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บทที ่14 ยุคผู้วนิิจฉัยและกษตัริย์ 
 

 หลังจากที่โยชูวาตายไปไมนาน ชนชาติอิสราเอลก็ลืม

พระเจา พวกเขาไดหันไปประพฤติตามวิถีทางของประชาชาติ

ทั้งหลายที่ไมรูจักพระเจาเที่ยงแทผูทรงพระชนมอยู   ในไมชา

พวกเขาก็สรางรูปเคารพและนมัสการรูปเคารพเหลาน้ันแทน

พระเจา  พระเจาทรงปรารถนาที่จะขับไลผูที่อาศัยอยูใน

แผนดินคานาอันใหออกไปเสียจากแผนดินที่ทรงสัญญาไว 

เพื่อจะประทานแผนดินน้ันแกชนชาติอิสราเอล  อยางไรก็ตาม

พวกเขาไดปฏิเสธที่จะเชื่อและเชื่อฟงพระเจา  พระองคจึงทรง

ปลอยใหชาวคานาอันบางสวนอาศัยอยูในแผนดินน้ันตอไป 

 

 ชาวอิสราเอลไดต้ัง

รกรากทามกลางกลุมคน

เหลาน้ี แตแทนที่เขาทั้งหลาย

จะไววางใจพระเจาพวกเขา

กลับรับเอาธรรมเนียมปฏิบัติ
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อันชั่วรายของชาวคานาอันทั้งหลายมายึดถือเปนของตนเอง   

ชาวคานาอันนมัสการพระเทียมเท็จ อันไดแกพระบาอัลและ

พระอัชทาโรท  พวกเขาคิดวาพระเหลาน้ีเปนพระเจาเที่ยงแท 

แตไมไดตระหนักวาซาตานกําลังลอลวงพวกเขาใหนมัสการ

ตัวซาตานเอง  เมื่อผูใดผูหน่ึงไมไดนมัสการพระเจาเที่ยงแทผู

ทรงพระชนมอยู ที่จริงแลวเขาก็นมัสการซาตานน่ันเอง  

ซาตานเกลียดชังพระเจาและไมตองการที่จะใหใครนมัสการ

พระองค 
 

 พระเจาทรงลงโทษชนชาติอิสราเอลเพราะพวกเขาได

หลงลืมพระองคและนมัสการรูปเคารพ พระเจาทรงปลอยให

ประชาชาติทั้งหลายที่อาศัยอยูรอบๆ รบชนะพวกอิสราเอล

และบังคับพวกเขาเปนทาส พระเจาเคยเตือนพวกเขาไวแลววา

เหตุการณน้ีจะเกิดขึ้น แตพวกเขาไมยอมฟงพระองค  เมื่อใดก็

ตามที่ชนชาติอิสราเอลกลับมาหาพระเจา  พระเจาก็จะเลือก

ชายผูหน่ึงมานําพวกเขาใหหลุดพนจากอํานาจของศัตรู   ผูที่

ไดรับการเลือกสรรจากพระเจาน้ีเรียกวา ผูวินิจฉัย ดังน้ัน
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ชวงเวลาในยุคน้ีจึงเรียกวา ยุคผูวินิจฉัย  เมื่อชนชาติอิสราเอล

ทั้งหลายหลงลืมพระเจาและหันไปบูชารูปเคารพ   พระเจาก็จะ

ปลอยใหพวกเขาตองพายแพตอศัตรู และทุกคร้ังที่พวกเขา

กลับใจมาหาพระเจา พระเจาก็จะใหมีผูวินิจฉัยคนใหมเกิดขึ้น  

เพื่อนําพวกเขาใหรอดพนและปกครองเหนือพวกเขา  หลังจาก

ที่ผูวินิจฉัยคนน้ันตายไปแลวชนชาติอิสราเอลก็กลับไปบูชารูป

เคารพอีกและวัฏจักรเดียวกันน้ีไดเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีกเปนเวลา

ถึง 350 ปเลยทีเดียว 
 

 ชนชาติอิสราเอลเปนชนชาติที่ไดเปรียบที่สุดใน

บรรดาชนชาติทั้งหลายเพราะผูปกครองและกษัตริยของพวก

เขา คือพระเจาน่ันเอง  แตหลังจากที่ยุคผูวินิจฉัยไดผานพนไป

แลวพวกอิสราเอลก็ปฏิเสธพระเจาและทูลขอที่จะมีกษัตริย

เหมือนกับประเทศทั้งหลายที่อาศัยอยูโดยรอบ   มีกษัตริย

หลายองคที่ไดครอบครองเหนือชนชาติอิสราเอลเปน

ระยะเวลาถึง 450 ป   ในบรรดากษัตริยเหลาน้ีมีเพียงไมกี่

พระองคเทาน้ันที่เชื่อและไววางใจพระเจา  
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 ดาวิดทรงเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุดของประเทศ

อิสราเอล   พระองคทรงเปนกษัตริยที่แตกตางจากกษัตริยองค

อ่ืนๆ ที่ไดครอบครองเหนือชนชาติอิสราเอล เพราะกษัตริย 

ดาวิดเชื่อในพระเจาอยางแทจริงและปรารถนาที่จะเชื่อฟง

พระองคในทุกเร่ือง   กษัตริยดาวิดก็เหมือนกับเราทั้งหลายทุก

คนที่เกิดมาเปนคนบาปและถูกแยกจากพระเจา  กษัตริยดาวิด

ทรงทราบวาพระองคเองเปนคนบาปและทรงทราบวาคาจาง

ของความบาป คือ ความตาย  พระองคทรงทราบวาความหวัง

เพียงอยางเดียวของพระองค ก็คือการยอมรับพระเมตตาของ

พระเจาและการอภัยโทษจากพระองค   กษัตริยดาวิดทรงถวาย

เคร่ืองบูชาดวยเลือดสําหรับความบาปทั้งหลายของตนเองและ

พระเจาก็ทรงยอมรับดาวิดเชนเดียวกับที่ยอมรับอาเบล โนอาห 

อับราฮัม โมเสส และโยชูวา  นอกจากน้ี พระเจายังทรงสัญญา

กับดาวิดวาพระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมาน้ันจะเปนเชื้อสายคน

หน่ึงของกษัตริยดาวิด 
 

 กษัตริยดาวิดยังเปนผูเผยพระวจนะคนหน่ึงของ 
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พระเจาดวย พระเจาทรงเลือกกษัตริยดาวิดใหเขียนพระธรรม

สดุดีหลายบทในพระคัมภีร  กษัตริยดาวิดเปนคนเลี้ยงแกะ

กอนที่พระองคจะทรงขึ้นครองราชยเปนกษัตริยของประเทศ

อิสราเอล  พระธรรมสดุดีบางบทก็เกิดขึ้นโดยอาศัยจินตนาการ

ที่มาจากความรูเร่ืองการเลี้ยงแกะของกษัตริยดาวิดน่ันเอง  

พระเจาทรงใชจินตนาการในเร่ืองน้ีเพื่อจะอธิบายแกเราวา

สภาพของเราทั้งหลายในฐานะที่เปนคนบาปก็เหมือนกับแกะที่

หลงหาย   เราจําเปนที่จะตองมีผูเลี้ยงแกะที่มีความเมตตากรุณา 

แข็งแกรงและมีปญญาเพื่อจะปองกันเราไมใหหลงหายและนํา

เราใหเดินในเสนทางที่ถูกตอง  พระเจาทรงเปนผูเดียวเทาน้ันที่

สามารถจะกระทําสิ่งเหลาน้ีเพื่อเราทั้งหลายได 
 

 หลังจากที่กษัตริยดาวิดไดสิ้นพระชนมแลวซาโลมอน

โอรสของกษัตริยดาวิดก็ขึ้นครองราชยสมบัติสืบทอดตอไป   

ความมั่งค่ังของกษัตริยซาโลมอนน้ันเกินกวาที่ใคร ๆ จะ

คาดหวังได  กษัตริยซาโลมอนไดสรางพระวิหารที่สวยงาม

สําหรับเปนที่ประทับของพระเจา  แตหลังจากที่กษัตริย 
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ซาโลมอนสิ้นพระชนมแลวชนชาติอิสราเอลก็เกิดการโตแยง

