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ชวีติของกษตัรยิด์าวดิ 
ภาคที5 2
4 บทเรยีน

1.   ดาวดิซอ่นตวัจากกษัตรยิซ์าอลู
2.   พระเจา้ทรงปกป้องดาวดิ
3.   ความเชืCอของดาวดิเสืCอมถอย
4.   ซาอลูสิHนพระชนม์



บทเรยีนที(  1 ดาวดิซอ่นตวัจากกษตัรยิซ์าอลู
1 ซามเูอล 21-24

กษัตรยิซ์าอลูนัHนคาดคะเน และคอ่นขา้งแน่ใจวา่ดาวดิ
เป็นผูท้ีCพระเจา้ทรงเลือกใหเ้ป็นกษัตริย์องค์ต่อไปของ
อสิราเอล แตพ่ระองคไ์ม่ตอ้งการใหด้าวดิไดตํ้าแหน่งนีHไป 
ดว้ยเหตุนีH เองซาอูลก็เร่ารอ้นดว้ยจิตใจทีCอ ิจฉาดาวิด
ตลอดเวลา  ซาอูลรูว้่าตราบใดทีCดาวดิยังมชีวีติอยู่บังลังก์
ของพระองค์ก็จะตอ้งตกไปเป็นของคนอืCนทีCไม่ใช่เชืHอ
ราชวงศข์องตนเอง  ซาอลูจงึตั Hงใจแน่วแน่ทีCจะฆา่ดาวดิเสยี 
ทําใหด้าวดิตอ้งพเนจรเรร่อ่นออกจากราชวังเพืCอหนใีหร้อด
พน้จากเงืHอมมอืของซาอลู

หลังจากทีCโยนาธานไดเ้ตือนดาวดิว่าชีวติของเขา
กําลังอยูใ่นอันตรายใหญห่ลวง ดาวดิก็รบีออกจากเมอืงไป 
มุง่ไปสูเ่มอืงโนบ ซึCงเป็นทีCอยูข่องเต็นทน์มัสการพระเจา้
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รปูภาพที)  DD1-1 อาหเิมเลคใหข้นมปงัศกัดิ>สทิธิ> และดาบ
ของโกลอิทัแกด่าวดิ

เมื$ออาหเิมเลคซึ$งเป็นมหาปโุหติประจําอยูท่ี$เต็นทศ์ักดิBสทิธิB
เห็นดาวดิมาเพยีงคนเดยีว เขาก็รูว้า่มเีหตกุารณ์ไมป่รกตเิกดิขึLน  
ก็ตวัสั$นหวาดกลวัอยู ่ออกมาหาดาวดิ กลา่ววา่  “ทําไมทา่นจงึมา
คนเดยีว และไมม่ผีูใ้ดอยูก่บัทา่นเลย”  ดาวดิไมต่อ้งการใหใ้ครรู ้
เรื$องราวที$เขาไดห้นีจากซาอูลมาจงึบอกแกอ่าหเิมเลคว่าธุระที$
เขากําลังทําอยู่นีLเป็นความลับและรีบด่วนอย่างที$สุด  ซึ$งไม่
สามารถเปิดเผยได ้ดาวดิไดข้ออาหารจากอาหเิมเลค ทา่นก็ได ้
มอบขนมปังพเิศษที$ใชถ้วายแดพ่ระเจา้ใหแ้กด่าวดิ ดว้ยความหวิ
ดาวดิจงึรบีรับมาดว้ยความยนิด ี นอกจากนัLนดาวดิยังมเีรื$องขอ
อีกหนึ$งอย่างต่ออาหเิมเลค “ท่านมีอาวุธ หอกหรือดาบบา้ง
หรอืไม?่  ธรุะที$เรามานีLเป็นเรื$องดว่นเหลอืเกนิจนไมม่เีวลาเตรยีม
ตวัเลย”  “ดาบธรรมดาน่ะเราไมม่หีรอกดาวดิ จะมกีแ็ตด่าบของ
เจา้โกลอิัทที$ท่านฆา่ตายดว้ยมอืท่านนั$นแหละ นอกจากดาบนัLน
แลว้เราก็ไมม่อีะไรเลย”  ดาวดิจงึรับดาบของโกลอิทัมาและ
ไดรั้บกําลังใจขึLนอย่างมากเมื$อเห็นดาบนัLน และจําไดว้่าพระเจา้
ทรงใหช้ยัชนะแกเ่ขาในครัLงนัLนและพระองคจ์ะทรงปกป้องเขาอกี
เชน่กนัในครัLงนีL

เหตุการณ์ที$เกดิขึLนในวันนัLนที$เมอืงโนบระหว่างดาวดิและ
อาหเิมเลค ยังมบีคุคลที$สามรว่มรับรูแ้ละเห็นเหตกุารณ์ตา่ง ๆ นีL
ดว้ย  ครูคดิว่าจะดกีว่าถา้เขาไม่เห็นหรือไดย้นิอะไรเลย แต่ว่า
ชายคนนัLนไดท้ราบไดย้นิทุกอย่างที$เขาคุยกัน  ชายคนนัLนเป็น
คนใชข้องซาอลูมชีื$อวา่ “โดเอก”  อกีไมน่านเราจะเห็นวา่เขาไม่
เพยีงแต่จะเห็นเหตุการณ์นีLเท่านัLน เขายังจะบอกเรื$องทั LงหมดนีL
แกซ่าอลูไดรู้ด้ว้ย

ดาวดิก็ออกจากเมอืงโนบ และอาหเิมเลคไปในวันนัLน  เขา
ไม่รูว้่าจะซอ่นตัวที$ไหนถงึจะปลอดภัย เขาตัดสนิใจที$จะหนีเขา้
ไปซอ่นตัวในเมอืงหนึ$งของชาวฟีลสิเตยี ซึ$งเป็นศัตรูของชาวยวิ 
คอืเมอืงกทั เพราะดาวดิคดิวา่ยังไงซาอลูก็คงไมค่าดคดิวา่เขาจะ
หลบหนีเขา้ไปในเมอืงของศัตรู แต่ไม่ชา้เขาก็รูว้่าที$เมอืงกัทนีL
ไม่ใชท่ี$ปลอดภัยเลยในกรณีนีL ในที$สดุดาวดิก็ออกจากเมอืงนัLน
โดยเร็ว และกลับเขาสูเ่ขตแดนของอสิราเอลอกีครั Lง อันตรายมี
อยูทั่$วทกุหนแหง่ที$เขาเหยยีบยา่งไป ซาอลูไมย่อมเลกิลาตามลา่
ตามฆา่เขาเลย 2



รปูภาพที) DD1-2 ดาวดิกบัพรรคพวกในที)ซอ่น
หลังจากทีCดาวดิออกจากเมอืงกัทแลว้ ก็มุ่งตรงไปสู่

ทะเลทรายแหง่อสิราเอล  มันเป็นทีCวา่งเปลา่ มองดเูหมอืน
จะไรข้อบเขต, แหง้, มแีตค่วามอา้งวา้ง, เงยีบเหงา, เต็ม
ไปดว้ยสัตวร์า้ยนา ๆ ชนดิ และเต็มไปดว้ยถํHามดื ๆ น่ากลัว
มากมาย  

ณ ถํHาแห่งหนึCงชืCอว่าถํHาอดุลลัม ซึCงไดก้ลายมาเป็นทีC
กําบังซอ่นตัวทีCปลอดภัยของดาวดิ เมืCอขา่วเรืCองของดาวดิ
กระจายออกไปทัCวอสิราเอล ก็มผีูค้นเล็ดรอดรูม้าว่าดาวดิ
แอบซอ่นตัวอยูใ่นทะเลทราย  จงึมหีลายคนทีCมคีวามทกุข์
ยาก, คนทีCมหีนีHสนิ และทกุคนทีCไมพ่อใจตอ่กษัตรยิก์พ็ากนั
มาเขา้กบัดาวดิทีCถํHานีH แมแ้ตพ่วกพีCชายของเขาเองก็พากนั
มาหาดาวดิทั HงสิHน ดว้ยเกรงว่าซาอูลจะฆ่าลา้งตระกลูของ
ดาวดิเสยี  จนในทีCสดุพวกพลทีCมารวมกันก็มปีระมาณ 600 
คน กลายเป็นกองทัพเล็ก ๆ โดยมดีาวดิเป็นหัวหนา้ของ
พวกเขา ชายกลุ่มนีHลว้นแต่เป็นพวกทีCทรหดอดทน เป็น
พวกแกร่งกลา้ทั HงสิHน  สว่นมากไมม่ใีจทีCจะตามพระเจา้เลย 
แต่ดาวดิก็ไดม้คีวามเพยีรเสมอทีCจะบอกเขาเรืCองของพระ
เจา้สอนพวกเขาวางใจในพระเจา้ ชีHใหเ้ห็นถงึความรักความ
ห่ ว ง ใยของพร ะองค์  ค รู คิด ว่ าหลายค รั Hง ด า วิด ใช ้
ความสามารถดา้นดนตรี ดดีพณิรอ้งเพลงพระเจา้ใหพ้วก
เขาฟัง ทุกคนเต็มใจยอมรับและนับถอืดาวดิในฐานะผูนํ้า
ของพวกเขา

