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Based on the Abeka Flash-A-Card Bible Stories - Young David Series 1 – Young David– Series 1



3  บทเรยีน
1. พระเจา้ทรงเลอืกดาวดิ

2. ดาวดิฆา่โกลอิทั

3. ดาวดิและโยนาธาน



บทเรยีนที(  1 พระเจา้ทรงเลอืกดาวดิ
1ซามเูอล 16

พระเจา้ตอ้งการใหช้าวอสิราเอลมกีษัตรยิท์ีIเดนิอยู่ในทาง
ของพระองค์ เชืIอฟังคําแนะนําของพระองค์ และรักพระองค์
อยา่งสดุจติสดุใจ เพืIอเป็นชอ่งทางทีIพระองคจ์ะทรงอวยพระพร
แก่ชาวอสิราเอลไดอ้ย่างเต็มทีI ในสมัยของกษัตรยิซ์าอูล เขา
กลับกลายเป็นคนทีIเย่อหยิIง และทรงเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ ่
ไม่ใหเ้กยีรตแิกผู่เ้ผยพระวจนะของพระเจา้ เมืIอผูเ้ผยพระวจนะ
ซามูเอลไดว้่ากล่าวตักเตือน  กษัตรยิซ์าอูลก็ไม่ฟัง ซํVายังไม่
เสยีใจตอ่ความผดิบาปของตน ทรงทําใหพ้ระพโิรธของพระเจา้
พุง่ขึVน

รปูภาพที(  DC1-1 พระเจา้ตรสัแกซ่ามเูอลใหไ้ปเจมินํ Iามนั
แกก่ษตัรยิอ์งคใ์หม่

เมืIอซามเูอลบอกแกก่ษัตรยิซ์าอลูวา่  “เพราะเหตทุีIทา่นปฎิ
เสธพระคําของพระเจา้ พระองคก์็ทรงปฏเิสธท่านเชน่กัน  และ
ปลดทา่นออกจากการเป็นกษัตรยิ”์  ซามเูอลเองก็โศกเศรา้
เสียใจอยู่เป็นเวลานานในเรืIองนีVเนืIองเพราะเหตุทีIซาอูลได ้
ประพฤตเิชน่นีV ทําใหเ้สืIอมเสยีเกยีรตขิองชาวอสิราเอล จนใน
ทีIสดุพระเจา้ก็ทรงตรัสแกซ่ามเูอล “จงเตมินํVามันใหเ้ต็มเขาสตัว์
ของเจา้ แลว้ก็ไปเถอะ เราจะใชเ้จา้ไปหาเจสซชีาวเบธเลเฮม
เพราะวา่ในหมูพ่วกบตุรชายของเขา เราไดจั้ดเตรยีมกษัตรยิอ์งค์
หนึIงไวแ้ลว้ทีIจะเป็นกษัตรยิอ์งคใ์หมข่องพวกยวิ”

แต่ซามูเอลตอบพระเจา้ว่า  “ขา้พระองคทํ์าเชน่นัVนไม่ได!้  
ถา้ซาอลูรูเ้ขา้ว่าขา้พระองค ์กําลังจะไปเจมินํVามันแกค่นอืIนเพืIอ
เป็นกษัตรยิอ์งคใ์หม่ เขาจะตอ้งฆ่าขา้พระองคอ์ย่างแน่นอน!“   
ซามูเอลรูว้่าซาอูลนัVนมใีจทีIอจิฉาและกลัวว่าจะมคีนอืIนมาแย่ง
ตําแหน่งนีVไปจากเขา พระเจา้ทรงตรัสตอบแกซ่ามูเอลว่า  “จง
เอาโคตัวเมยีไปกับเจา้ดว้ย เพืIอทําเป็นการถวายเครืIองบชูาแก่
เรา ใหเ้ชญิเจสซแีละครอบครัวมาดว้ย เราจะบอกเจา้วา่ใครทีIเรา
ไดเ้ลอืกไวส้ําหรับเป็นกษัตรยิอ์งคใ์หม”่
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ซามูเอลก็กระทําตามทีIพระเจา้ทรงบัญชาแก่เขาทุกอย่าง เมืIอ
เขามาถงึเบธเลเฮม พวกผูใ้หญข่องเมอืงนัVนรวมทั Vงตัวเจสซดีว้ย  
ก็พากันออกมาตอ้นรับซามูเอลดว้ยความยําเกรง “ท่านมาดว้ย
ธรุะอะไร?  หรอืมอีะไรเกดิขึVน?”  ซามเูอลตอบพวกเขาวา่  “ทกุ
อยา่งเรยีบรอ้ยด!ี เรามาทีIนีIเพืIอถวายเครืIองเผาบชูาแกพ่ระเจา้ 
ขอใหท้่านและครอบครัวเตรยีมตัวมาร่วมในพธิกีารถวายเครืIอง
บชูานีVดว้ย”  ซามเูอลกลา่วแกเ่จสซี
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รปูภาพที(  DC1-2 ลกูชายท ัIง  7  ของเจสซตีอ่หนา้
ของซามเูอล

ภาพหลังจากทีIถวายเครืIองเผาบชูาเสร็จแลว้ ซามเูอล
ก็ขอใหเ้จสซแีนะนําลูกชายของเขาแต่ละคนแก่ ซามูเอล
ซึIงตัวเจสซเีองก็เต็มใจดว้ย เจสซใีหล้กูชายคนโตของเขา 
ชืIอว่าเอลอีับ ยนือยู่ต่อหนา้ซามูเอล เอลอีับเป็นคนรูปร่าง
สงูสงา่ และหนา้ตากด็หูลอ่เหลา  เมืIอซามเูอลเห็นเอลอีบัก็
คิดว่าพระเจา้ทรงเจิมคนนีVแน่นอนใหเ้ป็นกษัตริย์ของ
อสิราเอล แตพ่ระเจา้ทรงทว้งซามูเอลว่า  “อย่ามองดแูละ
ตัดสนิทีIรูปร่างหนา้ตาภายนอกซึIงมนุษยท์ัIวไปชอบทํา เรา
มองดูไม่เหมือนกับทีIเจา้ดู มนุษย์มองดูและตัดสนิจาก
ภายนอก แตเ่รามองดทูีIจติใจภายในของเขาตา่งหาก  เอลี
อับไม่ใช่คนทีIเ ราเลือกใหเ้ ป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของ
อสิราเอล”

สิIงทีIพระเจา้ทรงตรัสแก่ซามูเอลเป็นความจริง เรา
มองดคูนเพยีงแตภ่ายนอกเทา่นัVน  - สงู, ตํIา, ดํา, ขาว แต่
พระเจา้ตรัสว่า รูปภายนอกพระองคไ์ม่ทรงมองด ูพระองค์
ทรงมองดวูา่อะไรตา่งหากทีIอยู ่ “ภายใน”  ของคน ๆ นัVน 
เมืIอเจสซใีหล้กูชายคนทีIสองของเขา เดนิออกมาพระเจา้ก็
ทรงตรัสอกีวา่  “ไมใ่ชค่นนีVทีIเราไดเ้ลอืก”  จนกระทัIงครบ
ทั Vงเจ็ดคน ก็ไม่มีใครซักคนทีIพระเจา้ทรงเลือกใหเ้ป็น
กษัตรยิ ์นีIหมายความวา่อยา่งไร!  ซามเูอลไมเ่ขา้ใจ เขา
น่าจะลองใหท้กุคนเดนิผา่นไปอกีรอบดหีรอืเปลา่?  กพ็ระ
เจา้บอกเองนีIว่าจะเลอืกกษัตรยิอ์งคใ์หม่จากลูกชายของ
เจสซี “ทา่นเจสซ”ี  ซามเูอลเรยีกเจสซใีหเ้ขา้มาใกล ้ 
“ทั VงหมดนีVเป็นลกูชายของทา่นหรอื ทา่นไมม่อีกีแลว้หรอื?”  
“โอ!้  ไมค่รับ ขา้ยังมลีกูชายคนเล็กอกีคนหนึIง แตเ่ขา
กําลงัเลีVยงแกะอยูท่ีIทุง่นา”  ซามเูอลกลา่วดว้ยเสยีงอนั
กระตอืรอืลน้อกีวา่  “จงไปตามเขามาทีIนีI เพราะขา้จะไมนั่Iง
หรอืกนิจนกวา่เขาจะมาถงึทีIนีI”
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รปูภาพที( DC1-3 ดาวดิกาํลงัดแูลฝงูแกะ
ในขณะนัVนเองดาวิด ลูกชายคนสุดทอ้งของเจสซี

กําลังอยูใ่นทุง่นา และกําลังดแูลลกูแกะของพ่ออยา่งด ีดา
วดินัIงดดีพณิ และรอ้งเพลงสรรเสรญิแดพ่ระเจา้ ขณะทีIเขา
กําลังมองดูพวกลูกแกะเล็มกนิหญา้อ่อน ๆ อย่างตดิใจ  
“ดาวดิ! ดาวดิ!”  เสยีงตะโกนของคนๆ หนึIงกด็งัขึVน เป็น
เสยีงของคนรับใชท้ีIบา้นนัIนเอง  “ขา้อยู่นีI มีอะไรหรือ?”  
ดาวดิตอบกลับเสยีงเรยีกนัVนทันท ี “พอ่ของทา่นใหม้าตาม
ไปพบทีIบา้นด่วนทีIสดุ ผูเ้ผยพระวจนะซามูเอลก็อยู่ทีIบา้น
ดว้ย”  “ฮา้!  ทา่นซามเูอลหรอื?”  “ใชค่รับ รบี ๆ เขา้เถอะ 
พอ่ของทา่นบอกวา่ใหก้ลบัไปเดีhยวนีVเลย”  ดาวดิลกุขึVน 
และรบีตรงดิIงไปทีIบา้นใหเ้ร็วทีIสดุเทา่ทีIจะทําได ้ดาวดิรูส้กึ
อยากรูว้า่มันเกดิอะไรขึVนนะวันนีV เมืIอมาถงึเจสซกี็รบีพาตัว
ดาวดิเขา้ไปหาซามูเอลทันท ีดาวดิรูส้กึประหม่าอยู่บา้งทีI
ไดม้โีอกาสเห็นและพบกบัผูเ้ผยพระวจนะซามเูอล
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รปูภาพที( DC1-4 ซามเูอลเจมิต ัIงดาวดิ
เมืIอซามูเอลเห็นเด็กหนุ่มคนนัVนเดนิเขา้มาหาท่าน 