กันวาใครสมควรจะไดเปนกษัตริยองคตอไป  และในที่สุด

พวกเขาก็แยกออกเปน 2 อาณาจักร  ชนเผา 10 ตระกูลที่อาศัย

อยูทางเหนือ เรียกวา อิสราเอล  สวนอีก 2 ตระกูลที่อยูทางใต

น้ัน เรียกวา  ยูดาห   
 

พระเจาทรงรักมนุษยทุกคนจากทุกประเทศและทุก

วัฒนธรรม  พระองคทรงปรารถนาใหมนุษยทุกคนไดรับการ

ชวยใหหลุดพนจากอํานาจของซาตาน ความบาปและความตาย   

ดังน้ันต้ังแตแรกเร่ิมมาแลวที่พระเจาไดตรัสผานบรรดา“ผูสง

ขาว”ของพระองคเพื่อจะสอนใหมนุษยรูจักทางทั้งหลายของ

พระองคและเพื่อจะเตือนพวกเขาใหทราบถึงการพิพากษาของ

พระองคซึ่งเปนผลจากความบาปของเขาน่ันเอง  “ผูสงขาว”

ของพระเจาเรียกวา ผูเผยพระวจนะ  ทั้ง   อิสยาห เยเรมีย  

เอเสเคียลและดาเนียลตางก็เปน“ผูสงขาว” ของพระเจาที่รูจัก

กันโดยทั่วไป   คุณจะพบวาชื่อตาง ๆ เหลาน้ี และชื่อของผูเผย

พระวจนะคนอ่ืนๆ ไดถูกนํามาใชเปนชื่อพระธรรมใน 
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พระคัมภีรเดิมซึ่งผูเผยพระวจนะเหลาน้ีไดเขียนขึ้น 
 

 บรรดาผูเผยพระวจนะของพระเจาไดประกาศให

ประชาชนกลับใจใหมและไววางใจในพระเจาแตเพียงพระองค

เดียว   การกลับใจใหม หมายถึงการมีจิตใจที่เปลี่ยนแปลงใหม  

ซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและเปาหมายในชีวิต   

การที่กลับใจใหมน้ัน  คือการเห็นดวยกับพระเจาและการ

เกลียดชังความบาปของเราเอง  ชาวอิสราเอลจํานวนมาก

นมัสการพระเจาในพระวิหารที่กษัตริยซาโลมอนไดทรงสราง

ขึ้นและยังนมัสการรูปเคารพดวย   บรรดาผูเผยพระวจนะจึง

บอกใหประชาชนเลือกวาพวกเขาจะนมัสการผูใด  พระเจา

หรือรูปเคารพ   ผูเผยพระวจนะเหลาน้ีไดบอกเขาทั้งหลายวา

พวกเขาไมสามารถจะนมัสการพระเจาไดอยางแทจริงถาพวก

เขายังนมัสการสิ่งอ่ืนดวย 

 

 หลายรอยปกอนที่พระผูชวยใหรอดจะเสด็จมาพระเจา

ไดทรงพยากรณหลายสิ่งเกี่ยวกับพระผูชวยใหรอดโดยผาน
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ทางบรรดาผูเผยพระวจนะเหลาน้ี   คําพยากรณทั้งหลายไดถูก

บันทึกไวในพระคัมภีรดวย คําพยากรณเกี่ยวกับพระผูชวยให

รอดมีจํานวนมากกวา 300 คําพยากรณเสียอีก   รายการขางลาง 

20 รายการน้ี เปนคําพยากรณที่มีชื่อเสียง  พระเจาไดทรง

ประทานคําพยากรณเหลาน้ีเพื่อวาจะไมมีใครพลาดที่จะพบ

พระองคเมื่อพระองคเสด็จมาแลว   พระเจาทรงปรารถนาที่จะ

ใหพวกเขาทราบวาพระผูชวยใหรอดจะเปนผูใด และพระองค

จะเสด็จมาเมื่อไร  คําพยากรณเหลาน้ีทั้งหมดไดถูกประทาน

ใหแกมนุษยเมื่อ 400 – 1000 ป กอนที่ “พระผูชวยใหรอด” จะ

กําเนิดมาเสียอีก  ถาจะเปรียบเทียบในเร่ืองน้ีก็ขอใหทานลอง

จินตนาการถึงการทํานายเกี่ยวกับผูใดผูหน่ึงที่จะมีชีวิตอยูน้ีใน

อีก 400  700  หรือ 1,000 ปขางหนาโดยที่คําทํานายเหลาน้ีจะ

รวมไปถึงเมืองที่คนๆ น้ันจะเกิดมา มารดา วงศตระกูล 

เหตุการณในชวงสัปดาหสุดทายของชีวิตบุคคลผูน้ี รวมทั้ง

รายละเอียดอยางเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความตายและการฝงศพ

ของเขาดวย  และคําทํานายทุกขอจะตองถูกตองถึง 100%  น่ี

เปนเร่ืองที่จะทําไดงายหรือ? ก็ คงไมงายเลย 
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1. เปนเชื้อสายของกษัตริยดาวิด - อิสยาห 9:6-7 

2. ประสูติจากหญิงพรหมจารีย - อิสยาห 7:14 

3. ประสูติในเมืองเบธเลเฮม - มีคาห 5:2 

4. ถูกเรียกวาเปนความสวางแกบรรดาประชาชาติ -  

       อิสยาห 42:6 

5. ถูกเรียกใหกลับจากประเทศอียิปต - โฮเชยา 11:1 

6. ทรงขี่ลูกลา - เศคาริยาห 9:9 

7. ถูกเพื่อนคนหน่ึงทรยศ - สดุดี 41:9 

8. ถูกขายดวยเหรียญเงิน 30 เหรียญ - เศคาริยาห  11:12,13 

9. ถูกกลาวหาโดยพยานเท็จ - สดุดี 27:12 

10. ถูกตีและถูกถมนํ้าลาย - อิสยาห 50:6 

11. ไมตอบโตตอขอกลาวหา - อิสยาห 53:7 

12. เปนที่เกลียดชังอยางไรเหตุผล - สดุดี 69:4 

13. ถูกคนยิว(ชาวอิสราเอล)ปฏิเสธ - อิสยาห 53:3 

14. ทั้งมือและเทาถูกแทงทะลุ - สดุดี 22:16 

15. เสื้อผาถูกนําไปใชพนัน - สดุดี 22:18 
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16. สิ้นพระชนมพรอมกับคนชั่ว - อิสยาห 53:12 

17. ถูกเยาะเยยและถกูดูหมิ่นเหยียดหยาม - สดุดี 22:6-8 

18. เสียงรองครํ่าครวญเพราะการแยกจากกัน - สดุดี 22:1 

19. ถูกฝงไวทามกลางพวกเศรษฐี - อิสยาห 53:9 

20. เสด็จกลับสูสวรรค - สดุดี 68:18 

 

ในบทเรียนตอไปเราจะไดเห็นวาพระเจาผูทรง 

ฤทธานุภาพจะทรงกระทําใหสําเร็จตามคําทํานายเหลาน้ีใน

พระชนมชีพของพระผูชวยใหรอดไดอยางไร  คําพยากรณ

เหลาน้ีก็สําเร็จตามที่ไดบันทึกไวในพระคัมภีรสวนตอไปที่

เรียกวา พระคัมภีรใหม 
 

 ชาวอิสราเอลสวนใหญปฏิเสธที่จะเชื่อฟงพระวจนะ

ของพระเจา   เขาทั้งหลายไดขมเหงและฆา“ผูสงขาว”ของ 

พระเจาไปหลายคน   พวกเขายังคงบูชารูปเคารพและประพฤติ

ตามวิถีทางของบรรดาประชาชาติทั้งหลายที่อยูลอมรอบ   

นอกเหนือจากผูเผยพระวจนะที่สงมาจากพระเจาแลวซาตาน
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เองก็ไดสงผูเผยพระวจนะเทียมเท็จมาพูดเร่ืองโกหกแกชนชาติ

