโฮวาห์สวมทับกิเดโอน ท่านก็เป่ าแตร แล้ว
พงศ์พนั ธุ์อะบีเอศรี ก็รวมกันตามมา 35 ท่านจึงใช้คนไปทัว่ เขตมานาเส เขาก็ยกตามมาด้วยแล้วใช้คนไป
ทัว่ เขตอาเซอร์ เขตซะบูโลน เขตนัพธาลี เขาทั้งหลายก็พากันยกเข้ามา 36 กิเดโอนจึงทูลพระเจ้าว่า ถ้า
แม้นพระองค์จะทรงช่วยพวกอิสราเอลให้รอดโดยมือข้าพเจ้า ดุจพระองค์ทรงปฏิญาณไว้ 37 ข้าพเจ้าจะ
วางกลุ่มขนแกะที่ลานนวดข้าว แม้นมีน้ าค้างเฉพาะที่ขนแกะเท่านั้น แต่ที่ดินรอบนั้นแห้ง ข้าพเจ้าคงรู ้วา่
พระองค์จะทรงช่วยพวกอิสราเอลให้รอดโดยมือข้าพเจ้า ดังพระองค์ทรงปฏิญาณไว้ 38 การก็เป็ นไป
อย่างนั้น เมื่อรุ่ งเช้าตื่นนอนแล้ว ท่านจึงเอาขนแกะอัดเข้า บิดน้ าก็ไหลออกจากขนแกะ ได้น้ าค้างเต็ม
ชาม 39 กิเดโอนจึงทูลพระเจ้าว่า ขอพระองค์อย่าทรงพระพิโรธ ข้าพเจ้าจะขอทูลแต่อีกครั้งเดียว ขอให้
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ข้าพเจ้าลองด้วยขนแกะอีกครั้งหนึ่งเถิด คราวนี้ให้ขนแกะแห้งนั้น ส่ วนที่ดินให้น้ าค้างเปี ยกหมด 40 ใน
คืนวันนั้นพระเจ้าทรงกระทาตามที่ขอคือให้ขนแกะทั้งนั้นแห้งอยูแ่ ต่ให้มีน้ าค้างอยูท่ วั่ พื้นดิน
เมื่อพระคริ สต์ทรงเรี ยกเราให้ทาการของพระองค์ พระองค์จะประทานพลังฤทธิ์ อานาจให้เรา
ทางานซึ่งพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เราทา ตามลาพังเราเองเราไม่สามารถทาอะไรได้ แต่เมื่อเรา
ทางานกับพระองค์เราสามารถทาทุกอย่างได้ เราควรหวาดกลัวหรื อ? เมื่อเราทราบว่าพระคริ สต์ผทู ้ รง
สัญญาว่าจะสถิตอยูก่ บั เราเสมอ และจะประทานความกล้าหาญและประทานฤทธิ์ อานาจให้เรา เราควร
พูดอย่างเปาโลว่า “ข้าพเจ้ากระทาทุกสิ่ งได้โดยพระเยซูคริ สต์เป็ นผูท้ รงชูกาลังข้าพเจ้า” ฟิ ลิปปี 4:13
พระคริ สต์จะประทานความกล้าหาญให้แก่เรา เพื่อให้เราออกไปบอกเรื่ องราวของพระองค์แก่
ผูอ้ ื่น พระองค์จะประทานความกล้าหาญ ให้เรากล้าพูดคาว่า “ไม่” ในเมื่อมีการทดลองพระองค์จะ
ประทานความกล้าหาญให้เราทาสิ่ งที่ถูกต้อง แม้วา่ พวกเพื่อน ๆ จะหัวเราะเยาะเย้ยเรา และแหย่เราให้
ราคาญใจ
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล

ภาคที่ 3 บทเรียนที่ 4
กิเดโอนผู้กล้ าหาญ (2)

เรื่องในพระคัมภีร์ (ผู้วนิ ิฉัย 6:25-40)
คืนเดียวกันนั้นเมื่อกิเดโอนกาลังจะหลับ พระเจ้าตรัสกับกิเดโอนอีกครั้งหนึ่ง พระองค์ตรัสสั่ง
ให้กิเดโอนไปรื้ อแท่นบูชาซึ่ งพ่อของกิเดโอนสร้างขึ้นสาหรับบูชาพระบาละ และให้สร้างอีกแท่นหนึ่ง
ณ ที่เดียวกันเพื่อถวายเครื่ องบูชาพระเจ้า และให้เอาวัวตัวผูข้ องพ่อของเขามาถวายเป็ นเครื่ องบูชาด้วย
และกิเดโอนกับพรรคพวกอีกสิ บคนก็ไปรื้ อแท่นบูชาพระบาละเสี ยสิ้ น และฟันทาลายรู ปสลักที่ทาด้วย
ไม้เป็ นรู ปเคารพชื่ออัชราเสี ย และทาลายแท่นบูชารู ปเคารพด้วย และ ณ ที่น้ นั กิเดโอนได้สร้างแท่นบูชา
สาหรับพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลขึ้นแทนที่ พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว และกิ
เดโอนได้นาวัวตัวผูห้ นุ่มตัวหนึ่งเผาถวายเป็ นเครื่ องบูชา กิเดโอนทาการนี้ในตอนกลางคืน เพราะกลัว
ชาวเมืองนั้นจะเห็น
พอตอนเช้าชาวบ้านจะไปนมัสการรู ปเคารพของพวกเขา ก็พบว่ารู ปเคารพถูกทาลายและแท่น
บูชาถูกรื้ อลงเสี ยแล้ว และที่นนั่ มีแท่นบูชาสาหรับพระเยโฮวาห์เจ้าแทนที่ และบนแท่นนั้นมีซากรู ป
เคารพทาด้วยไม้กาลังไหม้อยูใ่ ต้ววั ที่เผาบูชา
เมื่อคนเหล่านั้นเห็นว่าแท่นบูชาของพวกเขาถูกทาลายเช่นนั้น จึงพากันไปหาพ่อของกิเดโอน
และบอกควรฆ่ากิเดโอนเสี ย เพราะทาลายแท่นบูชา ชาวบ้านคิดว่าควรฆ่ากิเดโอนเพราะกิเดโอนได้
ทาลายรู ปพระบาละซึ่ งพวกเขานับถือเป็ นพระเจ้าของเขาในเวลานั้น
พ่อของกิเดโอนไม่โกธร แต่พดู ว่า “ถ้าพระบาละเป็ นพระเจ้าจริ ง ๆ พระบาละควรจะรักษา
ตนเองได้ และคงจะทาโทษผูท้ าลายรู ปของตนเช่นนั้น ท่านทั้งหลายจะไปช่วยพระบาละทาไมปล่อยให้
พระบาละช่วยตนเองดีกว่า”
เมื่อชาวบ้านพวกนั้นเห็นว่า พระบาละไม่ได้ทาอันตรายแก่คนที่ทาลายแท่นบูชาและรู ปตน คน
พวกนั้นจึงเลิกถือพระบาละ แล้วหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา
ก่อนที่กิเดโอนจะนากองทัพไปรบกับพวกมิดยาน กิเดโอนต้องการได้หมายสาคัญจากพระเจ้า
เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะได้ชยั ชนะ กิเดโอนได้ใช้ขนแกะกลุ่มหนึ่งพิสูจน์คาสัญญาของพระเจ้า กลุ่มขน
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แกะคือ ขนแกะตัดมาจากตัวแกะ กิเดโอนขอพระเจ้าให้น้ าค้างตกเฉพาะตรงกลุ่มขนแกะนั้นเท่านั้น และ
ให้พ้นื รองรอบ ๆ นั้นแห้งสนิ ท
บางทีคืนนั้นกิเดโอนอาจไม่ได้หลับมากนัก คอยเฝ้ าดูวา่ พระเจ้าจะทรงตอบคาทูลขอของเขา
และประทานหมายสาคัญให้กิเดโอนหรื อไม่? แน่นอน พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของกิเดโอนที่ขน
แกะนั้นมีน้ าค้างมาก จนกิเดโอนบีบน้ าจากขนแกะได้เกือบเต็มชาม แต่พ้นื ดินแห้งสนิท
กิเดโอนพอใจหรื อเปล่าว่าพระเจ้าจะให้กิเดโอนได้ชยั ชนะ? เปล่าเลย กิเดโอนยังมีความเชื่อไม่
พอ แต่พระเจ้าทรงอดทนกับกิเดโอนมาก เมื่อกิเดโอนทูลขอให้พระเจ้าประทานเครื่ องหมายสาคัญอีก
ครั้ง คือให้น้ าค้างตกเปี ยกเฉพาะที่พ้นื ดินเท่านั้น แต่ให้กลุ่มขนแกะแห้งสนิท พระเจ้าก็ทรงประทาน
คาตอบให้กิเดโอนอีกครั้งหนึ่ งมิใช่หรื อ? หลังจากที่ได้พิสูจน์แล้ว กิเดโอนจึงไม่สงสัยพระเจ้าอีกต่อไป
และรู้วา่ พระเจ้าทรงเลือกตนให้เป็ นผูน้ าชนชาติอิสราเอลไปต่อสู ้พวกมิดยานแน่ ๆ

ควรจา
“ท่านทั้งหลายได้ละทิ้งรู ปเคารพกลับมาหาพระเจ้า เพื่อปฏิบตั ิพระเจ้าเที่ยงแท้ผทู ้ รงพระชนม์
อยู”่
1 เธสะโลนิกา 1:9

ควรตอบ
(จงเติมคาในช่องว่าง)
1. พ่อของกิเดโอนพูดว่า “ถ้าพระบาละเป็ นพระเจ้า พระบาละคง...............................ตนเอง
และจะทาโทษผูท้ าลาย...................................
2. เมื่อคนเหล่านั้นพูดว่า บาละไม่ทาร้ายคนที่...............................แท่นบูชาและ.....................ทา
ให้คนเหล่านั้น หันกลับจาก....................ไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าผูเ้ ที่ยงแท้
3. หลังจากหมายสาคัญสองอย่างที่พระเจ้าประทานให้แก่กิเดโอน ๆ จึงไม่มีความสงสัยพระเจ้า
ว่าได้......................ท่านไว้เป็ นผูน้ าชนชาติอิสราเอลไปต่อสู ้พวกมิดยาน
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ควรทา
ระบายสี แท่นบูชาที่กิเดโอนได้สร้างเพื่อถวายบูชาพระเจ้า
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ภาคที่ 3
ชนชาติอสิ ราเอล

บทเรียนที่ 5
กิเดโอนผู้กล้ าหาญ (3)

ข้ อพระธรรม ผู้วนิ ิฉัย 7:2-8,16-21
ผูว้ นิ ิฉยั 7:2 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่กิเดโอนว่า “พลทหารอยูด่ ว้ ยยังมากเกินนักที่เราจะมอบเหล่า
มิดยานไว้ในมือของเราไม่ได้ เกลือกว่าพวกอิสราเอลจะอวดตัวต่อเราว่า ฝี มือของตนเองช่วยตนให้รอด
3 เดี๋ยวนี้จงประกาศให้คนทั้งปวงฟังว่า ผูใ้ ด ๆ กลัว ใจยังสะดุง้ อยูใ่ ห้ผนู ้ ้ นั หันกลับไปจากหมู่เขาฆีละ
อาด” มีพลทหารกลับไปเสี ยสองหมื่นสองพันคน เหลืออยูแ่ ต่หมื่นหนึ่ง 4 พระเยโฮวาห์ทรงตรัสแก่กิเด
โอนว่า “พลทหารยังมากอยู่ จงนาเขาลงไปยังบ่อน้ าพุเราจะลองใจเขาให้เจ้าเห็นที่นนั่ ผูท้ ี่เราจะบอกแก่
เจ้าว่า ให้คนนี้ไปกับเจ้า ผูน้ ้ นั ก็ตอ้ งไปผูท้ ี่เราบอกว่าคนนี้ อย่าให้ไป ผูน้ ้ นั ไปไม่ได้” 5 เมื่อท่านพาชน
ทั้งหลายไปที่บ่อน้ า พระเยโฮวาห์ทรงรับสั่งกิเดโอนว่า “ทุก ๆ คนที่ใช้ลิ้นเลียน้ า ดุจสุ นขั จงตั้งผูน้ ้ นั ไว้
ต่างหาก และจงตั้งทุก ๆ คนที่คุกเข่าลงดื่มไว้ต่างหากเหมือนกัน” 6 พวกที่ใช้มือตักน้ าขึ้นถึงปากเลียกิน
นั้น นับได้สามร้อยคน นอกจากนั้นเป็ นผูค้ ุกเข่าลงกินน้ าทั้งสิ้ น 7 พระเยโฮวาห์จึงตรัสแก่กิเดโอนว่า
“เราจะช่วยเจ้าทั้งหลายให้รอด โดยสามร้อยคนที่เลียน้ ากินนั้น เราจะมอบเหล่ามิดยานไว้ในมือเจ้า
ทั้งหลาย 8 พลทหารก็เตรี ยมแตร และเสบียงอาหารไว้ในมือ ฝ่ ายพวกอิสราเอลที่เหลือนั้นก็ปล่อยให้ไป
บ้านสิ้ นทุกคน แต่กกั สามร้อยคนนั้นไว้ ส่ วนค่ายของพวกมิดยานก็อยูใ่ ต้ท่านที่หุบเขา 16 ท่านก็แยก
สามร้อยคนนั้นออกเป็ นกอง ให้ถือแตรคนละแตร กับถือหม้อเปล่า มีเชื้ อเพลิงในหม้อด้วย 17 จึงสั่งเขา
ว่า จงคอยดูเรา ให้ทาเหมือนกัน ขณะเมื่อเราไปถึงเขตค่าย เราจะทาอย่างไร จงทาอย่างนั้น 18 ขณะเมื่อ
เรากับบรรดากองแตร เป่ าแตรขึ้นเมื่อใด เจ้าจงเป่ ารับให้รอบค่ายทั้งหมดแล้วร้องว่า ฝ่ ายพระเยโฮวาห์
และฝ่ ายกิเดโอน 19 กิเดโอนกับกองร้อย มาถึงแดนค่ายเพลาต้นยามกลางสี่ ทุ่มพึ่งผลัดคนยามใหม่ เขาก็
เป่ าแตรขึ้น และต่อยหม้อในมือเขาให้แตก 20 ฝ่ ายกองทั้งสามก็เป่ าแตรขึ้น และต่อยหม้อให้แตก มือซ้าย
ถือเชื้อเพลิง มือขวาถือแตรจะได้เป่ า พากันร้องว่ากระบี่พระเยโฮวาห์และกิเดโอน 21 ต่างคนต่างก็ยนื
ตามที่เรี ยงอยูร่ อบค่าย และบรรดากองทัพก็ร้องอื้ออึง วิง่ หนีไปสิ้ น
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หลังจากชัยชนะพวกมิดยานแล้ว กิเดโอนก็ปกครองชนชาติอิสราเอลในตาแหน่งเป็ นผูพ้ ิพากษา
ตลอดชีวิตของท่าน บรรดาผูว้ นิ ิฉยั ทั้งหมดที่พระเจ้าทรงตั้งให้เป็ นหัวหน้าชนชาติอิสราเอลนับกิเดโอน
เป็ นคนที่หก และเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ที่สุดในบรรดาผูน้ ายุคนั้น
หากว่าชนชาติอิสราเอลทุกคนเหมือนกิเดโอน จะไม่มีรูปเคารพในแผ่นดินคานาอันเลย หรื อไม่
มีการอ่อนกาลังเมื่อมีศตั รู มารบกวน ชนชาติอิสราเอลคงจะเข้มแข็งและสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า
ชนชาติอิสราเอลต้องการตั้งให้กิเดโอนเป็ นกษัตริ ย ์ ประชาชนบอกว่า “ขอให้กิเดโอนเป็ น
กษัตริ ยข์ องเรา และเมื่อกิเดโอนตายแล้วให้ลูกหลานของกิเดโอนปกครองเรา” กิเดโอนก็ตอบว่าทาอย่าง
นั้นไม่ได้ เพราะชนชาติอิสราเอลมีกษัตริ ยอ์ ยูแ่ ล้ว คือพระเจ้าทรงเป็ นกษัตริ ยข์ องชนชาติอิสราเอล
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล

ภาคที่ 3 บทเรียนที่ 5
กิเดโอนผู้กล้ าหาญ (3)

