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บทเรียน  1 วนัท่ี 3 กรกฎาคม 1960 
บทเรียน  2 วนัท่ี 10 กรกฎาคม 1960 
บทเรียน  3 วนัท่ี 17 กรกฎาคม 1960 
บทเรียน  4 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 1960 
บทเรียน  5 วนัท่ี 31 กรกฎาคม 1960 
บทเรียน  6 วนัท่ี 7 สิงหาคม 1960 
บทเรียน  7 วนัท่ี 14 สิงหาคม 1960 
บทเรียน  8 วนัท่ี 21 สิงหาคม 1960 
บทเรียน  9 วนัท่ี 28 สิงหาคม 1960 
บทเรียน  10 วนัท่ี 4 กนัยายน 1960 
บทเรียน  11 วนัท่ี 11 กนัยายน 1960 
บทเรียน  12 วนัท่ี 18 กนัยายน 1960 
บทเรียน  13 วนัท่ี 25 กนัยายน 1960 
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ขอขอบคุณ บริษัทกอสเปิลไลท์เปรสส์ 

ทีไ่ด้อนุญาตให้ใช้บทเรียนเพือ่เตรียมคู่มือรววีารศึกษา 

เล่มนี ้
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ภาคที่ 3 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่1 

ชัยชนะทีส่มบูรณ์ 

ข้อพระธรรม โยชูวา 11:1-12 

โยชูวา 11:1 คร้ันอยูม่าเม่ือยาบินเจา้เมืองฮาโซรไดย้นิข่าวนั้น จึงใหทู้ตไปยงัโยบาบเจา้เมืองมา
โดน และเจา้เมืองซิมโรน และเจา้เมืองอคัซาฟ 2 กบัไปยงัเจา้เมืองตามเนินเขาขา้งทิศเหนือ และตาม
ตอนฝ่ายใตท้ะเลคินะโรธ (กาลิลี) และตามท่ีราบ และท่ีสูงในเขตเมืองโดระขา้งทะเล 3 กบัไปยงัชาวคะ
นาอนัทั้งฝ่ายตะวนัออกและฝ่ายตะวนัตก และไปยงัชาวอะโมรี ชาวเฮธชาวฟาริสี และชาวยะบูศซ่ึงอยูท่ี่
ภูเขา และชาวฮีวซ่ึีงอยูเ่นินเขาเอระโมนในแผน่ดินมิศฟา 4 ท่านเหล่านั้นจึงยกบรรดาพลโยธาออกไป มี
พลรบเป็นอนัมาก ประหน่ึงเมด็ทรายริมฝ่ังทะเลทั้งมา้และรถรบมากยิง่ 5 เม่ือกษตัริยเ์หล่านั้นทุกองคม์า
ประชุมกนัตั้งค่ายท่ีน ้าทะเลเมโรม เพื่อจะไดสู้้รบกบัพวกอิสราเอล 6 พระเยโฮวาห์ทรงตรัสแก่โยชูวาวา่ 
“อยา่กลวัเขาเลย ดว้ยพรุ่งน้ีเวลาป่านน้ีเราจะมอบเขาไวใ้ห้ถูกประหารหมดต่อหนา้อิสราเอล เอน็น่องมา้
ของเขาเจา้จะตดัเสีย รถรบของเขาเจา้จะเผาไฟเสีย” 7 ฝ่ายโยชูวายกบรรดาพลรบรีบมารบพุง่เขาท่ีน ้าเม
โรม 8 พระเยโฮวาห์ไดท้รงมอบเขาไวใ้นมือพวกอิสราเอล ใหร้บพุง่ไล่ตามตีเขาไปจนถึงซีโดนใหญ่ 
และถึงมิศราโฟธมายมิ และถึงหุบเขามิศเฟขา้งทิศตะวนัออก ไดฆ่้าฟันเสียจนไม่เหลือสักคนเลย 9 ฝ่าย
โยชูวาไดก้ระท าแก่เขาตามท่ีพระเยโฮวาห์รับสั่งแลว้ คือไดต้ดัเอน็น่องมา้ และเผารถรบเสีย 10 ขณะนั้น
โยชูวาไดก้ลบัมา ตีเมืองฮาโซรได ้ ฟันเจา้เมืองนั้นตายดว้ยคมดาบ ดว้ยแต่ก่อนฮาโซรเป็นประทานแห่ง
แผน่ดินเหล่านั้นทั้งหมด 11 เขาไดฆ่้าฟันชาวเมืองนั้นดว้ยคมดาบ จนลม้ตายหมดมิไดเ้หลือสักคนเลย 
แลว้เผาเมืองฮาโซรเสีย 12 ทุก ๆ เมืองของกษตัริยเ์หล่านั้น ทั้งกษตัริยด์ว้ย โยชูวาก็จบัฟันฆ่าเสียดว้ยคม
ดาบใหถึ้งพินาศหมด ตามท่ีโมเสสผูรั้บใชแ้ห่งพระเยโฮวาห์ไดส้ั่งไวแ้ลว้ 

การติดตามศตัรูส้ินสุดลง คนของโยชูวาฆ่าศตัรูมากมาย และพวกท่ีเหลือไดก้ระจดักระจายไป 
เม่ือโยชูวาไดน้ ากองทพักลบัมายงัเมืองฮาโซร เมืองในราชอาณาจกัรทางเหนือซ่ึงรวมกนัเขา้ต่อสู้รบพุง่
กบัพวกอิสราเอล ผูน้ าท่ีส าคญัคือ เจา้เมืองฮาโซร ยาบินกษตัริยเ์มืองฮาโซรไดห้นีออกจากกองทพั คิดวา่
จะปลอดภยัในก าแพงเมืองของพระองคเ์อง แต่พระองคท์รงคาดผดิไป เพราะเมืองฮาโซรถูกตีแตกเป็น
เมืองแรก ไม่มีชาวเมืองฮาโซรสักคนเดียวรอดชีวติ แมแ้ต่กษตัริย ์และเมืองฮาโซรถูกเผา เมืองฮาโซรถูก
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ท าลาย เพราะเป็นเมืองศูนยร์วมของบรรดาชาติใจร้ายผูซ่ึ้งพระเจา้ไดท้รงพิพากษาลงโทษ เพราะการไร้
ศีลธรรมและความไม่มีพระเจา้ของคนเหล่านั้น 

หลงัจากการท าลายเมืองฮาโซรแลว้ กองทพัของโยชูวาไดบุ้กจากเมืองน้ีไปเมืองโนน้ท าลาย
ชาติคานาอนัเพื่อไม่ใหเ้ขาหวนกลบัมารบหรือต่อสู้กบัชนชาติอิสราเอลอีกต่อไป ปล่อยใหมี้คนเหลืออยู่
พอท่ีจะเพาะปลูก และทะนุบ ารุงรักษาเมืองจนกวา่ชนชาติอิสราเอลยา้ยเขา้มาอยูจ่ริง ๆ พระเยโฮวาห์ได้
ทรงอนุญาตใหช้นชาติอิสราเอลเอาทรัพยส์มบติัออกจากเมืองเหล่านั้นหรือไม่? พระองคต์รัสวา่ ใครจะ
เอาอะไรก็ได ้ ท่าลองวาดภาพถึงทรัพยส์มบติัซ่ึงพวกอิสราเอลตอ้งรวบรวมเอาไวข้ณะตีเมืองหน่ึงไปยงั
อีกเมืองหน่ึงเป็นตน้วา่ ววั ควาย เงิน ทอง เส้ือผา้ ฯลฯ 

โยชูวาท าสงครามกบักษตัริยเ์หล่านั้นทั้งหมดเป็นเวลาชา้นาน มีนกัเรียนพระคริสตธรรมบาง
คนคิดวา่ กองทพัของโยชูวาท าสงครามติดพนักบัชาติคานาอนัทางเหนือประมาณเจด็ปี ในการรบทุก
คร้ังพระเจา้ทรงจดัเตรียมหนทางใหไ้ดช้ยัชนะอยา่งเด็ดขาด โยชูวาเป็นเพียงถือตามค าสั่งของพระเจา้
เท่านั้น จิตใจของชนชาติต่าง ๆ ในดินแดนคานาอนัไดห้นัมาต่อสู้พระเจา้เป็นเวลาชา้นาน ซ่ึงพระองค์
ทรงยอมใหเ้ขาท าตามใจปรารถนาชัว่ของเขา เช่นเดียวกบัท่ีพระองคท์รงอนุญาตใหก้ษตัริยฟ์าโรห์ทรง
กระท าตามใจปรารถนาชัว่ของท่าน เช่นเดียวกบัท่ีพระองคท์รงอนุญาตใหก้ษตัริยฟ์าโรห์ทรงกระท าใน
ประเทศอียปิต ์ ฉะนั้นพระเจา้ทรงจ าเป็นตอ้งท าลายคนเหล่านั้น เพราะพากนัปฏิเสธท่ีจะหนักลบัจาก
ทางชัว่ร้ายของตน และไม่ยอมหนักลบัมาเช่ือพระองค ์ ในท่ีสุดเมืองต่าง ๆ ทางฝ่ายเหนือของแผน่ดิน   
คานาอนั จึงพากนัพา่ยแพส้งครามอยา่งราบคาบ 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที ่3 บทเรียนที ่1 

ชัยชนะทีส่มบูรณ์ 

เร่ืองในพระคมัภีร์ (โยชูวา 11:1-12) 

พระเจา้ทรงสัญญาจะยกแผน่ดินคานาอนัใหช้นชาติอิสราเอล แต่ชนชาติอิสราเอลตอ้งขบัไล่คน
จากแผน่ดินนั้นเอง ซ่ึงกินเวลานานมาก  

เราไดเ้รียนจากภาคท่ีแลว้วา่ เม่ือกษตัริยห์า้พระองคข์องแผน่ดินคานาอนัภาคใตพ้ยายามต่อตา้น
ชนชาติอิสราเอล พระเจา้ทรงบนัดาลใหเ้กิดพายเุห็บฆ่าศตัรูเกือบทั้งกองทพั และเป็นเหตุใหพ้ระอาทิตย์
หยดุน่ิงจนโยชูวาและพรรคพวกสามารถเอาชยัชนะศตัรูได ้ การรบคร้ังน้ีพระเจา้โปรดใหพ้วกอิสราเอล
ชนะพวกคานาอนัภาคใตแ้ละชนะกษตัริยภ์าคใตท้ั้งหา้องคน์ั้น กษตัริยท์างเหนือจะรู้สึกอยา่งไรเม่ือ
ทราบวา่ โยชูวาไดช้ยัชนะกษตัริยภ์าคใตท้ั้งหมด? 

แผน่ดินทางฝ่ายเหนือมีอาณาจกัรเล็ก ๆ หลายอาณาจกัร แต่ละอาณาจกัรมีกษตัริยป์กครอง 
เช่นเดียวกบัทางฝ่ายใต ้

ยาบินเป็นกษตัริยเ์มืองฮาโซรเป็นเมืองส าคญัท่ีสุดทางเหนือของแผน่ดินคานาอนั เม่ือยาบินทรง
ทราบวา่กองทพัโยชูวาชนะอาณาจกัรทางภาคใต ้ พระองคจึ์งทรงหวาดกลวั และทรงพยายามรวบรวม
บรรดาเมืองขา้งเคียงใหม้ารวมก าลงักบัพระองค ์ เพื่อวา่อาจจะสามารถเอาชนะศตัรูร้ายกาจได ้ บรรดา
กษตัริยภ์าคเหนือรวมกองทพัท่ีริมฝ่ังทะเลสาบเมโรมตอนเหนือทะเลสาบกาลิลีนกัท่องเท่ียววา่กนัวา่
สถานท่ีตรงนั้นเป็นท่ี ๆ สวยท่ีสุดในประเทศปาเลสไตน์ แต่บรรดากษตัริยเ์หล่านั้นไม่ไดม้าพบปะกนั
เพื่อชมภูมิประเทศตรงนั้น แต่มารวมทพัเพื่อจะเอาชนะคนของพระเจา้  

โยชูวาอาจตั้งค่ายอยูท่ี่ฆิละฆาล ขณะเม่ือกษตัริยท์างฝ่ายเหนือมารวมก าลงักนัอยูท่ี่ทะเลสาบ   
เมโรม โยชูวาอาจตอ้งใหท้หารเดินทพัเป็นระยะถึง 90 ไมล ์ จึงจะถึงสนามรบ บางทีกองทพัของเขาเดิน
ทางตรงข้ึนไปยงัหุบเขาแถบยาระเด็น รอบ ๆ ทะเลสาบกาลิลี ซ่ึงเป็นท่ี ๆ พระเยซูคริสตเ์สด็จมาประทบั
เป็นเวลาหลายคร้ัง การเดินทพัอาจจะตอ้งกินเวลาหลายวนั แต่พระเจา้ทรงใหส้ัญญาอยา่งน่าอศัจรรยก์บั
โยชูวาวา่ เขาจะไดช้ยัชนะแน่ ๆ ดงัปรากฏในโยชูวา 11:6 
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โยชูวาท าตามท่ีพระเจา้ทรงบญัชาหรือไม่? แน่นอน โยชูวาโจมตีศตัรูแตกกระจดักระจายไปทุก
ทิศทุกทาง พระเจา้ทรงรักษาขอ้พระสัญญาของพระองคว์า่จะใหไ้ดช้ยัชนะหรือไม่? ถูกแลว้ พระเจา้ทรง
บนัดาลใหข้า้ศึกตกอยูใ่นมือของชนชาติอิสราเอล พระเจา้ทรงมีพระบญัชาใหช้นชาติอิสราเอลโจมตี
และขบัไล่ศตัรูเหล่านั้น พระเจา้ทรงมีพระบญัชาให้โยชูวาท าอะไรกบัมา้และรถรบเหล่านั้น? พระองค์
ทรงมีพระบญัชาให้โยชูวาตดัเอน็น่องมา้เหล่านั้น ท่านประหลาดใจไหมวา่ท าไมพระเจา้โปรดให้โยชู
วาห์ท าเช่นนั้น? ท าไมไม่ให้พวกอิสราเอลยดึเอาตวัมา้และรถรบเหล่านั้นไวเ้ล่า เหตุผลคือพระเจา้ทรงมี
พระประสงคใ์หค้นของพระองคเ์รียนรู้จกัไวว้างใจในพระองคมิ์ใช่วางใจในมา้หรือรถรบ แต่มีเหตุอีก
อยา่งหน่ึงก็คือ ชาวคานาอนัใชม้า้และรถรบเป็นส่วนส าคญัในการนมสัการพระอาทิตย ์ หลายปีต่อมา
กษตัริยย์ดูาบางองคย์อมใหก้ารนมสัการดวงอาทิตยม์าครอบง าตน มา้และรถรบไม่มีความผดิบาปในตวั
ของมนัเอง แต่มนัถูกใชใ้นทางท่ีผดิ พระเจา้จึงทรงมีพระประสงคท์ าลายมนัเสีย 

 

ควรจ า 

“อยา่ใหเ้ราเม่ือยล่าในการกระท าดี เพราะวา่ถา้เราไม่ทอ้ถอ้ยเม่ือยลา้ เราจะเก่ียวเก็บผลในเวลา
อนัควร” กาลาเทีย 6:9 

ควรตอบ 

1. กษตัริยย์าบินตดัสินพระทยัท าอะไร?............................................................................ 
2. กษตัริยท์างฝ่ายเหนือมีกองทพัมหึมาพร้อมดว้ยอาวธุมากมายใช่หรือไม่?..................... 
3.โยชูวามีกองทพัพร้อมก าลงัอาวธุอนัมหาศาลหรือไม่? .................................................... 
4. โยชูวาไวว้างใจใครวา่จะไดช้ยัชนะ?............................................................................. 
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ควรท า 

ระบายสีรูปโยชูวาปราบศตัรูโดยเช่ือฟังค าพระเจา้ 
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ภาคที ่3 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่2 

ถ้อยค าคร้ังสุดท้ายของโยชูวา 

ข้อพระธรรม โยชูวา 24:14-28 

โยชูวา 24:14 เหตุฉะนั้นจงเกรงพระเยโฮวาห์ และปฏิบติัพระองคด์ว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต จงทิ้ง
พระเหล่านั้น ซ่ึงบิดาของท่านเคยปฏิบติัท่ีฟากแม่น ้าขา้งโนน้ และในประเทศอียปิต ์ ฝ่ายท่านจงปฏิบติั
รพระเยโฮวาห์ 15 ถา้ไม่พอใจปฏิบติัพระเยโฮวาห์ ในวนัน้ีก็ใหเ้ลือกหาวา่จะปฏิบติัผูใ้ด จะปฏิบติัพระ
ซ่ึงบิดาของท่านไดป้ฏิบติัขา้งแม่น ้าฟากขา้งโนน้พระของชาติอะโมรี ในแผน่ดินซ่ึงท่านอาศยัอยูเ่ด๋ียวน้ี 
แต่ฝ่ายเราทั้งครอบครัวจะปฏิบติัพระเยโฮวาห์ 16 ฝ่ายชนทั้งหลายจึงตอบวา่ ขอใหก้ารท่ีละทิ้งพระเยโฮ
วาห์ไปปฏิบติัพระอ่ืน ๆ นั้น ขาดห่างจากพวกขา้พเจา้เถิด 17 ดว้ยวา่พระเยโฮวาห์พระเจา้ของพวก
ขา้พเจา้ พระองคเ์ป็นผูท้รงน าพวกขา้พเจา้กบับิดาพวกขา้พเจา้ออกจากประเทศอียปิต ์จากท่ีอาศยัซ่ึงเป็น
ทาส และทรงกระท าการอศัจรรยอ์นัใหญ่ต่าง ๆ ใหแ้จง้แก่ตาพวกขา้พเจา้ กบัใหคุ้ม้ครองรักษาขา้พเจา้
ตามทางท่ีไปในท่ามกลางชนชาวเมืองต่าง ๆ 18 พระเยโฮวาห์ไดข้บัไล่พลไพร่ทั้งหลายไปขา้งหนา้พวก
ขา้พเจา้คือ ชาติอะโมรีชาวแผน่ดินน้ี อน่ึงพวกขา้พเจา้จะปฏิบติัพระเยโฮวาห์ เพราะวา่พระองคเ์ป็นพระ
เจา้ของพวกขา้พเจา้ 19 โยชูวาจึงกล่าวแก่พลไพร่วา่ ท่านจะปฏิบติัพระเยโฮวาห์ไม่ได ้ ดว้ยวา่พระองค์
เป็นพระเจา้ อนับริสุทธ์ิพระองคเ์ป็นพระเจา้หึงหวง จะไม่ยกความชัว่และความผดิของท่าน 20 ถา้ท่าน
จะละทิ้งพระเยโฮวาห์ไปปฏิบติัพระอ่ืน ถึงแมว้า่พระองคไ์ดท้รงกระท าการดีแก่ท่านมาแต่ก่อน ๆ 
พระองคก์็จะทรงหนักลบักระท าร้ายใหท้่านเส่ือมสูญไป 21 ฝ่ายพลไพร่จึงเรียนตอบโยชูวาวา่ หามิได ้
แต่ขา้พเจา้คงจะปฏิบติัพระเยโฮวาห์ 22 ฝ่ายโยชูวาจึงกล่าวแก่พลไพร่วา่ ท่านทั้งหลายเป็นพยานต่อ
ตนเองวา่ท่านเลือกพระเยโฮวาห์ส าหรับตนเพื่อจะไดป้ฏิบติัพระองค ์เขาทั้งหลายตอบวา่ พวกเรารับรอง
ได ้ 23 (โยชูวาจึงกล่าววา่) บดัน้ีพระเท็จนั้น ซ่ึงอยูใ่นท่ามกลางพวกท่านจงละทิ้งเสีย นอ้มใจเขา้หาพระ
เยโฮวาห์พระเจา้ของพวกอิสราเอล 24 ฝ่ายพลไพร่จึงเรียกตอบโยชูวาวา่ พระเยโฮวาห์พระเจา้ของพวก
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะปฏิบติั และเสียงตรัสของพระองคพ์วกขา้พเจา้จะฟัง 25 ในเวลาวนันั้นพระเยโฮวาห์
ไดก้ระท าสัญญาไมตรีกบัพลไพร่ ใหเ้ป็นบญัญติัและกฎหมายไว ้ณ เมืองเซเคม็ 26 ถอ้ยค าเหล่าน้ีโยชูวา
ไดจ้ารึกไวใ้นหนงัสือโอวาทแห่งพระเจา้ และไดเ้อาหินใหญ่ตั้งไว ้ ณ ท่ีใตต้น้สน ซ่ึงอยูใ่กลพ้ลบั
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พลาแห่งพระเยโฮวาห์ 27 ฝ่ายโยชูวาไดก้ล่าวแก่พลไพร่ทั้งหลายวา่ ดูเถิดหินน้ีจะเป็นพยานต่อเรา
ทั้งหลาย เพราะหินน้ีไดย้นิบรรดาพระด ารัสแห่งพระเยโฮวาห์ ซ่ึงพระองคท์รงตรัสแก่พวกเรา เหตุฉะน้ี
หินนั้นจะเป็นพยานต่อท่าน เกลือกวา่ท่านจะปฏิเสธพระเจา้ของท่านเสีย 28 แลว้โยชูวาไดป้ล่อยพลไพร่
ทุก ๆ คนไปยงัส่วนท่ีของตน 

บรรดาถอ้ยค าของโยชูวาซ่ึงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอล หลงัจากท่ีไดพ้ดูทบทวนย  ้าใหช้าว
อิสราเอลระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ โยชูวาไดท้  าใหป้ระชาชนท าสัตยส์ัญญาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรต่อพระเจา้ โยชูวาไดป้ระกาศใหป้ระชาชนชาวอิสราเอลเลือกเอาวา่ จะเลือกเอาบรรดาพระ
เจา้สมมุติ ซ่ึงบรรพบุรุษของพวกเขาไดก้ราบไหวน้มสัการแลว้ และประชาชนในประเทศคานาอนัก็
ก าลงันบัถืออยู ่ หรือจะเลือกเอาพระเจา้เท่ียงแทแ้ต่พระองคเ์ดียว โยชูวาไดท้  าใหป้ระชาชนเขา้ใจอยา่ง
แจ่มแจง้วา่ พวกเขาจะแสร้งท าทีอยากปฏิบติัพระเจา้และในเวลาเดียวกนัพวกเขาก็กราบไหวบู้ชารูป
เคารพดว้ย พวกเขาท าอยา่งนั้นไม่ได ้ พวกเขาจะตอ้งปฏิบติัพระเจา้เท่ียงแทแ้ต่องคเ์ดียวอยา่งครบถว้น
จริง ๆ พระเจา้องคบ์ริสุทธ์ิไม่ทรงเตม็พระทยัท่ีจะรับการกราบไหวบู้ชาจากคนท่ีไม่บริสุทธ์ิ หรือ
พระองคเ์จา้จะไม่ทรงอนุญาตปล่อยใหค้วามบาปอยูเ่ฉย ๆ โดยไม่ลงโทษ เหตุผลท่ีพระเจา้ทรงช่วยชน
ชาติอิสราเอลขบัไล่คนหลายชาติท่ีอยูใ่นประเทศคานาอนัใหอ้อกจากประเทศนั้น ก็เพราะชาวคานาอนั
ปฏิเสธไม่ยอมปฏิบติัพระเจา้ซ่ึงเป็นผูเ้นรมิตตวัของเขา นอกจากนั้นยงัด้ือดึงประพฤติยกูบัการไร้
ศีลธรรม และยงักราบไหวบู้ชารูปนั้นเป็นพระสมมุติ พระเจา้ทรงเป็นพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิแท ้ ๆ ซ่ึงผดิจาก
พระองคอ่ื์น ๆ ท่ีพวกคานาอนัประดิษฐส์ร้างข้ึน พระเจา้ทรงเป็นพระเจา้ท่ีทรงรักษาเกียรติศกัด์ิ กล่าวคือ
พระองคไ์ม่ทรงอนุญาตใหมี้การนมสัการร่วมกบัพระสมมุติอ่ืน ๆ พระองคไ์ม่ทรงอนุญาตใหมี้พระอ่ืน
ใดเฉพาะพระพกัตร์พระองคเ์ลย 

