


บทเรยีนพระคมัภรีส์าํหรบัเด็ก

ชวีติของกษตัรยิด์าวดิ  ภาคที?  1

3  บทเรยีน

1.พระเจา้ทรงเลอืกดาวดิ
2.ดาวดิฆา่โกลอิทั
3.ดาวดิและโยนาธาน

การนํานกัเรยีนของทา่นสูพ่ระครสิต์

สิ>งที>สําคัญที>สดุในหนา้ที>ของครสูอนพระ
คัมภรีค์อื  การฝึกสอน และฝึกฝนในเรื>องฝ่าย
จติวญิญาณใหแ้กน่ักเรยีนของทา่น  เราตอ้งมี
ความมุง่มั>นอยา่งจรงิจังที>จะทําทกุวถิทีางเพื>อ
จะนํานักเรียนแต่ละคนมาถงึพระครสิตใ์หไ้ด ้ 
ถา้หากวา่นักเรยีนของทา่นไดร้ับความรอดแลว้ 
ท่านตอ้งสอนพวกเขาเหล่านัSนถงึการเตบิโต
ในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ  แต่หากว่าเขายัง
ไมไ่ดร้ับความรอด เราตอ้งมคีวามอดทน และ

จริงจังที>จะใหเ้ขารูจ้ัก  และรับเชื>อในเยซู
ครสิต ์ -ใหเ้ร็วที>สดุเทา่ที>จะเป็นไปได้

ท่านเชื>อหรือไม่ว่าเด็กเล็ก หรืออายุ
ประมาณ  5  ขวบ สามารถที>จะเขา้ใจ และรับ
ความรอดได?้  นี>คอืจดุสะดดุของผูร้ับใช ้หรอื
ครูสอนเด็กหลายคน แมแ้ต่พวกเหล่าอัคร
สาวกก็มีปัญหาสะดุดที>จุดนีS พวกเขาพากัน
หา้ม และไม่พอใจต่อพวก พ่อ-แม่ ของเด็ก
เล็กๆหลายคน ที>นําเด็กเหลา่นัSนเขา้มาหาพระ
เยซู เพื>อที>จะขอใหพ้ระองคท์รงอวยพระพร
เขา เหลา่อัครสาวกอาจจะคดิวา่ พ่อ-แม ่ของ
เด็กควรจะรอใหลู้กของตนโตเสียก่อนจน
สามารถที>จะเขา้ใจเรื>องฝ่ายจิตวญิญาณได ้ 
(ในเวลาที>พวกอัครสาวกเห็นว่าสมควรแลว้)  
หรอืรอจนกระทั>งเด็กเหลา่นัSนป่วย, ไมส่บาย, 
มีปัญหาหนัก ๆ เสยีก่อน  จงึค่อยมาหาพระ
เยซเูพื>อขอความชว่ยเหลอื



“แตเ่มื>อพระเยซทูอดพระเนตรเห็นการ
นัSน พระองคไ์ม่พอพระทัยมาก และตรัสแก่
พวกสาวกวา่ “จงยอมใหพ้วกเด็กเล็ก ๆ เขา้
มาหา เ ร า  และอย่ าห า้มพวก เขา เลย 
เพราะวา่อาณาจักรของพระเจา้ยอ่มเป็นของ
คนเชน่นัSน”

มาระโก 10:14

เด็กๆ สามารถรับเชื>อได ้ และพวกเขา
จําเป็นตอ้ง รับเชื>อ  ไม่ว่า เขาจะมาจาก
ครอบครัวที>  เป็นครสิเตียนหรือว่ามาจาก
ครอบครัวที>ไม่รูจั้กกับพระเจา้ก็ตาม  เด็ก ๆ 
ทกุคนตอ้งรับเชื>อเป็นสว่นตวัจงึจะรอดได ้

สเปอเจลิ กล่าวไวว้่า “คุณตอ้งมอง
เด็กเหล่านีIดว้ยจติใจที?ชอกชํIา เพราะ
พวกเขาเกดิขึIนมาในความบาป และตก
อยู่ในความผดิบาป มรดกแห่งความ
บาปตกทอดมาถึงพวกเขาและเขา
ตอ้งการชําระลา้งโดยรบีดว่นที?สุด เมื?อ
คุณคิดได้เช่นนีI คุณก็จะเห็นความ
ตอ้งการฝ่ายจติวญิญาณของพวกเขา 

และเหตุผลว่าทําไมพระเยซูจงึเป็นคน
สาํคญัที?สดุที?พวกเขาตอ้งทาํความรูจ้กั”

ไมว่า่สภาพเบืIองหลงัครอบครวัของ
เด็กเหล่าน ัIนจะเป็นอย่างไร เด็กที?มา
จากทุกครอบครวัต่างก็มจีติวญิญาณ
ท ัIงส ิIน บางคร ัIงครสิเตยีนตวัเล็กที?สตัย ์
ซื?อที?สุดในช ัIนของคุณ อาจจะมาจาก
ครอบครวัที?ไม่ใช่ครสิเตยีนก็ได ้และ
หลายต่อหลายคนได้กลายมาเป็นมิ
ชช ั?นนารปีระกาศตอ่ครอบครวัของเขา
เองดว้ยซํIา

เมื>อมคีนที>รับเชื>อตั Sงแต่อายุยังนอ้ยอยู ่
เขาก็มโีอกาสมากขึSนที>จะมปีระสบการณ์ใน
การรับใช ้และรูจั้กกับองค์พระผูเ้ป็นเจา้ 
มากกว่าคนที>รับเชื>อเมื>ออายุมากแลว้ วัย
เด็กเป็นวัยที>ตอ้งการพระผูช้่วยใหร้อด 
ขอใหเ้ราตอ้นรับเด็กทกุ ๆ คนที>เหยยีบยา่ง
เขา้มาสู่ชั Sนเรียนของเรา เพื>อนําเอาจิต
วญิญาณของเขาถวายแดพ่ระเจา้



คาํแนะนําสําหรบัครผููส้อน
ก่อนที'คุณจะนําเสนอบทเรียนนี4แก่

นักเรยีนในชั4น คณุควรจะอา่นใหจ้บซกั 3-4 รอบ 
จนกระทั'งคณุจะจําเรื'องราวทั4งหมดไดอ้ยา่งขึ4นใจ 
และสามารถสอนเนน้ถงึจุดประสงค ์ความสําคัญ
ของเนื4อเรื'องได ้จากนั4นก็ใหฝ้ึกการถือภาพ
ประกอบการสอนใหค้ล่องเสียก่อน ขณะที'คุณ
สอนไปดว้ย
บทเรยีนที41พระเจา้ทรงเลอืกดาวดิ
1ซามเูอล16

พระเจา้ตอ้งการใหช้าวอิสราเอลมี
กษัตริย์ที'เดินอยู่ในทางของพระองค์ เชื'อฟัง
คําแนะนําของพระองค ์และรักพระองคอ์ย่างสดุ
จติสดุใจ เพื'อเป็นชอ่งทางที'พระองคจ์ะทรงอวย
พระพรแก่ชาวอสิราเอลไดอ้ย่างเต็มที' ในสมัย
ของกษัตริย์ซาอูลเขากลับกลายเป็นคนที'
เยอ่หยิ'ง และทรงเอาแตใ่จตนเองเป็นใหญ ่ไมใ่ห้
เกยีรตแิก่ผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้ เมื'อผูเ้ผย
พระวจนะซามเูอลไดว้า่กลา่วตกัเตอืนกษัตรยิ์
ซาอูลก็ไม่ฟัง ซํ4ายังไม่เสยีใจต่อความผดิบาป
ของตน ทรงทําใหพ้ระพโิรธของพระเจา้พุง่ขึ4น

บทเรยีนที?   1พระเจา้ทรงเลอืกดาวดิ
1ซามเูอล16

พระเจา้ตอ้งการใหช้าวอสิราเอลมกีษัตรยิ์
ที>เดนิอยูใ่นทางของพระองค์เชื>อฟังคําแนะนํา
ของพระองค์และรักพระองคอ์ยา่งสดุจติสดุใจ
เพื>อเป็นชอ่งทางที>พระองคจ์ะทรงอวยพระพร
แกช่าวอสิราเอลไดอ้ยา่งเต็มที>ในสมัยของ
กษัตรยิซ์าอลูเขากลบักลายเป็นคนที>เยอ่หยิ>ง
และทรงเอาแตใ่จตนเองเป็นใหญ่ไมใ่หเ้กยีรติ
แกผู่เ้ผยพระวจนะของพระเจา้เมื>อผูเ้ผยพระ
วจนะซามเูอลไดว้า่กลา่วตกัเตอืนกษัตรยิซ์า
อลูกไ็มฟ่ังซํSายังไมเ่สยีใจตอ่ความผดิบาปของ
ตนทรงทําใหพ้ระพโิรธของพระเจา้พุง่ขึSน



รปูภาพที?DC1-1พระเจา้ตรสัแกซ่า
มเูอลใหไ้ปเจมินํIามนัแกก่ษตัรยิอ์งคใ์หม่

เมื>อซามเูอลบอกแกก่ษัตรยิซ์าอลูวา่
“เพราะเหตทุี>ทา่นปฎเิสธพระคําของพระเจา้
พระองคก์ท็รงปฏเิสธทา่นเชน่กนัและปลด
ทา่นออกจากการเป็นกษัตรยิ”์ซามเูอลเอง
กโ็ศกเศรา้เสยีใจอยูเ่ป็นเวลานานในเรื>องนีS
เนื>องเพราะเหตทุี>ซาอลูไดป้ระพฤตเิชน่นีS
ทําใหเ้สื>อมเสยีเกยีรตขิองชาวอสิราเอลจน
ในที>สดุพระเจา้กท็รงตรัสแกซ่ามเูอล“จง
เตมินํSามันใหเ้ต็มเขาสตัวข์องเจา้แลว้กไ็ป
เถอะเราจะใชเ้จา้ไปหาเจสซชีาวเบธเลเฮม
เพราะวา่ในหมูพ่วกบตุรชายของเขาเราได้
จัดเตรยีมกษัตรยิอ์งคห์นึ>งไวแ้ลว้ที>จะเป็น
กษัตรยิอ์งคใ์หมข่องพวกยวิ”

แตซ่ามเูอลตอบพระเจา้วา่“ขา้
พระองคท์ําเชน่นัSนไมไ่ด!้ถา้ซาอลูรูเ้ขา้วา่
ขา้พระองค์กําลงัจะไปเจมินํSามันแกค่นอื>น
เพื>อเป็นกษัตรยิอ์งคใ์หม่เขาจะตอ้งฆา่ขา้

พระองคอ์ยา่งแน่นอน!“ซามเูอลรูว้า่ซา
อลูนัSนมใีจที>อจิฉาและกลวัวา่จะมคีนอื>นมา
แยง่ตําแหน่งนีSไปจากเขาพระเจา้ทรงตรัส
ตอบแกซ่ามเูอลวา่“จงเอาโคตวัเมยีไปกบั
เจา้ดว้ยเพื>อทําเป็นการถวายเครื>องบชูาแก่
เราใหเ้ชญิเจสซแีละครอบครัวมาดว้ยเรา
จะบอกเจา้วา่ใครที>เราไดเ้ลอืกไวส้ําหรับ
เป็นกษัตรยิอ์งคใ์หม”่