ตอ่จากนัHนไมน่านซาอลูก็นําพวกทหารเริCมออกตดิตาม
หาดาวดิอกี คน้หาในทีCตา่ง ๆ ทีCคดิวา่ดาวดิจะไป เกอืบจะ
เป็นเหมอืนเลน่ซอ่นหากนักป็านนัHน

อยู่มาวันหนึCงพระคําของพระเจา้ก็มาถงึดาวดิ โดยผู ้
เผยพระวจนะกาดวา่ใหเ้ขา และพวกพลรบีออกจากทีCกําบัง
นีHดกีว่า และเขา้ไปในเขตคนยูดาห์ ดาวดิก็นําพลไปหลบ
อยูใ่นป่าแหง่หนึCงทีCแผน่ดนิยดูาหต์ามคําบอกของผูเ้ผยพระ
วจนะกาด
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รปูภาพที)  DD1-3 โดเอกบอกเรื)องดาวดิกบั
อาหเิมเลคแกซ่าอลู
ขา่วเกีCยวกับดาวดิและพวกก็ไปเขา้หขูองซาอลูจนได ้

ในวันนัHนซาอูลประทับอยู่ทีCเมอืงกเิบอาห์ นัCงอยู่ใตต้น้สน
พรอ้มกับหอกของพระองคอ์ยู่ในมอื รอบ ๆ ซาอูลก็มผีูรั้บ
ใชแ้ละทหารยืนอยู่ลอ้มรอบ ซาอูลกล่าวแก่พวกนัHนว่า  
“พวกเจา้ทกุคน! จนฟังใหด้ ีๆ ….. พวกเจา้เป็นพวกทีC
ไมไ่ดเ้รืCอง ไมม่ใีครซกัคนทีCจะสตัยซ์ืCอตอ่ขา้จรงิ ๆ ไมม่ใีคร
บอกขา้ไดว้า่ดาวดิกับพวกของมันซอ่นอยูท่ีCไหน  ดาวดิมัน
จะใหอ้ะไรแกเ่จา้ไดบ้า้ง?  มันจะใหท้ีCดนิสวนองุน่แกเ่จา้ได ้
ไหม? มันจะแตง่ตั Hงใหตํ้าแหน่งของเจา้สงูขึHนไดห้รอืปลา่ว?  
หรอืใหข้า้วของเงนิทองมันจะมใีหเ้จา้และครอบครัวของเจา้
ไดห้รอื?  ทําไมพวกเจา้จงึรว่มกนัตอ่ตา้นขา้ คดิกบฎตอ่ขา้ 
แมแ้ตล่กูชายแท ้ๆ ของขา้ก็กลับเห็นเพืCอนดกีวา่พอ่ตัวเอง 
เขา้ขา้งดาวดิตลอดมา  คดิ  คดิ  คดิ! พวกเจา้จงใชส้มอง
คดิ”
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ทันใดนัHนเองโดเอกก็กา้วออกมายืนขา้งหนา้ซาอูล
และกล่าวว่า  “ขา้พระบาทเห็นดาวดิทีCเมอืงโนบกําลังคุย
กนักบัปโุรหติอาหเิมเลคพ่ะยะ่คะ่ อาหเิมเลคใหอ้าหารและ
อาวธุแกด่าวดิดว้ย”  เมืCอซาอลูไดฟั้งก็โกรธหวัฟัดหวั
เหวีCยง โกรธอาหเิมเลคทีCใหค้วามชว่ยเหลอืดาวดิ จงึออก
คําสัCงด่วนใหไ้ปเรียนพวกปุโรหิตทุกคนเขา้เฝ้า ทั Hง
ครอบครัวของพวกเขาดว้ย ปโุรหติทกุคนทีCอยูใ่นเมอืงโนบ
จงึเดนิทางมาเฝ้ากษัตรยิข์ีHอจิฉาทนัท ี 

รปูภาพที)  DD1-4 ซาอลูประหารอาหเิมเลค
อาหเิมเลคแต่งตัวปุโรหติเขา้เฝ้าซาอูล โดเอกเป็น

พยานฝ่ายซาอลูเพืCอเอาโทษตอ่อาหเิมเลคเมืCอพบหนา้ซา
อลูกไ็มร่รีอ รบีตอ่วา่ดว้ยอารมณร์อ้นทนัท ี “เจา้! ทําไมจงึ
ร่วมกันคดิกบฎต่อเราโดยการใหอ้าหารและดาบแก่ดาวดิ 
จนมันมกํีาลงัขึHนและคอยดกัเลน่งานเราอยูท่กุวนันีH”  อาหิ
เมเลคถงึกับตกตะลงึทีCเห็นกษัตรยิโ์กรธหนา้ดําหนา้แดง
แบบนีH เขาไม่เคยรูด้ว้ยซํHาไปว่ามปัีญหาเกดิขึHนระหว่างซา
อลูกบัขวญัใจนักสูข้องคนอสิราเอล (ดาวดิ)  “โอ!้ ขา้แต่
พระราชาโปรดฟังขา้พระบาทเถดิ มีใครบา้งในหมู่ทหาร
หรือผูรั้บใชข้องท่านจะซืCอสัตยต์่อท่านเหมอืนดาวดิ เขา
เป็นทั Hงพระราชบุตรเขยและเป็นหัวหนา้ทหารรักษาการณ์
ของพระองค์ เขาเป็นผูท้ีCมีเกียรตใินวังของพระองค์ ขา้
พระองค์ไม่ไดท้ราบเรืCองนีH เลยว่าดาวิดกําลังหนีจาก
พระองค”์

ซาอูลอยู่ในอารมณ์โกรธไม่ฟังเสยีงใด ๆ ทั <งสิ<น  เขาปักใจ
เชืCอว่าอาหเิมเลคร่วมมอืชว่ยเหลอืดาวดิจนไม่ยอมสบืเรืCองใหแ้น่
ชัด ความอจิฉารษิยาในพระทัยของพระองคล์กึยิCงนักทําใหข้าด
ความรอบคอบและเหตุผลไป ซาอูลกลับตะคอกใสอ่าหเิมเลคไป
วา่ “อาหเิมเลค! วนันี<เจา้จะตอ้งตายแน่ ทั <งตวัเจา้และครอบครัว
ของเจา้ทกุคนดว้ย”
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ซาอูลไม่สนใจเลยว่าปุโรหดิเป็นผูท้ีCพระเจา้ทรงเลอืกเป็น
พเิศษทีCจะรับใชพ้ระองคใ์นเต็นทน์มัสการ ซาอูลสัCงทหาร
รักษาการณ์วา่  “ฆา่มันทั Hงหมด ฆา่พวกปโุรหติของพระเจา้
เสยีเพราะพวกมันรว่มกนักบฎกบัดาวดิเพืCอสูก้บัขา้”  แต่
ทหารทีCยนือยูท่ีCนัCนไมก่ลา้ทีCจะลงมอืเพราะเขาเกรงกลวัพระ
เจา้  “ขา้พระบาทฆา่ปโุรหติของพระเจา้ไมไ่ด”้  ยิCงทําให ้
ซาอลูโกรธเขา้ไปอกี จงึหนัไปหาโดเอกรับสัCงวา่  “เจา้! จง
ไปฟันปโุรหติเหลา่นัHน”  (โดเอกไมใ่ชค่นอสิราเอล แตเ่ป็น
คนเอโดม) โดเอกหนัไปควา้มดีดาบและสงัหารปโุรหติ
ทั HงสิHนในวนันัHน  85 คน รวมทั Hงผูห้ญงิ, เด็ก, เด็กทีCกําลงักนิ
นมอยู,่ โค, ลาและแกะดว้ย