ถา้ขา้พเจา้จะถามวา่ มีก่ีคนตอ้งการนมสัการพระเจา้และนมสัการพระองค ์ แต่พระองคเ์ดียว
เท่านั้น เกือบทุกคนคงอยากท าอยา่งนั้น หากไม่ใช่ทุกคนก็ขอใหบ้อกวา่ ใครอยากตอ้งการนมสัการพระ
เจา้องคเ์ดียวบา้ง เป็นการดีท่ีจะใหมี้การเลือกเช่นนั้น แต่ค าสัญญาจะไม่มีราคาอะไร เวน้แต่ค าสัญญานั้น
จะถูกรักษาหรือไดท้  าตาม 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที่ 3 บทเรียนที ่2 

ถ้อยค าคร้ังสุดท้ายของโยชูวา 

เร่ืองในพระคมัภีร์ (โยชูวา 24:14-28) 

ชนชาติอิสราเอลรู้จกัพระเจา้ผูท้รงรักและเมตตากรุณา โยชูวาเพิ่งเสด็จจากการพดูทบทวนซ ้ า
ใหพ้วกอิสราเอลนึกถึงพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของพระเจา้ พวกอิสราเอลยงัตอ้งการนมสัการพระเจา้ผู ้
ยิง่ใหญ่ผูซ่ึ้งท าอะไรมากมายใหแ้ก่เขาหรือไม่? หรือวา่พวกเขาจะหนักลบัไปหาพระเทียมเทจ็ไร้ค่าและ
เป็นพระท่ีช่วยใครไม่ได ้ ชนชาติอิสราเอลจะตอ้งเป็นผูเ้ลือกเอาเอง โยชูวาไม่ตอ้งการใหช้นชาติ
อิสราเอลคนใดพยายามนมสัการพระเจา้โดยแบ่งใจแต่ส่วนหน่ึง และในเวลาเดียวกนัก็นมสัการพระ
เทียมเทจ็ไปดว้ย  

ถา้หากวา่ชาวอิสราเอลจะนมัสการพระเจา้ของเขา ๆ ควรนมสัการกราบไหวพ้ระองคห์มดทั้ง
หวัใจ บางคนไดห้ลงกราบไหวน้มสัการพระเทียมเทจ็ไปแลว้ ดงันั้นโยชูวาจึงสั่งใหเ้ขา “ละทิ้งพระอ่ืน 
ๆ” เสีย ชาวอิสราเอลบางคนหนัไปนบัถือพระเทียมเทจ็ซ่ึงพวกเขาเคยนมสัการในประเทศอียปิต ์โยชูวา
ไดอ้ธิบายวา่ เขาไม่สามารถนบัถือหรือนมสัการพระเจา้ไดอ้ยา่งจริง ๆ ถา้หากวา่พวกเขาอยากนบัถือ
พระองคอ่ื์น ๆ ดว้ย โยชูวาบอกวา่ หากเขาไม่ตอ้งการนบัถือพระเจา้เท่ียงแทแ้ต่องคเ์ดียว พวกเขาก็ตอ้ง
ตดัสินใจเลือกนบัถือพระองคใ์ดองคห์น่ึง โยชูวาไดป้ระกาศแก่ชนชาติอิสราเอลวา่ ท่านกบัครอบครัว
ของท่านก าลงัจะท าอะไร โยชูวาตดัสินใจเลือกเอาอยา่งไหน? 

ชาวอิสราเอลไดต้อบโยชูวาวา่อยา่งไร? ประชาชนชาวอิสราเอลไดใ้หเ้หตุผลมากนอ้ยเท่าไรใน
การท่ีแสดงวา่ พวกเขาเลือกนมสัการพระองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เท่ียงแทเ้ป็นพระเจา้ของเขา? มีเหตุผลอยูส่ี่
ขอ้ ปรากฏในโยชูวา บท 24: 17, 18 คือ 

1. พระเจา้ทรงน าเราออกมาจากประเทศอียปิต์ 
2. พระเจา้ไดท้รงกระท าการอิทธิฤทธ์ิอศัจรรยย์ิง่ใหญ่หลายประการ 
3. พระเจา้ทรงปกปักรักษาในการเดินทางของเรา 
4. พระเจา้ทรงขบัไล่พวกศตัรูของเรา 



 12 

โยชูวารู้ดีวา่ ชนชาติอิสราเอลใหค้  าสัญญาก็ง่ายกวา่ท่ีจะปฏิบติัตามหรือรักษาตามค าสัญญา    
โยชูวาตอ้งการใหพ้วกอิสราเอลรู้สึกวา่ เขาเหล่านั้นก าลงัท าอะไร โยชูวาอธิบายวา่พวกอิสราเอลจะ
นมสัการกราบไหวพ้ระเจา้ไม่ได ้ ถา้เขายงักราบไหวห้รือนมสัการพระองคอ่ื์นดว้ย พระเจา้ของชนชาติ
อิสราเอลทรงเป็นพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิ ซ่ึงพระองคจ์ะทรงลงโทษเขา หากเขาไม่รักษาขอ้สัญญาของเขา 

แต่พวกอิสราเอลมีความเช่ือมัน่ในตนเองมาก เขาแน่ใจวา่ เขาสามารถท าทุกส่ิงท่ีพระเจา้มีพระ
บญัชาใหเ้ขาท าไดท้ั้งหมดทุกขอ้ เขาไม่รู้สึกวา่ เขาอ่อนก าลงัและเป็นคนบาปอยา่งไรบา้ง เขาตอบอยา่ง
มัน่ใจวา่ “เราจะนมสัการพระเจา้ผูเ้ท่ียงแท”้ 

แต่พวกอิสราเอลยอมละทิ้งพระเจา้องคอ่ื์น ๆ หรือไม่? โยชูวาไดเ้ตือนพวกอิสราเอลเก่ียวกบั
การนบัถือพระเจา้ถึงสามคร้ัง และทั้งสามคร้ังพวกอิสราเอลรับวา่ เขาจะนบัถือและนมสัการพระเจา้ แต่
ไม่มีสักคร้ังเดียวท่ีพวกเขายอมสัญญาวา่จะละทิ้งพระเทียมเทจ็ 

โยชูวาอายไุด ้ 110 ปี ก็เสร็จการงานซ่ึงพระเจา้ทรงมอบหมายใหเ้ขาท า เม่ือโยชูวาตาย ราษฎร
ไดฝั้งศพไวใ้กลบ้า้นของท่านคือตรงใจกลางแผน่ดินคานาอนั 

ตราบเท่าท่ีโยชูวาและพวกหวัหนา้ผูรั้บใชป้ระเทศมารุ่นเดียวกบัโยชูวายงัมีชีวติอยู ่ ชนชาติ
อิสราเอลก็คงรักษาขอ้สัญญาไวคื้อ ยอมนบัถือและนมสัการพระเจา้ แต่ภายหลงัจากหวัหนา้ตาย
หมดแลว้ พวกอิสราเอลไดล้ะทิ้งพระเจา้ หลายคนไปนมสัการพระเทียมเทจ็ คือนมสัการรูปเคารพท่ีท า
ดว้ยไมแ้ละหิน ซ่ึงพวกเขามองเห็นไดด้ว้ยตา แลว้พากนัลืมพระเจา้ท่ีแทจ้ริงซ่ึงทรงพระชนมอ์ยู ่ ผูท้รง
เป็นพระวิญญาณยิง่ใหญ่ท่ีมองเห็นตวัตนไม่ได ้เพราะทรงเป็นพระวญิญาณ 

ควรจ า 

“จงระลึกถึงพระราชกิจอนัประหลาด ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงกระท านั้น คือ การอศัจรรยแ์ละค า
พิพากษาท่ีออกจากพระโอษฐข์องพระองค์” 1 โครินธ์ 16:12 

ควรตอบ 

(จงเติมค าในช่องวา่ง) 
1. พระเจา้ทรงน า................ออกจาก............................... 
2. พระเจา้ทรงท าการอิทธิฤทธ์ิอศัจรรย.์.......................... 
3. พระเจา้ทรงปกปักรักษา............................................... 
4. พระเจา้ทรงขบัไล่........................................................ 
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ควรท า 

เขียนกอ้นหินใตต้น้ไมเ้ช่นเดียวกบัท่ีโยชูวาไดท้  าเพื่อเตือนชนชาติอิสราเอลใหป้ฏิบติัพระเจา้ 
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ภาคที ่3 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่3 

กเิดโอนผู้กล้าหาญ (1) 

ข้อพระธรรม ผู้วนิิฉัย 6:1,11-24 

ผูว้นิิฉยั 6:1 ภายหลงัพวกอิสราเอลไดก้ระท าผดิต่อพระเนตรพระเยโฮวาห์ พระองคจึ์งทรงมอบ
เขาไวใ้นมือชาวเมืองมิดยานเจด็ปี 11 ทูตพระเยโฮวาห์นัง่อยูใ่ตต้น้สนต าบทอพัรา อพัราเป็นบา้นของโย
อาศพงศพ์นัธ์ุอะบีเอศรี ส่วนกิเดโอนบุตรก าลงันวดขา้วสาลีอยูใ่นหีบน ้าองุ่น หวงัจะซ่อนใหพ้น้ตาพวก
มิดยาน 12 ทูตพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่กิเดโอน ตรัสวา่ ท่านบุรุษกลา้หาญเอ๋ย พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่
ดว้ยท่าน 13 กิเดโอนจึงทูตตอบวา่ ท่านเจา้ขา้ ถา้พระเยโอวาห์ทรงสถิตอยูด่ว้ย เป็นไฉนเหตุร้ายน้ีจึงเกิด
แก่พวกขา้พเจา้เล่า? การอศัจรรยต่์าง ๆ ของพระองคซ่ึ์งปู่ ยา่ตายายเคยเล่าใหพ้วกขา้พเจา้ฟังอยูท่ี่ไหน
เล่า? วา่พระเยโฮวาห์ไดท้รงน าพวกขา้พเจา้จากแผน่ดินอียปิตข้ึ์นมามิใช่หรือ? แต่สมยัน้ีพระเยโฮวาห์
ทรงละทิ้งขา้พเจา้เสียแลว้ มอบไวใ้นมือพวกมิดยาน 14 พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรกิเดโอนแลว้ทรง
ตรัสวา่ จงไปช่วยพวกอิสราเอลใหพ้น้มือมิดยานดว้ยก าลงัอนัน้ี เราใชใ้หไ้ปแลว้มิใช่หรือ? 15 กิเดโอน
ทูลวา่ ขา้แต่พระองค ์ ขา้พเจา้จะช่วยพวกอิสราเอลใหร้อดพน้อยา่งไรได?้ ดว้ยเช้ือวงศข์องขา้พเจา้ต ่าใน
ตระกลูมะนาเส ส่วนตวัขา้พเจา้เป็นผูน้อ้ยท่ีสุดในวงศข์องบิดา 16 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่เขาวา่ เราจะอยู่
ดว้ยเจา้เป็นแน่เจา้จงตีผลาญพวกมิดยานดุจคน ๆ เดียว 17 กิเดโอนก็ทูลพระองคว์า่ ถา้แมข้า้พเจา้ได้
ประสบความเมตตาต่อพระเนตรพระองคแ์ลว้ ขอพระองคท์รงโปรดใหข้า้พเจา้เห็นส าคญัวา่ พระองค์
เป็นผูต้รัสแก่ขา้พเจา้ 18 ขออยา่พึ่งไปจากท่ีน่ี กวา่ขา้พเจา้จะไดน้ าเคร่ืองบูชามาถวายเฉพาะพระพกัตร์
พระองค ์พระองคท์รงตรัสวา่ เราจะคอยอยูจ่นเจา้กลบัมา 19 กิเดโอนก็ไปจดัแจงลูกแพะตวัหน่ึง แป้งไม่
มีเช้ือถงัหน่ึง กบัเน้ือใส่กระจาด น ้าแกงก็ใส่หมอ้ น ามาถวายท่ีใตต้น้สน 20 ทูตพระเจา้รับสั่งวา่ จงเอา
เน้ือกบัขนมไม่มีเช้ือ วางท่ีศิลาน้ี แลว้จนเทน ้าแกงออกถวาย เขาก็ท าเช่นนั้น 21 ทูตพระเยโฮวาห์ก็
เหยยีดปลายไมเ้ทา้ซ่ึงถือไวถู้กเน้ือกบัขนมไม่มีเช้ือ และไฟลุกข้ึนจากศิลา ไหมกิ้นเน้ือกบัขนมไม่มีเช้ือ
เสียหมด ภายหลงัทูตพระเยโฮวาห์ก็หายพน้ตาเขาไป 22 คร้ังกิเดโอนเห็นวา่ทูตองคน์ั้นเป็นทูตของพระ
เยโฮวาห์ โอข้า้แต่พระเยโอวาห์เจา้ ดว้ยขา้พเจา้ไดเ้ห็นทูตพระองคเ์ฉพาะหนา้ 23 พระเยโฮวาห์ทรงตรัส
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แก่เขาวา่ “จงเป็นสุขส าราญเถิด อยา่กลวัเลย เจา้จะไม่ตาย” 24 กิเดโอนก็สร้างเคร่ืองบูชาถวายพระเยโฮ
วาห์ท่ีนัน่ เรียกช่ือวา่เยโฮวาซาโลม สุขส าราญ แท่นยงัอยูท่ี่ต  าบทอพัรา อะบีเอศรีจนทุกวนัน้ี 

ความเส่ือมโทรมของชนชาติอสิราเอล 

1. ชนชาติอิสราเอลยอมใหช้าวคานาอนัอาศยัอยูท่่างกลางพวกเขา แทนท่ีจะขบัไล่ออกไป มีการ
ประนีประนอม กบัคนบาป การเช่ือฟังพระเจา้ 

2. ชนชาติอิสราเอลแต่งงานกบัคนท่ีนบัถือศาสนาอ่ืน 
3. ชนชาติอิสราเอลถูกชกัน าไปสู่การไหวรู้ปเคารพ 
ในแผน่ดินแห่งค าทรงสัญญาซ่ึงพระเจา้ประทานใหช้นชาติอิสราเอล พวกศตัรูไดม้าอยูเ่พิ่มข้ึน 

และเขา้มาอยูเ่หมือนตัก๊แตน (ผูว้นิิฉยั 6:5) ไดล้กัเอาพืชพนัธ์ุธญัญาหารไปจากชาวนา ดงันั้นพวก
อิสราเอลจึงจะเกือบอดอาหาร 

พระเจา้ทรงบญัชาใหผู้พ้ยากรณ์มาบอกชนชาติอิสราเอลวา่ จะมีความล าบากเกิดข้ึนเพราะเขา
ไดล้ะลืมพระองคแ์ละนมสัการรูปเคารพ 
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ขวญัใจชนทุกวยั  

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที ่3 บทเรียนที ่3 

กเิดโอนผู้กล้าหาญ (1) 

เร่ืองในพระคมัภีร์ (ผู้วนิิฉัย 6:1, 11-24) 

ขณะเม่ือโยชูวาและพวกผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ยงัมีชีวติอยู ่ ชนชาติอิสราเอลก็รักษาค ามัน่สัญญาของเขาไว ้
แต่ในท่ีสุดพวกอิสราเอลก็ไม่ระมดัระวงัและท าความชัว่ร้ายในคลองพระเนตรพระเยโฮวาห์ นัน่เป็นยคุ
มือท่ีสุดส าหรับประวติัศาสตร์ชนชาติอิสราเอล ประมาณ 170 ปีหลงัจากท่ีโยชูวาไดก้ล่าวอ าลาคร้ัง
สุดทา้ยคือเม่ือชนชาติอิสราเอลใหค้  าสัญญาวา่ “เราจะนมสัการพระเจา้เท่ียงแท”้ แทนการรักษาค ามัน่
สัญญา และท าลายรูปเคารพท่ีพวกศตัรูซ่ึงไม่นบัถือพระเจา้นมสัการ พวกอิสราเอลปล่อยใหรู้ปเคารพ
ตั้งอยูใ่นท่ีเนินเขาสูง ๆ และต่อมาไม่นานนกัชนชาติอิสราเอลก็เร่ิมนมสัการพระเทียมเทจ็เหล่านั้น 
เพราะเหตุนั้นเองพวกศตัรูไดก้ลบัมาท าความยุง่ยากใหก้บัชนชาติอิสราเอลสมจริงดงัท่ีโยชูวาเคยเตือน
พวกเขา เม่ือพวกอิสราเอลร้องออ้นวอนขอความช่วยเหลือต่อพระเยโฮวาห์ พระองคไ์ม่ไดพ้ระราชทาน
ผูช่้วยมาทนัที แต่ทรงประทานศาสดาพยากรณ์สอนพวกเขารู้ถึงความบาป  

ในบทเรียนวนัน้ี พวกมิดยานไดม้าสู้รบกบัชนชาติอิสราเอล พวกมิดยานเหล่านั้นคือพวก
อาหรับท่ีป่าเถ่ือน เป็นพวกท่ีอาศยัอยูต่ามชายแดนทะเลทราย พวกน้ีไม่ท านาเอง แต่คอยดูวา่ชาว
ประเทศใดพร้อมจะเก็บเก่ียวขา้ว พวกมิดยานก็จะไปปลน้เอาพืชพนัธ์ุ ธญัญาหารจากเพื่อนบา้นทนัที 

เจด็ปีแลว้ท่ีพวกมิดยานลงมาปลน้ทุกปีในฤดูเก็บเก่ียว และมาเอาพืชพนัธ์ุธญัญาหารไปส้ิน จน
พวกอิสราเอลไม่มีอาหารพอเหลือส าหรับตนและสัตวเ์ล้ียง และไม่เพียงแต่เท่าน้ี พวกมิดยานยงัไดน้ าฝงู
แกะและฝงูอูฐมากินหญา้หมด พวกอิสราเอลถูกขบัไล่ไปจากหมู่บา้นและทุ่งนา และตอ้งซ่อนอยูใ่นถ ้า
ตามภูเขา และตามซอกเขาท่ีแขง็แรง ถา้ปลูกพืชชาวอิสราเอลตอ้งท าท่ีซ่อนฝังไวใ้นหลุมใตดิ้น เช่นกรณี
ของกิเดโอนตามบทเรียนของเราวนัน้ี กิเดโอนไดซ่้อนท่ีนวดขา้วไวใ้นท่ีหีบน ้าองุ่น ซ่ึงพวกมิดยานไม่
สาสารถมองเห็นได ้

วนัหน่ึงเม่ือกิเดโอนก าลงันวดขา้วสาลีอยูใ่นท่ีซ่อน เขาเห็นคนแปลกหนา้คนหน่ึง ซ่ึงกิเดโอนรู้
ดีวา่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดา ชายนั้นนัง่อยูใ่ตต้น้โอค๊ใหญ่ ท่ีต าบทอพัรา ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่กิเดโอน
ขณะนั้นก าลงัรู้สึกโศกเศร้ามากในเม่ือคิดถึงเพื่อนร่วมชาติก าลงัไดรั้บความทุกขเ์หมือนกนั เม่ือกิเดโอน
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เห็นทูตสวรรคข์องพระเจา้มาเยีย่ม และกิเดโอนไดย้นิทูตสวรรคน์ั้นพดูกบัท่านวา่ “พระเจา้จะสถิตอยู่
กบัท่าน ท่านเป็นบุรุษกลา้หาญ จงออกไปช่วยชนชาติอิสราเอลใหพ้น้จากอ านาจของพวกมิดยาน และ
พระเยโฮวาห์จะสถิตอยูก่บัท่าน” 

ควรจ า 

“พระเยโฮวาห์ทรงตรัสแก่เขาวา่ เราจะอยูด่ว้ยเจา้เป็นแน่” ผูว้นิิฉยั 6:16 

ควรตอบ 

(จงลากเส้นโยงไปยงัวลีท่ีถูกตอ้ง) 
1. ในขณะท่ีโยชูวาและพวกผูเ้ฒ่าผูแ้ก่มีชีวิตอยู ่ พระเยโอวาห์จะอยูก่บัท่าน 
2. ชนชาติอิสราเอลไดใ้หค้  ามัน่สัญญา  ชนชาติอิสราเอลก็รักษาขอ้สัญญาของเขา 
3. ในเจด็ปี     จากหมู่บา้นของเขา 
4. พวกอิสราเอลถูกขบัไล่ไปเสีย   เราจะปฏิบติันมสัการพระเจา้ 
5. กิเดโอนก าลงันวดขา้วสาลีอยู ่   ในท่ีซ่อนท่ีน่าแปลกประหลาด 
6. ทูตสวรรคพ์ดูวา่    พวกมิดยานลงมาทุกปี 
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ควรท า 

ระบายสีรูปทูตสวรรคป์รากฏแก่กิเดโอน 
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ภาคที ่3 

ชนชาติอสิราเอล       บทเรียนที ่4 

กเิดโอนผู้กล้าหาญ (2) 