ซามเูอลกก็ระทําตามที>พระเจา้ทรง
บญัชาแกเ่ขาทกุอยา่งเมื>อเขามาถงึเบธเล
เฮมพวกผูใ้หญข่องเมอืงนัSนรวมทัSงตวัเจสซี
ดว้ยกพ็ากนัออกมาตอ้นรับซามเูอลดว้ย
ความยําเกรง“ทา่นมาดว้ยธรุะอะไร?หรอื
มอีะไรเกดิขึSน?”ซามเูอลตอบพวกเขาวา่
“ทกุอยา่งเรยีบรอ้ยด!ีเรามาที>นี>เพื>อถวาย
เครื>องเผาบชูาแกพ่ระเจา้ขอใหท้า่นและ
ครอบครัวเตรยีมตวัมารว่มในพธิกีารถวาย
เครื>องบชูานีSดว้ย”ซามเูอลกลา่วแกเ่จสซี
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รปูภาพที?DC1-2ลกู
ชายทัI ง7ของเจสซตีอ่
หนา้ของซามเูอล

ภาพหลงัจากที>ถวาย
เครื>องเผาบชูาเสร็จแลว้ซา
มเูอลกข็อใหเ้จสซแีนะนํา
ลกูชายของเขาแตล่ะคนแก่
ซามเูอลซึ>งตวัเจสซเีองก็
เต็มใจดว้ยเจสซใีหล้กูชาย
คนโตของเขาชื>อวา่เอลอีบั
ยนือยูต่อ่หนา้ซามเูอลเอลี
อบัเป็นคนรปูรา่งสงูสงา่และ
หนา้ตากด็หูลอ่เหลาเมื>อ
ซามเูอลเห็นเอลอีบักค็ดิวา่
พระเจา้ทรงเจมิคนนีSแน่นอน
ใหเ้ป็นกษัตรยิข์องอสิราเอล
แตพ่ระเจา้ทรงทว้งซามเูอล
วา่“อยา่มองดแูละตดัสนิที>
รปูรา่งหนา้ตาภายนอกซึ>ง
มนุษยท์ั>วไปชอบทําเรา
มองดไูมเ่หมอืนกบัที>เจา้ดู

มนุษยม์องดแูละตดัสนิจาก
ภายนอกแตเ่รามองดทูี>
จติใจภายในของเขา
ตา่งหากเอลอีบัไมใ่ชค่นที>
เราเลอืกใหเ้ป็นกษัตรยิอ์งค์
ใหมข่องอสิราเอล”

สิ>งที>พระเจา้ทรงตรัส
แกซ่ามเูอลเป็นความจรงิ
เรามองดคูนเพยีงแต่
ภายนอกเทา่นัSน-สงู,ตํ>า,
ดํา,ขาวแตพ่ระเจา้ตรัสวา่
รปูภายนอกพระองคไ์มท่รง
มองดูพระองคท์รงมองดวูา่
อะไรตา่งหากที>อยู่
“ภายใน”ของคนๆนัSน
เมื>อเจสซใีหล้กูชายคนที>
สองของเขาเดนิออกมาพระ
เจา้กท็รงตรัสอกีวา่“ไมใ่ช่
คนนีSที>เราไดเ้ลอืก”
จนกระทั>งครบทัSงเจ็ดคนก็
ไมม่ใีครซกัคนที>พระเจา้ทรง

เลอืกใหเ้ป็นกษัตรยิ์นี>
หมายความวา่อยา่งไร!ซา
มเูอลไมเ่ขา้ใจเขาน่าจะ
ลองใหท้กุคนเดนิผา่นไปอกี
รอบดหีรอืเปลา่?กพ็ระเจา้
บอกเองนี>วา่จะเลอืกกษัตรยิ์
องคใ์หมจ่ากลกูชายของเจส
ซี“ทา่นเจสซ”ีซามเูอล
เรยีกเจสซใีหเ้ขา้มาใกล้
“ทัSงหมดนีSเป็นลกูชายของ
ทา่นหรอืทา่นไมม่อีกีแลว้
หรอื?”“โอ!้ไมค่รับขา้ยัง
มลีกูชายคนเล็กอกีคนหนึ>ง
แตเ่ขากําลงัเลีSยงแกะอยูท่ี>
ทุง่นา”ซามเูอลกลา่วดว้ย
เสยีงอนักระตอืรอืลน้อกีวา่
“จงไปตามเขามาที>นี>เพราะ
ขา้จะไมน่ั>งหรอืกนิจนกวา่
เขาจะมาถงึที>นี>”



DC 1-2



รปูภาพที?DC1-3ดา
วดิกาํลงัดแูลฝงูแกะ

ในขณะนัSนเองดาวดิ
ลกูชายคนสดุทอ้งของ
เจสซีกําลงัอยูใ่นทุง่นา
และกําลงัดแูลลกูแกะ
ของพอ่อยา่งดีดาวดินั>ง
ดดีพณิและรอ้งเพลง
สรรเสรญิแดพ่ระเจา้
ขณะที>เขากําลงัมองดู
พวกลกูแกะเล็มกนิหญา้
ออ่นๆอยา่งตดิใจ“ดา
วดิ!ดาวดิ!”เสยีง
ตะโกนของคนๆหนึ>งกด็งั
ขึSนเป็นเสยีงของคนรับ
ใชท้ี>บา้นนั>นเอง“ขา้อยู่
นี>มอีะไรหรอื?”ดาวดิ
ตอบกลบัเสยีงเรยีกนัSน
ทนัที“พอ่ของทา่นให้

มาตามไปพบที>บา้นดว่น
ที>สดุผูเ้ผยพระวจนะซา
มเูอลกอ็ยูท่ี>บา้นดว้ย”
“ฮา้!ทา่นซามเูอล
หรอื?”“ใชค่รับรบีๆ
เขา้เถอะพอ่ของทา่น
บอกวา่ใหก้ลบัไปเดีoยวนีS
เลย”ดาวดิลกุขึSนและ
รบีตรงดิ>งไปที>บา้นใหเ้ร็ว
ที>สดุเทา่ที>จะทําได้ดา
วดิรูส้กึอยากรูว้า่มันเกดิ
อะไรขึSนนะวนันีSเมื>อมาถงึ
เจสซกีร็บีพาตวัดาวดิเขา้
ไปหาซามเูอลทนัทีดา
วดิรูส้กึประหมา่อยูบ่า้งที>
ไดม้โีอกาสเห็นและพบ
กบัผูเ้ผยพระวจนะซา
มเูอล
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รปูภาพที?DC1-4ซามเูอล
เจมิตัI งดาวดิ

เมื>อซามเูอลเห็นเด็กหนุ่ม
คนนัSนเดนิเขา้มาหาทา่นรปูรา่ง
เด็กนัSนงามน่าดูเป็นคนผวิสแีดง
ๆอาจจะเป็นเพราะตอ้งอยูก่ลาง
แดดเมื>อเลีSยงแกะพระเจา้ทรง
ตรัสกบัซามเูอลวา่“จงลกุขึSน
เอานํSามันของเจา้ไปเจมิที>เด็กคน
นัSนเพราะเราไดเ้ลอืกดาวดิบตุร
ของเจสซคีนนีSใหเ้ป็นกษัตรยิ์
องคใ์หม่ซามเูอลกก็ระทําตามที>
พระเจา้ทรงบอกแกท่า่นทา่นเอา
นํSามันจากเขาสตัวเ์ทลงไปบนหวั
ของดาวดิดาวดิรับรูอ้นาคตของ
ตนจากคนของพระเจา้ดว้ยความ
ตื>นเตน้กษัตรยิข์องประเทศดา
วดิตอ้งรอคอยสําหรับเวลาของ
พระเจา้ดว้ยที>จะสถาปนาเขาให้

ไดน้ั>งบนบงัลงัคก์ษัตรยิ์ทกุคน
ในครอบครัวตา่งกเ็ห็นเหตกุารณ์
เหลา่นีSเมื>อซามเูอลเสร็จธรุะแลว้
ทา่นกเ็ดนิทางกลบัไปยังบา้น
ของทา่นที>เมอืงรามาห์สว่นดา
วดิกก็ลบัไปดแูลแกะของพอ่
ตามเดมิดาวดิมคีวามชื>นชมยนิดี
และสรรเสรญิพระเจา้เป็นอยา่งยิ>ง
ผสมกบัความกลวับา้งแตด่าวดิก็
มั>นใจในอํานาจของพระเจา้วา่
พระองคจ์ะทรงปกป้องเขาให้
ปลอดภยัตัSงแตว่นันัSนมาพระ
วญิญาณของพระเจา้กท็รงสถติ
อยูก่บัดาวดิไมว่า่ดาวดิจะไปไหน
แตก่อ่นที>จะถงึเวลาของดาวดิใน
การขึSนเป็นกษัตรยิก์ต็อ้งมปีัญหา
และการทดลองมากมายเขา้ใน
ชวีติของเขา
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รปูภาพที?DC1-5ดาวดิ
ฆา่หมีและสงิโต

ดาวดิเป็นผูเ้ลี.ยงดแูลฝงูแกะที6ดี
หลายครั.งที6เขากําลงัเฝ้าฝงูแกะดาวดิ
กจ็ะดดีพณิและรอ้งเพลงสรรเสรญิแด่
พระเจา้ไปดว้ยดาวดิสมัผัสไดว้า่พระ
เจา้ทรงสถติอยูก่บัเขาใกลเ้คยีง
เหลอืเกนิหลงัจากวันที6ซามเูอลเอา
นํ.ามันเจมิที6ศรีษะของเขาดาวดิรักพระ
เจา้มากไมว่า่เขาจะทําอะไรดาวดิจะ
ทําเพื6อถวายเกยีรตแิกพ่ระเจา้
โดยปรกตแิลว้คนเลี.ยงแกะทกุคนจะมี
ไมเ้ทา้หวัเป็นตะขอบางครั.งเขาใช้
ตะขอนี.เกี6ยวเอาพวกลกูแกะที6ดื.อๆซน
ๆทั.งหลายที6มักจะหลงไปจากฝงู
เพื6อใหพ้วกมันเขา้มาในทางที6ถกูและ
ปลอดภยับางครั.งกใ็ชไ้มเ้ทา้นี.เพื6อตอ่สู้
กบัสตัวร์า้ยที6คอยทํารา้ยหรอืลอบ
ขโมยจะกนิแกะของเขาหลายครั.ง
เหตกุารณอ์นัตรายเหลา่นี.เกดิขึ.นกบัฝงู
แกะของดาวดิแตด่าวดิกไ็มก่ลวั
เพราะวา่เขากบัไมเ้ทา้คูใ่จคอยรักษา
ปกป้องฝงูแกะเหลา่นั.นอยู่