เรื่องในพระคัมภีร์ (ผู้วนิ ิฉัย 7:2-8,16-21)
คราวนี้กิเดโอนรู ้แน่วา่ พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เขาเป็ นผูน้ าชนชาติอิสราเอลเพื่อให้ต่อสู ้
กับพวกมิดยาน กิเดโอนจาเป็ นต้องมีกองทัพ กิเดโอนเป่ าแตรเรี ยกผูส้ ื่ อข่าวให้ไปบอกทหารให้ออกมา
จากถ้ าและออกมาจากที่ซ่อน มีทหารประมาณ 32,000 คนมารวมกันที่ค่ายของกิเดโอน
พระเจ้าไม่ทรงมีพระประสงค์ให้ชนชาติอิสราเอลคิดว่าพวกเขาได้ชยั ชนะเพราะฝี มือพวกเขา
เอง พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เขาเหล่านั้นรู ้วา่ พระเจ้าทรงช่วยเขา ดังนั้นพระองค์จึงตรัสแก่กิเด
โอนว่า มีทหารมากไป ท่านต้องให้คนที่รู้สึกกลัวกลับไปบ้านของเขา
กิเดโอนบอกทหารว่า จะมีการรบที่หนักมาก พวกมิดยานมีมาก เปรี ยบเสมือนฝูงตัก๊ แตนที่อยู่
ทัว่ แผ่นดิน กิเดโอนบอกว่า “บางทีอาจมีบางคนที่อยากกลับบ้าน ถ้าท่านกลัวก็กลับไปบ้านได้เดี๋ยวนี้ ” มี
คนมากกว่าครึ่ งถอยกลับไปถ้ า
และพระเจ้าตรัสแก่กิเดโอนอีกว่า ยังมีทหารมากไป กิเดโอนจึงนาทหารไปดื่มน้ าที่บ่อน้ าแห่ง
หนึ่ง กิเดโอนยืนดูทหารกินน้ าอยูข่ า้ งหลัง ทหารส่ วนมากวางอาวุธแล้วก้มลงเอาปากเลียน้ าดื่ม หากพวก
มิดยานมาเวลานั้นท่านคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น มีเพียงไม่กี่คนเอามือข้างหนึ่งวักน้ ามาดื่ม ส่ วนมือข้างหนึ่ง
กุมดาบไว้และพลางสอดส่ ายตาดูรอบ ๆ กิเดโอนจึงเลือกคนจานวนหลังนี้ได้สามร้อยคนซึ่ งเป็ นทหาร
กล้าหาญ ที่เหลือนอกนั้นถูกส่ งกลับบ้านหมด มีทหารเหลือเพียงสามร้อยคนเท่านั้นที่จะทาการรบกับ
กองทัพมหึมาของพวกมิดยาน
กิเดโอนแบ่งคนสามร้อยคนเป็ นสามพวก พวกหนึ่งมีร้อยคนลงไปสกัดพวกมิดยานข้างหนึ่ง
พวกที่สองสกัดอีกด้านหนึ่ง พวกที่สามอีกด้านหนึ่ง กิเดโอนแจกอาวุธให้ทหารทุกคน มีอะไรบ้างที่ใช้
เป็ นอาวุธ มีแตรหนึ่งอัน หม้อใส่ ไฟที่กาลังติดอยู่ อาวุธนั้นจะไปทาอะไรกับพวกข้าศึก? และทหารจะทา
อะไร? ทหารเพียงแต่คอยดูวา่ กิเดโอนจะทาอะไร และทาตามกิเดโอนเท่านั้น
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กองทัพพร้อมแล้ว และเป็ นเวลากลางคืนเงียบสงัด ทหารของกิเดโอนคลานลงจากภูเขาลงไปยัง
หุ บเขา ทหารทุกคนอยูป่ ระจาที่เมื่อมีสัญญา ทุกคนตะโกนขึ้นพร้อมกัน ออกมาจากที่มืดว่า “ดาบของ
พระเจ้าและดาบของกิเดโอน”
หลังจากที่พลทหารของกิเดโอนเหล่านั้นตะโกนแล้วก็ได้ทุบหม้อไฟแตก
และเป่ าแตรเมื่อ
ทหารเป่ าแตรท่ามกลางหว่างเนินเขา ทาให้มีเสี ยงประหนึ่งว่ามีกองทัพหมื่นหลายแสนคน ทหารพวก
มิดยานตื่นตกใจรี บถลันออกมานอกกระโจม พวกมิดยานมองไม่เห็นทหารอิสราเอลว่ามีเท่าใด ปกติจะ
มีคนเป่ าแตรคนเดียวและคนถือไฟประจากองทัพทั้งกองเพียงคนเดียวเท่านั้น ดังนั้น ทหารมิดยานจึงคิด
ว่ามีกองทัพของข้าศึกมากมายล้อมรอบพวกเขาไว้ แทนที่จะรบต่อสู ้ขา้ ศึกกลับคิดหาทางหนีเอาตัวรอด
ด้วยความตกใจและความกลัว พวกมิดยานจึงเหยียบย่าพวกกันเอง และชักดาบขึ้นมาฟากฟันเพื่อน ๆ
และคนข้างเคียงซึ่ งเป็ นพวกเดียวกัน
หลังจากได้ชยั ชนะอย่างใหญ่หลวงครั้งนี้ชนชาติอิสราเอลก็ได้รับอิสรภาพ ไม่เป็ นทาสของ
พวกมิดยานตลอดมา
พวกมิดยานไม่กล้าละทิ้งบ้านเรื อนของตนในทะเลทรายมาทาศึกกับชนชาติ
อิสราเอลอีกต่อไป

ควรจา
“ในที่สุดนี้ท่านจงมีกาลังขึ้นในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และในเรี่ ยวแรงแห่งฤทธิ์ เดชของพระองค์”
เอเฟซัส 6:10

ควรตอบ
1. เหตุไฉนพระเจ้าไม่มีพระประสงค์ให้คนมาก ๆ ไปกับกิเดโอนเพื่อต่อพวกมิดยาน?
.....................................................................................................................................
2. วิธีที่พวกทหารอิสราเอลกินน้ าจากลาธารมีสองวิธีอะไรบ้าง
.....................................................................................................................................
3. พวกไหนที่ได้รับเลือกให้ไปด้วยและพวกไหนไม่ให้ไปด้วย? เพราะเหตุใด
.....................................................................................................................................

27

ควรทา
ระบายสี รูปทหารของกิเดโอนทุบหม้อไฟและเป่ าแตร ทาให้ศตั รู แพ้
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ภาคที่ 3
ชนชาติอสิ ราเอล

บทเรียนที่ 6
บุรุษผู้แข็งแรงแต่ อ่อนแอ

ข้ อพระธรรม ผู้วนิ ิฉัย 13: 6-25
ผูว้ นิ ิฉยั 13:6 ฝ่ ายหญิงนั้นจึงไปบอกสามีวา่ มีบุรุษแห่งพระเจ้ามาหาข้าพเจ้า หน้าของบุรุษนั้น
เป็ นเหมือนพักตร์ ทูตพระเจ้า น่ากลัวนัก ข้าพเจ้ามิได้ถามว่ามาแต่ไหน และท่านไม่บอกนามให้ฉนั รู ้ 7
บุรุษนั้นบอกว่า เจ้าจะมีครรภ์เกิดบุตรชาย เหตุฉะนั้น อย่าดื่มเหล้าองุ่นหรื อสุ ราและอย่ากินของที่ไม่
สะอาดเลย ด้วยกุมารนี้ จะต้องปฏิญาณไว้แต่พระเจ้า ตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์จนวันตาย 8 แล้วนาโนอาห์ก็ออ้ น
วอนขอพระเยโฮวาห์วา่ ข้าแต่พระเจ้า บุรุษแห่งพระเจ้าที่พระองค์ทรงใช้มานั้น ขอโปรดให้กลับมาหา
ข้าพเจ้าทั้งหลายอีก ให้สอนข้าพเจ้าว่าควรทาแก่บุตรที่จะบังเกิดมานั้นอย่างไร 9 พระเจ้าทรงสดับฟัง
เสี ยงนาโนอาห์ ทูตแห่งพระเจ้าจึงกลับมาหาหญิงนั้นอีกเมื่อนัง่ อยูท่ ี่ทุ่งนา ส่ วนนาโนอาห์สามีมิได้อยู่
ด้วย 10 หญิงนั้นก็รีบวิง่ ไปบอกสามีวา่ บุรุษที่มาวานซืนนี้ น้ นั ก็มาปรากฏแก่ฉนั อีกแล้ว 11 นาโนอาห์จึง
ลุกขึ้น ตามภรรยาไปหาบุรุษนั้นถามว่าท่านคือบุรุษที่ได้พูดแก่ภรรยาข้าพเจ้าหรื อ? บุรุษนั้นก็บอกว่า เรา
คือผูน้ ้ นั 12 นาโนอาห์ก็ทูลว่าขอให้คาที่ท่านกล่าวนั้นสาเร็ จเถิด ข้อบังคับทารกนั้นจะมีอะไรบ้าง จะให้
ทาอย่างไร? 13 ทูตพระเยโอวาห์ตรัสแก่นาโนฮาว่า สิ่ งสารพัดซึ่ งเราได้บอกแล้วนั้นให้นางระวังเถิด 14
ของสิ่ งใด ๆ ซึ่ งเกิดจากเถาองุ่นอย่าให้นางกิน น้ าองุ่นหรื อสุ ราก็ดีอย่าให้ดื่ม และสิ่ งของใด ๆ ที่ไม่
สะอาดให้กินเลย ข้อที่เราสั่งแล้วนางต้องรักษาถือไว้ท้ งั สิ้ น 15 นาโนอาห์จึงทูลทูตพระเยโฮวาห์วา่ ขอ
ท่านจงรออยู่ ข้าพเจ้าทั้งหลายจะจัดแจงลูกแพะตัวหนึ่งให้ท่าน 16 ทูตพระเยโฮวาห์ตรัสแก่นาโนอาห์วา่
ถึงเจ้าให้รออยู่ เราจะไม่กินอาหารของเจ้า แม้นเจ้าจะทาเครื่ องบูชายัญ จงถวายแก่พระเยโอวาห์เถิด ด้วย
นาโนอาห์ไม่รู้วา่ ท่านองค์น้ ีเป็ นพระเยโฮวาห์ 17 นาโนอาห์ทูลถามทูตแห่งพระเยโอวาห์วา่ ท่านชื่ อ
อะไร? เพราะว่าเมื่อคาของท่านสาเร็ จแล้ว ข้าพเจ้าทั้งสองจะได้ถวายเกียรติยศ 18 ทูตพระเยโอวาห์ตรัส
แก่นาโนอาห์วา่ เหตุไฉนจึงถามชื่อเรา? ด้วยเห็นเป็ นความลึกลับหรื อ? 19 ครั้นนาโนอาห์นาลูกแพะกับ
เครื่ องบูชา วางบนแผ่นศิลาถวายพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงแสดงการอัศจรรย์ ให้นาโนอาห์กบั ภรรยา
เห็น 20 เมื่อเปลวไฟจากแท่นบูชาโพลงขึ้นบนฟ้ า ทูตพระเยโฮวาห์ก็เหาะขึ้นในเปลวเพลิงแท่นบูชา พอ
นาโนอาห์กบั ภรรยาเห็นแล้ว ก็หมอบก้มหน้าลงที่ดิน 21 ทูตพระเยโฮวาห์ไม่ปรากฏแก่นาโนอาห์และ
29

ภรรยาต่อไปอีก 22 นาโนอาห์จึงพูดแก่ภรรยาของตนว่า เราคงจะตาย เพราะเราได้เห็นพระเจ้าแล้ว 23
ฝ่ ายภรรยาตอบว่า แม้นพระเยโฮวาห์ประสงค์จะประหารชีวติ เราเสี ย พระองค์จะไม่ทรงรับเครื่ องบูชา
ยัญและของถวายจากมือเรา และพระองค์จะไม่ทรงโปรดให้เราเห็นบรรดาการเหล่านี้หรื อให้ฟังเรื่ อง
เช่นนี้ในบัดเดี๋ยวนี้เลย 24 และนางนั้นก็คลอดบุตรชายให้ชื่อว่า แซมสัน ทารกนี้ก็พฒั นาขึ้น และพระเย
โฮวาห์ทรงอวยพระพรให้เขา 25 พระวิญญาณแห่งพระเยโฮวาห์ต้ งั ต้นสวมทับเขาเป็ นคราว ๆ ณ ที่มะ
ฮะเนดานอยูใ่ นระหว่างโซรากับเอศธาโฮล
ท่านคงทราบถึงวิธีการทางานของปลวกแล้ว ปลวกสามารถขุดทางใต้ดินโดยไม่ให้ใครเห็น
จนกว่าบ้านนั้นจะทรุ ดลงแล้ว คนอาจเดินบนนั้นซึ่งดูแข็งแรงและเรี ยบร้อยดี แต่พ้นื แข็งแรงนั้นถูกสัตว์
จาพวกนี้ทาลายเสี ยหมดแล้ว เช่นเดียวกับชีวิตของเรา ถ้ายอมให้นิสัยชัว่ เข้าไปอยู่ เช่นนิสัยโกหก ขโมย
หรื อหลอกลวง หรื อการไม่เชื่อฟัง สิ่ งเหล่านี้จะทาลายอุปนิสัยแข็งแกร่ งของเรา ไม่วา่ เราจะแข็งแรงสัก
เท่าไร หรื อเราจะมีร่างกายและอุปนิสัยดีสักเท่าใด เราต้องคอยดู และไม่ให้ความบาปแม้แต่นอ้ ยเข้ามา
อยูใ่ นตัวของเรา มีบางวิธีที่จะทาให้เราแข็งแรงยิง่ กว่าแซมสัน วิธีน้ นั คืออะไร?
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล

ภาคเรียนที่ 3 บทเรียนที่ 6
บุรุษผู้แข็งแรงแต่ อ่อนแอ

เรื่องในพระคัมภีร์ (ผู้วนิ ิฉัย 13:6-25)
นานหลายปี มาแล้ว มีครอบครัวของชาวอิสราเอลครอบครัวหนึ่ง ไม่มีลูกเลย นาโนอาห์และ
ภรรยาของเขาอยากได้ลูกชายสักคนหนึ่งตั้งนานมาแล้ว วันหนึ่งทูตสวรรค์มาปรากฏแก่ภรรยาของนา
โนอาห์และบอกว่า “ท่านจะมีบุตรชาย ท่านต้องไม่ดื่มเหล้าองุ่นหรื อน้ าเมา หรื อไม่กินอาหารที่ไม่
สะอาด ท่านต้องให้สัญญาว่าจะไม่ตดั ผมลูกชาย (จะรู ้ภายหลังว่าทาไมไม่ให้ตดั ผม) เขาจะเริ่ มช่วยชน
ชาติอิสราเอลให้พน้ จากน้ ามือของพวกฟิ ลิสเตีย พวกฟิ ลิสเตียคือศัตรู ของพวกอิสราเอลในสมัยนั้น
เมื่อทารกเกิดแล้ว พ่อแม่จึงตั้งชื่อว่า “แซมสัน” ซึ่ งมีความหมายว่า “แสงอาทิตย์” และแซมสันมี
อารมณ์ร้อนเหมือนแสงอาทิตย์ แซมสันเป็ นคนชอบหัวเราะและมีอารมณ์ขนั พอใจกับของตลกขบขัน
ซึ่ งเขาชอบเล่นรอบ ๆ บ้านของพ่อของเขา แม่ของแซมสันพยายามฝึ กแซมสันตามที่ทูตสวรรค์บอกทุก
ประการ นางไม่เคยให้แซมสันดื่มเหล้า หรื อน้ าเมาชนิ ดใด ๆ และไม่เคยตัดผมแซมสันเป็ นคนถือพิธี
นาษารี ษตั้งแต่แรกเกิดทีเดียว
มีชาวอิสราเอลหมู่หนึ่งที่รักษาคาสัญญาว่า จะไม่แตะต้องน้ าเมา หรื อดื่มเหล้า หรื อโกนผมหรื อ
โกนหนวดเคราเลย คนพวกนี้มีชีวติ อยูเ่ พื่อรับใช้พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ พระเจ้าไม่ได้สั่งให้ผใู ้ ดเป็ น
คนถือพิธีนาษารี ษ (คนเรี ยกอย่างนั้น) แต่เขาเลือกทาอย่างนี้ เพื่อรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มใจและเขาก็อาจ
ทาได้ และพระเจ้าก็ทรงให้เกียรติแก่เขา
ท่านคิดไหมว่า เหตุไรนาโนอาห์จึงต้องทาตามที่ทูตสวรรค์บอกเขาว่า ควรฝึ กเด็กที่จะเกิดมาใน
ครอบครัวของเขาอย่างไร? เหตุผลก็คือเขาต้องการให้แซมสันมีร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น? สัตว์หลาย
ชนิดมีร่างกายแข็งแรงกว่าคน แต่เพราะพระเจ้าประทานปั ญญาให้มนุษย์สามารถบังคับสัตว์ซ่ ึ งมีร่างกาย
แข็งแรงกว่าได้ ท่านไปโรงเรี ยนเพื่อช่วยให้สติปัญญาของท่านเจริ ญงอกงาม ท่านเรี ยนอ่านเรี ยนเขียน
เรี ยนสะกด และเรี ยนแก้โจทย์เลข แต่ยงั มีทางหนึ่งซึ่ งคนควรจะทาตัวให้เติบโตแข็งแรงขึ้นคือมีอานาจที่
จะเลือกสิ่ งใดถูกสิ่ งใดผิด นัน่ หมายถึงด้านจิตใจต้องเติบโตขึ้นด้วย ตราบใดที่เรายังต้องการอาหารดี ๆ
ต้องการออกกาลังกาย และต้องการการฝึ กหัดออกกาลังเพื่อให้เรามีร่างกายแข็งแรง ตราบนั้นเราก็
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ต้องการบทเรี ยน และรับการฝึ กฝนจากพ่อแม่จากครู เพื่อให้สติปัญญาของเราเจริ ญขึ้นด้วย ดังนั้นเราจึง
ต้องการพระดารัสของพระเจ้าและต้องการพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูท้ รงเป็ นพระอาจารย์ซ่ ึ งพระคริ สต์ได้
พระราชทานมาให้เรา เพื่อช่วยให้จิตวิญญาณของเราแข็งแรง และทาสิ่ งที่ถูก
แซมสันได้รับการฝึ กฝนทางร่ างกายและสมองของเขาเป็ นคนฉลาด แต่เขาไม่ตอ้ งการขึ้นอยูก่ บั
พระเจ้าผูท้ รงเป็ นครู ผใู ้ หญ่ยงิ่ ที่ทรงคอยแนะนาให้ทาการชอบธรรมเพื่อพระองค์ได้ถูกต้อง
แซมสันเติบโตแข็งแรง และประชาชนพูดถึงกาลังอันมหาศาลของเขา เมื่อแซมสันเป็ นหนุ่มใน
ขณะที่เขากาลังเดินทางไปเยี่ยมคนรัก ก็พบสิ งห์โตหนุ่มตัวหนึ่งตามทาง แทนที่จะวิง่ หนีเพราะกลัวเช่น
กับคนหนุ่มทั้งหลาย แซมสันได้ฆ่าสิ งโตด้วยมือเปล่า ๆ ของเขา
อีกครั้งหนึ่งแซมสันยอมให้คนมัดแขนของเขาด้วยเชื อกขวั้นใหม่ ๆ แซมสันสามารถทาให้
เชือกใหญ่ขาดได้เหมือนกับเอาไฟเผาเส้นด้าย
จุดประสงค์ที่พระเจ้าประทานให้แซมสันมีร่างกาย
แข็งแรงก็เพื่อให้เขาช่วยนาชนชาติอิสราเอลพ้นจากอานาจชาวฟิ ลิสเตีย แต่แทนที่แซมสันจะใช้กาลังให้
เป็ นประโยชน์แก่ชนชาติอิสราเอล แซมสันกลับใช้กาลังกายเป็ นของเล่นและเป็ นเครื่ องมือของความ
ตลกขบขัน
ครั้งหนึ่งแซมสันผูกเชื้อเพลิงไว้ที่หางของหมาป่ า และจุดไฟให้หมาป่ าวิง่ เข้าไปในทุ่งนาข้าวที่
กาลังเก็บเกี่ยวของพวกฟะลิสเตีย ซึ่ งทาให้ทุ่งนาข้าวเกิดไฟไหม้ใหญ่โต
แต่แซมสันมีจุดอ่อนในตัวเอง นัน่ เป็ นเหตุให้เขาได้ชื่อว่า “บุรุษผูแ้ ข็งแรง แต่อ่อนแอ”เขามี
ร่ างกายแข็งแรงและกล้าหาญ แต่อุปนิสัยภายในของเขาอ่อนแอ

