


การนํานกัเรยีนสูพ่ระครสิต ์

ในฐานะที(เป็นครสูอนพระคมัภรี์ คณุไดรั้บ
เกยีรตใินการนํานักเรยีนในชั Bนมารูจั้กกบัพระ
เจา้ ผูท้รงสรา้งพวกเขา ทรงรักพวกเขาและ
ปรารถนาที(จะมสีมัพันธส์ว่นตวักบัเด็กเหลา่นีB
บางทคีณุอาจจะสงสยัวา่นักเรยีนของคณุ
สามารถที(จะเขา้ใจถงึความจําเป็นในการ
รูจั้กพระเจา้อยา่งเป็นสว่นตวัไดห้รอืไม่ มี
เรื(องในพระคมัภรีท์ี(อยูใ่นบทเรยีนชดุพันธกจิ
ชว่งแรกของพระเยซบูนัทกึไวว้า่ พระเยซู
ทรงตั Bงใจที(จะใชเ้วลากบัเด็กๆ ที(มาหา
พระองค์ พระองคท์รงรูจั้กธรรมชาตขิองเด็ก
และความอยากรูอ้ยากเห็นของพวกเขา ทํา
ใหเ้ด็กสามารถรับรูแ้ละเขา้ใจความตอ้งการ
ฝ่ายจติวญิญาณของตนเองได ้

“จงยอมใหพ้วกเด็กเล็ก ๆ เขา้มาหาเรา และ
อยา่หา้มพวกเขาเลย เพราะวา่อาณาจักร
ของพระเจา้ยอ่มเป็นของคนเชน่นัBน”  มาระ
โก 10:14

“เรากลา่วความจรงิแกท่า่นทัBงหลายวา่
ยกเวน้พวกทา่นกลบัใจ และกลายเป็น
เหมอืนเด็กเล็ก ๆ พวกทา่นจะเขา้ใน
อาณาจักรแหง่สวรรคไ์มไ่ดเ้ลย เหตฉุะนัBน
ผูใ้ดกต็ามที(จะถอ่มตวัลงเหมอืนเด็กเล็กคน
นีB ผูเ้ดยีวกนันัBนจะเป็นใหญท่ี(สดุใน
อาณาจักรแหง่สวรรค”์  มัทธวิ 18:3-4

การสอนนักเรยีนของเราเกี(ยวกบัความ

ตอ้งการพระเจา้ในชวีติของเขานีB เราสอนใน
รปูแบบของบทเรยีนพระคมัภรีแ์ละการนํามา
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวันดว้ย ดงันัBน เรา
จําเป็นตอ้งพรอ้มที(จะสอนในทกุที( เรา
อาจจะไดใ้ชบ้ทเรยีนที(สนามเด็กเลน่ โรง
อาหาร และในชั Bนเรยีนดว้ยเชน่กนั เพราะ
การตดัสนิใจวางใจรับเชื(อในพระเจา้นัBนเป็น
สิ(งสําคญัที(สดุในชวีติที(อาจเกดิขึBนที(ใดกไ็ด ้
เราตอ้งตั Bงใจที(จะใหส้ิ(งนีBเป็

นเป้าหมายสําคญัในชวีติเราเอง จงพึ(งพาใน
พระวญิญาณบรสิทุธิ` ใหพ้ระองคทํ์างานใน
จติใจของเด็กๆ ทกุคนขณะที(เราสอนพระคํา
ของพระองค์

“ แตจ่งเคารพยําเกรงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระ
เจา้ในใจของพวกทา่น และจงเตรยีมพรอ้ม
เสมอที(จะใหคํ้าตอบแกท่กุคนที(ถามพวก
ทา่นถงึเหตผุลแหง่ความหวังที(มอียูใ่นพวก
ทา่น ดว้ยความออ่นสภุาพและความยํา
เกรง” 1 เปโตร 3:15

“ แลว้เขาทัBงหลายจะรอ้งทลูตอ่พระองคใ์น
ผูซ้ ึ(งพวกเขายังไมเ่ชื(ออยา่งไรได ้ และเขา
ทัBงหลายจะเชื(อในพระองคผ์ูซ้ ึ(งพวกเขายัง
ไมเ่คยไดย้นิอยา่งไรได ้ และเขาทัBงหลายจะ
ไดย้นิโดยปราศจากผูป้ระกาศอยา่งไรได”้  
โรม 10:14

พระคําของพระเจา้บอกเราชดัเจนถงึความ
จําเป็นที(จะตอ้งมคีวามสมัพันธส์ว่นตวักบั

พระเจา้ การจดจําความจรงิจากพระวจนะ
ชว่ยเราใหส้ื(อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพกบั
นักเรยีนได ้

พระเจา้ทรงบรสิทุธิ` แตเ่ราเป็นคนบาป เด็กๆ
จําเป็นตอ้งรูว้า่พระเจา้ที(รักเขา พระเจา้ผู ้
ทรงสรา้งเขานัBนเป็นพระเจา้ที(ทรงสมบรูณ์
แบบ ไรบ้าป และชอบธรรม และความบาป
หรอืการทําผดิทกุอยา่งเป็นสิ(งที(ขวางกั Bนเรา
จากการมสีมัพันธส์ว่นตวักบัพระองค์

“เพราะวา่พระองคท์รงเป็นสนัตสิขุของพวก
เรา ผูท้รงกระทําใหทั้ Bงสองฝ่ายเป็นอนัหนึ(ง
อนัเดยีวกนัแลว้ และทรงรืBอกําแพงที(กั Bน
กลางระหวา่งพวกเราทัBงสองฝ่ายลง” เอเฟ
ซสั 2:4

“ไมม่ผีูใ้ดบรสิทุธิเ̀หมอืนอยา่งพระเยโฮวาห์
เพราะไมม่ผีูใ้ดนอกเหนอืจาก

พระองค์ ทั Bงไมม่ศีลิาใดเหมอืนอยา่งพระ
เจา้ของขา้พระองคทั์ Bงหลาย”  1 ซามเูอล
2:2

“ ตามที(มเีขยีนไวแ้ลว้วา่ ‘ไมม่คีนที(ชอบ
ธรรมสกัคนเดยีว ไม่ ไมม่เีลย’...”  โรม 3:10



ความบาปของเราสมควรไดร้ับการลงโทษ
และพระเยซเูป็นผูร้ับโทษนัBนแทนเราเมื(อ
นักเรยีนเขา้ใจวา่ความผดิบาปจําเป็นตอ้ง
ไดร้ับการลงโทษหรอืไมก่ต็อ้งไดร้ับอภยั
โทษชีBใหน้ักเรยีนเห็นวา่พระเยซู(พระบตุร
ของพระเจา้) ผูท้ี(บรสิทุธิ`ไมม่บีาปยอมรับ
การลงโทษเพราะบาปที(เราทําบนไม้
กางเขนนี(ทําใหพ้ระเจา้สามารถอภยัโทษ
ใหแ้กเ่ราไดเ้พราะพระครสิตร์ับโทษแทนเรา
แลว้เมื(อพระองคฟ์ืBนคนืพระชนมน์ัBนเป็น
การแสดงถงึฤทธิอ̀ํานาจเหนอืบาปและความ
ตายทําใหเ้ราสามารถมชีวีตินริันดรไ์ด้โดย
ทางพระเยซคูรติเ์จา้

“ดว้ยวา่ทกุคนไดก้ระทําบาปและเสื(อมจาก
สงา่ราศขีองพระเจา้”  โรม3:23

“... ขณะที(พวกเรายังเป็นคนบาปอยูน่ัBนพระ
ครสิตไ์ดท้รงสิBนพระชนมเ์พื(อพวกเรา”  โรม
5:8

“เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลกยิ(งนักจน
พระองคไ์ดป้ระทานพระบตุรที(บงัเกดิมาองค์
เดยีวของพระองค์เพื(อผูใ้ดกต็ามที(เชื(อใน
พระบตุรนัBนจะไมพ่นิาศแตม่ชีวีตินริันดร”์  
ยอหน์3:16

“...เราเป็นการเป็นขึBนมาและชวีติผูท้ี(เชื(อใน
เรานัBนถงึแมว้า่เขาตายไปแลว้แตเ่ขากจ็ะมี
ชวีติ”     ยอหน์11:25

การวางใจวา่พระเจา้ทรงอภยับาปแกเ่รานัBน
เป็นการเริ(มตน้ความสมัพันธก์บัพระองค์
แหละนี(เป็นความสมัพันธท์ี(

นจินริันดร์ดงันัBนนักเรยีนตอ้งเขา้ใจถงึ
ความจําเป็นของการรับอภยับาปจากพระเจา้
เพราะนี(เป็นแผนการที(พระเจา้ทรงวางไว้
สําหรับทกุคนที(จะตดัสนิใจเอง

“...จงเชื(อในพระเยซคูรสิตเ์จา้และทา่นจะ
รอดได้ทัBงครัวเรอืนของทา่น...”  กจิการ
16:31

เมื(อมเีด็กแสดงความสนใจอยากตดัสนิใจรับ
เชื(อคณุสามารถพดูคยุกบัเขาถงึแผนการ
ความรอดวา่เขาเขา้ใจหรอืไม่หรอืเขา
อาจจะมคีําถามอะไรบา้งเมื(อเด็กพรอ้มให้
คณุหนุนใจเพื(อใหเ้ขาอธษิฐานกบัพระเจา้
ใหเ้ขาบอกกบัพระเจา้วา่เขาเขา้ใจถงึความ
รักและความบรสิทุธิข̀องพระองค์เขาควร
สารภาพวา่ตนเป็นคนบาปและตอ้งการให้
พระเจา้อภยับาปแกเ่ขาและเชื(อวา่พระ
ครสิตท์รงสิBนพระชนมเ์พื(อรับโทษบาปแทน
เขาและทรงฟืBนคนืพระชนมอ์กี

เนื(องจากแผนการความรอดของพระเจา้นัBน
ไมซ่บัซอ้นเพราะไมเ่กี(ยวกบัการกระทําจงึ
อาจจะทําใหเ้กดิความสงสยัขึBนไดใ้นเวลา
ตอ่มาใหค้ณุชว่ยเด็กเตรยีมพรอ้มที(จะรับมอื
กบัความสงสยันีBโดยการอธบิายถงึความ
มั(นใจ

ในพระคําของพระเจา้วา่พระองคต์รัสแลว้จะ
ไมเ่ปลี(ยนแปลง ชว่ยใหเ้ด็กๆมั(นใจจากพระ
คําของพระเจา้
..
“...เราจะไมล่ะทา่นหรอืทอดทิBงทา่นเลย”  
ฮบีร ู13:5
..
“เราใหช้วีตินริันดรแ์กแ่กะนัBน และแกะนัBนจะ
ไมพ่นิาศเลย และจะไมม่ผีูใ้ดแยง่ชงิแกะ
เหลา่นัBนไปจากมอืเราได”้  ยอหน์10:28
.
“และเราใหช้วีตินริันดรแ์กแ่กะเหลา่นัBน และ
แกะเหลา่นัBนจะไมพ่นิาศเลย และจะไมม่ี
ผูใ้ดถอนแกะเหลา่นัBนไปจากมอืของเราได”้  
ยอหน์14:3
.
เมื(อเราเห็นวา่มเีด็กตดัสนิใจที(จะเชื(อวางใจ
ในพระเจา้ใหอ้ภยัโทษบาปของเขา อยา่ลมื
วา่นั(นเป็นการทํางานของพระวญิญาณ
บรสิทุธิ ̀คณุในฐานะครสูอนควรถอ่มใจลง
ขอบคณุพระเจา้ที(ไดเ้ป็นภาชนะของ
พระองคใ์นการประกาศ ชีBแนะใหก้บัเด็กคน
นัBนๆมามสีมัพันธส์ว่นตวักบัพระเจา้ได ้การ
เขา้ใจความจรงิขอ้นีBเป็นประตแูหง่การเรยีนรู้
ที(จะรักและรับใชพ้ระเจา้อยา่งถอ่มใจและ
สตัยซ์ื(อ ทกุอยา่งเกดิขึBน -เพราะพระองค์
ทรงรักเรากอ่น
.
“เหตฉุะนัBน ทา่นทัBงหลายจงออกไปและสั(ง
สอนชนทกุชาต…ิ โดยสอนพวกเขาใหถ้อื
รักษาสิ(งสารพัดใดกต็ามที(เราไดส้ั(งพวกทา่น
ไว”้  มัทธวิ28:19-20



คาํแนะนําสาํหรบัครู
ในการเตรยีมสอน

อา่นพระคมัภรี ์
ขณะที&คณุเตรยีมตวัสอนเด็ก 
จําเป็นตอ้งอา่นขอ้พระคมัภรีท์ี&ให ้
กํากบัมากบัแตล่ะบทเรยีน อธษิฐาน
ขอพระเจา้ใหช้ว่ยคณุจะเขา้ใจพระคํา
ของพระองคเ์พื&อจะสอนใหก้บัเด็กๆ
ได ้เนืNอหาของบทเรยีนจะชว่ยใหเ้ลา่
เรื&องไดข้ณะที&ถอืรปูภาพตามลําดบั
.
วางแผนการนําไปประยกุตใ์ช้
ขณะที&คณุศกึษาบทเรยีนจากตอนพระ
คมัภรีท์ี&ใหไ้วใ้นแตล่ะเรื&อง ใหค้ณุ
คดิถงึความตอ้งการของนักเรยีนในชั Nน 
เด็กบางคนอาจจะยงัไมรั่บเชื&อ และ
บางคนก็รับเชื&อแลว้ซึ&งกําลงัตอ้งการ
เตบิโตฝ่ายจติวญิญาณ คณุตอ้ง
อธษิฐานขอใหพ้ระเจา้ชว่ยนําวา่จะ
เนน้จดุไหนของเรื&องที&สอนเพื&อให ้
นักเรยีนเอาไปใชใ้นชวีติจรงิ

ได ้ นี&จะชว่ยใหพ้วกเขาเห็นวา่ความ
จรงิจากพระวจนะสามารถนําเอามา
ใชไ้ด ้และชว่ยใหเ้ขาเขา้ใจถงึนํNา
พระทยัของพระเจา้ที&ตรัสกบัเขาอยา่ง
เป็นสว่นตวัหากเขาจะอา่นและศกึษา
พระวจนะเอง อยา่ลมืในตอนทา้ยของ
ทกุบทเรยีนพยายามเชญิชวนคนที&ยงั
ไมรั่บเชื&อใหต้ดัสนิใจมาหาพระเจา้

สอนดว้ยใจ
จําเป็นที&คณุตอ้งรูจั้กเรื&องที&จะสอน
อยา่งด ีทั Nงบรบิท เนืNอเรื&อง ตวัละคร 
สถานที& คณุตอ้งใชเ้วลาอา่นพระธรรม
ตอนที&จะสอนและอา่นบทเรยีนชว่ย

ควบคูก่นัไปดว้ย พยายามทําความรู ้
จักกบัเรื&องราวนัNนๆ จนสามารถเลา่
เรื&องไดจ้ากความจําพอประมาณ ขณะ
สอนใหป้ระสานสายตากบัเด็กๆ และ
ใชนํ้Nาเสยีง ทา่ทางที&เหมาะสมกบั
สถานการณต์ามทอ้งเรื&องจะชว่ยจับ
ความสนใจของนักเรยีนได ้สิ&งเหลา่นีN
จะไมเ่กดิขึNนถา้คณุแคย่นือา่นบทเรยีน
จากนังสอืใหเ้ด็กฟังโดยตรง อยา่ลมื
วา่คณุกําลงัสอนความจรงิจากพระคํา
ของพระเจา้ ทําใหด้ทีี&สดุ เตรยีมตวัให ้
ดทีี&สดุ อธษิฐานเผื&อชั Nนเรยีนของคณุ
ทกุวนั แลว้คณุจะไดรั้บความชื&นชม
ยนิดเีมื&อเห็นพวกเขาเตบิโตขึNนในพระ
เจา้

ทางเลอืกทีFคณุอาจจะใชเ้ป็น
แนวทางในการเชญิเด็กรบัเชืFอ
(ใหค้ณุศกึษา “การนํานักเรยีนสูพ่ระ
ครสิต”์)

“ใหเ้รากม้ศรษีะและหลบัตา ถา้ใคร
อยากเชื&อวางใจใหพ้ระเจา้ทรงอภยั
โทษบาปของหนูในตอนนีN ขอใหค้น
นัNนยกมอืขึNน”

คณุตอ้งดสูถานการณ์วา่จะใชบ้ท
สนทนาแบบไหนกบัคนทีFยกมอื
“สาํหรับคนที&ยกมอื ครมูคํีาถามเฉพาะ
เกี&ยวกบัการรับเชื&อในพระเจา้”

คณุตอ้งรอการตอบสนองของ
นกัเรยีนกอ่นถามคําถามตอ่ไปทกุ
คร ัMง
“หนูเขา้ใจมั Nยวา่พระเจา้รก้หนูมาก 
และตอ้งการมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิกบั
หนู?”