มเีพยีงแตอ่ายาธารล์กูชายของอาหเิมเลคเทา่นัHนทีCหนี
รอดพน้มือของซาอูลไปได ้และไดต้รงไปหาดาวดิยังทีC
ซอ่นทนัที
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รปูภาพที) DD1-2 อาบยีาธารบ์อกเรื)องแกด่าวดิ
เมืCออาบียาธาร์บอกเรืCองราวทั HงสิHนทีCเก ิดขึHนต่อ

ครอบครัวของพวกปุโรหติแก่ดาวดิ  ดาวดิก็มีความเศรา้
โศกเป็นอย่างยิCง ดาวดิทราบดวี่าตน้เหตุของเรืCองทั Hงหมด
มาจากความอจิฉาและเห็นแกต่ัวของซาอลูทําใหห้ลายตอ่
หลายคนตอ้งเดอืนรอ้น ดาวดิกล่าวแกอ่าบยีาธารว์่า  “วัน
นัHนทีCเราไปหาบดิาของท่านและเห็นโดเอก เราก็รูว้่าเขา
จะตอ้งฟ้องเรืCองใหซ้าอูลรูแ้น่นอน เรารูส้กึว่าเรามีส่วน
รับผดิชอบตอ่เหตกุารณ์นีH เราเสยีใจอยา่งทีCสดุ หากวา่ทา่น
จะอยู่กับพวกเราทีCนีC  เราจะคุม้ครองท่านเองทั Hงความ
ปลอดภยัและอาหาร ไดโ้ปรดอยูก่บัเราเถดิ”  อาบยีาธาร์
ตดัสนิใจทีCจะอยูก่บัดาวดิ  ตอ่ไป  เราจะเห็นในพระคมัภรีว์า่
อีกหลายปีต่อมาอาบียาธาร์จะไดรั้บแต่งตั Hงใหเ้ป็นมหา
ปุโรหติแทนพ่อของเขา และเขาไดอ้ยู่รับใชต้ดิตามดาวดิ
อยา่งสตัยซ์ืCอตลอดชวีติของเขา

เป็นเวลาหลายวันทีCกษัตรยิซ์าอูลและเหล่าทหารได ้
ออกลา่ตดิตามดาวดิอยูใ่นทะเลทราย ทําใหช้วีติของดาวดิ
และพวกพลยากลําบากอยา่งหนัก ตอ้งคอยแอบหลบซอ่น
ในป่าลกึ ในภเูขา และในถํHาทีCลว้นแตม่อีันตรายแฝงอยู ่ครู
แน่ใจว่าหลายต่อหลายครั HงทีCดาวิดจะถามตัวเองว่า  
“เมืCอไรหนอทีCเกมซอ่นหานีHจะจบสิHนเสยีท”ี

รปูภาพที)  DD1-5 ดาวดิอธษิฐานตอ่พระเจา้
ดาวดิใชเ้วลานานในการอธษิฐานและคุยกับพระเจา้ 

ถงึแมว้่าตอ้งวิCงหนีตลอดแต่เขาก็ยังคงมัCนคงและมีความ
เชืCอในพระเจา้  เขาถามพระเจา้และขอความชว่ยเหลอืจาก
พระองคท์ุกวัน ดาวดิไม่ยอมใหค้วามลําบากทีCเขาเจออยู่
ขณะนีHทําใหค้วามสมัพันธก์บัพระเจา้มนีอ้ยลง ดาวดิไดแ้ตง่
บทเพลงสดุดถีวายแก่พระเจา้ เขาบรรยายถงึสิCงทีCเกดิขึHน
ทุกอย่าง ความรูส้กึลกึ ๆ ทีCไม่เคยบอกคนอืCนดาวดิก็จะ
บอกแก่พระเจา้หมด ดาวิดเคยรอ้งไหก้ับพระเจา้ดว้ย  
“สดดุ ี57”
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ดาวดิเรยีนและฝึกทีCจะมอบปัญหา ความกงัวล และสิCงทีCเขา
ตอ้งการ/จําเป็นตอ้งมแีก่พระเจา้โดยการอธษิฐานทุกวัน 
เขาจําเป็นตอ้งถามขอคําปรกึษาจากพระองคใ์นการเปลีCยน
ทีCซอ่นตวัแตล่ะครั Hง และขอการทรงนําจากพระเจา้ ครั Hงแลว้
ครั Hงเล่าพระเจา้ปกป้องดาวดิไวจ้ากซาอูล และครั HงหนึCงทีC
เมืองเคอีลาห์ พวกชาวฟีลสิเตียไดบุ้กเขา้ปลน้เมือง นํา
อาหารทรัพยส์นิของชาวเมอืงไปจนสิHน ดาวดิและคนของ
เขารูข้า่วนีHเขา้ เขาก็อธษิฐานถามพระเจา้ว่าควรจะไปชว่ย
ชาวเมอืงนีHหรือไม่ พระเจา้บอกใหเ้ขาไปและพระองคจ์ะ
ทรงใหช้ยัชนะแกพ่วกเขาแน่นอน แตพ่วกพลของดาวดิคดิ
วา่มันเสีCยงอนัตรายเกนิไปทีCกลุม่คนเล็ก ๆ อยา่งพวกเขาจะ
ไปสูก้ับกองทัพใหญ่ของฟีลสิเตีย ซึCงมีอาวุธและทหาร
พรอ้มสรรพ และดาวดิก็เขา้ไปอธษิฐานต่อพระเจา้อกีเป็น
ครั HงทีCสอง และพระเจา้ทรงประทานกําลังใจใหแ้กพ่วกเขา
ทกุคนเพืCอจะขึHนไปสูก้บัคนฟีลสิเตยี ทกุคนขึHนไปทีCเมอืงเค
อลีาหแ์ละรบชนะเหมอืนดัCงทีCพระเจา้บอกไว ้

ซาอลูไดย้นิขา่วนีHเขา้ เขาก็รบียกกองทัพไปทีCเมอืงเค
อลีาหท์ันท ีเพืCอลอ้มเมอืงไวแ้ละบังคับใหเ้มอืงนัHนมอบดา
วดิออกมา แตข่อบคณุพระเจา้ทีCดาวดิทราบขา่วนีHเขา้ เขาก็
ทลูอธษิฐานถามพระเจา้อกีวา่ควรจะอยูท่ีCนีCหรอืไม?่ พระ
เจา้ตอบว่า  “คนในเมืองเคอลีาหจ์ะมอบเจา้ใหแ้ก่ซาอูล
แน่นอน ขอใหร้บีหนอีอกไปจากเมอืงนีHโดยเร็ว”  ดาวดิเชืCอ
ว่าพระเจา้พูดจรงิ ทั Hงตัวเขาและหน่วยกลา้ตายของเขาจงึ
ออกจากเมืองเคลีอาห์ทันทีและเขา้ไปซ่อนตัวอยู่ในป่า
ใหญเ่มอืงศฟิ

รูปภาพที)  DD10-6 โยนาธานลกัลอบมาพบดาวดิที)
ป่าใหญ ่ (ในเมอืงศฟิ)