นอกจากไมเ้ทา้แลว้ดาวดิยังมี
อาวธุคูก่ายอกีอยา่งหนึ6งนั6นกค็อื
เชอืกสลงิที6ใชคู้ก่บักอ้นหนิเขาเกบ็มัน
ไวข้า้งๆตวัเสมอเพื6อใชไ้ดท้ันที6เมื6อ
ยามเกดิเหตรุา้ยขึ.นดาวดิชาํนาญใน
การใชเ้ชอืกสลงิมากเขาใชเ้วลาใน
การฝึกหดัจนเกง่อยา่งหาใครเทยีบได้

ยากจรงิๆเมื6อฝงูแกะของเขาอยูต่าม
แนวซอกเขาดาวดิมองไมเ่ห็นเขากจ็ะ
ขึ.นไปบนภเูขาหนิสงูๆและรอ้งเรยีก
พวกมันแกะทกุตวัรูจ้ักเสยีงของนาย
ของมันและเชื6อฟังเขาดว้ยเมื6อพวก
แกะบางตวับาดเจ็บหรอืไมส่บายดา
วดิกจ็ะจัดการรักษาบาดแผลดแูลมัน
อยา่งใกลช้ดิเขาจะหายามาทาและ
พันแผลใหม้ันหาอาหารที6สดๆใหม้ัน
กนิจนกวา่มันจะหายดเีหมอืนเดมิแกะ
ทกุตวัรักดาวดิและดาวดิกร็ักแกะของ
เขาทกุตวัดว้ย

วันหนึ6งขณะที6ดาวดิกําลงัดแูล
ฝงูแกะอยูน่ั6นเองดาวดิกไ็ดย้นิเสยีงขู่
คํารามซึ6งดงัขึ.นและอยูไ่มไ่กลนักเพยีง
แคน่ั.นเขากล็กุขึ.นทันทีกระโดดวิ6งสดุ
ชวีติเพื6อไปใหถ้งึที6เร็วที6สดุดาวดิไป
ทันเวลาพอดทีี6เห็นเจา้หมตีวัโตสี
นํ.าตาลกําลงัขยุม้ลกูแกะของเขาตวั
หนึ6งไวใ้นปากของมันทันทดีาวดิคดิถงึ
พระเจา้เพื6อขอใหพ้ระองคท์รงชว่ยเขา
จัดการกบัเจา้หมตีวันี.และรักษาชวีติ
ของลกูแกะไว้ดาวดิวิ6งถลาเขาไปหา
เจา้หมตีวันั.นและเริ6มแยง่ตอ่สูก้บัมัน
ดว้ยมอืเปลา่จนกระทั6งเจา้หมตีวันั.น
ยอมปลอ่ยลกูแกะไปแตม่ันกไ็ม่
สามารถที6จะรอดพน้ความตายไปได้
เพราะพระเจา้ไดท้รงชว่ยดาวดิฆา่มัน
ดว้ยมอืเปลา่ลกูแกะนอ้ยตวันั.นสั6นและ
กลวัเหลอืเกนิดาวดิคอ่ยๆอุม้มัน
ขึ.นมาและกอดประคองไมใ่หม้ันกลวั
อกี

และอกีครั.งหนึ6งขณะที6ดาวดิ
กําลงัดแูลฝงูแกะอยูเ่ชน่กนัมสีงิโตตวั
ใหญ่เหยยีบยา่งเขา้มาหาฝงูแกะของ
เขาเพื6อจะกนิเป็นอาหารมันใชก้รงเล็บ
กมุเหยื6อไวต้วัหนึ6งแลว้ออกวิ6งไปดว้ย
ความเร็วสงูทันใดนั.นดาวดิกไ็มย่อมแพ้
เขา้วิ6งตามมันไปเชน่กนั“โอ!้พระเจา้
ชว่ยลกูดว้ย”ดาวดิอธษิฐานในใจ
ขณะที6วิ6งไปดาวดิวิ6งไปทันมันเขา
กระโดดเขา้ไปตะครบุมันและปลกุปลํ.า
กนัจนมันยอมปลอ่ยลกูแกะนอ้ยนั.น
และพระเจา้กไ็ดม้อบชวีติของสงิโตตวั
นั.นใหแ้กด่าวดิอกีครั.งหนึ6งเป็นพระเจา้
เทา่นั.นที6เป็นผูใ้หด้าวดิมกีําลงัและ
ความกลา้ในการตอ่สูก้บัพวกสตัวร์า้ย
เหลา่นั.นดาวดิเริ6มเรยีนรูม้ากขึ.นที6จะ
วางใจในพระเจา้และมอบปัญหาใน
ชวีติของเขาใหก้บัพระเจา้เด็กๆมี
ปัญหาหรอืเปลา่?เหมอืนเชน่ดาวดิมี
เด็กๆสามารถที6จะมอบปัญหานั.นไวก้บั
พระเจา้และพระเจา้จะชว่ยเราเรา
สามารถวางใจในพระเจา้เสมอเหมอืน
ที6กบัดาวดิไดท้ํา

จําไวว้า่พระคมัภรีบ์อกเราวา่ผี
มารซาตานกําลงัสง่เสยีงคํารามอยูร่อบ
ๆเราเหมอืนสงิโตและคอยดวูา่มัน
สามารถจะตะครบุคนไหนที6รูจ้ักกบัพระ
เจา้ไดบ้า้งเพื6อที6คนนั.นจะไมร่ักและ
สตัยซ์ื6อกบัพระเจา้ตอ่ไปพระเจา้จะ
ชว่ยเราเอาชนะผมีารซาตาน
เชน่เดยีวกบัที6พระองคท์รงชว่ยดาวดิ
เอาชนะหมีและสงิโตนั.น
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รปูภาพที?  DC1-3  ดาวดิเลน่พณิ
ดาวิดรอ้งเพลงแห่งความยินด ี

เพื>อถวายเกียรตแิละขอบพระคุณแด่
พระเจา้  หลังจากเหตุการณ์รา้ย
เหล่านัSนแลว้ เพราะดาวดิรูว้่าพระเจา้
เป็นผูท้ี>ปกป้องเขา ไมใ่ชเ่พราะเขาเกง่
ดว้ยตนเอง แต่พระองคท์รงช่วยเขา!  
ความจรงิแลว้ดาวดิรอ้งเพลงเก่งมาก 
เมื>อคนอื>นไดย้นิเขารอ้งเพลง พวกนัSน
จะเรยีกเขาวา่  “นักรอ้งเสยีงหวานแหง่
อสิราเอล”  ดาวดิรอ้งและดดีพณิทกุ ๆ 
วัน  ขณะที>เขาดูแลเฝ้าฝูงแกะอยู่ จน
ชื>อเสียงในการดีดพิณของดาวิดก็
กระฉ่อนไปทั>วเมอืง

คนอาชพีเลีSยงแกะ มเีวลาอยู่คน
เดยีวมาก  (กบัแกะของเขา)  ดาวดิใช้
เวลามาก ๆ นาน ๆ ทุกวันที>จะคุยอยู่
กับพระเจา้ ไม่นานดาวิดก็สนิทกับ
พระองค์มากขึSน เป็นเพื>อนของ

พระองค ์และวางใจในพระองค ์ดาวดิ
มเีพลงที>เล่นเกี>ยวกับความงดงาม ใน
การทรงสรา้งธรรมชาตขิองพระเจา้อยู่
เสมอ ดาวดิรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้
ว่าเป็นผูเ้ลีSยงแกะที>ดี และแกะของ
พระองคก์็คอืมนุษยท์ี>พระองคท์รงรัก  
(สดดุ ี23 )  เด็กๆรูจ้ักบทนีSหรอืเปลา่? 
และเขายังรอ้งเกี>ยวกับความรักของ
พระเจา้เป็นของใหม่อยู่ทุกเชา้  (สดดุ ี
19)  ดาวดิรอ้งเพลงในเรื>องการ
ช่วยเหลือของพระเจา้ในยามทุกข์
ยากลําบาก หลายต่อหลายคนไดย้นิ
เพลงของเขากพ็ากนัชื>นชมยนิดใีนพระ
เจา้  พระเจา้ไดอ้นุญาตใหบ้ทเพลง
สรรเสริญของดาวิดเป็นส่วนหนึ>งใน
พระคัมภรีด์ว้ย  ถงึแมว้า่ดาวดิจะไดร้ับ
การเจมิใหเ้ป็นกษัตรยิข์องพวกยวิ  ดา
วดิก็ตอ้งรอคอยเป็นเวลาหลายปี กว่า
จะถงึเวลาที>พระเจา้ทรงใหเ้ขาเป็นได้





รูปภาพที? DC1-6กษตัรยิซ์าอูลทรง
คลุม้คลั?ง

ซาอูลทรงครอบครองบังลังค์แห่ง
ประเทศอิสราเอลต่อไป พระองค์ทรงมี
อาการคลุม้คลั>งเป็นบางครัSงคราว ซามูเอล
ไดบ้อกแกพ่ระองคว์า่  “พระเจา้ทรงปฏเิสธ
ท่านเสยีแลว้ และพระองคก์็จะทรงแต่งตัSง
คนใหมข่ึSนแทนทา่น”  จากถอ้ยคํานัSนกท็ํา
ใหซ้าอูลหมกมุ่นอยู่ในพระทัย ไม่เคยลืม
เลือน พระเจา้ปล่อยใหจ้ิตใจที>ไม่เชื>อฟัง
ของซาอลูตามใจปราถนาพระวญิญาณของ
พระเจา้ทรงผละออกจากเขา ทําใหซ้าอลูห
งุดหงิด เคร่งเครียด และรูส้กึไม่มั>นคงใน
ตําแหน่งฐานะของตน  พระเจา้ทรงหันพระ
พักตรข์องพระองคอ์อกจากซาอูลและไม่
ตอบคําอธษิฐานของทา่นอกีเลย

ทกุ ๆ วัน ซาอลูก็ทรงกลัดกลุม้พระทัย 
ไม่เป็นอันกนิอันนอน ไม่มีความสุข และ
วญิญาณชั>วรา้ยก็เขา้มาในใจของท่าน จน
กลายเป็นคนคุม้ด ีคุม้รา้ย คนรับใชข้องทา่น

