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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



ฮันนาหเปนหญิงที่ดีเลิศ นางแตงงานกับเอลคานาหชายที่ดีเลิศเชนกัน 

เขาทั้งสองเคารพกราบไหวพระเจา และสําแดงความเมตตาตอคนอ่ืนแต

ก็มีบางอยางที่ขาดหายไปจากชีวิตของฮันนาห นางปรารถนาที่จะมีบุตร 

โอ! นางตองการที่จะ

มีบุตรเปนอยางมาก

นางรอแลวรอเลา

อธิษฐานและต้ังความหวัง

แตก็ไมมีบุตรซักที



ทุกป ฮันนาหจะขึ้นไปยังสถานที่ประกอบพิธี

ถวายเครื่องบูชาพระเจา มีอยูปหนึ่งนางทํา

สัญญากับพระเจาวาถาพระองคประทานลูกชาย

ใหนาง ฮันนาหจะถวายลูกชายใหเปน

ผูรับใชของพระเจาตลอดชวีิต



ปุโรหิตแกคนหนึ่ง ชื่อเอลี 

เห็นฮันนาหกําลังอธิษฐาน 

เขาก็คิดวานางเมาเหลาองุน

เพราะวาริมฝปากของนาง

ขยับมุบมิบเทานั้นแตไมได

ยินเสียงของนาง เอลีจึง

ตะโกนเรียก ฮันนาห



ฮันนาหเลาใหเอลีฟง

เกี่ยวกับคําอธิษฐานขอบุตร

ของนางและคําสัญญาที่

นางทําไวกับพระเจาเอลีก็

บอกนางวา”จงกลับไปเปน

สุขเถิด ขอพระเจาแหง

อิสราเอลโปรดประทาน

ตามที่เจาไดอธิษฐานไว”