(เอเฟซสั 2:4 “แตพ่ระเจา้ ผูท้รงเปี&ยม
ดว้ยพระกรณุา เพราะเหตคุวามรักอนั
ใหญห่ลวงซ ึ&งพระองคท์รงรักเรานัNน”)

“หนูยอมรับมั Nยวา่เคยทําความผดิบาป 
และตอ้งการขอใหพ้ระเจา้ทรงยกโทษ
ให?้”
(โรม 3:23 “ดว้ยวา่ทกุคนไดก้ระทํา
บาป และเสื&อมจากสงา่ราศขีองพระ
เจา้”)

“หนูเชื&อมั Nยวา่พระเยซคูรสิตท์รงเป็น
พระเจา้และทรงตายเพื&อความบาป
ของหนู?”
(โรม 5:8 “...ขณะที&พวกเรายงัเป็นคน
บาปอยูนั่ Nน พระครสิตไ์ดท้รง
สิNนพระชนมเ์พื&อพวกเรา”)

“หนูยอมรับการอภยัโทษบาปจากพระ
เจา้มั Nย?”
(กจิการ 16:31 “...จงเชื&อในพระเยซู
ครสิตเ์จา้ และทา่นจะรอดได.้..”)

ถา้การตอบสนองท ัMงหมดของ
นกัเรยีนเป็นไปดว้ยด ีใหค้ณุพดูวา่
...

“ใหเ้ราเขา้เฝ้าพระเจา้ดว้ยคําอธษิฐาน 
และหนูสามารถอธษิฐานบอกกบั
พระองคใ์นสิ&งที&หนูเพิ&งยอมรับกบัครู
ไปเมื&อครูน่ีN”
หรอืคณุอาจจะนํานกัเรยีนอธษิฐาน
รบัเชืFอหากเด็กตอ้งการ ใหเ้ขาพดู
ตามคณุดว้ยความสาํรวม อาจจะ
ตอ้งทาํกบัเด็กอยา่งเป็นสว่นตวั
“ขา้แตพ่ระเจา้ ขอบคณุพระองคท์ี&ทรง
ยกโทษความบาปของหนู ทรงตายบน

ไมก้างเขนเพื&อหนูจะไปสวรรคไ์ด ้ วนันีN
หนูยอมรับเชื&อหนูเป็นคนบาป ทําดไีป
สวรรคไ์มไ่ด ้ มแีตพ่ระเยซคูรสิตท์ี&มอบ
ชวีตินรัินดรใ์หห้นูได ้ หนูเชื&อวา่พระ
เยซคูรสิตท์รงเป็นพระเจา้ ตายเพื&อ
ลา้งความบาปของหนูที&ไมก้างเขน
แลว้พระองคท์รงฟืNนคนืชวีติชนะความ
ตายเพื&อหนู ขอบคณุพระเจา้มากที&รัก
และยอมรับหนูเป็นบตุรของพระองค์
อธษิฐานดว้ยความเชื&อในพระนามของ
พระเยซคูรสิต์ อาเมน”

คณุตอ้งระวงัวา่เด็กเขา้ใจและเต็ม
ใจพดูตามคณุดว้ยความสตัยจ์รงิ 
บอกกบัเด็กวา่คณุยงัรกัเขาไม่
เปลีFยนแปลงหากเขายงัไมแ่นใ่จใน
การรบัเชืFอ เมืFอมโีอกาสภายหนา้
คณุสามารถคยุกบัเขาอกีได้

คาํแนะนําสาํหรบัครู

กอ่นนําเสนอบทเรยีนใหก้บันักเรยีน
ใหอ้า่นบทเรยีน 3-4 เที&ยวจนกระทั&ง
คณุจับประเด็นสําคญัไดด้พีอที&จะจํา
เรื&องได ้ แลว้ฝึกเลา่เรื&องออกเสยีงดงั
หลายๆ ครั Nง ถอืรปูภาพตามลําดบั
เหตกุารณข์ณะเลา่เรื&องดว้ยความรูส้กึ
ที&มชีวีติชวีาใหเ้หมาะสมตามกลุม่อายุ
ของเด็ก



บทเรยีนที(  1“ดาวดิซอ่นตวัจากกษตัรยิซ์าอลู”
1 ซามเูอล21-24

กษัตรยิซ์าอลูนั6นคอ่นขา้งแน่ใจวา่ดาวดิเป็นผูท้ีFพระ
เจา้ทรงเลอืกใหเ้ป็นกษัตรยิอ์งคต์อ่ไปของอสิราเอลแต่
พระองคไ์มต่อ้งการใหด้าวดิไดต้ําแหน่งนี6ไปดว้ยเหตนุี6เอง
ซาอลูก็เรา่รอ้นดว้ยจติใจทีFอจิฉาดาวดิตลอดเวลาซาอลูรู้
วา่ตราบใดทีFดาวดิยงัมชีวีติอยูบ่ลัลงักข์องพระองคก์็จะตอ้ง
ตกไปเป็นของคนอืFนทีFไมใ่ชเ่ชื6อสายราชวงศข์องตนเอง
ซาอลูจงึตั6งใจแน่วแน่ทีFจะฆา่ดาวดิเสยีทําใหด้าวดิตอ้ง
พเนจรเรร่อ่นออกจากราชวงัเพืFอหนใีหร้อดพน้จากเงื6อมมอื
ของซาอลู

หลงัจากทีFโยนาธานไดเ้ตอืนดาวดิวา่ชวีติของเขา
กําลงัอยูใ่นอนัตรายดาวดิก็รบีออกจากเมอืงไปมุง่ไปสู่
เมอืงโนบซึFงเป็นทีFอยูข่องเต็นทพ์ลบัพลานมสัการพระเจา้

รปู DD1-1:อาหเิมเลคใหข้นมปงัศกัดิHสทิธิH  และดาบ
ของโกลอิทัแกด่าวดิ

เมืFออาหเิมเลคซึFงเป็นมหาปโุหติประจําอยูท่ีF
พลบัพลาศกัดิWสทิธิWเห็นดาวดิมาเพยีงคนเดยีวเขาก็รูว้า่มี
เหตกุารณไ์มป่รกตเิกดิขึ6นก็ตวัสัFนหวาดกลวัอยู่ออกมาหา
ดาวดิกลา่ววา่“ทําไมทา่นจงึมาคนเดยีว?และไมม่ผีูใ้ดอยู่
กบัทา่นเลย”ดาวดิไมต่อ้งการใหใ้ครรูเ้รืFองราวทีFเขาไดห้นี
จากซาอลูมาจงึบอกแกอ่าหเิมเลควา่ธรุะทีFเขากําลงัทําอยูน่ี6
เป็นความลบัและรบีดว่นอยา่งทีFสดุซึFงไมส่ามารถเปิดเผย
ได้ดาวดิไดข้ออาหารจากอาหเิมเลคทา่นก็ไดม้อบขนม
ปังพเิศษทีFใชถ้วายแดพ่ระเจา้ใหแ้กด่าวดิดว้ยความหวิดา
วดิจงึรบีรับมาดว้ยความยนิดีนอกจากนั6นดาวดิยงัมเีรืFอง
ขออกีหนึFงอยา่งตอ่อาหเิมเลค“ทา่นมอีาวธุหอกดาบบา้ง
หรอืไม?่

ธรุะทีFเรามานี6เป็นเรืFองดว่นเหลอืเกนิจนไมม่เีวลาเตรยีมตวั
เลย”“ดาบธรรมดาน่ะเราไมม่หีรอกดาวดิจะมกี็แตด่าบ
ของเจา้โกลอิทัทีFทา่นฆา่ตายดว้ยมอืทา่นนัFนแหละ
นอกจากดาบนั6นแลว้เราก็ไมม่อีะไรเลย”ดาวดิจงึรับดาบ
ของโกลอิทัมาและไดร้ับกําลงัใจขึ6นอยา่งมากเมืFอเห็นดาบ
นั6นและจําไดว้า่พระเจา้ทรงใหช้ยัชนะแกเ่ขาในครั6งนั6นและ
พระองคจ์ะทรงปกป้องเขาอกีเชน่กนัในครั6งนี6

เหตกุารณท์ีFเกดิขึ6นในวนันั6นทีFเมอืงโนบระหวา่งดา
วดิและอาหเิมเลคยงัมบีคุคลทีFสามรว่มรับรูแ้ละเห็น
เหตกุารณต์า่งๆนี6ดว้ยครคูดิวา่จะดกีวา่ถา้เขาไมเ่ห็นหรอื
ไดย้นิอะไรเลยแตว่า่ชายคนนั6นไดท้ราบไดย้นิทกุอยา่งทีF
เขาคยุกนัชายคนนั6นเป็นคนใชข้องซาอลูมชีืFอวา่“โดเอก”
อกีไมน่านเราจะเห็นวา่เขาไมเ่พยีงแตจ่ะเห็นเหตกุารณน์ี6
เทา่นั6นเขายงัจะบอกเรืFองทั6งหมดนี6แกซ่าอลูไดรู้ด้ว้ย

ดาวดิก็ออกจากเมอืงโนบและอาหเิมเลคไปในวนั
นั6นเขาไมรู่ว้า่จะซอ่นตวัทีFไหนถงึจะปลอดภยัเขา
ตดัสนิใจทีFจะหนเีขา้ไปซอ่นตวัในเมอืงหนึFงของชาวฟีลสิ
เตยีซึFงเป็นศตัรขูองชาวยวิคอืเมอืงกทัเพราะดาวดิคดิวา่
ยงัไงซาอลูก็คงไมค่าดคดิวา่เขาจะหลบหนเีขา้ไปในเมอืง
ของศตัรูแตไ่มช่า้เขาก็รูว้า่ทีFเมอืงกทันี6ไมใ่ชท่ีFปลอดภยั
เลยในทีFสดุดาวดิก็ออกจากเมอืงนั6นโดยเร็วและกลบัเขาสู่
เขตแดนของอสิราเอลอกีครั6งอนัตรายมอียูท่ัFวทกุหนแหง่ทีF
เขาเหยยีบยา่งไปซาอลูไมย่อมเลกิลาตามลา่ตามฆา่เขา
เลย

บทเรยีนพระ
คมัภรีส์ําหรบัเด็ก
“กษตัรยิด์าวดิ 2”
d4 บทเรยีน c

1ดาวดิซอ่นตวั
จากกษัตรยิ์
ซาอลู

2พระเจา้ทรง
ปกป้องดาวดิ

3ความเชืAอของ
ดาวดิเสืAอม
ถอย

4ซาอลูสิFนพระ
ชนม์



DD 1-1



รปูDD1-2:ดาวดิกบัพรรคพวกในที(ซอ่น
หลงัจากทีFดาวดิออกจากเมอืงกทัแลว้ก็มุง่ตรงไปสูท่ะเลทราย

แหง่อสิราเอลมนัเป็นทีFวา่งเปลา่มองดเูหมอืนจะไรข้อบเขต,แหง้,มแีต่
ความอา้งวา้ง,เงยีบเหงา,เต็มไปดว้ยสตัวร์า้ยนาๆชนดิและเต็มไปดว้ย
ถํ6ามดืๆน่ากลวัมากมาย

ณถํ6าแหง่หนึFงชืFอวา่ถํ6าอดลุลมัซึFงไดก้ลายมาเป็นทีFกําบงัซอ่นตวั
ทีFปลอดภยัของดาวดิเมืFอขา่วเรืFองของดาวดิกระจายออกไปทัFวอสิราเอล
ก็มผีูค้นเล็ดรอดรูม้าวา่ดาวดิแอบซอ่นตวัอยูใ่นทะเลทรายจงึมหีลายคน
ทีFมคีวามทกุขย์าก,คนทีFมหีนี6สนิและทกุคนทีFไมพ่อใจตอ่กษัตรยิก์็พากนั
มาเขา้กบัดาวดิทีFถํ6านี6แมแ้ตพ่วกพีFชายของเขาเองก็พากนัมาหาดาวดิ
ทั6งสิ6นดว้ยเกรงวา่ซาอลูจะฆา่ลา้งตระกลูของดาวดิเสยีจนในทีFสดุพวก
พลทีFมารวมกนัก็มปีระมาณ600คนกลายเป็นกองทพัเล็กๆโดยมดีาวดิ
เป็นหวัหนา้ของพวกเขาชายกลุม่นี6ลว้นแตเ่ป็นพวกทีFทรหดอดทนเป็น
พวกแกรง่กลา้ทั6งสิ6นสว่นมากไมม่ใีจทีFจะตามพระเจา้เลยแตด่าวดิก็ไดม้ี
ความเพยีรเสมอทีFจะบอกเขาเรืFองของพระเจา้สอนพวกเขาใหว้างใจใน
พระเจา้ชี6ใหเ้ห็นถงึความรักความหว่งใยของพระองค์ครคูดิวา่หลายครั6ง
ดาวดิใชค้วามสามารถดา้นดนตรีดดีพณิรอ้งเพลงพระเจา้ใหพ้วกเขาฟัง
ทกุคนเต็มใจยอมรับและนับถอืดาวดิในฐานะผูน้ําของพวกเขา

ตอ่จากนั6นไมน่านซาอลูก็นําพวกทหารเริFมออกตดิตามหาดาวดิอกี
คน้หาในทีFตา่งๆทีFคดิวา่ดาวดิจะไปเกอืบจะเป็นเหมอืนเลน่ซอ่นหากนัก็
ปานนั6น

อยูม่าวนัหนึFงพระคําของพระเจา้ก็มาถงึดาวดิโดยผูเ้ผยพระวจนะ
กาดวา่ใหเ้ขาและพวกพลรบีออกจากทีFกําบงันี6ดกีวา่และเขา้ไปในเขตคน
ยดูาห์ดาวดิก็นําพลไปหลบอยูใ่นป่าแหง่หนึFงทีFแผน่ดนิยดูาหต์ามคําบอก
ของผูเ้ผยพระวจนะกาด

รปู DD1-3:โดเอกบอกเรื(องดาวดิกบัอาหเิมเลคแกซ่าอลู
ขา่วเกีFยวกบัดาวดิและพวกก็ไปเขา้หขูองซาอลูจนได้ในวนันั6นซา

อลูประทบัอยูท่ีFเมอืงกเิบอาห์นัFงอยูใ่ตต้น้สนพรอ้มกบัหอกของพระองค์
อยูใ่นมอืรอบๆซาอลูก็มผีูร้ับใชแ้ละทหารยนือยูล่อ้มรอบซาอลูกลา่วแก่
พวกนั6นวา่“พวกเจา้ทกุคน!จนฟังใหด้ี…..พวกเจา้เป็นพวกทีFไมไ่ด้
เรืFองไมม่ใีครซกัคนทีFจะสตัยซ์ืFอตอ่ขา้จรงิๆไมม่ใีครบอกขา้ไดว้า่ดาวดิ
กบัพวกของมนัซอ่นอยูท่ีFไหนดาวดิมนัจะใหอ้ะไรแกเ่จา้ไดบ้า้ง?มนัจะ
ใหท้ีFดนิสวนองุน่แกเ่จา้ไดไ้หม?มนัจะแตง่ตั6งใหต้ําแหน่งของเจา้สงูขึ6น
ไดห้รอืเปลา่?หรอืใหข้า้วของเงนิทองมันจะมใีหเ้จา้และครอบครัวของ
เจา้ไดห้รอื?ทําไมพวกเจา้จงึรว่มกนัตอ่ตา้นขา้คดิกบฏตอ่ขา้แมแ้ตล่กู
ชายแท้ๆของขา้ก็กลบัเห็นเพืFอนดกีวา่พอ่ตวัเองเขา้ขา้งดาวดิตลอดมา
คดิคดิคดิ!พวกเจา้จงใชส้มองคดิ”