ก็ทลูเสนอความคดิที>จะชว่ยไดบ้า้ง  “ขา้แต่
พระองค ์ขอใหข้า้พระองคไ์ดไ้ปหาคนหนึ>ง 
ซึ>งมฝีีมอืในการดดีพณิ และรอ้งเพลง เพื>อ
เขาจะไดม้ารับใชพ้ระองค์  อาจจะทําให้
พระองคท์รงมอีาการดขีึSน  พวกขา้พระองค์
ไดย้ินถึงชื>อของหนุ่มคนหนึ>ง เขาเป็น
บตุรชายของเจสซีเป็นคนเลีSยงแกะ เขาดดี
พณิไดไ้พเราะเหลอืเกนิ ซํSายังรอ้งเพลงได้
จับใจอกีดว้ย พวกเขาอาศัยอยู่ในเมอืงเบธ
เลเฮมและเจา้หนุ่มคนนีSยังมรีปูรา่งหนา้ตาด ี
เป็นคนกลา้หาญ อกีทัSงพระเจา้ยังทรงสถติ
อยูก่บัเขาดว้ย”  กษัตรยิซ์าอลูทรงเห็นดว้ย
กับขอ้เสนอนีS  จงึสง่ผูส้ื>อสารไปยังเจสซีที>
เมืองเบธเลเฮมเพื>อใหส้่งดาวิดเขา้เฝ้า
ถวายตัวรับใชพ้ระองค ์ เจสซกี็รีบเรียกดา
วดิเขา้มาโดยเร็ว  พวกเขารีบจัดขา้วของ
เตรยีมสิ>งจําเป็นต่าง ๆ เพื>อเขา้วัง  ดาวดิก็
เริ>มออกเดนิทางมุง่หนา้สูพ่ระราชวังของซา
อูลพรอ้มกับของขวัญต่าง ๆ ที>เจสซบีอก
ใหเ้ขาเอาถวายแกก่ษัตรยิ์
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บทเรยีนที?   2ดาวดิฆา่โกลอิทั
1ซามเูอล17

รูปภาพที? DC2-1อสิราเอล กบัคนฟีลสิเตยีตัI ง
คา่ยเพื?อทาํสงครามกนั

ทหารชาวฟีลสิเตียพากันมาตัSงค่ายอยู่ทางฝั>ง
หนึ>งของหบุเขา เพื>อทําสงครามกบัชาวอสิราเอล ซึ>ง
ก็ตัSงค่ายรบอยู่อกีฝั>งหนึ>งของหุบเขา  ต่างก็หันหนา้
เขา้หากนัโดยมหีบุเขาดา้นลา่งอยูก่ึ>งกลางกษัตรยิ์
ซาอูลนัSนเป็นแม่ทัพใหญ่นําทัพของอสิราเอลออกสู ้ 
ขณะนัSนทหารของฝ่ายอสิราเอลตา่งก็พากันขวัญหนี
ดฝี่อกันเป็นแถว ๆ เพราะศกึครัSงนีSก็ใหญ่นัก อกีทัSง
พวกฟีลสิเตยีก็มฝีีไมล้ายมอืในการรบอย่างชํ>าชอง  
แถมยังเป็นศตัรคููอ่าฆาตเกา่ของชาวอสิราเอลอกีดว้ย 
แต่ทุกคน ทุกฝ่ายต่างก็พากันเตรียมพรอ้มอย่างดี
ที>สดุเพื>อการรบครัSงนีS
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รปูภาพที?DC2-2โกลอิทัออกมาทา้
ทายกองทพัของอสิราเอล

ทุก ๆ วัน ณ ที>หุบเขาดา้นล่างก็จะมี
ทหารคนหนึ>งออกมาจากคา่ยของชาวฟีลสิ
เตยีชื>อของเขาคอืโกลอิัทนายทหารเอก
แห่งกองทัพฟีลสิเตียสูงเกา้ฟุตครึ>ง เขา
สวมหมวกทองสัมฤทธิsไวท้ี>ศรีษะ และสวม
เสืSอเกราะทองคําหนักถึงหนา้พันเชเขล
สวมสนับแขง้ทองคํา และมีหอกทอง
สัมฤทธิsแขวนอยู่ที>บ่า  ตัวหอกเป็นเหล็ก
หนักหกรอ้ยเชเขลมีทหารถือโล่ของเขา
เดนิอยู่ขา้งหนา้ เขาจะออกมาทุกตอนเชา้ 
และตอนเย็น เพื>อทา้ทายตะโกนเยาะเยย้
เหล่าทหารของอิสราเอลใหส้่งผูก้ลา้
ออกมารบกบัเขา  “เจา้พวกอสิราเอล! จง
ออกมาสูก้บัยอดทหารเอกแหง่กองทัพฟิลสิ
เตยีพวกเจา้เป็นทหารของซาอลูมใิชห่รอื?  
จงสง่คนของเจา้ออกมาสูก้บัขา้ซะทซี ิ วนันีS
ขา้ขอทา้เจา้ ถา้คนของเจา้สามารถฆา่ขา้ได ้
พวกเราชาวฟีลสิเตียจะยอมเป็นทาสของ

เจา้ แตถ่า้ขา้ชนะละ่กอ้! พวกเจา้ทกุคน
จะตอ้งตกเป็นทาสของเราเชน่กัน  ออกมา
ซโิวย้!”  หลงัคําทา้แลว้ โกลอิทัก็หวัเราะ
ดังกอ้งหุบเขาแห่งนัSน ในความคิดของ
ทหารอิสราเอลเสียงของโกลิอัทเป็น
เหมือนกับเสียงฟ้าผ่า และมีดโกนไป
พรอ้มๆกัน  “พระเจา้ของพวกเจา้เป็นใคร
กนัเลา่?  พระเจา้ที>พวกเจา้ประกาศวา่
ยิ>งใหญ ่และสามารถชว่ยเจา้ได ้ขา้ไมเ่ห็นมี
ใครจะมาชว่ยเจา้ไดต้อนนีS ขา้ขอทา้กองทัพ
ของพระเจา้ ฮ่า…ฮ่า…ฮ่า…ออกมาซโิว๊ย!”  
โกลอิทัทําเหมอืนกบัคนเสยีสติ

เมื>อกษัตรยิซ์าอูลและเหล่าทหารทุก
คนไดย้ินดังนัSน ต่างก็มีความกลัวเป็นอัน
มาก ไม่มีใครเลยที>จะออกไปสูก้ับเจา้
ยักษ์ฟีลสิเตยีตนนีS  และก็ไมม่ทีหารคนใดที>
มรีูปร่างพอๆ กับโกลอิัทได ้เขาไดอ้อกมา
ทา้เป็นเวลาถงึ สี>สบิวัน วันละ สองหนทัSง
เชา้ และเย็น แต่ไม่มีคําตอบจากกองทัพ
ของอสิราเอลเลย



DC 2-2



รปูภาพที?DC1-3ดาวดิกาํลงัเลีIยงดฝูงู
แกะ

ขณะที>การศกึกําลังอยู่ในหนา้สิ>ว หนา้
ขวานนัSน ดาวดิก็อยู่ที>บา้น และกําลังช่วย
พ่อของเขาเลีSยงดูฝูงแกะอยู่ ดาวดิไดก้ลับ
บา้นชั>วคราว พักจากการรับใชซ้าอลูเพื>อมา
ชว่ยเหลอืพอ่ที>บา้น พี>ชายของดาวดิสามคน
ก็ไดร้่วมเขา้กับกองทัพของซาอลูเพื>อออก
รบพรอ้มกบักองทัพอสิราเอลที>กําลงัตัSงคา่ย
สูก้ับชาวฟิลสิเตียซึ>งพวกพี>ชายไม่ไดส้่ง
ขา่วมาใหผู้เ้ป็นพ่อเป็นเวลานานแลว้ ทําให้
เจสซไีม่สบายใจ เพราะไม่รูว้่าลูกชายของ
ตนยังปลอดภยัดอียูห่รอืเปลา่? จงึเรยีกดา
วดิใหม้าหาพรอ้มกับส่งดาวดิเพื>อที>จะไป

เยี>ยมพวกพี> ๆ ของเขาที>สนามรบ  “ดาวดิ 
ลูกจงไปดูพวกพี>ชายของเจา้ที>ค่ายทีซวิ่า
พวกเขาสบายดกีนัหรอืปลา่วเอาของฝากนีS
ไปใหพ้วกเขาดว้ย และเอาของบางอยา่งไป
ฝากหวัหนา้ของพวกเจา้ดว้ย แลว้รบีกลบัมา
บา้นบอกพอ่วา่มอีะไรเกดิขึSนบา้ง”

ดาวดิเมื>อไดร้ับคําสั>งของเจสซีผูเ้ป็น
พ่อแลว้ก็ตื>นขึSนแตเ่ชา้มดื ออกเดนิทางจาก
ฝงูแกะ ของเขาไป พรอ้มกบัฝากงานตา่ง ๆ 
ไวก้ับคนรับใชใ้หดู้แลฝูงแกะแทน อย่างดี
ที>สดุ  ดาวดิออกเดนิทางพรอ้มกับของฝาก
ต่าง ๆ ที>ผูเ้ป็นพ่อเตรียมใหมุ้่งหนา้สู่ค่าย
ทหารทนัที





รปูภาพที?DC2-1ดาวดิเดนิทางมาถงึ
ยงัคา่ยทหาร

เมื'อดาวิดมาถึงยังค่ายทหารเรียบรอ้ย
แลว้ เขาเห็นกองทัพของอสิราเอลยังคงตั4งมั'น
อยูท่ี'เนนิเขาขา้งหนึ'งและกองทัพฟีลสิเตยีก็ตั4ง
ค่ายรบอยู่ที'อีกขา้งหนึ'ง  กําลังรอ้งกราวศกึ 
เพื'อเตรยีมปะทะกัน ดาวดิก็เก็บของฝากและ
สมัภาระของตนไวท้ี'ผูด้แูลกองสมัภาระ และรบี
วิ'งไปยงัแนวรบหาพี'ชายของตน

รปูภาพที?DC2-3ดาวดิเห็นโกลอิทั
ดาวิดไดพ้บกับพี'ชายของตนที'แนวรบ 

ขณะที'กําลังคยุกันอยูน่ั4น ดาวดิก็เห็นทหารตัว
ใหญ่มหึมากําลังมุ่งหนา้เดินลงมาสู่หุบเขา 
พรอ้มกันนั4นยังไดย้นิเสยีงคําทา้ทายของโก
ลอิทัดาวดิตกตะลงึ! ไมใ่ชเ่พราะรปูรา่งอนั
ใหญ่โตของโกลิอัทแต่เพราะว่าคําสบ
ประมาทที'โกลอิัทกล่าวต่อกองทัพอสิราเอล 
และพระเจา้อันเป็นที'รักของตน ดาวดิรูส้กึว่า
น่าจะมใีครบางคนรับคําทา้นั4น ไมค่วรปลอ่ยให้
พวกฟีลสิเตยีมากลา่วคําหยาบคายตอ่พระนาม
พระเจา้ได ้ดาวดิไดย้นิพวกทหารคุยกัน  “ดู
เจา้ยักษ์ตัวใหญ่นั4นซ ิและฟังเสยีงของมันซ ิ

กษัตรยซ์าอลูไดป้ระกาศวา่ใครก็ตามที'ลม้เจา้
ยักษ์นั'นได ้พระองคจ์ะพระราชทานทรัพยส์นิ
ใหเ้ขามากมาย พรอ้มกับยกพระธดิาใหด้ว้ย 
ซํ4าครอบครัวของคน ๆ นั4นก็จะไดย้กเวน้การ
เก็บภาษี”  ดาวดิรูว้า่ไมม่ใีครเลยที'จะอาสา
ออกสูร้บกบัโกลอิัทแมแ้ตพ่ี'ชายของเขาเองก็
ตาม ทุกคนกลัวอย่างที'สุด ถงึแมจ้ะมีรางวัล
อยา่งงามให ้แตก่ไ็มม่ใีครกลา้เลย