ควรจา
“ข้าพเจ้ากระทาทุกสิ่ งได้โดยพระเยซูคริ สต์เป็ นผูท้ รงชูกาลังข้าพเจ้า” ฟิ ลิปปี 4:13

ควรตอบ
(จงเขียนว่าถูกหรื อผิดหลังข้อความนี้)
1.ชาวนาษารี ษเป็ นพวกยิวที่ดื่มเหล้าและตัดผม
...........................................................................................................................
2. แซมสันมีร่างกายที่อ่อนแอแต่จิตใจแข็งแกร่ ง
............................................................................................................................
3. พวกฟิ ลิสเตียเป็ นศัตรู ของพวกอิสราเอลในสมัยแซมสัน
.............................................................................................................................
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ควรทา
ระบายสี รูปแซมสันเอาประตูเมืองขึ้นไปบนเนิ นเขา
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ภาคที่ 3
ชนชาติอสิ ราเอล

บทเรียนที่ 7
แซมสั นทาลายวิหาร

ข้ อพระธรรม ผู้วนิ ิจฉัย 16:21-30
ผูว้ นิ ิจฉัย 16:21 พวกฟิ ลิสเตียจับแซมสัน ควักตาออกทั้งสองข้าง คุมลงมาเมืองฆาซา เอาโซ่
ทองล่ามไว้ ให้โม่แป้ งที่เรื อนจา 22 ตั้งแต่โกนแล้ว ผมที่ศีรษะของแซมสันก็ค่อย ๆ งอกขึ้นอีก 23
เจ้านาย ฟิ ลิสเตียประชุมเพื่อจะถวายเครื่ องบูชายัญแก่ดาโฆนพระของเขา และมีการรื่ นเริ ง ด้วยเขาว่า
พระของพวกเรามอบแซมสันตัวข้าศึกไว้ในมือเราแล้ว 24 เมื่อมหาชนเห็นแซมสันก็สรรเสริ ญพระของ
เขา ด้วยเขาทั้งหลายพูดว่า ข้าศึกผูท้ าลายแผ่นดินของเราและผูฆ้ ่าพวกเราเป็ นอันมาก พระของเราได้
มอบไว้ในมือเราแล้ว 25 ในเวลาใจเขาทั้งหลายกาลังรื่ นเริ งอยู่ จึงพูดว่า จงเรี ยกแซมสันมาเล่นให้เราดู?
เขาก็คุมแซมสันมาจากเรื อนจา แซมสันก็เล่นการสนุกต่อหน้าเขา แล้วเขาให้ยนื อยูร่ ะหว่างเสา 26 แซม
สันบอกเด็กที่จูงมือตนมาว่าให้เราต้องเสารองรับตึกพอพักหายเหนื่ อย 27 ชายหญิงอยูเ่ ต็มเรื อนนั้น กับ
ทั้งเจ้านายฟิ ลิสเตียก็อยูท่ ี่นนั่ หมด นอกจากนั้นมีชายหญิงประมาณสามพันคนที่อยูบ่ นหลังคาตึก คอยดู
แซมสันเล่นการสนุก 28 แซมสันจึงทูลพระเยโฮวาห์วา่ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรด
ระลึกถึงข้าพเจ้า ให้ขา้ พเจ้ามีกาลังอีกครั้งเดียวเท่านั้น โอ้พระองค์เจ้าข้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้แก้แค้นฟิ ลิส
เตียอีกครั้งเดียว เพราะตาข้าพเจ้าทั้งสอง 29 แซมสันก็จบั เสากลางรองรับเรื อนนั้นไว้มนั่ มือขวาเสาหนึ่ง
มือซ้ายเสาหนึ่ง 30 แซมสันพูดว่า ให้เราตายกับพวกฟิ ลิสเตียเถิดจึงก้มตัวลงเต็มแรง ตึกนั้นก็พงั ทับ
เจ้านาย และพลไพร่ ท้ งั ปวงที่อยูใ่ นนั้น แซมสันฆ่าคนขณะที่ตายนี้มากคนกว่าที่ฆ่าเสี ยเมื่อยังเป็ นอยู่
จากเรื่ องของแซมสันเราจะรู ้วา่ แซมสันผิดกับกิเดโอนมาก แซมสันอ่อนแอต่อการปกครอง
ตนเอง แซมสันเป็ นผูท้ ี่มีโอกาสดีที่สุด แต่กลับใช้ชีวติ อย่างเหลวแหลกตามเยีย่ งชาวโลกและทาผิดข้อ
ปฏิญาณของลัทธิ นาษารี ษ เมื่อชาวคริ สเตียนพยายามจะคลุกคลีเข้ากับฝ่ ายโลกให้ดีที่สุด ก็เท่ากับเป็ น
พยานเพื่อพระเจ้าของเขาอย่างหมดฤทธิ์ อานาจ
บางทีท่านอาจสังเกตได้ ขณะที่ท่านศึกษาเรื่ องของแซมสันท่านรู ้วา่ แซมสันไม่รักหรื อชอบการ
อธิษฐาน ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวถึงการอธิ ษฐานของแซมสันเพียง 2 ครั้งเท่านั้น ครั้งหนึ่งเมื่อ
เขากระหายน้ าหลังจากได้ฆ่าพวกฟิ ลิสเตียพันคนด้วยกรรไกรลา และอธิ ษฐานอีกครั้งหนึ่งก่อนแซมสัน
จะตาย พระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานของเขาอย่างรวดเร็ วหรื อไม่? แน่นอนพระองค์ทรงตอบคาอธิษฐาน
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ของเขาภายในวันนั้น และชัว่ โมงนั้นที่แซมสันอธิษฐานถึงพระองค์เรื่ องราวของแซมสันจะเป็ นอย่างไร
หากเขาเป็ นผูอ้ ธิ ษฐานสนทนากับพระเจ้าทุก ๆ วัน ถ้าเขาอธิษฐานถึงพระเจ้าทุกวันเขาคงหลีกเลี่ยงให้
พ้นจากเพื่อนทรยศเช่นนางดะลีลา ผูซ้ ่ ึ งนาเขาไปสู่ ความลาบากทุกข์ยาก เพื่อนชัว่ จะนาให้เราทาสิ่ งผิด ๆ
เช่นเดียวกับที่แซมสันได้ทา
ท่านเคยเห็นต้นไม้ใหญ่ลม้ บ้างไหม? ท่านจะเห็นว่าภายในลาต้นกลวง เมื่อมันถูกพายุพดั โค่น
ลงมา ครั้งหนึ่งต้นไม้น้ ี เคยยืนต้นสู งตระหง่านและแข็งแรงดังยักษ์ใหญ่ เมื่อพายุพดั ต้นไม้น้ นั ไม่
หวัน่ ไหว แต่เดี๋ยวนี้มนั ล้มลงเพราะลมพัดอย่างธรรมดาเท่านั้น เหตุไรจึงเป็ นเช่นนั้น? หนอนตัวเล็ก ๆ
ไชและทาทางในลาต้นไม้ใหญ่ได้ หลายปี ต่อมามันกินถึงใจกลางเนื้อไม้ เหลืออยูแ่ ต่เพียงเปลือกนอก
ซึ่งมองดูยงั งดงามภายนอก แต่ปราศจากความแข็งแรงที่จะต้านพายุไว้ได้ ถ้าท่านเห็นต้นไม้น้ นั ไม่ตอ้ ง
สงสัยเลยท่านต้องการพูดว่า “ลมอะไรร้ายนัก พัดจนโค่นต้นไม้ใหญ่ได้” แต่ลมพัดให้ตน้ ไม้น้ นั ล้มลง
ไม่ได้พดั แรงเลยหนอนไช้เนื้ อไม้ภายในอย่างเงียบ ๆ โดยไม่มีใครสังเกต หนอนตัวเล็กนั้นทาให้ตน้ ไม้สู้
พายุได้อยูน่ านหลายปี แต่ที่สุดก็ลม้ ลงมา

35

ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล

ภาคที่ 3 บทเรียนที่ 7
แซมสั นทาลายวิหาร

เรื่องในพระคัมภีร์ (ผู้วนิ ิจฉัย 16:21-30)
แซมสันกลายเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยคนหนึ่งของชนชาติอิสราเอล ผูว้ นิ ิจฉัยเป็ นผูไ้ ด้รับการยกย่องว่าเป็ น
คนฉลาด เราจะได้เห็นต่อไป แซมสันเป็ นคนแข็งแรง เมื่อพวกฟิ ลิสเตียอาศัยอยูใ่ นเมืองฆาซา พวกนั้น
นึกว่าจะได้ตวั แซมสันมาเป็ นนักโทษ แต่แซมสันได้ยกเอาบานประตูเมืองเสาประตูพร้อมทั้งลูกกรงและ
ทุกอย่างที่ขงั เขาไว้ออกไปสู่ ยอดเนิน ซึ่ งอยูห่ ่างตัวเมืองออกไปถึงยีส่ ิ บไมล์
พวกฟิ ลิสเตียหมดหวังจึงได้จา้ งนางดะลีลาคลาหาปมลึกลับว่า ความแข็งแรงของแซมสันอยู่
ตรงไหน พวกฟิ ลิสเตียต้องเสี ยเงินหลายพันบาท
พระเจ้าทรงเลือกแซมสัน พ่อแม่ของแซมสันก็ปรารถนาให้แซมสันรับใช้พระเจ้า แต่แซมสัน
ไม่ได้เลือกทาสิ่ งที่ดีที่สุดสาหรับพระเจ้าของตน
แซมสันไม่ได้ลม้ ลงเพราะเขาขาดของประทานจากพระเจ้า เพราะแซมสันมีพลังกายแข็งแรงผิด
มนุษย์ธรรมดา
ถ้าหากว่าเขาใช้ของประทานนี้และรักษาพลังภายใต้การบังคับและภายใต้ความพอ
พระทัยของพระเจ้า เขาอาจเป็ นผูช้ ่วยชนชาติอิสราเอลได้อย่างแท้จริ งเหมือนกิเดโอน และอาจกลายเป็ น
วีรบุรุษตัวอย่างที่มีชื่อเสี ยงที่สุดคนหนึ่งในสมัยโบราณก็ได้ แซมสันพลาดท่าล้มลงเพราะความผิดของ
เขาเอง เขาได้ฝึกฝนตัวให้แข็งแรงตั้งแต่เป็ นทารก เขาได้รับเครื่ องหมายของการเป็ นชาวลัทธิ นาษารี ษ
แต่เขาใช้กาลังในทางที่ชวั่ ร้ายทาผิดและทาบาป ดูเหมือนไม่ปรากฏว่าเขาปรารถนาจะมีชีวติ ที่สง่างามมี
เกียรติสมกับที่พระเจ้าทรงเรี ยกเขา
ต่อมาแซมสันพบหญิงที่เขารักมากอยูท่ ี่หุบเขาโซเร็ ค พ่อแม่ได้ออ้ นวอนตักเตือนให้เขาแต่งงาน
กับผูห้ ญิงชาติเดียวกัน แต่เขาไม่เชื่อฟังพ่อแม่ เขาทาตามใจตนเอง สิ่ งนั้นทาให้เขาทุกข์โศกเศร้าก็เพราะ
ผูห้ ญิงชื่อดะลีลาเป็ นต้นเหตุให้เขาทนทุกข์ทรมานไม่มีที่สิ้นสุ ด และเป็ นสาเหตุให้เขาตายในที่สุดด้วย
ดะลีลาเริ่ มพูดล่อหลอก และพยายามให้แซมสันบอกต้นตอของพลังกายของเขา ในที่สุดแซม
สันก็ตกหลุมพราง เขาบอกนางดะลีลาว่า กาลังของเขาอยูท่ ี่ผมของเขาซึ่งไม่เคยถูกตัดเลย เหตุไรแซมสัน
จึงไม่ตดั ผม จงดูในพระธรรมผูว้ นิ ิจฉัย13:5
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ขณะที่แซมสันนอนหลับ นางดะลีลาเรี ยกพวกฟิ ลิสเตียมาโกนผมเจ็ดปอยของเขา ทันทีที่ผม
โซนถูกตัด กาลังของเขาก็หมดไป ไม่ใช่เพราะถูกตัดผม แต่เพราะละเมิดคาปฏิญาณซึ่ งได้ปฏิญาณกับ
พระเจ้า
เมื่อแซมสันตื่นไม่รู้วา่ มีอะไรเกิดขึ้น เขายังคิดว่าเขามีกาลังเหมือนเดิม แต่พระเจ้าได้ไปจากเขา
แล้ว จงคิดชายร่ างใหญ่ ผูท้ ี่พระเจ้ามุ่งหมายให้เขาเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยของชนชาติอิสราเอล แต่บดั นี้ได้ขาด
กาลังและถูกควักลูกตา ถูกล่ามโซ่ทองเหลือง ต้องทางานในคุก
พวกฟิ ลิสเตียใช้ให้แซมสันเล่นให้ดูและทรมานเขาเหมือนแมวทรมานหนู เมื่อเขากาลังมีการ
ฉลองพระดาโฆนพระของเขา ซึ่ งมีรูปร่ างส่ วนหนึ่งเป็ นคน ส่ วนหนึ่งเป็ นปลา พวกฟิ ลิสเตียส่ งตัวแซม
สันให้เล่นตลก “เวลานั้นมีคนเต็มหอประชุม ทั้งชายและหญิง และเจ้านายฟิ ลิสเตียก็อยูท่ ี่นนั่ หลายคน”
แซมสันพูดกับเด็กที่จูงเขามาว่า “ขอให้ฉนั แตะต้องเสาที่รองรับอาคารหลังนั้น เพื่อฉันจะได้พิงกาย”
ขณะที่อยูใ่ นคุกผมของเขางอกขึ้นมาอีก และคาปฏิญาณที่ให้กบั พระเจ้าก็เริ่ มใหม่ เขารู ้สึกว่า
พระเจ้าเป็ นต้นเหตุของพลังของเขา เขายืนอยูใ่ กล้เสาวิหารพระดาโฆน แซมสันอธิ ษฐานขอกาลังจาก
พระเจ้าและพระองค์ทรงสดับคาอธิ ษฐานนั้น
แซมสันจับกลางเสาสองต้นที่รองรับน้ าหนักอาคาร และพูดว่า “ให้ขา้ พเจ้าตายกับพวกฟิ ลิสเตีย
เถิด” เขาก้มตัวพร้อมกับออกกาลัง บ้านนั้นจึงพังทับขุนนางและคนในที่น้ นั ตายหมด