รปูรา่งเด็กนัVนงามน่าด ู เป็นคนผวิสแีดง ๆ อาจจะเป็นเพราะ
ตอ้งอยู่กลางแดดเมืIอเลีVยงแกะ พระเจา้ทรงตรัสกับซา
มูเอลว่า  “จงลุกขึVน เอานํVามันของเจา้ไปเจมิทีIเด็กคนนัVน 
เพราะเราไดเ้ลอืกดาวดิบตุรของเจสซคีนนีV ใหเ้ป็นกษัตรยิ์
องคใ์หม่ ซามเูอลกก็ระทําตามทีIพระเจา้ทรงบอกแกท่า่น 
ท่านเอานํVามันจากเขาสัตวเ์ทลงไปบนหัวของดาวดิ ดาวดิ
รับรูอ้นาคตของตนจากคนของพระเจา้ดว้ยความตืIนเตน้ 
กษัตรยิข์องประเทศ  ดาวดิตอ้งรอคอยสําหรับเวลาของ
พระเจา้ดว้ยทีIจะสถาปนาเขาใหไ้ดนั้Iงบนบังลังคก์ษัตรยิ ์ 
ทกุคนในครอบครัวตา่งก็เห็นเหตกุารณ์เหลา่นีV เมืIอซามเูอล
เสร็จธรุะแลว้ทา่นก็เดนิทางกลับไปยังบา้นของทา่นทีIเมอืง
รามาห ์สว่นดาวดิก็กลับไปดแูลแกะของพ่อตามเดมิ ดาวดิ
มคีวามชืIนชมยนิด ีและสรรเสรญิพระเจา้เป็นอยา่งยิIง ผสม
กับความกลัวบา้ง แตด่าวดิก็มัIนใจในอํานาจของพระเจา้วา่
พระองคจ์ะทรงปกป้องเขาใหป้ลอดภยั ตั Vงแตว่นันัVนมา 
พระวญิญาณ
ของพระเจา้ก็
ทรงสถติอยูก่บั
ดาวดิไมว่า่
ดาวดิจะไปไหน 
แตก่อ่นทีIจะถงึ
เวลาของดาวดิ
ในการขึVน
เป็นกษัตรยิก์็
ตอ้งมปัีญหา 
และการทดลอง
มากมายเขา้ใน
ชวีติของเขา
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รปูภาพที( DC1-5 ดาวดิฆา่หมี และสงิโต
ดาวดิเป็นผูเ้ลีVยงดแูลฝงูแกะทีIดี หลายครั VงทีIเขากําลงั

เฝ้าฝงูแกะ ดาวดิกจ็ะดดีพณิ และรอ้งเพลงสรรเสรญิแด่
พระเจา้ไปดว้ย ดาวดิสมัผัสไดว้า่พระเจา้ทรงสถติอยูก่บัเขา
ใกลเ้คยีงเหลอืเกนิหลงัจากวนัทีIซามเูอลเอานํVามันเจมิทีI
ศรีษะของเขา ดาวดิรักพระเจา้มาก ไมว่า่เขาจะทําอะไร ดา
วดิจะทําเพืIอถวายเกยีรตแิกพ่ระเจา้ โดยปรกตแิลว้คนเลีVยง
แกะทกุคนจะมไีมเ้ทา้หวัเป็นตะขอ บางครั Vงเขาใชต้ะขอนีV
เกีIยวเอาพวกลกูแกะทีIดืVอ ๆ ซน ๆ ทั VงหลายทีIมักจะหลงไป
จากฝงู เพืIอใหพ้วกมันเขา้มาในทางทีIถกู และปลอดภยั
บางครั Vงกใ็ชไ้มเ้ทา้นีVเพืIอตอ่สูก้บัสตัวร์า้ยทีIคอยทํารา้ย หรอื
ลอบขโมยจะกนิแกะของเขา หลายครั Vงเหตกุารณอ์นัตราย
เหลา่นีVเกดิขึVนกบัฝงูแกะของดาวดิ แตด่าวดิกไ็มก่ลวั
เพราะวา่เขากบัไมเ้ทา้คูใ่จคอยรักษาปกป้องฝงูแกะ
เหลา่นัVนอยู่

นอกจากไมเ้ทา้แลว้ดาวดิยังมอีาวธุคูก่ายอกีอยา่งหนึIง
นัIนกค็อื เชอืกสลงิทีIใชคู้ก่บักอ้นหนิ เขาเกบ็มันไวข้า้ง ๆ
ตวัเสมอ เพืIอใชไ้ดท้นัทีIเมืIอยามเกดิเหตรุา้ยขึVน ดาวดิ
ชาํนาญในการใชเ้ชอืก สลงิมาก เขาใชเ้วลาในการฝึกหดั
จนเกง่อยา่งหาใครเทยีบไดย้ากจรงิ ๆ เมืIอฝงูแกะของเขา
อยูต่ามแนวซอกเขา ดาวดิมองไมเ่ห็น เขากจ็ะขึVนไปบน
ภเูขาหนิสงู ๆ และรอ้งเรยีกพวกมัน แกะทกุตวัรูจั้กเสยีง
ของนายของมนั และเชืIอฟังเขาดว้ย เมืIอพวกแกะบางตวั
บาดเจ็บ หรอืไมส่บาย ดาวดิกจ็ะจัดการรักษาบาดแผล

ดแูลมันอยา่งใกลช้ดิ เขาจะหายามา
ทา และพันแผลใหมั้น
หาอาหารทีIสด ๆ ให ้
มันกนิ จนกวา่มันจะ

หายดเีหมอืนเดมิ แกะทกุตวั
รักดาวดิ และดาวดิกรั็กแกะ

ของเขาทกุตวัดว้ย
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วนัหนึIงขณะทีIดาวดิกําลงัดแูลฝงูแกะอยูนั่Iนเอง ดาวดิ
กไ็ดย้นิเสยีงขูคํ่ารามซึIงดงัขึVนและอยูไ่มไ่กลนัก เพยีงแค่
นัVนเขากล็กุขึVนทนัที กระโดดวิIงสดุชวีติเพืIอไปใหถ้งึทีIเร็ว
ทีIสดุ ดาวดิไปทนัเวลาพอดทีีIเห็น เจา้หมตีวัโตสนํีVาตาล
กําลงัขยุม้ลกูแกะของเขาตวัหนึIงไวใ้นปากของมัน ทนัทดีา
วดิคดิถงึพระเจา้เพืIอขอใหพ้ระองคท์รงชว่ยเขาจัดการกบั
เจา้หมตีวันีV และรักษาชวีติของลกูแกะไว ้ ดาวดิวิIงถลาเขา
ไปหาเจา้หมตีวันัVน และเริIมแยง่ตอ่สูก้บัมัน ดว้ยมอืเปลา่
จนกระทัIงเจา้หมตีวันัVนยอมปลอ่ยลกูแกะไป แตมั่นกไ็ม่
สามารถทีIจะรอดพน้ความตายไปได ้ เพราะพระเจา้ไดท้รง
ชว่ยดาวดิฆา่มันดว้ยมอืเปลา่ ลกูแกะนอ้ยตวันัVนสัIน และ
กลวัเหลอืเกนิ ดาวดิคอ่ย ๆ อุม้มันขึVนมา และกอดประคอง
ไมใ่หมั้นกลวัอกี

และอกีครั VงหนึIงขณะทีIดาวดิกําลงัดแูลฝงูแกะอยู่
เชน่กนั มสีงิโตตวัใหญ่ เหยยีบยา่งเขา้มาหาฝงูแกะของเขา
เพืIอจะกนิเป็นอาหาร มันใชก้รงเล็บกมุเหยืIอไวต้วัหนึIง แลว้
ออกวิIงไปดว้ยความเร็วสงู ทนัใดนัVนดาวดิกไ็มย่อมแพ ้ เขา้
วิIงตามมันไปเชน่กนั “โอ!้ พระเจา้ชว่ยลกูดว้ย” ดาวดิ
อธษิฐานในใจขณะทีIว ิIงไป ดาวดิวิIงไปทนัมัน เขากระโดด
เขา้ไปตะครบุมัน และปลกุปลํVากนัจนมันยอมปลอ่ยลกูแกะ
นอ้ยนัVน และพระเจา้กไ็ดม้อบชวีติของสงิโตตวันัVนใหแ้กด่า
วดิอกีครั VงหนึIง เป็นพระเจา้เทา่นัVนทีIเป็นผูใ้หด้าวดิมกํีาลงั
และความกลา้ในการตอ่สูก้บั พวกสตัวร์า้ยเหลา่นัVน ดาวดิ
เริIมเรยีนรูม้ากขึVนทีIจะวางใจในพระเจา้ และมอบปัญหาใน
ชวีติของเขาใหก้บัพระเจา้ เด็ก ๆ มปัีญหาหรอืเปลา่?
เหมอืนเชน่ดาวดิมี เด็ก ๆ สามารถทีIจะมอบปัญหานัVนไวก้บั
พระเจา้ และพระเจา้จะชว่ยเรา เราสามารถวางใจในพระเจา้
เสมอ เหมอืนทีIกบัดาวดิไดทํ้า

จําไวว้า่พระคมัภรีบ์อกเราวา่ ผมีารซาตานกําลงัสง่
เสยีงคํารามอยูร่อบ ๆ เราเหมอืนสงิโต และคอยดวูา่มัน
สามารถจะตะครบุคนไหนทีIรูจั้กกบัพระเจา้ไดบ้า้ง เพืIอทีIคน
นัVนจะไมรั่ก และสตัยซ์ืIอกบัพระเจา้ตอ่ไป พระเจา้จะชว่ย
เราเอาชนะผมีารซาตาน เชน่เดยีวกบัทีIพระองคท์รงชว่ยดา
วดิเอาชนะหมี และสงิโตนัVน 7