ทนัใดนั6นเองโดเอกก็กา้วออกมายนืขา้งหนา้ซาอลูและกลา่ววา่
“ขา้พระบาทเห็นดาวดิทีFเมอืงโนบกําลงัคยุกนักบัปโุรหติอาหเิมเลคพะ่ยะ่
คะ่อาหเิมเลคใหอ้าหารและอาวธุแกด่าวดิดว้ย”เมืFอซาอลูไดฟ้ังก็โกรธ
หวัฟัดหวัเหวีFยงโกรธอาหเิมเลคทีFใหค้วามชว่ยเหลอืดาวดิจงึออกคําสัFง
ดว่นใหไ้ปเรยีกพวกปโุรหติทกุคนเขา้เฝ้าทั6งครอบครัวของพวกเขาดว้ย
ปโุรหติทกุคนทีFอยูใ่นเมอืงโนบจงึเดนิทางมาเฝ้ากษัตรยิข์ี6อจิฉาทนัที
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รปู DD1-4:ซาอลูประหารอาหเิมเลค
อาหเิมเลคแตง่ตวัปโุรหติเขา้เฝ้าซาอลูโดเอกเป็นพยานฝ่ายซา

อลูเพืFอเอาโทษตอ่อาหเิมเลคเมืFอพบหนา้ซาอลูก็ไมร่รีอรบีตอ่วา่ดว้ย
อารมณร์อ้นทนัที“เจา้!ทําไมจงึรว่มกนัคดิกบฏตอ่เราโดยการใหอ้าหาร
และดาบแกด่าวดิจนมนัมกีําลงัขึ6นและคอยดกัเลน่งานเราอยูท่กุวนันี6”
อาหเิมเลคถงึกบัตกตะลงึทีFเห็นกษัตรยิโ์กรธหนา้ดําหนา้แดงแบบนี6เขา
ไมเ่คยรูด้ว้ยซํ6าไปวา่มปีัญหาเกดิขึ6นระหวา่งซาอลูกบัขวญัใจนักสูข้องคน
อสิราเอล(ดาวดิ)“โอ!้ขา้แตพ่ระราชาโปรดฟังขา้พระบาทเถดิมใีคร
บา้งในหมูท่หารหรอืผูร้ับใชข้องทา่นจะซืFอสตัยต์อ่ทา่นเหมอืนดาวดิเขา
เป็นทั6งพระราชบตุรเขยและเป็นหวัหนา้ทหารรักษาการณข์องพระองค์
เขาเป็นผูท้ีFมเีกยีรตใินวงัของพระองค์ขา้พระองคไ์มไ่ดท้ราบเรืFองนี6เลยวา่
ดาวดิกําลงัหนจีากพระองค”์

ซาอลูอยูใ่นอารมณโ์กรธไมฟ่ังเสยีงใดๆทั6งสิ6นเขาปักใจเชืFอวา่
อาหเิมเลครว่มมอืชว่ยเหลอืดาวดิจนไมย่อมสบืเรืFองใหแ้น่ชดัความอจิฉา
รษิยาในพระทยัของพระองคล์กึยิFงนักทําใหข้าดความรอบคอบและ
เหตผุลไปซาอลูกลบัตะคอกใสอ่าหเิมเลคไปวา่“อาหเิมเลค!วนันี6เจา้
จะตอ้งตายแน่ทั6งตวัเจา้และครอบครัวของเจา้ทกุคนดว้ย”ซาอลูไม่
สนใจเลยวา่ปโุรหติเป็นผูท้ีFพระเจา้ทรงเลอืกเป็นพเิศษทีFจะรับใชพ้ระองค์
ในพลบัพลานมสัการซาอลูสัFงทหารรักษาการณว์า่“ฆา่มันทั6งหมดฆา่
พวกปโุรหติของพระเจา้เสยีเพราะพวกมนัรว่มกนักบฏกบัดาวดิเพืFอสูก้บั
ขา้”แตท่หารทีFยนือยูท่ีFนัFนไมก่ลา้ทีFจะลงมอืเพราะเขาเกรงกลวัพระเจา้
“ขา้พระบาทฆา่ปโุรหติของพระเจา้ไมไ่ด”้ยิFงทําใหซ้าอลูโกรธเขา้ไปอกี
จงึหนัไปหาโดเอกรับสัFงวา่“เจา้!จงไปฟันปโุรหติเหลา่นั6น”(โดเอก
ไมใ่ชค่นอสิราเอลแตเ่ป็นคนเอโดม)โดเอกหนัไปควา้มดีดาบและสงัหาร
ปโุรหติทั6งสิ6นในวนันั6น85คนรวมทั6งผูห้ญงิเด็กเด็กทีFกําลงักนินมอยู่
โคลาและแกะดว้ย

มเีพยีงแตอ่าบยีาธารล์กูชายของอาหเิมเลคเทา่นั6นทีFหนรีอดพน้
มอืของซาอลูไปได้เขาตรงไปหาดาวดิยงัทีFซอ่นทนัที

รปูDD1-2:  อาบยีาธารบ์อกเรื(องแกด่าวดิ
เมืFออาบยีาธารบ์อกเรืFองราวทั6งสิ6นทีFเกดิขึ6นตอ่ครอบครัวของพวก

ปโุรหติแกด่าวดิดาวดิก็มคีวามเศรา้โศกเป็นอยา่งยิFงดาวดิทราบดวีา่
ตน้เหตขุองเรืFองทั6งหมดมาจากความอจิฉาและเห็นแกต่วัของซาอลูทํา
ใหห้ลายตอ่หลายคนตอ้งเดอืนรอ้นดาวดิกลา่วแกอ่าบยีาธารว์า่“วนันั6น
ทีFขา้ไปหาบดิาของทา่นและเห็นโดเอกขา้ก็รูว้า่เขาจะตอ้งฟ้องเรืFองใหซ้า
อลูรูแ้น่นอนขา้มสีว่นรับผดิชอบตอ่เหตกุารณน์ี6ขา้เสยีใจอยา่งทีFสดุหาก
วา่ทา่นจะอยูก่บัพวกขา้ทีFนีFขา้จะคุม้ครองทา่นเองทั6งความปลอดภยัและ
อาหารไดโ้ปรดอยูก่บัขา้เถดิ”อาบยีาธารต์ดัสนิใจทีFจะอยูก่บัดาวดิ
ตอ่ไปเราจะเห็นในพระคมัภรีว์า่อกีหลายปีตอ่มาอาบยีาธารจ์ะไดร้ับ
แตง่ตั6งใหเ้ป็นมหาปโุรหติแทนพอ่ของเขาและเขาไดอ้ยูร่ับใชต้ดิตามดา
วดิอยา่งสตัยซ์ืFอตลอดชวีติของเขา

เป็นเวลาหลายวนัทีFกษัตรยิซ์าอลูและเหลา่ทหารไดอ้อกลา่
ตดิตามดาวดิอยูใ่นทะเลทรายทําใหช้วีติของดาวดิและพวกพล
ยากลําบากอยา่งหนักตอ้งคอยแอบหลบซอ่นในป่าลกึในภเูขาและใน
ถํ6าทีFลว้นแตม่อีนัตรายแฝงอยู่ครแูน่ใจวา่หลายตอ่หลายครั6งทีFดาวดิจะ
ถามตวัเองวา่“เมืFอไรหนอทีFเกมซอ่นหานี6จะจบสิ6นเสยีท”ี
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รปู DD1-5:ดาวดิอธษิฐานตอ่พระเจา้
ดาวดิใชเ้วลานานในการอธษิฐานและคยุกบัพระเจา้ถงึแมว้า่ตอ้ง

วิFงหนตีลอดแตเ่ขาก็ยงัคงมัFนคงและมคีวามเชืFอในพระเจา้เขาถามพระ
เจา้และขอความชว่ยเหลอืจากพระองคท์กุวนัดาวดิไมย่อมใหค้วาม
ลําบากทีFเขาเจออยูข่ณะนี6ทําใหค้วามสมัพันธก์บัพระเจา้มนีอ้ยลงดาวดิ
ไดแ้ตง่บทเพลงสดดุถีวายแกพ่ระเจา้เขาบรรยายถงึสิFงทีFเกดิขึ6นทกุอยา่ง
ความรูส้กึลกึๆทีFไมเ่คยบอกคนอืFนดาวดิก็จะบอกแกพ่ระเจา้หมดดาวดิ
เคยรอ้งไหก้บัพระเจา้ดว้ย“สดดุี57”

ดาวดิเรยีนและฝึกทีFจะมอบปัญหาความกงัวลและสิFงทีFเขา
ตอ้งการหรอืจําเป็นตอ้งมแีกพ่ระเจา้โดยการอธษิฐานทกุวนัเขา
จําเป็นตอ้งถามขอคําปรกึษาจากพระองคใ์นการเปลีFยนทีFซอ่นตวัแตล่ะ
ครั6งและขอการทรงนําจากพระเจา้ครั6งแลว้ครั6งเลา่พระเจา้ปกป้องดาวดิ
ไวจ้ากซาอลูและครั6งหนึFงทีFเมอืงเคอลีาห์พวกชาวฟีลสิเตยีไดบ้กุเขา้
ปลน้เมอืงนําอาหารทรัพยส์นิของชาวเมอืงไปจนสิ6นดาวดิและคนของ
เขารูข้า่วนี6เขา้เขาก็อธษิฐานถามพระเจา้วา่ควรจะไปชว่ยชาวเมอืงนี6
หรอืไม่พระเจา้บอกใหเ้ขาไปและพระองคจ์ะทรงใหช้ยัชนะแกพ่วกเขา
แน่นอนแตพ่วกพลของดาวดิคดิวา่มนัเสีFยงอนัตรายเกนิไปทีFกลุม่คน
เล็กๆอยา่งพวกเขาจะไปสูก้บักองทพัใหญข่องฟีลสิเตยีซึFงมอีาวธุและ
ทหารพรอ้มสรรพและดาวดิก็เขา้ไปอธษิฐานตอ่พระเจา้อกีเป็นครั6งทีFสอง
และพระเจา้ทรงประทานกําลงัใจใหแ้กพ่วกเขาทกุคนเพืFอจะขึ6นไปสูก้บั
คนฟีลสิเตยีทกุคนขึ6นไปทีFเมอืงเคอลีาหแ์ละรบชนะเหมอืนดัFงทีFพระเจา้
บอกไว้

ซาอลูไดย้นิขา่วนี6เขา้เขาก็รบียกกองทพัไปทีFเมอืงเคอลีาหท์นัที
เพืFอลอ้มเมอืงไวแ้ละบงัคบัใหเ้มอืงนั6นมอบดาวดิออกมาแตข่อบคณุพระ
เจา้ทีFดาวดิทราบขา่วนี6เขา้เขาก็ทลูอธษิฐานถามพระเจา้อกีวา่ควรจะอยู่
ทีFนีFหรอืไม?่พระเจา้ตอบวา่“คนในเมอืงเคอลีาหจ์ะมอบเจา้ใหแ้กซ่าอลู
แน่นอนขอใหร้บีหนอีอกไปจากเมอืงนี6โดยเร็ว”ดาวดิเชืFอวา่พระเจา้พดู
จรงิทั6งตวัเขาและหน่วยกลา้ตายของเขาจงึออกจากเมอืงเคลอีาหท์นัที
และเขา้ไปซอ่นตวัอยูใ่นป่าใหญเ่มอืงศฟิ

รปู DD10-6:โยนาธานลกัลอบมาพบดาวดิที(ป่าใหญใ่นเมอืงศฟิ
อยูม่าวนัหนึFงขณะทีFดาวดิอยูใ่นทีFหลบซอ่นตวัพระเจา้ไดส้ง่

กําลงัใจมากมายแกด่าวดิโดยทีFเขาไดพ้บกบัโยนาธานเพืFอนสนทิโย
นาธานเสีFยงชวีติหลบพอ่เพืFอมาเยีFยมดาวดิเพืFอนรักของตนมนัชา่งเป็น
การพบปะทีFวเิศษเหลอืเกนิ!พวกเขาคงคยุกนัถงึหลายตอ่หลายเรืFอง
ผลดักนัเลา่ผลดักนัฟังและหนุนใจกนัใหเ้ขม้แข็งอดทนตอ่ไปโยนาธาน
ปลอบและหนุนใจดาวดิวา่“เพืFอนรักขออยา่กลวัไปเลยเพราะพอ่ของ
ขา้จะหาทา่นไมพ่บแน่นอนทา่นจะไดเ้ป็นกษัตรยิข์องอสิราเอลคนตอ่ไป
แน่นอนเพราะพระเจา้ทรงเลอืกทา่นและสญัญาไวแ้ลว้พระองคไ์ม่
เปลีFยนใจแน่นอนพอ่ของขา้ก็รูเ้รืFองนี6ดีเพยีงแตย่อมรับไมไ่ดเ้ทา่นั6น”
ดาวดิยนิดมีากทีFไดย้นิเพืFอนพดูเชน่นั6นเพราะแสดงถงึการยอมรับนํ6า
พระทยัของพระเจา้โยนาธานใหเ้กยีรตติอ่การเลอืกสรรของพระเจา้และ
โยนาธานก็นับถอืเพืFอนของเขามากทั6งสองก็กระทําสญัญากนัอกีตอ่หนา้
พระเจา้กอ่นทีFจะแยกจากกนัโดยหารูไ้มว่า่การพบกนัครั6งนี6จะเป็นครั6ง
สดุทา้ยของพวกเขาทั6งสอง
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รปู DD 1-3:  ซาอลูตามดาวดิไปยงัแหลง่ที<ซอ่น
ซาอลูยงัไมล่ดละที0จะตามลา่ดาวดิมคีนบางคนที0อยูใ่น

เมอืงศฟิไดเ้สนอหนา้หวงัวา่จะไดร้ับรางวลัจากซาอลูพวกเขา
บอกซาอลูวา่ดาวดิไดซ้อ่นตวัอยูใ่นป่าใหญศ่ฟิและกอ็ยูใ่กล้
กบับรเิวณของตน“ดาวดิมนัซอ่นตวัอยูใ่นเมอืงของเราเป็นที0ๆ
เรารูจ้ักดีและเราจะพาพระองคไ์ปดว้ยตวัของเราเองและจะ
มอบดาวดิไวใ้นมอืของพระองคด์ว้ย”ซาอลูจงึสั0งใหม้บีางคน
ไปซุม่ดกูอ่นเพื0อความแน่นอนแลว้พระองคจ์งึจะตามไป

แตว่า่ขา่วนีOกเ็ล็ดลอดออกไปเขา้หดูาวดิจนได้ทัOงดาวดิ
และพวกกพ็ากนัอพยพไกลออกไปอกีในถิ0นทรุกนัดารเมื0อซา
อลูทราบกต็ดิตามลงไปที0ถิ0นทรุกนัดารเชน่กนัซาอลูกบัพวก
ทหารอยูอ่กีทางฟากหนึ0งของภเูขาดาวดิกบัคนของทา่นกอ็ยูท่ี0
อกีฟากหนึ0งของภเูขาเดยีวกนัดาวดิรบีหนจีากซาอลูพวกของ
ซาอลูกไ็ลต่ามรน่มาเรื0อยๆขณะนัOนเองกม็ผีูส้ง่ขา่วของซา
อลูมาบอกแกพ่ระองคว์า่จะตอ้งรบีกลบัเขา้เมอืงเดีTยวนีOเพราะ
พวกชาวฟีลสิเตยียกกองทพัมาปลน้แผน่ดนิของเราแลว้ซาอู
ลจงึตอ้งตดัใจกลบัเมอืงเพื0อรบกบัพวกฟีลสิเตยี

รปู DD1-5:  ดาวดิซอ่นตวัอยูใ่นถํBา
ดาวดิกบัพวกกป็ลอดภยัอกีครัOงหนึ0งพวกเขาจงึพากนัไป

อาศยัอยูใ่นถํOาแหง่หนึ0งที0เมอืงเอนเกดีหลงัจากที0ซาอลูสูก้บั
พวกฟีลสิเตยีเสร็จแลว้กน็ําพลทหารสามพันคนออกคน้หา
ตดิตามดาวดิตอ่ไปเฮอ้!!ไมรู่จ้ะอะไรกนัหนักกนัหนา…เมื0อ
ดาวดิและพวกพบถํOาแหง่หนึ0งที0ลกึมากพวกเขากพ็ากนัหลบ
ในถํOานัOนอยูใ่นสว่นที0ลกึที0สดุของถํOาและนั0นกค็อืที0ซอ่นแหง่
ใหมข่องพวกเขา