อยูม่าวนัหนึCงขณะทีCดาวดิอยูใ่นทีCหลบซอ่นตวั พระเจา้
ไดส้่งกําลังใจมากมายแก่ดาวดิ โดยทีCเขาไดพ้บกับโย
นาธานเพืCอนสนทิของของ
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โยนาธานเสีCยงชวีติหลบพ่อเพืCอมาเยีCยมดาวดิเพืCอนรักของ
ตน มันชา่งเป็นการพบปะทีCวเิศษเหลอืเกนิ! พวกเขาคงคยุ
กนัถงึหลายตอ่หลายเรืCอง ผลัดกนัเลา่ผลัดกนัฟัง และหนุน
ใจกันใหเ้ขม้แข็งอดทนตอ่ไป โยนาธานปลอบและหนุนใจ
ดาวดิวา่  “เพืCอนรัก ขออยา่กลัวไปเลย เพราะพอ่ของขา้จะ
หาทา่นไมพ่บแน่นอน ทา่นจะไดเ้ป็นกษัตรยิข์องอสิราเอล
คนต่อไปแน่นอน เพราะพระเจา้ทรงเลอืกท่านและสัญญา
ไวแ้ลว้ พระองคไ์มเ่ปลีCยนใจแน่นอน พ่อของขา้ก็รูเ้รืCองนีHด ี
เพยีงแตย่อมรับไมไ่ดเ้ทา่นัHน”  ดาวดิยนิดมีากทีCไดย้นิเพืCอน
พดูเชน่นัHนเพราะแสดงถงึการยอมรับนํHาพระทัยของพระเจา้ 
โยนาธานใหเ้กยีรตติ่อการเลือกสรรของพระเจา้ และโย
นาธานก็นับถอืเพืCอนของเขามาก ทั Hงสองก็กระทําสัญญา
กันอกีตอ่หนา้พระเจา้ กอ่นทีCจะแยกจากกันอกี โดยหารูไ้ม่
วา่การพบกนัครั HงนีHจะเป็นครั Hงสดุทา้ยของพวกเขาทั Hงสอง
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รปูภาพที) DD1-3  ซาอลูตามดาวดิไปยงัแหลง่ที)ซอ่น
ซาอูลยังไม่ลดละทีCจะตามล่าดาวดิ มคีนบางคนทีCอยู่

ในเมอืงศฟิ ไดเ้สนอหนา้หวังว่าจะไดรั้บรางวัลจากซาอูล
พวกเขาบอกซาอูลว่าดาวดิไดซ้่อนตัวอยู่ในป่าใหญ่ศฟิ
และก็อยู่ใกลก้ับบรเิวณของตน  “ดาวดิมันซ่อนตัวอยู่ใน
เมอืงของเรา เป็นทีC ๆ เรารูจั้กด ีและเราจะพาพระองคไ์ป
ดว้ยตัวของเราเอง และจะมอบดาวดิไวใ้นมอืของพระองค์
ดว้ย”  ซาอลูจงึสัCงใหม้บีางคนไปซุม่ดกูอ่นเพืCอความ
แน่นอนแลว้พระองคจ์งึจะตามไป

แตว่่าขา่วนีHก็เล็ดลอดออกไปเขา้หดูาวดิจนได ้ทั Hงดา
วดิและพวกก็พากันอพยพไกลออกไปอกีในถิCนทุรกันดาร 
เมืCอซาอลูทราบก็ตดิตามลงไปทีCถิCนทรุกันดารเชน่กัน ซาอู
ลกับพวกทหารอยูอ่กีทางฟากหนึCง ดาวดิกับคนของทา่นก็
อยู่ทีCภูเขาอกีซกีหนึCง ดาวดิรีบหนีจากซาอูล พวกของซา
อูลก็ไล่ตามร่นมาเรืCอย ๆ ขณะนัHนเองก็มีผูส้่งข่าวของซา
อูลมาบอกแก่พระองค์ว่าจะตอ้งรีบกลับเขา้เมืองเดีpยวนีH
เพราะพวกชาวฟีลสิเตยียกกองทัพมาปลน้แผ่นดนิของเรา
แลว้ ซาอลูจงึตอ้งตดัใจกลบัเมอืงเพืCอรบกบัพวกฟีลสิเตยี

รปูภาพที) DD1-5  ดาวดิซอ่นตวัอยูใ่นถํ Yา
ดาวดิกบัพวกก็ปลอดภัยอกีครั HงหนึCง พวกเขาจงึพากนั

ไปอาศัยอยูใ่นถํHาแหง่หนึCงทีCเมอืงเอนเกด ีหลังจากทีCซาอลู
สูก้ับพวกฟิลสิเตยีเสร็จแลว้ ก็นําพลทหารสามพันคนออก
คน้หาตดิตามดาวดิตอ่ไป  เฮอ้!! ไมรู่จ้ะอะไรกนัหนักกนั
หนา … เน๊อะ เมืCอดาวดิและพวกพบถํHาแหง่หนึCงทีCลกึมาก 
พวกเขาก็พากันหลบในถํHานัHนอยู่ในส่วนทีCลกึทีCสุดของถํHา 
และนัCนกค็อืทีCซอ่นแหง่ใหมข่องพวกเขา
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รปูภาพที) DD1-7 ดาวดิไวพ้ระชนมซ์าอลูที)เอนเกดี
ฝ่ายซาอลูกับเหล่าทหารตา่งก็พากันเหน็ดเหนืCอยตอ่

การเดินทางและเพิCงจะผ่านการรบมาหยก ๆ พวกเขา
ตอ้งการพักผ่อนซักนดิหน่อย จงึพากันเขา้ไปพักทีCถํHาแหง่
หนึCงทีCพวกเขาพบกลางทาง ถํHานัHนเป็นถํHาใหญ่มากทเีดยีว 
แตพ่วกเขาก็พากนัพักอยูแ่ถว ๆ รมิปากถํHาเทา่นัHนไมไ่ดเ้ขา้
ไปในส่วนทีCลกึ ในถํHามดืมากทําใหม้องไม่เห็นไดช้ัดมาก
เท่าไร โดยหารูไ้ม่ว่านีHเป็นทีCแห่งเดยีวกับพวกของดาวดิ
หลบซอ่นอยูใ่นสว่นกน้ถํHา!  ซาอลูไมไ่ดไ้หวตวัหรอืสงัเกต
อะไรเป็นพเิศษเลย มคีนสง่ขา่วนีHใหแ้กด่าวดิทราบ ทกุคนก็
เตรยีมพรอ้มเต็มทีC ๆ จะสูจ้นเลอืดหยดสดุทา้ย พวกของดา
วดิสามารถเห็นฝ่ายของซาอูลไดอ้ย่างชัดเจนเพราะแสง
จากปากถํHาเป็นใจใหพ้วกเขาเห็นได ้คนสง่ขา่วไปบอกดา
วดิวา่  “วันนีHเป็นวันทีCพระเจา้ทรงใหศ้ัตรูของท่านอยู่ในมอื
ทา่นแลว้ ทา่นจะฆา่เขาเดีpยวนีHก็ได ้ดซูหิลับกันปุ๋ ยไปหมด 
และถา้ทา่นไม่ฆา่ซาอลูตอนนีH ซาอลูนัCนแหละทีCจะฆา่ทา่น
ทนัททีีCเขามโีอกาส”
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แตด่าวดิกลา่วแกค่นของทา่นพรอ้มกบัสา่ยหวัวา่  “ขอ
พระเจา้หา้มเราไม่ใหทํ้ารา้ยซาอลูเถดิ เพราะเขาเป็นคนทีC
พระเจา้ทรงเลือกใหเ้ป็นกษัตริย์ก่อนขา้ พระเจา้จะทรง
ประหารซาอูลเองเมืCอถงึเวลาของพระองค ์เราจะไม่ตอบ
แทนความชัCวดว้ยความชัCวหรอก”  แตค่นของดาวดิตอ้งการ
ทีCจะฆา่ซาอลูเสยี และไมเ่ขา้ใจดาวดิเลยซกันดิเดยีว ดาวดิ
จงึออกคําสัCงหา้มเด็ดขาดไม่ใหใ้ครแตะตอ้งทํารา้ยซาอูล
แมแ้ต่นอ้ย ส่วนดาวดิก็ลุกขึHนย่องเขา้ไปหาซาอูล ชักมดี
ออกมาและตัดชายเสืHอของซาอลูเสยี ฝ่ายซาอลูเมืCอเสร็จ
ธรุะแลว้กล็กุขึHนจะยกพลของตนออกตดิตามดาวดิตอ่ไป

รปูภาพที) DD1-8 ดาวดิกลา่วตอ่กษตัรยิซ์าอลู
ดาวดิรอโอกาสเมืCอซาอูลยกขบวนไกลพอประมาณ

