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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



นานมาแลวที่ดินแดนแหงหนึ่งของอิสราเอลมีชายคนหนึ่งชือ่ มาโนอาร 

อาศัยอยูที่นั่นเขาไมมีบุตร วันหนึ่งมีทูตสวรรคมาปรากฏแกภรรยาของ

เขาและบอกวา”เจาจะต้ังครรภเด็กพเิศษมาก”



นางจึงไดนําขาวดีนี้ไปบอกสามี มาโนอาร อธิษฐานกับพระเจาวา”ขาแต

พระเจา โปรดปรากฏแกขาพระองคอีกครั้งหนึ่ง สั่งสอนขาพระองควาควร

จะเลี้ยงดูเด็กที่จะเกิดมาอยางไร”



ทูตสวรรคบอกแกมาโนอารวาหามใหเด็กนั้นตัดผม 

หามด่ืมเหลาองุน อยารับประทานของที่เปน

มลทิน พระเจาเลือกเด็กคนนี้เพือ่จะเปน

ผูวินิจฉัยเขาจะนําอิสราเอล



ประชาชนของพระเจาก็เดือดรอนตอง

การความชวยเหลือจากพระเจา เพราะวาเขาไมไดเดินตามพระเจา

แลวเขาทั้งหลายก็ถูกกอกวนจากชาวฟลิสเตียแตเมื่อพวกเขาอธษิฐาน

ถึงพระเจาพระเจากไ็มทอดทิ้งพวกเขาพระองคไดสงเด็กคนหนึ่งมาเกดิ

เขาจะเปนชายที่แข็งแกรงที่สุด



ภรรยาของมาโนอารก็คลอดบุตรชาย เมื่อเขาเติบโตเปนหนุมพระเจา

อวยพรเขา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาก็ไดสถิตอยูกบัเขา 

แซมสันกลายเปนชายจอมพลัง 

วันหนึ่งเขาตอสูและฆาสิงโตหนุมดวยมือเปลา



หลังจากนั้นแซมสันกินน้ําผ้ึงจากฝูงผ้ึงซ่ึงทํารังอยูในซากสิงโตนั้น



แซมสัน ทายปริศนาวา “อะไรเอย มีของกินได 

ออกมาจากตัวผูกินเขามีรสหวานออกมาจากตัวที่แข็งแรง”



ไมมีใครแกปริศนานี้ได 

แตภรรยาของเขาซ่ึงเปนคน ฟลิสเตีย 

ไดบอกคําตอบแกเพื่อนของเขา แซมสันก็โกรธเปนอยางมาก



แซมสันยิ่งโกรธมากขึ้นไปอีกเมื่อคน ฟลิสเตีย ยกภรรยาของเขาใหแก

เพื่อนสนิท.แซมสันวางแผนแกแคนแตเขาจะทําอยางไร? แผนการแรก

เขาจับสุนัขจิ้งจอก สามรอยตัว ผูกหางติดกันเปนคูๆเอาคบเพลิงใส

ระหวางสุนัขแตละคู



แลวแซมสันก็ปลอยสุนัขจิ้งจอกเขาไปใน นาของคนฟลิสเตีย ไฟก็ใหม

ฝอนขาว



คนฟลิสเตียก็ตองการจะแกแคนคืน แซมสันยอมใหคนมาจับตัวเขา 

คนฟลิสเตียก็มัดตัวตัวแซมสันเพื่อหวังจะฆาเขา



แตพระวิญญาณของพระเจาสถิตอยูกบั

แซมสันเปนอยางมาก เขาฉีกเชือกที่มัดตัว

เขาขาดใหหมดแลวหยิบเอากระดูกขาตะไกร

ของลาแลวใชฆาศัตรูตาย100 ศพ



คนฟลิสเตีย ตามลาตัวของแซมสัน คืนหนึ่งเขาลอมเมืองและคอยซุมจะ

จับตัวแซมสันในเมืองแตแซมสันก็เดินออกมาจากเมืองนั้นพรอมกับยก

ประตูเมืองใสบาแลวก็เดินออกไป



แตแซมสันก็ผิดสัญญากับพระเจา พระเจา

จะใหกําลังแกเขาตราบใดที่เขาเชือ่ฟง

พระองค วันหนึ่งแซมสันก็บอกความลับ



เกี่ยวกับพลังของเขาแกเดลลิาห หญิงสาว

สวยชาวฟลิสเตีย นางแอบโกนผมของแซมสัน

ขณะที่เขากําลังนอนหลับอยู.



ทหารฟลิสเตียก็จับตัวแซมสัน

ในหองนอนของเดลิลาห 

แซมสันก็ตอสูอยางหนักแตเขาไมมี

พลังอีกตอไปศัตรูของเขาก็ลวงตา

ของเขาออก



ทั้งตาบอดและออนแอ 

แซมสันก็ไดกลายเปนทาสของ

คนฟลิสเตีย เขาเหลานั้นหัวเราะเยาะ

ผูรับใชของพระเจา



คนฟลิสเตีย จัด งานเลี้ยงฉลอง 

เพื่อถวายเครื่องบูชาแกพระดาโกน 

ที่ไดมอบแซมสันไวในมือ

ของพวกเขา เขาทั้งหลายก็

ด่ืมเหลาเมาและราเริงเต็มที่ในวิหาร

ของพระดาโกน คนฟลิสเตียก็ได

เรียกตัวแซมสันออกมาเลนตลก

ใหเขาดู



เด็กชายคนหนึ่งก็นําตัวแซมสันออกมา และใหเขาพิงอยูเสาที่รองรับ

น้ําหนักของวิหารนั้น มีคนฟลิสเตีย สามพันคน อยูบนหลังคาวิหาร และ

อีกมากมายอยูในพระวิหารนั้นเขาทั้งหลายกเ็ยาะเยยแซมสัน



แตผมของแซมสันเริ่มงอกออกขณะที่เขาอยูติดอยูในคุก.ขณะนี้เขาได

อธิษฐานขอกับพระเจาวา”ขาแตพระเจาขอประทานกําลังแกขาพระองค

ครั้งนี้อีกครั้งเดียวเพือ่ที่ขาพระองคจะไดแกแคนเพื่อตาทั้งสองขางของขา

พระองค”



พระเจาจะประทานกําลังแกแซมสันอีก

ครั้งไหม? แซมสันจะสามารถทําเรื่อง

เหลือเชื่อไดไหม? ใช! ใช! จอมพลัง

แซมสันยกเสากลางที่รองรับวิหารนั้น 

พระวิหารดาโกนก็พังลงทับ

คนฟลิสเตียตายมากมาย

และไดทับแซมสันตายไปดวย



แซมสัน ชายจอมพลังของพระเจา

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ผูวินิจฉัย 13-16

“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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