รปูภาพที( DC1-3  ดาวดิเลน่พณิ
ดาวดิรอ้งเพลงแห่งความยนิด ีเพืIอถวายเกยีรตแิละ

ขอบพระคุณแด่พระเจา้  หลังจากเหตุการณ์รา้ยเหล่านัVน
แลว้ เพราะดาวิดรูว้่าพระเจา้เป็นผูท้ีIปกป้องเขา ไม่ใช่
เพราะเขาเกง่ดว้ยตนเอง แตพ่ระองคท์รงชว่ยเขา!  ความ
จรงิแลว้ดาวดิรอ้งเพลงเก่งมาก เมืIอคนอืIนไดย้นิเขารอ้ง
เพลง พวกนัVนจะเรียกเขาว่า  “นักรอ้งเสียงหวานแห่ง
อสิราเอล”  ดาวดิรอ้งและดดีพณิทกุ ๆ วนั  ขณะทีIเขาดแูล
เฝ้าฝูงแกะอยู่  จนชืIอเสียงในการดีดพิณของดาวิดก็
กระฉ่อนไปทัIวเมอืง

คนอาชพีเลีVยงแกะ มเีวลาอยู่คนเดยีวมาก  (กับแกะ
ของเขา)  ดาวดิใชเ้วลามาก ๆ นาน ๆ ทกุวนัทีIจะคยุอยูก่บั
พระเจา้ ไม่นานดาวดิก็สนทิกับพระองคม์ากขึVน เป็นเพืIอน
ของพระองค์ และวางใจในพระองค์ ดาวดิมีเพลงทีIเล่น
เกีIยวกบัความงดงาม ในการทรงสรา้งธรรมชาตขิองพระเจา้
อยูเ่สมอ ดาวดิรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้วา่เป็นผูเ้ลีVยง
แกะทีIด ีและแกะของพระองคก์ค็อืมนุษยท์ีIพระองค์
ทรงรัก  (สดดุ ี23 )  เด็กๆ รูจั้กบทนีVหรอืเปลา่? 
และเขายังรอ้งเกีIยวกบัความรักของพระเจา้
เป็นของใหมอ่ยูท่กุเชา้  (สดดุ ี19)  ดาวดิรอ้ง
เพลงในเรืIองการชว่ยเหลอืของพระเจา้
ในยามทกุขย์ากลําบาก หลายตอ่หลาย
คนไดย้นิเพลงของเขากพ็ากนัชืIนชม
ยนิดใีนพระเจา้  พระเจา้ไดอ้นุญาต
ใหบ้ทเพลงสรรเสรญิของดาวดิ
เป็นสว่นหนึIงในพระคมัภรีด์ว้ย  
ถงึแมว้า่ดาวดิจะไดรั้บการเจมิให ้
เป็นกษัตรยิข์องพวกยวิ  ดาวดิกต็อ้ง
รอคอยเป็นเวลาหลายปี กวา่จะถงึเวลา
ทีIพระเจา้ทรงใหเ้ขาเป็นได ้

8



รปูภาพที( DC1-6 กษตัรยิซ์าอลูทรงคลุม้คล ั(ง
ซาอูลทรงครอบครองบังลังคแ์ห่งประเทศอสิราเอล

ตอ่ไป พระองคท์รงมอีาการคลุม้คลัIงเป็นบางครั Vงคราว ซา
มูเอลไดบ้อกแกพ่ระองคว์่า  “พระเจา้ทรงปฏเิสธท่านเสยี
แลว้ และพระองค์ก็จะทรงแต่งตั Vงคนใหม่ขึVนแทนท่าน”  
จากถอ้ยคํานัVนก็ทําใหซ้าอูลหมกมุ่นอยู่ในพระทัย ไม่เคย
ลมืเลอืน พระเจา้ปลอ่ยใหจ้ติใจทีIไมเ่ชืIอฟังของซาอลูตาม
ใจปราถนา พระวญิญาณของพระเจา้ทรงผละออกจากเขา 
ทําใหซ้าอูลหงุดหงิด เคร่งเครียด และรูส้กึไม่มัIนคงใน
ตําแหน่งฐานะของตน  พระเจา้ทรงหันพระพักตร์ของ
พระองคอ์อกจากซาอูล และไม่ตอบคําอธษิฐานของท่าน
อกีเลย

ทุก ๆ วัน ซาอูลก็ทรงกลัดกลุม้พระทัย ไม่เป็นอันกนิ
อันนอน ไม่มีความสุข และวญิญาณชัIวรา้ยก็เขา้มาในใจ
ของทา่น จนกลายเป็นคนคุม้ด ีคุม้รา้ย คนรับใชข้องทา่นก็
ทูลเสนอความคดิทีIจะชว่ยไดบ้า้ง  “ขา้แต่พระองค ์ขอให ้
ขา้พระองคไ์ดไ้ปหาคนหนึIง ซึIงมฝีีมอืในการดดีพณิ และ
รอ้งเพลง เพืIอเขาจะไดม้ารับใชพ้ระองค์  อาจจะทําให ้
พระองคท์รงมอีาการดขีึVน  พวกขา้พระองคไ์ดย้นิถงึชืIอของ
หนุ่มคนหนึIง เขาเป็นบุตรชายของเจสซี เป็นคนเลีVยงแกะ 
เขาดดีพณิไดไ้พเราะเหลอืเกนิ ซํVายังรอ้งเพลงไดจั้บใจอกี
ดว้ย พวกเขาอาศัยอยูใ่นเมอืงเบธเลเฮม และเจา้หนุ่มคนนีV
ยังมรีปูรา่งหนา้ตาด ีเป็นคนกลา้หาญ อกีทั Vงพระเจา้ยังทรง
สถติอยูก่บัเขาดว้ย”  กษัตรยิซ์าอลูทรงเห็นดว้ยกบั
ขอ้เสนอนีV  จงึส่งผูส้ ืIอสารไปยังเจสซี ทีIเมืองเบธเลเฮม
เพืIอใหส้่งดาวดิเขา้เฝ้าถวายตัวรับใชพ้ระองค ์ เจสซกี็รบี
เรียกดาวดิเขา้มาโดยเร็ว  พวกเขารีบจัดขา้วของเตรียม
สิIงจําเป็นตา่ง ๆ เพืIอเขา้วงั  ดาวดิกเ็ริIมออกเดนิทางมุง่หนา้
สู่พระราชวังของซาอูล พรอ้มกับของขวัญต่าง ๆ ทีIเจสซี
บอกใหเ้ขาเอาถวายแกก่ษัตรยิ์
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บทเรยีนที(  2 ดาวดิฆา่โกลอิทั
1ซามเูอล 17

รปูภาพที( DC2-1 อริาเอล กบัคนฟีลสิเตยี ต ัIงคา่ย
เพื(อทาํสงครามกนั

ทหารชาวฟีลสิเตยีพากนัมาตั Vงคา่ยอยูท่างฝัIงหนึIงของ
หบุเขา เพืIอทําสงครามกบัชาวอสิราเอล ซึIงกต็ั Vงคา่ยรบอยู่
อกีฝัIงหนึIงของหบุเขา ตา่งกห็นัหนา้เขา้หากนัโดยมหีบุเขา
ดา้นลา่งอยูก่ ึIงกลาง กษัตรยิซ์าอลูนัVนเป็นแมท่พัใหญนํ่า
ทพัของอสิราเอลออกสู ้ ขณะนัVนทหารของฝ่ายอสิราเอล
ตา่งกพ็ากนัขวญัหนดีฝ่ีอกนัเป็นแถว ๆ เพราะศกึครั VงนีVก็
ใหญนั่ก อกีทั Vงพวกฟีลสิเตยีกม็ฝีีไมล้ายมอืในการรบอยา่ง
ชํIาชอง แถมยังเป็นศตัรคููอ่าฆาตเกา่ของชาวอสิราเอลอกี
ดว้ย แตท่กุคน ทกุฝ่ายตา่งกพ็ากนัเตรยีมพรอ้มอยา่งดี
ทีIสดุเพืIอการรบครั VงนีV
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รปูภาพที( DC2-2 โกลอิทัออกมาทา้ทายกองทพัของ
อสิราเอล

ทกุ ๆ วนั ณ ทีIหบุเขาดา้นลา่งกจ็ะมทีหารคนหนึIง
ออกมาจากคา่ยของชาวฟีลสิเตยี ชืIอของเขาคอืโกลอิทั
นายทหารเอกแหง่กองทพัฟีลสิเตยี สงูเกา้ฟตุครึIง เขาสวม
หมวกทองสมัฤทธิoไวท้ีIศรีษะ และสวมเสืVอเกราะทองคํา
หนักถงึหนา้พันเชเขล สวมสนับแขง้ทองคํา และมหีอก
ทองสมัฤทธิoแขวนอยูท่ีIบา่ ตวัหอกเป็นเหล็กหนักหก
รอ้ยเชเขล มทีหารถอืโลข่องเขาเดนิอยูข่า้งหนา้ เขาจะ
ออกมาทกุตอนเชา้ และตอนเย็น เพืIอทา้ทายตะโกนเยาะ
เยย้เหลา่ทหารของอสิราเอลใหส้ง่ผูก้ลา้ออกมารบกบัเขา
“เจา้พวกอสิราเอล! จงออกมาสูก้บัยอดทหารเอกแหง่
กองทพัฟิลสิเตยี พวกเจา้เป็นทหารของซาอลูมใิชห่รอื?
จงสง่คนของเจา้ออกมาสูก้บัขา้ซะทซีิ วนันีVขา้ขอทา้เจา้
ถา้คนของเจา้สามารถฆา่ขา้ได ้ พวกเราชาวฟีลสิเตยีจะยอม
เป็นทาสของเจา้ แตถ่า้ขา้ชนะละ่กอ้! พวกเจา้ทกุคนจะตอ้ง
ตกเป็นทาสของเราเชน่กนั ออกมาซโิวย้!” หลงัคําทา้แลว้
โกลอิทักห็วัเราะดงักอ้งหบุเขาแหง่นัVน ในความคดิของ
ทหารอสิราเอลเสยีงของโกลอิทัเป็นเหมอืนกบัเสยีงฟ้าผา่
และมดีโกนไปพรอ้มๆ กนั “พระเจา้ของพวกเจา้เป็นใคร
กนัเลา่? พระเจา้ทีIพวกเจา้ประกาศวา่ยิIงใหญ่ และสามารถ
ชว่ยเจา้ได ้ ขา้ไมเ่ห็นมใีครจะมาชว่ยเจา้ไดต้อนนีV ขา้ขอทา้
กองทพัของพระเจา้ ฮา่…ฮา่…ฮา่…ออกมาซโิวย๊!” โก
ลอิทัทําเหมอืนกบัคนเสยีสติ