รปู DD1-7:ดาวดิไวพ้ระชนมซ์าอลูที<เอนเกดี
ฝ่ายซาอลูกบัเหลา่ทหารตา่งกพ็ากนัเหน็ดเหนื0อยตอ่การ

เดนิทางและเพิ0งจะผา่นการรบมาหยกๆพวกเขาตอ้งการ
พักผอ่นซกันดิหน่อยจงึพากนัเขา้ไปพักที0ถํOาแหง่หนึ0งที0พวก
เขาพบกลางทางถํOานัOนเป็นถํOาใหญม่ากทเีดยีวแตพ่วกเขาก็
พากนัพักอยูแ่ถวๆรมิปากถํOาเทา่นัOนไมไ่ดเ้ขา้ไปในสว่นที0ลกึ
ในถํOามดืมากทําใหม้องไมเ่ห็นไดช้ดัมากเทา่ไรโดยหารูไ้มว่า่นีO
เป็นที0แหง่เดยีวกบัพวกของดาวดิหลบซอ่นอยูใ่นสว่นกน้ถํOา!
ซาอลูไมไ่ดไ้หวตวัหรอืสงัเกตอะไรเป็นพเิศษเลยมคีนสง่ขา่วนีO
ใหแ้กด่าวดิทราบทกุคนกเ็ตรยีมพรอ้มเต็มที0ๆจะสูจ้นเลอืด
หยดสดุทา้ยพวกของดาวดิสามารถเห็นฝ่ายของซาอลูได้
อยา่งชดัเจนเพราะแสงจากปากถํOาเป็นใจใหพ้วกเขาเห็นได้คน
สง่ขา่วไปบอกดาวดิวา่“วนันีOเป็นวนัที0พระเจา้ทรงใหศ้ตัรขูอง
ทา่นอยูใ่นมอืทา่นแลว้ทา่นจะฆา่เขาเดีTยวนีOกไ็ด้ดซูหิลบักนั
หมดและถา้ทา่นไมฆ่า่ซาอลูตอนนีOซาอลูนั0นแหละที0จะฆา่
ทา่นทนัททีี0เขามโีอกาส”

แตด่าวดิกลา่วแกค่นของทา่นพรอ้มกบัสา่ยหวัวา่“ขอ
พระเจา้หา้มเราไมใ่หท้ํารา้ยซาอลูเถดิเพราะเขาเป็นคนที0พระ
เจา้ทรงเลอืกใหเ้ป็นกษัตรยิก์อ่นขา้พระเจา้จะทรงประหารซาอู
ลเองเมื0อถงึเวลาของพระองค์เราจะไมต่อบแทนความชั0วดว้ย
ความชั0วหรอก”แตค่นของดาวดิตอ้งการที0จะฆา่ซาอลูเสยี
และไมเ่ขา้ใจดาวดิเลยซกันดิเดยีวดาวดิจงึออกคําสั0งหา้ม
เด็ดขาดไมใ่หใ้ครแตะตอ้งทํารา้ยซาอลูแมแ้ตน่อ้ยสว่นดาวดิก็
ลกุขึOนยอ่งเขา้ไปหาซาอลูชกัมดีออกมาและตดัชายเสืOอของ
ซาอลูเสยีฝ่ายซาอลูเมื0อเสร็จธรุะแลว้กล็กุขึOนจะยกพลของตน
ออกตดิตามดาวดิตอ่ไป
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รปูDD 1-8:ดาวดิกลา่วตอ่กษตัรยิซ์าอลู
ดาวดิรอโอกาสเมื0อซาอลูยกขบวนไกลพอประมาณจาก

ถํOาเขาจงึออกมายนืที0ปากถํOาและตะโกนตามหลงัซาอลูวา่
“ขา้แตพ่ระราชาเจา้นายของขา้พระบาท!”ทนัทซีาอลูกเ็หลยีว
หนัดูเห็นดาวดิยนือยู่และตอนนีOซาอลูกส็งัเกตเห็นดว้ยวา่ดา
วดิยนือยูใ่นบรเิวณเขตถํOาที0พระองคเ์พิ0งพักไปเมื0อกีOนีOดาวดิก็
กม้ลงถวายบงัคมซาอลูถงึดนิและกลา่ววา่“ทําไมฝ่าบาทจงึ
ฟังเสยีงคนที0คอยยยุงวา่ขา้พระบาทจะทํารา้ยพระองค์และ
วนันีOพระองคก์ร็ูช้ดัแลว้วา่ขา้พระบาทไมม่ปีระสงคอ์ยา่งนัOนเลย
เพราะวนันีOถงึแมจ้ะมโีอกาสฆา่พระองคไ์ด้แตข่า้พระบาทก็
ไมไ่ดล้งมอืเพื0อใหเ้กยีรตแิกพ่ระเจา้และเพื0อแสดงวา่ขา้พระ
บาทไมไ่ดค้ดิที0จะทํารา้ยพระองคเ์ลยขอพระองคท์รงดวูา่นี0คอื
อะไร?นี0คอืชายเสืOอคลมุของพระองคท์ี0ขา้พระบาทตดัมาขา้
พระองคไ์วช้วีติพระองค์และไมไ่ดท้ําบาปตอ่พระองค์ถงึแม้
พระองคจ์ะตามลา่เพื0อฆา่หมอ่มฉันกต็ามพระเจา้จะทรงเป็นผู้
ตดัสนิเรื0องระหวา่งเราเองและพระองคจ์ะเป็นผูท้ี0ตอบแทนฝ่า
พระบาทเองหมอ่มฉันเป็นเหมอืนสนุัขที0ตายแลว้เหมอืนตวั
หมดัไมเ่หมาะสมที0พระราชาแหง่อสิราเอลจะเสยีเวลาไลล่า่
เลย”

เมื0อซาอลูไดย้นิและฟังเสยีงของดาวดิจติใจของ
พระองคก์อ็อ่นลงถงึกบัทรงกนัแสงออกมาซาอลูยงัจําไดว้า่
ครัOงหนึ0งพระองคเ์คยรักดาวดิเหมอืนกบัเป็นลกูของตนเองใน
ที0สดุซาอลูจงึตรัสวา่“ดาวดิเอย๋!เจา้กด็กีวา่ขา้เสยีอกีเพราะ
เจา้ตอบแทนการรา้ยที0ขา้ทําดว้ยการดีวนันีOเจา้ไดพ้สิจูนแ์ลว้วา่
เจา้ไมไ่ดค้ดิรา้ยตอ่ขา้เจา้ไวช้วีติขา้ถงึแมจ้ะมโีอกาสฆา่เสยี
ขอพระเจา้ทรงเมตตาตอ่เจา้เหมอืนกบัที0เจา้เมตตาตอ่ขา้วนันีO
ขา้รูแ้น่วา่เจา้จะไดเ้ป็นกษัตรยิข์องอสิราเอลตอ่ไป”เมื0อกลา่ว

เสร็จแลว้ซาอลูกย็กพลกลบัไปตามทางของทา่นยงัราชวงัเขา
เลกิตดิตามดาวดิตอ่ไปแตด่าวดิและพวกกพ็ากนัอพยพไปหาที0
ซอ่นแหง่ใหมใ่หพ้น้จากสายตาของซาอลูเนื0องจากไมรู่ว้า่ซา
อลูจรงิใจหรอืไม่

ดาวดิรูว้า่เขาจะไดเ้ป็นกษัตรยิใ์นวนัหนึ0งแตด่าวดิแสดง
ใหเ้ห็นวา่เขาจะไมใ่จรอ้นแยง่ชงิตําแหน่งนีOจากซาอลูแตจ่ะรอ
เวลาของพระเจา้แทนเราไดร้ับบทเรยีนวา่หลายครัOงพระเจา้
ทรงทําสะอาดชวีติของเราใหด้ขีึOนเขม้แข็งขึOนจากเหตกุารณท์ี0
ยากๆหรอืจากปัญหาตา่งๆที0เขา้มา

มบีางคนไมช่อบเราและพยายามทํารา้ยเราทัOงรา่งกาย/
จติใจแตเ่มื0อเรายอมจํานนตอ่พระเจา้และใหท้กุอยา่งขึOนกบั
พระองคเ์พยีงผูเ้ดยีวไมข่ึOนกบัมนุษย์เงนิการศกึษาหนา้ที0
การงานขนมเพื0อนๆหรอืพยายามจะแกแ้คน้ตอบแตเ่ราตอ้ง
รูจ้ักฝึกบงัคบัตนเองซาอลูเป็นตวัอยา่งที0ดใีหเ้ราเห็นไดว้า่เขา
เป็นคนไมร่อคอยพระเจา้ไมม่กีารบงัคบัตนเองเอาแตใ่จ
ตวัเองเป็นใหญ่อยากจะนําชวีติของตนเองมากกวา่ใหพ้ระเจา้
เป็นผูน้ํา

เราตอ้งขอพระเจา้ใหช้ว่ยเราที0จะไมแ่กแ้คน้คนอื0นกลบั
รอใหพ้ระองคเ์ป็นผูจ้ัดการและใหพ้ระองคเ์ป็นเจา้ชวีติของเรา
เหมอืนกบัที0ดาวดิยอมตอ่พระเจา้



DD 1-8



บทเรยีนที<  2“พระเจา้ทรงปกป้อง
ดาวดิ”

1 ซามเูอล25-26

ตอนที<  1  ดาวดิกบันางอาบกีายลิ
รปู DD2-1:คนของดาวดิขอสว่น
แบง่อาหารจากนาบาล

มีชายผูร้ํ0ารวยคนหนึ0งชื0อว่านา
บาล เขาเป็นเจา้ของฝงูแกะ 3,000 ตวั 
และฝงูแพะ 1,000 ตวั ดาวดิกบัคนของ
เขาไดค้อยช่วยเหลือและคุม้ครองภัย
ใหแ้กพ่วกคนเลีOยงแกะของนาบาลจาก
พวกคนฟีลสิเตียและคนอามาเลขซึ0ง
เป็นศัตรูสําคัญของชาวยวิ เพราะเขต
เมืองที0เขาอาศัยอยู่นีOเป็นชายแดนซึ0ง
มักจะมีพวกต่างชาตเิขา้มาปลน้ขโมย
แกะหรือแพะบ่อยๆคนพวกนีOจะมาก่อ
ความวุ่นวายเดือนรอ้นในถิ0นชายแดน
ของอสิราเอลอยู่เสมอ สว่นดาวดิเองก็
พักอยู่ใกลพ้วกเลีOยงแกะนีO ตอนนีOดาวดิ
มพีวกเพิ0มขึOนเป็นชายหนุ่มทัOงหมด 600 
คนแลว้  เมอืงนีOอยู่คนละฟากกับเมอืง
หลวงที0ซาอลูอยู ่ ทําใหเ้ป็นที0ปลอดภัย
ขึOน ถงึแมว้่าซาอูลเคยสัญญาว่าจะเลกิ
ตดิตามก็ตาม แต่ซาอูลเคยผดิสัญญา
แลว้หนึ0งครัOง ดาวดิไดช้่วยเหลือพวก

เลีOยงแกะนีOอย่างเต็มกําลังทัOงกลางวัน
และกลางคนื ซึ0งเป็นธรรมเนียมของยวิ
ที0ตอ้งตอบแทนความช่วยเหลือเมื0อมี
งานเลีOยงฉลอง หรอืงานตัดขนแกะขาย 
เป็นเรื0องที0เหมาะสมหรือธรรมเนียม
ปฏบิตัทิี0ทกุคนรู้

ในฤดูหนาว พวกของดาวดิก็อยู่
ใกลแ้ละคอยดูแลฝูงแกะของนาบาล
พวกคนใชข้องนาบาลรูจ้ักกับดาวดิและ
พวกของเขาอย่างดี และขณะนีOก็ถึง
เวลาที0นาบาลมีงานเลีOยงฉลองตัดขน
แกะ นาบาลไดเ้ตรียมอาหารต่างๆไว้
มากมายเพื0อเลีOยงทกุคนที0ทํางานใหแ้ก่
เขา ดาวดิไดข้า่วและรูว้า่นีOเป็นเวลาดทีี0
เขาจะขอแบง่ปันอาหารบา้งจากนาบาล
เพื0อเป็นค่าจา้งและแจกใหแ้กพ่วกของ
ตน และนาบาลก็คงไม่เดอืดรอ้นอะไร 
เพราะเขารํ0ารวยและมอีาหารมากมาย

ดาวดิจงึสง่ชายหนุ่มสบิคนไปพบ
นาบาล หลังจากทัOงสิบคนเคารพนา
บาลและแนะนําชื0อของดาวดิใหน้าบาล
ทราบ  “เรารูว้่าท่านมีฝูงแกะมากมาย 
และอาหารเหลอืเฟือในงานเลีOยงนีO พวก
เราไดคุ้ม้ครองดแูลแกะของทา่นอยา่งดี
ตลอดฤดหูนาวนีO และไมม่แีกะของทา่น
แมแ้ต่ตัวเดียวที0ถูกขโมยไป พวกเรา

เป็นเหมอืนกําแพงเฝ้าสมบัตขิองท่าน
อย่างเขม้แข็ง รวมทัOงคนดูแลแกะของ
ทา่นก็รูเ้รื0องด ีพวกเขาจะบอกความจรงิ
ท่านว่าเรื0องนีOจริงหรือไม่ และขณะนีO
ท่านกําลังมีงานเลีOยงใหค้นงานของ
ทา่นดว้ยอาหารมากมาย ในนามของดา
วดิขอใหท้่านโปรดเมตตาต่อเราดว้ย 
และแบ่งปันอาหารแก่พวกเราบา้งเพื0อ
เป็นค่าตอบแทนแรงงานตลอดฤดู
หนาว” 

สิ0งที0ดาวดิทํานีOเป็นเรื0องธรรมดา
ในถิ0นนีOที0จะรับค่าจา้งจากเจา้ของแกะ 
และเจา้ของแกะส่วนมากก็ยินดีที0จะ
มอบอาหารใหแ้กผู่ท้ี0รักษาแกะของเขา 
แต!่ นาบาลเขาเป็นคนเห็นแกต่วัอยา่ง
รา้ยกาจ ไมม่คีวามยตุธิรรมหรอืใจกวา้ง
เลย เขาตอบคนของดาวดิดว้ยนํOาเสยีง
ที0หว้นหา้ววา่  “เชอะ! ดาวดิเป็นใคร? 
ทําไมขา้ตอ้งเอาขา้วของขา้ นํOาของขา้ 
เนืOอของขา้ไปแจกจ่ายใหแ้ก่ใครก็ไม่รู ้
เฮอ้! แตข่า้ก็ไดข้า่วมาน่ะวา่ สมัยนีOมี
พวกคนใชเ้ยอะแยะที0ชอบวิ0งหนเีจา้นาย
ของตวัเอง”  คําตอบของนาบาลเป็นคํา
กระทบที0เจ็บปวดมาก เขาปฏเิสธคําขอ
ของดาวดิและดถูกูคนของดาวดิ
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รปู DD2-2:ดาวดิยกพวกไปเพื<อสงัหารนาบาล
เมื0อทัOงสบิคนกลบัไปรายงานตวัตอ่ดาวดิและบอกทกุคํา

ที0นาบาลกลา่วแกพ่วกตนใหด้าวดิฟังนาบาลเปรยีบเทยีบดาวดิ
เป็นเหมอืนคนใชท้ี0ทําผดิตอ่ซาอลูและตอ้งวิ0งหนมีาอยูใ่นถิ0น
ทรุกนัดารแบบนีOแทนนี0จะมองดาวดิวา่เป็นผูท้ี0รักษาสมบตัฝิงู
แกะและคนงานของเขาหรอืเป็นผูน้ําของชายหนุ่มที0คุม้ครอง
คนของตนขณะทํางานกลางฤดหูนาวดาวดิรูส้กึรอ้นผา่วความ
โกรธพลุง่ขึOนทนัทีทําใหเ้ขาขาดความรอบคอบและสตไิปดา
วดิตดัสนิใจวา่นาบาลและทกุคนในบา้นจะตอ้งไดร้ับการลง
โทษอยา่งสาสม“จงเตรยีมอาวธุของพวกทา่นใหพ้รอ้ม!”ดา
วดิออกคําสั0งเสยีงเขม้“หลงัจากที0พวกเราไดป้กป้องรักษา
ของๆคนๆนีOแมแ้ตแ่กะตวัเดยีวของเขาเรากไ็มใ่หห้ายไปแต่
เขากลบัตอบแทนเราดว้ยวธินีีOนาบาลคนนีOจะตอ้งตายแน่นอน
พรอ้มกบัทกุคนในครอบครัวของเขาดว้ย”ดาวดิกลายไปมี
นสิยัเหมอืนซาอลูตัOงแตเ่มื0อไรหนอ!ดาวดิคาดดาบของเขาไว้
พรอ้มและนําชายหนุ่ม400คนไปกบัตนสว่นอกี200คนให้
อยูเ่ฝ้าของในที0ซอ่นตวัพวกเขาออกเดนิทางทนัทอียา่งไม่
ลงัเล