ดาวดิกล่าวว่า  “เจา้ฟีลสิเตียคนนี4 เป็น
ใครกนัมาตะโกนพดูหยาบคายตอ่พระนามของ
พระเจา้  ขา้นี4แหละที'จะออกไปสูก้ับมันเอง 
เพื'อนําความอับอายออกไปจากกองทัพของ
อสิราเอล ซึ'งเป็นกองทัพของพระเจา้”  แตว่า่
เอลอีับ พี'ชายของดาวดิไดย้นิ จงึว่าเขา และ
ไม่พอใจต่อดาวดิเป็นอย่างมาก  “เจา้มาที'นี'
ทําไมกนั?  แลว้นี'ใครดแูลฝงูแกะที'บา้น  เจา้
ทิ4งงานมาเพื'อจะไดเ้ห็นเขาสูร้บกันเท่านั4น
หรอื!”  แตด่าวดิตอบวา่  “พี'ครับ ผมทําผดิ
อะไร หรอืทําอะไรใหพ้ี'ไมพ่อใจ”  ดาวดิถอน
หายใจ แลว้หันไปหาคนอื'นเสยี แลว้พดูคยุกบั
ทหารคนอื'นพรอ้มยังยนืยันที'จะออกไปสูก้บัโก
ลอิัทเมื'อทหารคนหนึ'งไดย้นิก็รบีวิ'งเขาไปเฝ้า
ซาอลูและทลูเรื'องราวทั4งสิ4นที'ดาวดิพดู
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รปูภาพที4DC2-4ดาวดิอาสาออกสูก้บัโก
ลอิทั

ดาวดิมายืนอยู่ต่อหนา้ของซาอูลดาวดิทูล
ซาอูลว่า  “ไม่มเีหตุผลอะไรที=เราจะตอ้งกลัวคนฟี
ลสิเตียคนนีD หรืออย่าใหจ้ติใจของพวกเราฝ่อไป
เลย ขา้พระองค์ขออาสาออกไปรบกับเขาเอง!”  
แต่ซาอูลปฏเิสธเสยีงแข็งว่า  “เจา้ไปไม่ไดห้รอก 
เจา้เป็นแคเ่ด็กหนุ่มเทา่นัDน แตส่ว่นโกลอิทัเป็นยอด
ทหารกลา้ เขาชํ=าชองการรบมาตัDงแต่หนุ่ม ๆ เป็น
การยากที=เจา้จะเอาชนะเขา”  ซาอลูทรงเมตตาตอ่
ดาวดิ เพราะพระองคท์รงรักดาวดิ และไมอ่ยากให้
ดาวดิตอ้งมาตายในการรบครัDงนีD

แต่ดาวดิยังยนืยันเชน่เดมิ  “เมื=อขา้พระองค์
อยู่กับฝูงแกะที=บา้น มสีงิโตมาและขยํDาเอาลกูแกะ
ไปจากฝูง ขา้พระองคก์็ตดิตามมัน และชว่ยเหลอื
ลูกแกะนัDนใหร้อดพน้จากปากของสงิโต และขา้
พระบาทยังเคยจับหมตีัวโต และฆา่มันเสยีดว้ยมอื
เปลา่ โดยการชว่ยเหลอืของพระเจา้ ขา้พระองคจ์ะ
ฆ่าชาวฟีลิสเตียคนนีD พระเจา้ทรงไดช้่วยขา้
พระองคจ์ากอุง้มอืของสงิโต และหมแีลว้ พระองค์
กจ็ะทรงชว่ยขา้พระองคใ์หร้อดพน้จากมอืของคน ๆ 
นีDเช่นกัน เพื=อพระนามของพระเจา้จะมั=นคง และ
ไดร้ับการสรรเสรญิ”  เมื=อซาอลูไดย้นิเชน่นัDนกอ็อ่น
ใจ และเปลี=ยนใจอนุญาตใหด้าวดิออกไปสูร้บกับ
โกลอิัทได ้ “ตกลงเราอนุญาต และขอพระเจา้ทรง
สถติอยูก่บัเจา้”  ซาอลูเห็นความเชื=อของดาวดิที=มี
ต่อพระเจา้อย่างชัดเจน ดาวดิวางใจในพระเจา้ว่า

พระองคจ์ะทรงใหช้ยัชนะแกเ่ขาในครัDงนีD ซาอลูได้
ทรงใหด้าวดิสวมเครื=องออกรบของพระองค ์ เพื=อ
เป็นเกราะป้องกนัในการรบกบัโกลอิทั

รูปภาพที4 DC2-5ดาวดิปฏเิสธที4จะสวม
เครื4องเกราะออกรบ

เครื=องเกราะออกรบของกษัตรยิซ์าอูลถูกนํา
ออกมาใหแ้ก่ดาวดิ ซาอูลทรงใหด้าวดิสวมหมวก
ทองสัทฤทธิZ และสวมเสืDอเกราะ และดาวดิก็คาด
ดาบทับเครื=องอาวุธ เป็นเครื=องเกราะที=ดีที=สุด 
เพราะเป็นของกษัตรย์แตเ่มื=อดาวดิลองเดนิดแูลว้
ก็เห็นว่าไม่เคยชนิกับนํDาหนัก และรูส้กึไม่สะดวก 
มันใหญเ่กนิไปสําหรับเขา ดาวดิแทบจะเดนิไมไ่หว 
ไม่มอีะไรที=พอดตีัวของดาวดิเลย ดาวดิทูลซาอูล
ว่า  “ขา้พระองค์ไม่ชินกันเครื=องเกราะนีD 
กระดกุกระดกิไมไ่ดเ้ลย ขา้พระองคไ์มส่ามารถที=จะ
สวมใชม้นัได”้  และซาอลูก็เห็นจรงิที=ดาวดิพดู 
พระองคจ์งึทรงใหท้อดออกเสยี เหลา่ทหารตา่งพา
กนัพดูกนั  “แลว้ทา่นจะใสอ่ะไรละ่? ทา่นตอ้งมี
เครื=องอาวธุเพื=อที=จะทําการรบได”้  ดาวดิตอบวา่
ตนไมต่อ้งการเครื=องอาวธุแตอ่ยา่งใด!

“ดาวดิเจา้เสยีสตไิปแลว้เหรอ! ทกุคนตอ้งมี
อาวธุเมื=อออกรบ”  พี=ชายของดาวดิอาจจะกลา่ว
เชน่นัDนได ้พวกเขาก็กลัวนอ้งชายจะไดร้ับอันตราย
เชน่กนั แตด่าวดิยงัคงยนืยนัคําเดมิ
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รปูภาพที?DC2-6ดาวดิเผชญิหนา้กบั
โกลอิทั

เมื$อดาวดิกลา่วแลว้ก็เตรยีมตวัออกรบโดย
มเีพยีงไมเ้ทา้คูก่ายที$เขาใชเ้สมอในยามเลีBยง
แกะดาวดิตัBงตน้เดนิไปที$รมิลําธารเล็กๆที$อยูใ่น
หบุเขานัBนเก็บเอากอ้นหนิเกลีBยงที$ลําธารไดห้า้
กอ้นใสใ่นยา่มสะพายสว่นในมอืของดาวดิก็มสี
ลงิอยู่พวกทหารตา่งพากนักรเูขา้ไปดเูหตกุารณ์
ในหบุเขานัBนวา่จะเกดิอะไรขึBนดาวดิเมื$อเทยีบกบั
โกลอิทัแลว้ดตูวัเล็กนดิเดยีวเหมอืนหนูกบัแมว
ทเีดยีวขณะที$ดาวดิเดนิลงไปณหบุเขาเขาก็
อธษิฐานภายในใจขอการชว่ยเหลอืจากพระเจา้
“โอ้พระเจา้ขา้พระองคไ์มม่เีรี$ยวแรงไมม่กีําลงั
ในการรบนีBแตข่า้พระองคว์างใจในพระองค์ใน
พระกําลงัของพระองคว์า่จะทรงมอบชยัชนะแก่
ขา้พระองค์เหนอืชาวฟีลสิเตยีคนนีBขา้พระองค์
บอกแกพ่ระราชาและทหารอสิราเอลวา่พระองค์
ทรงยิ$งใหญท่ี$สดุใหญก่วา่โกลอิทัคนนีBและขา้
พระองคเ์ชื$อวา่พระองคท์รงชว่ยขา้พระองค์โอ้
พระเจา้โปรดใหพ้วกนีBรูว้า่พระองคท์รงเป็นพระ
เจา้สงูสดุ”

โกลอิทัก็เดนิออกมาพรอ้มกบัคนถอืโลข่อง
เขาเมื$อเห็นดาวดิก็เยาะเยย้อกีเพราะดาวดิเป็น
เพยีงเด็กหนุ่มเทา่นัBนแถมยงัไมม่อีาวธุรบไมใ่ส่
เครื$องเกราะป้องกนัอาวธุดว้ยมเีพยีงแตส่ลงิใน

มอืกบัไมเ้ทา้เทา่นัBนโทสะของโกลอิทัก็แลน่
ขึBนมาพลางตะโกนใสด่าวดิวา่“เจา้เห็นขา้เป็น
หมาหรอืจงึถอืไมเ้ทา้มาหาสูก้บัขา้”แลว้ก็แชง่
ดา่ดาวดิโดยออกนามพระเจา้ของตน“มา!จง
เขา้มาหาขา้แลว้ใหข้า้ฉีกเจา้ออกเป็นชิBนๆ
ใหก้บันกในอากาศและสตัวใ์นทุง่นากนิ!”ดาวดิ
ไมไ่ดห้นัหลงักลบัหรอืวิ$งหนีหรอืแมแ้ตแ่สดง
ทา่ทกีลวัโกลอิทัแตอ่ยา่งใดแตเ่ขากลบักา้วเดนิ
เขา้ไปอยา่งมั$นคงและตอบกลบัวา่“ทา่นมา
ตอ่สูก้บัขา้พเจา้ดว้ยดาบดว้ยหอกและหอกซดั
แตข่า้จะมาตอ่สูก้บัทา่นดว้ยพระนามของพระ
เจา้ของขา้พระเจา้ผูย้ิ$งใหญข่องชาวอสิราเอล
วนันีBพระเจา้จะมอบทา่นในมอืของขา้และขา้จะ
ฆา่ทา่นเสยีจะตดัหวัของทา่นออกและในวนันีBขา้
จะใหศ้พของทา่นเป็นอาหารแกส่ตัวป์่าเพื$อโลก
นีBจะทราบวา่พระเจา้ของอสิราเอลเป็นพระเจา้
เที$ยงแท”้

คําตอบของดาวดิยิ$งยั$วโทสะของโกลอิทั
มากขึBนเขาจงึรบีสาวเทา้เขา้ใกลด้าวดิมากขึBน
หมายจะดบัชพีของดาวดิเสยีเร็วพลนัโกลอิทัดงึ
เอาโลป่้องกนัและอาวธุของเขาทนัทีพรอ้มสง่
เสยีงหวัเราะอยา่งน่ากลวัชีBไปที$ดาวดิแตน่ัBนก็
ไมไ่ดท้ําใหด้าวดิหวาดกลวัเลยดาวดิรูว้า่พระ
เจา้ของเขายิ$งใหญก่วา่โกลอิทั
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รปูภาพที?DC2-7ดาวดิ
ฆา่โกลอิทั