ข้อพระธรรม ผู้วนิิฉัย 6: 25-40 

ผูว้นิิฉยั 6:25 และคืนวนันั้น พระเยโฮวาห์ตรัสสั่งเขาวา่ “จงเอาโคผูท่ี้สองของบิดามีอายเุจด็ปี 
จงท าลายแท่นของบิดาท่ีเคยถวายเคร่ืองบูชาบาละ และฟันตน้ไมรู้ปเคารพท่ีลอ้มรอบนั้นเสีย 26 จงก่อ
เป็นแท่นถวายเคร่ืองบูชาพระเยโฮวาห์พระเจา้ของตนบนยอดป้อมน้ีใหเ้รียบร้อย แลว้เอาโคตวัผูท่ี้สอง
เป็นเคร่ืองบูชายญั ใชไ้มรู้ปเคารพซ่ึงจะตดันั้นเป็นฟืน” 27 กิเดโอนเลือกคนใชข้องตนสิบคนไปท าตาม
พระเยโฮวาห์รับสั่ง เม่ือไม่กลา้ท าในเวลากลางวนั เพราะกลวัเช้ือวงศข์องบิดาและชาวเมืองก็ใหท้  าใน
เวลากลางคืน 28 คร้ันรุ่นเชา้ชนชาวเมืองต่ืนนอน เห็นแท่นบาละถูกร้ือเสีย และตน้รูปเคารพรอบแท่ง
นั้นก็ตอ้งฟันเสีย และโคตวัท่ีสองก็บูชาอยูบ่นแท่นท่ีสร้างใหม่ 29 จึงถามกนัวา่ ใครท าดงัน้ี? เม่ือสืบถาม
แลว้มีคนบอกวา่ กิเดโอนบุตรโยอาศเป็นผูท้  า 30 บรรดาชาวเมืองจึงบอกโยอาศวา่ จงมอบบุตรของท่าน
มาประหารเสีย ดว้ยเขาร้ือแท่นบูชาบาละและฟันรูปเคารพรอบแท่นนั้นเสียแลว้ 31 ฝ่ายโยอาศตอบ
บรรดาคนท่ีมาฟ้องนั้นวา่ พวกเจา้จะวา่ความแทนบาละหรือ? จะช่วยบาละใหร้อดหรือ? ผูใ้ดวา่แทนบา
ละจงใหผู้น้ั้นถูกประหารเสียในเวลารุ่งเชา้ ถา้แมน้บาละเป็นพระ จงใหว้า่ความฝ่ายตนเองเถิด เพราะมีผู ้
มาร้ือแท่นเสีย 32 วนันั้นก็ตั้งช่ือท่านวา่ ยะรูบาละ ใจความวา่ ใหบ้าละต่อสู้ความฝ่ายตนเอง เหตุท่ีมีผูม้า
ร้ือแท่นเสีย 33 คร้ันนั้นชาวเมืองมิดยาน และอะมาเลค และชนชาวเขตตะวนัออกรวมกนัยกขา้มมาตั้ง
ค่อยอยูบ่นดินราบเยศเรล 34 พระวญิญาณแห่งพระเยโฮวาห์สวมทบักิเดโอน ท่านก็เป่าแตร แลว้
พงศพ์นัธ์ุอะบีเอศรีก็รวมกนัตามมา 35 ท่านจึงใชค้นไปทัว่เขตมานาเส เขาก็ยกตามมาดว้ยแลว้ใชค้นไป
ทัว่เขตอาเซอร์ เขตซะบูโลน เขตนพัธาลี เขาทั้งหลายก็พากนัยกเขา้มา 36 กิเดโอนจึงทูลพระเจา้วา่ ถา้
แมน้พระองคจ์ะทรงช่วยพวกอิสราเอลใหร้อดโดยมือขา้พเจา้ ดุจพระองคท์รงปฏิญาณไว ้ 37 ขา้พเจา้จะ
วางกลุ่มขนแกะท่ีลานนวดขา้ว แมน้มีน ้าคา้งเฉพาะท่ีขนแกะเท่านั้น แต่ท่ีดินรอบนั้นแหง้ ขา้พเจา้คงรู้วา่
พระองคจ์ะทรงช่วยพวกอิสราเอลใหร้อดโดยมือขา้พเจา้ ดงัพระองคท์รงปฏิญาณไว ้ 38 การก็เป็นไป
อยา่งนั้น เม่ือรุ่งเชา้ต่ืนนอนแลว้ ท่านจึงเอาขนแกะอดัเขา้ บิดน ้าก็ไหลออกจากขนแกะ ไดน้ ้าคา้งเตม็
ชาม 39 กิเดโอนจึงทูลพระเจา้วา่ ขอพระองคอ์ยา่ทรงพระพิโรธ ขา้พเจา้จะขอทูลแต่อีกคร้ังเดียว ขอให้
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ขา้พเจา้ลองดว้ยขนแกะอีกคร้ังหน่ึงเถิด คราวน้ีใหข้นแกะแหง้นั้น ส่วนท่ีดินใหน้ ้าคา้งเปียกหมด 40 ใน
คืนวนันั้นพระเจา้ทรงกระท าตามท่ีขอคือใหข้นแกะทั้งนั้นแหง้อยูแ่ต่ใหมี้น ้าคา้งอยูท่ ัว่พื้นดิน  

เม่ือพระคริสตท์รงเรียกเราให้ท าการของพระองค ์ พระองคจ์ะประทานพลงัฤทธ์ิอ านาจใหเ้รา
ท างานซ่ึงพระองคท์รงมีพระประสงคใ์หเ้ราท า ตามล าพงัเราเองเราไม่สามารถท าอะไรได ้ แต่เม่ือเรา
ท างานกบัพระองคเ์ราสามารถท าทุกอยา่งได ้ เราควรหวาดกลวัหรือ? เม่ือเราทราบวา่พระคริสตผ์ูท้รง
สัญญาวา่จะสถิตอยูก่บัเราเสมอ และจะประทานความกลา้หาญและประทานฤทธ์ิอ านาจใหเ้รา เราควร
พดูอยา่งเปาโลวา่ “ขา้พเจา้กระท าทุกส่ิงไดโ้ดยพระเยซูคริสตเ์ป็นผูท้รงชูก าลงัขา้พเจา้” ฟิลิปปี 4:13 

พระคริสตจ์ะประทานความกลา้หาญใหแ้ก่เรา เพื่อใหเ้ราออกไปบอกเร่ืองราวของพระองคแ์ก่
ผูอ่ื้น พระองคจ์ะประทานความกลา้หาญ ใหเ้รากลา้พดูค าวา่ “ไม่” ในเม่ือมีการทดลองพระองคจ์ะ
ประทานความกลา้หาญให้เราท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง แมว้า่พวกเพื่อน ๆ จะหวัเราะเยาะเยย้เรา และแหยเ่ราให้
ร าคาญใจ 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที่ 3 บทเรียนที ่4 

กเิดโอนผู้กล้าหาญ (2) 

เร่ืองในพระคมัภีร์ (ผู้วนิิฉัย 6:25-40) 

คืนเดียวกนันั้นเม่ือกิเดโอนก าลงัจะหลบั พระเจา้ตรัสกบักิเดโอนอีกคร้ังหน่ึง พระองคต์รัสสั่ง
ใหกิ้เดโอนไปร้ือแท่นบูชาซ่ึงพอ่ของกิเดโอนสร้างข้ึนส าหรับบูชาพระบาละ และใหส้ร้างอีกแท่นหน่ึง 
ณ ท่ีเดียวกนัเพื่อถวายเคร่ืองบูชาพระเจา้ และใหเ้อาววัตวัผูข้องพ่อของเขามาถวายเป็นเคร่ืองบูชาดว้ย 
และกิเดโอนกบัพรรคพวกอีกสิบคนก็ไปร้ือแท่นบูชาพระบาละเสียส้ิน และฟันท าลายรูปสลกัท่ีท าดว้ย
ไมเ้ป็นรูปเคารพช่ืออชัราเสีย และท าลายแท่นบูชารูปเคารพดว้ย และ ณ ท่ีนั้นกิเดโอนไดส้ร้างแท่นบูชา
ส าหรับพระเจา้ของชนชาติอิสราเอลข้ึนแทนท่ี พระเจา้ทรงเป็นพระเจา้เท่ียงแทแ้ต่พระองคเ์ดียว และกิ
เดโอนไดน้ าววัตวัผูห้นุ่มตวัหน่ึงเผาถวายเป็นเคร่ืองบูชา กิเดโอนท าการน้ีในตอนกลางคืน เพราะกลวั
ชาวเมืองนั้นจะเห็น 

พอตอนเชา้ชาวบา้นจะไปนมสัการรูปเคารพของพวกเขา ก็พบวา่รูปเคารพถูกท าลายและแท่น
บูชาถูกร้ือลงเสียแลว้ และท่ีนัน่มีแท่นบูชาส าหรับพระเยโฮวาห์เจา้แทนท่ี และบนแท่นนั้นมีซากรูป
เคารพท าดว้ยไมก้ าลงัไหมอ้ยูใ่ตว้วัท่ีเผาบูชา 

เม่ือคนเหล่านั้นเห็นวา่แท่นบูชาของพวกเขาถูกท าลายเช่นนั้น จึงพากนัไปหาพอ่ของกิเดโอน
และบอกควรฆ่ากิเดโอนเสีย เพราะท าลายแท่นบูชา ชาวบา้นคิดวา่ควรฆ่ากิเดโอนเพราะกิเดโอนได้
ท าลายรูปพระบาละซ่ึงพวกเขานบัถือเป็นพระเจา้ของเขาในเวลานั้น 

 พอ่ของกิเดโอนไม่โกธร แต่พดูวา่ “ถา้พระบาละเป็นพระเจา้จริง ๆ พระบาละควรจะรักษา
ตนเองได ้ และคงจะท าโทษผูท้  าลายรูปของตนเช่นนั้น ท่านทั้งหลายจะไปช่วยพระบาละท าไมปล่อยให้
พระบาละช่วยตนเองดีกวา่” 

เม่ือชาวบา้นพวกนั้นเห็นวา่ พระบาละไม่ไดท้  าอนัตรายแก่คนท่ีท าลายแท่นบูชาและรูปตน คน
พวกนั้นจึงเลิกถือพระบาละ แลว้หนักลบัมาหาพระเยโฮวาห์พระเจา้ของเขา 

ก่อนท่ีกิเดโอนจะน ากองทพัไปรบกบัพวกมิดยาน กิเดโอนตอ้งการไดห้มายส าคญัจากพระเจา้ 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่เขาจะไดช้ยัชนะ กิเดโอนไดใ้ชข้นแกะกลุ่มหน่ึงพิสูจน์ค าสัญญาของพระเจา้ กลุ่มขน
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แกะคือ ขนแกะตดัมาจากตวัแกะ กิเดโอนขอพระเจา้ใหน้ ้ าคา้งตกเฉพาะตรงกลุ่มขนแกะนั้นเท่านั้น และ
ใหพ้ื้นรองรอบ ๆ นั้นแหง้สนิท 

บางทีคืนนั้นกิเดโอนอาจไม่ไดห้ลบัมากนกั คอยเฝ้าดูวา่พระเจา้จะทรงตอบค าทูลขอของเขา
และประทานหมายส าคญัให้กิเดโอนหรือไม่? แน่นอน พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของกิเดโอนท่ีขน
แกะนั้นมีน ้าคา้งมาก จนกิเดโอนบีบน ้าจากขนแกะไดเ้กือบเตม็ชาม แต่พื้นดินแหง้สนิท 

กิเดโอนพอใจหรือเปล่าวา่พระเจา้จะใหกิ้เดโอนไดช้ยัชนะ? เปล่าเลย กิเดโอนยงัมีความเช่ือไม่
พอ แต่พระเจา้ทรงอดทนกบักิเดโอนมาก เม่ือกิเดโอนทูลขอใหพ้ระเจา้ประทานเคร่ืองหมายส าคญัอีก
คร้ัง คือให้น ้าคา้งตกเปียกเฉพาะท่ีพื้นดินเท่านั้น แต่ใหก้ลุ่มขนแกะแหง้สนิท พระเจา้ก็ทรงประทาน
ค าตอบใหกิ้เดโอนอีกคร้ังหน่ึงมิใช่หรือ? หลงัจากท่ีไดพ้ิสูจน์แลว้ กิเดโอนจึงไม่สงสัยพระเจา้อีกต่อไป 
และรู้วา่พระเจา้ทรงเลือกตนใหเ้ป็นผูน้ าชนชาติอิสราเอลไปต่อสู้พวกมิดยานแน่ ๆ 

ควรจ า 

“ท่านทั้งหลายไดล้ะทิ้งรูปเคารพกลบัมาหาพระเจา้ เพื่อปฏิบติัพระเจา้เท่ียงแทผู้ท้รงพระชนม์
อยู”่ 

1 เธสะโลนิกา 1:9 

ควรตอบ 

(จงเติมค าในช่องวา่ง) 
1. พอ่ของกิเดโอนพดูวา่ “ถา้พระบาละเป็นพระเจา้ พระบาละคง...............................ตนเอง 
และจะท าโทษผูท้  าลาย................................... 
2. เม่ือคนเหล่านั้นพูดวา่ บาละไม่ท าร้ายคนท่ี...............................แท่นบูชาและ.....................ท า
ใหค้นเหล่านั้น หนักลบัจาก....................ไปหาพระเยโฮวาห์พระเจา้ผูเ้ท่ียงแท ้
3. หลงัจากหมายส าคญัสองอยา่งท่ีพระเจา้ประทานให้แก่กิเดโอน ๆ จึงไม่มีความสงสัยพระเจา้
วา่ได.้.....................ท่านไวเ้ป็นผูน้ าชนชาติอิสราเอลไปต่อสู้พวกมิดยาน 
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ควรท า 

ระบายสีแท่นบูชาท่ีกิเดโอนไดส้ร้างเพื่อถวายบูชาพระเจา้ 
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ภาคที ่3 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่5 

กเิดโอนผู้กล้าหาญ (3) 

ข้อพระธรรม ผู้วนิิฉัย 7:2-8,16-21 

ผูว้นิิฉยั 7:2 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่กิเดโอนวา่ “พลทหารอยูด่ว้ยยงัมากเกินนกัท่ีเราจะมอบเหล่า
มิดยานไวใ้นมือของเราไม่ได ้ เกลือกวา่พวกอิสราเอลจะอวดตวัต่อเราวา่ ฝีมือของตนเองช่วยตนให้รอด 
3 เด๋ียวน้ีจงประกาศใหค้นทั้งปวงฟังวา่ ผูใ้ด ๆ กลวั ใจยงัสะดุง้อยูใ่หผู้น้ั้นหนักลบัไปจากหมู่เขาฆีละ
อาด” มีพลทหารกลบัไปเสียสองหม่ืนสองพนัคน เหลืออยูแ่ต่หม่ืนหน่ึง 4 พระเยโฮวาห์ทรงตรัสแก่กิเด
โอนวา่ “พลทหารยงัมากอยู ่ จงน าเขาลงไปยงับ่อน ้าพุเราจะลองใจเขาใหเ้จา้เห็นท่ีนัน่ ผูท่ี้เราจะบอกแก่
เจา้วา่ ใหค้นน้ีไปกบัเจา้ ผูน้ั้นก็ตอ้งไปผูท่ี้เราบอกวา่คนน้ีอยา่ใหไ้ป ผูน้ั้นไปไม่ได”้ 5 เม่ือท่านพาชน
ทั้งหลายไปท่ีบ่อน ้า พระเยโฮวาห์ทรงรับสั่งกิเดโอนวา่ “ทุก ๆ คนท่ีใชล้ิ้นเลียน ้า ดุจสุนขั จงตั้งผูน้ั้นไว้
ต่างหาก และจงตั้งทุก ๆ คนท่ีคุกเข่าลงด่ืมไวต่้างหากเหมือนกนั” 6 พวกท่ีใชมื้อตกัน ้าข้ึนถึงปากเลียกิน
นั้น นบัไดส้ามร้อยคน นอกจากนั้นเป็นผูคุ้กเข่าลงกินน ้ าทั้งส้ิน 7 พระเยโฮวาห์จึงตรัสแก่กิเดโอนวา่ 
“เราจะช่วยเจา้ทั้งหลายใหร้อด โดยสามร้อยคนท่ีเลียน ้ากินนั้น เราจะมอบเหล่ามิดยานไวใ้นมือเจา้
ทั้งหลาย 8 พลทหารก็เตรียมแตร และเสบียงอาหารไวใ้นมือ ฝ่ายพวกอิสราเอลท่ีเหลือนั้นก็ปล่อยใหไ้ป
บา้นส้ินทุกคน แต่กกัสามร้อยคนนั้นไว ้ ส่วนค่ายของพวกมิดยานก็อยูใ่ตท้่านท่ีหุบเขา 16 ท่านก็แยก
สามร้อยคนนั้นออกเป็นกอง ใหถื้อแตรคนละแตร กบัถือหมอ้เปล่า มีเช้ือเพลิงในหมอ้ดว้ย 17 จึงสั่งเขา
วา่ จงคอยดูเรา ใหท้  าเหมือนกนั ขณะเม่ือเราไปถึงเขตค่าย เราจะท าอยา่งไร จงท าอยา่งนั้น 18 ขณะเม่ือ
เรากบับรรดากองแตร เป่าแตรข้ึนเม่ือใด เจา้จงเป่ารับให้รอบค่ายทั้งหมดแลว้ร้องวา่ ฝ่ายพระเยโฮวาห์
และฝ่ายกิเดโอน 19 กิเดโอนกบักองร้อย มาถึงแดนค่ายเพลาตน้ยามกลางส่ีทุ่มพึ่งผลดัคนยามใหม่ เขาก็
เป่าแตรข้ึน และต่อยหมอ้ในมือเขาใหแ้ตก 20 ฝ่ายกองทั้งสามก็เป่าแตรข้ึน และต่อยหมอ้ใหแ้ตก มือซา้ย
ถือเช้ือเพลิง มือขวาถือแตรจะไดเ้ป่า พากนัร้องวา่กระบ่ีพระเยโฮวาห์และกิเดโอน 21 ต่างคนต่างก็ยนื
ตามท่ีเรียงอยูร่อบค่าย และบรรดากองทพัก็ร้องอ้ืออึง วิง่หนีไปส้ิน 
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หลงัจากชยัชนะพวกมิดยานแลว้ กิเดโอนก็ปกครองชนชาติอิสราเอลในต าแหน่งเป็นผูพ้ิพากษา
ตลอดชีวิตของท่าน บรรดาผูว้นิิฉยัทั้งหมดท่ีพระเจา้ทรงตั้งใหเ้ป็นหวัหนา้ชนชาติอิสราเอลนบักิเดโอน
เป็นคนท่ีหก และเป็นผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุดในบรรดาผูน้ ายคุนั้น 

หากวา่ชนชาติอิสราเอลทุกคนเหมือนกิเดโอน จะไม่มีรูปเคารพในแผน่ดินคานาอนัเลย หรือไม่
มีการอ่อนก าลงัเม่ือมีศตัรูมารบกวน ชนชาติอิสราเอลคงจะเขม้แขง็และสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ 

ชนชาติอิสราเอลตอ้งการตั้งใหกิ้เดโอนเป็นกษตัริย ์ ประชาชนบอกวา่ “ขอใหกิ้เดโอนเป็น
กษตัริยข์องเรา และเม่ือกิเดโอนตายแลว้ใหลู้กหลานของกิเดโอนปกครองเรา” กิเดโอนก็ตอบวา่ท าอยา่ง
นั้นไม่ได ้เพราะชนชาติอิสราเอลมีกษตัริยอ์ยูแ่ลว้ คือพระเจา้ทรงเป็นกษตัริยข์องชนชาติอิสราเอล 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที ่3 บทเรียนที ่5 

กเิดโอนผู้กล้าหาญ (3) 

เร่ืองในพระคมัภีร์ (ผู้วนิิฉัย 7:2-8,16-21) 

คราวน้ีกิเดโอนรู้แน่วา่ พระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์หเ้ขาเป็นผูน้ าชนชาติอิสราเอลเพื่อใหต่้อสู้
กบัพวกมิดยาน กิเดโอนจ าเป็นตอ้งมีกองทพั กิเดโอนเป่าแตรเรียกผูส่ื้อข่าวใหไ้ปบอกทหารให้ออกมา
จากถ ้าและออกมาจากท่ีซ่อน มีทหารประมาณ 32,000 คนมารวมกนัท่ีค่ายของกิเดโอน 

พระเจา้ไม่ทรงมีพระประสงคใ์หช้นชาติอิสราเอลคิดวา่พวกเขาไดช้ยัชนะเพราะฝีมือพวกเขา
เอง พระองคท์รงมีพระประสงคใ์หเ้ขาเหล่านั้นรู้วา่ พระเจา้ทรงช่วยเขา ดงันั้นพระองคจึ์งตรัสแก่กิเด
โอนวา่ มีทหารมากไป ท่านตอ้งใหค้นท่ีรู้สึกกลวักลบัไปบา้นของเขา 

กิเดโอนบอกทหารวา่ จะมีการรบท่ีหนกัมาก พวกมิดยานมีมาก เปรียบเสมือนฝงูตัก๊แตนท่ีอยู่
ทัว่แผน่ดิน กิเดโอนบอกวา่ “บางทีอาจมีบางคนท่ีอยากกลบับา้น ถา้ท่านกลวัก็กลบัไปบา้นไดเ้ด๋ียวน้ี” มี
คนมากกวา่คร่ึงถอยกลบัไปถ ้า 

และพระเจา้ตรัสแก่กิเดโอนอีกวา่ ยงัมีทหารมากไป กิเดโอนจึงน าทหารไปด่ืมน ้าท่ีบ่อน ้าแห่ง
หน่ึง กิเดโอนยนืดูทหารกินน ้ าอยูข่า้งหลงั ทหารส่วนมากวางอาวธุแลว้กม้ลงเอาปากเลียน ้าด่ืม หากพวก
มิดยานมาเวลานั้นท่านคิดวา่อะไรจะเกิดข้ึน มีเพียงไม่ก่ีคนเอามือขา้งหน่ึงวกัน ้ามาด่ืม ส่วนมือขา้งหน่ึง
กุมดาบไวแ้ละพลางสอดส่ายตาดูรอบ ๆ กิเดโอนจึงเลือกคนจ านวนหลงัน้ีไดส้ามร้อยคนซ่ึงเป็นทหาร
กลา้หาญ ท่ีเหลือนอกนั้นถูกส่งกลบับา้นหมด มีทหารเหลือเพียงสามร้อยคนเท่านั้นท่ีจะท าการรบกบั
กองทพัมหึมาของพวกมิดยาน 

กิเดโอนแบ่งคนสามร้อยคนเป็นสามพวก พวกหน่ึงมีร้อยคนลงไปสกดัพวกมิดยานขา้งหน่ึง 
พวกท่ีสองสกดัอีกดา้นหน่ึง พวกท่ีสามอีกดา้นหน่ึง กิเดโอนแจกอาวธุใหท้หารทุกคน มีอะไรบา้งท่ีใช้
เป็นอาวธุ มีแตรหน่ึงอนั หมอ้ใส่ไฟท่ีก าลงัติดอยู ่อาวธุนั้นจะไปท าอะไรกบัพวกขา้ศึก? และทหารจะท า
อะไร? ทหารเพียงแต่คอยดูวา่กิเดโอนจะท าอะไร และท าตามกิเดโอนเท่านั้น  
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กองทพัพร้อมแลว้ และเป็นเวลากลางคืนเงียบสงดั ทหารของกิเดโอนคลานลงจากภูเขาลงไปยงั
หุบเขา ทหารทุกคนอยูป่ระจ าท่ีเม่ือมีสัญญา ทุกคนตะโกนข้ึนพร้อมกนั ออกมาจากท่ีมืดวา่ “ดาบของ
พระเจา้และดาบของกิเดโอน” 

หลงัจากท่ีพลทหารของกิเดโอนเหล่านั้นตะโกนแลว้ก็ไดทุ้บหมอ้ไฟแตก และเป่าแตรเม่ือ
ทหารเป่าแตรท่ามกลางหวา่งเนินเขา ท าใหมี้เสียงประหน่ึงวา่มีกองทพัหม่ืนหลายแสนคน ทหารพวก
มิดยานต่ืนตกใจรีบถลนัออกมานอกกระโจม พวกมิดยานมองไม่เห็นทหารอิสราเอลวา่มีเท่าใด ปกติจะ
มีคนเป่าแตรคนเดียวและคนถือไฟประจ ากองทพัทั้งกองเพียงคนเดียวเท่านั้น ดงันั้น ทหารมิดยานจึงคิด
วา่มีกองทพัของขา้ศึกมากมายลอ้มรอบพวกเขาไว ้ แทนท่ีจะรบต่อสู้ขา้ศึกกลบัคิดหาทางหนีเอาตวัรอด
ดว้ยความตกใจและความกลวั พวกมิดยานจึงเหยยีบย  ่าพวกกนัเอง และชกัดาบข้ึนมาฟากฟันเพื่อน ๆ 
และคนขา้งเคียงซ่ึงเป็นพวกเดียวกนั 

หลงัจากไดช้ยัชนะอยา่งใหญ่หลวงคร้ังน้ีชนชาติอิสราเอลก็ไดรั้บอิสรภาพ ไม่เป็นทาสของ
พวกมิดยานตลอดมา พวกมิดยานไม่กลา้ละทิ้งบา้นเรือนของตนในทะเลทรายมาท าศึกกบัชนชาติ
อิสราเอลอีกต่อไป 

ควรจ า 

“ในท่ีสุดน้ีท่านจงมีก าลงัข้ึนในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และในเร่ียวแรงแห่งฤทธ์ิเดชของพระองค”์ 
เอเฟซสั 6:10 

ควรตอบ 

1. เหตุไฉนพระเจา้ไม่มีพระประสงคใ์หค้นมาก ๆ ไปกบักิเดโอนเพื่อต่อพวกมิดยาน? 
..................................................................................................................................... 
2. วธีิท่ีพวกทหารอิสราเอลกินน ้าจากล าธารมีสองวธีิอะไรบา้ง 
..................................................................................................................................... 
3. พวกไหนท่ีไดรั้บเลือกใหไ้ปดว้ยและพวกไหนไม่ใหไ้ปดว้ย? เพราะเหตุใด 
..................................................................................................................................... 
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ควรท า 