อิสราเอลดวย   ซาตานตองการที่จะทําใหพวกเขารูสึกสับสน

วาเร่ืองไหนเปนความจริงและเร่ืองไหนเปนความเท็จกันแน 

ซาตานเปนผูโกหกและผูลอลวง  บรรดาผูเผยพระวจนะเทียม

เท็จไดบอกแกประชาชนวา  ทุกอยางจะเปนไปดวยดีและ 

พระเจาจะไมลงโทษพวกเขาหรอก  ซาตานยังคงเปนเชนน้ัน

ในปจจุบัน ซาตานไดใช“ผูสงขาว”ของมันมาบอกวา 

พระวจนะของพระเจาไมเปนความจริง หรือบอกวาพระเจาจะ

ไมลงโทษตอความบาป  ผูรับใชของซาตานอาจจะมาบอกแก

คุณวาพระเจาจะไมสงผูหน่ึงผูใดลงไปสูบึงไฟหรอก 
 

 พระเจาทรงอดกลั้นและไมทรงลงโทษคนบาป

ในทันทีพระองคไดทรงเตือนผูคนในสมัยของโนอาหเปน

เวลานานถึง 120 ป กอนที่นํ้าจะมาทวมทําลายพวกเขาเสีย  

พระเจาไดใช“ผูสงขาว”ของพระองคมายังชนชาติอิสราเอล

เปนเวลาหลายรอยป   คนเหลาน้ีไดมาเตือนพวกเขาถึงการ

พิพากษาของพระเจาที่จะมาถึงถาพวกเขาไมกลับใจเสียใหม  
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ชนชาติอิสราเอลก็ยังไมยอมเชื่อพระเจา พระองคจึงทรงปลอย

ใหศัตรูเขามาตอสูและเอาชนะพวกเขาเพราะวาชนชาติ

อิสราเอลไมยอมเชื่อและกลับใจเสียใหม 

 

 กองทัพของชนชาติอัสซีเรียสามารถรบเอาชนะชนเผา 

10 ตระกูลของชนชาติอิสราเอลที่อยูทางตอนเหนือและนําพวก

เขากลับไปเปนเชลย  แลวพวกอัสซีเรียก็นําประชาชนจาก

ประเทศอ่ืนๆ เขามาอาศัยในดินแดนตอนเหนือของประเทศ

อิสราเอล  คนเหลาน้ีไมรูจักพระเจาเที่ยงแทผูทรงพระชนมอยู  

ในที่สุดชาวอิสราเอลจํานวนมากไดแตงงานกับคนเหลาน้ีและ

ลูกหลานของพวกเขาก็เรียกวา ชาวสะมาเรีย    

 

สวนชนเผา 2 ตระกูลที่อาศัยอยูทางตอนใต ซึ่งเรียกวา 

ยูดาห น้ันก็ปฏิเสธที่จะกลับใจเสียใหมเชนกัน  พระเจาจึงทรง

ปลอยใหชนชาติบาบิโลนเขามากวาดตอนพวกเขากลับไปยัง

ประเทศของคนเหลาน้ี  ชนชาติบาบิโลนไดทําลายกําแพงหิน

ของกรุงเยรูซาเล็มและไดเผาพระวิหารของพระเจาซึ่งกษัตริย 
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ซาโลมอนไดทรงสรางไว  พระเจาทรงกระทําอยางที่พระองค

ไดทรงเตือนเขาทั้งหลายแลววาพระองคทรงจะกระทําถาพวก

เขาไมยอมกลับใจเสียใหม 
 

 หลังจาก 70 ปผานไปประชาชนชาวยูดาหซึ่งอยูใน

กรุงบาบิโลนไดกลับใจเสียใหมและทูลขอใหพระเจาทรงนํา

พวกเขากลับไปยังแผนดินของเขา  พระเจาทรงสดับฟงคํารอง

ขอความชวยเหลือจากพระองคและไดทรงนําคนจํานวนมาก

กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม  พวกเขาไดสรางเมืองและกําแพง

ลอมรอบเมืองขึ้นใหม นอกจากน้ีพวกเขายังไดสรางพระวิหาร

ขึ้นมาใหมอีกดวย  ชาวอิสราเอลที่กลับไปยังแผนดินของ

ตนเองก็ไดรับชื่ออีกชื่อหน่ึงดวย  พวกเขาถูกเรียกวา คนยิว ซึ่ง

เปนชื่อที่ยังคงใชเรียกเชื้อสายของคนเหลาน้ีในปจจุบัน  คนยิว

ยังคงนมัสการพระเจาถึงแมวาคนสวนใหญจะไมไดกระทําจาก

จิตใจของเขาก็ตาม  เขาทั้งหลายไดไปยังพระวิหารพรอมดวย

เคร่ืองบูชา แตพวกเขาไมไดเชื่ออยางแทจริงวาตนเองเปนคน

บาปที่ตองการพระเมตตาจากพระเจา 
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 เชื้อสายของพวกเขาไมไดเชื่อฟงพระเจา  หลังจากน้ัน