เมืIอกษัตรยิซ์าอลู และเหลา่ทหารทกุคนไดย้นิดงันัVน
ตา่งกม็คีวามกลวัเป็นอนัมาก ไมม่ใีครเลยทีIจะออกไปสูก้บั
เจา้ยักษ์ฟีลสิเตยีตนนีV และกไ็มม่ทีหารคนใดทีIมรีปูรา่ง
พอๆ กบัโกลอิทัได ้ เขาไดอ้อกมาทา้เป็นเวลาถงึ สีIสบิวนั
วนัละ สองหนทั Vงเชา้ และเย็น แตไ่มม่คํีาตอบจากกองทพั
ของอสิราเอลเลย
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รปูภาพที( DC1-3 ดาวดิกาํลงัเลีIยงดฝูงูแกะ
ขณะทีIการศกึกําลังอยูใ่นหนา้สิIว หนา้ขวานนัVน ดาวดิ

ก็อยู่ทีIบา้น และกําลังชว่ยพ่อของเขาเลีVยงดฝููงแกะอยู่ ดา
วิดไดก้ลับบา้นชัIวคราว พักจากการรับใชซ้าอูลเพืIอมา
ชว่ยเหลอืพอ่ทีIบา้น พีIชายของดาวดิสามคนก็ไดร้ว่มเขา้กบั
กองทัพของซาอลู เพืIอออกรบพรอ้มกบักองทัพอสิราเอลทีI
กําลังตั Vงคา่ยสูก้ับชาวฟิลสิเตยี ซึIงพวกพีIชายไม่ไดส้ง่ขา่ว
มาใหผู้เ้ป็นพ่อเป็นเวลานานแลว้ ทําใหเ้จสซไีม่สบายใจ 
เพราะไมรู่ว้า่ลกูชายของตนยังปลอดภยัดอียูห่รอืเปลา่? จงึ
เรยีกดาวดิใหม้าหาพรอ้มกับสง่ดาวดิเพืIอทีIจะไปเยีIยมพวก
พีI ๆ ของเขาทีIสนามรบ  “ดาวดิ ลกูจงไปดพูวกพีIชายของ
เจา้ทีIคา่ยทซีวิา่ พวกเขาสบายดกีนัหรอืปลา่ว เอาของฝาก
นีVไปใหพ้วกเขาดว้ย และเอาของบางอย่างไปฝากหัวหนา้
ของพวกเจา้ดว้ย แลว้รีบกลับมาบา้นบอกพ่อว่ามีอะไร
เกดิขึVนบา้ง”

ดาวดิเมืIอไดรั้บคําสัIงของเจสซี ผูเ้ป็นพ่อแลว้ก็ตืIนขึVน
แต่เชา้มดื ออกเดนิทางจากฝูงแกะ ของเขาไป พรอ้มกับ
ฝากงานต่าง ๆ ไวก้ับคนรับใชใ้หดู้แลฝูงแกะแทน อย่างดี
ทีIสดุ  ดาวดิออกเดนิทางพรอ้มกับของฝากตา่ง ๆ ทีIผูเ้ป็น
พอ่เตรยีมใหมุ้ง่หนา้สูค่า่ยทหารทนัที

เมืIอดาวดิมาถงึยังค่ายทหารเรียบรอ้ยแลว้ เขาเห็น
กองทัพของอสิราเอลยังคงตั VงมัIนอยูท่ีIเนนิเขาขา้งหนึIงและ
กองทัพฟีลสิเตยีก็ตั Vงค่ายรบอยู่ทีIอกีขา้งหนึIง  กําลังรอ้ง
กราวศึก เพืIอเตรียมปะทะกัน ดาวิดก็เก็บของฝากและ
สมัภาระของตนไวท้ีIผูด้แูลกองสมัภาระ และรบีวิIงไปยังแนว
รบหาพีIชายของตน
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รปูภาพที( DC2-3 ดาวดิเห็นโกลอิทั
ดาวดิไดพ้บกบัพีIชายของตนทีIแนวรบ ขณะทีIกําลังคยุ

กันอยูนั่ Vน ดาวดิก็เห็นทหารตัวใหญ่มหมึากําลังมุง่หนา้เดนิ
ลงมาสูห่บุเขา พรอ้มกนันัVนยังไดย้นิเสยีงคําทา้ทายของโก
ลอิทั ดาวดิตกตะลงึ! ไมใ่ชเ่พราะรปูรา่งอนัใหญโ่ตของโก
ลอิัท แตเ่พราะวา่คําสบประมาททีIโกลอิัทกลา่วตอ่กองทัพ
อสิราเอล และพระเจา้อันเป็นทีIรักของตน ดาวดิรูส้กึว่า
น่าจะมีใครบางคนรับคําทา้นัVน ไม่ควรปล่อยใหพ้วกฟีลิ
สเตยีมากลา่วคําหยาบคายตอ่พระนามพระเจา้ได ้ดาวดิได ้
ยนิพวกทหารคยุกัน  “ดเูจา้ยักษ์ตัวใหญนั่Vนซ ิและฟังเสยีง
ของมันซ ิกษัตรยซ์าอูลไดป้ระกาศว่าใครก็ตามทีIลม้เจา้
ยักษ์นัIนได ้พระองค์จะพระราชทานทรัพย์ส ินใหเ้ขา
มากมาย พรอ้มกับยกพระธดิาใหด้ว้ย ซํVาครอบครัวของคน 
ๆ นัVนกจ็ะไดย้กเวน้การเกบ็ภาษี”  ดาวดิรูว้า่ไมม่ใีครเลยทีI
จะอาสาออกสูร้บกบัโกลอิัท แมแ้ตพ่ีIชายของเขาเองก็ตาม 
ทกุคนกลวัอยา่งทีIสดุ ถงึแมจ้ะมรีางวลัอยา่งงามให ้แตก่็ไม่
มใีครกลา้เลย

ดาวิดกล่าวว่า  “เจา้ฟีลิสเตียคนนีV เป็นใครกันมา
ตะโกนพูดหยาบคายตอ่พระนามของพระเจา้  ขา้นีVแหละทีI
จะออกไปสูก้ับมันเอง เพืIอนําความอับอายออกไปจาก
กองทพัของอสิราเอล ซึIงเป็นกองทพัของพระเจา้”  แตว่า่
เอลอีบั พีIชายของดาวดิไดย้นิ จงึวา่เขา และไมพ่อใจตอ่ดา
วดิเป็นอยา่งมาก  “เจา้มาทีIนีIทําไมกนั?  แลว้นีIใครดแูลฝงู
แกะทีIบา้น  เจา้ทิVงงานมาเพืIอจะไดเ้ห็นเขาสูร้บกันเท่านัVน
หรอื!”  แตด่าวดิตอบวา่  “พีIครับ ผมทําผดิอะไร หรอืทํา
อะไรใหพ้ีIไมพ่อใจ”  ดาวดิถอนหายใจ แลว้หนัไปหาคนอืIน
เสยี แลว้พดูคยุกบัทหารคนอืIนพรอ้มยังยนืยันทีIจะออกไปสู ้
กับโกลอิัทเมืIอทหารคนหนึIงไดย้นิก็รบีวิIงเขาไปเฝ้าซาอลู
และทลูเรืIองราวทั VงสิVนทีIดาวดิพดู
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รปูภาพที( DC2-4 ดาวดิอาสาออกสูก้บัโกลอิทั
ดาวดิมายืนอยู่ต่อหนา้ของซาอูล ดาวดิทูลซาอูลว่า  

“ไม่มเีหตุผลอะไรทีIเราจะตอ้งกลัวคนฟีลสิเตยีคนนีV หรือ
อย่าใหจ้ติใจของพวกเราฝ่อไปเลย ขา้พระองคข์ออาสา
ออกไปรบกบัเขาเอง!”  แตซ่าอลูปฏเิสธเสยีงแข็งวา่  “เจา้
ไปไมไ่ดห้รอก เจา้เป็นแคเ่ด็กหนุ่มเทา่นัVน แตส่ว่นโกลอิัท
เป็นยอดทหารกลา้ เขาชํIาชองการรบมาตั Vงแตห่นุ่ม ๆ เป็น
การยากทีIเจา้จะเอาชนะเขา”  ซาอลูทรงเมตตาตอ่ดาวดิ 
เพราะพระองคท์รงรักดาวดิ และไม่อยากใหด้าวดิตอ้งมา
ตายในการรบครั VงนีV

แต่ดาวดิยังยนืยันเชน่เดมิ  “เมืIอขา้พระองคอ์ยู่กับฝูง
แกะทีIบา้น มีสงิโตมาและขยํVาเอาลูกแกะไปจากฝูง ขา้
พระองคก์็ตดิตามมัน และชว่ยเหลอืลูกแกะนัVนใหร้อดพน้
จากปากของสงิโต และขา้พระบาทยังเคยจับหมตีวัโต และ
ฆา่มันเสยีดว้ยมอืเปลา่ โดยการชว่ยเหลอืของพระเจา้ 
ขา้พระองคจ์ะฆา่ชาวฟีลสิเตยีคนนีV พระเจา้ทรง
ไดช้ว่ยขา้พระองคจ์ากอุง้มอืของสงิโต 
และหมแีลว้ พระองคก์จ็ะทรงชว่ย
ขา้พระองคใ์หร้อดพน้จากมอืของ
คน ๆ นีVเชน่กนั เพืIอพระนามของ
พระเจา้จะมัIนคง และไดรั้บการ
สรรเสรญิ”  เมืIอซาอลูไดย้นิเชน่นัVน
กอ็อ่นใจ และเปลีIยนใจอนุญาตให ้
ดาวดิออกไปสูร้บกบัโกลอิทัได ้ 
“ตกลงเราอนุญาต และขอพระเจา้ทรง
สถติอยูก่บัเจา้”  ซาอลูเห็นความเชืIอของ
ดาวดิทีIมตีอ่พระเจา้อยา่งชดัเจน ดาวดิวาง
ใจในพระเจา้วา่พระองคจ์ะทรงใหช้ยัชนะ
แกเ่ขาในครั VงนีV ซาอลูไดท้รงใหด้าวดิ
สวมเครืIองออกรบของพระองค ์ 
เพืIอเป็นเกราะป้องกนัในการ
รบกบัโกลอิทั