ถงึแมว้า่กษัตรยิซ์าอลูจะเคยทําตอ่ดาวดิหนักกวา่นีOรา้ย
กวา่นีOดาวดิยงัไมย่อมลงมอืสูต้อบหรอืหาทางสูก้บัพระองคเ์ลย
ดาวดิเลอืกที0จะใหพ้ระเจา้เป็นผูท้ี0ตอบสนองการกระทําของซา
อลูเองแตใ่นเรื0องนาบาลดาวดิกลบัรูส้กึวา่มนัตา่งกนัดาวดิไม่
อธษิฐานไมค่อยพระเจา้แตต่ัOงใจแน่วแน่ที0จะฆา่ลา้งตระกลนูา
บาลผูไ้มรู่จ้ักคณุคนผูเ้ห็นแกต่วัผูใ้จแคบผูส้ามหาวกา้วรา้ว
และไรค้วามเมตตา

รปู DD2-3นางอาบกีายลิทราบเรื<อง
ณ ที0บา้นของนาบาลมเีหตกุารณอ์ื0นเกดิขึOน คนเลีOยงแกะ

ของนาบาลคนหนึ0งรบีวิ0งไปบา้น และบอกขา่วนีOแกน่างอาบกีายิ
ลซึ0งเป็นภรรยาของนาบาลใหท้ราบเรื0องโดยดว่น อาบกีายลิ
เป็นผูห้ญงิสวยมาก และมคีวามฉลาดรอบครอบ ผดิกบัสามี
ของนางลบิลบั

คนเลีOยงแกะอธบิายทกุอยา่งที0เกดิขึOน  “เจา้นายของเรา
ดวุา่คนพวกนัOนอยา่งแรง ดาวดิและคนของเขาดตีอ่พวกเราที0
ทุง่นาจรงิๆเขาเป็นเหมอืนกําแพงแข็งแรงของพวกเราทัOง
กลางคนืและกลางวนั แตว่า่ตอนนีOทา่นจะทําอยา่งไรกร็บีๆ เถดิ 
เพราะดาวดิกบัพวกคงไมไ่วห้นา้นายของเราแน่  เลย ทา่นกร็ูว้า่
นายนัOนเป็นคนพดูไมรู่เ้รื0อง สามหาว ใครพดูดดีว้ยกไ็มไ่ด”้

อาบกีายลิรูจ้ักสามขีองนางดกีวา่ใครหมด นางรูด้วีา่ไมม่ี
ทางที0นางจะไปพดูเปลี0ยนใจของนาบาลโดยใชเ้หตผุลได ้และ
นาบาลกด็ื0มเหลา้เสมอในงานเลีOยง ป่านนีOคงเมาไมไ่ดเ้รื0องอยู่
ที0งานแน่นอน เห็นจะไมม่ปีระโยชนห์รอืชว่ยใหอ้ะไรดขีึOนมาได้
เลย หากไปเผชญิหนา้กบันาบาลตอนนีO  อาบกีายลิรูว้า่นาง
ตอ้งตดัสนิใจโดยเร็ววา่จะทําประการใด เพราะขณะนีOทกุคนใน
ครอบครัวกําลงัอยูใ่นอนัตรายที0ใกลเ้ขา้มาทกุท ีนางคดิวา่บาง
ทดีาวดิอาจจะมเีหตผุลกไ็ดห้ากนางไดพ้บและคยุขอรอ้งตอ่ดา
วดิ คดิไดด้งันัOนกส็ั0งคนใชท้นัทใีหต้ระเตรยีมอาหารมากมาย มี
ทัOงขนมปังสองรอ้ยกอ้น นํOาองุน่อกีสองถงุหนังใหญ ่แกะที0ทํา
เสร็จพรอ้มจะยา่งอกีหา้ตวั ขา้วคั0วหา้ถงั องุน่แหง้สองรอ้ยชอ่ 
และขนมมะเดื0อสองรอ้ยแผน่ ใหเ้อาของทัOงหมดบรรทกุบนหลงั
ลาลว่งหนา้ไปกอ่นนาง เพื0อจะใหด้าวดิเห็นกอ่นได ้เมื0อสั0งเสร็จ
นางกร็บีขึOนลาของตนออกตดิตามไปใกล้ๆ เพื0อพบกบัดาวดิ
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รูปDD2-4:นางอาบกีายลิใหเ้กยีรติ
แกด่าวดิ

เมื0อนางเห็นดาวดิและคนของเขา
นางก็ลงจากหลังลาทันทีตรงเขา้ไปและ
คํานับกม้หนา้ลงซบกับดนิที0เทา้ของดาวดิ
“ขอท่านไดโ้ปรดฟังดฉิันบา้งขอให้
ความผดินีOตกแกด่ฉิันเถดิเพราะดฉิันไม่ได้
เห็นคนของท่านที0สง่ไปหาเลยขอท่าน
อย่าเอาความกับนาบาลคนนีOเลยชายคนนีO
เป็นคนสามหาวชื0อของเขาก็บอกถงึนสิัย
ของเขาแลว้นาบาลแปลว่า‘โง่’ดฉิันเป็น
ภรรยาของชายคนนีOชื0อว่าอาบกีายลิได้
โปรดอย่าใสใ่จและใหอ้ภัยแกเ่ขาดว้ยเถดิ”
อาบกีายลิขอรอ้งดาวดิดว้ยเสยีงสภุาพและ
อ่อนหวาน“กรุณารับอาหารจากมอืของ
ดฉิันที0ดฉิันเตรยีมมาใหแ้กท่่านและคน
ของท่านคนเลีOยงแกะของเราไดบ้อก
ความจรงิทุกอย่างถงึสิ0งดแีละความ
ชว่ยเหลอืทุกอย่างที0ท่านทําต่อพวกเรา
ทัOงสิOนแน่นอนที0สดุพวกเราเป็นหนีOค่าจา้ง
แกท่่านทุกคนดฉิันรูว้่าวันหนึ0งพระเจา้จะ
ทรงโปรดใหท้่านเป็นพระราชาแห่ง
อสิราเอลและเมื0อวันนัOนมาถงึท่านก็จะไม่
ตอ้งเสยีใจที0ฆ่านาบาลและครอบครัวของ
เขาเพราะขาดสติและทําการแกแ้คน้เสยี
เอง”

ดาวดิรูส้กึทึ0งและแปลกใจในคําพูด
ของนางคําพูดของนางชว่ยใหด้าวดิไดค้ดิ
มากขึOนอารมณ์โกรธของเขาเริ0มเบาบาง

ลงดาวดิทราบแลว้ว่าพระเจา้ทรงสง่อาบี
กายลิมาพบเขาเพื0อหยุดเขาที0จะฆ่านา
บาลเสยีดาวดิยังทราบอกีว่าความโกรธทํา
ใหเ้ขาแสดงออกและตัดสนิใจทําในสิ0งที0
โง่เขลามากดาวดิจงึกลา่วตอบว่า
“สาธุการแด่พระเจา้ที0พระองคส์ง่นางมา
พบและหยุดเราในการแกแ้คน้ดว้ยมอืของ
เราเองและขอพระองคอ์วยพรนางที0ชว่ย
ใหเ้ราไม่ทําผดิ”อาบกีายลิมอบอาหารที0
นางเตรยีมมาทัOงหมดใหแ้กค่นของดาวดิ
พวกเขาก็รับสว่นแบ่งอาหารนัOนมาอาบี
กายลิดใีจมากที0สดุที0คําพูดแนะนําของ
นางชว่ยใหด้าวดิระงับโทสะและคดิได้ทัOง
สองฝ่ายต่างก็แยกจากกันกลับไปยังที0พัก
ของตน

รูปDD2-1:นาบาลสิBนใจ
กาลเวลาก็ไดพ้สิจูน์ว่าดาวดิไม่

จําเป็นตอ้งแกแ้คน้ต่อนาบาลคนที0ทําผดิ
ต่อเขาเพราะว่าพระเจา้ทรงจัดการนาบาล
ดว้ยวธิกีารและเวลาของพระองคเ์องเรื0อง
เกดิขึOนหลังจากนัOนไม่กี0วันในวันที0อาบกีา
ยลิกลับบา้นก็พบกับงานเลีOยงฉลอง
ยิ0งใหญ่ที0นาบาลจัดขึOนอย่างกับงานเลีOยง
ของราชานาบาลดื0มเหลา้เสยีจนเมายํTาเป
พูดกันไม่รูเ้รื0องนางจงึไม่ไดพู้ดเรื0องที0
เกดิขึOนใหเ้ขาฟังวันนัOนเมื0อวันรุ่งขึOนมาถงึ
นางจงึบอกเรื0องทุกอย่างที0ดาวดิยกพวกมา
เพื0อจะฆ่าเขาและทุกคนในครอบครัวเมื0อ

นาบาลไดร้ับฟังถงึอันตรายที0อาจจะเกดิขึOน
จากนสิัยอันโง่เขลาของตนหัวใจของเขา
ก็เกดิช็อคและมอีาการเป็นอัมพาตไม่
สามารถกระดุกกระดกิหรอืเคลื0อนไหวได้
เลยอกีประมาณสบิวันก็เกดิหัวใจวายและ
สิOนชวีติไปในที0สดุ

รูปDD2-4:ดาวดิสูข่อนางอาบกีายลิ
ต่อมาเมื0อดาวดิไดท้ราบเรื0องว่านา

บาลไดส้ิOนชวีติแลว้หลังจากการไวทุ้กข์
เขาก็จัดการสง่คนไปสูข่อนางอาบกีายลิ
และนางอาบกีายลิก็ยนิดอีย่างมากที0จะ
แต่งงานกับดาวดิจงึตอบตกลงไปเมื0อดา
วดิทราบเรื0องเขาดใีจมากที0จะไดห้ญงิที0
ฉลาด,รักพระเจา้แถมสวยมากอกีดว้ยมา
เป็นภรรยาของตนสิ0งที0ประทับใจดาวดิ
เห็นจะเป็นที0อาบกีายลิชว่ยเหลอืเขาไม่ให้
ทําผดิบาปต่อพระเจา้โดยการฆ่านาบาล
เพราะความโกรธ

พระคัมภรีบ์อกเราว่า“…อย่าทํา
การแกแ้คน้แต่จงมอบการนัOนไว้แลว้แต่
พระเจา้จะทรงลงพระอาชญาเพราะมคีํา
เขยีนไวใ้นพระคัมภรีว์่าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
ตรัสว่าการแกแ้คน้เป็นของเราเราเองจะ
ตอบสนอง”พระเจา้ทรงสั0งสอนใหเ้ราไม่
ตอ้งเป็นคนเจา้คดิเจา้แคน้ต่อคนที0ทําไม่ดี
ต่อเราเพราะพระองคท์รงรูแ้ละรักเรามาก
พระองคจ์ะทรงจัดการเองในเวลาและวธิี
ของพระองค์
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ตอนที&   2  ดาวดิไวพ้ระชนมก์ษตัรยิซ์าอลู
รปูภาพที&   DD1-3  ซาอลูออกตามลา่ดาวดิอกี

เวลาผา่นไปกษัตรยิซ์าอลูกเ็ริ6มออกตามลา่ดา
วดิอกีจนไดใ้นแถบถิ6นทรุกนัดารดาวดิกย็งัไม่
ทราบเรื6องแตไ่ดย้า้ยอพยพพรรคพวกของเขาและ
ครอบครัวมุง่หนา้เพื6อหาที6ซอ่นตวัแหง่ใหม่มี
สายลบัคนหนึ6งเป็นชาวบา้นจากเมอืงศฟิไดเ้ขา้เฝ้า
ซาอลูเพื6อบอกที6ซอ่นของดาวดิแกซ่าอลูใหท้ราบ

ซาอลูจงึรวบรวมพลทหารสามพันคนออก
ตดิตามดาวดิทันทีเมื6ออยูใ่นถิ6นทรุกนัดารกใ็กลค้ํ6า
แลว้จงึปักเต็นทต์ัPงคา่ยคา้งคนืกนัตัPงใจวางแผน
กนัวา่พอตอนเชา้กจ็ะโจมตพีวกของดาวดิทันที

รปู DD2-5:ดาวดิและอาบชียัแอบเขา้ไปใน
คา่ยของซาอลู

ดาวดิไดข้า่วลอืแวว่มาวา่ซาอลูอยูใ่กลแ้ค่
เอืPอมและพรอ้มจะโจมตตีนไดท้กุเมื6อแตด่าวดิยงั
ไมแ่น่ใจวา่จรงิหรอืไม?่เพราะซาอลูเคยสญัญากบั
ตนวา่จะเลกิตดิตามเขาแลว้ดาวดิจงึตดัสนิใจ
สง่ออกไปสบืดวูา่เรื6องนีPจรงิหรอืไม่กลุม่คนสอด
แนมออกไปในคนืนัPนแฝงตวัทา่มกลางความมดืใต้
แสงจันทร์ลดัเลาะไปตามพุม่ไม้เมื6อผูส้อดแนม

กลบัมาพรอ้มกบัรายงานวา่เรื6องนีPเป็นความจรงิ
และซาอลูกต็ัPงคา่ยพักคา้งคนือยูไ่มไ่กลจากที6ซอ่น
ตวันีPเลยอนัตรายอยูใ่กลแ้คป่ลายจมกูเทา่นัPนดา
วดิตอ้งคดิแกไ้ขสถานการณโ์ดยดว่นซํPายงัเป็น
ตอนกลางคนืการอพยพกค็งจะยากลําบากอยู่
เพราะตอนนีPกม็พีวกผูห้ญงิและเด็กๆเพิ6มขึPนมา

ทันใดดาวดิกม็คีวามคดิเขาถามคนของตนวา่
“ขา้จะแอบเขา้ไปในคา่ยของซาอลูเองใครอาสาจะ
ไปกบัขา้บา้ง?”วธินีีPฟังดเูหมอืนกบัวา่จะไมไ่ดผ้ล
ทําไมดาวดิถงึจะลงไปในคา่ยมันเป็นเรื6องน่ากลวั
และอนัตรายมากเขาอาจจะถกูทหารยามจับได้ใคร
อยากจะไปกบัดาวดิกนัละ่?เกอืบจะเป็นทันททีี6อา
บชียัตอบเขา“ขา้จะลงไปกบัทา่นเอง!”