ควรจา
“ศิษย์ของเราเอ๋ ย ถ้าแม้นคนพาลชักชวนเจ้า เจ้าอย่าได้ยอมตาม” สุ ภาษิต 1:10

ควรตอบ
1.ใครเป็ นคนให้เงินนางดะลีลา เพื่อล้วงความลับเกี่ยวกับกาลังของแซมสัน?
2. อะไรเป็ นสาเหตุให้แซมสันหมดกาลัง? เพราะการถูกตัดผม หรื อเพราะทาลายคาปฏิญาณต่อ
พระเจ้า?
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ควรทา
ระบายสี รูปแซมสันทาลายวิหารของพระดาโฆน
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ภาคที่ 3
ชนชาติอสิ ราเอล

บทเรียนที่ 8
เรื่องของนางรู ธ

ข้ อพระธรรม ประวัตินางรู ธ 1:6-22
ประวัตินางรู ธ 1:6 แล้วนางนั้นก็พาลูกสะใภ้ท้ งั สองออกไปจากแผ่นดินโมอาบ ด้วยในแผ่นดิน
โมอาบเขาได้ยนิ ข่าวว่า พระเจ้าทรงโปรดแก่พลไพร่ ของพระองค์โดยประทานให้มีอาหารบริ โภค 7 นาง
จึงออกไปจากตาบลที่นางอยูน่ ้ นั และลูกสะใภ้ท้ งั สองก็ไปด้วย แล้วก็พากันเดินทางกลับไปยังเมืองยูดา
8นางนาอะมีจึงกล่าวแก่ลูกสะใภ้ท้ งั สองว่า ต่างคนต่างจงกลับไปยังเรื อนมารดาของตนเถิด ขอให้พระเย
โฮวาห์ทรงพระเมตตาแก่เจ้าทั้งสองเหมือนเจ้าได้กระทาต่อผูท้ ี่ตายเสี ยนั้น และต่อแม่ดว้ ย 9 ขอพระเยโฮ
วาห์ทรงโปรดแก่เจ้าให้ต่างคนต่างมีที่อยูใ่ นเรื อนของสามี แล้วนางนาอะมีได้จุบลูกสะใภ้ท้ งั สอง ๆ ก็
ร้องไห้เสี ยงดัง 10 จึงพูดแก่นางนาอะมีวา่ อย่าเลย เราทั้งสองจะกลับไปด้วยจนถึงบ้านเมืองของแม่ 11
นางนาอะมีจึงกล่าวว่า ลูกเอ๋ ยจงกลับไปเถิด เจ้าจะไปกับแม่ทาไมเล่า? แม่ยงั มีบุตรชายในครรภ์ซ่ ึ งจะ
เป็ นสามีของเจ้าได้หรื อ? 12 ลูกเอ๋ ย จงกลับไปเสี ยเถิด แม่ชราเกินอายุที่จะมีสามีได้ หากแม่จะว่ายังมี
หวังที่ใจอยูแ่ ละจะมีสามีในคืนวันนี้ แล้วจะบังเกิดบุตรชายด้วย 13 เจ้าจะคอยจนเขาเจริ ญใหญ่หรื อ? เจ้า
จะคอยอยูด่ ว้ ยไม่มีผวั หรื อ? ลูกเอ๋ ย อย่าเลย แม่มีความทุกข์มากเพราะเห็นแก่เจ้า เพราะว่าพระหัตถ์แห่ง
พระเจ้าทรงเหยียดออกขัดแม่ไว้ 14 ลูกสะใภ้ท้ งั สองพากันร้องไห้อีก ส่ วนนางอะระฟาก็จุบ (ลา) แม่ผวั
แต่นางรู ธยังอยูก่ บั แม่ผวั 15 นานาอะมีจึงว่า ดูเถิด พี่สาวก็กลับไปหาญาติพี่นอ้ ง และพระของเขาแล้ว จง
ตามพี่สาวไปเถิด 16 รู ธตอบว่า ขออย่าสั่งให้ฉนั ละทิ้งหรื อกลับติดตามแม่เลยด้วยว่าแม่จะไปไหน ฉัน
จะไปด้วย แม่จะอาศัยอยูท่ ี่ไหน ฉันจะอาศัยอยูท่ ี่นนั่ ด้วย ญาติพี่นอ้ งของแม่ จะเป็ นญาติพี่นอ้ งของฉัน
และพระเจ้าของแม่จะเป็ นพระเจ้าของฉันด้วย 17 แม่สิ้นที่ไหน ฉันจะสิ้ นชีพที่น้ นั และจะฝังอยูท่ ี่นนั่ ขอ
พระเยโฮวาห์ทรงกระทาดังนี้ แก่ฉนั และยิง่ กว่านี้อีก ความมรณะสิ่ งเดียวที่จะทาให้แม่กบั ฉันขาดจากกัน
และกันได้ 18 ครั้งนางนาอะมีเห็นว่ารู ธตั้งใจจะไปด้วยจริ ง ๆ ก็หาได้พดู เรื่ องนี้ต่อไปอีกไม่ 19 นาง
นาอะมีกบั รู ธก็ได้พากันไปจนบรรลุถึงเมืองเบธเลเฮ็ม เมื่อถึงแล้ว บรรดาชาวเมืองก็แตกตื่นถามกันว่า นี่
เป็ นนางนาอะมีหรื อ? 20 นาอะมีจึงตอบว่า อย่าเรี ยกฉันว่านาอะมี (สุ ข) จงเรี ยกว่ามารา (ขม) ด้วยว่าท่าน
ผูท้ รงฤทธิ์ ได้ทรงกระทาต่อฉันอย่างสาหัส 21 เมื่อฉันออกไปก็เต็มบริ บูรณ์ แต่พระเยโฮวาห์ทรงบันดาล
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ให้กลับมาเปล่า ๆ ท่านทั้งหลายเรี ยกฉันว่านาอะมีทาไมเล่า? เมื่อพระเยโฮวาห์ได้ทรงเป็ นพยานต่อฉัน
และท่านผูท้ รงฤทธิ์ ได้บนั ดาลให้ฉนั มีความทุกข์ 22 นางนาอะมีได้กลับมาทั้งรู ธลูกสะใภ้ชาติโมอาบ ซึ่ ง
ตามนางออกมาจากแผ่นดินนั้น เขาพากันมาถึงเมืองเบธเลเฮ็มในต้นฤดูเกี่ยวข้าว
คาว่า “มารา” ซึ่งนางนาอะมีตอ้ งการให้คนอื่นเรี ยกตน แปลว่า “ขมขื่น” ชื่อ “นาอะมี”
หมายความว่า “ความสุ ข” แต่นางนาอะมีเรี ยนรู ้ภายหลังว่า เป็ นชื่อเหมาะสาหรับนางหลังจากทุกอย่าง
สิ้ นสุ ดลงไป เพราะพระเจ้าประทานสิ่ งที่ให้ความสุ ขแก่นาง พระองค์ประทางสิ่ งเหล่านั้นให้แก่ผทู ้ ี่รัก
และวางใจในพระองค์
จงจาไว้วา่ นางนาอะมีเป็ นชนชาติอิสราเอล พระพรของนางนั้นได้รับเมื่อนางอยูใ่ นแผ่นดินที่
พระเจ้าประทานให้พวกอิสราเอล เราต้องอยูใ่ นทางของการเชื่อฟังพระเจ้า ถ้าหากเราต้องการรับพระพร
ที่พระเจ้าจะประทานให้เรา
นางรู ธรักนางนาอะมีมาก นางรู ธต้องจากครอบครัวของนางและจากเพื่อนของนาง จากเมือง
ของนางติดตามแม่ผวั มา ความรักที่แท้จริ งจะติดตามไปด้วยเสมอ ดังเช่นเรารักพระคริ สต์ เราก็จะ
ติดตามพระองค์ไป และทาตามคาสอนของพระองค์ และเราจะเชื่ อฟังคาสั่งสอนของพระองค์ คริ สเตียน
คือผูต้ ิดตามพระคริ สต์ สาวกของพระคริ สต์ทุกคนจะได้ยินพระเยซูตรัสว่า “จงตามเรามา” เมื่อพระองค์
ตรัสว่า “จงตามเรามา” ซีโมนและอันดะเรอา “ได้ละทิ้งอวนและติดตามพระองค์ไปทันที” ยากอบและ
ยอห์น “ได้ละทิง้ เรื อและพ่อติดตามพระองค์ไป” มัทธิว “ละทิง้ ทุกอย่างและลุกขึ้นติดตามพระองค์ไป”
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล

ภาคที่ 3 บทเรียนที่ 8
เรื่องของนางรู ธ

เรื่องในพระคัมภีร์ (นางรู ธ 1:6-22)
หนังสื อประวัตินางรู ธซึ่ งเราจะเรี ยนวันนี้ เกิดขึ้นสมัยเมื่อมีผวู้ นิ ิจฉัย
ที่เมืองเบธเลเฮ็มมีครอบครัวซึ่ งมีความสุ ขครอบครัวหนึ่ง มีคนสี่ คน คือ อะลีมะเล็ค ผูเ้ ป็ นพ่อ
นางนาอะมีผเู ้ ป็ นแม่ และลูกชายสองคน ได้เกิดการกันดาอาหารขึ้นในเมืองนั้น แทนที่จะอยูใ่ นเมืองนั้น
และพร้อมกับการวางใจพระเจ้า ครอบครัวนี้ ตดั สิ นใจออกจากบ้านและเดินทางไปทางทิศตะวันออก
ของทะเลทราย ไปอยูใ่ นดินแดนโมอาบ
แผ่นดินโมอาบซึ่ งอะลีมะเล็คและนาอะมี พาลูกชายสองคนไปอาศัยอยูน่ ้ นั ชาวเมืองบูชาพระ
เทียมเท็จ อย่างไรก็ดีครอบครัวนี้ยงั ซื่ อสัตย์ต่อพระเจ้า ในที่สุดอะลีมะเล็คก็ตาย แต่ภรรยาของเขาคือนาง
นาอะมียงั อยูใ่ นโมอาบกับลูกชายสองคนที่โตเป็ นหนุ่ม และได้แต่งงานกับนางรู ธ และนางอะระฟา
ต่อมาลูกชายทั้งสองคนตาย นางนาอะมี นางรู ธ และนางอะระฟาต่างก็เป็ นแม่ม่าย ช่างน่าเศร้าใจอะไร
เช่นนี้
นางนาอะมีได้ยนิ ว่าพระเจ้าเสด็จมาทรงเยีย่ มเยียนแผ่นดินอิสราเอล และมีอาหารอุดมสมบูรณ์
ในแผ่นดินยูดา นางรู ้สึกอยากกลับไปบ้านเดิมและอยูก่ บั ผูท้ ี่นมัสการพระเจ้าองค์เดียว ซึ่ งนางรักมาก
และไว้วางใจ แม้วา่ ลูกสะใภ้รักนางมาก และโอบอ้อมอารี ต่อนางก็ตาม แต่นางก็โศกเศร้าคิดถึงบ้านเกิด
เมืองนอนของนาง และตัดสิ นใจกลับไปบ้านเดิม หลังจากที่ได้ออกมาสิ บปี แล้ว
ลูกสะใภ้สองคนของนางนาอะมีก็รักนางมาก ทั้งสองพูดว่าจะขอติดตามไปด้วย แม่ม่ายทั้งหมด
ก็เริ่ มเดินทางด้วยกัน นางนาอะมีไม่ตอ้ งการให้ลูกสะใภ้ไปจากเพื่อนและญาติพี่นอ้ ง เพราะประเทศยูดา
เป็ นแผ่นดินใหม่สาหรับนางทั้งสองซึ่ งเป็ นชาวโมอาบ นางพูดว่า “จงกลับไปเถิดกลับไปบ้านเกิดเมือง
นอนของเจ้าเสี ย ขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อเจ้าทั้งสองคน ดังที่เจ้าทั้งสองเมตตาสามีและตัวฉัน ขอ
พระเจ้าโปรดให้เจ้าทั้งสองมีสามีใหม่ และให้ครอบครัวเป็ นสุ ขเถิด แต่หญิงทั้งสองตอบว่า “เราจะไป
กับคุณแม่” ทั้งสามคนจึงเดินทางต่อไป
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นางนาอะมีเตือนให้หญิงทั้งสองกลับไปหาคนเมืองเดียวกันและกลับไปหาเพื่อน ๆ อะระฟาคง
คิดถึงบ้านที่มีคนรักนางและมีเพื่อน ๆ ของนาง ดังนั้นจึงจูบลาแม่ผวั และกลับไปบ้านด้วยความโศกเศร้า
ทิ้งนางรู ธกับนางนาอะมีเดินทางต่อไป เราไม่รู้เรื่ องของนางอะระฟาอีกเลย แต่น่าอัศจรรย์ที่รู้เรื่ องของ
นางรู ธ ข้าพเจ้าคิดว่านางนาอะมีคงเร่ งเร้าให้นางรู ธกลับไปกับนางอะระฟา แต่นางรู ธไม่กลับ นางเรี ยนรู ้
ที่จะไม่เพียงรักแต่นางนาอะมีเท่านั้น แต่รักพระเจ้าของนางนาอะมีดว้ ย ถ้อยคาไพเราะของนางอยูใ่ น
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ นางบอกถึงการเลือกตัดสิ นใจของนางในข้อ 16 และ 17 ให้เราอ่านดัง ๆ และเมื่อ
ท่านได้ยนิ แล้วจะตัดสิ นใจได้วา่ การเลือกของนางรู ธเป็ นความฉลาดหรื อความโง่
ชีวติ ของนางนาอะมีเอาชนะนางรู ธด้วยพระเจ้าของนาง หลายพันคนได้ชยั ชนะใจคนอื่นให้มา
หาพระเจ้าด้วยวิธีน้ ี จงฝึ กฝนให้เป็ นคนอ่อนหวาน มีใจเมตตากรุ ณาและรักพระเจ้า เพื่อว่าเพื่อนของท่าน
อาจพูดว่า “คนของท่านเป็ นคนของฉัน พระเจ้าของท่านเป็ นพระเจ้าของฉัน” ท่านมีอิทธิ พลเหนือเพื่อน
ของท่านที่จะทาให้เขารักพระผูช้ ่วยให้รอดของท่านหรื อไม่?
นางนาอะมีเห็นว่านางรู ธเลือกทางของนางแล้ว และไม่เปลี่ยนแปลง จึงไม่พดู อะไรอีก

ควรจา
“พระองค์ตรัสแก่เขาว่า จงตามเรามาเถิด เขาก็สละสิ่ งสารพัด ลุกขึ้นตามพระองค์ไป” ลูกา
5:27-28

ควรตอบ
1.ทาไมครอบครัวของอะลีเมะเล็คจึงต้องออกจากประเทศยูดา?
......................................................................................................................................
2. เขามีความสุ ขในแผ่นดินโมอาบหรื อไม่?................................................................
3.นางรู ธได้กล่าวถ้อยคาไพเราะแก่นางนาอะมี
เพื่อให้ทราบถึงการตัดสิ นใจที่จะอยูก่ บั นาง
นาอะมีวา่ อย่างไรบ้าง?
.....................................................................................................................................................
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ควรทา
ระบายสี รูปนางรู ธกับนางนาอะมี
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ภาคที่ 3
ชนชาติอสิ ราเอล

บทเรียนที่ 9
ญาติของนางรู ธ

ข้ อพระธรรม ประวัตินางรู ธ 2:1-12
ประวัตินางรู ธ 23:1 สามีของนาอะมี มีพี่นอ้ งคนหนึ่งเป็ นคนมัง่ คัง่ มาก เกิดแต่พงศ์พนั ธุ์อะลี
เมะเล็ค ชื่อโบอัศ 2 รู ธหญิงชาติโมอาบจึงกล่าวแก่นางนาอะมีวา่ ขอให้ฉนั ไปทุ่งนา เก็บรวงข้าวตก
ตามแต่ผใู ้ ดจะโปรด นางนาอะมีตอบว่า ลูกเอ๋ ย จงไปเถิด 3 รู ธก็ออกไปเก็บข้าวตกตามผูเ้ กี่ยว เผอิญเข้า
ไปในไร่ ของโบอัศ พี่นอ้ งอะลีเมะเล็ศนั้น 4 จึงเห็นโบอัศมาจากเบธเลเฮ็ม กล่าวแก่ผเู ้ กี่ยวว่า ขอให้พระ
เยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเถิด เขาทั้งหลายตอบว่า ขอพระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรแก่ท่าน
เถิด 5 โบอัศจึงถามคนใช้ของตนซึ่ งดูแลผูเ้ กี่ยวข้าวนั้นว่า หญิงสาวนั้นของใคร? 6 คนใช้ที่ดูแลผูเ้ กี่ยว
ตอบว่า สตรี น้ นั คือหญิงชาติโมอาบซึ่ งตามนางนาอะมีเมื่อกลับมาจากแผ่นดินโมอาบ 7 นางพูดว่า ขอให้
ฉันเก็บรวงข้าวในกลางฟ่ อนตามผูเ้ กี่ยวไป นางก็มาเก็บอยูแ่ ต่เช้าจนบัดนี้ เว้นแต่ได้พกั หน่อยหนึ่งที่
เรื อน 8 ขณะนั้นโบอัศกล่าวแก่นางรู ธว่า ลูกเอ๋ ย เจ้าได้ยินหรื อ? ว่า อย่าไปเก็บรวงข้าวที่นาอื่น หรื อไป
จากที่นี่เลย แต่อยูใ่ กล้ ๆ กับทาสี ของเราเถิด 9 ให้ตาเจ้ามองดูที่เขาเกี่ยว (เก็บ) ตามเขาไป เราสั่งพวกคน
หนุ่มแล้วห้ามไม่ให้ถูกต้องเจ้า? เจ้ากระหายน้ าเมื่อไร เชิญไปกินที่ภาชนะซึ่ งคนใช้ตกั ไว้ 10 ขณะนั้นรู ธ
ก็ได้กราบซบหน้าลงที่ดิน กล่าวแก่ท่านว่า ทาอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะเป็ นที่ชอบต่อตาของท่าน เพื่อท่านจะ
ได้เห็นแก่ขา้ พเจ้าเมื่อเวลาข้าพเจ้าเป็ นแขกเมือง? 11 โบอัศตอบแก่นางว่า บรรดาสิ่ งซึ่ งเจ้าได้กระทาแก่
แม่ผวั ตั้งแต่สามีเจ้าตายแล้ว คือเจ้าได้ละทิ้งบิดามารดา บ้านเกิดเมืองนอน มาถึงบ้านเมืองที่เจ้าหาได้รู้จกั
แต่ก่อนไม่ ก็เป็ นที่ปรากฏแก่เราทั้งสิ้ นแล้ว 12 ขอให้พระเยโฮวาห์เจ้าทรงตอบแทนแก่เจ้า และให้เจ้ามี
บาเหน็จอันเต็มบริ บูรณ์แต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลเถิด ซึ่ งเจ้าได้มาพึ่งพระบารมีของพระองค์