14



รูปภาพที( DC2-5 ดาวดิปฏเิสธที(จะสวมเครื(องเกราะ
ออกรบ

เครืIองเกราะออกรบของกษัตริย์ซาอูลถูกนําออกมา
ใหแ้กด่าวดิ ซาอูลทรงใหด้าวดิสวมหมวกทองสัทฤทธิo และ
สวมเสืVอเกราะ และดาวดิกค็าดดาบทบัเครืIองอาวธุ เป็นเครืIอง
เกราะทีIดทีีIสดุ เพราะเป็นของกษัตรย์ แตเ่มืIอดาวดิลองเดนิดู
แลว้ก็เห็นวา่ไมเ่คยชนิกบันํVาหนัก และรูส้กึไมส่ะดวก มันใหญ่
เกนิไปสําหรับเขา ดาวดิแทบจะเดนิไมไ่หว ไมม่อีะไรทีIพอดี
ตัวของดาวดิเลย ดาวดิทูลซาอูลว่า  “ขา้พระองคไ์ม่ชนิกัน
เครืIองเกราะนีV กระดกุกระดกิไมไ่ดเ้ลย ขา้พระองคไ์มส่ามารถ
ทีIจะสวมใชมั้นได”้  และซาอลูกเ็ห็นจรงิทีIดาวดิพดู พระองค์
จงึทรงใหท้อดออกเสยี เหล่าทหารต่างพากันพูดกัน  “แลว้
ทา่นจะใสอ่ะไรละ่? ทา่นตอ้งมเีครืIองอาวธุเพืIอทีIจะทําการรบ
ได”้  ดาวดิตอบวา่ตนไมต่อ้งการเครืIองอาวธุแตอ่ยา่งใด!

“ดาวดิเจา้เสยีสตไิปแลว้เหรอ! ทกุคนตอ้งมอีาวธุเมืIอ
ออกรบ”  พีIชายของดาวดิอาจจะกลา่วเชน่นัVนได ้พวกเขาก็
กลัวนอ้งชายจะไดรั้บอันตรายเชน่กนั แตด่าวดิยังคงยนืยันคํา
เดมิ
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รปูภาพที( DC2-6 ดาวดิเผชญิหนา้กบัโกลอิทั
เมืIอดาวดิกล่าวแลว้ก็เตรียมตัวออกรบ โดยมเีพียงไม ้

เทา้คูก่าย ทีIเขาใชเ้สมอในยามเลีVยงแกะ ดาวดิตั Vงตน้เดนิไป
ทีIรมิลําธารเล็ก ๆ ทีIอยู่ในหุบเขานัVน เก็บเอากอ้นหนิเกลีVยง 
ทีIลําธารไดห้า้กอ้น ใสใ่นยา่มสะพาย สว่นในมอืของดาวดิก็
มสีลงิอยู่ พวกทหารต่างพากันกรูเขา้ไปดูเหตุการณ์ในหุบ
เขานัVนวา่จะเกดิอะไรขึVน ดาวดิเมืIอเทยีบกบัโกลอิัทแลว้ดตูัว
เล็กนดิเดยีว เหมอืนหนูกับแมวทเีดยีว ขณะทีIดาวดิเดนิลง
ไป ณ หบุเขา  เขาก็อธษิฐานภายในใจขอการชว่ยเหลอืจาก
พระเจา้  “โอ ้พระเจา้ ขา้พระองคไ์มม่เีรีIยวแรง ไมม่กํีาลังใน
การรบนีV แต่ขา้พระองคว์างใจในพระองค ์ในพระกําลังของ
พระองคว์า่จะทรงมอบชยัชนะแกข่า้พระองค ์เหนือชาวฟีลสิ
เตยีคนนีV ขา้พระองคบ์อกแกพ่ระราชา และทหารอสิราเอลวา่ 
พระองค์ทรงยิIงใหญ่ทีIสุด ใหญ่กว่าโกลอิัทคนนีV และขา้
พระองคเ์ชืIอวา่พระองคท์รงชว่ยขา้พระองค ์โอพ้ระเจา้โปรด
ใหพ้วกนีVรูว้า่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้สงูสดุ”

โกลอิัทก็เดนิออกมาพรอ้มกับคนถือโล่ของเขา เมืIอ
เห็นดาวิดก็เยาะเยย้อีก เพราะดาวิดเป็นเพียงเด็กหนุ่ม
เทา่นัVน แถมยังไมม่อีาวธุรบ ไมใ่สเ่ครืIองเกราะป้องกันอาวธุ
ดว้ย มีเพียงแต่สลงิในมือกับไมเ้ทา้เท่านัVน โทสะของโก
ลอิัทก็แลน่ขึVนมา พลางตะโกนใสด่าวดิวา่  “เจา้เห็นขา้เป็น
หมาหรอื จงึถอืไมเ้ทา้มาหาสูก้บัขา้”  แลว้ก็แชง่ดา่ดาวดิ
โดยออกนามพระเจา้ของตน  “มา! จงเขา้มาหาขา้ แลว้ให ้
ขา้ฉีกเจา้ออกเป็นชิVน ๆ ใหก้ับนกในอากาศ และสัตวใ์นทุ่ง
นากนิ!”  ดาวดิไมไ่ดห้นัหลงักลบั หรอืวิIงหน ีหรอืแมแ้ต่
แสดงท่าทกีลัวโกลอิัทแต่อย่างใด แต่เขากลับกา้วเดนิเขา้
ไปอย่างมัIนคง และตอบกลับว่า  “ท่านมาต่อสูก้ับขา้พเจา้
ดว้ยดาบ ดว้ยหอก และหอกซดั แตข่า้จะมาตอ่สูก้บัทา่นดว้ย
พระนามของพระเจา้ของขา้ พระเจา้ผูย้ ิIงใหญ่ของชาว
อสิราเอล วนันีVพระเจา้จะมอบทา่นในมอืของขา้ และขา้จะฆา่
ทา่นเสยี จะตัดหัวของทา่นออก และในวันนีVขา้จะใหศ้พของ
ทา่นเป็นอาหารแกส่ตัวป่์า เพืIอโลกนีVจะทราบวา่พระเจา้ของ
อสิราเอลเป็นพระเจา้เทีIยงแท”้
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คําตอบของดาวดิยิIงยัIวโทสะของโกลอิัทมากขึVน เขาจงึรบี
สาวเทา้เขา้ใกลด้าวดิมากขึVน หมายจะดับชพีของดาวดิเสยี
เร็วพลัน โกลอิัทดงึเอาโล่ป้องกัน และอาวุธของเขาทันท ี
พรอ้มส่งเสยีงหัวเราะอย่างน่ากลัว  ชีVไปทีIดาวดิแต่นัVนก็
ไมไ่ดทํ้าใหด้าวดิหวาดกลัวเลย  ดาวดิรูว้า่พระเจา้ของเขา
ยิIงใหญก่วา่โกลอิทั
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รปูภาพที( DC2-7 ดาวดิฆา่โกลอิทั
ดาวดิลว้งมอืเขา้ไปในยา่ม หยบิกอ้นหนิออกมากอ้น

หนึIง ใสเ่ขา้ไปในสลงิของตนอยา่งชาํนาญ แลว้กเ็หวีIยงขึVน
เหนอืศรีษะของตน 2-3 รอบ แลว้ปลอ่ยใหก้อ้นหนินัVนปลวิ
ออกจากสลงิไปในอากาศ เหมอืนกบักระสนุปืนออกจาก
กระบอกปืน รวดเร็ว แมน่ยํา ถกูเป้าหมายตายคาทีI กอ้น
หนินัVนถกูคนฟิลสิเตยีทีIหนา้ผากพอดี กอ้นหนิจมเขา้ไปใน
หนา้ผาก เขากล็ม้หนา้ควํIาลงทีIพืVนดนิ ดาวดิวิIงเขา้ไปทีIโก
ลอิทัยนือยูเ่หนอืเขา หยบิดาบของโกลอิทัชกัออกจากฝัก
และตดัศรีษะของเขาเสยีดว้ยดาบของเขาเอง เมืIอคนฟีลสิ
เตยีเห็นวา่ยอดทหารของพวกเขาตายแลว้กพ็ากนัวิIงหนี
เตลดิเปิดเปิง ไมม่กํีาลงัใจทีIจะตอ่สูอ้กีตอ่ไป สว่นกองทพั
ของอสิราเอลกล็กุขึVนโหร่อ้งไลต่ดิตามคนฟีลสิเตยี ฆา่พวก
นัVนเสยีเป็นอนัมาก ดาวดิกนํ็าศรีษะของโกลอิทักบัอาวธุ
ของเขามากบัตนเอง

พระเจา้ไดใ้หช้ยัชนะอนัยิIงใหญแ่กช่าวอสิราเอลในวนั
นัVน โดยเด็กเลีVยงแกะคนหนึIง ทีIรักพระเจา้ และวางใจใน
พระองค์ ดาวดิกลายเป็นขวญัใจของชาวอสิราเอล เนืIอง
ดว้ยความเชืIอทีIเขามอียูใ่นพระเจา้

โกลอิทัวางใจในตนเองดว้ยความเยอ่หยิIงวา่ตนเองมี
กําลงัชนะได ้ แตด่าวดิวางใจในพระเจา้ยิIงใหญว่า่พระองค์
ทรงใหช้ยัชนะแกเ่ขาได ้ ดาวดิไดพ้สิจูนแ์ลว้วา่พระเจา้ของ
เขาเป็นพระเจา้เทีIยงแท ้ มฤีทธิoอํานาจ จากเหตกุารณน์ีVดา
วดิไวว้างใจในพระเจา้มากขึVน ดาวดิไมก่ลวัทีIจะตอ่สูเ้พืIอ
ความยิIงใหญข่องพระเจา้อกี