ในคนืนัPนดาวดิและอาบชียักร็บีออกเดนิทาง
ทัPงสองระวงัอยา่งที6สดุพยายามแอบยอ่งดว้ยฝีเทา้
ที6เบากรบิเพราะเกรงวา่ทหารจะไดย้นิเสยีงของพวก
เขาเพราะมทีหารยามเฝ้าระวงัอยู่แตเ่มื6อทัPงสอง
เขา้ไปในบรเิวณคา่ยกพ็บวา่ทกุคนในคา่ยตา่งพากนั
หลบัสนทิไปหมด
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รปูDD2-6:ดาวดิไวพ้ระชนมก์ษตัรยิซ์าอู
ลอกีครั? ง

โดยเร็วที*สดุดาวดิกบัอาบชียัรบีเขา้ไปถงึ
คา่ยทพัชั>นในซึ*งเป็นที*ตั>งเต็นทข์องซาอลูและ
กเ็ป็นเหมอืนดงัที*เขาคาดหมายไวค้อืซาอลูกําลงั
หลบัสนทิอยูโ่ดยมหีอกปักดนิอยูท่ี*ศรษีะและมี
เหยอืกนํ>าวางอยูใ่กล้ๆดว้ยสว่นพวกทหาร
อารักษ์ขาและแมท่พัใหญข่องซาอลูกน็อนอยู่
รายรอบตวัซาอลูซาอลูหลบัอยูต่รงกลางพวก
เขานี*เป็นโอกาสทองของดาวดิที*จะฆา่ซาอลู
เสยีจะไดจ้บเรื*องจบราวกนัไปเสยีทีอาบชียั
กระซบิตอ่ดาวดิดว้ยความตื*นเตน้“พระเจา้ทรง
มอบซาอลูใหอ้ยูใ่นมอืทา่นแลว้ในวนันี>ขอ
เพยีงแตท่า่นสั*งขา้พเจา้เทา่นั>นขา้พเจา้จะเอา
หอกของเขาเองปักเขาใหต้ดิดนิเลยเอาแคค่รั>ง
เดยีวกต็ายสนทิไมต่อ้งปักซํ>าครั>งที*สองดาวดิ!
ขอสั*งขา้พเจา้เถดิ”แตด่าวดิกลบักระซบิตอบ
ทนัทวีา่“ไม!่อยา่ทํารา้ยพระองค์เขาเป็นผูท้ี*

พระเจา้ทรงเลอืกไว้เราจะทํารา้ยเขาไมไ่ด้ไมใ่ช้
หนา้ที*ของเราที*จะเอาชวีติซาอลูแตเ่ป็นพระเจา้
ตา่งหากในเวลาและวธิขีองพระองคเ์องใหเ้รา
เอาแตเ่หยอืกนํ>าและหอกของซาอลูไปก็
พอแลว้”เมื*อเขาไดส้ิ*งที*ตอ้งการแลว้ทั>งสองก็
ออกจากที*นั*นทนัทีไมม่ใีครในคา่ยไดย้นิหรอื
เห็นดาวดิกบัอาบชียัเลยไมม่ใีครตื*นเพราะเขา
หลบัสนทิกนัทกุคนเพราะพระเจา้ทรงบนัดาลให้
เขาหลบัสนทิกนัหมดในเวลานั>น

ดาวดิรูว้า่พระเจา้ทรงชว่ยและอยูก่บัเขา
ตลอดเวลาเขารูว้า่พระเจา้ทรงปกป้องคุม้ครอง
เขาเสมอปกป้องคนของเขาปกป้องครอบครัว
ของเขาและครอบครัวอื*นที*รว่มอยูก่บัเขาพระ
เจา้ทรงมฤีทธิXอํานาจและแข็งแกรง่กวา่กองทพั
ใดๆในโลกนี>ความเชื*อของดาวดิที*มใีนพระเจา้
นั>นเขม้แข็งมากและพระเจา้กท็รงนําชยัชนะมา
ใหแ้กด่าวดิในการแอบเขา้คา่ยซาอลูในครั>งนี>
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รปู DD2-7:  ดาวดิเรยีกซาอลู
เมื0อดาวดิปีนขึOนไปถงึยอดเนนิเขากส็ามารถมองเห็น

คา่ยทหารของซาอลูดาวดิกร็อ้งเรยีกแมท่พัของซาอลูดว้ย
เสยีงอนัดงักอ้งหบุเขา“อบัเนอร!์ทําไมพวกเจา้ไมด่แูล
ป้องกนัพระราชาของเจา้ใหด้เีลา่?ทหารรักษายามของกษัตรยิ์
ซาอลูทําไมไมป่กป้องพระราชาของเจา้เลา่?”

พวกเหลา่ทหารของซาอลูกเ็ริ0มพากนัตื0นงัวเงยีกนัขึOนมา
เมื0อพากนัมองไปที0เนนิเขากเ็ห็นดาวดิยนืเดน่อยูอ่ยา่งกลา้หาญ
พวกเขาแทบไมอ่ยากจะเชื0อสายตาของตวัเองวา่นัOนคอืดาวดิ
คนที0เขามาตามลา่ฆา่ใหต้าย!

“ทําไมเจา้ไมด่แูลพระราชาดีๆเลา่อบัเนอร?์”ดาวดิ
ตะโกนถามแมท่พัของซาอลูแลว้ตะโกนออกไปอกีวา่“มคีน
แอบเขา้ไปในคา่ยของเจา้และมโีอกาสจะฆา่พระราชาของเจา้
ดว้ยตอนนีOใหเ้จา้ลองหาหอกและเหยอืกนํOาของพระราชาดซูิ
วา่เจา้เห็นหรอืเปลา่?”ดาวดิรอ้งบอกพรอ้มชทูัOงหอกและ
เหยอืกนํOาขึOนใหอ้บัเนอรเ์ห็นอยา่งชดัเจนดว้ยพวกทหารตา่งรู้
แลว้วา่ดาวดิเป็นคนที0แอบเขา้มาในคา่ยของตนและมโีอกาสที0
จะฆา่ซาอลูดว้ยแตว่า่ดาวดิตดัสนิใจเลอืกที0จะไมท่ํา

กษัตรยิซ์าอลูจําเสยีงของดาวดิไดท้นัทีพระองคก์ร็อ้ง
ถามออกไปวา่“นั0นเป็นเสยีงดาวดิหรอืไม?่”ดาวดิกต็อบวา่
“พะยะ่คะ่…เป็นเสยีงของขา้พระบาทเองทําไมพระองคจ์งึตาม
ฆา่หาโทษหมอ่มฉัน?ขา้พระองคท์ํารา้ยอะไรพระองคห์รอื
เปลา่?พระเจา้ทรงใหพ้ระองคท์ําเชน่นีOหรอืวา่มคีนอื0นยยุงให้
พระองคต์ามลา่หมอ่มฉัน?”ดาวดิพยายามพดูอธบิายใหซ้าอลู
เลกิตามลา่เขาเสยีที

เมื0อซาอลูไดฟ้ังกร็ูส้กึละอายใจตอ่ความชั0วที0ตวัเอง
พยายามฆา่ดาวดิ“ขา้ทําบาปตอ่เจา้แลว้ดาวดิ”ซาอลู
สารภาพ“ขา้จะไมต่ามลา่เจา้อกีตอ่ไปขา้ไดห้ลงทําความโง่
เขลาและทําผดิมาก”

ดาวดิทําสิ0งที0ถกูตอ้งในการแสดงความเมตตาตอ่ซาอลู
ทําใหซ้าอลูเห็นและตอ้งการทําในสิ0งที0ถกูดว้ยเมื0อเราทําสิ0งที0
ถกูตอ้งกจ็ะทําใหค้นอื0นเห็นถา้เรารักพระเจา้เหมอืนดาวดิเรา
กจ็ะทําเหมอืนกนักบัดาวดิดาวดิตะโกนตอบไปวา่“สง่ทหาร
ของพระองคม์ารับหอกและเหยอืกนํOานีOไปเถดิและขอโปรดจํา
ไวว้า่ขา้พระองคไ์วช้วีติพระองคใ์นวนันีOถงึแมว้า่ขา้พระองคจ์ะ
มโีอกาสฆา่พระองคก์ต็ามขอพระเจา้ทรงโปรดนําและ
ชว่ยชวีติของขา้พระองคใ์หพ้น้จากความยากลําบากทัOงหลาย
ดว้ย”ซาอลูตอบออกไปวา่“ขอพระเจา้อวยพรเจา้เถดิดาวดิ
ลกูชายของขา้ขา้รูแ้ลว้วา่เจา้จะกระทําสิ0งที0ยิ0งใหญแ่ละจะ
ประสบกบัความสําเร็จ”

ดาวดิดใีจมากที0ซาอลูจะเลกิตดิตามเขาแตด่าวดิกไ็ม่
สามารถไวใ้จซาอลูไดว้า่จะรักษาคําพดูจรงิหรอืไม่เมื0อซาอู
ลและกองทพัของเขากลบัไปแลว้ดาวดิกก็ลบัไปยงัคา่ยพัก
ของตนหลงัจากนัOนซาอลูกห็ยดุตามลา่ดาวดิทําใหด้าวดิกบั
พวกของเขาเลกิหลบซอ่นและออกเดนิทางหาที0อยูอ่าศยัตอ่ไป

ดาวดิเป็นคนที0พระเจา้พอพระทยัเขาพบกบัปัญหา
มากมายแตพ่ระเจา้กท็รงชว่ยเขาใหผ้า่นพน้ปัญหาตา่งๆไป
ได้พระเจา้ทรงชว่ยเราเหมอืนกนัใหเ้ราไวว้างใจในพระองค์
เหมอืนกบัที0ดาวดิวางใจในพระเจา้ใหเ้ราอธษิฐานขอพระองค์
ชว่ยเราใหเ้ข็มแข็งและวางใจในพระเจา้อยา่งแทจ้รงิ
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บทเรยีนที(  3“ความเชื(อของดาวดิเสื(อมถอย”
1 ซามเูอล27-30

รปู DD3-1:ดาวดิสงสยัในพระเจา้
ดาวดิไดพ้บกบัการทดลองในชวีติปัญหาในชวีติเหมอืนกบัเรา

ทกุคนและบางครั6งดาวดิก็เผลอไมว่างใจในพระเจา้ทําใหจ้ติใจของเขา
ออ่นแอขึ6นในชวีติของเรามเีวลาทีFเราเสืFอมถอยความเชืFอนอ้ยไมว่างใจ
ใหพ้ระเจา้ชว่ยไมร่อใหพ้ระองคช์ว่ยดาวดิก็มเีวลาแบบนั6นเชน่กนัเรา
จะมาเรยีนรูจ้ักชวีติในอกีดา้นหนึFงของดาวดิ

หลงัจากทีFซาอลูสญัญาวา่จะไมต่ามลา่ดาวดิอกีดาวดิก็ไมไ่ดเ้ชืFอ
ในคําพดูของซาอลูมากนักเริFมทีFจะกงัวลแตม่ากกวา่นั6นและลกึกวา่นั6น
ดาวดิกําลงัเสืFอมถอยในการเชืFอวางใจในการป้องกนัภยัจากพระเจา้เขา
เริFมเบืFอหน่ายทีFตอ้งเดนิทางในถิFนกนัดารทะเลทรายนอนตามป่าตาม
ถํ6าอพยพไปเรืFอยๆแถมซาอลูก็กลบัคําหนัมาตามลา่เขาอกีดาวดิมี
ภรรยาและลกูๆทีFทอ้ถอยเชน่กนัดาวดิคดิในใจวา่“สกัวนัหนึFงซาอลูคง
จะตามเราพบและฆา่เราเสยีทกุคน!”เมืFอเริFมกงัวลสงสยัเป็นหว่งก็ทํา
ใหด้าวดิลมืเรืFองการชว่ยเหลอืของพระเจา้ทีFผา่นมาทั6งหมดลมืพระ
สญัญาแหง่การชว่ยเหลอืจากพระองค์ทําใหด้าวดิไดต้ดัสนิใจทําในสิFงทีF
โงเ่ขลามากทีFสดุเขาตดัสนิใจทีFจะนําเพืFอนและภรรยาหลบหนเีขา้ไป
อาศยัอยูใ่นประเทศของศตัรคูอืฟีลสิเตยีพวกฟีลสิเตยีเป็นคนทีFไมเ่ชืFอใน
พระเจา้ไหวร้ปูเคารพและเป็นศตัรขูองอสิราเอลมานานหลายปีแลว้
การตดัสนิใจครั6งนี6ดาวดิไมไ่ดถ้ามหรอืธษิฐานตอ่พระเจา้เลย

เราก็เป็นเหมอืนดาวดิในบางครั6งทีFลมืคดิถงึสิFงทีFพระเจา้ทําเพืFอเรา
ลมืวา่พระองคช์ว่ยเหลอืเราอยา่งไรในอดตีทีFน่ากลวัแลว้เราก็ทําในสิFงทีF
โงเ่หมอืนกบัทีFดาวดิทําคอืเสืFอมถอยในความเชืFอทําอะไรโดยไม่
อธษิฐานตอ่พระเจา้กอ่น

เมืFอความเชืFอนอ้ยลงความกลวัความกงัวลใจก็มากขึ6นแน่นอน
เพราะเราอยูน่อกเสน้ทางทีFพระเจา้อยากใหเ้ราอยู่

รปู DD3-2:  ดาวดิหนซีาอลูไปยงัเมอืงกทั
ดาวดิออกเดนิทางไปสูเ่มอืงกทัซึFงอยูใ่นประเทศฟีลสิเตยีเพืFอ

เขา้เฝ้าอาคชีกษัตรยิข์องชาวฟีลสิเตยีอาคชีดใีจมากทีFไดด้าวดิมาอยู่
ดว้ย  อาคชีรูด้วีา่ดาวดิเป็นทหารนักรบทีFกลา้หาญและยิFงใหญ ่ ซาอลูพ
ยายามทีFจะฆา่ดาวดิอยูเ่สมอ  อาคชีนับถอืวา่ดาวดิเกง่และเขา้ใจวา่เขา
เกลยีดชงัซาอลูจงึหนมีาอยูก่บัตน  ดาวดิมผีูช้ายนักรบกลา้หาญถงึ 600 
คนอาคชีคดิวา่เขาสามารถใชก้องทพัของดาวดินี6ใหช้ว่ยรบสูก้บัชนเผา่
ตา่งๆทีFอยูร่อบๆเมอืงของตนได ้ ในการกระทําครั6งนี6ดาวดิก็เหมอืน
ประกาศตวัเองวา่ไดต้ดัขาดจากประเทศอสิราเอลอาคชีแน่ใจวา่ดาวดิ
และกองทพัของเขาจะรับใชต้นเองตลอดไป

เงืFอนไขทีFดาวดิตอ้งทําในขณะทีFอาศยัอยูใ่นเมอืงของคนฟีลสิเตยี
ก็คอื  ดาวดิและพวกของเขาจะตอ้งพสิจูนต์วัเองวา่ยอมสวามภิกัดิWตอ่อาคี
ชอยา่งแทจ้รงิ  ดว้ยการทีFพวกดาวดิจะตอ้งออกไปปลน้ในเขตเมอืงของ
พวกอสิราเอลและรบิเอาทรัพยส์มบตัขิองคนอสิราเอลมามอบใหแ้กอ่าคชี
ดาวดิก็จําเป็นตอ้งนํากองทพัของเขาออกไปปลน้ตามทีFอาคชีบญัชา  
อาคชีก็เชืFอวา่ดาวดิยอมเป็นพวกของตนจรงิๆแตว่า่ดาวดิไมไ่ดไ้ปปลน้
ในเขตของอสิราเอลเลย  เขากลบัไปปลน้หมูบ่า้นไกลแหง่อืFนซึFงอยูใ่น
เขตของอาคชีเอง  แลว้รบิเอาสมบตัขิองชาวบา้นนั6นมามอบใหแ้กอ่าคี
ชแทน  และเพืFอทีFจะเก็บความลบันี6ไวท้ําใหด้าวดิตอ้งฆา่ทกุชวีติทั6งเด็ก 
ผูใ้หญ ่ผูห้ญงิ ผูช้าย คนแกใ่หห้มดทกุคน  ไมใ่หม้ใีครมโีอกาสเอาขา่ว
เรืFองนี6ไปฟ้องอาคชีได ้ ซํ6าดาวดิก็ตอ้งกลบัไปโกหกอาคชีอกีวา่ของ
เหลา่นี6เป็นของพวกอสิราเอลทีFเขาปลน้ได้

ดาวดิเริFมเห็นแลว้วา่เมืFอทําความบาปอนัหนึFง  มนัก็จะนําเขาไปให้
ทําความบาปอกีอนัหนึFงไมรู่จ้บ  โกหกครั6งทีFหนึFง  ก็ตอ้งมคีรั6งทีFสอง แลว้
ก็ครั6งตอ่ๆไป ดาวดิตกลงไปในหลมุบาปของตวัเองจรงิๆ! นีFเป็นเพราะเขา
ออกจากทางของพระเจา้  สิFงตา่งๆในชวีติของเขาเริFมรา้ยแรงมากขึ6น 
ดาวดิกลายเป็นคนโกหก  และทั6งยงัเป็นฆาตกรผูห้ลอกลวงอกีดว้ย

จนกระทัFงถงึวนัทีFเลวรา้ยทีFสดุก็มาถงึ  ประเทศฟีลสิเตยีประกาศ
สงครามกบัประเทศอสิราเอล  อาคชีมัFนใจเชืFอวา่ดาวดิจะตอ้งยนิดชีว่ยตน
สูก้บัพวกอสิราเอลและสูก้บัซาอลูแน่นอน  เพราะอาคชีคดิวา่ดาวดิเกลยีด
ซาอลูเพราะซาอลูเป็นคนทีFทําใหด้าวดิตอ้งวิFงหนตีลอดชวีติแบบนี6! คง
เป็นสงครามทีFดาวดิสนุกมากทเีดยีว  และซาอลูก็ตอ้งตาย  อาคชีก็จะได้
ครองอสิราเอลสมใจ
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รปู DD3-2: ดาวดิไปสูก้บัอสิราเอล
แตเ่มืAอดาวดิรูข้า่วแลว้หวัใจของเขาสัAนดว้ยความ

หวาดกลวัและสบัสนดาวดิจะทําอยา่งไรด?ีเขาจะไป
สูก้บัประเทศของตนเองไดอ้ยา่งไร,สูก้บัเพืAอนทีAเขารัก
,สูก้บัซาอลูไดอ้ยา่งไร!แตเ่ขาก็ไมส่ามารถปฏเิสธได้
เลยอาคชีวางใจในดาวดิอยากใหด้าวดิรว่มรบดว้ย
ดาวดิถงึเวลาทีAแยแ่ลว้ใครจะชว่ยเขาไดใ้นตอนนีF!