ดาวิดลว้งมือเขา้ไปในย่าม 
หยบิกอ้นหนิออกมากอ้นหนึ6ง ใส่เขา้
ไปในสลงิของตนอย่างชํานาญ แลว้ก็
เหวี6ยงขึ.นเหนอืศรีษะของตน 2-3 รอบ  
แลว้ปล่อยใหก้อ้นหินนั.นปลิวออก
จากสลิงไปในอากาศ เหมือนกับ
กระสนุปืนออกจากกระบอกปืน รวดเร็ว 
แม่นยํา ถูกเป้าหมายตายคาที6  กอ้น
หนินั.นถูกคนฟิลสิเตยีที6หนา้ผากพอด ี
กอ้นหนิจมเขา้ไปในหนา้ผาก เขาก็ลม้
หนา้ควํ6าลงที6พื.นดนิ ดาวดิวิ6งเขา้ไปที6
โกลอิัทยนือยูเ่หนือเขา  หยบิดาบของ
โกลอิัทชักออกจากฝัก และตัดศรีษะ
ของเขาเสยีดว้ยดาบของเขาเอง  เมื6อ
คนฟีลสิเตยีเห็นวา่ยอดทหารของพวก
เขาตายแลว้ก็พากันวิ6งหนีเตลดิเปิด
เปิง ไม่มีกําลังใจที6จะต่อสูอ้ีกต่อไป  
ส่วนกองทัพของอสิราเอลก็ลุกขึ.นโห่
รอ้งไลต่ดิตามคนฟีลสิเตยีฆา่พวกนั.น
เสยีเป็นอันมาก  ดาวดิก็นําศรีษะของ
โกลอิทักบัอาวธุของเขามากบัตนเอง

พระเจา้ไดใ้หช้ยัชนะอันยิ6งใหญ่
แก่ชาวอิสราเอลในวันนั.น โดยเด็ก
เลี.ยงแกะคนหนึ6ง ที6รักพระเจา้ และ
วางใจในพระองค ์ดาวดิกลายเป็นขวญั
ใจของชาวอสิราเอล เนื6องดว้ยความ
เชื6อที6เขามอียูใ่นพระเจา้

โกลิอัทวางใจในตนเองดว้ย

ความเย่อหยิ6งว่าตนเองมกีําลังชนะได ้ 
แต่ดาวดิวางใจในพระเจา้ยิ6งใหญ่ว่า
พระองคท์รงใหช้ัยชนะแก่เขาได ้ดา
วดิไดพ้สิจูนแ์ลว้วา่พระเจา้ของเขาเป็น
พระเจา้เที6ยงแท ้มีฤทธิbอํานาจ จาก
เหตุการณ์นี.ดาวดิไวว้างใจในพระเจา้
มากขึ.น ดาวิดไม่กลัวที6จะต่อสูเ้พื6อ
ความยิ6งใหญข่องพระเจา้อกี

เราไม่มีใครที6ตัวใหญ่เท่าโก
ลอิัทมายืนทา้ทายเราอยู่ที6หนา้บา้น 
หรอืที6โรงเรยีน ใหเ้ราออกไปสูก้ับเขา
โดยใชก้ําลังตัดสนิ แต่ว่าเราก็มคีวาม
บาปที6ยิ6งใหญ่ขนาดเท่าโกลิอัทที6
กําลังต่อสูก้ับเรา ในชีวิตของเรา ที6
บา้น ที6โรงเรยีน ที6ตลาด ที6อื6น ๆ ที6เรา
ไป  ความบาปเหล่านี.ตดิตามเราไป
เสมอเพราะติดอยู่กับนิสัยธรรมชาติ
บาปของเรา  
เชน่:
-การเห็นแกต่วั
-โกรธงา่ยไมม่คีวามอดกลั.น
-ความคดิสกปรกคดิไมด่ี
-พดูจาไมส่ภุาพหยาบคาย
-ความลามก
-ไมส่ตัยซ์ื6อตอ่คนอื6นหรอืของๆ

คนอื6น
-การไมเ่ชื6อฟัง
-อจิฉา,รษิยาคนอื6นที6ไดม้ากกวา่

ตวัเอง

บาปเหลา่นี.มอีํานาจในชวีติของ
เรา แข็งแรงกว่าเรา เหมือนกับที6โก
ลิอัทแข็งแรงกว่าดาวิด ลําพัง
พละกําลังของดาวดิเองจะทําอะไรโก
ลอิัทได?้ เหมอืนกับเราที6ไม่มอีํานาจ, 
กําลงัเรี6ยวแรงที6จะชนะบาปเหลา่นี.ดว้ย
ตัวเราเองเลย ไม่มีความหวังสําหรับ
เราที6จะไดร้ับชัยชนะนี.เอง  ไม่มี
ความหวังสําหรับดาวดิที6จะไดร้ับชัย
ชนะเหนือโกลิอัทเอง เราก็ไม่มี
ความหวังที6จะพยายามต่อสูก้ับความ
บาปหรือปัญหาเหล่านี.ดว้ยกําลังของ
เราเอง

พระคัมภีร์บอกเราว่า  “ฝ่าย
เขามแีตก่ําลงัเนื3อหนงั  แตฝ่่ายเรา
มพีระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของเราทรง
สถติกบัเราทีEทรงชว่ยเรา และสูร้บ
ฝ่ายเรา”2 พงศาวดาร 32:8เหตุ
ฉะนั.นเพยีงแตค่วามชว่ยเหลอืของพระ
เจา้เท่านั.นเราจงึจะมีชัยชนะต่อนิสัย
บาป และชนะตัวเองได ้“สาธุการแด่
พระเจา้ผูท้รงประทานชยัชนะแก่
เราทั3งหลาย โดยพระเยซูครสิต์
เจา้ของเรา”1 โครนิธ์15:57

-อะไรเป็นยกัษ์ในชวีติของ
เด็ก ๆ ในวนันี.?
-เด็ก ๆ จะยกปัญหาในชวีติของทา่น
แกพ่ระเยซชูว่ยไดไ้หม?๊
-ขอใหเ้ราอธษิฐาน และขอการ
ชว่ยเหลอืจากพระเจา้ผูย้ิ6งใหญ่สูงสุด
ของเรา
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บทเรยีนที?   3ดาวดิกบัโยนาธาน
1ซามเูอล18-20

รปูภาพที?DC3-1
กษัตรยิซ์าอลูยังคงครองราชยอ์ยูเ่หนอื

แผ่นดนิอสิราเอล ดว้ยชัยชนะครัSงใหญ่ที>
กองทัพอสิราเอลไดร้ับโดยผ่านทางดาวดิ
ครัSงที>แลว้ ทําใหอ้สิราเอลมีความสงบสุข
ระยะหนึ>ง และทําใหด้าวิดกลายเป็นวีระ
บุรุษเอกของชาวอสิราเอล ไม่มีใครที>ไม่
รูจ้ักชื>อของดาวดิ บตุรเจสซีดว้ยเหตนุีSซาอู
ลจึงใหด้าวิดปฏิบัติงานอยู่ในพระราชวัง
อยา่งถาวร พระองคท์รงโปรดปราน และรัก
ใคร่ดาวดิเป็นอยา่งมาก แมแ้ตโ่ยนาธานซึ>ง
เป็นพระราชบุตรของซาอูลเอง ก็ทรงเป็น
เพื>อนสนทิ เพื>อนรักของดาวดิ และไมว่า่ดา
วดิจะไปที>ใด ผูค้นต่างก็พากันตอ้นรับเป็น
อยา่งดี

โยนาธานตามกฎหมายแลว้จะไดเ้ป็น
กษัตรยิอ์งคต์อ่ไปของอสิราเอล และทกุคน

ตา่งก็รูจ้ักกฎนีSด ีโยนาธานเป็นเพื>อนรักของ
ดาวดิ และท่านก็ไม่เคยอจิฉา หรือนอ้ยใจ
เมื>อมปีระชาชนมากมายชื>นชอบดาวดิ และ
ยกย่องดาวิดต่อหน้าท่าน  เพราะ
ความสัมพันธข์องคนทัSงสองแน่นสนทิมาก  
ไมม่อีะไรสามารถทําใหท้ัSงสองหันกลายมา
เป็นศัตรูกันได ้แมข้ณะเมื>อซาอลูไดแ้ตง่ตัSง
ดาวดิใหเ้ป็นผูน้ํากองทพัใหญแ่หง่อสิราเอล

โยนาธานเห็นตอนที>ดาวดิฆ่าโกลอิัท
และทา่ทอีันกลา้หาญของดาวดิก็ประทับใจ
โยนาธานมาก นอกจากนัSนดาวดิยังเป็นคน
ที>ถ่อมตน ถงึแมว้่าจะไดร้ับแต่งตัSงใหไ้ดร้ับ
ตําแหน่งสูง  ดาวิดก็รับดว้ยความเคารพ 
และความถ่อมใจ ไม่มที่าทางที>โอหัง หรอื
เบ่งตัวเองขึSนเหนือคนอื>นเลย ทําใหโ้ย
นาธานรักดาวดิมากขึSน ทัSงสองเป็นชายที>รัก
พระเจา้อยา่งมาก พระเจา้ทรงอวยพรความ
เป็นเพื>อนของพวกเขา  ซาอูลก็พอใจที>ลูก
ชายของตนไดเ้ป็นเพื>อนสนทิกับแมท่ัพเอก
แหง่กองทพัอสิราเอล
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รปูภาพที?DC3-2ดาวดิและโยนาธาน
ทาํพนัธสญัญาตอ่กนั

วันหนึ>งดาวิดและโยนาธานก็ได้
ตัดสนิใจที>จะทําพันธสัญญาต่อกัน ว่าจะ
เป็นเพื>อนที>ดทีี>สดุของกนัและกนั และจะให้
เกียรตติ่อกันและกันเสมอ  ในสัญญานัSน
ปรากฎไวว้่าถงึแมว้่าเวลาผ่านไปอีกกี>ปีก็
ตามทัSงสองก็ยังคงเป็นเพื>อน และสัตยซ์ื>อ
ตอ่กนัเสมอ ซํSาสญัญานีSไปถงึลกูของตนอกี
ดว้ย วา่จะมคีวามเมตตาเอ็นดตูอ่ ลกู-หลาน 
ของกันและกัน เพื>อแสดงความจริงใจใน
สัญญานีS และเป็นเครื>องหมายแห่งคํา
สญัญาตอ่ดาวดิ  โยนาธานไดถ้อดเสืSอคลมุ
ของตนพรอ้มทัSงเครื>องใช ้ดาบ คันธนู และ