ระบายสีรูปทหารของกิเดโอนทุบหมอ้ไฟและเป่าแตร ท าใหศ้ตัรูแพ ้
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ภาคที ่3 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่6 

บุรุษผู้แข็งแรงแต่อ่อนแอ 

ข้อพระธรรม ผู้วนิิฉัย 13: 6-25 

ผูว้นิิฉยั 13:6 ฝ่ายหญิงนั้นจึงไปบอกสามีวา่ มีบุรุษแห่งพระเจา้มาหาขา้พเจา้ หนา้ของบุรุษนั้น
เป็นเหมือนพกัตร์ทูตพระเจา้ น่ากลวันกั ขา้พเจา้มิไดถ้ามวา่มาแต่ไหน และท่านไม่บอกนามใหฉ้นัรู้ 7 
บุรุษนั้นบอกวา่ เจา้จะมีครรภเ์กิดบุตรชาย เหตุฉะนั้น อยา่ด่ืมเหลา้องุ่นหรือสุราและอยา่กินของท่ีไม่
สะอาดเลย ดว้ยกุมารน้ีจะตอ้งปฏิญาณไวแ้ต่พระเจา้ ตั้งแต่อยูใ่นครรภจ์นวนัตาย 8 แลว้นาโนอาห์ก็ออ้น
วอนขอพระเยโฮวาห์วา่ ขา้แต่พระเจา้ บุรุษแห่งพระเจา้ท่ีพระองคท์รงใชม้านั้น ขอโปรดใหก้ลบัมาหา
ขา้พเจา้ทั้งหลายอีก ใหส้อนขา้พเจา้วา่ควรท าแก่บุตรท่ีจะบงัเกิดมานั้นอยา่งไร 9 พระเจา้ทรงสดบัฟัง
เสียงนาโนอาห์ ทูตแห่งพระเจา้จึงกลบัมาหาหญิงนั้นอีกเม่ือนัง่อยูท่ี่ทุ่งนา ส่วนนาโนอาห์สามีมิไดอ้ยู่
ดว้ย 10 หญิงนั้นก็รีบวิง่ไปบอกสามีวา่ บุรุษท่ีมาวานซืนน้ีนั้นก็มาปรากฏแก่ฉนัอีกแลว้ 11 นาโนอาห์จึง
ลุกข้ึน ตามภรรยาไปหาบุรุษนั้นถามวา่ท่านคือบุรุษท่ีไดพู้ดแก่ภรรยาขา้พเจา้หรือ? บุรุษนั้นก็บอกวา่ เรา
คือผูน้ั้น 12 นาโนอาห์ก็ทูลวา่ขอใหค้  าท่ีท่านกล่าวนั้นส าเร็จเถิด ขอ้บงัคบัทารกนั้นจะมีอะไรบา้ง จะให้
ท าอยา่งไร? 13 ทูตพระเยโอวาห์ตรัสแก่นาโนฮาวา่ ส่ิงสารพดัซ่ึงเราไดบ้อกแลว้นั้นให้นางระวงัเถิด 14 
ของส่ิงใด ๆ ซ่ึงเกิดจากเถาองุ่นอยา่ให้นางกิน น ้าองุ่นหรือสุราก็ดีอยา่ใหด่ื้ม และส่ิงของใด ๆ ท่ีไม่
สะอาดใหกิ้นเลย ขอ้ท่ีเราสั่งแลว้นางตอ้งรักษาถือไวท้ั้งส้ิน 15 นาโนอาห์จึงทูลทูตพระเยโฮวาห์วา่ ขอ
ท่านจงรออยู ่ขา้พเจา้ทั้งหลายจะจดัแจงลูกแพะตวัหน่ึงให้ท่าน 16 ทูตพระเยโฮวาห์ตรัสแก่นาโนอาห์วา่ 
ถึงเจา้ใหร้ออยู ่ เราจะไม่กินอาหารของเจา้ แมน้เจา้จะท าเคร่ืองบูชายญั จงถวายแก่พระเยโอวาห์เถิด ดว้ย
นาโนอาห์ไม่รู้วา่ท่านองคน้ี์เป็นพระเยโฮวาห์ 17 นาโนอาห์ทูลถามทูตแห่งพระเยโอวาห์วา่ ท่านช่ือ
อะไร? เพราะวา่เม่ือค าของท่านส าเร็จแลว้ ขา้พเจา้ทั้งสองจะไดถ้วายเกียรติยศ 18 ทูตพระเยโอวาห์ตรัส
แก่นาโนอาห์วา่ เหตุไฉนจึงถามช่ือเรา? ดว้ยเห็นเป็นความลึกลบัหรือ? 19 คร้ันนาโนอาห์น าลูกแพะกบั
เคร่ืองบูชา วางบนแผน่ศิลาถวายพระเยโฮวาห์ พระองคท์รงแสดงการอศัจรรย ์ ให้นาโนอาห์กบัภรรยา
เห็น 20 เม่ือเปลวไฟจากแท่นบูชาโพลงข้ึนบนฟ้า ทูตพระเยโฮวาห์ก็เหาะข้ึนในเปลวเพลิงแท่นบูชา พอ
นาโนอาห์กบัภรรยาเห็นแลว้ ก็หมอบกม้หนา้ลงท่ีดิน 21 ทูตพระเยโฮวาห์ไม่ปรากฏแก่นาโนอาห์และ
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ภรรยาต่อไปอีก 22 นาโนอาห์จึงพดูแก่ภรรยาของตนวา่ เราคงจะตาย เพราะเราไดเ้ห็นพระเจา้แลว้ 23 
ฝ่ายภรรยาตอบวา่ แมน้พระเยโฮวาห์ประสงคจ์ะประหารชีวติเราเสีย พระองคจ์ะไม่ทรงรับเคร่ืองบูชา
ยญัและของถวายจากมือเรา และพระองคจ์ะไม่ทรงโปรดใหเ้ราเห็นบรรดาการเหล่าน้ีหรือใหฟั้งเร่ือง
เช่นน้ีในบดัเด๋ียวน้ีเลย 24 และนางนั้นก็คลอดบุตรชายให้ช่ือวา่ แซมสัน ทารกน้ีก็พฒันาข้ึน และพระเย
โฮวาห์ทรงอวยพระพรให้เขา 25 พระวิญญาณแห่งพระเยโฮวาห์ตั้งตน้สวมทบัเขาเป็นคราว ๆ ณ ท่ีมะ
ฮะเนดานอยูใ่นระหวา่งโซรากบัเอศธาโฮล 

ท่านคงทราบถึงวธีิการท างานของปลวกแลว้ ปลวกสามารถขดุทางใตดิ้นโดยไม่ใหใ้ครเห็น
จนกวา่บา้นนั้นจะทรุดลงแลว้ คนอาจเดินบนนั้นซ่ึงดูแขง็แรงและเรียบร้อยดี แต่พื้นแขง็แรงนั้นถูกสัตว์
จ  าพวกน้ีท าลายเสียหมดแลว้ เช่นเดียวกบัชีวิตของเรา ถา้ยอมใหนิ้สัยชัว่เขา้ไปอยู ่ เช่นนิสัยโกหก ขโมย 
หรือหลอกลวง หรือการไม่เช่ือฟัง ส่ิงเหล่าน้ีจะท าลายอุปนิสัยแขง็แกร่งของเรา ไม่วา่เราจะแขง็แรงสัก
เท่าไร หรือเราจะมีร่างกายและอุปนิสัยดีสักเท่าใด เราตอ้งคอยดู และไม่ใหค้วามบาปแมแ้ต่นอ้ยเขา้มา
อยูใ่นตวัของเรา มีบางวธีิท่ีจะท าใหเ้ราแขง็แรงยิง่กวา่แซมสัน วธีินั้นคืออะไร? 



 31 

ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล   ภาคเรียนที ่3 บทเรียนที ่6 

บุรุษผู้แข็งแรงแต่อ่อนแอ 

เร่ืองในพระคมัภีร์ (ผู้วนิิฉัย 13:6-25) 

นานหลายปีมาแลว้ มีครอบครัวของชาวอิสราเอลครอบครัวหน่ึง ไม่มีลูกเลย นาโนอาห์และ
ภรรยาของเขาอยากไดลู้กชายสักคนหน่ึงตั้งนานมาแลว้ วนัหน่ึงทูตสวรรคม์าปรากฏแก่ภรรยาของนา
โนอาห์และบอกวา่ “ท่านจะมีบุตรชาย ท่านตอ้งไม่ด่ืมเหลา้องุ่นหรือน ้าเมา หรือไม่กินอาหารท่ีไม่
สะอาด ท่านตอ้งใหส้ัญญาวา่จะไม่ตดัผมลูกชาย (จะรู้ภายหลงัวา่ท าไมไม่ใหต้ดัผม) เขาจะเร่ิมช่วยชน
ชาติอิสราเอลใหพ้น้จากน ้ามือของพวกฟิลิสเตีย พวกฟิลิสเตียคือศตัรูของพวกอิสราเอลในสมยันั้น 

เม่ือทารกเกิดแลว้ พ่อแม่จึงตั้งช่ือวา่ “แซมสัน” ซ่ึงมีความหมายวา่ “แสงอาทิตย”์ และแซมสันมี
อารมณ์ร้อนเหมือนแสงอาทิตย ์ แซมสันเป็นคนชอบหวัเราะและมีอารมณ์ขนั พอใจกบัของตลกขบขนั 
ซ่ึงเขาชอบเล่นรอบ ๆ บา้นของพอ่ของเขา แม่ของแซมสันพยายามฝึกแซมสันตามท่ีทูตสวรรคบ์อกทุก
ประการ นางไม่เคยให้แซมสันด่ืมเหลา้ หรือน ้าเมาชนิดใด ๆ และไม่เคยตดัผมแซมสันเป็นคนถือพิธี
นาษารีษตั้งแต่แรกเกิดทีเดียว 

มีชาวอิสราเอลหมู่หน่ึงท่ีรักษาค าสัญญาวา่ จะไม่แตะตอ้งน ้าเมา หรือด่ืมเหลา้ หรือโกนผมหรือ
โกนหนวดเคราเลย คนพวกน้ีมีชีวติอยูเ่พื่อรับใชพ้ระเจา้ทรงมีพระประสงค ์พระเจา้ไม่ไดส้ั่งใหผู้ใ้ดเป็น
คนถือพิธีนาษารีษ (คนเรียกอยา่งนั้น) แต่เขาเลือกท าอยา่งน้ี เพื่อรับใชพ้ระเจา้อยา่งเต็มใจและเขาก็อาจ
ท าได ้และพระเจา้ก็ทรงให้เกียรติแก่เขา 

ท่านคิดไหมวา่ เหตุไรนาโนอาห์จึงตอ้งท าตามท่ีทูตสวรรคบ์อกเขาวา่ ควรฝึกเด็กท่ีจะเกิดมาใน
ครอบครัวของเขาอยา่งไร? เหตุผลก็คือเขาตอ้งการให้แซมสันมีร่างกายท่ีแขง็แรงเท่านั้น? สัตวห์ลาย
ชนิดมีร่างกายแขง็แรงกวา่คน แต่เพราะพระเจา้ประทานปัญญาใหม้นุษยส์ามารถบงัคบัสัตวซ่ึ์งมีร่างกาย
แขง็แรงกวา่ได ้ ท่านไปโรงเรียนเพื่อช่วยใหส้ติปัญญาของท่านเจริญงอกงาม ท่านเรียนอ่านเรียนเขียน 
เรียนสะกด และเรียนแกโ้จทยเ์ลข แต่ยงัมีทางหน่ึงซ่ึงคนควรจะท าตวัใหเ้ติบโตแขง็แรงข้ึนคือมีอ านาจท่ี
จะเลือกส่ิงใดถูกส่ิงใดผดิ นัน่หมายถึงดา้นจิตใจตอ้งเติบโตข้ึนดว้ย ตราบใดท่ีเรายงัตอ้งการอาหารดี ๆ
ตอ้งการออกก าลงักาย และตอ้งการการฝึกหดัออกก าลงัเพื่อใหเ้รามีร่างกายแขง็แรง ตราบนั้นเราก็
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ตอ้งการบทเรียน และรับการฝึกฝนจากพอ่แม่จากครู เพื่อใหส้ติปัญญาของเราเจริญข้ึนดว้ย ดงันั้นเราจึง
ตอ้งการพระด ารัสของพระเจา้และตอ้งการพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ผูท้รงเป็นพระอาจารยซ่ึ์งพระคริสตไ์ด้
พระราชทานมาให้เรา เพื่อช่วยใหจิ้ตวญิญาณของเราแขง็แรง และท าส่ิงท่ีถูก 

แซมสันไดรั้บการฝึกฝนทางร่างกายและสมองของเขาเป็นคนฉลาด แต่เขาไม่ตอ้งการข้ึนอยูก่บั
พระเจา้ผูท้รงเป็นครูผูใ้หญ่ยิง่ท่ีทรงคอยแนะน าใหท้  าการชอบธรรมเพื่อพระองคไ์ดถู้กตอ้ง 

แซมสันเติบโตแขง็แรง และประชาชนพดูถึงก าลงัอนัมหาศาลของเขา เม่ือแซมสันเป็นหนุ่มใน
ขณะท่ีเขาก าลงัเดินทางไปเยี่ยมคนรัก ก็พบสิงห์โตหนุ่มตวัหน่ึงตามทาง แทนท่ีจะวิง่หนีเพราะกลวัเช่น
กบัคนหนุ่มทั้งหลาย แซมสันไดฆ่้าสิงโตดว้ยมือเปล่า ๆ ของเขา  

อีกคร้ังหน่ึงแซมสันยอมใหค้นมดัแขนของเขาดว้ยเชือกขวั้นใหม ่ ๆ แซมสันสามารถท าให้
เชือกใหญ่ขาดไดเ้หมือนกบัเอาไฟเผาเส้นดา้ย จุดประสงคท่ี์พระเจา้ประทานใหแ้ซมสันมีร่างกาย
แขง็แรงก็เพื่อใหเ้ขาช่วยน าชนชาติอิสราเอลพน้จากอ านาจชาวฟิลิสเตีย แต่แทนท่ีแซมสันจะใชก้ าลงัให้
เป็นประโยชน์แก่ชนชาติอิสราเอล แซมสันกลบัใชก้ าลงักายเป็นของเล่นและเป็นเคร่ืองมือของความ
ตลกขบขนั 

คร้ังหน่ึงแซมสันผกูเช้ือเพลิงไวท่ี้หางของหมาป่า และจุดไฟใหห้มาป่าวิง่เขา้ไปในทุ่งนาขา้วท่ี
ก าลงัเก็บเก่ียวของพวกฟะลิสเตีย ซ่ึงท าใหทุ้่งนาขา้วเกิดไฟไหมใ้หญ่โต 

แต่แซมสันมีจุดอ่อนในตวัเอง นัน่เป็นเหตุให้เขาไดช่ื้อวา่ “บุรุษผูแ้ขง็แรง แต่อ่อนแอ”เขามี
ร่างกายแขง็แรงและกลา้หาญ แต่อุปนิสัยภายในของเขาอ่อนแอ 

ควรจ า 

“ขา้พเจา้กระท าทุกส่ิงไดโ้ดยพระเยซูคริสตเ์ป็นผูท้รงชูก าลงัขา้พเจา้” ฟิลิปปี 4:13  

ควรตอบ 

(จงเขียนวา่ถูกหรือผิดหลงัขอ้ความน้ี) 
1.ชาวนาษารีษเป็นพวกยวิท่ีด่ืมเหลา้และตดัผม 
........................................................................................................................... 
2. แซมสันมีร่างกายท่ีอ่อนแอแต่จิตใจแขง็แกร่ง  
............................................................................................................................ 
3. พวกฟิลิสเตียเป็นศตัรูของพวกอิสราเอลในสมยัแซมสนั 
............................................................................................................................. 
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ควรท า 

ระบายสีรูปแซมสันเอาประตูเมืองข้ึนไปบนเนินเขา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 34 

ภาคที่ 3 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่7 

แซมสันท าลายวหิาร 

ข้อพระธรรม ผู้วนิิจฉัย 16:21-30 

ผูว้นิิจฉยั 16:21 พวกฟิลิสเตียจบัแซมสัน ควกัตาออกทั้งสองขา้ง คุมลงมาเมืองฆาซา เอาโซ่
ทองล่ามไว ้ ใหโ้ม่แป้งท่ีเรือนจ า 22 ตั้งแต่โกนแลว้ ผมท่ีศีรษะของแซมสันก็ค่อย ๆ งอกข้ึนอีก 23 
เจา้นาย    ฟิลิสเตียประชุมเพื่อจะถวายเคร่ืองบูชายญัแก่ดาโฆนพระของเขา และมีการร่ืนเริง ดว้ยเขาวา่ 
พระของพวกเรามอบแซมสันตวัขา้ศึกไวใ้นมือเราแลว้ 24 เม่ือมหาชนเห็นแซมสันก็สรรเสริญพระของ
เขา ดว้ยเขาทั้งหลายพดูวา่ ขา้ศึกผูท้  าลายแผน่ดินของเราและผูฆ่้าพวกเราเป็นอนัมาก พระของเราได้
มอบไวใ้นมือเราแลว้ 25 ในเวลาใจเขาทั้งหลายก าลงัร่ืนเริงอยู ่ จึงพดูวา่ จงเรียกแซมสันมาเล่นใหเ้ราดู? 
เขาก็คุมแซมสันมาจากเรือนจ า แซมสันก็เล่นการสนุกต่อหนา้เขา แลว้เขาใหย้นือยูร่ะหวา่งเสา 26 แซม
สันบอกเด็กท่ีจูงมือตนมาวา่ใหเ้ราตอ้งเสารองรับตึกพอพกัหายเหน่ือย 27 ชายหญิงอยูเ่ตม็เรือนนั้น กบั
ทั้งเจา้นายฟิลิสเตียก็อยูท่ี่นัน่หมด นอกจากนั้นมีชายหญิงประมาณสามพนัคนท่ีอยูบ่นหลงัคาตึก คอยดู
แซมสันเล่นการสนุก 28 แซมสันจึงทูลพระเยโฮวาห์วา่ ขา้แต่พระเยโฮวาห์ พระองคเ์จา้ขา้ขอทรงโปรด
ระลึกถึงขา้พเจา้ ใหข้า้พเจา้มีก าลงัอีกคร้ังเดียวเท่านั้น โอพ้ระองคเ์จา้ขา้ เพื่อขา้พเจา้จะไดแ้กแ้คน้ฟิลิส
เตียอีกคร้ังเดียว เพราะตาขา้พเจา้ทั้งสอง 29 แซมสันก็จบัเสากลางรองรับเรือนนั้นไวม้ัน่ มือขวาเสาหน่ึง 
มือซา้ยเสาหน่ึง 30 แซมสันพดูวา่ ใหเ้ราตายกบัพวกฟิลิสเตียเถิดจึงกม้ตวัลงเตม็แรง ตึกนั้นก็พงัทบั
เจา้นาย และพลไพร่ทั้งปวงท่ีอยูใ่นนั้น แซมสันฆ่าคนขณะท่ีตายน้ีมากคนกวา่ท่ีฆ่าเสียเม่ือยงัเป็นอยู ่

จากเร่ืองของแซมสันเราจะรู้วา่แซมสันผดิกบักิเดโอนมาก แซมสันอ่อนแอต่อการปกครอง
ตนเอง แซมสันเป็นผูท่ี้มีโอกาสดีท่ีสุด แต่กลบัใชชี้วติอยา่งเหลวแหลกตามเยีย่งชาวโลกและท าผดิขอ้
ปฏิญาณของลทัธินาษารีษ เม่ือชาวคริสเตียนพยายามจะคลุกคลีเขา้กบัฝ่ายโลกใหดี้ท่ีสุด ก็เท่ากบัเป็น
พยานเพื่อพระเจา้ของเขาอยา่งหมดฤทธ์ิอ านาจ 

บางทีท่านอาจสังเกตได ้ ขณะท่ีท่านศึกษาเร่ืองของแซมสันท่านรู้วา่แซมสันไม่รักหรือชอบการ
อธิษฐาน ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดก้ล่าวถึงการอธิษฐานของแซมสันเพียง 2 คร้ังเท่านั้น คร้ังหน่ึงเม่ือ
เขากระหายน ้าหลงัจากไดฆ่้าพวกฟิลิสเตียพนัคนดว้ยกรรไกรลา และอธิษฐานอีกคร้ังหน่ึงก่อนแซมสัน
จะตาย พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเขาอยา่งรวดเร็วหรือไม่? แน่นอนพระองคท์รงตอบค าอธิษฐาน
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ของเขาภายในวนันั้น และชัว่โมงนั้นท่ีแซมสันอธิษฐานถึงพระองคเ์ร่ืองราวของแซมสันจะเป็นอยา่งไร 
หากเขาเป็นผูอ้ธิษฐานสนทนากบัพระเจา้ทุก ๆ วนั ถา้เขาอธิษฐานถึงพระเจา้ทุกวนัเขาคงหลีกเล่ียงให้
พน้จากเพื่อนทรยศเช่นนางดะลีลา ผูซ่ึ้งน าเขาไปสู่ความล าบากทุกขย์าก เพื่อนชัว่จะน าใหเ้ราท าส่ิงผดิ ๆ
เช่นเดียวกบัท่ีแซมสันไดท้  า  

ท่านเคยเห็นตน้ไมใ้หญ่ลม้บา้งไหม? ท่านจะเห็นวา่ภายในล าตน้กลวง เม่ือมนัถูกพายพุดัโค่น
ลงมา คร้ังหน่ึงตน้ไมน้ี้เคยยนืตน้สูงตระหง่านและแขง็แรงดงัยกัษใ์หญ่ เม่ือพายพุดัตน้ไมน้ั้นไม่
หว ัน่ไหว แต่เด๋ียวน้ีมนัลม้ลงเพราะลมพดัอยา่งธรรมดาเท่านั้น เหตุไรจึงเป็นเช่นนั้น? หนอนตวัเล็ก ๆ
ไชและท าทางในล าตน้ไมใ้หญ่ได ้ หลายปีต่อมามนักินถึงใจกลางเน้ือไม ้ เหลืออยูแ่ต่เพียงเปลือกนอก 
ซ่ึงมองดูยงังดงามภายนอก แต่ปราศจากความแขง็แรงท่ีจะตา้นพายไุวไ้ด ้ ถา้ท่านเห็นตน้ไมน้ั้น ไม่ตอ้ง
สงสัยเลยท่านตอ้งการพดูวา่ “ลมอะไรร้ายนกั พดัจนโค่นตน้ไมใ้หญ่ได”้ แต่ลมพดัใหต้น้ไมน้ั้นลม้ลง
ไม่ไดพ้ดัแรงเลยหนอนไชเ้น้ือไมภ้ายในอยา่งเงียบ ๆ โดยไม่มีใครสังเกต หนอนตวัเล็กนั้นท าใหต้น้ไมสู้้
พายไุดอ้ยูน่านหลายปี แต่ท่ีสุดก็ลม้ลงมา 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที ่3 บทเรียนที ่7 

แซมสันท าลายวิหาร 

เร่ืองในพระคมัภีร์ (ผู้วนิิจฉัย 16:21-30) 

แซมสันกลายเป็นผูว้นิิจฉยัคนหน่ึงของชนชาติอิสราเอล ผูว้นิิจฉยัเป็นผูไ้ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น
คนฉลาด เราจะไดเ้ห็นต่อไป แซมสันเป็นคนแขง็แรง เม่ือพวกฟิลิสเตียอาศยัอยูใ่นเมืองฆาซา พวกนั้น
นึกวา่จะไดต้วัแซมสันมาเป็นนกัโทษ แต่แซมสันไดย้กเอาบานประตูเมืองเสาประตูพร้อมทั้งลูกกรงและ
ทุกอยา่งท่ีขงัเขาไวอ้อกไปสู่ยอดเนิน ซ่ึงอยูห่่างตวัเมืองออกไปถึงยีสิ่บไมล ์