เราไมม่ใีครทีIตวัใหญเ่ทา่โกลอิทัมายนืทา้ทายเราอยูท่ีI
หนา้บา้น หรอืทีIโรงเรยีน ใหเ้ราออกไปสูก้บัเขาโดยใช ้
กําลงัตดัสนิ แตว่า่เรากม็คีวามบาปทีIยิIงใหญข่นาดเทา่โก
ลอิทัทีIกําลงัตอ่สูก้บัเรา ในชวีติของเรา ทีIบา้น ทีIโรงเรยีน
ทีIตลาด ทีIอืIน ๆ ทีIเราไป ความบาปเหลา่นีVตดิตามเราไป
เสมอเพราะตดิอยูก่บันสิยัธรรมชาตบิาปของเรา
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เชน่:
- การเห็นแกต่วั
- โกรธงา่ย ไมม่คีวามอดกลั Vน
- ความคดิสกปรก คดิไมด่ี
- พดูจาไมส่ภุาพ หยาบคาย
- ความลามก
- ไมส่ตัยซ์ืIอตอ่คนอืIน หรอืของๆ คนอืIน
- การไมเ่ชืIอฟัง
- อจิฉา, รษิยาคนอืIนทีIไดม้ากกวา่ตวัเอง

บาปเหลา่นีVมอํีานาจในชวีติของเรา แข็งแรงกวา่เรา
เหมอืนกบัทีIโกลอิทัแข็งแรงกวา่ดาวดิ ลําพังพละกําลงัของ
ดาวดิเองจะทําอะไรโกลอิทัได?้ เหมอืนกบัเราทีIไมม่ี
อํานาจ, กําลงัเรีIยวแรงทีIจะชนะบาปเหลา่นีVดว้ยตวัเราเอง
เลย ไมม่คีวามหวงัสําหรับเราทีIจะไดรั้บชยัชนะนีVเอง ไมม่ี
ความหวงัสําหรับดาวดิทีIจะไดรั้บชยัชนะเหนอืโกลอิทัเอง
เรากไ็มม่คีวามหวงัทีIจะพยายามตอ่สูก้บัความบาปหรอื
ปัญหาเหลา่นีVดว้ยกําลงัของเราเอง

พระคมัภรีบ์อกเราวา่ “ฝ่ายเขามแีตก่าํลงัเนืIอหนงั
แตฝ่่ายเรามพีระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของเราทรงสถติกบั
เราที(ทรงชว่ยเรา และสูร้บฝ่ายเรา” 2 พงศาวดาร
32:8 เหตฉุะนัVนเพยีงแตค่วามชว่ยเหลอืของพระเจา้
เทา่นัVนเราจงึจะมชียัชนะตอ่นสิยับาป และชนะตวัเองได ้
“สาธกุารแดพ่ระเจา้ผูท้รงประทานชยัชนะแกเ่รา
ท ัIงหลาย โดยพระเยซูครสิตเ์จา้ของเรา” 1 โครนิธ์
15:57

- อะไรเป็นยักษ์ในชวีติของเด็ก ๆ ในวนันีV?
- เด็ก ๆ จะยกปัญหาในชวีติของทา่นแกพ่ระเยซชูว่ย

ไดไ้หม?๊
- ขอใหเ้ราอธษิฐาน และขอการชว่ยเหลอืจากพระ

เจา้ผูย้ ิIงใหญส่งูสดุของเรา
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บทเรยีนที(  3 ดาวดิกบัโยนาธาน
1ซามเูอล 18-20

รปูภาพที( DC3-1
กษัตริย์ซาอูลยังคงครองราชย์อยู่ เหนือแผ่นดิน

อสิราเอล ดว้ยชัยชนะครั Vงใหญ่ทีIกองทัพอสิราเอลไดรั้บ
โดยผ่านทางดาวดิครั VงทีIแลว้ ทําใหอ้สิราเอลมคีวามสงบ
สุขระยะหนึIง และทําใหด้าวดิกลายเป็นวีระบุรุษเอกของ
ชาวอสิราเอล ไม่มีใครทีIไม่รูจั้กชืIอของดาวดิ บุตรเจสซี
ดว้ยเหตุนีVซาอูลจึงใหด้าวดิปฏิบัตงิานอยู่ในพระราชวัง
อย่างถาวร พระองคท์รงโปรดปราน และรักใคร่ดาวดิเป็น
อย่างมาก แมแ้ต่โยนาธานซึIงเป็นพระราชบุตรของซาอู
ลเอง ก็ทรงเป็นเพืIอนสนทิ เพืIอนรักของดาวดิ และไมว่า่ดา
วดิจะไปทีIใด ผูค้นตา่งกพ็ากนัตอ้นรับเป็นอยา่งดี

โยนาธานตามกฎหมายแลว้จะไดเ้ป็นกษัตริย์องค์
ตอ่ไปของอสิราเอล และทกุคนตา่งก็รูจั้กกฎนีVด ีโยนาธาน
เป็นเพืIอนรักของดาวดิ และทา่นก็ไมเ่คยอจิฉา หรอืนอ้ยใจ
เมืIอมปีระชาชนมากมายชืIนชอบดาวดิ และยกยอ่งดาวดิตอ่
หนา้ทา่น  เพราะความสมัพันธข์องคนทั Vงสองแน่นสนทิมาก  
ไม่มอีะไรสามารถทําใหท้ั Vงสองหันกลายมาเป็นศัตรูกันได ้
แมข้ณะเมืIอซาอลูไดแ้ตง่ตั Vงดาวดิใหเ้ป็นผูนํ้ากองทัพใหญ่
แหง่อสิราเอล

โยนาธานเห็นตอนทีIดาวดิฆา่โกลอิทั และทา่ทอีนักลา้
หาญของดาวดิก็ประทับใจโยนาธานมาก นอกจากนัVนดาวดิ
ยังเป็นคนทีIถ่อมตน ถึงแมว้่าจะไดรั้บแต่งตั Vงใหไ้ดรั้บ
ตําแหน่งสงู  ดาวดิก็รับดว้ยความเคารพ และความถ่อมใจ 
ไม่มที่าทางทีIโอหัง หรอืเบง่ตัวเองขึVนเหนือคนอืIนเลย ทํา
ใหโ้ยนาธานรักดาวดิมากขึVน ทั Vงสองเป็นชายทีIรักพระเจา้
อย่างมาก พระเจา้ทรงอวยพรความเป็นเพืIอนของพวกเขา  
ซาอลูก็พอใจทีIลกูชายของตนไดเ้ป็นเพืIอนสนทิกับแม่ทัพ
เอกแหง่กองทพัอสิราเอล
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รปูภาพที( DC3-2 ดาวดิและโยนาธานทาํพนัธสญัญา
ตอ่กนั

วนัหนึIงดาวดิและโยนาธาน กไ็ดต้ดัสนิใจทีIจะทําพันธ
สญัญาตอ่กนั วา่จะเป็นเพืIอนทีIดทีีIสดุของกนัและกนั และ
จะใหเ้กยีรตติอ่กนัและกนัเสมอ ในสญัญานัVนปรากฎไวว้า่
ถงึแมว้า่เวลาผา่นไปอกีกีIปีกต็ามทั Vงสองกยั็งคงเป็นเพืIอน
และสตัยซ์ืIอตอ่กนัเสมอ ซํVาสญัญานีVไปถงึลกูของตนอกี
ดว้ย วา่จะมคีวามเมตตาเอ็นดตูอ่ ลกู-หลาน ของกนัและกนั
เพืIอแสดงความจรงิใจในสญัญานีV และเป็นเครืIองหมายแหง่
คําสญัญาตอ่ดาวดิ โยนาธานไดถ้อดเสืVอคลมุของตน
พรอ้มทั VงเครืIองใช ้ ดาบ คนัธนู และเข็มขดั ประทานใหก้บั
ดาวดิ ซึIงเป็นสิIงทีIลํVาคา่มากในสายตาของดาวดิ

พระคมัภรีก์ลา่วไวว้า่ “และดาวดิกอ็อกไปกระทํา
ความสาํเร็จ ไมว่า่ซาอลูจะใหท้า่นไปทีIใด” เพราะวา่องค์
พระเจา้ทรงสถติอยูก่บัดาวดิ ครั VงหนึIงขณะทีIพวกผูช้าย
กําลงักลบัมาจากการสูร้บกบัฟีลสิเตยี พวกผูห้ญงิกพ็ากนั
ออกจากเมอืงเพืIอตอ้นรับการกลบัมาของเหลา่นักรบ ตา่ง
กร็อ้งเพลง และเตน้รําตอ้นรับพระราชาซาอลู และพวก
ผูห้ญงิกพ็ากนัรอ้งเพลงอยา่งรา่เรงิวา่ “ซาอลูฆา่คนเป็น
พัน ๆ และดาวดิฆา่คนเป็นหมืIน ๆ”
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รปูภาพที( DC1-7 ซาอลูทรงรษิยาดาวดิ
เมืIอซาอลูไดย้นิดังนัVน หัวใจของพระองคก์็เริIมกอ่ร่าง

พษิแหง่ความรษิยาตอ่ดาวดิ  และพระองคเ์ต็มไปดว้ยความ
โกรธต่อดาวดิ  “เขาสรรเสรญิดาวดิว่าฆ่าคนเป็นหมืIน ๆ  
สว่นเราเขาวา่ฆา่แตเ่พยีงเป็นพัน ๆ นอกจากบงัลงักข์องเรา
แลว้ ดาวดิยังจะขาดอะไรอกี?”  ซาอลูคดิดว้ยความมาด
รา้ยต่อชวีติของดาวดิ  และตั Vงแต่วันนัVนมาพระองคก์็ทรง
เกลียดชังดาวดิเป็นอย่างยิIง ทรงคอยจับตาเฝ้าดูดาวดิ
อยา่งใกลช้ดิ ไมย่อมใหค้ลาดสายตา