พระเยซูคริสต์ เป็ นญาติผ้ไู ถ่ บาปของเรา
พระคริ สต์ทรงเป็ นญาติของเราก็ต่อเมื่อเราเป็ นบุตรคนหนึ่ งของพระเจ้าเท่านั้น
เราทุกคน
สามารถเรี ยกร้องและยอมรับให้พระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยไถ่บาปของเรา พระคัมภีร์ขอ้ หนึ่งที่เกี่ยวกับการ
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ไถ่บาปกล่าวไว้วา่ “แต่คนทั้งหลายที่ได้ตอ้ นรับพระองค์ พระองค์ทรงโปรดให้มีอานาจที่จะเป็ นบุตร
ของพระเจ้าได้ คือคนทั้งหลายที่ได้วางใจในพระนามของพระองค์” ยอห์น 1:12
โบอัศซื้ อนางรู ธ โบอัศไถ่นางรู ธด้วยเงิน พระเยซูคริ สต์รพระญาติผไู้ ถ่บาปของเราได้ทรงซื้ อ
เราโดยใช้ค่าความบาปของเราบนไม้การเขน เราเป็ นสมบัติของพระองค์ เราไม่เป็ นเจ้าของตนเองแล้ว
อย่าลืมว่า เราทั้งหลาย “ถูกซื้อไว้ดว้ ยราคา คือพระโลหิ ตอันมีค่ายิง่ นักของพระเยซูคริ สต์”
โบอัศซื้ อนางรู ธไว้ ไม่ใช้เพื่อซื้ อมาเป็ นทาส แต่เพื่อให้มาเป็ นเจ้าสาวของเขา ให้มีสิทธิใช้ทุก
อย่างที่เป็ นของ ๆ เขา พระเยซูคริ สต์ได้ทรงซื้ อเราเพื่อให้เราได้รับความดีทุกอย่างและได้ของประทานที่
สมบูรณ์
ข้าพเจ้าแน่ใจว่า โบอัศพอใจนางรู ธมาก เพราะนางเป็ นคนสวยและเป็ นคนดี ท่านลองคิดดูซิวา่
นางนาอะมีและนางรู ธจะได้อยูใ่ นบ้านสวยงามของโบอัศ ชีวติ ของนางนาอะมีจะไม่ “ขมขื่น” ต่อไปแต่
จะ “มีความสุ ข” พระเจ้าประทานให้โบอัศและนางรู ธมีลูกชายน่ารักคนหนึ่ง ข้าพเจ้าคิดว่าทุกคนคงมี
ความสุ ข นางนาอะมีพอใจที่ได้เลี้ยงทารก เด็กชายคนนี้ชื่อ โอเบ็ด ภายหลังเมื่อโอเบ็ดโตขึ้นก็มีบุตรชื่ อยิ
ซัย ยิซยั เป็ นบิดาของดาวิด ๆ เป็ นเด็กเลี้ยงแกะผูก้ ลายเป็ นกษัตริ ยข์ องชนชาติอิสราเอล นางรู ธหญิงชาติ
โมอาบที่เลือกเอาพระเจ้าผูเ้ ที่ยงแท้และยอมเป็ นคนของพระองค์ กลายเป็ นมารดาของกษัตริ ยอ์ ิสราเอล
หลายองค์
รางวัลที่นางรู ธได้รับคือความรักของนางนาอะมี และมีเพื่อน ๆ ที่เอื้อเฟื้ อใจดี มีสามีที่รัก มีบา้ น
ที่สวยงาม และมีลูกชายที่น่ารัก และนางยังกลายเป็ นบรรพบุรุษของพระเยซูคริ สต์เจ้าของเราอีกด้วย
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล

ภาคที่ 3 บทเรียนที่ 9
ญาติของนางรู ธ

เรื่องในพระคัมภีร์ (ประวัตินางรู ธ 2:1-12)
เมื่อนางนาอะมีและนางรู ธถึงบ้านเบธเลเฮ็ม นางนาอะมีได้คร่ าครวญอย่างขมขื่นถึงโชคร้ายใน
ชีวติ ของนาง และราพันถึงการสู ญเสี ยสามี และลูกชายทั้งสองคนของนาง ถ้านางรู ธพลอยคร่ าครวญ
ร่ วมกับนางนาอะมีและพลอยมีความโศกเศร้าไปด้วย นางรู ธจะกลายเป็ นคนแปลกหน้าและไม่มีเพื่อน
ฝูง และทั้งสองคนอาจต้องเป็ นคนขอทานต่อไป เมื่อนางรู ธและนางนาอะมีได้มาถึงบ้านและรู ้วา่ ไม่มี
อาหาร นางรู ธรับภาระที่จะหาเลี้ยงชีวติ ของเขาทั้งสองคนทันที และนางรับทาด้วยความกล้าหาญ นาง
รู ธได้ไปที่ทุ่งนาซึ่ งกาลังเกี่ยวข้าวและขอสิ ทธิ พิเศษเก็บข้าวตกในนานั้น หมายความว่านางจะตามคน
เกี่ยวข้าวและเก็บรวงข้าวที่ตกจากฟ่ อน ชาวอิสราเอลมีประเพณี อยูว่ า่ เมื่อรวงข้าวตกจากฟ่ อนให้ปล่อย
ไว้เพื่อให้คนยากคนจนผูเ้ ดินตามคนเกี่ยวข้าวได้เก็บบ้าง นางรู ธได้รับอนุ ญาตให้เก็บข้าวตกในนานี้ นา
ที่นางไปเก็บข้าวตกนั้นเป็ นนาของเศรษฐีชื่อโบอัศ โบอัศมีทุ่งนากว้างซึ่ งพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว โบอัศเป็ น
ญาติกบั อะลีเมะเล็ค ผูเ้ ป็ นสามีของนางนาอะมีซ่ ึงตายไปแล้ว
โบอัศสังเกตดูนางรู ธผูเ้ ป็ นหญิงสาวสวย จึงถามหัวหน้าคนเกี่ยวข้าวว่า “หญิงสาวคนนี้ ซ่ ึ งกาลัง
เก็บข้าวตกเป็ นใคร? หัวหน้าคนงานตอบว่า “เป็ นหญิงสาวจากแผ่นดินโมอาบซึ่ งมากับนางนาอะมี นาง
ขอเก็บข้าวตกในนาและมาเก็บตั้งแต่วานนี้แล้ว” โบอัศพอใจนางมากจึงพูดกับนางรู ธว่า “ลูกเอ๋ ย จงฟัง
เราจะบอกอะไรให้ เจ้าอย่าไปเก็บข้าวในนาอื่นเลย แต่จงเก็บข้าวในนานี้กบั ทาสี ของเราเถิด” ไม่มีใคร
ทาร้ายเจ้าหรอก และถ้าหิ วน้ าก็ไปดื่มน้ าของเราที่จดั ไว้ได้” นางรู ธคิดว่านี่เป็ นความใจดีของโบอัศ นาง
จึงกล่าวขอบคุณโบอัศมากมาย ทั้งนี้เพราะนางเป็ นคนแปลกหน้าสาหรับชนชาติอิสราเอล แต่ยงั ได้รับ
ความเมตตาปรานี โดยไม่ได้คิดว่าจะได้รับ โบอัศพูดว่า “เราได้ยนิ เรื่ องความซื่ อสัตย์ของเจ้าที่มีต่อแม่ผวั
คือนางนาอะมีแล้ว และได้ทราบว่าเจ้าอุตส่ าห์ละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้ามา “และอาศัยแผ่น
อิสราเอลอยูก่ บั แม่ผวั ขอให้พระเจ้าทรงปกปั กรักษา และประทานรางวัลให้แก่เจ้า”
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การที่นางรู ธแสดงความเมตตาอารี ต่อนางนาอะมีน้ นั เมื่อทุกคนรู ้เรื่ อง คนพวกนั้นก็แสดงความ
เมตตาแก่นางเช่นกัน นี่ เป็ นรางวัลชิ้นแรกของนางรู ธ ทานองเดียวกันทุกคนชมเชยเด็กชายหญิงที่แสดง
ความรักเมตตาอารี ต่อพ่อแม่ของตน
เมื่อเสร็ จการเกี่ยวข้าว โบอัศได้จดั การเลี้ยงใหญ่ที่ลานนวดข้าว หลังจากเลี้ยงวันนั้นนางรู ธได้
ไปหาโบอัศตามที่นางนาอะมีบอกให้นางทา นางรู ธพูดกับโบอัศว่า “ท่านเป็ นญาติสนิทของสามีดิฉนั
และเป็ นญาติของบิดาของสามีคืออะลีเมะเล็ค ท่านจะไม่ทาอะไรสักอย่างเพื่อเห็นแก่เขาหรื อ?” โบอัศ
กับนางรู ธและต้องการรับนางมาเป็ นภรรยา นัน่ เป็ นเกียรติแก่นางอย่างยิง่ และเป็ นรางวัลอีกอย่างหนึ่ง
ของนางรู ธ
เมื่อโบอัศปรารถนาจะแต่งงานกับนางรู ธ เขารู ้วา่ มีชายคนหนึ่งซึ่ งเป็ นญาติที่สนิทกับครอบครัว
นี้มากกว่าเขา ตามธรรมเนี ยมของชาวอิสราเอล ชายนี้ มีสิทธิ เป็ นคนแรกที่จะรับนางรู ธไว้เป็ นภรรยา
ดังนั้นโบอัศจึงไปที่ประตูเมืองซึ่ งเป็ นสถานที่ชาวเมืองหญิงชายมาชุมนุมกันทาธุ รกิจ โบอัศพบชายคน
นั้น และถามเขาว่าจะรับนางรู ธหญิงชาวโมอาบไว้เป็ นภรรยาหรื อไม่? แต่ชายคนนั้นปฏิเสธ ดังนั้น
โบอัศจึงมีอิสระที่จะแต่งงานกับหญิงที่เขารัก โบอัศได้ซ้ื อที่ดินแปลงหนึ่งของอะลีเมะเล็ค การซื้ อที่ดิน
แปลงนี้ ในหนังสื อนางรู ธว่า “ไถ่ที่นา” (นางรู ธ 4:4) ก็หมายความว่าเขาซื้ อนางรู ธหญิงชาวโมอาบไว้
ด้วย (ข้อ 5) โบอัศ “ซื้ อ” นางรู ธเพื่อตัวของเขาเอง เขาทาอย่างนี้ได้เพราะเขาเป็ นญาติของนางรู ธ

ควรจา
“โดยรู ้วา่ ไม่ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายด้วยสิ่ งของที่จะเปื่ อยเน่าไปคือเงินและทอง แต่ทรงไถ่ดว้ ย
โลหิตอันมีราคามาก คือพระโลหิตของพระคริ สต์ 1 เปโตร 1:19

ควรตอบ
(จงเติมคาในช่องว่าง)
1. นางรู ธรับภาระจะเลี้ยงดู............................................คือ ของนางเองและนางนาอะมี
2. โบอัศพูดว่า “เรารู ้ถึง.....................................ที่เจ้ามีต่อนางนาอะมีแม่ผวั ของเจ้า”
3. โบอัศ...........................................ที่ดินซึ่งเป็ นของอะลีเมะเล็ค
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ควรทา
ระบายสี รูปนางรู ธเก็บข้าวตก
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ภาคที่ 3
ชนชาติอสิ ราเอล

บทเรียนที่ 10

คาอธิษฐานของนางฮันนา
ข้ อพระธรรม 1 ซามูเอล 1:8-18
ซามูเอล 1:8 เอ็ลคานาสามีจึงถามว่า ทาไมจึงร้องไห้และไม่รับประทานอาหารเสี ยใจด้วยอะไร
ฉันไม่ดีกว่าบุตรชายสิ บคนหรื อ? 9 เมื่อกินดื่มที่เมืองซี โลแล้วฮันนาก็ลุกขึ้นส่ วนเอลีปุโรหิ ตก็นงั่ อยูท่ ี่
แท่นริ มเสาพลับเพลาของพระเยโฮวาห์ 10 นางฮันนาเป็ นทุกข์ร้อนใจ จึงได้ออ้ นวอนพระเยโฮวาห์ และ
ร้องไห้พิลาปร่ าไร 11 แล้วได้ปฏิญาณไว้วา่ ข้าแต่พระเยโฮวาห์เจ้าแห่งพลโยธา แม้นพระองค์จะทรง
ทอดพระเนตรดูความทุกข์แห่งผูท้ าสของพระองค์ และระลึกถึงไม่ละลืมข้าพเจ้า กับทั้งจะทรงประทาน
บุตรชายแก่ผทู ้ าสของพระองค์ แล้วข้าพเจ้าจะขอถวายบุตรนั้นไว้เฉพาะพระเยโฮวาห์ตลอดชีวิต โดย
ไม่ให้มีดโกนต้องศีรษะเลย 12 อยูม่ าเมื่อเขากาลังอ้อนวอนเฉพาะพระพักตร์ พระเยโฮวาห์ต่อไป เอลีก็
สังเกตดูปากของนาง ฮันนาได้พดู ในใจ แต่มุบมิบอยูร่ ิ มฝี ปากเท่านั้น แต่เสี ยงนั้นไม่ได้ยนิ 13 เอลีก็
สาคัญว่านางเมาสุ รา 14 จึงเตือนนางว่าจะเมาไปนานสักเท่าไร จงทิ้งน้ าองุ่นเสี ยเถิด 15 ฮันนาก็ตอบว่า
มิใช่เจ้าข้า ข้าพเจ้าเป็ นหญิงใจทุกข์โศก น้ าองุ่นหรื อของเมาหาได้รับประทานไม่ เป็ นแต่ได้ออ้ นวอน
ร้องทุกข์เฉพาะพระพักตร์ พระเยโฮวาห์เท่านั้น 16 อย่าได้ถือว่าข้าพเจ้าเป็ นหญิงที่มีผดิ ด้วยข้าพเจ้าเป็ น
ทุกข์ร้อนใจมากจึงทูลไปจนบัดนี้ 17 เอลีก็กล่าวว่า จงไปเป็ นสุ ข ขอพระเจ้าของพวกอิสราเอลทรงโปรด
ประทาน ตามที่เจ้าได้อธิ ษฐานต่อพระองค์น้ นั 18 นางฮันนาก็ตอบว่า ขอให้ผทู ้ าสของท่านประสบ
กรุ ณาคุณของท่านเถิด แล้วนางก็ลาไปรับประทานอาหาร โดยหน้าชื่ นบานมิได้เศร้าโศกต่อไปอีก
ท่านรู ้ดีวา่ การทาสัญญานั้นง่าย แต่การรักษาหรื อปฏิบตั ิตามข้อสัญญานั้นยากมาก นางฮันนา
เป็ นหญิงที่ซื่อสัตย์ และเชื่อฟั งและทาตามคาสัญญาทีได้ทาไว้แก่พระเจ้าทุกประการ
นางฮันนาร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้าได้ไพเราะ ในซามูเอล 2:1-10 ท่านไม่ลองวาดภาพในใจ
นึกดูหรื อว่านางฮันนาต้องรักลูก กอดและจูบลูกชายด้วยความทะนุถนอมอย่างไร ขณะนั้นนางจะต้อง
ทิ้งลูกไว้ที่พลับเพลาของพระเจ้าและกลับไปบ้าน ข้าพระเจ้าคิดว่าถ้านางไม่รู้สึกว้าเหว่นางก็จะต้องรู ้สึก
ยินดี แต่นางคงรู ้สึกว่าพระวิหารของพระเจ้าเป็ นสถานที่ดีที่สุด สาหรับซามูเอลลูกเล็ก ๆ ของนาง แล้ว
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นางฮันนาและเอ็ลคานาสามีกลับไปบ้าน ทิ้งให้ซามูเอลอยูก่ บั เอลี ให้เติบโตในพลับเพลาของพระเจ้า
และรับใช้พระเจ้า
ทุกปี นางคงกลับมาเยีย่ มลูกชายและเราจะเรี ยนในสัปดาห์ต่อไปว่า นางฮันนานาอะไรมาเมื่อ
เยีย่ มลูกทุกปี
พระเจ้าประทานรางวัลใหญ่หลวงให้นางฮันนาสาหรับของขวัญมีค่ามากที่สุด ซึ่ งนางได้นา
กลับมาถวายคืนแด่พระองค์ คือพระองค์ประทานให้นางมีลูกชายอีกสามคนและลูกสาวอีกสองคน
น่าอัศจรรย์ใจ ที่เด็กชายเล็ก ๆ คนนี้เรี ยกพลับพลาของพระเจ้าว่าเป็ นบ้านของเขา ท่านคงจาการ
พรรณนาถึงพลับพลาของพระเจ้าได้วา่ พลับพลานั้นประดับด้วยม่านที่ปักด้วยทองคาและเงินมีพรมปู
พื้น และเครื่ องใช้ทาด้วยทอง มีกลิ่นกายานเผาหอมหวนเสมือนเป็ นการอธิ ษฐานถึงพระเจ้า เราอาจพูด
ได้วา่ “ซามูเอลมีสิทธิ พิเศษดีจริ งที่ได้อยูใ่ นวิหารของพระเจ้า” แต่ท่านคงจาได้วา่ พระเจ้าทรงเรี ยก
ร่ างกายของเราทั้งหลายว่าเป็ นวิหารของพระองค์ดว้ ย และพระองค์จะประทับอยูภ่ ายในตัวเรา และเราจะ
เข้าไปเฝ้ าพระองค์ได้ไม่วา่ เวลาใดทั้งวันทั้งคืน และเราจะสนทนากับพระองค์ดว้ ยการอธิ ษฐานได้
แม่ของซามูเอลเป็ นคนรักการอธิ ษฐาน ชีวติ ของซามูเอลเป็ นหนี้คาอธิ ษฐานของแม่คนสาคัญ
ยิง่ ใหญ่ของโลกหลายคนบอกว่า คุณแม่ของเขาประเสริ ฐจริ ง ๆ บางทีคนพวกนั้นในสมัยเมื่อเขายังเป็ น
เด็ก ๆ อยู่ ไม่รู้สึกว่าแม่มีความหมายอะไรมากสาหรับพวกเขา
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล

ภาคที่ 3 บทเรียนที่ 10

คาอธิษฐานของนางฮันนา
เรื่องในพระคัมภีร์ (1 ซามูเอล 1:8-18)
วันนี้เราเรี ยนเรื่ องเด็กชายเล็ก ๆ คนหนึ่งซึ่ งเกิดมาด้วยคาตอบจากการอธิ ษฐานของแม่ของเขา
เขาเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยคนหนึ่ งของชนชาติอิสราเอลเป็ นเหมือนแซมสันแห่งสมัยโบราณ เราจะเห็นได้วา่ เขาใช้
ชีวติ ของเขาปฏิบตั ิพระเจ้าอย่างไร
นางฮันนาไม่เคยมีลูกเลย และอยากได้ลูกเหลือเกิน วันหนึ่งนางเข้าไปในพลับพลาของพระเจ้า
และคุกเข่าลงอธิ ษฐานขอให้พระเจ้าประทานลูกชายเล็ก ๆ ให้นางสักคนหนึ่ง ปุโรหิ ตเอลีเห็นนาง
ขณะที่กาลังคุกเข่าอธิ ษฐาน และนางทาปากขมุบขมิบ แต่ไม่ได้ยนิ เสี ยงพูด เอลีจึงคิดว่านางฮันนาเมา
เหล้า และว่ากล่าวตาหนินาง
ท่านคงแปลกใจว่าทาไมเอลีจึงกล่าวหาว่านางเมาเหล้า
เราควรจาไว้ดว้ ยว่าประชาชนชาว
อิสราเอลได้เรี ยนรู้จกั การทาบาปจากเพื่อนบ้านรอบ ๆ พวกเขา แม้ขณะที่กาลังนมัสการรู ปเคารพของ
ตนอยู่ คนพวกนั้นมักทาสิ่ งชัว่ ช้าด้วย
นางฮันนาตอบเอลีวา่ นางไม่ได้เมาเหล้า แต่กาลังมีความทุกข์มากเพราะพระเจ้าไม่ได้ประทาน
ลูกให้นางเลย นางบอกวเอลีวา่ นางได้สัญญาต่อพระเจ้าว่า ถ้าพระองค์ทอดพระเนตรดูนางและประทาน
ลูกชายให้สักคนหนึ่ง นางจะนามาถวายพระเจ้า ให้รับใช้พระองค์ตลอดชีวติ ของลูกคนนั้น
น่าอัศจรรย์ไม่ใช่หรื อที่พระเจ้าทรงทราบความต้องการของเราดี
ไม่วา่ เราจะสุ ขหรื อทุกข์
โศกเศร้า พระองค์ทรงทราบดีและทรงร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับเรา
นางฮันนาได้ไปที่พลับพลาของพระเจ้าหลายครั้ง ทุกปี เอ็คคานาสามีของนางฮันนาพร้อมทั้ง
ครอบครัวพากันไปนมัสการพระเจ้าในพระวิหารที่เมืองซี โล ซึ่ งอยูห่ ่างจากบ้านประมาณสิ บห้าไมล์
ชาวอิสราเอลพากันไปเมืองซี โลเพื่อให้ปุโรหิ ตถวายเครื่ องบูชาเป็ นการไถ่บาปเพื่อเขาทุก ๆ ปี และพา
กันไปนมัสการพระเจ้าที่นนั่ ด้วย
ชนชาติอิสราเอลยังไม่มีหวั หน้าปกครองที่เป็ นระเบียบ พวกเขามีชีวติ อยูไ่ ปเรื่ อย ๆ อย่างไรก็
อย่างนั้น หลายคนประพฤติตวั ชัว่ ช้าเลวทราม นับจากสมัยนางรู ธและนางนาอะมีได้ร้อยสี่ สิบปี แต่ชน
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ชาติอิสราเอลก็ยงั ไม่ได้เรี ยนรู ้ถึงบทเรี ยนสาหรับชีวิตของเขา ข้าพเจ้าคิดว่านี่เป็ นเหตุหนึ่งที่ทาให้นางฮัน
นาต้องอธิ ษฐานเพื่อขอให้มีลูกชายสักหนึ่งคน ท่านคิดไหมว่านางหวังว่าพระเจ้าจะประทานลูกชายคน
หนึ่งให้นาง แล้วพระองค์จะทรงใช้เด็กนั้นเมื่อเขาโตขึ้น ดังที่พระองค์ทรงใช้โมเสสให้นาชนชาติ
อิสราเอลกลับมาหาพระองค์
เมื่อเอลีทราบว่านางฮันนาอธิ ษฐานถึงพระเจ้าด้วยใจโศกเศร้า เอลีจึงกล่าวคาอวยพรแก่นาง นาง
ฮันนาเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตอบคาอธิ ษฐานของนางแน่ ๆ ดังนั้นนางจึงกลับบ้านด้วยความยินดี พระเจ้า
ประทานลูกชายเล็ก ๆ แก่นางฮันนาตามที่นางพร่ าทูลขอต่อพระองค์ นางตั้งชื่อลูกว่า “ซามูเอล” แปลว่า
“ขอจากพระเจ้า” ครั้งใดที่นางเรี ยกลูก นางคิดเสมอว่านัน่ เป็ นคาตอบแห่งการอธิ ษฐานอย่างน่าอัศจรรย์
ของนาง
นางฮันนาได้สัญญาต่อพระเจ้าไว้วา่ ถ้าพระองค์ประทานบุตร นางจะถวายให้รับใช้พระเจ้าใน
พลับพลา
จงคิดดูเถอะว่านางฮันนาจะต้องรักลูกชายเล็ก ๆ สักเท่าใด นางดีใจสักแค่ไหน เมื่อได้ยนิ เสี ยง
ฝี เท้าเล็ก ๆ เดินในบ้าน และนางคงรู ้สึกอบอุ่นที่มือเล็ก ๆ ของลูกมากอดคอนางไว้ นางอาจไม่ได้ข้ ึนไป
พลับพลาของพระเจ้ากับสามีหลายปี เพราะซามูเอลยังเล็กเกินกว่าที่จะพาไปด้วย ในที่สุดพ่อและแม่ก็พา
ลูกขึ้นไปเมืองซี โลไปให้เอลีเห็น ทั้งคู่อธิ บายให้เอลีฟังว่าเป็ นเด็กที่พระเจ้าประทานให้ซ่ ึ งเป็ นคาตอบคา
อธิ ษฐานของนางฮันนา นางฮันนาบอกว่านางสัญญาจะถวายเด็กคนนี้คืนแด่พระเจ้า เพื่อให้เด็กนั้นได้รับ
ใช้พระเจ้าตลอดชีวติ

ควรจา
“จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิ ดให้แก่ท่าน” มัทธิว 7:7

ควรตอบ
1. นางฮันนาไปอธิษฐานที่ไหน?...................................................
2. ใครคิดว่านางเมาเหล้า?..............................................................
3. นางฮันนาได้สัญญากับพระเจ้าว่าอย่างไร?..................................................................
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ควรทา
ระบายสี รูปนางฮันนากาลังอธิ ษฐานขอบุตรจากพระเจ้า
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ภาคที่ 3
ชนชาติอสิ ราเอล

บทเรียนที่ 11
บุตรชั่วช้ าของเอลี

ข้ อพระธรรม 1 ซามูเอล 2:18-36
1 ซามูเอล 2:18 ฝ่ ายซามูเอลเมื่อยังเป็ นกุมารอยู่ ใช้เสื้ อเอโฟดผ้าป่ านคาดเอวไว้ ได้ปฏิบตั ิเฉพาะ
พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ 19 ส่ วนมารดาเคยทาเสื้ อเล็ก ๆ ให้เขาทุก ๆ ปี เมื่อขึ้นมากับสามี ในการถวาย
เครื่ องบูชาประจาปี นั้น ส่ วนท่านเอลีก็อวยพรให้แก่เอ็ลคานากับภรรยาว่า 20 ขอให้พระเยโฮวาห์ทรง
ประทานให้ท่านมีเผ่าพันธุ์เกิดแต่หญิงนี้ ตามคาอธิ ษฐานซึ่ งได้ทูลต่อพระองค์ แล้วเขาก็พากันกลับบ้าน
21 ครั้นอยูม่ าพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้นางฮันนามีครรภ์คลอดบุตรเป็ นชายสามคน และบุตรหญิงสอง
คน ฝ่ ายกุมารซามูเอลนั้นก็ได้พฒั นาขึ้นเฉพาะพระพักตร์ พระเยโฮวาห์ 22 เอลีก็ชราลงมาก ได้ยนิ ข่าว
กล่าวถึงบุตรชายของตนได้กระทาแก่พวกอิสราเอล
ทั้งได้นอนกับหญิงคนใช้ที่ริมประตูพลับพลา
ประชุม 23 ท่านจึงตักเตือนว่า เจ้ากระทาอย่างนี้ทาไมเล่า? ด้วยเราได้ยนิ ถึงการชัว่ ของเจ้าแต่ผคู ้ นเหล่านี้
24 ลูกเราเอ๋ ย อย่าเลย ซึ่ งเราได้ยนิ นั้นไม่ใช่ข่าวดี ทาให้พลไพร่ ของพระเยโฮวาห์หลงผิดไป 25 ถ้าคน
หนึ่งทาผิดต่อเพื่อนมนุษย์ พระเจ้าจะทรงพิพากษาผูน้ ้ นั หากว่าผูห้ นึ่งทาผิดต่อพระเยโฮวาห์ ใครจะ
เสนอความขอโทษให้เขา แต่เขาไม่เชื่ อฟังบิดาของตน ด้วยพระเยโฮวาห์ทรงพระดาริ ไว้แล้วว่าจะ
ลงโทษประหารชีวิตเขาเสี ย 26 ฝ่ ายกุมารซามูเอลพัฒนาขึ้น ได้มีความชอบต่อพระเยโฮวาห์ และต่อ
มนุษย์ดว้ ย 27 มีผหู ้ นึ่งรับใช้แต่พระเจ้ามาหาเอลี กล่าวว่า พระเยโฮวาห์ทรงตรัสดังนี้วา่ เราได้ปรากฏแน่
ชัดแก่วงศ์บิดาของเจ้า เมื่อยังเป็ นทาสกษัตริ ยฟ์ าโร อยูใ่ นประเทศอียปิ ต์ มิใช่หรื อ? 28 กับได้เลือกสรร
จากบรรดาตระกูลอิสราเอลให้เป็ นปุโรหิ ตปฏิบตั ิเราให้ข้ ึนไปยังแท่นของเราเพื่อเผาเครื่ องหอม และให้
สวมเสื้ อเอโฟดต่อหน้าเรา บรรดาเครื่ องบูชาของพวกอิสราเอลนั้น เราได้ประทานให้วงศ์บิดาของเจ้า
มิใช่หรื อ? 29 เหตุไฉนเจ้าทั้งหลายจึงเหยียบย่าเครื่ องบูชากับเครื่ องถวายของเราที่เราสั่งในพลับพลานั้น
ไปนับถือบุตรของตนยิง่ กว่าเรา และจะเลี้ยงตัวให้อว้ นด้วยบรรดาของถวายอย่างดีของพวกอิสราเอล
ไพร่ ของเรา? 30 เหตุฉะนี้พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของพวกอิสราเอลทรงตรัสไว้ดงั นี้วา่ ถึงเรากล่าวไว้แล้ว
ว่าวงศ์ของเจ้า และวงศ์บิดาเจ้าจะดาเนิ นต่อหน้าเราเป็ นเนื่ องนิตย์ แต่บดั นี้พระเยโฮวาห์ทรงตรัสว่าให้
การนั้นห่างไกลจากเรา ด้วยว่าผูท้ ี่ให้เรามีเกียรติยศเราจะให้เกียรติยศแก่ผนู ้ ้ นั แต่ผทู ้ ี่ประมาทเรา ผูน้ ้ นั
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ต้องดูถูก 31 นี่แหละเวลาจะมาถึง ซึ่ งเราจะตัดเชื้ อสายของเจ้า กับเชื้อสายวงศ์บิดาของเจ้าให้ขาดจนหามี
คนชราในวงศ์เจ้าไม่เลย 32 เจ้าจะเห็นปั จจามิตร (ประจาอยู)่ ในพลับพลา กับบรรดาทรัพย์ที่จะทรง
ประทานให้ชาติอิสราเอล แต่คนชราในวงศ์ของเจ้าจะไม่มีสืบไปเป็ นนิตย์ 33 ส่ วนหลานชายของเจ้าซึ่ ง
เราจะไม่ตดั ขาดจากแท่นบูชาของเรา จะเป็ นที่ราคาญตาและร้อนใจแก่เจ้า และแก่บรรดาผูท้ ี่สืบเชื้อวงศ์
ของเจ้า จะสิ้ นชีพเมื่ออายุยงั ในมัชฌิมวัย 34 ความข้อนี้ จะเป็ นสาคัญให้เจ้ารู ้ คือเหตุซ่ ึ งจะเกิดขึ้นแก่
เฮฟนีและฟี นะฮาศผูบ้ ุตร เขาทั้งสองจะต้องตายในวันเดียวกัน 35 เราจะตั้งปุโรหิ ตอันสัตย์ซื่อขึ้นสาหรับ
เราจะได้ประพฤติตามชอบใจและตามคาดาริ ของเรา ทั้งเราจะตั้งให้ผนู ้ ้ นั มีพงศ์พนั ธุ์มงั่ คงจะได้ดาเนิ น
เฉพาะหน้าผูช้ โลมของเราสื บไปเป็ นนิตย์ 36 ครั้นต่อมาบรรดาผูท้ ี่ยงั เหลืออยูใ่ นเชื้ อวงศ์ของเจ้า จะมา
กราบลงขอเงินแผ่นหนึ่งและขนมก้อนหนึ่ง และร้องขอโปรดตั้งให้เป็ นปุโรหิตเพื่อจะได้รับประทาน
ขนมสักชิ้นหนึ่ง
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล

ภาคที่ 3 บทเรียนที่ 11
บุตรชั่วช้ าของเอลี

เรื่องในพระคัมภีร์ (1ซามูเอล 2:18-36)
แม้ซามูเอลยังเป็ นเด็กหนุ่มขณะเมื่อเขาอยูใ่ นพระวิหารของพระเจ้ากับเอลี ซามูเอลก็เป็ นคนเชื่ อ
ฟังและเป็ นผูเ้ หลือการงานที่ดี ซามูเอลเรี ยกการเชื่อฟังจากพ่อแม่ก่อนมาอยูพ่ ลับพลาของพระเจ้าดังนั้น
เมื่อพระเจ้าตรัสกับซามูเอล ซามูเอลก็พร้อมที่จะเชื่ อฟังตามที่พระองค์ตรัสสัง่ แก่เขาทุกประการ นี่ไม่
เพียงแต่เมื่อยังเล็กอยูเ่ ท่านั้น แม้ซามูเอลโตขึ้นแล้วก็เชื่อฟังอย่างนั้นเหมือนกัน ซามูเอลรักพระเจ้ามาก
ขึ้นและเป็ นที่รักใคร่ ท้ งั ของพระเจ้าและของคนทัว่ ไป (บทที่ 2:26)
แต่ลูกชายของเอลี คือเฮฟนี และฟี นะฮาศเป็ นอย่างไร? เราทราบว่าลูกของเอลีไม่เคยเชื่อฟังพ่อ
เลย ทั้งสองคนเลวลง เลวลง พระคริ สตธรรมคัมภีร์บอกว่า “เขาหารู ้จกั พระเยโฮวาห์ไม่” (1 ซามูเอล
2:12) คนทั้งสองไม่ได้ระมัดระวังเกี่ยวกับความบริ สุทธิ์ ตามหน้าที่ ๆ ปุโรหิตควรกระทาเฉพาะพระ
พักตร์ พระเจ้า ทั้งสองคนทาให้ประชาชนเกลียดชังการนาเอาสัตว์มาถวายเป็ นเครื่ องบูชาพระเจ้าดังเช่น
ที่พระองค์ตรัสสั่งไว้ พระเจ้าตรัสว่าปุโรหิ ตมีส่วนจะได้เนื้ อสัตว์บางส่ วนเป็ นสมบัติของปุโรหิ ตเอง แต่
เฮฟนีและฟี นะฮาศตะกละมากเพราะพยายามเอาเนื้ อสัตว์มามากกว่าที่ควรจะได้ อีกประการหนึ่งคน
หนุ่มทั้งสองทาให้พอ่ ของเขาซึ่ งมีตาแหน่งปุโรหิ ตใหญ่ของพระเจ้าองค์บริ สุทธิ์ ที่สุดต้องได้รับความอับ
อายขายหน้า
ประชาชนชาวอิสราเอลจึงฟ้ องร้องต่อเอลีเกี่ยวกับความชัว่ ร้ายของเฮฟนี และฟี นะฮาศ เราคงไม่
ต้องการผูร้ ับใช้พระเจ้าชนิ ดชัว่ ร้าย ที่ไม่รักพระเจ้าในคริ สตจักรของเรามิใช่หรื อ
ชาวอิสราเอลก็ไม่ตอ้ งการเหมือนกัน เอลีจึงพูดต่อว่าลูกทั้งสอง เอลีบอกลูกชายว่าพ่อได้ยนิ ถึง
สิ่ งชัว่ ร้ายที่ลูกได้ทาผิดต่อประชาชน และเป็ นเหตุทาให้ชาวอิสราเอลหลงกระทาบาป เอลีพยายามให้ลูก
ชายที่โตแล้วเปลี่ยนจากการประพฤติชวั่
แต่สายเสี ยแล้ว เอลีไม่ได้สอนให้ลูกทั้งสองเชื่อฟังถ้อยคาเมื่อคนทั้งสองยังเล็ก ๆ อยู่ เอลีช่วย
อะไรแก่ลูกไม่ได้ หลังจากที่ลูกชายทั้งสองโตเป็ นผูใ้ หญ่เสี ยแล้ว เอลีทาดีกบั บุตรหรื อ โดยปล่อยให้ลูก

56

ๆ ทาตามใจตนเองเมื่อลูกยังเด็ก ๆ และมีอายุรุ่นเดียวกับท่าน? เปล่าเลย เด็กทุกคนต้องได้รับการสั่งสอน
ให้ทาสิ่ งที่ถูกต้องเพื่อจะได้โตเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีเรี ยบร้อย
ตามกฎของพระเจ้า ผูใ้ ดดูหมิ่นพระดารัสของพระเจ้า และทาผิดบทบัญญัติของพระองค์ผนู ้ ้ นั
จะต้องตาย (กันดารวิถี 15:30-31) กฎนี้จะต้องบริ หารหรื อกระทาแก่เฮฟและฟี นะฮาศมิใช่หรื อ? ความ
จริ งเอลีเป็ นเสมือนผูว้ นิ ิ จฉัยและเป็ นมหาปุโรหิ ต แต่ไม่ได้จดั การตามกฎนี้เลย
ในที่สุดพระเจ้าทรงใช้ให้ศาสดาพยากรณ์คนหนึ่งมาบอกเอลีวา่ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัว
ของเอลี เพราะเอลีอนุญาตให้มีการทาบาปในครอบครัวของตน คนของพระเจ้าเตือนเอลีวา่ เอลีเป็ น
เจ้าของครอบครัวซึ่ งพระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้เป็ นปุโรหิ ตของพระองค์ พระเจ้าตรัสว่าครอบครัวของเอลีจะ
ได้รับเกียรติตลอดไปหากว่าพวกเขายังซื่ อสัตย์ต่อพระองค์
แต่เดี๋ยวนี้ลูกชายของเอลีทาให้ตาแหน่ง
บริ สุทธิ์ ของตนได้รับความอัปยศ พระองค์จะไม่ทรงใช้ครอบครัวนี้ อีกต่อไป ลูกหลานของเอลีทุกคนจะ
ยากจนและตายตั้งแต่อายุยงั น้อย
สมัยก่อนเขาถือว่าครอบครัวจะต้องได้รับความอับอายขายหน้า ถ้าหากว่าในครอบครัวนั้นไม่มี
คนชรา ชาวอิสราเอลเชื่ อว่าอายุยนื เป็ นเครื่ องหมายของพระพรและพระเจ้าทรงพอพระทัย
มีเครื่ องหมายแสดงว่าครอบครัวของเอลีจะถูกพระเจ้าลงโทษแน่ก็คือ ลูกชายทั้งสองของเอลี
จะต้องตายในวันเดียวกัน เอลีไม่ลงโทษลูกชายที่ทาบาป พระเจ้าจึงต้องลงโทษเช่นนั้น พระเจ้าจะทรง
เลือกปุโรหิ ตที่ซื่อสัตย์และเชื่อฟังไว้แทนตาแหน่งเอลี ท่านลองคิดดูซิวา่ เอลีรู้สึกอย่างไรหลังจากได้รับ
ข่าวนี้จากพระเจ้าเอลีคงต้องการฝึ กลูกให้อยูใ่ นทางที่เขาควรประพฤติ เพื่อว่าเมื่อลูกทั้งสองโตขึ้นจะได้
ไม่แยกทางไปจากทางของพระเจ้า

ควรจา
“จงฝึ กสอนเด็กให้ประพฤติตามทางที่ควรจะประพฤติ และเมื่อแก่ชราแล้วเขาจะไม่เดินห่างจาก
ทางนั้น สุ ภาษิต 22:6

ควรตอบ
1. บุตรของเอลีได้เรี ยนรู้จกั การเชื่อฟังเมื่อเป็ นเด็ก ๆ หรื อไม่?..........................................
2.ทั้งสองประพฤติอย่างไรซึ่ งทาให้คนไม่อยากนาเครื่ องบูชามาถวายแก่พระเจ้า?......................
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ควรทา
ระบายสี รูปซามูเอลปฏิบตั ิพระเจ้าในพลับพลา
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ภาคที่ 3
ชนชาติอสิ ราเอล

บทเรียนที่ 12

ซามูเอลได้ ยนิ พระเจ้ าทรงเรียก
ข้ อพระธรรม 1 ซามูเอล 3:1-19
1 ซามูเอล 3:1 ฝ่ ายกุมารซามูเอลก็ได้ปฏิบตั ิพระเยโฮวาห์ต่อหน้าเอลี ขณะนั้นพระดารัสของ
พระองค์มิได้ใคร่ ทรงตรัสแก่ผใู ้ ดให้นิมิตแผ่ทวั่ ไป 2 อยูม่ าเวลานั้นเมื่อเอลีนอนอยูใ่ นที่ของตน ส่ วน
จักษุของท่านก็มวั มืดมองไม่เห็น 3 เมื่อตระเกียงแห่งพระเจ้ายังมิได้ดบั ซามูเอลนอนอยูใ่ นพลับพลาของ
พระเยโฮวาห์ที่เก็บหี บสัญญาไมตรี ของพระเจ้าไว้น้ นั 4 ขณะนั้นพระเยโฮวาห์ทรงเรี ยกซามูเอล ๆ ทูลว่า
ข้าพเจ้าอยูน่ ี่ 5 แล้วก็วงิ่ ไปหาเอลีบอกว่า ข้าพเจ้าอยูน่ ี่ ด้วยท่านร้องเรี ยกข้าพเจ้า ท่านก็ตอบว่า ไม่ได้เรี ยก
จงกลับไปนอนเสี ยเถิด ซามูเอลก็ไปนอนอีก 6 พระเยโฮวาห์ทรงตรัสเรี ยกอีกครั้งหนึ่ งว่า “ซามูเอล ๆ”
ซามูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลีบอกว่า ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่ ด้วยท่านได้ร้องเรี ยกข้าพเจ้า แต่ท่านตอบว่า บุตรเอ๋ ยเรา
ไม่ได้เรี ยก จงกลับไปนอนเถิด 7 ซามูเอลยังไม่รู้จกั พระเยโฮวาห์ พระดารัสแห่งพระองค์จึงยังไม่เป็ นที่
สาเหนียกแก่เขา 8 พระเยโฮวาห์ทรงเรี ยกซามูเอลอีกครั้งที่สาม ซามูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลีอีก ข้าพเจ้าอยู่
นี่ ด้วยท่านได้ร้องเรี ยกข้าพเจ้า เอลีรู้วา่ พระเยโฮวาห์ทรงเรี ยกกุมารนั้น 9 จึงบอกซามูเอลว่า จงไปนอน
เถิดถ้าพระองค์ทรงเรี ยก จงทูลว่า ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงตรัสเถิด ด้วยทาสของพระองค์
คอยฟังอยู่ ซามูเอลจึงไปนอนในที่ของตน 10 พระเยโฮวาห์เสด็จมาประทับอยูแ่ ละทรงเรี ยกเหมือนคราว
ก่อนว่า “ซามูเอล ๆ” ฝ่ ายซามูเอลก็ทูลว่า ขอทรงตรัสเถิด ผูท้ าสของพระองค์คอยฟังอยู่ 11 พระเยโฮวาห์
ทรงตรัสแก่ซามูเอลว่า “นี่แน่ะ เราจะกระทาอะไรสักสิ่ งหนึ่งในท่างกลางอิสราเอล บรรดาหูของผูท้ ี่ได้
ยินก็จะสะเทือนสะท้านทั้งสองข้าง 12 ในวันนั้นเราจะกระทาบรรดาสิ่ งที่เราบอกไว้แล้วว่าด้วยวงศ์ของ
เอลีต้ งั แต่ตน้ เดิมจนถึงที่สุดปลาย 13 เราบอกไว้แล้วว่าเราจะพิพากษาวงศ์ของเขาสื บไปเป็ นนิ ตย์ เพราะ
เหตุความผิดซึ่งเขารู้แล้วว่าบุตรชายของเขาได้ทาให้ตวั ลามกไป
แต่เอลีไม่หา้ มปรามเสี ย
14
เพราะฉะนั้นเราได้สัตย์สาบานไว้แล้วต่อวงศ์ของเอลีวา่ การอธรรมของวงศ์เขานั้น จงลบล้างชาระด้วย
เครื่ องบูชายัญ และอาหารถวายไม่ได้ต่อไปเป็ นนิตย์” 15 ซามูเอลก็ไปนอนจนเช้า จึงได้เปิ ดประตูพระ
วิหารแห่งพระเยโฮวาห์ แต่มิอาจที่จะบอกเล่านิมิตให้เอลีทราบ 16 เอลีเรี ยกซามูเอลว่า ซามูเอลเอ๋ ย ซา
มูเอลตอบว่า ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่ 17 เอลีจึงถามว่า พระดารัสซึ่ งพระเยโฮวาห์ทรงตรัสให้ไว้แก่เจ้านั้น คือ
59

อะไรบ้าง? อย่าปิ ดบังจากเราเลย ถ้าเจ้าจะปิ ดบังคาใดจากเรา ตามซึ่ งพระองค์ทรงตรัสไว้แก่เจ้าแล้ว ขอ
พระเจ้าทรงกระทาแก่เจ้าอย่างนั้นและเพิ่มเติมให้อีก 18 ซามูเอลก็แจ้งพระดารัสของพระองค์ให้ท่านฟัง
มิได้ปิดซ่อนเลย ท่านจึงว่า พระเยโฮวาห์เป็ นพระเจ้า ให้ทรงกระทาตามชอบพระทัย 19 ซามูเอลก็
พัฒนาขึ้น และพระเยโฮวาห์ได้ทรงสถิตอยูด่ ว้ ยมิให้วาจาของท่านสู ญไปเสี ยแต่คาเดียว
ซามูเอลต้องการให้เอลีช่วยสอนให้เข้าใจว่า การที่พระเจ้าทรงเรี ยกนั้นคืออะไร ดังนั้นท่านอาจ
จาเป็ นต้องช่วยให้ใครสักคนหนึ่งในชั้นของท่านรู ้จกั สังเกตการณ์เรี ยกของพระเยซูคริ สต์ดว้ ย
พระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงยอมตายเพื่อท่าน พระองค์กาลังทรงเรี ยกเราทุก ๆ คนให้รับใช้พระองค์ ให้
เราฟังพระสุ รเสี ยงของพระองค์ และให้เรายอมเป็ นผูร้ ับใช้พระองค์เหมือนอย่างซามูเอล
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล

ภาคเรียนที่ 3 บทเรียนที่ 12

ซามูเอลได้ ยนิ พระเจ้ าทรงเรียก
เรื่องในพระคัมภีร์ (1 ซามูเอล 3:1-19)
เมื่อซามูเอลล้มตัวลงนอนตอนกลางคืน ตะเกียงในพระวิหารยังจุดอยูร่ ิ บหรี่ ใกล้หีบพระบัญญัติ
ซามูเอลคงรู ้สึกว่าเขาอยูใ่ กล้พระเจ้ามากเพียงไร ตะเกียงเหล่านี้แหละที่ซามูเอลเป็ นผูจ้ ุดให้สว่างอยูเ่ สมอ
คืนวันหนึ่งขณะที่ซามูเอลเข้านอน ซามูเอลได้ยนิ เสี ยงดังออกจากที่มืดเรี ยกชื่อของเขานัน่ เป็ น
พระสุ รเสี ยงของพระเจ้า แต่ซามูเอลไม่เคยรู ้จกั เสี ยงเช่นนั้นมาก่อน เขาคิดว่าเป็ นเสี ยงของเอลีจึงรี บวิง่
ไปหาโดยเร็ วและพูดว่า “ผมอยูน่ ี่ครับ” ซามูเอลเป็ นเด็กเชื่อฟัง และเตรี ยมพร้อมเสมอ ข้อความที่ซา
มูเอลได้ยนิ จากพระเจ้าเป็ นข่าวร้ายไม่น่าชื่นใจเลย แม้วา่ เอลีเป็ นคนดี แต่เขายอมให้ลูกชายทาตามใจ
ตนเอง ลูกชายทั้งสองจึงไม่ดีเหมือนพ่อ คนทั้งสองเป็ นคนไม่ดีพระเจ้าจึงทรงลงโทษเขา และข่าวนี้
แหละเป็ นข่าวโศกเศร้าสาหรับเด็กชายซามูเอลซึ่ งได้รับฟังจากพระเจ้าว่า พระเจ้าจะทรงลงโทษลูกชาย
ของเอลีดว้ ยความตาย
ตอนเช้าซามูเอลลุกขึ้นทาธุ รกิจเกี่ยวกับพลับพลาของพระเจ้า ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าซามูเอลว่า
จะต้องบอกเอลีถึงสิ่ งที่พระเจ้าตรัสแก่ตน ซามูเอลไปเตรี ยมเครื่ องนมัสการประจาวัน และพยายามหนี
หน้าเอลี ในที่สุดเอลีพดู กับซามูเอลว่า “ซามูเอลลูกรัก เจ้าจงเล่าถึงสิ่ งที่พระเจ้าตรัสกับเจ้าเมื่อคืนนี้ให้ฟัง
บ้างซิ อย่าปิ ดบังฉันเลย” ซามูเอลจึงเล่าตามที่พระเจ้าตรัสให้เอลีฟังทุกประการ แม้วา่ จะเป็ นข่าวน่าเศร้า
ก็ตาม
เอลีไม่แปลกใจเลยเพราะเอลีทราบแล้วว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เอลีพดู ว่า “นัน่ เป็ นเรื่ องของพระเจ้า
ขอให้พระเจ้าทรงกระทาตามที่พระองค์ทรงเห็นสมควร”
ข่าวได้แพร่ ไปเหมือนไฟไหม้ป่าลือไปทัว่ ประเทศอิสราเอลว่า พระเจ้าตรัสแก่คนของพระองค์
อีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าคิดว่านางฮันนาคงดีใจมาก เมื่อนางผูเ้ ป็ นมารดาอยูว่ า้ เหว่คนเดียวในเทือกเขาเอ็ฟ
ราอิม เมื่อได้ยนิ ข่าวลูกชายได้เป็ นผูพ้ ยากรณ์ตรัสด้วย พระองค์ทรงแต่งตั้งให้ซามูเอลเป็ นผูส้ ื่ อข่าวแก่
ชาวอิสราเอลทัว่ ไป หลังจากที่พระเจ้าตรัสกับซามูเอล ๆ นาข้อความนั้นไปบอกกับชาวอิสราเอลทุก
ตระกูล
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ซามูเอลแตกต่างกับลูกชายชัว่ ทั้งสองของเอลียงิ่ นัก เด็ก ๆ ที่ไม่ได้เอาใจใส่ ต่อคาตักเตือนของ
พ่อที่ดีของตน ย่อมได้รับความล่มจมและต้องอับอายขายหน้าในเบื้องปลาย และในเวลาเดียวกันเด็กดีที่
รักและเชื่อฟังพ่อแม่และทาตามพระบัญญัติของพระเจ้าย่อมเป็ นผูไ้ ด้รับเกียรติ
เราสามารถรับบทเรี ยนจากบทเรี ยนอันนี้ได้ คือจากเรื่ องของซามูเอลและเรื่ องของเอลีเมื่อพระ
เจ้าตรัสเราต้องฟัง ยอมรับและเชื่อฟัง ระหว่างเอลีกบั นางฮันนานั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากมาย
อะไรเช่นนั้น บางครั้งเราคิดว่าพ่อแม่ของเรารักเราเมื่อพ่อแม่ให้ของทุกอย่างที่เราต้องการเท่านั้น แต่
ความจริ งนางฮันนาแสดงความรักไม่ใช่ดว้ ยการให้ลูกอยูใ่ กล้ ๆ และให้ทุก ๆ อย่างที่ลูกต้องการ หรื อให้
ทุกอย่างที่นางอยากจะให้ลูก แต่นางฮันนาได้ถวายลูกแด่พระเจ้าและได้วางใจมอบลูกไว้แก่พระเจ้าส่ วน
เอลีได้ให้ทุก ๆ อย่างที่ลูกต้องการอย่างใจแคบแล้วทาให้ลูกเสี ยคน และนาความทุกข์โศกเศร้ามาให้เอลี
เอง และทาให้พระเจ้าเสี ยพระเกียรติดว้ ย
จงให้เราช่วยพ่อแม่ของเราให้เป็ นผูซ้ ื่ อสัตย์ในหน้าที่ของเราต่อพระเจ้า และช่วยให้เราทาตาม
คาสั่งของพ่อแม่ คือให้รู้จกั ฟั งและประพฤติตามคาแนะนาที่เฉลียวฉลาดของพ่อแม่ จงจาไว้วา่ ขณะที่ตวั
ท่านเป็ นของประทานมาจากพระเจ้า สาหรับพ่อแม่ของท่าน และพ่อแม่ของท่านก็เป็ นของประทานมา
จากพระเจ้าสาหรับตัวท่านด้วย จงให้เราพยายามทาตัวให้มีค่าในพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระองค์