จากถํHา เขาจงึออกมายนืทีCปากถํHาและตะโกนตามหลังซา
อลูวา่  “ขา้แตพ่ระราชาเจา้นายของขา้พระบาท!”  ทนัทซีา
อูลก็เหลียวหันดู เห็นดาวิดยืนอยู่ และตอนนีHซาอูลก็
สังเกตเห็นดว้ยว่าดาวดิยนือยู่ในบรเิวณเขตถํHาทีCพระองค์
เพิCงพักไปเมืCอกีHนีH ดาวดิก็กม้ลงถวายบังคมซาอูลถงึดนิ 
และกลา่ววา่  “ทําไมฝ่าบาทจงึฟังเสยีงคนทีCคอยยยุงวา่ขา้
พระบาทจะทํารา้ยพระองค ์และวันนีHพระองคก์็รูช้ัดแลว้ว่า
ขา้พระบาทไมม่ปีระสงคอ์ยา่งนัHนเลย เพราะวันนีHถงึแมจ้ะมี
โอกาสฆ่าพระองคไ์ด ้แต่ขา้พระบาทก็ไม่ไดล้งมอืเพืCอให ้
เกยีรตแิก่พระเจา้ และเพืCอแสดงว่าขา้พระบาทไม่ไดต้ดิ
ตามทีCจะทํารา้ยพระองค์เลย ขอพระองคท์รงดูทีCนีCว่าคือ
อะไร? นีCคอืชายเสืHอคลมุของพระองคท์ีCขา้พระบาทตดัมา 
ขา้พระองคไ์วช้วีติพระองค ์และไม่ไดทํ้าบาปต่อพระองค ์
ถงึแมพ้ระองคจ์ะตามล่าเพืCอฆา่หม่อมฉันก็ตาม พระเจา้จะ
ทรงเป็นผูต้ดัสนิเรืCองระหวา่งเราเอง และพระองคจ์ะเป็นผูท้ีC
ตอบแทนฝ่าพระบาทเอง หม่อมฉันเป็นเหมอืนสนัุขทีCตาย
แลว้ เหมอืนตัวหมัดไม่เหมาะสมทีCพระราชาแห่งอสิราเอล
จะเสยีเวลาไลล่า่เลย”
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เมืCอซาอลูไดย้นิและฟังเสยีงของดาวดิ จติใจของพระองคก์็
ออ่นลง ถงึกบัทรงกนัแสงออกมา (รอ้งไห)้ ซาอลูยังจําได ้
ว่าครั HงหนึCงพระองค์เคยรักดาวิดเหมือนกับเป็นลูกของ
ตนเอง ในทีCสดุซาอลูจงึตรัสวา่  “ดาวดิเอย๋! เจา้ก็ดกีวา่ขา้
เสยีอกี เพราะเจา้ตอบแทนการรา้ยทีCขา้ทําดว้ยการด ีวันนีH
เจา้ไดพ้สิจูน์แลว้ว่าเจา้ไม่ไดค้ดิรา้ยต่อเรา เจา้ไวช้วีติเรา
ถึงแมจ้ะมีโอกาสฆ่าเสีย ขอพระเจา้ทรงเมตตาต่อเจา้
เหมอืนกับทีCเจา้เมตตาต่อขา้วันนีH ขา้รูแ้น่ว่าเจา้จะไดเ้ป็น
กษัตรยิข์องอสิราเอลตอ่ไป”  เมืCอกลา่วเสร็จแลว้ซาอลูก็
ยกพลออกไปตามทางของทา่นไปยังราชวัง เลกิตดิตามดา
วดิตอ่ไปแตด่าวดิและพวกก็พากันอพยพไปหาทีCซอ่นแหง่
ใหม่ใหพ้น้จากสายตาของซาอูล เนืCองจากไม่รูว้่าซาอูล
จรงิใจหรอืไม่
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ดาวดิรูว้่าเขาจะไดเ้ป็นกษัตริย์ในวันหนึCง แต่ดาวดิ
แสดงใหเ้ห็นวา่เขาจะไมใ่จรอ้นแยง่ชงิตําแหน่งนีHจากซาอลู
แต่จะรอเวลาของพระเจา้แทน เราไดรั้บบทเรยีนว่าหลาย
ครั Hงพระเจา้ทรงทําความสะอาดชวีติของเราใหด้ขี ึHนเขม้แข็ง
ขึHนจากเหตกุารณท์ีCยาก ๆ หรอืจากปัญหาตา่ง ๆ

มีบางคนไม่ชอบเรา และพยายามทํารา้ยเราทั Hง
รา่งกาย / จติใจ แตเ่มืCอเรายอมจํานนตอ่พระเจา้และใหท้กุ
อย่างขึHนกับพระองค์เพียงผูเ้ดียว ไม่ขึHนกับมนุษย์ เงิน 
การศกึษา หนา้ทีCการงาน ขนม เพืCอน ๆ หรอืพยายามจะแก ้
แคน้ตอบ แต่เราตอ้งรู จั้กฝึกบังคับตนเอง ซาอูลเป็น
ตัวอยา่งทีCดใีหเ้ราเห็นไดว้า่เขาเป็นคนไมร่อคอยพระเจา้ไม่
มกีารบังคับตนเอง เอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ อยากจะนํา
ชวีติของตนเองมากกวา่ใหพ้ระเจา้เป็นผูนํ้า

เราตอ้งขอพระเจา้ใหช้่วยเราทีCจะไม่แกแ้คน้คนอืCน
กลับ รอใหพ้ระองคเ์ป็นผูจั้ดการและใหพ้ระองคเ์ป็นเจา้
ชวีติของเราเหมอืนกบัทีCดาวดิยอมตอ่พระเจา้
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บทเรยีนที(  2 พระเจา้ทรงปกป้องดาวดิ
สว่นที'  1  ดาวดิกบันางอาบกีายลิ

1 ซามเูอล 25-26

รปูภาพที)  DD2-1 คนของดาวดิขอสว่นแบง่อาหาร
จากนาบาล

มชีายผูรํ้CารวยคนหนึCงชืCอวา่นาบาล เขาเป็นเจา้ของฝงู
แกะ 3,000 ตวั และฝงูแพะ 1,000 ตวั ดาวดิกบัคนของเขา
ไดค้อยชว่ยเหลอืและคุม้ครองภยัใหแ้กพ่วกคนเลีHยงแกะ
ของนาบาลอยูเ่สมอจากพวกคนฟีลสิเตยี และคนอามาเลข
ซึCงเป็นศตัรสูําคญัของชาวยวิ ทีCชอบปลน้ขโมยแกะ, แพะ
บอ่ย ๆ เพราะเขตเมอืงทีCเขาอาศยัอยูน่ีHเป็นชายแดน
ประเทศ ทําใหพ้วกตา่งชาตเิขา้มากอ่ความวุน่วายเดอืน
รอ้นอยูเ่สมอ และดาวดิกพั็กอยูใ่กลพ้วกเลีHยงแกะนีH ตอนนีH
ดาวดิมพีวกเพิCมขึHนเป็นชายหนุ่มทั Hงหมด 600 คนแลว้
เมอืงนีHอยูค่นละฟากกบัเมอืงหลวงทีCซาอลูอยู่ ทําใหเ้ป็นทีC
ปลอดภยัขึHน ถงึแมว้า่ซาอลูเคยสญัญาวา่จะเลกิตดิตามก็
ตาม แตซ่าอลูเคยผดิสญัญาแลว้หนึCงครั Hง ดาวดิได ้
ชว่ยเหลอืพวกเลีHยงแกะนีHอยา่งเต็มกําลงัทั Hงกลางวนัและ
กลางคนื ซึCงเป็นธรรมเนยีมของยวิทีCตอ้งตอบแทนความ
ชว่ยเหลอืนีHเมืCอมงีานเลีHยงฉลอง หรอืงานตดัขนแกะขาย
เป็นเรืCองทีCเหมาะสมทีCทกุคนรู ้