เข็มขัด ประทานใหก้ับดาวดิ  ซึ>งเป็นสิ>งที>
ลํSาคา่มากในสายตาของดาวดิ

พระคัมภีร์กล่าวไวว้่า  “และดาวิดก็
ออกไปกระทําความสาํเร็จ ไมว่า่ซาอลูจะให้
ทา่นไปที>ใด”เพราะวา่องคพ์ระเจา้ทรง
สถติอยูก่บัดาวดิ  ครัSงหนึ>งขณะที>พวกผูช้าย
กําลังกลับมาจากการสูร้บกับฟีลสิเตยีพวก
ผูห้ญงิก็พากนัออกจากเมอืงเพื>อตอ้นรับการ
กลับมาของเหล่านักรบ  ต่างก็รอ้งเพลง 
และเตน้รําตอ้นรับพระราชาซาอลูและพวก
ผูห้ญงิก็พากันรอ้งเพลงอยา่งร่าเรงิวา่  “ซา
อูลฆ่าคนเป็นพัน ๆ และดาวิดฆ่าคนเป็น
หมื>น ๆ”  
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รปูภาพที?DC1-7ซาอลูทรงรษิยา
ดาวดิ

เมื>อซาอูลไดย้นิดังนัSน หัวใจของ
พระองค์ก็เริ>มก่อร่างพิษแห่งความ
ริษยาต่อดาวดิ  และพระองค์เต็มไป
ดว้ยความโกรธต่อดาวิด  “เขา
สรรเสริญดาวิดว่าฆ่าคนเป็นหมื>น ๆ  
ส่วนเราเขาว่าฆ่าแต่เพียงเป็นพัน ๆ 
นอกจากบังลังกข์องเราแลว้ ดาวดิยัง
จะขาดอะไรอกี?”  ซาอลูคดิดว้ยความ
มาดรา้ยต่อชวีติของดาวดิ  และตัSงแต่

วันนัSนมาพระองคก์็ทรงเกลยีดชงัดาวดิ
เป็นอยา่งยิ>ง ทรงคอยจับตาเฝ้าดดูาวดิ
อยา่งใกลช้ดิ ไมย่อมใหค้ลาดสายตา

วันถัดมาวญิญาณชั>วก็เขา้สงิซาอู
ลอกี พระองคก์ําลังคลุม้คลั>งอยู่ในวัง 
พวกเขาก็เรยีกดาวดิเขา้มาเล่นพณิให้
ซาอูลฟังเหมอืนเคย  แต่คราวนีSเสยีง
พณิอันไพเราะของดาวดิ ไม่สามารถ
ทําใหอ้าการของซาอูลดีขึSน กลับยิ>ง
ยั>วยวนโมโหของซาอลูมากขึSน
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รูปภาพที? DC3-3ซาอูลทรงพุง่หอกใส่
ดาวดิ

ทันใดนัSนเองซาอูลก็เอาหอกพุ่งตรง
เขา้หาดาวดิ  หมายจะฆ่าดาวดิปักเขาเสยี
ใหต้ดิกบัผนังกําแพง แตด่าวดิก็กระโดดหนี
หลบไปได ้ซาอลูทรงโกรธ อจิฉา และกลัว
ดาวดิไปดว้ย  เพราะพระองค์รูว้่าพระเจา้
ทรงอยู่กับดาวดิ  ในที>สดุซาอลูก็ยา้ยดาวดิ
ออกไปใหพ้น้พระพักตร ์และใหท้หารอยูใ่ต้
การดูแลของดาวดิเพยีงหนึ>งพันคนเท่านัSน 
แต่พระเจา้ก็ทรงอวยพรดาวิดเสมอ  
ประชาชนก็กลับรักดาวดิมากขึSน  ต่อมาซา
อูลก็รูม้าว่ามีคาลซึ>งเป็นพระธิดาของ
พระองค ์ไดแ้อบรักดาวดิอยู่ ซาอูลก็ตอ้ง

ยอมใหท้ัSงสองไดแ้ต่งงานกัน เพราะตดิกับ
แผนการของตน วันเวลาผา่นไปซาอลูก็เห็น
มคีาลรักดาวดิมากขึSนอย่างที>สุด อกีทัSงดา
วดิก็ยังเป็นที>รักของประชาชนอยา่งมากมาย
อกีดว้ย  นัSนทําใหใ้จของซาอูลเก็บกดมาก
ขึSน  ทัSงความโกรธ ความอิจฉา ความ
เกลยีด  และความกลัว  ก็รุมเขา้ในใจของ
พระองค์ แต่ก็ทรงวางแผนที>จะเก็บดาวดิ
เสียเงียบ ๆ  แต่สุดทา้ยพระองค์ก็ไม่
สามารถเก็บไวไ้ด ้ ตอ้งเปิดเผยความ
เกลยีดชังของพระองคอ์อกมา ซาอลูไดส้ั>ง
ใหโ้ยนาธานและทหารคนอื>นไปลอบฆา่ดา
วิดเสีย ซาอูลไดก้ลายมาเป็นศัตรูตัว
อนัตรายของดาวดิเสยีแลว้
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รปูภาพที?DC3-4โยนาธานบอกดาวดิ
เรื?องแผนของซาอลู

เพราะดาวดิเป็นเพื>อนรักของโยนาธาน
ๆ จงึรบีแจง้เรื>องนีSใหแ้ก่ดาวดิทราบ  “พระ
บดิาของเรากําลังหาช่องทางที>จะฆ่าท่าน
เสยี  จงไปหาที>ซอ่นตัวที>ปลอดภัย และรอ
จนกระทั>งถงึตอนเชา้ เราจะคุยกับพระบดิา
ดูซิเกี>ยวกับเรื>องของท่าน  เมื>อไดข้่าว
อยา่งไร เราจะมาบอกทา่นใหท้ราบทกุสิ>ง

รปูภาพที?DC3-5โยนาธานปกป้องดา
วดิตอ่หนา้ของซาอลู

ดาวดิก็รบีไปหาที>ซอ่นตัวทันท ีสว่นโย
นาธานก็กลับเขา้วังไปหาซาอลูและขอรอ้ง
ออ้นวอนไมใ่หซ้าอลูฆา่ดาวดิ  “ดาวดิไมไ่ด้
ทําสิ>งใดผดิเลย หรอืทํารา้ยพระราชาเลย มี
แตเ่ขาคอยจะชว่ยพระองคอ์ยูเ่สมอ ทา่นพอ่
จําไดห้รอืไม่ตอนที>ดาวดิยอมอาสาไปสูก้ับ
โกลอิัทและพระเจา้ก็ทรงประทานชยัชนะ
ใหแ้ก่อิสราเอล ท่านก็ดีใจ และมีความ
ความสขุมาก ทา่นพ่อไมม่เีหตผุลอะไรที>จะ
ทําใหด้าวดิผูบ้รสิทุธิsตอ้งเสยีชวีติ”

เมื>อซาอูลฟังเสียงของโยนาธาน

พระองคก์็รูส้กึละอายพระทัย และสญัญาวา่  
“จะไมท่ํารา้ยดาวดิอกี”  เมื>อโยนาธานได้
ฟังดังนัSน ก็รีบกลับไปบอกใหด้าวดิรูเ้รื>อง  
ทัSงสองก็เดินทางกลับเข้าไปในวัง
เหมอืนเดมิ ดาวดิก็กลับไปทําหนา้ที>ของตน
ตามเดิม  อยู่ต่อหน้าของพระราชา
เหมอืนเดมิ

ทุกสิ>งทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบอีก
ครัSง แต่ก็เพียงเป็นแต่ระยะสัSน ๆ เท่านัSน 
จนกระทั>งคราวนัSนก็มศีกึสงครามกับชาวฟี
ลิสเตียอีกครัSง ซาอูลก็ส่งดาวิดกับเหล่า
ทหารออกไปรบต่อสูก้ับพวกศัตรู ดาวดิก็
ไดร้ับชยัชนะกลบัมาอยา่งสวยงามเป็นที>
ยกยอ่งของประชาชนทัSงปวง เมื>อดาวดิกลบั
ถึงวังก็ไดร้ับการตอ้นรับที>ดีที>สุดจาก
ชาวเมอืงทัSงหลาย ความสําเร็จในครัSงนีSยิ>ง
ทําใหซ้าอูลอฉิาดาวดิ มากกว่าครัSงที>แลว้  
จติใจของพระองคเ์ริ>มก่อมคีวามเกลยีดชัง
อกีครัSง  ความโกรธเกรีSยรบกวนจติใจของ
พระองค์ทุกวัน ทําใหซ้าอูลไม่มีความสุข
เลย จนกวา่ดาวดิจะตายไป
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รปูภาพที?  DC3-3  ซาอลูทรงรษิยาดาวดิอกีครัI ง
อกีครัSงหนึ>งขณะที>ดาวดิกําลังเล่นพณิถวายซา

อลูเหมอืนเคย  ซาอลูซึ>งจติใจเต็มไปดว้ยความรษิยา 
ก็พุ่งหอกเขา้ใส่ดาวดิอกี  แต่คราวนีSดาวดิก็ระวังตัว
มากขึSน จงึรบีหลบออกไปอยา่งรวดเร็ว และไมไ่ดร้ับ
อันตรายแต่อย่างใด ดาวดิก็รีบกลับไปบา้นของตน
ทนัท ีเพราะคดิวา่เป็นที> ๆ ปลอดภยัที>สดุ

ดาวิดออกเดินทางมุ่งหนา้หนีสู่เมืองรามาห ์ 
และไดพ้บกับผูเ้ผยพระวจนะแก ่ๆ คนหนึ>ง  ดาวดิจงึ
อาศยัอยูท่ี>นัSนชั>วคราว



DC 3-3



รปูภาพที?DC3-4แผนการของดาวดิ
และโยนาธาน

วนัหนึ'งดาวดิไดน้ัดแนะโยนาธานให้
ออกมาพบในที'ลบัดาวดิกลา่ววา่“เราไดท้ํา
ผดิอะไร?ทําไมพอ่ของทา่นจงึจงใจจะฆา่เรา
เสยีเราไมเ่ขา้ใจทําไมพระองคจ์งึโกรธและ
เกลยีดเรามากมายขนาดนั4น?”โยนาธาน
พยายามที'จะชว่ยใหด้าวดิสงบอารมณล์ง
“ทา่นอยา่เป็นหว่งไปเลย-ทา่นจะไมถ่กูพอ่เรา
ฆา่หรอกทา่นพอ่กอ่นที'จะทําอะไรตอ้งปรกึษา
เรากอ่นทกุครั4งไปถา้หากวา่พระองคจ์ะฆา่
ทา่นเราตอ้งรูแ้ผนการนั4นแน่นอน”แตด่าวดิ
ยงัรูส้กึไมว่างใจ“แน่นอนโยนาธาน!ทา่นไม่
มวีนัจะรูห้รอกเพราะพระราชารูว้า่เราเป็นเพื'อน
สนทิกนัน่ะซิพระองคจ์งึไมท่รงบอกใหท้า่น
รู…้โยนาธาน!เชื'อเราซวิา่เราอยูห่า่งจากความ
ตายเพยีงกา้วเดยีว”