อาคชีวางแผนทําสงครามใหญเ่พืAอสูก้บัอสิราเอล
ดาวดิเป็นหว่งและไมม่สีนัตสิขุเลยนอกจากพระเจา้
แลว้ไมม่ใีครจะชว่ยเขาไดจ้รงิๆเขามปีัญหาใหญ่
เพราะบาปทีAตวัเองทําเองแลว้พระเจา้ละ่พระองคจ์ะ
ยงัทรงอยากชว่ยคนทีAไมย่อมเชืAอฟังพระองคอ์ยา่งดา
วดิหรอืเปลา่?

เหตกุารณบ์งัคบัใหเ้ขาตอ้งเริAมวางแผนในการยก
ทพัไปสูอ้สิราเอลดาวดิทําดว้ยใจทีAหนักทีAสดุพวก
เขาเริAมยกกําลงัออกเดนิไปไดห้ลายวนัแลว้ในระหวา่ง
เดนิทางพวกแมท่พัของฟีลสิเตยีก็เห็นดาวดิและพวก
อยูร่วมในคา่ยดว้ยก็เกดิความไมพ่อใจอยา่งมาก
พวกแมท่พัเหลา่นัFนไมไ่วใ้จดาวดิทีAจะใหเ้ป็นฝ่ายของ
ตนก็เกดิเรืAองขดัแยง้กนัเองขึFนระหวา่งพวกแมท่พั
ของฟีลสิเตยีกบัพระราชาของเขาเองในเรืAองของดาวดิ

รปู DD3-4:  ดาวดิถกูสัFงใหย้กทพักลบั
พวกแมท่พัของฟีลสิเตยีเขา้เฝ้าอาคชีเรืAองดาวดิ

“พระองคท์ําอะไรอยา่งนีFพระเจา้ขา้?ทําไมพระราชา
ถงึอนุญาตใหค้นอสิราเอลพวกนีFเขา้ในคา่ยรว่มสูก้บัเรา
ดว้ยมนัอาจจะทรยศเรากลางคนัก็ได้แลว้ก็กลบัไป
คนืดกีบัซาอลูพวกเราก็จะพากนัแพแ้ละตายหมด”
แตอ่าคชีก็ปกป้องดาวดิพยายามพดูกบัพวกแมท่พัของ
ตนใหย้อมพาดาวดิไปดว้ยแตพ่วกแมท่พัพากนัไม่
เห็นดว้ยเลยพวกเขาบงัคบัตอ่รองกบัอาคชีวา่“สัAงให้
คนยวิพวกนีFกลบัไป!”

อาคชีขดัขนืไมไ่ดเ้ลยเพราะพวกแมท่พัมอีํานาจ
ในกองทพัและมมีากวา่พวกดาวดิดว้ยอาคชีพดูกบั
ดาวดิวา่“เราเชืAอใจทา่นแตพ่วกแมท่พัไมย่อมเชืAอ
เราเสยีใจทีAตอ้งสัAงใหท้า่นกลบัเมอืงไปกอ่น”ดาวดิฟัง
ดว้ยหวัใจอนัยนิดีเขาอยากจะถอนใจใหญแ่รงๆตอ่
หนา้อาคชีมากพระเจา้ทรงยืAนมอืเขา้ชว่ยไมใ่หด้าวดิ
ทําบาปยิAงใหญต่อ่ประเทศของตนอกีแลว้การเดนิทาง
กลบับา้นเป็นสิAงทีAดาวดิและพวกของเขาตอ้งการทีAสดุ
ดาวดิขอบพระคณุพระเจา้ทีAทรงเมตตาและชว่ยพวก
เขาไว้ตอนนีFพวกเขาอยากจะเจอกบัลกูๆและภรรยา
อยา่งมากทกุคนตา่งรบีเดนิทางกลบัเมอืงศลิากโดย
ดว่น
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รปู DD3-5:  ศลิากถกูเผา
ในการเดนิทางวันที(สามกม็าถงึเขต

เมอืงศลิากพวกเขารูส้กึถงึความ
เปลี(ยนแปลงที(เกดิขึBนเป็นความรูส้กึที(ไมด่ี
เลยไมม่เีด็กๆวิ(งไปมาไมม่ผีูห้ญงิ
ออกมาตกันํBาตากผา้หรอืเสยีงสตัวเ์ลีBยง
รอ้งเหมอืนแตก่อ่นไมม่คีนวิ(งออกมา
ตอ้นรับเหลา่ทหารที(เพิ(งกลบับา้นเหมอืนที(
เคยมีมบีางสิ(งผดิปรกตเิกดิขึBนกบั
ครอบครัวของพวกเขาแน่แลว้ทกุคนเริ(ม
เดนิเร็วขึBนแทบจะวิ(งกลบัไปที(บา้นของตน
เลยทเีดยีวเมื(อมาถงึสิ(งที(พวกเขาเห็นกค็อื
ซากเมอืงศลิากที(ถกูเผารอ่งรอยของการ
ถกูปลน้ไมเ่หลอืแมแ้ตส่ิ(งมชีวีติเลย
ทรัพยส์นิขา้วของลกูๆของพวกเขาและ
ภรรยากถ็กูกวาดตอ้นเป็นเชลยไปหมด
ไมม่อีะไรที(มคีา่สําหรับพวกเขาเหลอือยูเ่ลย
สกันดิ

ถงึแมว้า่ดาวดิและพวกของเขาจะ
เป็นทหารที(เขม้แข็งกลา้หาญและอดทนตอ่
ความเจ็บไมก่ลวัความตายในสงครามก็
ตามแตม่าถงึวันนีBทกุคนตา่งพากนัรอ้งไห้
ดว้ยความปวดรา้วพวกเขารอ้งไหจ้นไมม่ี
แรงที(จะรอ้งอกีถา้เป็นเราๆจะทําอยา่ง
พวกเขาหรอืเปลา่?เรากลบับา้นวันนีBเห็น
บา้นถกูเผาไมม่ใีครในครอบครัวของเรา
เหลอือยูเ่ลยเราจะทําอยา่งไร?

ไมเ่พยีงแตเ่พื(อนของดาวดิจะรอ้งไห้

เทา่นัBนพวกเขายังพากนัโกรธดาวดิมาก
และโทษวา่เป็นความผดิของดาวดิดว้ย
สําหรับเรื(องตา่งๆที(เกดิขึBนนีBทําใหด้าวดิ
ยิ(งเครยีดหนักเขา้ไปอกีเป็นสองเทา่ไม่
เพยีงแตด่าวดิตอ้งเสยีครอบครัวแตค่ราวนีB
เพื(อนที(รว่มรบกบัเขายังมาโกรธเขาอกี
ถงึกบัจะเอากอ้นหนิขวา้งดาวดิเสยีใหต้าย
ดว้ย!

รปู DD3-1:  ดาวดิอธษิฐาน
น่าสงสารดาวดิ!เหตกุารณท์ี(ดู

เหมอืนจะดขีึBนกลบัยิ(งแยล่งกวา่เกา่ตอนนีB
ชวีติของเขาเองกอ็ยูใ่นอนัตรายเพราะเพื(อน
อยากจะฆา่เขาเขาไมม่เีพื(อนคนอื(นหรอื
ใครที(เหลอือยูเ่คยีงขา้งแลว้มแีตเ่พยีงพระ
เจา้ผูท้ี(รักเขาเสมอเทา่นัBนดาวดิหนัหนา้
เขา้หาพระองค์ขอคําปรกึษาจากพระองค์
ดาวดิตัBงใจอธษิฐานดว้ยนํBาตาไหลตอ่พระ
เจา้รอ้งหาความชว่ยเหลอืของพระองค์
พระคมัภรีเ์ขยีนไวว้า่“แตด่าวดิกม็กีําลงัขึBน
ในพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของทา่น”พระเจา้
เป็นความหวังเดยีวของดาวดิความหวัง
เดยีวของเราทกุคนดว้ยดาวดิรอ้งขอตอ่ผูท้ี(
ชว่ยเขาได้ตอนนีBกองทัพที(กลา้หาญของ
เขาเองกส็ิBนหวังไมม่กีําลงัดาวดิจะตอ้ง
เขม้แข็งขึBนพระเจา้ใหก้ําลงัเขาตามที(เขา
ขอจากพระองค!์ดาวดิอธษิฐานขอโทษพระ
เจา้ที(เขาทําผดิตอ่พระองค์ไมเ่ชื(อฟังพระ

เจา้ไมต่ามอยูใ่นทางของพระองค์ขอโทษ
พระเจา้ที(เขา้มาอาศยัอยูใ่ตค้วามปลอดภยั
จากศตัรขูองพวกเขาเองแน่นอนวา่พระเจา้
ทรงรับฟังและประทานใหด้าวดิมกีําลงัขึBน

แลว้เด็กๆเคยที(จะหนัหาพระเจา้ไหม
ตอนที(ตวัเองมปีัญหา?หวังวา่เราจะหนัหา
ความชว่ยเหลอืที(ถกูตอ้งเหมอืนกบัดาวดิ
ขณะนีBดาวดิตดัสนิใจที(จะขอคําแนะนําจาก
พระเจา้วา่เขาควรจะตดิตามพวกที(ปลน้
ครอบครัวพวกเขาไปหรอืไม?่พระเจา้ตอบ
วา่“ไปได้เจา้จงตามพวกเขาไป”

จากนัBนดาวดิกถ็ามพระเจา้อกีวา่
พวกเขาจะชนะศตัรหูรอืไมใ่นครัBงนีB?พระ
เจา้ตอบวา่“พวกเจา้จะชนะ”เป็นสิ(งที(
น่ายนิดมีากที(ไดร้ับการนําจากพระเจา้!เรา
เองกม็พีระคมัภรีท์ี(ชว่ยนําเป็นการบอกทาง
ที(เราควรจะไปได้ดงันัBนเราตอ้งเชื(อฟังคํา
ของพระเจา้จากพระคมัภรี์พระเจา้จะทรง
นําเราผา่นทางพระคมัภรี์

ดาวดิไดบ้อกเรื(องนีBแกพ่วกของตนวา่
พระเจา้ทรงตรัสบอกเขาวา่อยา่งไรพวก
เพื(อนของเขากก็ลบัมกีําลงัพากนัรว่มใจกบั
ดาวดิออกตดิตามครอบครัวที(ถกูปลน้ไป

หลงัจากที(เดนิทางตามไปไดห้ลาย
วันพวกเขากพ็ากนัเหนื(อยเหลอืเกนิมอียู่
ประมาณ200คนที(เดนิตอ่ไปไมไ่หวพวก
เขาตอ้งพักและรออยูท่ี(รมิลําธารเบโสร์สว่น
400คนที(เหลอืกบัดาวดิกต็ดิตามตอ่ไป
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รปู DD3-6:  ดาวดิชว่ยเหลอืทาสของพวกคนอามาเลข
ขณะที0พวกเขาออกตดิตามรอยของพวกที0ปลน้เมอืงไป

พวกดาวดิกไ็ดพ้บกบัชาวอยีปิตค์นหนึ0งกําลงันอนสลบอยูก่ลาง
แดดดว้ยความออ่นเพลยีคนของดาวดิกพ็าคนนัOนมาหาดาวดิ
อกียงัใหน้ํOาดื0มใหอ้าหารชายคนนัOนกม็กีําลงัขึOนและพดูวา่
“เจา้นายของขา้เป็นพวกอามาเลขพวกเขาทิOงขา้ไวเ้พราะขา้
ป่วยเมื0อสามวนัที0แลว้”

ชายคนนัOนก็อธบิายตอ่ไปวา่พวกอามาเลขนัOนไดข้า้ม
ชายแดนจากประเทศของตนเขา้ไปปลน้ในเขตของคนฟีสสิ
เตยีแลว้กไ็ดเ้ผาเมอืงศลิากดว้ยไฟ

ดาวดิกข็อใหช้ายนัOนนําพวกของตนไปยงัคา่ยของคนอา
มาเลขเพื0อพวกเขาจะไดแ้ยง่ชงิเอาภรรยาและลกูๆคนืมาชาว
อยีปิตน์ัOนตอบวา่“แตท่า่นตอ้งสญัญากอ่นวา่ทา่นจะไมค่นืขา้
ใหก้บัเจา้นายของขา้หรอืฆา่ขา้เมื0อขา้พาพวกทา่นไปแลว้“
ดาวดิใหส้ญัญาแกเ่ขาพระเจา้กําลงัตอบคําอธษิฐานดาวดิ
พระองคท์รงนําพวกดาวดิมาใหพ้บกบัชายคนนีOเพื0อนําทางดา
วดิได!้

รปู DD3-7:  พระเจา้ทรงประทานสิ<งตา่งๆคนืแกพ่วกดา
วดิ

ในที0สดุพวกดาวดิกม็าถงึคา่ยของพวกอามาเลขดาวดิ
กบัพวกพากนัแอบซุม่ดอูยู่พวกอามาเลขกําลงัฉลองชยัชนะ
ทัOงกนิทัOงดื0มกนัเต็มไปหมดตา่งกน็อนตามพืOนเตน้รําเมามาย
ไมรู่เ้รื0องพวกอามาเลขไมม่โีอกาสที0จะตัOงตวัเพื0อสูก้บัดาวดิได้
เลยพระเจา้ชว่ยพวกของดาวดิทําลายคา่ยอามาเลขจนพา่ยแพ้
ดว้ยกําลงัเพยีง400คนกท็ําลายคา่ยได้พวกอามาเลขบาง
คนกก็ระโดดขึOนขี0อฐูหนไีปแตท่ี0สําคญัที0สดุดาวดิและเพื0อน
ของเขาไดพ้บกบัลกูๆและภรรยาทกุคนตา่งกป็ลอดภยัเป็น

เวลาที0ตา่งคนกย็นิดเีป็นอนัมาก
นอกจากครอบครัวที0ปลอดภยัแลว้พวกดาวดิยงัไดร้ับ

ทรัพยส์นิที0เหลอือยูใ่นคา่ยอกีดว้ยเป็นมลูคา่มากมายเลย
ทเีดยีวดาวดิกบัพวกกพ็ากนัรวบรวมของตา่งๆแลว้ออก
เดนิทางกลบัไปหาพวกที0รออยูร่มิลําธารเบโสร์เมื0อไปถงึพวก
เขากย็นิดมีากที0ไดร้ับลกูและภรรยาคนือกีทัOงยงัไดร้ับสว่นแบง่
จากของที0พวก400คนยดึมาดว้ยเพื0อเป็นสิ0งทดแทนของใน
บา้นของพวกเขาที0ถกูไฟไหมห้มดแลว้

บทเรยีนนีOเราเห็นวา่ผลของการเชื0อฟังและตามพระเจา้
เป็นอยา่งไรและผลของการไมย่อมตามพระเจา้เอาแตใ่จ
ตวัเองเป็นอยา่งไรจําไวว้า่ไมเ่คยสายเกนิไปที0เราจะเสยีใจใน
ความผดิของเราแลว้ขอโทษตอ่พระเจา้ที0รักเราไมเ่คยสาย
เกนิไปที0จะขอความชว่ยเหลอืจากพระเจา้