ในฤดหูนาว พวกของดาวดิกอ็ยูใ่กลแ้ละคอยดแูลฝงู
แกะของนาบาลเทา่นัHน พวกคนใชข้องนาบาลรูจั้กกบัดา
วดิและพวกของเขาอยา่งดี และขณะนีHกถ็งึเวลาทีCนาบาลมี
งานเลีHยงฉลองตดัขนแกะ นาบาลไดเ้ตรยีมอาหารตา่ง ๆ
ไวม้ากมายเพืCอเลีHยงทกุคนทีCทํางานใหแ้กเ่ขา ดาวดิกไ็ด ้
ขา่วและรูว้า่นีHเป็นเวลาดทีีCเขาจะขอแบง่ปันอาหารบา้งจาก
นาบาลเพืCอเป็นคา่จา้งและแจกใหแ้กพ่วกของตน และนา
บาลกค็งไมเ่ดอืดรอ้นอะไร เพราะเขารํCารวยและมอีาหาร
มากมาย
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ดาวดิจงึสง่ชายหนุ่มสบิคนไปพบนาบาล หลงัจากทั Hงสบิคน
เคารพนาบาลและแนะนําชืCอของดาวดิใหน้าบาลทราบ  
“เรารูว้า่ทา่นมฝีงูแกะมากมาย และอาหารเหลอืเฟือในงาน
เลีHยงนีH พวกเราไดคุ้ม้ครองดแูลแกะของทา่นอยา่งดตีลอด
ฤดหูนาวนีH และไม่มแีกะของทา่นแมแ้ตต่ัวเดยีวทีCถูกขโมย
ไป พวกเราเป็นเหมือนกําแพงเฝ้าสมบัตขิองท่านอย่าง
เขม้แข็ง รวมทั Hงคนดแูลแกะของทา่นก็รูเ้รืCองด ีพวกเขาจะ
บอกท่านความจรงิว่าเรืCองนีHจรงิหรือไม่ และขณะนีHท่าน
กําลังมงีานเลีHยงใหค้นงานของทา่นดว้ยอาหารมากมาย ใน
นามของดาวิดขอใหท้่านโปรดเมตตาต่อเราดว้ย และ
แบง่ปันอาหารบา้งแกพ่วกเรา เพืCอเป็นคา่ตอบแทนแรงงาน
ตลอดฤดหูนาว” 

สิCงทีCดาวดิทํานีHเป็นเรืCองธรรมดาในถิCนนีHทีCจะรับคา่จา้ง
จากเจา้ของแกะ และเจา้ของแกะสว่นมากก็ยนิดทีีCจะมอบ
อาหารใหแ้กผู่ท้ีCรักษาแกะของเขา แต!่ นาบาล แน่นอนเขา
เป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างรา้ยกาจ ไม่มคีวามยุตธิรรมหรอืใจ
กวา้งเลย เขาตอบคนของดาวดิดว้ยนํHาเสยีงทีCหว้นหา้วว่า  
“เชอะ! ดาวดิเป็นใคร? ทําไมขา้ตอ้งเอาขา้วของขา้ นํHาของ
ขา้ เนืHอของขา้ไปแจกจา่ยใหแ้กใ่ครกไ็มรู่ ้เฮอ้! แตข่า้ก็ได ้
ข่าวมาน่ะว่า สมัยนีHมีพวกคนใชเ้ยอะแยะทีCชอบวิCงหนี
เจา้นายของตวัเอง”  คําตอบของนาบาลเป็นคํากระทบทีC
เจ็บปวดมาก เขาปฎเิสธคําขอของดาวดิและดถูกูคน

ของดาวดิ
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รปูภาพที)  DD2-2 ดาวดิยกพวกไปเพื)อสงัหารนาบาล
เมืCอทั Hงสบิคนกลับไปรายงานตัวตอ่ดาวดิ และบอกทกุ

คํ าทีC น าบ าล ก ล่ า ว แก่พ วก ต นใ ห ด้ า วิด ฟั งน าบ าล
เปรยีบเทยีบดาวดิเป็นเหมอืนคนใชท้ีCทําผดิตอ่ซาอลู และ
ตอ้งวิCงหนีมาอยูใ่นถิCนทรุกันดารแบบนีH แทนนีCจะมองดาวดิ
วา่เป็นผูท้ีCรักษาสมบัตฝิูงแกะและคนงานของเขา หรอืเป็น
ผูนํ้าของชายหนุ่มทีCคุม้ครองคนของตนขณะทํางานกลาง
ฤดหูนาว ดาวดิรูส้กึรอ้นผ่าว ความโกรธพุ่งขึHนทันท ีทําให ้
เขาขาดความรอบคอบและสตไิป  ดาวดิตัดสนิใจวา่นาบาล
และทุกคนในบา้นจะตอ้งไดรั้บการลง โทษอย่างสาสม  
“จงเตรยีมของพวกทา่นใหพ้รอ้ม!”  ดาวดิออกคําสัCงเสยีง
เขม้  “หลังจากทีCพวกเราไดป้กป้องรักษาของ ๆ คน ๆ นีH 
แมแ้ต่แกะตัวเดยีวของเขาเราก็ไม่ใหห้ายไป แต่เขากลับ
ตอบแทนเราดว้ยวิธีนีH นาบาลคนนีHจะตอ้งตายแน่นอน 
พรอ้มกบัทกุคนในครอบครัวของเขาดว้ย”  ดาวดิกลายไปมี
นสิยัเหมอืนซาอลูตั Hงแตเ่มืCอไรหนอ? ดาวดิคาดดาบของ
เขาไวพ้รอ้ม และนําชายหนุ่ม 400 คน ไปกบัตนสว่นอกี 
200 คนใหอ้ยูเ่ฝ้าของในทีCซอ่นตวั พวกเขาออกเดนิทาง
ทนัทอียา่งไมล่งัเล

ถงึแมว้่ากษัตรยิ์ซาอูลจะเคยทําต่อดาวดิหนักกว่านีH 
รา้ยกว่านีH ดาวดิยังไม่ยอมลงมือสูต้อบหรือหาทางสูก้ับ
พระองคเ์ลย ดาวดิเลอืกทีCจะใหพ้ระเจา้เป็นผูท้ีCตอบสนอง
การกระทําของซาอลูเอง แตใ่นเรืCองนาบาลดาวดิกลับรูส้กึ
ว่ามันต่างกัน ดาวดิไม่อธษิฐาน ไม่คอยพระเจา้ แต่ตั Hงใจ
แน่วแน่ทีCจะฆา่ลา้งตระกลนูาบาลผูไ้มรู่จั้กคณุคน ผูเ้ห็นแก่
ตวั ผูใ้จแคบ ผูส้ามหาวกา้วรา้ว ไรค้วามเมตตา

รปูภาพที)  DD2-3 นางอาบกีายลิทราบเรื)อง
ณ ทีCบา้นของนาบาลมเีหตุการณ์อืCนเกดิขึHน คนเลีHยง

แกะของนาบาลคนหนึCงรบีวิCงไปบา้น และบอกขา่วนีHแกน่าง
อาบกีายลิ ซึCงเป็นภรรยาของนาบาลใหท้ราบเรืCองโดยดว่น 
อาบกีายลิเป็นผูห้ญงิสวยมาก และมคีวามฉลาดรอบครอบ 
ผดิกบัสามขีองนางลบิลบั
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คนเลีHยงแกะอธบิายทุกอย่างทีCเกดิขึHน  “เจา้นายของ
เราดวุา่คนพวกนัHนอยา่งแรง ดาวดิและคนของเขาดตีอ่พวก
เราทีCทุ่งนาจรงิ ๆ เขาเป็นเหมอืนกําแพงแข็งแรงของพวก
เราทั Hงกลางคนืและกลางวัน แตว่า่ตอนนีHทา่นจะทําอยา่งไร
ก็รบีๆ เถดิ เพราะดาวดิกบัพวกคงไมไ่วห้นา้นายของเราแน่  
เลย ทา่นก็รูว้า่นายนัHนเป็นคนพดูไมรู่เ้รืCอง สามหาว ใครพดู
ดดีว้ยกไ็มไ่ด”้

