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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



ซามูเอลผูวินิจฉัยและผูนํา

อิสราเอลก็แกตัวลงเขาต้ังลูก

ชายเปนผูวินิจฉัยเหนืออิสราเอล

เพื่อรับใชพระเจาแทนเขาแตลูก

ชายทั้งหมดของซามูเอลไมได

ดําเนินตามทางของเขา พวกเขา

เห็นแกเงิน ใชอํานาจในทางที่

ผิดเพื่อหาเงิน



คนของอิสราเอลก็ไดรับความเดือดรอน เพราะความไมสัตยซ่ือของลูก

ชายซามูเอล ราคาขาวก็ไมยุติธรรม ประชาชนตองจายเงินใหทุกครั้งเมื่อ

พวกเขาตองการความชวยเหลือ



จะตองทําอะไรซักอยางซะแลว! วันหนึ่งบรรดาผูอาวุโสของอิสราเอลกม็า

รวมตัวกันเพื่อขอความชวยเหลือจากซามูเอล



บรรดาผูอาวุโสเรียกรองวา”ขอใหทานแตงต้ังกษตัริยใหวินิจฉัยพวกเรา

เถิด”พวกเขาไมตองการลกูชายชั่วของซามูเอลมาวินิจฉัยเขา  เขา

ทั้งหลายตองการกษตัริยเหมือนประเทศอ่ืนๆ



ซามูเอลก็ไมพอใจ อิสราเอลมีกษัตริยปกครองแลว คือพระเจาผู

ยิ่งใหญพระองคเดียวเทานั้น  ในอดีตพระองคไดชวยพวกเขาจากการ

เปนทาสที่อียิปต แหวกทะเลแดงเพื่อชวยพวกเขาหลบหนี



พระองคไดยกดินแดนที่สวยงามใหเขาคือ

อิสราเอล



ซามูเอลก็ไดอธิษฐานตอพระเจา พระเจาทรงตอบเขาวา “เขาไมไดละทิ้ง

เจาแตเขาทั้งหลายไดละทิ้งเรา ไมใหเปนกษัตริยเหนือเขา เขาทั้งหลาย

ไดปรนนิบัติพระอ่ืน”จงฟงเสียงของพวกเขาและเลือก 

กษัตริยใหพวกเขา”



พระเจาบอกใหซามูเอล

เตือนประชาชนถึง 

กษัตริยในแผนดินวา 

กษัตริยจะหักเงินภาษ ี;

จะยึดเอานาที่ดีที่สุดของ

พวกเขา ;จะเกณฑ

บุตรชายของเขา

ทั้งหลายใหเปนทหาร

และจะสั่งบุตรสาวของ

เขาทั้งหลายใหทํางาน

อยางหนักเพื่อกษัตรยิ



แตประชาชนก็ไมฟง

เสียงเตือนของพระเจา 

ยังคงตองการกษตัริย

เหมือนเดิม



พระเจานําซามูเอลไปเจอชายหนุมรูปงามคนหนึ่ง 

เขาเปนคนขี้อาย และตัวสูงมาก เขาสูงกวาทุกคน 

ชื่อของเขาคือ ซาอูล เมื่อซามูเอลเห็น

ซาอูลพระเจาก็ตรัสกับเขาวา

“หนุมคนนี้แหละที่เราเลือกเขา

ปกครองประชากรของเรา”



ดวยความเชื่อฟง ซามูเอลก็

แตงต้ัง ซาอูลเปนกษัติยของ

อิสราเอลขณะที่ซาอูลอยูตอหนา

ประชาชน พวกเขารองไหซาบซ้ึง

และตะโกนวา “ทรงพระเจริญ”



ไมนานกษัตริยซาอูลก็ถูกทดสอบ คนอัมโมนซ่ึงเกลียดชังอิสราเอลได

ลอมรอบเมืองอิสราเอลและวางแผนจะลวงตาขางขวาของผูชายทุกคน

ออก เปนแผนการที่ชั่วรายมาก!



ขาวการจูโจมถึงหู กษัตริย พระองคจึงไดเตรียมกองกาํลังทหารไวตอสู



เมื่อกองกําลังทหารทั้ง 

สอง ฝายรบกับ ซาอูลก็

ไดทําลายคนอัมโมน

และชวยเมืองไวได 

กษัตริยซาอูลถวาย

เกียรติแดพระเจาถึงชยั

ชนะครั้งนี้โดยพูดวา 

“วันนี้พระเจาไดมอบ

ความรอดใหอิสราเอล”



พระเจามอบชัยชนะครั้งยิ่งใหญกบัเขาในครั้งนั้นแตซาอูลไมไดเชื่อฟง

พระเจา วันหนึ่งกอนสูรบกับชาวฟลิสเตีย 

ซาอูลถวายเครื่องบูชาแดพระเจา



ซาอูลรูวาพระเจาไมไดมอบหมายใหเขาทําพิธถีวายเครือ่งบูชา 

เขารูวาพระเจาตองการใหเขารอ

ซามูเอลทําหนาที่นั้นแตเขาก็ยังขัดคําสัง่ของพระเจา



เมื่อซามูเอลมาถึง ขาพูดวา “เจาไดกระทําการโงเขลาเสียแลว 

เจาไมไดรักษาพระบัญชาแหงพระเยโฮวาหพระเจาของเจา 

บัดนี้อาณาจักรของเจาจะไมยั่งยืน



ซามูเอลอาจจะคิดวานี่เปนความบาปเพียงเล็กนอย

แตการไมเชื่อฟงพระเจาเปยบาปยิ่งใหญเสมอ



เหตุการณตอมาพระเจาบัญชาใหซาอูลทําลายคนชั่ว อามาเลขแตซาอูล

และประชาชนไวชีวิต อากัก 

กษัตริยของอามาเลข



พวกเขายังเก็บเอาของมีคา แกะ วัว ไวอีกดวย ซาอูลบอกวาเขาเก็บของ

เหลานี้ไวเพื่อเปนเครื่องถวายบูชาแดพระเจา



ซามูเอลบอกซาอูลวา “ที่จะเชื่อฟงก็ดีกวา

เครื่องสัตวบูชาเพราะการที่ทานทอดทิ้ง

พระวจนะของพระเจา พระองคจึงทรงถอดทาน

ออกจากตําแหนงกษตัริย”ซาอูลรูสึกเศรา

โศกเสียใจกับความบาปของเขาแตก็สายไป

เสียแลวชีวิตที่เหลืออยูของเขาไมมีความสขุ

เพราะวาเขาไมไดเชื่อฟงพระเจา



กษัตริย โงรูปงาม

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

1 ซามูเอล 8-16

“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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