ดาวดิไดพ้บกบัปัญหาและความทกุขย์ากตา่งๆมากมาย
ในชวีติของเขาเขาไดเ้ขยีนไวใ้นพระคมัภรีท์ี0หนังสอืสดดุี
34:19วา่“บรรดาความเจ็บปวดรวดรา้วของคนชอบธรรมมมีาก
แตพ่ระเยโฮวาหท์รงชว่ยเขาออกมาใหพ้น้จากสิ0งเหลา่นัOน
ทัOงหมด”

แน่นอน!เรารูแ้ลว้วา่ดาวดิไมใ่ชค่นที0ทําอะไรถกูหมด
ตลอดบางครัOงเขากท็ําความผดิตดัสนิใจผดิๆเหมอืนกบัเรา
ทกุคนแตว่า่เขาเสยีใจในความผดิบาปที0เขาทําตา่งหากทําให้
พระเจา้อภยัแกเ่ขาและพระองคก์จ็ะทรงอภยัใหแ้กเ่ราดว้ย
เหมอืนกนัถา้เราขอโทษพระองคเ์หมอืนที0ดาวดิทําและที0
สําคญัที0สดุเราควรจะวางใจในพระเจา้ใหเ้ป็นที0หนึ0งในชวีติของ
เรากอ่น!เราจงึจะไมท่ําสิ0งที0โงเ่ขลาในชวีติของเราใหเ้ราทกุ
คนอธษิฐานทลูขอพระเจา้ใหป้ระทานความเชื0อที0เขม้แข็งแก่
เราและชว่ยเราไมใ่หท้ิOงพระองค์ชว่ยเราจะเชื0อฟังพระองค์
อยา่งสดุใจ
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บทเรยีนที(  4“ซาอลูสิ(นพระชนม”์
1 ซามเูอล28 -2 ซามเูอล1

รปู DD4-1:  ซาอลูตอ้งการคาํปรกึษา
เมื*อตอนเริ*มแรกที*ซาอลูขึ>นเป็นกษัตรยิข์อง

อสิราเอลเขาเชื*อฟังพระเจา้ทกุอยา่งเขาได้
กําจัดพวกพอ่มดแมม่ดและหมอดทูกุคนให้
หมดไปจากอสิราเอลและถา้ใครมอีาชพีเป็น
หมอดหูรอืพอ่มดแมม่ดคนนั>นกเ็ป็นคนทําผดิ
กฎหมายดว้ยพวกนั>นจะถกูจับและถกูทําโทษ

พระเจา้ไดท้รงตกัเตอืนคนอสิราเอลหลาย
ครั>งมากวา่ไมใ่หไ้ปยุง่กบัพวกหมอดหูรอืแมม่ด
เพราะพวกนั>นไมไ่ดเ้ชื*อและนมัสการพระเจา้
พวกเขาทํานายโดยใชอ้ํานาจของซาตานไมใ่ช่
ฤทธิXของพระเจา้และในปัจจบุนันี>กย็ังเป็นสิ*งที*
พระเจา้หา้มครสิเตยีนทกุคนที*เชื*อพระเจา้ไมใ่ห้
เราไปหาหมอดหูรอืหมอผีแลว้การเลน่เกมผถีว้ย
แกว้เขา้เจา้เขา้ทรงถอืฤกษ์วนัดดีว้ยเราครสิ
เตยีนไมค่วรจะนับถอืหรอืไปเกี*ยวขอ้งดว้ย

แตว่า่หลายปีแลว้ที*ซาอลูไมย่อมเชื*อฟังพระ
เจา้เขาไมไ่ดเ้ดนิสนทิกบัพระเจา้เลยและ

ในขณะนี>เขาตอ้งยกทพัไปสูก้บัอาคชีและกอง
ทพัอนัยิ*งใหญข่องพวกฟีลสิเตยีใจของซาอลูก็
กลวัเพราะกําลงัของอสิราเอลกม็นีอ้ยกวา่ซํ>า
ทหารที*เกง่และกลา้หาญกม็ไีมม่ากซาอลูจะทํา
อยา่งไรด!ีเขากําลงัตอ้งการกําลงัความ
ชว่ยเหลอืจากพระเจา้จรงิๆแตว่า่เขากไ็มย่อมที*
จะกลบัใจสารภาพบาปแลว้ขอพระองคใ์หช้ว่ย
เลยเขากย็ังทําตามใจตวัเองเหมอืนเคยตอนนี>
ซามเูอลกต็ายแลว้ซาอลูไมรู่จ้ะไปหาใครใหช้ว่ย
ในเรื*องนี>ได้

กองทพัของฟีลสิเตยีกใ็กลเ้ขา้มาทกุขณะ
พรอ้มกระจายกําลงัออกทําสงครามกบัซาอลู
เต็มที*ซาอลูครุน่คดิอยา่งมากในเรื*องนี>ในที*สดุ
เขากต็ดัสนิใจวา่บางทคีนทรงหมอผอีาจจะชว่ย
ได้ซาอลูคดิที*จะขอใหห้มอผปีลกุวญิญาณของ
ซามเูอลขึ>นมาเพื*อถามคําแนะนําจากซามเูอล
ซาอลูจงึพาทหารคนสนทิสองคนปลอมตวัเป็น
ชาวบา้นธรรมดาพากนัไปหาคนทรงในตอน
กลางคนืพวกเขาออกเดนิทางจนในที*สดุก็
มาถงึบา้นของแมห่มอคนนั>น



DD 4-1



รปู DD4-2:  แมม่ดคนทรงแหง่เมอืงเอนโดร์
แมม่ดคนทรงแปลกใจมากที*มลีกูคา้มาเคาะ

ประตใูนตอนกลางดกึแบบนี>ผูห้ญงิคนนี>ไดแ้อบทํา
อาชพีคนทรงผมีานานแลว้ตั>งแตซ่าอลูจับพวกพอ่
มดแมม่ดเธอกต็อ้งหลบหนแีละทํางานหาเงนิแบบ
ลบัๆเพื*อไมใ่หพ้วกทหารรู้เมื*อตกลงกบัลกูคา้
แปลกหนา้แลว้เธอกจ็ัดการเรยีกวญิญาณของคนที*
ซาอลูตอ้งการพบใหข้ึ>นมาพธิกีารเรยีกผขีองพวก
หมอผจีะเป็นงานของซาตานโดยเฉพาะซาตานจะ
หลอกใหค้นเราเชื*อวา่เป็นญาตขิองเขาหรอืเพื*อน
ของเขามาพดูจรงิๆแตว่า่ไมเ่ป็นความจรงิเลย
ซาตานเองตา่งหากที*หลอกมนุษยเ์ลยีนเสยีงของคน
ที*ตายไปแลว้ผา่นทางพวกหมอผทีี*ทําพธิี



DD 4-2



รปู DD4-3:  ซามเูอลปรากฏตวั
แตว่า่คราวนี>พระเจา้ทรงอนุญาตใหซ้ามเูอล

ไปหาซาอลูจรงิๆเพื*อจะบอกบางอยา่งแกซ่าอลู
ใหท้ราบเมื*อผูห้ญงิคนทรงเห็นซามเูอลปรากฏ
ตวัขึ>นมานางกต็กใจมากเพราะรูแ้ลว้วา่แขก
แปลกหนา้ที*มานั>นคอืกษัตรยิซ์าอลูผูท้ี*เคยจับ
พวกหมอผหีมดทั>งเมอืงนั*นเอง!แตซ่าอลูก็
สญัญาวา่จะไมจ่ับนางแตใ่หน้างถามซามเูอลวา่
“คนฟีลสิเตยียกทพัมาสูก้บัอสิราเอลขา้ควรจะ
ทําอยา่งไรด?ีพระเจา้กไ็มท่รงตรัสอะไรกบัขา้
เลยขา้กเ็ลยมาหาทา่นหวงัวา่ทา่นจะมคีําตอบ
ใหแ้กข่า้ได”้ซามเูอลกต็อบกลบัวา่“เพราะวา่
ทา่นไมเ่ชื*อฟังพระเจา้พระองคก์เ็ลยปลอ่ยให้

ทา่นทําตามใจตวัเองไมท่รงเกี*ยวขอ้งกบัทา่น
อกีพระเจา้จะยกแผน่ดนิของทา่นใหแ้กค่นฟีลสิ
เตยีแน่ๆทั>งตวัทา่นและลกูชายจะตอ้งตายในวนั
พรุง่นี>ที*สนามรบ”

เมื*อซาอลูไดย้นิกถ็งึกบัลม้ลงที*พื>นดนิซา
อลูรูส้กึกลวัมากและเขากเ็หนื*อยมากดว้ย
เพราะเขาไมไ่ดก้นิอาหารหรอืดื*มนํ>ามาเลยซา
อลูไมม่แีรงที*จะคดิหรอืทําอะไรตอ่ไปอกีทั>ง
ทหารสองคนและหญงิคนทรงกพ็ยายามใหซ้าอู
ลกนิอาหารบา้งเมื*อกนิแลว้กพ็ากนัออก
เดนิทางกลบัไปยังคา่ยทหารของตนดว้ยความ
กลวัและสบัสนอยา่งมาก
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รปู DD4-4:  ซาอลูและโยนาธานทรง
สิ?นพระชนม์

ในวนัรุง่ขึ>นสนามรบกเ็ต็มไปดว้ยเลอืดและ
เสยีงรอ้งของคนที*ไดร้ับความเจ็บปวดและเสยีง
โหย่นิดขีองผูท้ี*ไดร้ับชยัชนะทั>งซาอลูและลกู
ชายคอืโยนาธานซึ*งเป็นเพื*อนรักของดาวดิกพ็า
กนัสิ>นชวีติในสนามรบทั>งสองคน

ซาอลูรอ้งบอกคนใหค้นที*ถอือาวธุของตน
แทงเขาดว้ยดาบใหต้ายแตว่า่ทหารคนนั>นสั*น
กลวัมากตอ่สงครามดเุดอืดเขาจงึไมก่ลา้จะ
แทงกษัตรยิข์องตนเองซาอลูกลวัวา่ตวัเอง
จะตอ้งถกูทรมานจากพวกศตัรถูา้หากวา่เขาถกู
จับไดเ้ป็นๆดงันั>นเขาจงึตดัสนิใจลม้ลงทบับน
ดาบของตนเองฆา่ตวัตายทนัทีเมื*อคนถอือาวธุ
เห็นดงันั>นเขากล็ม้ทบัดาบของตนตายตามซา
อลูไปดว้ยเชน่กนั

ในวนันั>นซาอลูและลกูชายทั>งสามคนกต็าย
กนัหมดเป็นเหมอืนกบัที*ซามเูอลบอกเอาไว้
ในสงครามนั>นคนอสิราเอลแพอ้ยา่งราบคาบน่า
สงสารประชาชนตา่งพากนัวิ*งหนเีอาชวีติรอด
จากพวกฟีลสิเตยีกนัทั>งเด็กและผูใ้หญผู่ช้าย
ผูห้ญงิตา่งชนกนัวุน่วายไปหมด

หลงัสงครามเสร็จแลว้วนันั>นทหารฟีลสิเตยี
กพ็บศพของซาอลูและลกูชายทั>งสามของเขา
ทหารกพ็ากนัตดัหวัซาอลูถอดอาวธุชดุเกราะ
ออกไปเกบ็เอาไวท้ี*วดัของพระอชัทาโรทแลว้
เอาศพของซาอลูและศพลกูชายทั>งสามมัดตดิไว้
กบักําแพงเมอืง
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รปู DD4-5:  ดาวดิทราบขา่วของซาอลูและโย
นาธาน

ในวนัที'สามหลงัจากสงครามมชีายหนุ่มชาวอามา
เลขคนหนึ'งสวมเสื;อผา้ขาดและมดีนิเปื;อนเลอะอยูบ่น
ศรษีะวิ'งมาหาดาวดิที'เมอืงศลิาก“เจา้มาจากที'ไหน?”
ดาวดิถามชายคนนั;นกต็อบวา่“ขา้หลบหนอีอกมาจาก
คา่ยอสิราเอล!”“การรบเป็นอยา่งไรบา้ง?”ดาวดิถาม
ดว้ยความเป็นหว่ง“ประชาชนอสิราเอลตอ้งวิ'งหนพีวกฟี
ลสิเตยีทั;งซาอลูและลกูชายทั;งสามของทา่นกต็ายหมด
ดว้ย”ดาวดิจงึถามตอ่วา่“เจา้รูแ้น่ไดอ้ยา่งไรวา่พวกเขา
ตายกนัหมด?”ชายหนุ่มอามาเลขหวงัจะไดร้างวลัจาก
ดาวดิเพราะคดิวา่ดาวดิเกลยีดชงัซาอลู“ขา้เดนิ
ทางผา่นไปที'ภเูขาและเห็นซาอลูขอรอ้งใหข้า้ฆา่ซาอลู
เสยีขา้กเ็ขา้ไปแทงเขาตายดว้ยนํ;ามอืของขา้เองแลว้
ขา้กถ็อดมงกฎุและกําไลขอ้มอืของซาอลูมาถวายใหแ้ก่
ทา่น”ดาวดิเห็นมงกฎุและกําไลกจ็ําไดว้า่เป็นของซาอลู
จรงิๆดาวดิกม็ั'นใจวา่ซาอลูตายแน่แลว้

ดาวดิกฉ็ีกเสื;อผา้ของตนเพื'อแสดงความเสยีใจ
ที'สดุที'ซาอลูตายดาวดิและพวกของเขารอ้งไหอ้ยา่ง
มากมายและไมไ่ดก้นิอาหารทั;งวนัเพื'อไวท้กุขแ์กซ่าอลู
จนกระทั'งตกถงึเย็นวนันั;นดาวดิจงึเรยีกชายหนุ่มนั;นมาหา
ตน“ทําไมเจา้ไมก่ลวัโทษที'จะฆา่ผูท้ี'พระเจา้ทรงเลอืก
และเจมิไวเ้ลย”ดาวดิจงึสั'งใหค้นนําเอาชายคนนั;นไป
ประหารชวีติเสยีชายคนนี;พดูโกหกเรื'องการตายของซา
อลูและเขายงัไดข้โมยของๆซาอลูเพื'อหลอกดาวดิอกี

ดว้ยแทนรางวลัที'เขาหวงัจะไดร้ับเขากลบัถกูประหาร
ชวีติเพราะความโลภของตนเอง

รปู DD4-6:  ดาวดิครํGาครวญถงึการตายของซาอลู
และโยนาธาน

แทนที'ดาวดิจะดใีจเพราะซาอลูตายแลว้เขากลบั
โศกเศรา้ตอ่การตายของซาอลูและของพวกแมท่พั
อสิราเอลทกุคนในสงครามดาวดิแตง่เพลงเพื'อ
สรรเสรญิซาอลูเป็นเพลงไวอ้าลยัแกค่นที'เขารักและ
เคารพดาวดิคดิถงึโยนาธานเพื'อนรักของเขาที'เคย
ชว่ยเขาใหพ้น้จากการลอบฆา่จากซาอลูดาวดิรูว้า่
ตวัเองจะไดเ้ป็นกษัตรยิอ์งคต์อ่ไปของอสิราเอลแตด่า
วดิกไ็มเ่คยที'คดิจะฆา่ซาอลูเพื'อชงิบงัลงัก์ดาวดิคอย
เวลาที'พระเจา้จะจัดการเองดาวดิเคารพตอ่การทรงนํา
ของพระเจา้เขาไมค่ดิจะทําใหต้วัเองเป็นกษัตรยิเ์ร็วขึ;น
เลยดาวดิมคีวามเชื'อและรอคอยพระเจา้เสมอ

เมื'อเราเรยีนชวีติของดาวดิเราเห็นวา่สําคญัมากที'
เราจะวางใจในพระองค์และมอบปัญหามอบความกลวั
ตา่งๆใหแ้กพ่ระเจา้เพยีงผูเ้ดยีวเพราะพระองคท์รงชว่ย
และแกไ้ขปัญหาใหเ้ราได้เราไมค่วรที'จะทําอะไรเพื'อยก
ตวัเองขึ;นใหม้ตีําแหน่งสงูแตเ่ราตอ้งอดทนรอคอยพระ
เจา้เวลาของพระเจา้เหมาะสมที'สดุเราไมต่อ้งเป็นหว่ง
วา่อนาคตจะเป็นแบบไหนใหเ้ราเชื'อฟังเป็นเด็กดีและ
รักพระเจา้ใหม้ากที'สดุแลว้พระองคก์จ็ะทรงชว่ยและนํา
ชวีตินําอนาคตของเราเอง
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