พวกฟิลิสเตียหมดหวงัจึงไดจ้า้งนางดะลีลาคล าหาปมลึกลบัวา่ ความแขง็แรงของแซมสันอยู่
ตรงไหน พวกฟิลิสเตียตอ้งเสียเงินหลายพนับาท 

พระเจา้ทรงเลือกแซมสัน พอ่แม่ของแซมสันก็ปรารถนาใหแ้ซมสันรับใชพ้ระเจา้ แต่แซมสัน
ไม่ไดเ้ลือกท าส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับพระเจา้ของตน  

แซมสันไม่ไดล้ม้ลงเพราะเขาขาดของประทานจากพระเจา้ เพราะแซมสันมีพลงักายแขง็แรงผดิ
มนุษยธ์รรมดา ถา้หากวา่เขาใชข้องประทานน้ีและรักษาพลงัภายใตก้ารบงัคบัและภายใตค้วามพอ
พระทยัของพระเจา้ เขาอาจเป็นผูช่้วยชนชาติอิสราเอลไดอ้ยา่งแทจ้ริงเหมือนกิเดโอน และอาจกลายเป็น
วรีบุรุษตวัอยา่งท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคนหน่ึงในสมยัโบราณก็ได ้ แซมสันพลาดท่าลม้ลงเพราะความผดิของ
เขาเอง เขาไดฝึ้กฝนตวัใหแ้ขง็แรงตั้งแต่เป็นทารก เขาไดรั้บเคร่ืองหมายของการเป็นชาวลทัธินาษารีษ 
แต่เขาใชก้ าลงัในทางท่ีชัว่ร้ายท าผดิและท าบาป ดูเหมือนไม่ปรากฏวา่เขาปรารถนาจะมีชีวติท่ีสง่างามมี
เกียรติสมกบัท่ีพระเจา้ทรงเรียกเขา 

ต่อมาแซมสันพบหญิงท่ีเขารักมากอยูท่ี่หุบเขาโซเร็ค พอ่แม่ไดอ้อ้นวอนตกัเตือนใหเ้ขาแต่งงาน
กบัผูห้ญิงชาติเดียวกนั แต่เขาไม่เช่ือฟังพอ่แม่ เขาท าตามใจตนเอง ส่ิงนั้นท าให้เขาทุกขโ์ศกเศร้าก็เพราะ
ผูห้ญิงช่ือดะลีลาเป็นตน้เหตุใหเ้ขาทนทุกขท์รมานไม่มีท่ีส้ินสุด และเป็นสาเหตุใหเ้ขาตายในท่ีสุดดว้ย 

ดะลีลาเร่ิมพดูล่อหลอก และพยายามใหแ้ซมสันบอกตน้ตอของพลงักายของเขา ในท่ีสุดแซม
สันก็ตกหลุมพราง เขาบอกนางดะลีลาวา่ ก าลงัของเขาอยูท่ี่ผมของเขาซ่ึงไม่เคยถูกตดัเลย เหตุไรแซมสัน
จึงไม่ตดัผม จงดูในพระธรรมผูว้นิิจฉยั13:5 
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ขณะท่ีแซมสันนอนหลบั นางดะลีลาเรียกพวกฟิลิสเตียมาโกนผมเจด็ปอยของเขา ทนัทีท่ีผม
โซนถูกตดั ก าลงัของเขาก็หมดไป ไม่ใช่เพราะถูกตดัผม แต่เพราะละเมิดค าปฏิญาณซ่ึงไดป้ฏิญาณกบั
พระเจา้ 

เม่ือแซมสันต่ืนไม่รู้วา่มีอะไรเกิดข้ึน เขายงัคิดวา่เขามีก าลงัเหมือนเดิม แต่พระเจา้ไดไ้ปจากเขา
แลว้ จงคิดชายร่างใหญ่ ผูท่ี้พระเจา้มุ่งหมายใหเ้ขาเป็นผูว้นิิจฉยัของชนชาติอิสราเอล แต่บดัน้ีไดข้าด
ก าลงัและถูกควกัลูกตา ถูกล่ามโซ่ทองเหลือง ตอ้งท างานในคุก 

พวกฟิลิสเตียใชใ้หแ้ซมสันเล่นใหดู้และทรมานเขาเหมือนแมวทรมานหนู เม่ือเขาก าลงัมีการ
ฉลองพระดาโฆนพระของเขา ซ่ึงมีรูปร่างส่วนหน่ึงเป็นคน ส่วนหน่ึงเป็นปลา พวกฟิลิสเตียส่งตวัแซม
สันใหเ้ล่นตลก “เวลานั้นมีคนเตม็หอประชุม ทั้งชายและหญิง และเจา้นายฟิลิสเตียก็อยูท่ี่นัน่หลายคน” 
แซมสันพดูกบัเด็กท่ีจูงเขามาวา่ “ขอใหฉ้นัแตะตอ้งเสาท่ีรองรับอาคารหลงันั้น เพื่อฉนัจะไดพ้ิงกาย”  

ขณะท่ีอยูใ่นคุกผมของเขางอกข้ึนมาอีก และค าปฏิญาณท่ีใหก้บัพระเจา้ก็เร่ิมใหม่ เขารู้สึกวา่
พระเจา้เป็นตน้เหตุของพลงัของเขา เขายนือยูใ่กลเ้สาวหิารพระดาโฆน แซมสันอธิษฐานขอก าลงัจาก
พระเจา้และพระองคท์รงสดบัค าอธิษฐานนั้น 

แซมสันจบักลางเสาสองตน้ท่ีรองรับน ้าหนกัอาคาร และพดูวา่ “ใหข้า้พเจา้ตายกบัพวกฟิลิสเตีย
เถิด” เขากม้ตวัพร้อมกบัออกก าลงั บา้นนั้นจึงพงัทบัขนุนางและคนในท่ีนั้นตายหมด 

ควรจ า 

“ศิษยข์องเราเอ๋ย ถา้แมน้คนพาลชกัชวนเจา้ เจา้อยา่ไดย้อมตาม” สุภาษิต 1:10 

ควรตอบ 

1.ใครเป็นคนใหเ้งินนางดะลีลา เพื่อลว้งความลบัเก่ียวกบัก าลงัของแซมสัน? 
2. อะไรเป็นสาเหตุใหแ้ซมสันหมดก าลงั? เพราะการถูกตดัผม หรือเพราะท าลายค าปฏิญาณต่อ

พระเจา้? 
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ควรท า 

ระบายสีรูปแซมสันท าลายวหิารของพระดาโฆน 
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ภาคที ่3 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่8 

เร่ืองของนางรูธ 

ข้อพระธรรม ประวตัินางรูธ 1:6-22 

ประวติันางรูธ 1:6 แลว้นางนั้นก็พาลูกสะใภท้ั้งสองออกไปจากแผน่ดินโมอาบ ดว้ยในแผน่ดิน
โมอาบเขาไดย้นิข่าววา่ พระเจา้ทรงโปรดแก่พลไพร่ของพระองคโ์ดยประทานใหมี้อาหารบริโภค 7 นาง
จึงออกไปจากต าบลท่ีนางอยูน่ั้น และลูกสะใภท้ั้งสองก็ไปดว้ย แลว้ก็พากนัเดินทางกลบัไปยงัเมืองยดูา 
8นางนาอะมีจึงกล่าวแก่ลูกสะใภท้ั้งสองวา่ ต่างคนต่างจงกลบัไปยงัเรือนมารดาของตนเถิด ขอใหพ้ระเย
โฮวาห์ทรงพระเมตตาแก่เจา้ทั้งสองเหมือนเจา้ไดก้ระท าต่อผูท่ี้ตายเสียนั้น และต่อแม่ดว้ย 9 ขอพระเยโฮ
วาห์ทรงโปรดแก่เจา้ให้ต่างคนต่างมีท่ีอยูใ่นเรือนของสามี แลว้นางนาอะมีไดจุ้บลูกสะใภท้ั้งสอง ๆ ก็
ร้องไห้เสียงดงั 10 จึงพูดแก่นางนาอะมีวา่ อยา่เลย เราทั้งสองจะกลบัไปดว้ยจนถึงบา้นเมืองของแม่ 11 
นางนาอะมีจึงกล่าววา่ ลูกเอ๋ยจงกลบัไปเถิด เจา้จะไปกบัแม่ท าไมเล่า? แม่ยงัมีบุตรชายในครรภซ่ึ์งจะ
เป็นสามีของเจา้ไดห้รือ? 12 ลูกเอ๋ย จงกลบัไปเสียเถิด แม่ชราเกินอายท่ีุจะมีสามีได ้ หากแม่จะวา่ยงัมี
หวงัท่ีใจอยูแ่ละจะมีสามีในคืนวนัน้ี แลว้จะบงัเกิดบุตรชายดว้ย 13 เจา้จะคอยจนเขาเจริญใหญ่หรือ? เจา้
จะคอยอยูด่ว้ยไม่มีผวัหรือ? ลูกเอ๋ย อยา่เลย แม่มีความทุกขม์ากเพราะเห็นแก่เจา้ เพราะวา่พระหตัถแ์ห่ง
พระเจา้ทรงเหยยีดออกขดัแม่ไว ้14 ลูกสะใภท้ั้งสองพากนัร้องไห้อีก ส่วนนางอะระฟาก็จุบ (ลา) แม่ผวั 
แต่นางรูธยงัอยูก่บัแม่ผวั 15 นานาอะมีจึงวา่ ดูเถิด พี่สาวก็กลบัไปหาญาติพี่นอ้ง และพระของเขาแลว้ จง
ตามพี่สาวไปเถิด 16 รูธตอบวา่ ขออยา่สั่งใหฉ้นัละทิ้งหรือกลบัติดตามแม่เลยดว้ยวา่แม่จะไปไหน ฉนั
จะไปดว้ย แม่จะอาศยัอยูท่ี่ไหน ฉนัจะอาศยัอยูท่ี่นัน่ดว้ย ญาติพี่นอ้งของแม่ จะเป็นญาติพี่นอ้งของฉนั 
และพระเจา้ของแม่จะเป็นพระเจา้ของฉนัดว้ย 17 แม่ส้ินท่ีไหน ฉนัจะส้ินชีพท่ีนั้น และจะฝังอยูท่ี่นัน่ ขอ
พระเยโฮวาห์ทรงกระท าดงัน้ีแก่ฉนั และยิง่กวา่น้ีอีก ความมรณะส่ิงเดียวท่ีจะท าใหแ้ม่กบัฉนัขาดจากกนั
และกนัได ้ 18 คร้ังนางนาอะมีเห็นวา่รูธตั้งใจจะไปดว้ยจริง ๆ ก็หาไดพ้ดูเร่ืองน้ีต่อไปอีกไม่ 19 นาง
นาอะมีกบัรูธก็ไดพ้ากนัไปจนบรรลุถึงเมืองเบธเลเฮม็ เม่ือถึงแลว้ บรรดาชาวเมืองก็แตกต่ืนถามกนัวา่ น่ี
เป็นนางนาอะมีหรือ? 20 นาอะมีจึงตอบวา่ อยา่เรียกฉนัวา่นาอะมี (สุข) จงเรียกวา่มารา (ขม) ดว้ยวา่ท่าน
ผูท้รงฤทธ์ิไดท้รงกระท าต่อฉนัอยา่งสาหสั 21 เม่ือฉนัออกไปก็เตม็บริบูรณ์ แต่พระเยโฮวาห์ทรงบนัดาล
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ใหก้ลบัมาเปล่า ๆ ท่านทั้งหลายเรียกฉนัวา่นาอะมีท าไมเล่า? เม่ือพระเยโฮวาห์ไดท้รงเป็นพยานต่อฉนั 
และท่านผูท้รงฤทธ์ิไดบ้นัดาลใหฉ้นัมีความทุกข ์22 นางนาอะมีไดก้ลบัมาทั้งรูธลูกสะใภช้าติโมอาบ ซ่ึง
ตามนางออกมาจากแผน่ดินนั้น เขาพากนัมาถึงเมืองเบธเลเฮม็ในตน้ฤดูเก่ียวขา้ว 

ค าวา่ “มารา” ซ่ึงนางนาอะมีตอ้งการใหค้นอ่ืนเรียกตน แปลวา่ “ขมข่ืน” ช่ือ “นาอะมี” 
หมายความวา่ “ความสุข” แต่นางนาอะมีเรียนรู้ภายหลงัวา่ เป็นช่ือเหมาะส าหรับนางหลงัจากทุกอยา่ง
ส้ินสุดลงไป เพราะพระเจา้ประทานส่ิงท่ีใหค้วามสุขแก่นาง พระองคป์ระทางส่ิงเหล่านั้นใหแ้ก่ผูท่ี้รัก
และวางใจในพระองค ์

จงจ าไวว้า่ นางนาอะมีเป็นชนชาติอิสราเอล พระพรของนางนั้นไดรั้บเม่ือนางอยูใ่นแผน่ดินท่ี
พระเจา้ประทานใหพ้วกอิสราเอล เราตอ้งอยูใ่นทางของการเช่ือฟังพระเจา้ ถา้หากเราตอ้งการรับพระพร
ท่ีพระเจา้จะประทานใหเ้รา 

นางรูธรักนางนาอะมีมาก นางรูธตอ้งจากครอบครัวของนางและจากเพื่อนของนาง จากเมือง
ของนางติดตามแม่ผวัมา ความรักท่ีแทจ้ริงจะติดตามไปดว้ยเสมอ ดงัเช่นเรารักพระคริสต ์ เราก็จะ
ติดตามพระองคไ์ป และท าตามค าสอนของพระองค ์และเราจะเช่ือฟังค าสั่งสอนของพระองค ์คริสเตียน
คือผูติ้ดตามพระคริสต ์ สาวกของพระคริสตทุ์กคนจะไดย้ินพระเยซูตรัสวา่ “จงตามเรามา” เม่ือพระองค์
ตรัสวา่ “จงตามเรามา” ซีโมนและอนัดะเรอา “ไดล้ะทิ้งอวนและติดตามพระองคไ์ปทนัที” ยากอบและ
ยอห์น “ไดล้ะทิ้งเรือและพอ่ติดตามพระองคไ์ป” มทัธิว “ละทิ้งทุกอยา่งและลุกข้ึนติดตามพระองคไ์ป” 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที่ 3 บทเรียนที ่8 

เร่ืองของนางรูธ 

เร่ืองในพระคมัภีร์ (นางรูธ 1:6-22) 

หนงัสือประวติันางรูธซ่ึงเราจะเรียนวนัน้ี เกิดข้ึนสมยัเม่ือมีผูว้นิิจฉยั 
ท่ีเมืองเบธเลเฮม็มีครอบครัวซ่ึงมีความสุขครอบครัวหน่ึง มีคนส่ีคน คือ อะลีมะเล็ค ผูเ้ป็นพอ่ 

นางนาอะมีผูเ้ป็นแม่ และลูกชายสองคน ไดเ้กิดการกนัดาอาหารข้ึนในเมืองนั้น แทนท่ีจะอยูใ่นเมืองนั้น
และพร้อมกบัการวางใจพระเจา้ ครอบครัวน้ีตดัสินใจออกจากบา้นและเดินทางไปทางทิศตะวนัออก
ของทะเลทราย ไปอยูใ่นดินแดนโมอาบ 

แผน่ดินโมอาบซ่ึงอะลีมะเล็คและนาอะมี พาลูกชายสองคนไปอาศยัอยูน่ั้น ชาวเมืองบูชาพระ
เทียมเทจ็ อยา่งไรก็ดีครอบครัวน้ียงัซ่ือสัตยต่์อพระเจา้ ในท่ีสุดอะลีมะเล็คก็ตาย แต่ภรรยาของเขาคือนาง
นาอะมียงัอยูใ่นโมอาบกบัลูกชายสองคนท่ีโตเป็นหนุ่ม และไดแ้ต่งงานกบันางรูธ และนางอะระฟา
ต่อมาลูกชายทั้งสองคนตาย นางนาอะมี นางรูธ และนางอะระฟาต่างก็เป็นแม่ม่าย ช่างน่าเศร้าใจอะไร
เช่นน้ี 

นางนาอะมีไดย้นิวา่พระเจา้เสด็จมาทรงเยีย่มเยยีนแผน่ดินอิสราเอล และมีอาหารอุดมสมบูรณ์
ในแผน่ดินยดูา นางรู้สึกอยากกลบัไปบา้นเดิมและอยูก่บัผูท่ี้นมสัการพระเจา้องคเ์ดียว ซ่ึงนางรักมาก
และไวว้างใจ แมว้า่ลูกสะใภรั้กนางมาก และโอบออ้มอารีต่อนางก็ตาม แต่นางก็โศกเศร้าคิดถึงบา้นเกิด
เมืองนอนของนาง และตดัสินใจกลบัไปบา้นเดิม หลงัจากท่ีไดอ้อกมาสิบปีแลว้ 

ลูกสะใภส้องคนของนางนาอะมีก็รักนางมาก ทั้งสองพดูวา่จะขอติดตามไปดว้ย แม่ม่ายทั้งหมด
ก็เร่ิมเดินทางดว้ยกนั นางนาอะมีไม่ตอ้งการใหลู้กสะใภไ้ปจากเพื่อนและญาติพี่นอ้ง เพราะประเทศยดูา
เป็นแผน่ดินใหม่ส าหรับนางทั้งสองซ่ึงเป็นชาวโมอาบ นางพดูวา่ “จงกลบัไปเถิดกลบัไปบา้นเกิดเมือง
นอนของเจา้เสีย ขอพระเจา้ทรงพระเมตตาต่อเจา้ทั้งสองคน ดงัท่ีเจา้ทั้งสองเมตตาสามีและตวัฉนั ขอ
พระเจา้โปรดใหเ้จา้ทั้งสองมีสามีใหม่ และใหค้รอบครัวเป็นสุขเถิด แต่หญิงทั้งสองตอบวา่ “เราจะไป
กบัคุณแม”่ ทั้งสามคนจึงเดินทางต่อไป 



 42 

นางนาอะมีเตือนใหห้ญิงทั้งสองกลบัไปหาคนเมืองเดียวกนัและกลบัไปหาเพื่อน ๆ อะระฟาคง
คิดถึงบา้นท่ีมีคนรักนางและมีเพื่อน ๆ ของนาง ดงันั้นจึงจูบลาแม่ผวัและกลบัไปบา้นดว้ยความโศกเศร้า 
ทิ้งนางรูธกบันางนาอะมีเดินทางต่อไป เราไม่รู้เร่ืองของนางอะระฟาอีกเลย แต่น่าอศัจรรยท่ี์รู้เร่ืองของ
นางรูธ ขา้พเจา้คิดวา่นางนาอะมีคงเร่งเร้าใหน้างรูธกลบัไปกบันางอะระฟา แต่นางรูธไม่กลบั นางเรียนรู้
ท่ีจะไม่เพียงรักแต่นางนาอะมีเท่านั้น แต่รักพระเจา้ของนางนาอะมีดว้ย ถอ้ยค าไพเราะของนางอยูใ่น
พระคริสตธรรมคมัภีร์ นางบอกถึงการเลือกตดัสินใจของนางในขอ้ 16 และ 17 ใหเ้ราอ่านดงั ๆ และเม่ือ
ท่านไดย้นิแลว้จะตดัสินใจไดว้า่ การเลือกของนางรูธเป็นความฉลาดหรือความโง่ 

ชีวติของนางนาอะมีเอาชนะนางรูธดว้ยพระเจา้ของนาง หลายพนัคนไดช้ยัชนะใจคนอ่ืนใหม้า
หาพระเจา้ดว้ยวธีิน้ี จงฝึกฝนใหเ้ป็นคนอ่อนหวาน มีใจเมตตากรุณาและรักพระเจา้ เพื่อวา่เพื่อนของท่าน
อาจพดูวา่ “คนของท่านเป็นคนของฉนั พระเจา้ของท่านเป็นพระเจา้ของฉนั” ท่านมีอิทธิพลเหนือเพื่อน
ของท่านท่ีจะท าใหเ้ขารักพระผูช่้วยใหร้อดของท่านหรือไม่? 