อาบกีายลิรูจั้กสามขีองนางดกีวา่ใครหมด นางรูด้วีา่ไม่
มทีางทีCนางจะไปพดูเปลีCยนใจของนาบาลโดยใชเ้หตผุลได ้
และนาบาลก็ดืCมเหลา้เสมอในงานเลีHยง ป่านนีHคงเมาไมไ่ด ้
เรืCองอยู่ทีCงานแน่นอน เห็นจะไม่มีประโยชน์หรือช่วยให ้
อะไรดขีึHนมาไดเ้ลย หากไปเผชญิหนา้กบันาบาลตอนนีH  อา
บีกายลิรูว้่านางตอ้งตัดสนิใจโดยเร็วว่าจะทําประการใด 
เพราะขณะนีHทุกคนในครอบครัวกําลังอยู่ในอันตรายทีCใกล ้
เขา้มาทกุที
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นางคดิว่าบางทดีาวดิอาจจะมเีหตุผลก็ไดห้ากนางไดพ้บ
และคุยขอรอ้งต่อดาวดิ คดิไดด้ังนัHนก็สัCงคนใชท้ันทีให ้
ตระเตรยีมอาหารมากมาย มทีั Hงขนมปังสองรอ้ยกอ้น, นํHา
องุน่อกีสองถงุหนังใหญ,่ แกะทีCทําเสร็จพรอ้มจะยา่งอกีหา้
ตวั, ขา้วคัCวหา้ถัง, องุน่แหง้สองรอ้ยชอ่ และขนมมะเดืCอ
สองรอ้ยแผน่ ใหเ้อาของทั Hงหมดบรรทกุบนหลงัลาลว่งหนา้
ไปกอ่นนาง เพืCอจะใหด้าวดิเห็นกอ่นได ้เมืCอสัCงเสร็จนางก็
รบีขึHนลาของตนออกตดิตามไปใกล ้ๆ เพืCอพบกบัดาวดิ

รปูภาพที) DD2-4 นางอาบกีายลิใหเ้กยีรตแิกด่าวดิ
เมืCอนางเห็นดาวดิและคนของเขา นางก็ลงจากหลงัลา

ทันท ีตรงเขา้ไปหาดาวดิและคํานับกม้หนา้ลงซบกับดนิทีC
เทา้ของดาวิด  “ขอท่านไดโ้ปรดฟังดิฉันบา้ง ขอให ้
ความผดินีHตกแกด่ฉัินเถดิ เพราะดฉัินไมไ่ดเ้ห็นคนของทา่น
ทีCส่งไปหาเลย ขอท่านอย่าเอาความกับนาบาลคนนีHเลย 
ชายคนนีHเป็นคนสามหาว ชืCอของเขาก็บอกถงึนสิยัของเขา
แลว้ นาบาลแปลวา่ “โง”่ ดฉัินเป็นภรรยาของชายคนนีHชืCอ
วา่อาบกีายลิ ไดโ้ปรดอยา่ใสใ่จและใหอ้ภยัแกเ่ขาดว้ยเถดิ”  
อาบีกายิลขอรอ้งดาวิดดว้ยเสียงสุภาพและอ่อนหวาน  
“กรุณารับอาหารจากมือของดฉัิน ทีCดฉัินเตรียมมาใหแ้ก่
ทา่นและคนของทา่น คนเลีHยงแกะของเราไดบ้อกความจรงิ
ทุกอย่างแลว้ และสิCงด ีความชว่ยเหลอืทุกอย่างทีCท่านทํา
ต่อพวกเราทั HงสิHน แน่นอนทีCสุดพวกเราเป็นหนีHค่าจา้งแก่
ทา่นทกุคน ดฉัินรูว้า่วนัหนึCงพระเจา้จะทรงโปรดใหท้า่นเป็น
พระราชาแห่งอสิราเอล และเมืCอวันนัHนมาถงึท่านก็จะไม่
ตอ้งเสยีใจทีCฆา่นาบาลและครอบครัวของเขาเพราะขาดสต ิ
และทําการแกแ้คน้เสยีเอง”
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ดาวดิรูส้กึทึCง และแปลกใจในคําพูดของนาง คําพูดของ
นางชว่ยใหด้าวดิไดค้ดิมากขึHน อารมณโ์กรธของเขาเริCมเบา
บางลง ดาวดิทราบแลว้ว่าพระเจา้ทรงสง่อาบกีายลิมาพบ
เขา เพืCอหยุดเขาทีCจะฆ่านาบาลเสยี ดาวดิยังทราบอกีว่า
ความโกรธทําใหเ้ขาแสดงออกและตัดสนิใจทําในสิCงทีCโง่
เขลามาก ดาวดิจงึกล่าวตอบว่า  “สาธุการแด่พระเจา้ ทีC
พระองคส์่งนางมาพบและหยุดเราในการแกแ้คน้ดว้ยมือ
ของเราเอง และขอพระองคอ์วยพรนางทีCชว่ยใหเ้ราไม่ทํา
ผดิ”  อาบกีายลิมอบอาหารทีCนางเตรยีมมาทั Hงหมดใหแ้ก่
คนของดาวดิ พวกเขาก็รับสว่นแบง่อาหารนัHนมา อาบกีายลิ
ดใีจมากทีCสุด ทีCคําพูดแนะนําของนางช่วยใหด้าวดิระงับ
โทสะ และคดิได ้ทั Hงสองฝ่ายตา่งก็แยกจากกนักลบัไปยังทีC
พักของตน
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รปูภาพที) DD2-1 นาบาลสิYนใจ
กาลเวลาก็ไดพ้สิจูน์วา่ดาวดิไมจํ่าเป็นตอ้งแกแ้คน้ตอ่

นาบาลคนทีCทําผดิต่อเขา เพราะว่าพระเจา้ทรงจัดการนา
บาลดว้ยวธิีการ และเวลาของพระองค์เอง เรืCองเกดิขึHน
หลังจากนัHนไมก่ีCวัน ในวันทีCอาบกีายลิกลับบา้นก็พบกบังาน
เลีHยงฉลองยิCงใหญ่ทีCนาบาลจัดขึHนอย่างกับงานเลีHยงของ
พระราชา นาบาลดืCมเหลา้เสยีจนเมายํpาเป พูดกันไม่รูเ้รืCอง 
นางจงึไมไ่ดพู้ดเรืCองทีCเกดิขึHนใหเ้ขาฟังวันนัHน เมืCอวันรุ่งขึHน
มาถงึ นางจงึบอกเรืCองทกุอยา่งทีCดาวดิยกพวกมาเพืCอจะฆา่
เขาและทกุคนในครอบครัว เมืCอนาบาลไดรั้บฟังถงึอันตราย
ทีCเก ิดขึHนจากนิสัยอันโง่เขลาของตน หัวใจของเขาก็
เกดิชอ๊คและมอีาการเป็นอัมพาตไม่สามารถกระดกุกระดกิ
หรือเคลืCอนไหวไดเ้ลย อกีประมาณสบิวันก็เกดิหัวใจวาย
และสิHนชวีติไปในทีCสดุ
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รปูภาพที)  DD2-4  ดาวดิสูข่อนางอาบกีายลิ
ตอ่มาเมืCอดาวดิไดท้ราบเรืCองวา่นาบาลไดส้ ิHนชวีติแลว้ 

หลังจากการไวทุ้กข์ เขาก็จัดการส่งคนไปสู่ขอถามขอ
แต่งงานกับนางอาบกีายลิ และนางอาบกีายลิก็ยนิดอีย่าง
มากทีCจะแตง่งานกบัดาวดิ จงึตอบตกลงไป เมืCอดาวดิทราบ
เรืCองเขาดใีจมากทีCจะไดห้ญงิทีCฉลาด, รักพระเจา้ แถมสวย
มากอกีดว้ยมาเป็นภรรยาของตน  สิCงทีCประทับใจดาวดิเห็น
จะเป็นทีCอาบกีายลิช่วยเหลอืเขาไม่ใหทํ้าผดิบาปต่อพระ
เจา้ โดยการฆา่นาบาลเพราะความโกรธ

พระคัมภีร์บอกเราว่า  “…อย่าทําการแกแ้คน้ แต่จง
มอบการนัHนไว ้แลว้แตพ่ระเจา้จะทรงลงพระอาชญา เพราะ
มคํีาเขยีนไวใ้นพระคัมภรีว์่า องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสว่า การ
แกแ้คน้เป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง” พระเจา้ทรงสัCง
สอนใหเ้ราไมต่อ้งเป็นคนเจา้คดิเจา้แคน้ตอ่คนทีCทําไมด่ตีอ่
เรา เพราะพระองค์ทรงรูแ้ละรักเรามาก พระองค์จะทรง
จัดการเองในเวลาและวธิขีองพระองค์
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สว่นที(  2  ดาวดิไวพ้ระชนมก์ษตัรยิซ์าอลู

รปูภาพที)  DD1-3  ซาอลูออกตามลา่ดาวดิอกี
เวลาผ่านไปกษัตรยิซ์าอูลก็เริCมออกตดิตามล่าดาวดิ