วันถัดมาวญิญาณชัIวก็เขา้สงิซาอลูอกี พระองคกํ์าลัง
คลุม้คลัIงอยูใ่นวัง พวกเขาก็เรยีกดาวดิเขา้มาเลน่พณิใหซ้า
อลูฟังเหมอืนเคย  แตค่ราวนีVเสยีงพณิอันไพเราะของดาวดิ 
ไม่สามารถทําใหอ้าการของซาอูลดีขึVน กลับยิIงยัIวยวน
โมโหของซาอลูมากขึVน
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รปูภาพที( DC3-3 ซาอลูทรงพุง่หอกใสด่าวดิ
ทนัใดนัVนเองซาอลูกเ็อาหอกพุง่ตรงเขา้หาดาวดิ

หมายจะฆา่ดาวดิปักเขาเสยีใหต้ดิกบัผนังกําแพง แตด่าวดิ
กก็ระโดดหนหีลบไปได ้ ซาอลูทรงโกรธ อจิฉา และกลวัดา
วดิไปดว้ย เพราะพระองคร์ูว้า่พระเจา้ทรงอยูก่บัดาวดิ ใน
ทีIสดุซาอลูกย็า้ยดาวดิออกไปใหพ้น้พระพักตร์ และให ้
ทหารอยูใ่ตก้ารดแูลของดาวดิเพยีงหนึIงพันคนเทา่นัVน แต่
พระเจา้กท็รงอวยพรดาวดิเสมอ ประชาชนกก็ลบัรักดาวดิ
มากขึVน ตอ่มาซาอลูกร็ูม้าวา่มคีาล ซึIงเป็นพระธดิาของ
พระองค์ ไดแ้อบรักดาวดิอยู่ ซาอลูกต็อ้งยอมใหท้ั Vงสองได ้
แตง่งานกนั เพราะตดิกบัแผนการของตน วนัเวลาผา่นไป
ซาอลูกเ็ห็นมคีาลรักดาวดิมากขึVนอยา่งทีIสดุ อกีทั Vงดาวดิก็
ยังเป็นทีIรักของประชาชนอยา่งมากมายอกีดว้ย นัVนทําให ้
ใจของซาอลูเกบ็กดมากขึVน ทั Vงความโกรธ ความอจิฉา
ความเกลยีด และความกลวั กร็มุเขา้ในใจของพระองค์
แตก่ท็รงวางแผนทีIจะเกบ็ดาวดิเสยีเงยีบ ๆ แตส่ดุทา้ย
พระองคก์ไ็มส่ามารถเกบ็ไวไ้ด ้ ตอ้งเปิดเผยความเกลยีด
ชงัของพระองคอ์อกมา ซาอลูไดส้ัIงใหโ้ยนาธาน และทหาร
คนอืIนไปลอบฆา่ดาวดิเสยี ซาอลูไดก้ลายมาเป็นศตัรตูวั
อนัตรายของดาวดิเสยีแลว้
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รปูภาพที( DC3-4 โยนาธานบอกดาวดิเร ื(องแผนของซา
อลู

เพราะดาวดิเป็นเพืIอนรักของโยนาธาน ๆ จงึรบีแจง้เรืIองนีV
ใหแ้กด่าวดิทราบ  “พระบดิาของเรากําลังหาชอ่งทางทีIจะฆา่
ท่านเสยี  จงไปหาทีIซอ่นตัวทีIปลอดภัย และรอจนกระทัIงถงึ
ตอนเชา้ เราจะคยุกับพระบดิาดซูเิกีIยวกับเรืIองของท่าน  เมืIอ
ไดข้า่วอยา่งไร เราจะมาบอกทา่นใหท้ราบทกุสิIง

รปูภาพที( DC3-5 โยนาธานปกป้องดาวดิตอ่หนา้ของซา
อลู

ดาวดิก็รบีไปหาทีIซอ่นตัวทันท ีสว่นโยนาธานก็กลับเขา้
วังไปหาซาอลู และขอรอ้งออ้นวอนไมใ่หซ้าอลูฆา่ดาวดิ  “ดา
วดิไม่ไดทํ้าสิIงใดผดิเลย หรือทํารา้ยพระราชาเลย มีแต่เขา
คอยจะชว่ยพระองคอ์ยูเ่สมอ ทา่นพอ่จําไดห้รอืไมต่อนทีIดาวดิ
ยอมอาสาไปสูก้ับโกลอิัท และพระเจา้ก็ทรงประทานชัยชนะ
ใหแ้กอ่สิราเอล ท่านก็ดใีจ และมคีวามความสขุมาก ท่านพ่อ
ไมม่เีหตผุลอะไรทีIจะทําใหด้าวดิผูบ้รสิทุธิoตอ้งเสยีชวีติ”

เมืIอซาอูลฟังเสยีงของโยนาธาน พระองคก์็รูส้กึละอาย
พระทยั และสญัญาวา่  “จะไมทํ่ารา้ยดาวดิอกี”  เมืIอโยนาธาน
ไดฟั้งดังนัVน ก็รีบกลับไปบอกใหด้าวิดรู เ้รืIอง  ทั Vงสองก็
เดนิทางกลับเขา้ไปในวังเหมอืนเดมิ ดาวดิก็กลับไปทําหนา้ทีI
ของตนตามเดมิ  อยูต่อ่หนา้ของพระราชาเหมอืนเดมิ

ทุกสิIงทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบอกีครั Vง แต่ก็เพยีงเป็น
แต่ระยะสั Vน ๆ เท่านัVน จนกระทัIงคราวนัVนก็มีศกึสงครามกับ
ชาวฟีลสิเตยีอกีครั Vง ซาอลูก็สง่ดาวดิกบัเหลา่ทหารออกไปรบ
ต่อสูก้ับพวกศัตรู ดาวดิก็ไดรั้บชัยชนะกลับมาอย่างสวยงาม
เป็นทีIยกยอ่งของประชาชนทั Vงปวง เมืIอดาวดิกลบัถงึวงัก็ไดรั้บ
การตอ้นรับทีIดทีีIสดุจากชาวเมอืงทั Vงหลาย ความสําเร็จในครั Vง
นีVย ิIงทําใหซ้าอูลอฉิาดาวดิ มากกว่าครั VงทีIแลว้  จิตใจของ
พระองค์เริIมก่อมีความเกลียดชังอีกครั Vง  ความโกรธเกรีVย
รบกวนจติใจของพระองคท์กุวัน ทําใหซ้าอลูไมม่คีวามสขุเลย 
จนกวา่ดาวดิจะตายไป
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รปูภาพที( DC3-3 ซาอลูทรงรษิยาดาวดิอกีคร ัIง
อกีครั VงหนึIงขณะทีIดาวดิกําลงัเลน่พณิถวายซาอลู

เหมอืนเคย ซาอลูซึIงจติใจเต็มไปดว้ยความรษิยา กพ็ุง่
หอกเขา้ใสด่าวดิอกี แตค่ราวนีVดาวดิกร็ะวงัตวัมากขึVน จงึ
รบีหลบออกไปอยา่งรวดเร็ว และไมไ่ดรั้บอนัตรายแตอ่ยา่ง
ใด ดาวดิกร็บีกลบัไปบา้นของตนทนัที เพราะคดิวา่เป็นทีI ๆ
ปลอดภยัทีIสดุ

ดาวดิออกเดนิทางมุง่หนา้หนสีูเ่มอืงรามาห์ และได ้
พบกบัผูเ้ผยพระวจนะแก่ ๆ คนหนึIง ดาวดิจงึอาศยัอยูท่ีIนั Vน
ชัIวคราว
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รปูภาพที( DC3-4 แผนการของดาวดิและโยนาธาน
วนัหนึIงดาวดิไดนั้ดแนะโยนาธานใหอ้อกมาพบในทีIลบั

ดาวดิกลา่ววา่ “เราไดทํ้าผดิอะไร? ทําไมพอ่ของทา่นจงึจง
ใจจะฆา่เราเสยี เราไมเ่ขา้ใจ ทําไมพระองคจ์งึโกรธ และ
เกลยีดเรามากมายขนาดนัVน?” โยนาธาน พยายามทีIจะชว่ย
ใหด้าวดิสงบอารมณล์ง “ทา่นอยา่เป็นหว่งไปเลย- ทา่นจะ
ไมถ่กูพอ่เราฆา่หรอก ทา่นพอ่กอ่นทีIจะทําอะไรตอ้งปรกึษา
เรากอ่นทกุครั Vงไป ถา้หากวา่พระองคจ์ะฆา่ทา่น เราตอ้งรู ้
แผนการนัVนแน่นอน” แตด่าวดิยังรูส้กึไมว่างใจ “แน่นอนโย
นาธาน! ทา่นไมม่วีนัจะรูห้รอก เพราะพระราชารูว้า่เราเป็น
เพืIอนสนทิกนัน่ะซิ พระองคจ์งึไมท่รงบอกใหท้า่นรู…้โย
นาธาน! เชืIอเราซวิา่เราอยูห่า่งจากความตายเพยีงกา้วเดยีว”