หลายรอยปพระเจาไดทรงพิพากษาพวกยิวอีกโดยการปลอย

ใหพวกกรีกเขามารบชนะและครอบครองประเทศของเขา และ

ยังสอนใหพวกเขาพูดภาษากรีกอีกดวย  หลายปตอมากองทัพ

โรมันไดเอาชนะพวกกรีกและไดเขาครอบครองกรุงเยรูซาเล็ม

และแผนดินอิสราเอลแมวาชาวยิวจํานวนมากไมเชื่อพระเจาแต

ก็ยังมีคนยิวกลุมนอยๆ อยูจํานวนหน่ึงเสมอที่เชื่อพระเจาและ

เชื่อพระวจนะของพระองคที่ผานมาทาง“ผูสงขาว”ทั้งหลาย

ของพระองค  คนเหลาน้ีไดเฝาคอยพระผูชวยใหรอดที่พระเจา

ทรงสัญญาไววาจะเสด็จมาน้ัน 
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คําถามบทที่ 14 

 

 

 

1. เมื่อโยชูวาตายไปแลวคนอิสราเอลทําอยางไร 

 ก) พวกเขาหลงลืมพระเจา   

 ข) พวกเขากลับไปอียิปต  

 ค) อาศัยอยูในถิ่นทุรกันดาร  

 ง) เชื่อฟงพระเจา 
 

2. ใครหลอกมนุษยใหบูชารูปเคารพตางๆ   

ก) ทูตสวรรค  ข) พระเจา ค) ธรรมชาติ ง) ซาตาน 
 

3. พระเจาทรงลงโทษชาวอิสราเอลที่บูชารูปเคารพอยางไร 

 ก) ทรงทําใหพวกเขาเปนทาสของชนชาติอ่ืนๆ 

 ข) ทรงไมยอมใหพวกเขาเขาไปในแผนดินที่พระองค 

                  ทรงสัญญา 

 ค) ทรงทําใหเกิดภัยพิบัติที่ฆาพวกเขา 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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4. พระเจาทรงทําอยางไรเมื่อคนอิสราเอลสํานึกผิดและทูล 

    ขอใหพระองคทรงชวยพวกเขาใหรอดจากศัตรู 

       ก) พระเจาทรงทําใหพวกเขาทุกขทรมานจากการเปนทาส 

       ข) พระเจาทรงเลือกชายคนหน่ึงใหมาชวยพวกเขาจากศัตรู 

       ค) พระเจาทรงปฏิเสธพวกยิว 
 

5. เกิดอะไรขึ้นหลังจากกษัตริยโซโลมอนสิ้นพระชนม 

 ก) พวกเราไดถูกเอาชนะและตองไปเปนทาส 

 ข) พวกเขาถูกบังคับใหกลับอียิปต  

 ค) อิสราเอลถูกแยกออกเปนสอง 2 อาณาจักร 
 

6. พระเจาทรงยินยอมใหเกิดอะไรขึ้นกับชนสิบเผาทางฝาย 

    เหนือ 

 ก) ทรงยินยอมใหกองทัพอัสซีเรียรบชนะและนําพวก 

      เขากลับไปเปนเชลย 

 ข) ชาวอียิปตกลับมาแลวพาพวกเขากลับไปยังอียิปต 

 ค) พวกเขาทั้งหมดถูกฆาตาย 
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7. พระเจาทรงยินยอมใหเกิดอะไรขึ้นกับชนสองเผาทางฝายใต 

 ก) ทรงยินยอมใหชนชาติบาบิโลนรบชนะและนําพวก 

      เขาไปเปนทาส 

 ข) ชาวอียิปตกลับมาแลวพาพวกเขากลับไปยังอียิปต 

 ค) พวกเขาทั้งหมดถูกฆาตาย 

 