นางนาอะมีเห็นวา่นางรูธเลือกทางของนางแลว้ และไม่เปล่ียนแปลง จึงไม่พดูอะไรอีก 

ควรจ า 

“พระองคต์รัสแก่เขาวา่ จงตามเรามาเถิด เขาก็สละส่ิงสารพดั ลุกข้ึนตามพระองคไ์ป” ลูกา 
5:27-28 

ควรตอบ 

1.ท าไมครอบครัวของอะลีเมะเล็คจึงตอ้งออกจากประเทศยดูา? 
...................................................................................................................................... 
2. เขามีความสุขในแผน่ดินโมอาบหรือไม่?................................................................ 
3.นางรูธไดก้ล่าวถอ้ยค าไพเราะแก่นางนาอะมี เพื่อใหท้ราบถึงการตดัสินใจท่ีจะอยูก่บันาง
นาอะมีวา่อยา่งไรบา้ง? 
..................................................................................................................................................... 
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ควรท า 

ระบายสีรูปนางรูธกบันางนาอะมี 
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ภาคที ่3 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่9 

ญาตขิองนางรูธ 

ข้อพระธรรม ประวตัินางรูธ 2:1-12 

ประวติันางรูธ 23:1 สามีของนาอะมี มีพี่นอ้งคนหน่ึงเป็นคนมัง่คัง่มาก เกิดแต่พงศพ์นัธ์ุอะลี
เมะเล็ค ช่ือโบอศั 2 รูธหญิงชาติโมอาบจึงกล่าวแก่นางนาอะมีวา่ ขอใหฉ้นัไปทุ่งนา เก็บรวงขา้วตก
ตามแต่ผูใ้ดจะโปรด นางนาอะมีตอบวา่ ลูกเอ๋ย จงไปเถิด 3 รูธก็ออกไปเก็บขา้วตกตามผูเ้ก่ียว เผอิญเขา้
ไปในไร่ของโบอศั พี่นอ้งอะลีเมะเล็ศนั้น 4 จึงเห็นโบอศัมาจากเบธเลเฮม็ กล่าวแก่ผูเ้ก่ียววา่ ขอใหพ้ระ
เยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก่บัท่านทั้งหลายเถิด เขาทั้งหลายตอบวา่ ขอพระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรแก่ท่าน
เถิด 5 โบอศัจึงถามคนใชข้องตนซ่ึงดูแลผูเ้ก่ียวขา้วนั้นวา่ หญิงสาวนั้นของใคร? 6 คนใชท่ี้ดูแลผูเ้ก่ียว
ตอบวา่ สตรีนั้นคือหญิงชาติโมอาบซ่ึงตามนางนาอะมีเม่ือกลบัมาจากแผน่ดินโมอาบ 7 นางพดูวา่ ขอให้
ฉนัเก็บรวงขา้วในกลางฟ่อนตามผูเ้ก่ียวไป นางก็มาเก็บอยูแ่ต่เชา้จนบดัน้ี เวน้แต่ไดพ้กัหน่อยหน่ึงท่ี
เรือน 8 ขณะนั้นโบอศักล่าวแก่นางรูธวา่ ลูกเอ๋ย เจา้ไดย้ินหรือ? วา่ อยา่ไปเก็บรวงขา้วท่ีนาอ่ืน หรือไป
จากท่ีน่ีเลย แต่อยูใ่กล ้ๆ กบัทาสีของเราเถิด 9 ใหต้าเจา้มองดูท่ีเขาเก่ียว (เก็บ) ตามเขาไป เราสั่งพวกคน
หนุ่มแลว้หา้มไม่ใหถู้กตอ้งเจา้? เจา้กระหายน ้าเม่ือไร เชิญไปกินท่ีภาชนะซ่ึงคนใชต้กัไว ้10 ขณะนั้นรูธ
ก็ไดก้ราบซบหนา้ลงท่ีดิน กล่าวแก่ท่านวา่ ท าอยา่งไรขา้พเจา้จึงจะเป็นท่ีชอบต่อตาของท่าน เพื่อท่านจะ
ไดเ้ห็นแก่ขา้พเจา้เม่ือเวลาขา้พเจา้เป็นแขกเมือง? 11 โบอศัตอบแก่นางวา่ บรรดาส่ิงซ่ึงเจา้ไดก้ระท าแก่
แม่ผวัตั้งแต่สามีเจา้ตายแลว้ คือเจา้ไดล้ะทิ้งบิดามารดา บา้นเกิดเมืองนอน มาถึงบา้นเมืองท่ีเจา้หาไดรู้้จกั
แต่ก่อนไม่ ก็เป็นท่ีปรากฏแก่เราทั้งส้ินแลว้ 12 ขอใหพ้ระเยโฮวาห์เจา้ทรงตอบแทนแก่เจา้ และใหเ้จา้มี
บ าเหน็จอนัเตม็บริบูรณ์แต่พระเยโฮวาห์พระเจา้แห่งอิสราเอลเถิด ซ่ึงเจา้ไดม้าพึ่งพระบารมีของพระองค ์

พระเยซูคริสต์เป็นญาติผู้ไถ่บาปของเรา 

พระคริสตท์รงเป็นญาติของเราก็ต่อเม่ือเราเป็นบุตรคนหน่ึงของพระเจา้เท่านั้น เราทุกคน
สามารถเรียกร้องและยอมรับใหพ้ระองคเ์ป็นพระผูช่้วยไถ่บาปของเรา พระคมัภีร์ขอ้หน่ึงท่ีเก่ียวกบัการ
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ไถ่บาปกล่าวไวว้า่ “แต่คนทั้งหลายท่ีไดต้อ้นรับพระองค ์ พระองคท์รงโปรดใหมี้อ านาจท่ีจะเป็นบุตร
ของพระเจา้ได ้คือคนทั้งหลายท่ีไดว้างใจในพระนามของพระองค”์ ยอห์น 1:12 

โบอศัซ้ือนางรูธ โบอศัไถ่นางรูธดว้ยเงิน พระเยซูคริสตร์พระญาติผูไ้ถ่บาปของเราไดท้รงซ้ือ
เราโดยใชค้่าความบาปของเราบนไมก้ารเขน เราเป็นสมบติัของพระองค ์เราไม่เป็นเจา้ของตนเองแลว้ 

อยา่ลืมวา่ เราทั้งหลาย “ถูกซ้ือไวด้ว้ยราคา คือพระโลหิตอนัมีค่ายิง่นกัของพระเยซูคริสต”์  
โบอศัซ้ือนางรูธไว ้ ไม่ใชเ้พื่อซ้ือมาเป็นทาส แต่เพื่อใหม้าเป็นเจา้สาวของเขา ใหมี้สิทธิใชทุ้ก

อยา่งท่ีเป็นของ ๆ เขา พระเยซูคริสตไ์ดท้รงซ้ือเราเพื่อให้เราไดรั้บความดีทุกอยา่งและไดข้องประทานท่ี
สมบูรณ์ 

ขา้พเจา้แน่ใจวา่ โบอศัพอใจนางรูธมาก เพราะนางเป็นคนสวยและเป็นคนดี ท่านลองคิดดูซิวา่
นางนาอะมีและนางรูธจะไดอ้ยูใ่นบา้นสวยงามของโบอศั ชีวติของนางนาอะมีจะไม่ “ขมข่ืน” ต่อไปแต่
จะ “มีความสุข” พระเจา้ประทานใหโ้บอศัและนางรูธมีลูกชายน่ารักคนหน่ึง ขา้พเจา้คิดวา่ทุกคนคงมี
ความสุข นางนาอะมีพอใจท่ีไดเ้ล้ียงทารก เด็กชายคนน้ีช่ือ โอเบด็ ภายหลงัเม่ือโอเบด็โตข้ึนก็มีบุตรช่ือยิ
ซยั ยซิยัเป็นบิดาของดาวดิ ๆ เป็นเด็กเล้ียงแกะผูก้ลายเป็นกษตัริยข์องชนชาติอิสราเอล นางรูธหญิงชาติ
โมอาบท่ีเลือกเอาพระเจา้ผูเ้ท่ียงแทแ้ละยอมเป็นคนของพระองค ์ กลายเป็นมารดาของกษตัริยอิ์สราเอล
หลายองค ์

รางวลัท่ีนางรูธไดรั้บคือความรักของนางนาอะมี และมีเพื่อน ๆ ท่ีเอ้ือเฟ้ือใจดี มีสามีท่ีรัก มีบา้น
ท่ีสวยงาม และมีลูกชายท่ีน่ารัก และนางยงักลายเป็นบรรพบุรุษของพระเยซูคริสตเ์จา้ของเราอีกดว้ย 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที่ 3 บทเรียนที ่9 

ญาตขิองนางรูธ 

เร่ืองในพระคมัภีร์ (ประวตัินางรูธ 2:1-12) 

เม่ือนางนาอะมีและนางรูธถึงบา้นเบธเลเฮม็ นางนาอะมีไดค้ร ่ าครวญอยา่งขมข่ืนถึงโชคร้ายใน
ชีวติของนาง และร าพนัถึงการสูญเสียสามี และลูกชายทั้งสองคนของนาง ถา้นางรูธพลอยคร ่ าครวญ
ร่วมกบันางนาอะมีและพลอยมีความโศกเศร้าไปดว้ย นางรูธจะกลายเป็นคนแปลกหนา้และไม่มีเพื่อน
ฝงู และทั้งสองคนอาจตอ้งเป็นคนขอทานต่อไป เม่ือนางรูธและนางนาอะมีไดม้าถึงบา้นและรู้วา่ไม่มี
อาหาร นางรูธรับภาระท่ีจะหาเล้ียงชีวติของเขาทั้งสองคนทนัที และนางรับท าดว้ยความกลา้หาญ นาง
รูธไดไ้ปท่ีทุ่งนาซ่ึงก าลงัเก่ียวขา้วและขอสิทธิพิเศษเก็บขา้วตกในนานั้น หมายความวา่นางจะตามคน
เก่ียวขา้วและเก็บรวงขา้วท่ีตกจากฟ่อน ชาวอิสราเอลมีประเพณีอยูว่า่เม่ือรวงขา้วตกจากฟ่อนใหป้ล่อย
ไวเ้พื่อใหค้นยากคนจนผูเ้ดินตามคนเก่ียวขา้วไดเ้ก็บบา้ง นางรูธไดรั้บอนุญาตให้เก็บขา้วตกในนาน้ี นา
ท่ีนางไปเก็บขา้วตกนั้นเป็นนาของเศรษฐีช่ือโบอศั โบอศัมีทุ่งนากวา้งซ่ึงพร้อมท่ีจะเก็บเก่ียว โบอศัเป็น
ญาติกบัอะลีเมะเล็ค ผูเ้ป็นสามีของนางนาอะมีซ่ึงตายไปแลว้ 

โบอศัสังเกตดูนางรูธผูเ้ป็นหญิงสาวสวย จึงถามหวัหนา้คนเก่ียวขา้ววา่ “หญิงสาวคนน้ีซ่ึงก าลงั
เก็บขา้วตกเป็นใคร? หวัหนา้คนงานตอบวา่ “เป็นหญิงสาวจากแผน่ดินโมอาบซ่ึงมากบันางนาอะมี นาง
ขอเก็บขา้วตกในนาและมาเก็บตั้งแต่วานน้ีแลว้” โบอศัพอใจนางมากจึงพดูกบันางรูธวา่ “ลูกเอ๋ย จงฟัง 
เราจะบอกอะไรให ้ เจา้อยา่ไปเก็บขา้วในนาอ่ืนเลย แต่จงเก็บขา้วในนาน้ีกบัทาสีของเราเถิด” ไม่มีใคร
ท าร้ายเจา้หรอก และถา้หิวน ้าก็ไปด่ืมน ้าของเราท่ีจดัไวไ้ด”้ นางรูธคิดวา่น่ีเป็นความใจดีของโบอศั นาง
จึงกล่าวขอบคุณโบอศัมากมาย ทั้งน้ีเพราะนางเป็นคนแปลกหนา้ส าหรับชนชาติอิสราเอล แต่ยงัไดรั้บ
ความเมตตาปรานีโดยไม่ไดคิ้ดวา่จะไดรั้บ โบอศัพดูวา่ “เราไดย้นิเร่ืองความซ่ือสัตยข์องเจา้ท่ีมีต่อแม่ผวั
คือนางนาอะมีแลว้ และไดท้ราบวา่เจา้อุตส่าห์ละทิ้งบา้นเกิดเมืองนอนของเจา้มา “และอาศยัแผน่
อิสราเอลอยูก่บัแม่ผวั ขอให้พระเจา้ทรงปกปักรักษา และประทานรางวลัใหแ้ก่เจา้” 
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การท่ีนางรูธแสดงความเมตตาอารีต่อนางนาอะมีนั้นเม่ือทุกคนรู้เร่ือง คนพวกนั้นก็แสดงความ
เมตตาแก่นางเช่นกนั น่ีเป็นรางวลัช้ินแรกของนางรูธ ท านองเดียวกนัทุกคนชมเชยเด็กชายหญิงท่ีแสดง
ความรักเมตตาอารีต่อพ่อแม่ของตน 

เม่ือเสร็จการเก่ียวขา้ว โบอศัไดจ้ดัการเล้ียงใหญ่ท่ีลานนวดขา้ว หลงัจากเล้ียงวนันั้นนางรูธได้
ไปหาโบอศัตามท่ีนางนาอะมีบอกใหน้างท า นางรูธพดูกบัโบอศัวา่ “ท่านเป็นญาติสนิทของสามีดิฉนั
และเป็นญาติของบิดาของสามีคืออะลีเมะเล็ค ท่านจะไม่ท าอะไรสักอยา่งเพื่อเห็นแก่เขาหรือ?” โบอศั
กบันางรูธและตอ้งการรับนางมาเป็นภรรยา นัน่เป็นเกียรติแก่นางอยา่งยิง่ และเป็นรางวลัอีกอยา่งหน่ึง
ของนางรูธ 

เม่ือโบอศัปรารถนาจะแต่งงานกบันางรูธ เขารู้วา่มีชายคนหน่ึงซ่ึงเป็นญาติท่ีสนิทกบัครอบครัว
น้ีมากกวา่เขา ตามธรรมเนียมของชาวอิสราเอล ชายน้ีมีสิทธิเป็นคนแรกท่ีจะรับนางรูธไวเ้ป็นภรรยา 
ดงันั้นโบอศัจึงไปท่ีประตูเมืองซ่ึงเป็นสถานท่ีชาวเมืองหญิงชายมาชุมนุมกนัท าธุรกิจ โบอศัพบชายคน
นั้น และถามเขาวา่จะรับนางรูธหญิงชาวโมอาบไวเ้ป็นภรรยาหรือไม่? แต่ชายคนนั้นปฏิเสธ ดงันั้น
โบอศัจึงมีอิสระท่ีจะแต่งงานกบัหญิงท่ีเขารัก โบอศัไดซ้ื้อท่ีดินแปลงหน่ึงของอะลีเมะเล็ค การซ้ือท่ีดิน
แปลงน้ี ในหนงัสือนางรูธวา่ “ไถ่ท่ีนา” (นางรูธ 4:4) ก็หมายความวา่เขาซ้ือนางรูธหญิงชาวโมอาบไว้
ดว้ย (ขอ้ 5) โบอศั “ซ้ือ” นางรูธเพื่อตวัของเขาเอง เขาท าอยา่งน้ีไดเ้พราะเขาเป็นญาติของนางรูธ 

ควรจ า 

“โดยรู้วา่ไม่ไดท้รงไถ่ท่านทั้งหลายดว้ยส่ิงของท่ีจะเป่ือยเน่าไปคือเงินและทอง แต่ทรงไถ่ดว้ย
โลหิตอนัมีราคามาก คือพระโลหิตของพระคริสต ์1 เปโตร 1:19 

ควรตอบ 

(จงเติมค าในช่องวา่ง) 
1. นางรูธรับภาระจะเล้ียงดู............................................คือ ของนางเองและนางนาอะมี 
2. โบอศัพดูวา่ “เรารู้ถึง.....................................ท่ีเจา้มีต่อนางนาอะมีแม่ผวัของเจา้” 
3. โบอศั...........................................ท่ีดินซ่ึงเป็นของอะลีเมะเล็ค 
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ควรท า 

ระบายสีรูปนางรูธเก็บขา้วตก 
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ภาคที ่3 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่10 

ค าอธิษฐานของนางฮันนา 

ข้อพระธรรม 1 ซามูเอล 1:8-18 

ซามูเอล 1:8 เอล็คานาสามีจึงถามวา่ ท าไมจึงร้องไหแ้ละไม่รับประทานอาหารเสียใจดว้ยอะไร 
ฉนัไม่ดีกวา่บุตรชายสิบคนหรือ? 9 เม่ือกินด่ืมท่ีเมืองซีโลแลว้ฮนันาก็ลุกข้ึนส่วนเอลีปุโรหิตก็นัง่อยูท่ี่
แท่นริมเสาพลบัเพลาของพระเยโฮวาห์ 10 นางฮนันาเป็นทุกขร้์อนใจ จึงไดอ้อ้นวอนพระเยโฮวาห์ และ
ร้องไหพ้ิลาปร ่ าไร 11 แลว้ไดป้ฏิญาณไวว้า่ ขา้แต่พระเยโฮวาห์เจา้แห่งพลโยธา แมน้พระองคจ์ะทรง
ทอดพระเนตรดูความทุกขแ์ห่งผูท้าสของพระองค ์ และระลึกถึงไมล่ะลืมขา้พเจา้ กบัทั้งจะทรงประทาน
บุตรชายแก่ผูท้าสของพระองค ์ แลว้ขา้พเจา้จะขอถวายบุตรนั้นไวเ้ฉพาะพระเยโฮวาห์ตลอดชีวิต โดย
ไม่ใหมี้ดโกนตอ้งศีรษะเลย 12 อยูม่าเม่ือเขาก าลงัออ้นวอนเฉพาะพระพกัตร์พระเยโฮวาห์ต่อไป เอลีก็
สังเกตดูปากของนาง ฮนันาไดพ้ดูในใจ แต่มุบมิบอยูริ่มฝีปากเท่านั้น แต่เสียงนั้นไม่ไดย้นิ 13 เอลีก็
ส าคญัวา่นางเมาสุรา 14 จึงเตือนนางวา่จะเมาไปนานสักเท่าไร จงทิ้งน ้าองุ่นเสียเถิด 15 ฮนันาก็ตอบวา่ 
มิใช่เจา้ขา้ ขา้พเจา้เป็นหญิงใจทุกขโ์ศก น ้าองุ่นหรือของเมาหาไดรั้บประทานไม่ เป็นแต่ไดอ้อ้นวอน
ร้องทุกขเ์ฉพาะพระพกัตร์พระเยโฮวาห์เท่านั้น 16 อยา่ไดถื้อวา่ขา้พเจา้เป็นหญิงท่ีมีผดิ ดว้ยขา้พเจา้เป็น
ทุกขร้์อนใจมากจึงทูลไปจนบดัน้ี 17 เอลีก็กล่าววา่ จงไปเป็นสุข ขอพระเจา้ของพวกอิสราเอลทรงโปรด
ประทาน ตามท่ีเจา้ไดอ้ธิษฐานต่อพระองคน์ั้น 18 นางฮนันาก็ตอบวา่ ขอให้ผูท้าสของท่านประสบ
กรุณาคุณของท่านเถิด แลว้นางก็ลาไปรับประทานอาหาร โดยหนา้ช่ืนบานมิไดเ้ศร้าโศกต่อไปอีก 

ท่านรู้ดีวา่การท าสัญญานั้นง่าย แต่การรักษาหรือปฏิบติัตามขอ้สัญญานั้นยากมาก นางฮนันา
เป็นหญิงท่ีซ่ือสัตย ์และเช่ือฟังและท าตามค าสัญญาทีไดท้  าไวแ้ก่พระเจา้ทุกประการ 

นางฮนันาร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ไดไ้พเราะ ในซามูเอล 2:1-10 ท่านไม่ลองวาดภาพในใจ
นึกดูหรือวา่นางฮนันาตอ้งรักลูก กอดและจูบลูกชายดว้ยความทะนุถนอมอยา่งไร ขณะนั้นนางจะตอ้ง
ทิ้งลูกไวท่ี้พลบัเพลาของพระเจา้และกลบัไปบา้น ขา้พระเจา้คิดวา่ถา้นางไม่รู้สึกวา้เหวน่างก็จะตอ้งรู้สึก
ยนิดี แต่นางคงรู้สึกวา่พระวิหารของพระเจา้เป็นสถานท่ีดีท่ีสุด ส าหรับซามูเอลลูกเล็ก ๆ ของนาง แลว้
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นางฮนันาและเอล็คานาสามีกลบัไปบา้น ทิ้งใหซ้ามูเอลอยูก่บัเอลี ใหเ้ติบโตในพลบัเพลาของพระเจา้
และรับใชพ้ระเจา้ 

ทุกปีนางคงกลบัมาเยีย่มลูกชายและเราจะเรียนในสัปดาห์ต่อไปวา่ นางฮนันาน าอะไรมาเม่ือ
เยีย่มลูกทุกปี 

พระเจา้ประทานรางวลัใหญ่หลวงใหน้างฮนันาส าหรับของขวญัมีค่ามากท่ีสุด ซ่ึงนางไดน้ า
กลบัมาถวายคืนแด่พระองค ์คือพระองคป์ระทานใหน้างมีลูกชายอีกสามคนและลูกสาวอีกสองคน  

น่าอศัจรรยใ์จ ท่ีเด็กชายเล็ก ๆ คนน้ีเรียกพลบัพลาของพระเจา้วา่เป็นบา้นของเขา ท่านคงจ าการ
พรรณนาถึงพลบัพลาของพระเจา้ไดว้า่ พลบัพลานั้นประดบัดว้ยม่านท่ีปักดว้ยทองค าและเงินมีพรมปู
พื้น และเคร่ืองใชท้  าดว้ยทอง มีกล่ินก ายานเผาหอมหวนเสมือนเป็นการอธิษฐานถึงพระเจา้ เราอาจพดู
ไดว้า่ “ซามูเอลมีสิทธิพิเศษดีจริงท่ีไดอ้ยูใ่นวหิารของพระเจา้” แต่ท่านคงจ าไดว้า่พระเจา้ทรงเรียก
ร่างกายของเราทั้งหลายวา่เป็นวหิารของพระองคด์ว้ย และพระองคจ์ะประทบัอยูภ่ายในตวัเรา และเราจะ
เขา้ไปเฝ้าพระองคไ์ดไ้ม่วา่เวลาใดทั้งวนัทั้งคืน และเราจะสนทนากบัพระองคด์ว้ยการอธิษฐานได ้

แม่ของซามูเอลเป็นคนรักการอธิษฐาน ชีวติของซามูเอลเป็นหน้ีค าอธิษฐานของแม่คนส าคญั
ยิง่ใหญ่ของโลกหลายคนบอกวา่ คุณแม่ของเขาประเสริฐจริง ๆ บางทีคนพวกนั้นในสมยัเม่ือเขายงัเป็น
เด็ก ๆ อยู ่ไม่รู้สึกวา่แม่มีความหมายอะไรมากส าหรับพวกเขา 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที่ 3 บทเรียนที ่10 

ค าอธิษฐานของนางฮันนา 

เร่ืองในพระคมัภีร์ (1 ซามูเอล 1:8-18) 

วนัน้ีเราเรียนเร่ืองเด็กชายเล็ก ๆ คนหน่ึงซ่ึงเกิดมาดว้ยค าตอบจากการอธิษฐานของแม่ของเขา 
เขาเป็นผูว้นิิจฉยัคนหน่ึงของชนชาติอิสราเอลเป็นเหมือนแซมสันแห่งสมยัโบราณ เราจะเห็นไดว้า่เขาใช้
ชีวติของเขาปฏิบติัพระเจา้อยา่งไร 

นางฮนันาไม่เคยมีลูกเลย และอยากไดลู้กเหลือเกิน วนัหน่ึงนางเขา้ไปในพลบัพลาของพระเจา้ 
และคุกเข่าลงอธิษฐานขอให้พระเจา้ประทานลูกชายเล็ก ๆ ใหน้างสักคนหน่ึง ปุโรหิตเอลีเห็นนาง
ขณะท่ีก าลงัคุกเข่าอธิษฐาน และนางท าปากขมุบขมิบ แต่ไม่ไดย้นิเสียงพดู เอลีจึงคิดวา่นางฮนันาเมา
เหลา้ และวา่กล่าวต าหนินาง 

ท่านคงแปลกใจวา่ท าไมเอลีจึงกล่าวหาวา่นางเมาเหลา้ เราควรจ าไวด้ว้ยวา่ประชาชนชาว
อิสราเอลไดเ้รียนรู้จกัการท าบาปจากเพื่อนบา้นรอบ ๆ พวกเขา แมข้ณะท่ีก าลงันมสัการรูปเคารพของ
ตนอยู ่คนพวกนั้นมกัท าส่ิงชัว่ชา้ดว้ย 

นางฮนันาตอบเอลีวา่ นางไม่ไดเ้มาเหลา้ แต่ก าลงัมีความทุกขม์ากเพราะพระเจา้ไม่ไดป้ระทาน
ลูกใหน้างเลย นางบอกวเอลีวา่นางไดส้ัญญาต่อพระเจา้วา่ ถา้พระองคท์อดพระเนตรดูนางและประทาน
ลูกชายใหส้ักคนหน่ึง นางจะน ามาถวายพระเจา้ ให้รับใชพ้ระองค์ตลอดชีวติของลูกคนนั้น  

น่าอศัจรรยไ์ม่ใช่หรือท่ีพระเจา้ทรงทราบความตอ้งการของเราดี ไม่วา่เราจะสุขหรือทุกข์
โศกเศร้า พระองคท์รงทราบดีและทรงร่วมทุกขร่์วมสุขกบัเรา 

นางฮนันาไดไ้ปท่ีพลบัพลาของพระเจา้หลายคร้ัง ทุกปีเอค็คานาสามีของนางฮนันาพร้อมทั้ง
ครอบครัวพากนัไปนมสัการพระเจา้ในพระวหิารท่ีเมืองซีโล ซ่ึงอยูห่่างจากบา้นประมาณสิบหา้ไมล ์
ชาวอิสราเอลพากนัไปเมืองซีโลเพื่อใหปุ้โรหิตถวายเคร่ืองบูชาเป็นการไถ่บาปเพื่อเขาทุก ๆ ปี และพา
กนัไปนมสัการพระเจา้ท่ีนัน่ดว้ย 

ชนชาติอิสราเอลยงัไม่มีหวัหนา้ปกครองท่ีเป็นระเบียบ พวกเขามีชีวติอยูไ่ปเร่ือย ๆ อยา่งไรก็
อยา่งนั้น หลายคนประพฤติตวัชัว่ชา้เลวทราม นบัจากสมยันางรูธและนางนาอะมีไดร้้อยส่ีสิบปี แต่ชน
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ชาติอิสราเอลก็ยงัไม่ไดเ้รียนรู้ถึงบทเรียนส าหรับชีวิตของเขา ขา้พเจา้คิดวา่น่ีเป็นเหตุหน่ึงท่ีท าใหน้างฮนั
นาตอ้งอธิษฐานเพื่อขอใหมี้ลูกชายสักหน่ึงคน ท่านคิดไหมวา่นางหวงัวา่พระเจา้จะประทานลูกชายคน
หน่ึงใหน้าง แลว้พระองคจ์ะทรงใชเ้ด็กนั้นเม่ือเขาโตข้ึน ดงัท่ีพระองคท์รงใชโ้มเสสใหน้ าชนชาติ
อิสราเอลกลบัมาหาพระองค์ 