โยนาธานเครง่ขรมึไปและตอบดาวดิวา่
“ดาวดิเพื'อนรัก!เราจะทําทกุอยา่งเพื'อ
ชว่ยเหลอืทา่นขอใหบ้อกเถดิวา่เราควรจะทํา
อยา่งไร?”ดาวดิจงึตอบวา่“วนัพรุง่นี4จะเป็น
วนัเริ'มงานเลี4ยงประจําเดอืนของพระราชาเรา
จะซอ่นตวัอยูจ่นถงึวนัที'สามตอนเย็นพระองค์
มคีวามประสงคท์ี'จะใหเ้ราไปแตเ่ราจะไมไ่ป

ถา้พระองคท์รงถามวา่ดาวดิหายไปไหน
ขอใหท้า่นบอกวา่ดาวดิขอลาไปบา้นที'เบธเล
เฮมเพื'อเลี4ยงฉลองและถวายเครื'องบชูาแด่
พระเจา้กบัครอบครัวของเขาถา้พระบดิาของ
ทา่นวา่ไมเ่ป็นไรเรากจ็ะรูว้า่พระองคไ์มม่ี
ประสงคจ์ะฆา่เราแตถ่า้พระองคท์รงโมโห
และไมพ่อพระทัยเรากจ็ะรูว้า่ชวีติของเราอยู่
ในอนัตรายที'สดุ”ทั4งสองกค็ดิถงึแผนการณท์ี'
โยนาธานจะสง่ขา่วตอบกลบัแกด่าวดิโดยที'
ซาอลูไมรู่้โยนาธานจงึบอกวา่“ในวนัที'สาม
ทา่นจงซอ่นอยูท่ี'หลบภยัของทา่นคอืหลงั
กอ้นหนิใหญน่ั4นเราจะออกมายงิธนูที'นี'เราจะ
ยงิออกไปสามลกูและเมื'อเด็กเกบ็ลกูธนูวิ'งไป
เกบ็ลกูธนูเราจะตะโกนบอกเด็กนั4นวา่“ดเูถดิ
ลกูธนูกอ็ยูข่า้งๆเจา้”นั'นกห็มายความวา่พระ
บดิาไมไ่ดม้ปีระสงคร์า้ยตอ่ทา่นเลยแตถ่า้เรา
ตะโกบอกวา่“ดเูถดิลกูธนูอยูข่า้งหนา้เจา้”
ทา่นกจ็ะรูว้า่พระบดิาของตอ้งการจะฆา่ทา่น
อยา่งแน่นอน”

ทั4งสองจงึตกลงกนัเชน่นั4นโยนาธานก็
กลบัเขา้วงัไปสว่นดาวดิกเ็ขา้ไปซอ่นตวัอยูใ่น
ทุง่นาที'นัดแนะกนัไว้เตรยีมตวัสําหรับ
แผนการของตน
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รปูภาพที? DC-3-6ซาอลูทรงกริIวตอ่โย
นาธาน

เมื>อวันเลีSยงประจําเดอืนของพระราชา
ก็มาถงึ แตด่าวดิไมไ่ดไ้ปรว่มงานดว้ย ในวนั
แรกของงานเลีSยงซาอูลไม่ไดพู้ดหรือถาม
อะไร  และในวันที>สองซาอลูก็ไมเ่ห็นดาวดิ
อกี จงึถามขึSนวา่  “ดาวดิอยูท่ี>ไหน? ทําไม
เขาถงึไมม่ารว่มงานเลีSยงของเรา ตัSงแตเ่มื>อ
วาน และวนันีSดว้ย?”  โยนาธานก็ออก
ตัวแทนดาวิดว่าท่านใหอ้นุญาตแก่ดาวิด 
กลับไปงานฉลองที>บา้นของเขาที>เมอืงเบธ
เลเฮมเมื>อซาอูลไดฟ้ังดังนัSนความโกรธ
ของพระองคก์็พลุ่งขึSน จงึดุว่าโยนาธานต่อ

หนา้คนทัSงหลายที>งานเลีSยงนัSน  “เจา้ลูก
นอกคอก เจา้เป็นเหมอืนกบัคนโง!่  เจา้ไมรู่้
หรอืว่าตราบใดที> ดาวดิมันยังชวีติอยู่ เจา้ก็
จะไม่มีวันที>จะไดข้ึSนครองราชย์ปกครอง
แผ่นดินนีS จงเอาตัวมันมาใหข้า้ และมัน
จะตอ้งตายในเร็ววนันีS”  โยนาธานกลบัตอบ
ว่า  “แต่ดาวิดไดท้ําผิดอะไรต่อท่านพ่อ
เลา่?”  แตซ่าอลูกพ็ุง่หอกเขา้ใสโ่ยนาธาน
ทนัท ีหมายจะฆา่ทา่นใหต้ายเสยีดว้ย!  แต่
โยนาธานก็หลบออกไปอยา่งปลอดภัย และ
ที>สุดโยนาธานก็รูแ้น่ชัดแลว้ว่าซาอูลบดิา
ของตนตัSงใจที>จะฆา่ดาวดิใหต้ายจรงิ ๆ
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รปูภาพที?  DC3-7ความหมายของลกูธนู
เชา้วันถัดมา ตามที>ดาวดิและโยนาธานไดน้ัด

หมายกนั ตามแผนที>วางไว ้โยนาธานก็รบีไปที>ทุง่นา
เพื>อที>จะไดพ้บกับดาวดิที>กําลังซ่อนตัวรอคอยอยู ่ 
โยนาธานไดพ้าเด็กเก็บลกูธนูไปดว้ย เมื>อไปถงึทา่น
ก็ยิ>งลกูธนูออกไปสามดอกดว้ยกนั เด็กที>มากบัทา่นก็
วิ>งออกไปเก็บลกูธนูนัSน  โยนาธานก็ตะโกนออกไปวา่  
“ดเูถดิ! ลกูธนูนัSนกอ็ยูข่า้งหนา้เจา้มใิชห่รอื”  ดาวดิที>
ซอ่นตวัอยูห่ลังกอ้นหนินัSนก็เขา้ใจความหมายที>กลา่ว
นัSนว่า  ซาอูลกําลังหาทางที>จะฆ่าตนแน่นอน  เมื>อ
เด็กเก็บลูกธนูทัSงหมดไดแ้ลว้ โยนาธานก็จงึสั>งให้
เด็กนัSนรบีกลบัเขา้วงัไป
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รปูภาพที?  DC3-4  ดาวดิและโยนาธาน
ลาจากกนั

หลังจากที$เด็กเก็บลกูธนูกลับไปแลว้ ดาวดิ
ก็ออกมาจากที$ซอ่นตัว พบกับโยนาธานเมื$อทัBง
สองไดเ้จอกนัตา่งก็รอ้งไห ้ในใจตา่งก็เต็มไปดว้ย
ความเศรา้เนื$องจากทัBงสองไมอ่าจจะมโีอกาสได้
พบกันอกีเป็นเวลานาน ไมม่โีอกาสที$จะไดค้ยุกัน
บ่อย ๆ เหมือนแต่ก่อน  ต่างจําตอ้งลาจากกัน 
เพราะดาวิดไม่สามารถจะอยู่ในเมืองนีBไดอ้ีก
ตอ่ไป  ดาวดิและโยนาธานตา่งก็ขอบคณุพระเจา้
ที$พระองคท์รงใหเ้ขาทัBงสองเป็นเพื$อนรักกัน มี
โอกาสไดแ้บ่งปันสิ$งที$ด ีความทุกข ์ความสขุซึ$ง
กนัและกนั  โยนาธานกลา่วแกด่าวดิวา่  “เพื$อนรัก  
ท่านจงเขม้แข็งเถดิ  เพราะพระเจา้ของเราจะ
คอยชว่ยทา่น และอยูก่ับทา่นเสมอ พระองคท์รง
เป็นพยานถงึพันธสัญญาของเราทัBงสองเกี$ยวกับ
ลกูหลานของเรา”  เมื$อกลา่วดงันัBนตา่งก็พากนั
คุกเข่าลงอธษิฐานต่อพระเจา้  โยนาธานก็กลับ
เขา้วังดว้ยความโศกเศรา้  สว่นตัวดาวดิเองก็รบี
มุง่หนา้ออกจากเมอืงดว้ยจติใจที$โศกเศรา้เชน่กนั

สรปุความสาํคญั
ดาวิดและโยนาธานต่างก็เป็นเพื$อนรักที$

แทจ้รงิตอ่กนั  พวกเขาไวใ้จ และใหเ้กยีรตซิึ$งกนั
และกนั  มคีวามจรงิใจตอ่กนั เป็นเพื$อนที$สตัยซ์ื$อ

ย่างแทจ้ริง  เราทุกคนต่างก็ตอ้งการเพื$อนแท้
เชน่นีBใชห่รอืไม?่  แตเ่ราเอง ตอ้งเป็นเพื$อนแบบ
นัBนก่อน  มีขอ้พระคัมภีร์ตอนหนึ$งกล่าวไวว้่า  
“มติรสหายก็มคีวามรักอยูท่กุเวลา…”สภุาษิต  
17:17  และ  “มมีติรบางคนที$ใกลช้ดิยิ$งกวา่พี$
นอ้ง”สภุาษิต 18:24

ถา้เรามอีงคพ์ระเยซคูรสิตเ์ป็นพระผูช้ว่ยให้
รอดของเราแลว้ละ่กอ้พระองคก์็ทรงเป็นเพื$อนที$
แทจ้รงิและเป็นเพื$อนที$ดีที$สุดของเราแลว้  เรา
สามารถที$จะเดนิกบัพระองค ์–คยุกบัพระองค ์–
บอกพระองคถ์งึความลับของเราได ้ บอกปัญหา
กับพระองค ์บอกความทุกขร์อ้นในใจของเรากับ
พระองค ์และเรารูแ้น่นอนว่าพระองคท์รงเขา้ใจ
เราไดด้ทีี$สุด  พระองคท์รงสามารถใหช้วีติของ
เราดขีึBนไดใ้นขณะที$ไมม่ใีครทําไดเ้ลย  พระองค์
ทรงเป็นกําลัง และเป็นผูห้นุนใจเราตลอดเวลา
เมื$อเราโศกเศรา้เสยีใจ  พระองคท์รงนําเราไมว่า่
จะเกดิอะไรขึBนก็ตาม

เราไม่ตอ้งรูส้กึว่าอยู่ตัวคนเดยีวอกี  เพราะ
พระองคเ์ป็นเพื$อนที$แทจ้รงิที$อยูต่ดิสนทิอยูก่บัเรา
ตลอดเวลามากกว่าพี$นอ้งของเราเอง  พระองค์
ตอ้งการเป็นเพื$อนแทข้องทา่น!  ทา่นจะยอมรับ
พระองคเ์ป็นเพื$อนหรอืไม?่  เชญิคยุกบัพระองค์
เดีfยวนีBเลย  และทูลขอพระองค์ใหช้่วยเราเป็น
เพื$อนที$แทจ้รงิ  ทูลขอใหพ้ระองคเ์ขา้มาในชวีติ
เป็นเพื$อนรักและพระผูช้ว่ยใหร้อดของเรา
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