ควรจา
“ขอทรงตรัสเถิด ด้วยทาสของพระองค์คอยฟังอยู่ 1 ซามูเอล 3:9

ควรตอบ
1. ซามูเอลทูลตอบพระเจ้าว่าอะไรเมื่อเขาได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระเจ้าตรัสเรี ยกชื่อของเขา
................................................................................................................................
2.ข้อความที่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลเป็ นข่าวดีหรื อไม่?..........................................
3. เอลีพดู ว่าอย่างไรเมื่อเอลีได้ยนิ ข่าวเช่นนั้น?.......................................................
4.พระเจ้ายังตรัสกับพวกอิสราเอลผ่านทางซามูเอลต่อไปอีก
หรื อไม่?.......................................................
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ควรทา
ระบายสี รูปซามูเอลไปปลุกเอลีเมื่อได้ยนิ เสี ยงเรี ยกชื่อ
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ภาคที่ 3
ชนชาติอสิ ราเอล

บทเรียนที่ 13

การนาหีบพระสั ญญาไมตรีของพระเยโฮวาห์ ออกสงคราม
ข้ อพระธรรม 1 ซามูเอล 4:1-17
1 ซามูเอล 4:1 ฝ่ ายซามูเอลแจ้งความมายังบรรดาชาวอิสราเอลว่า ให้ชาติอิสราเอลออกไปทา
สงครามตั้งค่ายไว้ริมศิลาชื่อเอเซอร์ ต่อสู ้กบั ชาติฟิลิสเตีย ซึ่ งตั้งค่ายที่เอเฟค 2 พวกฟิ ลิสเตียก็จดั เตรี ยมรี้
พลเพื่อจะต่อสู ้กบั ชาติอิสราเอล ในการสงครามนั้นพวกอิสราเอลก็พา่ ยแพ้แก่พวกฟิ ลิสเตีย เสี ยรี้ ที่สนาม
ประมาณสี่ พนั คน 3 เมื่อพลทหารอิสราเอลกลับค่ายแล้วผูเ้ ฒ่าแก่ท้ งั หลายจึงพูดว่า เหตุไฉนพระเยโฮวาห์
ให้พวกเราอัปราชัยแก่พวกฟิ ลิสเตียวันนี้ ให้พวกเราไปเชิ ญหี บแห่งความสัญญาไมตรี ของพระเยโฮวาห์
ออกจากซีโล มาตั้งไว้ท่ามกลางพวกเรา จะได้ช่วยเราพ้นจากอานาจเงื้อมมือข้าศึก 4 ดังนั้นจึงให้คนไปที่
ซีโล เชิญหีบสัญญาไมตรี ของพระเยโฮวาห์แห่งพลโยธา ผูท้ รงสถิตอยูเ่ หนือคะรู บิมมาจากที่นนั่ เฮฟนี
และฟี นะฮาศ บุตรเอลีท้ งั สองได้อยูท่ ี่นนั่ ต่อหน้าหี บแห่งความสัญญาไมตรี ของพระเจ้า 5 เมื่อหีบแห่ง
ความสัญญาไมตรี ของพระเยโฮวาห์เข้ามายังค่ายนั้น แล้วบรรดาพวกอิสราเอลก็โห่ร้องด้วยเสี ยงอันดัง
จนแผ่นดินสะเทือนสะท้าน 6 ครั้นพวกฟิ ลิสเตียได้ยนิ เสี ยงโห่ร้องจึงถามกันว่า เสี ยงโห่ร้องใหญ่ที่ค่าย
ฮีบรู น้ นั เป็ นสาคัญอะไร? เขาก็รู้ความว่าหี บสัญญาไมตรี แห่งพระเยโฮวาห์มายังค่ายอิสราเอลแล้ว 7
พวกฟิ ลิสเตียจึงสะดุง้ กลัวพูดกันว่า พระเจ้าเสด็จเข้าค่ายนั้นแล้ว จึงพูดว่า วิบากแก่พวกเรา ด้วยในกาล
ก่อนไม่เคยมีเหตุอย่างนี้ เลย 8 วิบากแก่พวกเรา ใครช่วยพวกเราให้พน้ จากพระหัตถ์แห่งพระเหล่านี้ที่
ทรงฤทธานุภาพ? ซึ่ งได้ลงโทษแก่ชาวอาฆปโตด้วยโรคร้ายต่าง ๆ ในป่ า 9 โอ้ชาติฟิลิสเตียทั้งหลายจง
แข็งใจเป็ นบุรุษอันกล้าหาญ เกลือว่าจะต้องปฏิบตั ิชาติฮีบรู เช่นกับที่เคยกระทาแก่พวกเราแต่ก่อน ๆ จง
ต่อสู ้ดว้ ยเต็มกาลังเถิด 10 ครั้นพวกฟิ ลิสเตียได้รบพุง่ จนพวกอิสราเอลพ่ายแพ้แล้ว ต่างคนต่างหนีไปที่
กระโจม ถูกฆ่าฟันเสี ยเป็ นอันมาก จนพลทหารเดินเท้าฝ่ ายอิสราเอลก็ลม้ ลงตามสามหมื่นคน 11 ข้าศึก
จึงเอาหี บแห่งพระเจ้าได้ และบุตรทั้งสองของเอลี คือเฮฟนีกบั ฟี นะฮาศก็ตอ้ งประหารชีวติ เสี ย 12 มีชน
ตระกูลเบนยามินผูห้ นึ่งวิง่ มาจากกองทัพไปยังเมืองซี โลในวันนี้ ด้วยเสื้ อผ้าฉี กขาด และผงธุ ลีอยูบ่ น
ศีรษะ 13 เมื่อมาถึงดูเถิด เอลีนงั่ คอยอยูบ่ นแท่งริ มถนน เพราะมีความวิตกอยูด่ ว้ ยหี บสัญญาไมตรี ของ
พระเจ้า ครั้นบุรุษนั้นเข้ามาแจ้งความที่หวั เมืองแล้ว บรรดาชาวเมืองก็พากันร้องไห้ 14 เมื่อเอลีได้ยนิ
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เสี ยงร้องไห้น้ นั จึงถามว่า เสี ยงร้องไห้วนุ่ วายนั้นเป็ นอะไรกัน? บุรุษผูน้ ้ นั จึงรี บเข้ามาเล่าให้ฟัง 15 เวลา
นั้นอายุเอลีได้เก้าสิ บแปดปี ตาของท่านก็มืดมัวมองไม่ใคร่ เห็น 16 ผูน้ ้ นั จึงเรี ยนเอลีวา่ ข้าพเจ้าเป็ นทหาร
หนีมาจากกองทัพวันนี้ ท่านจึงถามว่า บุตรเอ๋ ยเป็ นอย่างไรกันบ้าง? 17 ผูส้ ่ งข่าวตอบว่า พวกอิสราเอล
หนีพวกฟิ ลิสเตียเสี ยรี้ พลเป็ นอันมากกับทั้งบุตรสองคนของท่าน คือเฮฟนีและฟี นะฮาศนั้นก็ถูกฆ่าเสี ย
แล้ว และหีบของพระเจ้าเขาชิงเอาไปเสี ย 18 เมื่อได้ยนิ ถึงเรื่ องหี บของพระเจ้า เอลีก็ลม้ ลงหงายลงจาก
แท่นริ มประตู คอหักสิ้ นชีพ ด้วยท่านเป็ นคนชราและอ้วนได้ครอบครองประเทศอิสราเอลสี่ สิบปี มาแล้ว
หลังจากที่พวกฟิ ลิสเตียได้ยดึ ครองหี บสัญญาไมตรี ไปไว้ได้ไม่นานนัก ก็เกิดความไม่เป็ นสุ ข
เหมือนตอนแรก ๆ พวกฟิ ลิสเตียได้นาไปไว้ในวิหารพระของพวกเขาซึ่ งมีชื่อว่า พระดาโฆน แต่รุ่งเช้า
เมื่อเปิ ดประตูวหิ ารพระรู ปดาโฆนได้ลม้ ลงต่อหน้าหี บพระสัญญาไมตรี น้ นั ชาวฟิ ลิสเตียก็จบั พระรู ปขึ้น
ตั้งใหม่ ปิ ดประตูแล้วก็ไปเสี ย วันรุ่ งขึ้นพวกเขากลับไปและพบพระของเขาล้มลงที่พ้นื อีก ครั้งนี้มือและ
เศียรของพระรู ปนั้นหักและขาดออกจากไหล่
หี บพระสัญญาไมตรี ไม่ได้นาความชื่นชมยินดีหรื อ
ความสาเร็ จมาให้พวกฟิ ลิสเตียเลย
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ขวัญใจชนทุกวัย
ชนชาติอสิ ราเอล

ภาคที่ 3 บทเรียนที่ 13

การนาหีบพระสั ญญาไมตรีของพระเยโฮวาห์ ออกสงคราม
เรื่องในพระคัมภีร์ (1 ซามูเอล 5:1-18)
ชาติฟิลิสเตียมิได้มารบกวนชนชาติอิสราเอลมาช้านานก่อนหน้านี้ แซมสันทาให้พวกฟิ ลิสเตีย
ขยาดมาหลายปี แต่เดี๋ยวนี้ศตั รู พวกนี้ได้หนั กลับมาทาสงครามกับชนชาติอิสราเอลอีก เวลานั้นเป็ นสมัย
ที่ปุโรหิ ตชราชื่อเอลีเป็ นผูป้ กครองชนชาติอิสราเอลอยู่ เวลานี้เอลีอ่อนกาลังและตาฟางแล้ว ไม่ตอ้ ง
สงสัยเลยว่าพวกฟิ ลิสเตียรู ้สึกว่าจะได้ประโยชน์จากเอลีและจากพวกอิสราเอลในครั้งนี้
จึงได้ฉวย
โอกาสยกทัพมาทาสงคราม
ชนชาติอิสราเอลแพ้สงครามต่อพวกฟิ ลิสเตีย และพวกอิสราเอลถูกฆ่าสี่ ร้อยคน เมื่อพวกทหาร
กลับมาค่าย ผูเ้ ป็ นหัวหน้าถามว่า “ทาไมพวกเราจึงแพ้?”
บรรดาทหารอิสราเอลจึงตอบว่า “เราแพ้สงครามก็เพราะพระเจ้าไม่ได้ประทับอยูก่ บั เรา คราวนี้
ให้เรานาเอาหี บพระสัญญาไมตรี ของพระเยโฮวาห์มาจากพลับพลาไปกับเราในการรบครั้งต่อไป แล้ว
พระเจ้าจะประทับอยูท่ ่ามกลางเรา”
จงจาไว้วา่ หี บพระสัญญาไมตรี ของพระเยโฮวาห์ ประดิษฐ์อยูใ่ นห้องบริ สุทธิ์ ที่สุดในพลับพลา
ของพระเจ้า ในหี บนี้บรรจุศิลาจารึ กพระบัญญัติสิบประการ มีไม้เท้าของอาโรนซึ่ งออกดอก และมีหม้อ
มานาบรรจุอยู่ ดูเถอะว่าต้องมีที่พิเศษในพลับพลาเพื่อเก็บหี บพระสัญญาไมตรี พวกอิสราเอลมีสิทธิ ที่จะ
นาเอาหีบพระสัญญาไมตรี ออกมาจากพลับพลาได้หรื อ?
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าบรรดาปุโรหิ ตชัว่ ช้า
เหล่านั้นลืมไปว่า หี บพระสัญญาไมตรี เป็ นของพระเจ้า และพระองค์ประทับอยูก่ บั สิ่ งนั้น
ลูกชัว่ ของเอลีเป็ นผูร้ ักษาหี บพระสัญญาไมตรี และเดินควบคุมหี บพระสัญญาไมตรี น้ นั ไป เมื่อ
หี บนั้นถูกลูกชายชัว่ ของเอลีนาไป ณ ค่ายของพวกอิสราเอลที่อะเบ็นเอเซอร์ พวกทหารอิสราเอลก็โห่
ร้องตะโกนจนแผ่นดินสะเทือน ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า เขาเชื่อมัน่ ด้วยจริ งใจว่า หี บพระสัญญาไมตรี จะทา
ให้พระเจ้าประทับอยูก่ บั เขา และจะนาชัยชนะมาให้พวกเขา แต่การมัน่ ใจด้วยใจจริ งเช่นนั้นไม่ได้ช่วย
พวกเขาเลย เพราะพวกอิสราเอลได้ทาสิ่ งที่พระเจ้าไม่ประสงค์จะให้ทา
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เมื่อพวกอิสราเอลเห็นหี บพระสัญญาไมตรี อยูใ่ นค่ายของพวกเขา เขาก็โห่ ร้องเสี ยงดังยิง่ กว่า
เสี ยงของทหารโห่ ร้องเมื่อเชิ ญธงชาติเสี ยอีก
พวกฟิ ลิสเตียทาการรบกับพวกอิสราเอลอีก และครั้งนี้ ลูกชายทั้งสองคนของเอลีถูกตีแตกไป
พวกอิสราเอลถูกฆ่า30,000 คน นอกจากนี้พวกฟิ ลิสเตียยังริ บเอาหีบพระสัญญาไมตรี ของพระเจ้าไว้แล้ว
บรรทุกไปไว้ที่เมืองอัศโดค และตั้งไว้ในวิหารพระของเขาชื่อพระดาโฆน และตั้งหี บพระบัญญัติไว้ขา้ ง
ๆ รู ปนั้น
เมื่อเอลีทราบว่าลูกชายชัว่ ทั้งสองคนเป็ นผูค้ วบคุมหี บพระสัญญาไมตรี ไปจากพลับพลา เอลีจึง
นัง่ อยูท่ ี่ประตูเมือง และคอยฟังข่าวการรบ
ชายคนหนึ่งกลับมาจากสนามรบพร้อมด้วยเสื้ อผ้าขาดกะรุ่ งกะริ่ ง และมีดินบนศีรษะแสดงถึง
ความโศกเศร้า เมื่อชายนั้นนาข่าวการรบมาบอก ประชาชนชาวอิสราเอลจึงพากันร้องไห้ เอลีได้ยนิ เสี ยง
คนร้องไห้ก็ถามถึงข่าวการรบ ข่าวที่ทาให้ใจเอลีชอกช้ ามากคือ ลูกชายทั้งสองตายในที่รบ และหีบ
พระสัญญาไมตรี ถูกศัตรู ริบไป เอลีตกใจมาก ล้มหงายหลังตกม้านัง่ และคอหักตาย พระเจ้าทรงเคยบอก
เอลีแล้วว่า เอลีและลูกสองคนจะต้องตายในวันเดียวกัน
คนทัว่ ทั้งเมืองพากันโศกเศร้าและร้องไห้ เพราะสู ญเสี ยหีบพระสัญญาไมตรี มากกว่าจะร้องไห้
เพราะชัยชนะของพวกฟิ ลิสเตีย และซามูเอลต้องโศกเศร้ามากกว่าผูใ้ ดทั้งสิ้ น

ควรจา
“ซึ่งจะพึ่งพระเยโฮวาห์ก็ดีกว่าวางใจในมนุษย์” สดุดี118:8
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