เม่ือเอลีทราบวา่นางฮนันาอธิษฐานถึงพระเจา้ดว้ยใจโศกเศร้า เอลีจึงกล่าวค าอวยพรแก่นาง นาง
ฮนันาเช่ือวา่พระเจา้จะทรงตอบค าอธิษฐานของนางแน่ ๆ ดงันั้นนางจึงกลบับา้นดว้ยความยนิดี พระเจา้
ประทานลูกชายเล็ก ๆ แก่นางฮนันาตามท่ีนางพร ่ าทูลขอต่อพระองค ์นางตั้งช่ือลูกวา่ “ซามูเอล” แปลวา่ 
“ขอจากพระเจา้” คร้ังใดท่ีนางเรียกลูก นางคิดเสมอวา่นัน่เป็นค าตอบแห่งการอธิษฐานอยา่งน่าอศัจรรย์
ของนาง 

นางฮนันาไดส้ัญญาต่อพระเจา้ไวว้า่ ถา้พระองคป์ระทานบุตร นางจะถวายใหรั้บใชพ้ระเจา้ใน
พลบัพลา 

จงคิดดูเถอะวา่นางฮนันาจะตอ้งรักลูกชายเล็ก ๆ สักเท่าใด นางดีใจสักแค่ไหน เม่ือไดย้นิเสียง
ฝีเทา้เล็ก ๆ เดินในบา้น และนางคงรู้สึกอบอุ่นท่ีมือเล็ก ๆ ของลูกมากอดคอนางไว ้นางอาจไม่ไดข้ึ้นไป
พลบัพลาของพระเจา้กบัสามีหลายปี เพราะซามูเอลยงัเล็กเกินกวา่ท่ีจะพาไปดว้ย ในท่ีสุดพอ่และแม่ก็พา
ลูกข้ึนไปเมืองซีโลไปใหเ้อลีเห็น ทั้งคู่อธิบายใหเ้อลีฟังวา่เป็นเด็กท่ีพระเจา้ประทานให้ซ่ึงเป็นค าตอบค า
อธิษฐานของนางฮนันา นางฮนันาบอกวา่นางสัญญาจะถวายเด็กคนน้ีคืนแด่พระเจา้ เพื่อใหเ้ด็กนั้นไดรั้บ
ใชพ้ระเจา้ตลอดชีวติ 

ควรจ า 

“จงขอแลว้จะได ้จงหาแลว้จะพบ จงเคาะแลว้จะเปิดใหแ้ก่ท่าน” มทัธิว 7:7 

ควรตอบ 

1. นางฮนันาไปอธิษฐานท่ีไหน?................................................... 
2. ใครคิดวา่นางเมาเหลา้?.............................................................. 
3. นางฮนันาไดส้ัญญากบัพระเจา้วา่อยา่งไร?.................................................................. 
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ควรท า 

ระบายสีรูปนางฮนันาก าลงัอธิษฐานขอบุตรจากพระเจา้ 
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ภาคที ่3 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่11 

บุตรช่ัวช้าของเอล ี

ข้อพระธรรม 1 ซามูเอล 2:18-36 

1 ซามูเอล 2:18 ฝ่ายซามูเอลเม่ือยงัเป็นกุมารอยู ่ใชเ้ส้ือเอโฟดผา้ป่านคาดเอวไว ้ไดป้ฏิบติัเฉพาะ
พระพกัตร์พระเยโฮวาห์ 19 ส่วนมารดาเคยท าเส้ือเล็ก ๆ ใหเ้ขาทุก ๆ ปี เม่ือข้ึนมากบัสามี ในการถวาย
เคร่ืองบูชาประจ าปีนั้น ส่วนท่านเอลีก็อวยพรใหแ้ก่เอล็คานากบัภรรยาวา่ 20 ขอใหพ้ระเยโฮวาห์ทรง
ประทานใหท้่านมีเผา่พนัธ์ุเกิดแต่หญิงน้ี ตามค าอธิษฐานซ่ึงไดทู้ลต่อพระองค ์ แลว้เขาก็พากนักลบับา้น 
21 คร้ันอยูม่าพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้นางฮนันามีครรภค์ลอดบุตรเป็นชายสามคน และบุตรหญิงสอง
คน ฝ่ายกุมารซามูเอลนั้นก็ไดพ้ฒันาข้ึนเฉพาะพระพกัตร์พระเยโฮวาห์ 22 เอลีก็ชราลงมาก ไดย้นิข่าว
กล่าวถึงบุตรชายของตนไดก้ระท าแก่พวกอิสราเอล ทั้งไดน้อนกบัหญิงคนใชท่ี้ริมประตูพลบัพลา
ประชุม 23 ท่านจึงตกัเตือนวา่ เจา้กระท าอยา่งน้ีท าไมเล่า? ดว้ยเราไดย้นิถึงการชัว่ของเจา้แต่ผูค้นเหล่าน้ี 
24 ลูกเราเอ๋ย อยา่เลย ซ่ึงเราไดย้นินั้นไม่ใช่ข่าวดี ท าใหพ้ลไพร่ของพระเยโฮวาห์หลงผดิไป 25 ถา้คน
หน่ึงท าผดิต่อเพื่อนมนุษย ์ พระเจา้จะทรงพิพากษาผูน้ั้น หากวา่ผูห้น่ึงท าผดิต่อพระเยโฮวาห์ ใครจะ
เสนอความขอโทษให้เขา แต่เขาไม่เช่ือฟังบิดาของตน ดว้ยพระเยโฮวาห์ทรงพระด าริไวแ้ลว้วา่จะ
ลงโทษประหารชีวิตเขาเสีย 26 ฝ่ายกุมารซามูเอลพฒันาข้ึน ไดมี้ความชอบต่อพระเยโฮวาห์ และต่อ
มนุษยด์ว้ย 27 มีผูห้น่ึงรับใชแ้ต่พระเจา้มาหาเอลี กล่าววา่ พระเยโฮวาห์ทรงตรัสดงัน้ีวา่ เราไดป้รากฏแน่
ชดัแก่วงศบิ์ดาของเจา้ เม่ือยงัเป็นทาสกษตัริยฟ์าโร อยูใ่นประเทศอียปิต ์ มิใช่หรือ? 28 กบัไดเ้ลือกสรร
จากบรรดาตระกลูอิสราเอลใหเ้ป็นปุโรหิตปฏิบติัเราใหข้ึ้นไปยงัแท่นของเราเพื่อเผาเคร่ืองหอม และให้
สวมเส้ือเอโฟดต่อหนา้เรา บรรดาเคร่ืองบูชาของพวกอิสราเอลนั้น เราไดป้ระทานใหว้งศบิ์ดาของเจา้
มิใช่หรือ? 29 เหตุไฉนเจา้ทั้งหลายจึงเหยยีบย  ่าเคร่ืองบูชากบัเคร่ืองถวายของเราท่ีเราสั่งในพลบัพลานั้น 
ไปนบัถือบุตรของตนยิง่กวา่เรา และจะเล้ียงตวัใหอ้ว้นดว้ยบรรดาของถวายอยา่งดีของพวกอิสราเอล
ไพร่ของเรา? 30 เหตุฉะน้ีพระเยโฮวาห์ พระเจา้ของพวกอิสราเอลทรงตรัสไวด้งัน้ีวา่ ถึงเรากล่าวไวแ้ลว้
วา่วงศข์องเจา้ และวงศบิ์ดาเจา้จะด าเนินต่อหนา้เราเป็นเน่ืองนิตย ์ แต่บดัน้ีพระเยโฮวาห์ทรงตรัสวา่ให้
การนั้นห่างไกลจากเรา ดว้ยวา่ผูท่ี้ใหเ้รามีเกียรติยศเราจะใหเ้กียรติยศแก่ผูน้ั้น แต่ผูท่ี้ประมาทเรา ผูน้ั้น
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ตอ้งดูถูก 31 น่ีแหละเวลาจะมาถึง ซ่ึงเราจะตดัเช้ือสายของเจา้ กบัเช้ือสายวงศบิ์ดาของเจา้ใหข้าดจนหามี
คนชราในวงศเ์จา้ไม่เลย 32 เจา้จะเห็นปัจจามิตร (ประจ าอยู)่ ในพลบัพลา กบับรรดาทรัพยท่ี์จะทรง
ประทานใหช้าติอิสราเอล แต่คนชราในวงศข์องเจา้จะไม่มีสืบไปเป็นนิตย ์ 33 ส่วนหลานชายของเจา้ซ่ึง
เราจะไม่ตดัขาดจากแท่นบูชาของเรา จะเป็นท่ีร าคาญตาและร้อนใจแก่เจา้ และแก่บรรดาผูท่ี้สืบเช้ือวงศ์
ของเจา้ จะส้ินชีพเม่ืออายยุงัในมชัฌิมวยั 34 ความขอ้น้ีจะเป็นส าคญัให้เจา้รู้ คือเหตุซ่ึงจะเกิดข้ึนแก่
เฮฟนีและฟีนะฮาศผูบุ้ตร เขาทั้งสองจะตอ้งตายในวนัเดียวกนั 35 เราจะตั้งปุโรหิตอนัสัตยซ่ื์อข้ึนส าหรับ
เราจะไดป้ระพฤติตามชอบใจและตามค าด าริของเรา ทั้งเราจะตั้งใหผู้น้ั้นมีพงศพ์นัธ์ุมัง่คงจะไดด้ าเนิน
เฉพาะหนา้ผูช้โลมของเราสืบไปเป็นนิตย ์ 36 คร้ันต่อมาบรรดาผูท่ี้ยงัเหลืออยูใ่นเช้ือวงศข์องเจา้ จะมา
กราบลงขอเงินแผน่หน่ึงและขนมกอ้นหน่ึง และร้องขอโปรดตั้งใหเ้ป็นปุโรหิตเพื่อจะไดรั้บประทาน
ขนมสักช้ินหน่ึง 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล    ภาคที่ 3 บทเรียนที ่11 

บุตรช่ัวช้าของเอล ี

เร่ืองในพระคมัภีร์ (1ซามูเอล 2:18-36) 

แมซ้ามูเอลยงัเป็นเด็กหนุ่มขณะเม่ือเขาอยูใ่นพระวหิารของพระเจา้กบัเอลี ซามูเอลก็เป็นคนเช่ือ
ฟังและเป็นผูเ้หลือการงานท่ีดี ซามูเอลเรียกการเช่ือฟังจากพอ่แม่ก่อนมาอยูพ่ลบัพลาของพระเจา้ดงันั้น
เม่ือพระเจา้ตรัสกบัซามูเอล ซามูเอลก็พร้อมท่ีจะเช่ือฟังตามท่ีพระองคต์รัสสั่งแก่เขาทุกประการ น่ีไม่
เพียงแต่เม่ือยงัเล็กอยูเ่ท่านั้น แมซ้ามูเอลโตข้ึนแลว้ก็เช่ือฟังอยา่งนั้นเหมือนกนั ซามูเอลรักพระเจา้มาก
ข้ึนและเป็นท่ีรักใคร่ทั้งของพระเจา้และของคนทัว่ไป (บทท่ี 2:26) 

แต่ลูกชายของเอลี คือเฮฟนีและฟีนะฮาศเป็นอยา่งไร? เราทราบวา่ลูกของเอลีไม่เคยเช่ือฟังพอ่
เลย ทั้งสองคนเลวลง เลวลง พระคริสตธรรมคมัภีร์บอกวา่ “เขาหารู้จกัพระเยโฮวาห์ไม่” (1 ซามูเอล 
2:12) คนทั้งสองไม่ไดร้ะมดัระวงัเก่ียวกบัความบริสุทธ์ิตามหนา้ท่ี ๆ ปุโรหิตควรกระท าเฉพาะพระ
พกัตร์พระเจา้ ทั้งสองคนท าใหป้ระชาชนเกลียดชงัการน าเอาสัตวม์าถวายเป็นเคร่ืองบูชาพระเจา้ดงัเช่น
ท่ีพระองคต์รัสสั่งไว ้ พระเจา้ตรัสวา่ปุโรหิตมีส่วนจะไดเ้น้ือสัตวบ์างส่วนเป็นสมบติัของปุโรหิตเอง แต่
เฮฟนีและฟีนะฮาศตะกละมากเพราะพยายามเอาเน้ือสัตวม์ามากกวา่ท่ีควรจะได ้ อีกประการหน่ึงคน
หนุ่มทั้งสองท าใหพ้อ่ของเขาซ่ึงมีต าแหน่งปุโรหิตใหญ่ของพระเจา้องคบ์ริสุทธ์ิท่ีสุดตอ้งไดรั้บความอบั
อายขายหนา้ 

ประชาชนชาวอิสราเอลจึงฟ้องร้องต่อเอลีเก่ียวกบัความชัว่ร้ายของเฮฟนีและฟีนะฮาศ เราคงไม่
ตอ้งการผูรั้บใชพ้ระเจา้ชนิดชัว่ร้าย ท่ีไม่รักพระเจา้ในคริสตจกัรของเรามิใช่หรือ 

ชาวอิสราเอลก็ไม่ตอ้งการเหมือนกนั เอลีจึงพดูต่อวา่ลูกทั้งสอง เอลีบอกลูกชายวา่พ่อไดย้นิถึง
ส่ิงชัว่ร้ายท่ีลูกไดท้  าผดิต่อประชาชน และเป็นเหตุท าใหช้าวอิสราเอลหลงกระท าบาป เอลีพยายามใหลู้ก
ชายท่ีโตแลว้เปล่ียนจากการประพฤติชัว่ 

แต่สายเสียแลว้ เอลีไม่ไดส้อนใหลู้กทั้งสองเช่ือฟังถอ้ยค าเม่ือคนทั้งสองยงัเล็ก ๆ อยู ่ เอลีช่วย
อะไรแก่ลูกไม่ได ้ หลงัจากท่ีลูกชายทั้งสองโตเป็นผูใ้หญ่เสียแลว้ เอลีท าดีกบับุตรหรือ โดยปล่อยใหลู้ก 
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ๆ ท าตามใจตนเองเม่ือลูกยงัเด็ก ๆ และมีอายรุุ่นเดียวกบัท่าน? เปล่าเลย เด็กทุกคนตอ้งไดรั้บการสั่งสอน
ใหท้ าส่ิงท่ีถูกตอ้งเพื่อจะไดโ้ตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีเรียบร้อย 

ตามกฎของพระเจา้ ผูใ้ดดูหม่ินพระด ารัสของพระเจา้ และท าผดิบทบญัญติัของพระองคผ์ูน้ั้น
จะตอ้งตาย (กนัดารวถีิ 15:30-31) กฎน้ีจะตอ้งบริหารหรือกระท าแก่เฮฟและฟีนะฮาศมิใช่หรือ? ความ
จริงเอลีเป็นเสมือนผูว้นิิจฉยัและเป็นมหาปุโรหิต แต่ไม่ไดจ้ดัการตามกฎน้ีเลย  

ในท่ีสุดพระเจา้ทรงใชใ้หศ้าสดาพยากรณ์คนหน่ึงมาบอกเอลีวา่ จะมีอะไรเกิดข้ึนกบัครอบครัว
ของเอลี เพราะเอลีอนุญาตใหมี้การท าบาปในครอบครัวของตน คนของพระเจา้เตือนเอลีวา่ เอลีเป็น
เจา้ของครอบครัวซ่ึงพระเจา้ทรงแต่งตั้งไวเ้ป็นปุโรหิตของพระองค ์ พระเจา้ตรัสวา่ครอบครัวของเอลีจะ
ไดรั้บเกียรติตลอดไปหากวา่พวกเขายงัซ่ือสัตยต่์อพระองค ์ แต่เด๋ียวน้ีลูกชายของเอลีท าใหต้ าแหน่ง
บริสุทธ์ิของตนไดรั้บความอปัยศ พระองคจ์ะไม่ทรงใชค้รอบครัวน้ีอีกต่อไป ลูกหลานของเอลีทุกคนจะ
ยากจนและตายตั้งแต่อายยุงันอ้ย 

สมยัก่อนเขาถือวา่ครอบครัวจะตอ้งไดรั้บความอบัอายขายหนา้ ถา้หากวา่ในครอบครัวนั้นไม่มี
คนชรา ชาวอิสราเอลเช่ือวา่อายยุนืเป็นเคร่ืองหมายของพระพรและพระเจา้ทรงพอพระทยั 

มีเคร่ืองหมายแสดงวา่ครอบครัวของเอลีจะถูกพระเจา้ลงโทษแน่ก็คือ ลูกชายทั้งสองของเอลี
จะตอ้งตายในวนัเดียวกนั เอลีไม่ลงโทษลูกชายท่ีท าบาป พระเจา้จึงตอ้งลงโทษเช่นนั้น พระเจา้จะทรง
เลือกปุโรหิตท่ีซ่ือสัตยแ์ละเช่ือฟังไวแ้ทนต าแหน่งเอลี ท่านลองคิดดูซิวา่ เอลีรู้สึกอยา่งไรหลงัจากไดรั้บ
ข่าวน้ีจากพระเจา้เอลีคงตอ้งการฝึกลูกใหอ้ยูใ่นทางท่ีเขาควรประพฤติ เพื่อวา่เม่ือลูกทั้งสองโตข้ึนจะได้
ไม่แยกทางไปจากทางของพระเจา้  

ควรจ า 

“จงฝึกสอนเด็กใหป้ระพฤติตามทางท่ีควรจะประพฤติ และเม่ือแก่ชราแลว้เขาจะไม่เดินห่างจาก
ทางนั้น สุภาษิต 22:6 

ควรตอบ 

1. บุตรของเอลีไดเ้รียนรู้จกัการเช่ือฟังเม่ือเป็นเด็ก ๆ หรือไม่?.......................................... 
2.ทั้งสองประพฤติอยา่งไรซ่ึงท าใหค้นไม่อยากน าเคร่ืองบูชามาถวายแก่พระเจา้?...................... 
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ควรท า 

ระบายสีรูปซามูเอลปฏิบติัพระเจา้ในพลบัพลา 
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ภาคที ่3 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่12 

ซามูเอลได้ยนิพระเจ้าทรงเรียก 

ข้อพระธรรม 1 ซามูเอล 3:1-19 

1 ซามูเอล 3:1 ฝ่ายกุมารซามูเอลก็ไดป้ฏิบติัพระเยโฮวาห์ต่อหนา้เอลี ขณะนั้นพระด ารัสของ
พระองคมิ์ไดใ้คร่ทรงตรัสแก่ผูใ้ดใหนิ้มิตแผท่ัว่ไป 2 อยูม่าเวลานั้นเม่ือเอลีนอนอยูใ่นท่ีของตน ส่วน
จกัษุของท่านก็มวัมืดมองไม่เห็น 3 เม่ือตระเกียงแห่งพระเจา้ยงัมิไดด้บัซามูเอลนอนอยูใ่นพลบัพลาของ
พระเยโฮวาห์ท่ีเก็บหีบสัญญาไมตรีของพระเจา้ไวน้ั้น 4 ขณะนั้นพระเยโฮวาห์ทรงเรียกซามูเอล ๆ ทูลวา่ 
ขา้พเจา้อยูน่ี่ 5 แลว้ก็วิง่ไปหาเอลีบอกวา่ ขา้พเจา้อยูน่ี่ ดว้ยท่านร้องเรียกขา้พเจา้ ท่านก็ตอบวา่ ไม่ไดเ้รียก 
จงกลบัไปนอนเสียเถิด ซามูเอลก็ไปนอนอีก 6 พระเยโฮวาห์ทรงตรัสเรียกอีกคร้ังหน่ึงวา่ “ซามูเอล ๆ” 
ซามูเอลก็ลุกข้ึนไปหาเอลีบอกวา่ ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี ดว้ยท่านไดร้้องเรียกขา้พเจา้ แต่ท่านตอบวา่ บุตรเอ๋ยเรา
ไม่ไดเ้รียก จงกลบัไปนอนเถิด 7 ซามูเอลยงัไม่รู้จกัพระเยโฮวาห์ พระด ารัสแห่งพระองคจึ์งยงัไม่เป็นท่ี
ส าเหนียกแก่เขา 8 พระเยโฮวาห์ทรงเรียกซามูเอลอีกคร้ังท่ีสาม ซามูเอลก็ลุกข้ึนไปหาเอลีอีก ขา้พเจา้อยู่
น่ี ดว้ยท่านไดร้้องเรียกขา้พเจา้ เอลีรู้วา่พระเยโฮวาห์ทรงเรียกกุมารนั้น 9 จึงบอกซามูเอลวา่ จงไปนอน
เถิดถา้พระองคท์รงเรียก จงทูลวา่ ขา้แต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองคท์รงตรัสเถิด ดว้ยทาสของพระองค์
คอยฟังอยู ่ซามูเอลจึงไปนอนในท่ีของตน 10 พระเยโฮวาห์เสด็จมาประทบัอยูแ่ละทรงเรียกเหมือนคราว
ก่อนวา่ “ซามูเอล ๆ” ฝ่ายซามูเอลก็ทูลวา่ ขอทรงตรัสเถิด ผูท้าสของพระองคค์อยฟังอยู ่11 พระเยโฮวาห์
ทรงตรัสแก่ซามูเอลวา่ “น่ีแน่ะ เราจะกระท าอะไรสักส่ิงหน่ึงในท่างกลางอิสราเอล บรรดาหูของผูท่ี้ได้
ยนิก็จะสะเทือนสะทา้นทั้งสองขา้ง 12 ในวนันั้นเราจะกระท าบรรดาส่ิงท่ีเราบอกไวแ้ลว้วา่ดว้ยวงศข์อง
เอลีตั้งแต่ตน้เดิมจนถึงท่ีสุดปลาย 13 เราบอกไวแ้ลว้วา่เราจะพิพากษาวงศข์องเขาสืบไปเป็นนิตย ์ เพราะ
เหตุความผดิซ่ึงเขารู้แลว้วา่บุตรชายของเขาไดท้  าให้ตวัลามกไป แต่เอลีไม่หา้มปรามเสีย 14 
เพราะฉะนั้นเราไดส้ัตยส์าบานไวแ้ลว้ต่อวงศข์องเอลีวา่การอธรรมของวงศเ์ขานั้น จงลบลา้งช าระดว้ย
เคร่ืองบูชายญั และอาหารถวายไม่ไดต่้อไปเป็นนิตย”์ 15 ซามูเอลก็ไปนอนจนเชา้ จึงไดเ้ปิดประตูพระ
วหิารแห่งพระเยโฮวาห์ แต่มิอาจท่ีจะบอกเล่านิมิตให้เอลีทราบ 16 เอลีเรียกซามูเอลวา่ ซามูเอลเอ๋ย ซา
มูเอลตอบวา่ ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี 17 เอลีจึงถามวา่ พระด ารัสซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงตรัสใหไ้วแ้ก่เจา้นั้น คือ
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อะไรบา้ง? อยา่ปิดบงัจากเราเลย ถา้เจา้จะปิดบงัค าใดจากเรา ตามซ่ึงพระองคท์รงตรัสไวแ้ก่เจา้แลว้ ขอ
พระเจา้ทรงกระท าแก่เจา้อยา่งนั้นและเพิ่มเติมใหอี้ก 18 ซามูเอลก็แจง้พระด ารัสของพระองคใ์หท้่านฟัง
มิไดปิ้ดซ่อนเลย ท่านจึงวา่ พระเยโฮวาห์เป็นพระเจา้ ใหท้รงกระท าตามชอบพระทยั 19 ซามูเอลก็
พฒันาข้ึน และพระเยโฮวาห์ไดท้รงสถิตอยูด่ว้ยมิใหว้าจาของท่านสูญไปเสียแต่ค าเดียว  