คําพูดของเอลีทําใหนาง

เต็มไปดวยความหวัง



หลังจากนั้นไมนานจิตใจของฮันนาหก็เต็มไปดวยความชืน่ชมยินดี“พระเจา

ระลึกถึงนาง”พระองคตอบคําอธษิฐานของนางฮันนาหและ

เอลคานาหมีบุตรชายชื่อ ซามูเอล(หมายความวา พระเจาไดยิน)แต

ฮันนาหจะจําไดไหมวานางสัญญาอะไรไวกับพระเจา



ฮันนาหไมไดขึ้นไปถวาย

เครื่องบูชาประจําป

แดพระเจา โอ! นางจะไมทํา

ตามสัญญาที่ไดทําไวกับ

พระเจาหรือ? ไมใช! ฮันนาห

กําลังรอเวลาจนกวาซามูเอล

จะโตพอที่จะอาศัยอยู

สถานที่ถวายเครื่องบูชาและ

ชวยเอลีทํางานรับใช แลว

นางก็พาซามูเอลไปที่

สถานที่ถวายเครื่องบูชา 



พระเจายกยองในความ

สัตยซ่ือที่ยิ่งใหญของฮันนาห 

หลังจากซามูเอล



พระเจาอวยพรนางใหมีลูกชาย

อีก 

สาม คนและลูกสาวอีก 

สอง คน ทุกๆปนางจะขึ้น

ไปนมัสการพระเจา และ

เพื่อจะนําเอาเสื้อคลุมชุด

ใหมที่นางตัดเย็บสําหรับ

ซามูเอล



ซามูเอลไมไดเปนผูชวยของเอลีคนเดียวเทานั้นมี

ลูกชาย สอง คน ของเอลีทํางานอยูที่นั่นดวย เขา

ชื่อ โฮฟนี  และฟเนหัส แตพวกเขาไมใหเกียรติ

แดพระเจาโดยการทําสิ่งชัว่ราย และไมหยุดแมวา 

เอลีพอของพวกเขาไดขอรองใหหยุดกต็าม เอลี

ควรจะไลเขาทั้งสองออก

จากการทํางานที่แทนบูชา

แตเขาก็ละเลย



คืนหนึ่งซามูเอลไดยินเสียง

เรียกชื่อของเขา เด็กชาย

คิดวาเอลีเปนคนเรียกเขา

จึงตอบวา”ขาพเจาอยูนี่” เอลี

ตอบวา”เราไมไดเรียก

เจา” เหตุการณนี่ก็เกิดขึ้น 

สามครั้ง เอลีรูวาพระเจา

ตองการจะพูดกับซามูเอล



เอลีบอกซามูเอลวา “ถา

พระองคเรียกเจาอีกตอง

พูดวา พระเจาเจาขาขอ

พระองคตรัสเถิดเพราะ

ผูรับใชของพระองคคอย

ฟงอยู” แลวพระเจาก็เรียก

อีกครั้ง พระองคบอกได

ขอความสําคัญมากแก

ซามูเอล



ในตอนเชาเอลีก็เรียกซามูเอลเขาไปพบเพื่อถามวา”พระเจาตรัสอะไรแก

เจา?” เด็กนอยซามูเอลก็บอกทุกอยางหมดเลย เปนเรื่องที่รายแรงเพราะ

พระเจากําลังจะทําลายพงศพันธของเอลีเพราะวา โฮฟนีและฟเนหัส

เปนคนชั่ว



คําเตือนของพระเจาก็เกดิขึ้นจริงระหวาง

ชวงสงครามกับคนฟลีสเตียลูกชายชั่วทั้ง 

สองของเอลีทําหนาที่ยกหีบพันธสัญญา

ของพระเจานําหนากองทหารอิสราเอล 

ฝายศัตรูก็ยึดหีบพัธสัญญาไวไดและฆา 

โฮนนี,ฟเนหัส และทหารอิสราเอลตาย

มากมายเมื่อเอลีทราบขาวเขาก็หงาย

หลังจากที่นั่งตกลงมาคอหักตาย



หีบพันธสัญญาแหงพระเจานําปญหามากมายมาสูคนฟลสีเตีย พวกเขา

นําเอาหีบพันธสัญญาเขาไปไวในโบทถของพระดาโกนพระเจาเทียมเท็จ

ของพวกเขาวันรุงขึน้พระดาโกนไดลมหนาคว่ําลงพื้นดินตรงหนา

หีบพันธสัญญาแหงพระเจา เขาจึงยกพระดาโกนขึ้นต้ังไวที่เดิม แตเชาวัน

ตอมาพระดาโกนก็ลมหนาคว่ําลงพืน้อีกเชนเดิมครั้งนี้พระดาโกนแตก

เปนสี่ยงๆ



โรคภัยและความตาย กระจายไปทั่ว

แผนดินฟลีสเตียเพื่อทดสอบวา

พระเจากําลังลงโทษพวกเขาหรือไม 

คนฟลิสเตีย นําแมโคคูหนึ่งมาเทียม

เกวียนพรอมกับนําหีบพันธสัญญา

แหงพระเจาวางไวบนเกวียน แตขัง

ลูกๆของแมโคไวที่บาน”ถาแมโคไป

ทางแผนดินอิสราเอลและทิ้งลูก

ของมันก็แสดงวาพระเจาเปนผู

ทรงใหเกิดอันตรายอยางใหญหลวง

นี้แกเรา”แมโคก็เดินตรงไปตามทาง

ที่ไปอิสราเอล



ซามูเอลขณะนี้ก็ไดโตเปนหนุม

แลวเขาพูดกับคนอิสราเอล

ทั้งหมดวา “ถาทานจะกลับมา

หาพระเจาดวยสิ้นสุดใจของ

ทาน...พระองคจะทรงชวยกู

ทานใหพนจากมือของคนฟลสิเตีย”

ผูคนก็ทําตามผูเผยพระวจนะ

ที่สัตยซ่ือของ

พระองค และพระหัตยของ

พระเจาก็ตอสูคนฟลีสเตียแทนพวก

เขาตลอดชวงเวลาของซามูเอล



ซามูเอล เด็กชายผูรับใชที่แสนดีของพระเจา

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

1 ซามูเอล 1-7

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกบัพระเจาที่แสนดี 

พระเจาผูซ่ึงสรางเรา และพระเจาตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซ่ึงพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา 

ความบาป ผลของความบาปคือ ความตาย, 

แตพระเจารักเราอยางมาก 

พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา พระเยซู 

เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน

หลังจากที่พระเยซู 

ตายแลวก็ กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ 

และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปากเพ่ือขอการยกโทษบาปทีไ่ด

ทํามาทั้งหมด 

พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิตอยูในตัวเรา 

และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป



ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูทีร่ัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา 

และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพ่ือมมาตายแทนบาปของ 

ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู 

ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต 

ของ ผม/ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ 

ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวันหนึ่ง ผม/ดิฉัน 

จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง 

พระองค และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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