โยนาธานเครง่ขรมึไป และตอบดาวดิวา่ “ดาวดิเพืIอน
รัก! เราจะทําทกุอยา่งเพืIอชว่ยเหลอืทา่น ขอใหบ้อกเถดิวา่
เราควรจะทําอยา่งไร?” ดาวดิจงึตอบวา่ “วนัพรุง่นีVจะเป็นวนั
เริIมงานเลีVยงประจําเดอืนของพระราชา เราจะซอ่นตวัอยูจ่นถงึ
วนัทีIสามตอนเย็น พระองคม์คีวามประสงคท์ีIจะใหเ้ราไป แต่
เราจะไมไ่ป ถา้พระองคท์รงถามวา่ ดาวดิหายไปไหน ขอให ้
ทา่นบอกวา่ดาวดิขอลาไปบา้นทีIเบธเลเฮม เพืIอเลีVยงฉลอง
และถวายเครืIองบชูาแดพ่ระเจา้กบัครอบครัวของเขา ถา้พระ
บดิาของทา่นวา่ไมเ่ป็นไร เรากจ็ะรูว้า่พระองคไ์มม่ปีระสงคจ์ะ
ฆา่เรา แตถ่า้พระองคท์รงโมโห และไมพ่อพระทยั เรากจ็ะรู ้
วา่ชวีติของเราอยูใ่นอนัตรายทีIสดุ” ทั Vงสองกค็ดิถงึ
แผนการณท์ีIโยนาธานจะสง่ขา่วตอบกลบัแกด่าวดิ โดยทีIซา
อลูไมรู่ ้ โยนาธานจงึบอกวา่ “ในวนัทีIสาม ทา่นจงซอ่นอยูท่ีI
หลบภยัของทา่นคอื หลงักอ้นหนิใหญนั่Vน เราจะออกมายงิธนู
ทีIนีI เราจะยงิออกไปสามลกู และเมืIอเด็กเกบ็ลกูธนูวิIงไปเกบ็
ลกูธนู เราจะตะโกนบอกเด็กนัVนวา่ “ดเูถดิลกูธนูกอ็ยูข่า้ง ๆ
เจา้” นัIนกห็มายความวา่พระบดิาไมไ่ดม้ปีระสงคร์า้ยตอ่ทา่น
เลย แตถ่า้เราตะโกบอกวา่ “ดเูถดิลกูธนูอยูข่า้งหนา้เจา้”
ทา่นกจ็ะรูว้า่พระบดิาของตอ้งการจะฆา่ทา่นอยา่งแน่นอน”

ทั Vงสองจงึตกลงกนัเชน่นัVน โยนาธานกก็ลบัเขา้วงัไป
สว่นดาวดิกเ็ขา้ไปซอ่นตวัอยูใ่นทุง่นาทีIนัดแนะกนัไว ้ เตรยีม
ตวัสําหรับแผนการของตน 27



รปูภาพที( DC-3-6 ซาอลูทรงกริIวตอ่โยนาธาน
เมืIอวนัเลีVยงประจําเดอืนของพระราชากม็าถงึ แตด่าวดิ

ไมไ่ดไ้ปรว่มงานดว้ย ในวนัแรกของงานเลีVยงซาอลูไมไ่ด ้
พดูหรอืถามอะไร และในวนัทีIสองซาอลูกไ็มเ่ห็นดาวดิอกี
จงึถามขึVนวา่ “ดาวดิอยูท่ีIไหน? ทําไมเขาถงึไมม่ารว่มงาน
เลีVยงของเรา ตั Vงแตเ่มืIอวาน และวนันีVดว้ย?” โยนาธานก็
ออกตวัแทนดาวดิวา่ทา่นใหอ้นุญาตแกด่าวดิ กลบัไปงาน
ฉลองทีIบา้นของเขาทีIเมอืงเบธเลเฮม เมืIอซาอลูไดฟั้ง
ดงันัVนความโกรธของพระองคก์พ็ลุง่ขึVน จงึดวุา่โยนาธานตอ่
หนา้คนทั VงหลายทีIงานเลีVยงนัVน “เจา้ลกูนอกคอก เจา้เป็น
เหมอืนกบัคนโง!่ เจา้ไมรู่ห้รอืวา่ตราบใดทีI ดาวดิมันยัง
ชวีติอยู่ เจา้กจ็ะไมม่วีนัทีIจะไดข้ึVนครองราชยป์กครอง
แผน่ดนินีV จงเอาตวัมันมาใหข้า้ และมันจะตอ้งตายในเร็ว
วนันีV” โยนาธานกลบัตอบวา่ “แตด่าวดิไดทํ้าผดิอะไรตอ่
ทา่นพอ่เลา่?” แตซ่าอลูกพ็ุง่หอกเขา้ใสโ่ยนาธานทนัที
หมายจะฆา่ทา่นใหต้ายเสยีดว้ย! แตโ่ยนาธานกห็ลบ
ออกไปอยา่งปลอดภยั และทีIสดุโยนาธานกร็ูแ้น่ชดัแลว้วา่
ซาอลู บดิาของตนตั VงใจทีIจะฆา่ดาวดิใหต้ายจรงิ ๆ
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รปูภาพที( DC3-7 ความหมายของลกูธนู
เชา้วนัถัดมา ตามทีIดาวดิและโยนาธานไดนั้ดหมายกนั

ตามแผนทีIวางไว ้ โยนาธานกร็บีไปทีIทุง่นาเพืIอทีIจะไดพ้บ
กบัดาวดิทีIกําลงัซอ่นตวัรอคอยอยู่ โยนาธานไดพ้าเด็ก
เกบ็ลกูธนูไปดว้ย เมืIอไปถงึทา่นกย็ิIงลกูธนูออกไปสามดอก
ดว้ยกนั เด็กทีIมากบัทา่นกว็ิIงออกไปเกบ็ลกูธนูนัVน โย
นาธานกต็ะโกนออกไปวา่ “ดเูถดิ! ลกูธนูนัVนกอ็ยูข่า้งหนา้
เจา้มใิชห่รอื” ดาวดิทีIซอ่นตวัอยูห่ลงักอ้นหนินัVนกเ็ขา้ใจ
ความหมายทีIกลา่วนัVนวา่ ซาอลูกําลงัหาทางทีIจะฆา่ตน
แน่นอน เมืIอเด็กเกบ็ลกูธนูทั Vงหมดไดแ้ลว้ โยนาธานกจ็งึ
สัIงใหเ้ด็กนัVนรบีกลบัเขา้วงัไป
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รปูภาพที( DC3-4 ดาวดิและโยนาธานลาจากกนั
หลงัจากทีIเด็กเกบ็ลกูธนูกลบัไปแลว้ ดาวดิกอ็อกมา

จากทีIซอ่นตวั พบกบัโยนาธาน เมืIอทั Vงสองไดเ้จอกนัตา่งก็
รอ้งไห ้ ในใจตา่งกเ็ต็มไปดว้ยความเศรา้เนืIองจากทั Vงสอง
ไมอ่าจจะมโีอกาสไดพ้บกนัอกีเป็นเวลานาน ไมม่โีอกาสทีI
จะไดค้ยุกนับอ่ย ๆ เหมอืนแตก่อ่น ตา่งจําตอ้งลาจากกนั
เพราะดาวดิไมส่ามารถจะอยูใ่นเมอืงนีVไดอ้กีตอ่ไป ดาวดิ
และโยนาธานตา่งกข็อบคณุพระเจา้ทีIพระองคท์รงใหเ้ขา
ทั Vงสองเป็นเพืIอนรักกนั มโีอกาสไดแ้บง่ปันสิIงทีIดี ความ
ทกุข์ ความสขุซึIงกนัและกนั โยนาธานกลา่วแกด่าวดิวา่
“เพืIอนรัก ทา่นจงเขม้แข็งเถดิ เพราะพระเจา้ของเราจะ
คอยชว่ยทา่น และอยูก่บัทา่นเสมอ พระองคท์รงเป็นพยาน
ถงึพันธสญัญาของเราทั VงสองเกีIยวกบัลกูหลานของเรา”
เมืIอกลา่วดงันัVนตา่งกพ็ากนัคกุเขา่ลงอธษิฐานตอ่พระเจา้
โยนาธานกก็ลบัเขา้วงัดว้ยความโศกเศรา้ สว่นตวัดาวดิเอง
กร็บีมุง่หนา้ออกจากเมอืงดว้ยจติใจทีIโศกเศรา้เชน่กนั
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สรปุความสาํคญั
ดาวดิและโยนาธานตา่งก็เป็นเพืIอนรักทีIแทจ้รงิตอ่กัน  

พวกเขาไวใ้จ และใหเ้กยีรตซิ ึIงกันและกัน  มคีวามจรงิใจ
ต่อกัน เป็นเพืIอนทีIสัตย์ซืIอย่างแทจ้รงิ  เราทุกคนต่างก็
ตอ้งการเพืIอนแทเ้ชน่นีVใชห่รอืไม?่  แตเ่ราเอง ตอ้งเป็น
เพืIอนแบบนัVนก่อน  มีขอ้พระคัมภีร์ตอนหนึIงกล่าวไวว้่า  
“มติรสหายก็มคีวามรักอยูท่กุเวลา…” สภุาษิต  17:17  
และ  “มมีติรบางคนทีIใกลช้ดิยิIงกวา่พีIนอ้ง” สุ ภ า ษิ ต 
18:24

ถา้เรามอีงคพ์ระเยซูครสิตเ์ป็นพระผูช้่วยใหร้อดของ
เราแลว้ล่ะกอ้ พระองคก์็ทรงเป็นเพืIอนทีIแทจ้รงิและเป็น
เพืIอนทีIดทีีIสดุของเราแลว้  เราสามารถทีIจะเดนิกบัพระองค ์
– คยุกบัพระองค ์– บอกพระองคถ์งึความลบัของเราได ้ 
บอกปัญหากบัพระองค ์บอกความทกุขร์อ้นในใจของเรากบั
พระองค์ และเรารูแ้น่นอนว่าพระองค์ทรงเขา้ใจเราไดด้ี
ทีIสดุ  พระองคท์รงสามารถใหช้วีติของเราดขีึVนไดใ้นขณะทีI
ไม่มใีครทําไดเ้ลย  พระองคท์รงเป็นกําลัง และเป็นผูห้นุน
ใจเราตลอดเวลาเมืIอเราโศกเศรา้เสยีใจ  พระองคท์รงนํา
เราไมว่า่จะเกดิอะไรขึVนกต็าม

เราไม่ตอ้งรูส้กึว่าอยู่ตัวคนเดียวอีก  เพราะพระองค์
เป็นเพืIอนทีIแทจ้ริงทีIอยู่ต ิดสนิทอยู่กับเราตลอดเวลา
มากกว่าพีIนอ้งของเราเอง  พระองคต์อ้งการเป็นเพืIอนแท ้
ของทา่น!  ทา่นจะยอมรับพระองคเ์ป็นเพืIอนหรอืไม?่  เชญิ
คุยกับพระองคเ์ดีhยวนีVเลย  และทูลขอพระองคใ์หช้ว่ยเรา
เป็นเพืIอนทีIแทจ้รงิ  ทูลขอใหพ้ระองคเ์ขา้มาในชวีติเป็น
เพืIอนรักและพระผูช้ว่ยใหร้อดของเรา
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