ซามูเอลตอ้งการใหเ้อลีช่วยสอนใหเ้ขา้ใจวา่ การท่ีพระเจา้ทรงเรียกนั้นคืออะไร ดงันั้นท่านอาจ
จ าเป็นตอ้งช่วยใหใ้ครสักคนหน่ึงในชั้นของท่านรู้จกัสังเกตการณ์เรียกของพระเยซูคริสตด์ว้ย 

พระเยซูคริสตผ์ูท้รงยอมตายเพื่อท่าน พระองคก์ าลงัทรงเรียกเราทุก ๆ คนใหรั้บใชพ้ระองค ์ให้
เราฟังพระสุรเสียงของพระองค ์และใหเ้รายอมเป็นผูรั้บใชพ้ระองคเ์หมือนอยา่งซามูเอล 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

ชนชาติอสิราเอล   ภาคเรียนที ่3 บทเรียนที ่12 

ซามูเอลได้ยนิพระเจ้าทรงเรียก 

เร่ืองในพระคมัภีร์ (1 ซามูเอล 3:1-19) 

เม่ือซามูเอลลม้ตวัลงนอนตอนกลางคืน ตะเกียงในพระวหิารยงัจุดอยูริ่บหร่ีใกลหี้บพระบญัญติั 
ซามูเอลคงรู้สึกวา่เขาอยูใ่กลพ้ระเจา้มากเพียงไร ตะเกียงเหล่าน้ีแหละท่ีซามูเอลเป็นผูจุ้ดใหส้วา่งอยูเ่สมอ 

คืนวนัหน่ึงขณะท่ีซามูเอลเขา้นอน ซามูเอลไดย้นิเสียงดงัออกจากท่ีมืดเรียกช่ือของเขานัน่เป็น
พระสุรเสียงของพระเจา้ แต่ซามูเอลไม่เคยรู้จกัเสียงเช่นนั้นมาก่อน เขาคิดวา่เป็นเสียงของเอลีจึงรีบวิง่
ไปหาโดยเร็วและพดูวา่ “ผมอยูน่ี่ครับ” ซามูเอลเป็นเด็กเช่ือฟัง และเตรียมพร้อมเสมอ ขอ้ความท่ีซา
มูเอลไดย้นิจากพระเจา้เป็นข่าวร้ายไม่น่าช่ืนใจเลย แมว้า่เอลีเป็นคนดี แต่เขายอมใหลู้กชายท าตามใจ
ตนเอง ลูกชายทั้งสองจึงไม่ดีเหมือนพอ่ คนทั้งสองเป็นคนไม่ดีพระเจา้จึงทรงลงโทษเขา และข่าวน้ี
แหละเป็นข่าวโศกเศร้าส าหรับเด็กชายซามูเอลซ่ึงไดรั้บฟังจากพระเจา้วา่ พระเจา้จะทรงลงโทษลูกชาย
ของเอลีดว้ยความตาย 

ตอนเชา้ซามูเอลลุกข้ึนท าธุรกิจเก่ียวกบัพลบัพลาของพระเจา้ ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ซามูเอลวา่
จะตอ้งบอกเอลีถึงส่ิงท่ีพระเจา้ตรัสแก่ตน ซามูเอลไปเตรียมเคร่ืองนมสัการประจ าวนั และพยายามหนี
หนา้เอลี ในท่ีสุดเอลีพดูกบัซามูเอลวา่ “ซามูเอลลูกรัก เจา้จงเล่าถึงส่ิงท่ีพระเจา้ตรัสกบัเจา้เม่ือคืนน้ีใหฟั้ง
บา้งซิ อยา่ปิดบงัฉนัเลย” ซามูเอลจึงเล่าตามท่ีพระเจา้ตรัสใหเ้อลีฟังทุกประการ แมว้า่จะเป็นข่าวน่าเศร้า
ก็ตาม 

เอลีไมแ่ปลกใจเลยเพราะเอลีทราบแลว้วา่จะมีอะไรเกิดข้ึน เอลีพดูวา่ “นัน่เป็นเร่ืองของพระเจา้ 
ขอใหพ้ระเจา้ทรงกระท าตามท่ีพระองคท์รงเห็นสมควร” 

ข่าวไดแ้พร่ไปเหมือนไฟไหมป่้าลือไปทัว่ประเทศอิสราเอลวา่ พระเจา้ตรัสแก่คนของพระองค์
อีกคร้ังหน่ึง ขา้พเจา้คิดวา่นางฮนันาคงดีใจมาก เม่ือนางผูเ้ป็นมารดาอยูว่า้เหวค่นเดียวในเทือกเขาเอฟ็
ราอิม เม่ือไดย้นิข่าวลูกชายไดเ้ป็นผูพ้ยากรณ์ตรัสดว้ย พระองคท์รงแต่งตั้งใหซ้ามูเอลเป็นผูส่ื้อข่าวแก่
ชาวอิสราเอลทัว่ไป หลงัจากท่ีพระเจา้ตรัสกบัซามูเอล ๆ น าขอ้ความนั้นไปบอกกบัชาวอิสราเอลทุก
ตระกลู 
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ซามูเอลแตกต่างกบัลูกชายชัว่ทั้งสองของเอลียิง่นกั เด็ก ๆ ท่ีไม่ไดเ้อาใจใส่ต่อค าตกัเตือนของ
พอ่ท่ีดีของตน ยอ่มไดรั้บความล่มจมและตอ้งอบัอายขายหนา้ในเบ้ืองปลาย และในเวลาเดียวกนัเด็กดีท่ี
รักและเช่ือฟังพอ่แม่และท าตามพระบญัญติัของพระเจา้ยอ่มเป็นผูไ้ดรั้บเกียรติ 

เราสามารถรับบทเรียนจากบทเรียนอนัน้ีได ้ คือจากเร่ืองของซามูเอลและเร่ืองของเอลีเม่ือพระ
เจา้ตรัสเราตอ้งฟัง ยอมรับและเช่ือฟัง ระหวา่งเอลีกบันางฮนันานั้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมากมาย
อะไรเช่นนั้น บางคร้ังเราคิดวา่พอ่แม่ของเรารักเราเม่ือพ่อแม่ใหข้องทุกอยา่งท่ีเราตอ้งการเท่านั้น แต่
ความจริงนางฮนันาแสดงความรักไม่ใช่ดว้ยการใหลู้กอยูใ่กล ้ๆ และใหทุ้ก ๆ อยา่งท่ีลูกตอ้งการ หรือให้
ทุกอยา่งท่ีนางอยากจะใหลู้ก แต่นางฮนันาไดถ้วายลูกแด่พระเจา้และไดว้างใจมอบลูกไวแ้ก่พระเจา้ส่วน
เอลีไดใ้หทุ้ก ๆ อยา่งท่ีลูกตอ้งการอยา่งใจแคบแลว้ท าใหลู้กเสียคน และน าความทุกขโ์ศกเศร้ามาใหเ้อลี
เอง และท าใหพ้ระเจา้เสียพระเกียรติดว้ย 

จงใหเ้ราช่วยพอ่แม่ของเราให้เป็นผูซ่ื้อสัตยใ์นหนา้ท่ีของเราต่อพระเจา้ และช่วยใหเ้ราท าตาม
ค าสั่งของพอ่แม่ คือให้รู้จกัฟังและประพฤติตามค าแนะน าท่ีเฉลียวฉลาดของพอ่แม่ จงจ าไวว้า่ขณะท่ีตวั
ท่านเป็นของประทานมาจากพระเจา้ ส าหรับพอ่แม่ของท่าน และพอ่แม่ของท่านก็เป็นของประทานมา
จากพระเจา้ส าหรับตวัท่านดว้ย จงใหเ้ราพยายามท าตวัให้มีค่าในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์

ควรจ า 

“ขอทรงตรัสเถิด ดว้ยทาสของพระองคค์อยฟังอยู ่1 ซามูเอล 3:9 

ควรตอบ 

1. ซามูเอลทูลตอบพระเจา้วา่อะไรเม่ือเขาไดย้นิพระสุรเสียงของพระเจา้ตรัสเรียกช่ือของเขา 
................................................................................................................................ 
2.ขอ้ความท่ีพระเจา้ตรัสกบัซามูเอลเป็นข่าวดีหรือไม่?.......................................... 
3. เอลีพดูวา่อยา่งไรเม่ือเอลีไดย้นิข่าวเช่นนั้น?....................................................... 
4.พระเจา้ยงัตรัสกบัพวกอิสราเอลผา่นทางซามูเอลต่อไปอีก
หรือไม่?....................................................... 
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ควรท า 

ระบายสีรูปซามูเอลไปปลุกเอลีเม่ือไดย้นิเสียงเรียกช่ือ 
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ภาคที่ 3 

ชนชาติอสิราเอล      บทเรียนที ่13 

การน าหีบพระสัญญาไมตรีของพระเยโฮวาห์ออกสงคราม 

ข้อพระธรรม 1 ซามูเอล 4:1-17 

1 ซามูเอล 4:1 ฝ่ายซามูเอลแจง้ความมายงับรรดาชาวอิสราเอลวา่ ใหช้าติอิสราเอลออกไปท า
สงครามตั้งค่ายไวริ้มศิลาช่ือเอเซอร์ ต่อสู้กบัชาติฟิลิสเตีย ซ่ึงตั้งค่ายท่ีเอเฟค 2 พวกฟิลิสเตียก็จดัเตรียมร้ี
พลเพื่อจะต่อสู้กบัชาติอิสราเอล ในการสงครามนั้นพวกอิสราเอลก็พา่ยแพแ้ก่พวกฟิลิสเตีย เสียร้ีท่ีสนาม
ประมาณส่ีพนัคน 3 เม่ือพลทหารอิสราเอลกลบัค่ายแลว้ผูเ้ฒ่าแก่ทั้งหลายจึงพดูวา่ เหตุไฉนพระเยโฮวาห์
ใหพ้วกเราอปัราชยัแก่พวกฟิลิสเตียวนัน้ี ใหพ้วกเราไปเชิญหีบแห่งความสัญญาไมตรีของพระเยโฮวาห์
ออกจากซีโล มาตั้งไวท้่ามกลางพวกเรา จะไดช่้วยเราพน้จากอ านาจเง้ือมมือขา้ศึก 4 ดงันั้นจึงใหค้นไปท่ี
ซีโล เชิญหีบสัญญาไมตรีของพระเยโฮวาห์แห่งพลโยธา ผูท้รงสถิตอยูเ่หนือคะรูบิมมาจากท่ีนัน่ เฮฟนี
และฟีนะฮาศ บุตรเอลีทั้งสองไดอ้ยูท่ี่นัน่ ต่อหนา้หีบแห่งความสัญญาไมตรีของพระเจา้ 5 เม่ือหีบแห่ง
ความสัญญาไมตรีของพระเยโฮวาห์เขา้มายงัค่ายนั้น แลว้บรรดาพวกอิสราเอลก็โห่ร้องดว้ยเสียงอนัดงั
จนแผน่ดินสะเทือนสะทา้น 6 คร้ันพวกฟิลิสเตียไดย้นิเสียงโห่ร้องจึงถามกนัวา่ เสียงโห่ร้องใหญ่ท่ีค่าย
ฮีบรูนั้นเป็นส าคญัอะไร? เขาก็รู้ความวา่หีบสัญญาไมตรีแห่งพระเยโฮวาห์มายงัค่ายอิสราเอลแลว้ 7 
พวกฟิลิสเตียจึงสะดุง้กลวัพดูกนัวา่ พระเจา้เสด็จเขา้ค่ายนั้นแลว้ จึงพดูวา่ วบิากแก่พวกเรา ดว้ยในกาล
ก่อนไม่เคยมีเหตุอยา่งน้ีเลย 8 วบิากแก่พวกเรา ใครช่วยพวกเราใหพ้น้จากพระหตัถ์แห่งพระเหล่าน้ีท่ี
ทรงฤทธานุภาพ? ซ่ึงไดล้งโทษแก่ชาวอาฆปโตดว้ยโรคร้ายต่าง ๆ ในป่า 9 โอช้าติฟิลิสเตียทั้งหลายจง
แขง็ใจเป็นบุรุษอนักลา้หาญ เกลือวา่จะตอ้งปฏิบติัชาติฮีบรู เช่นกบัท่ีเคยกระท าแก่พวกเราแต่ก่อน ๆ จง
ต่อสู้ดว้ยเตม็ก าลงัเถิด 10 คร้ันพวกฟิลิสเตียไดร้บพุง่จนพวกอิสราเอลพา่ยแพแ้ลว้ ต่างคนต่างหนีไปท่ี
กระโจม ถูกฆ่าฟันเสียเป็นอนัมาก จนพลทหารเดินเทา้ฝ่ายอิสราเอลก็ลม้ลงตามสามหม่ืนคน 11 ขา้ศึก
จึงเอาหีบแห่งพระเจา้ได ้ และบุตรทั้งสองของเอลี คือเฮฟนีกบัฟีนะฮาศก็ตอ้งประหารชีวติเสีย 12 มีชน
ตระกลูเบนยามินผูห้น่ึงวิง่มาจากกองทพัไปยงัเมืองซีโลในวนัน้ี ดว้ยเส้ือผา้ฉีกขาด และผงธุลีอยูบ่น
ศีรษะ 13 เม่ือมาถึงดูเถิด เอลีนัง่คอยอยูบ่นแท่งริมถนน เพราะมีความวิตกอยูด่ว้ยหีบสัญญาไมตรีของ
พระเจา้ คร้ันบุรุษนั้นเขา้มาแจง้ความท่ีหวัเมืองแลว้ บรรดาชาวเมืองก็พากนัร้องไห้ 14 เม่ือเอลีไดย้นิ
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เสียงร้องไหน้ั้นจึงถามวา่ เสียงร้องไหวุ้น่วายนั้นเป็นอะไรกนั? บุรุษผูน้ั้นจึงรีบเขา้มาเล่าใหฟั้ง 15 เวลา
นั้นอายเุอลีไดเ้กา้สิบแปดปี ตาของท่านก็มืดมวัมองไม่ใคร่เห็น 16 ผูน้ั้นจึงเรียนเอลีวา่ขา้พเจา้เป็นทหาร
หนีมาจากกองทพัวนัน้ี ท่านจึงถามวา่ บุตรเอ๋ยเป็นอยา่งไรกนับา้ง? 17 ผูส่้งข่าวตอบวา่ พวกอิสราเอล
หนีพวกฟิลิสเตียเสียร้ีพลเป็นอนัมากกบัทั้งบุตรสองคนของท่าน คือเฮฟนีและฟีนะฮาศนั้นก็ถูกฆ่าเสีย
แลว้ และหีบของพระเจา้เขาชิงเอาไปเสีย 18 เม่ือไดย้นิถึงเร่ืองหีบของพระเจา้ เอลีก็ลม้ลงหงายลงจาก
แท่นริมประตู คอหกัส้ินชีพ ดว้ยท่านเป็นคนชราและอว้นไดค้รอบครองประเทศอิสราเอลส่ีสิบปีมาแลว้ 

หลงัจากท่ีพวกฟิลิสเตียไดย้ดึครองหีบสัญญาไมตรีไปไวไ้ดไ้ม่นานนกั ก็เกิดความไม่เป็นสุข
เหมือนตอนแรก ๆ พวกฟิลิสเตียไดน้ าไปไวใ้นวหิารพระของพวกเขาซ่ึงมีช่ือวา่ พระดาโฆน แต่รุ่งเชา้ 
เม่ือเปิดประตูวหิารพระรูปดาโฆนไดล้ม้ลงต่อหนา้หีบพระสัญญาไมตรีนั้น ชาวฟิลิสเตียก็จบัพระรูปข้ึน
ตั้งใหม่ ปิดประตูแลว้ก็ไปเสีย วนัรุ่งข้ึนพวกเขากลบัไปและพบพระของเขาลม้ลงท่ีพื้นอีก คร้ังน้ีมือและ
เศียรของพระรูปนั้นหกัและขาดออกจากไหล่ หีบพระสัญญาไมตรีไม่ไดน้ าความช่ืนชมยนิดีหรือ
ความส าเร็จมาใหพ้วกฟิลิสเตียเลย 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

 ชนชาติอสิราเอล    ภาคที ่3 บทเรียนที ่13 

การน าหีบพระสัญญาไมตรีของพระเยโฮวาห์ออกสงคราม 

เร่ืองในพระคมัภีร์ (1 ซามูเอล 5:1-18) 

ชาติฟิลิสเตียมิไดม้ารบกวนชนชาติอิสราเอลมาชา้นานก่อนหนา้น้ี แซมสันท าใหพ้วกฟิลิสเตีย
ขยาดมาหลายปี แต่เด๋ียวน้ีศตัรูพวกน้ีไดห้นักลบัมาท าสงครามกบัชนชาติอิสราเอลอีก เวลานั้นเป็นสมยั
ท่ีปุโรหิตชราช่ือเอลีเป็นผูป้กครองชนชาติอิสราเอลอยู ่ เวลาน้ีเอลีอ่อนก าลงัและตาฟางแลว้ ไม่ตอ้ง
สงสัยเลยวา่พวกฟิลิสเตียรู้สึกวา่จะไดป้ระโยชน์จากเอลีและจากพวกอิสราเอลในคร้ังน้ี จึงไดฉ้วย
โอกาสยกทพัมาท าสงคราม 

ชนชาติอิสราเอลแพส้งครามต่อพวกฟิลิสเตีย และพวกอิสราเอลถูกฆ่าส่ีร้อยคน เม่ือพวกทหาร
กลบัมาค่าย ผูเ้ป็นหวัหนา้ถามวา่ “ท าไมพวกเราจึงแพ?้” 

บรรดาทหารอิสราเอลจึงตอบวา่ “เราแพส้งครามก็เพราะพระเจา้ไม่ไดป้ระทบัอยูก่บัเรา คราวน้ี
ใหเ้ราน าเอาหีบพระสัญญาไมตรีของพระเยโฮวาห์มาจากพลบัพลาไปกบัเราในการรบคร้ังต่อไป แลว้
พระเจา้จะประทบัอยูท่่ามกลางเรา” 

จงจ าไวว้า่หีบพระสัญญาไมตรีของพระเยโฮวาห์ ประดิษฐอ์ยูใ่นห้องบริสุทธ์ิท่ีสุดในพลบัพลา
ของพระเจา้ ในหีบน้ีบรรจุศิลาจารึกพระบญัญติัสิบประการ มีไมเ้ทา้ของอาโรนซ่ึงออกดอก และมีหมอ้
มานาบรรจุอยู ่ดูเถอะวา่ตอ้งมีท่ีพิเศษในพลบัพลาเพื่อเก็บหีบพระสัญญาไมตรี พวกอิสราเอลมีสิทธิท่ีจะ
น าเอาหีบพระสัญญาไมตรีออกมาจากพลบัพลาไดห้รือ? ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่บรรดาปุโรหิตชัว่ชา้
เหล่านั้นลืมไปวา่ หีบพระสัญญาไมตรีเป็นของพระเจา้ และพระองคป์ระทบัอยูก่บัส่ิงนั้น 

ลูกชัว่ของเอลีเป็นผูรั้กษาหีบพระสัญญาไมตรีและเดินควบคุมหีบพระสัญญาไมตรีนั้นไป เม่ือ
หีบนั้นถูกลูกชายชัว่ของเอลีน าไป ณ ค่ายของพวกอิสราเอลท่ีอะเบ็นเอเซอร์ พวกทหารอิสราเอลก็โห่
ร้องตะโกนจนแผน่ดินสะเทือน ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ เขาเช่ือมัน่ดว้ยจริงใจวา่ หีบพระสัญญาไมตรีจะท า
ใหพ้ระเจา้ประทบัอยูก่บัเขา และจะน าชยัชนะมาใหพ้วกเขา แต่การมัน่ใจดว้ยใจจริงเช่นนั้นไม่ไดช่้วย
พวกเขาเลย เพราะพวกอิสราเอลไดท้ าส่ิงท่ีพระเจา้ไม่ประสงคจ์ะใหท้  า 
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เม่ือพวกอิสราเอลเห็นหีบพระสัญญาไมตรีอยูใ่นค่ายของพวกเขา เขาก็โห่ร้องเสียงดงัยิง่กวา่
เสียงของทหารโห่ร้องเม่ือเชิญธงชาติเสียอีก 

พวกฟิลิสเตียท าการรบกบัพวกอิสราเอลอีก และคร้ังน้ีลูกชายทั้งสองคนของเอลีถูกตีแตกไป 
พวกอิสราเอลถูกฆ่า30,000 คน นอกจากน้ีพวกฟิลิสเตียยงัริบเอาหีบพระสัญญาไมตรีของพระเจา้ไวแ้ลว้
บรรทุกไปไวท่ี้เมืองอศัโดค และตั้งไวใ้นวหิารพระของเขาช่ือพระดาโฆน และตั้งหีบพระบญัญติัไวข้า้ง 
ๆ รูปนั้น 

เม่ือเอลีทราบวา่ลูกชายชัว่ทั้งสองคนเป็นผูค้วบคุมหีบพระสัญญาไมตรีไปจากพลบัพลา เอลีจึง
นัง่อยูท่ี่ประตูเมือง และคอยฟังข่าวการรบ 

ชายคนหน่ึงกลบัมาจากสนามรบพร้อมดว้ยเส้ือผา้ขาดกะรุ่งกะร่ิง และมีดินบนศีรษะแสดงถึง
ความโศกเศร้า เม่ือชายนั้นน าข่าวการรบมาบอก ประชาชนชาวอิสราเอลจึงพากนัร้องไห ้เอลีไดย้นิเสียง
คนร้องไหก้็ถามถึงข่าวการรบ ข่าวท่ีท าใหใ้จเอลีชอกช ้ามากคือ ลูกชายทั้งสองตายในท่ีรบ และหีบ          
พระสัญญาไมตรีถูกศตัรูริบไป เอลีตกใจมาก ลม้หงายหลงัตกมา้นัง่และคอหกัตาย พระเจา้ทรงเคยบอก
เอลีแลว้วา่ เอลีและลูกสองคนจะตอ้งตายในวนัเดียวกนั 

คนทัว่ทั้งเมืองพากนัโศกเศร้าและร้องไห ้ เพราะสูญเสียหีบพระสัญญาไมตรีมากกวา่จะร้องไห้
เพราะชยัชนะของพวกฟิลิสเตีย และซามูเอลตอ้งโศกเศร้ามากกวา่ผูใ้ดทั้งส้ิน 

ควรจ า 

“ซ่ึงจะพึ่งพระเยโฮวาห์ก็ดีกวา่วางใจในมนุษย”์ สดุดี118:8 

ควรตอบ 

1. ชนชาติอิสราเอลพดูวา่ “ใหเ้ราเอาหีบพระสัญญาไมตรีมาจาก................................ไปในการ
รบคร้ังต่อไปแลว้พระเจา้จะ............................เรา” 
2. เม่ือชนชาติอิสราเอลเห็นหีบ พระสัญญาไมตรีอยูใ่นค่ายเขาโห่ร้องดงัยิง่กวา่เสียงทหารเราโห่
ร้องเม่ือเชิญ....................................................................................................... 
3. พระเจา้ทรงเตือน เอลีไวว้า่ เอลีและบุตรชายทั้งสองของเขาจะตอ้ง.....................ในวนั

เดียวกนั 
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ควรท า 

ระบายสีรูปหีบพระสัญญาไมตรี 
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