อกีจนไดใ้นแถบถิCนทุรกันดาร  ดาวดิก็ยังไม่ทราบเรืCองแต่
ไดย้า้ยอพยพพรรคพวกของเขาและครอบครัวมุ่งหนา้เพืCอ
หาทีCซ่อนตัวแห่งใหม่ มีสายลับคนหนึCงเป็นชาวบา้นจาก
เมอืงศฟิไดเ้ขา้เฝ้าซาอูลเพืCอบอกทีCซอ่นของดาวดิแก่ซา
อลูใหท้ราบ 

ซาอูลจงึรวบรวมพลทหารสามพันคนออกตดิตามดา
วดิทันท ีเมืCออยู่ในถิCนทุรกันดารก็ใกลคํ้Cาแลว้ จงึปักเต็นท์
ตั Hงค่ายคา้งคืนกัน  ตั Hงใจวางแผนกันว่าพอตอนเชา้ก็จะ
โจมตพีวกของดาวดิทนัที
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รปูภาพที)  DD2-5 ดาวดิและอาบชียัแอบเขา้ไปใน
คา่ยของซาอลู

ดาวดิไดข้่าวลอืแว่วมาว่าซาอูลอยู่ใกลแ้ค่เอืHอม และ
พรอ้มจะโจมตีตนไดทุ้กเมืCอ แต่ดาวดิยังไม่แน่ใจว่าจรงิ
หรอืไม?่  เพราะซาอลูเคยสญัญากบัตนวา่จะเลกิตดิตาม
ตามเขาแลว้  ดาวดิจงึตัดสนิใจสง่ผูส้อดแนมออกไปสบืดู
ว่าเรืCองนีHจรงิหรือไม่  พวกคนสอดแนมออกไปในคืนนัHน 
แฝงตัวทา่มกลางความมดืใตแ้สงจันทร ์ลัดเลาะไปตามพุม่
ไม ้เมืCอผูส้อดแนมกลับมาพรอ้มกับรายงานว่า เรืCองนีHเป็น
ความจรงิ และซาอูลก็ตั Hงค่ายพักคา้งคนือยู่ไม่ไกลจากทีC
ซอ่นตัวนีHเลย  อันตรายอยู่ใกลแ้คป่ลายจมูกเท่านัHน ดาวดิ
ตอ้งคดิแกไ้ขสถานการณ์โดยดว่น ซํHายังเป็นตอนกลางคนื 
การอพยพก็คงจะยากลําบากอยูเ่พราะตอนนีHก็มพีวกผูห้ญงิ
และเด็ก ๆ เพิCมขึHนมา

ทันใดดาวดิก็มคีวามคดิ เขาถามคนของตนวา่  “เราจะ
แอบลักเขา้ไปในคา่ยของซาอลูเอง ใครอาสาจะไปกับเรา
บา้ง?”  วธินีีHฟังดเูหมอืนกบัวา่จะไมไ่ดผ้ล ทําไมดาวดิถงึจะ
ลงไปในค่าย มันเป็นเรืCองน่ากลัว และอันตรายมาก เขา
อาจจะถูกทหารยามจับได ้ใครอยากจะไปกับดาวดิกันละ่?  
เกอืบจะเป็นทันททีีCอาบชีัยตอบเขา  “ขา้จะลงไปกับท่าน
เอง!”

ในคนืนัHนดาวดิและอาบชีัยก็รบีออกเดนิทาง ทั Hงสอง
ระวังอย่างทีCสุด พยายามแอบย่องดว้ยฝีเทา้ทีCเบากริบ
เพราะเกรงว่าทหารจะไดย้นิเสียงของพวกเขา เพราะมี
ทหารยามเฝ้าระวังอยู ่แตเ่มืCอทั Hงสองเขา้ไปในบรเิวณคา่ยก็
พบวา่ทกุคนในคา่ยตา่งพากนัหลบัสนทิไปหมด

รปูภาพที) DD2-6 ดาวดิไวพ้ระชนมก์ษตัรยิซ์าอลูอกี
คร ัYง

โดยเร็วทีCสดุ ดาวดิกบัอาบชียัรบีเขา้ไปถงึคา่ยกองทัพ
ชั Hนใน ซึCงเป็นทีCตั Hงเต็นทข์องซาอูล และก็เป็นเหมอืนดังทีC
เขาคาดหมายไวค้อืซาอลูกําลังหลับสนทิอยูโ่ดยมหีอกปัก
ดนิอยูท่ีCศรษีะ
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และมเีหยอืกนํHาวางอยู่ใกล ้ๆ ดว้ย สว่นพวกทหารอารักษ์
ขา และแม่ทัพใหญ่ของซาอูลก็นอนอยู่รายรอบตัวซาอูล
ซาอลูหลับอยูต่รงกลางพวกเขา  นีCเป็นโอกาสทองของดา
วดิทีCจะฆา่ซาอลูเสยี จะไดจ้บเรืCองจบราวกนัไปเสยีท ี อาบี
ชยักระซบิตอ่ดาวดิดว้ยความตืCนเตน้  “พระเจา้ทรงมอบซา
อลูใหอ้ยูใ่นมอืทา่นแลว้ในวันนีH ขอเพยีงแตท่า่นสัCงขา้พเจา้
เทา่นัHน ขา้พเจา้จะเอาหอกของเขาเองปักเขาใหต้ดิดนิเลย 
เอาแคค่รั Hงเดยีวก็ตายสนทิ ไมต่อ้งปักซํHาครั HงทีCสอง  ดาวดิ! 
ขอสัCงขา้พเจา้เถดิ”  แตด่าวดิกลบักระซบิตอบทนัทวีา่  
“ไม!่ อยา่ทํารา้ยพระองค ์ เขาเป็นผูท้ีCพระเจา้ทรงเลอืกไว ้
เราจะทํารา้ยเขาไมไ่ด ้ไมใ่ชห้นา้ทีCของเราทีCจะเอาชวีติซา
อูล แต่เป็นพระเจา้ต่างหาก ในเวลา และวธิขีองพระองค์
เอง ใหเ้ราเอาแต่เหยือกนํH าและหอกของซาอูลไปก็
พอแลว้”  เมืCอเขาไดส้ ิCงทีCตอ้งการแลว้ ทั Hงสองกอ็อกจากทีC
นัCนทันท ีไมม่ใีครในคา่ยไดย้นิหรอืเห็นดาวดิกบัอาบชียัเลย  
ไม่มีใครตืCนเพราะเขาหลับสนิทกันทุกคน เพราะพระเจา้
ทรงบนัดาลใหเ้ขาหลบัสนทิกนัหมดในเวลานัHน

ดาวดิรูว้่าพระเจา้ทรงช่วยและอยู่กับเขาตลอดเวลา 
เขารูว้่าพระเจา้ทรงปกป้องคุม้ครองเขาเสมอ ปกป้องคน
ของเขา ปกป้องครอบครัวของเขาและครอบครัวของผูช้าย
อืCนทีCร่วมอยู่กับเขา  พระเจา้ทรงมีฤทธิuอํานาจ และ
แข็งแกรง่กวา่กองทัพใด ๆ ในโลกนีH  ความเชืCอของดาวดิทีC
มใีนพระเจา้นัHนเขม้แข็งมาก  และพระเจา้ก็ทรงนําชัยชนะ
มาใหแ้กด่าวดิในการแอบเขา้คา่ยซาอลูในครั HงนีH

DD2-7  ดาวดิเรยีกซาอลู
เมืCอดาวดิปีนขึHนไปถงึยอดเนนิเขา  ก็สามารถมองเห็น

ค่ายทหารของซาอูล ดาวดิก็รอ้งเรียกแม่ทัพของซาอูล
ดว้ยเสยีงอนัดงักอ้งหบุเขา “อบัเนอร์ !!  ทําไมพวกเจา้ไม่
ดแูลป้องกนัพระราชาของเจา้ใหด้เีลา่ ? ทหารรักษายาม
ของกษัตรยิซ์าอลู ทําไมไมป่กป้องพระราชาของเจา้เลา่?”
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พวกเหลา่ทหารของซาอลูก็เริCมพากันตืCนงัวเงยีกันตืCน
ขึHนมา  เมืCอพากันมองไปทีCเนินเขาก็เห็นดาวดิยืนเด่นอยู่
อย่างกลา้หาญ  พวกเขาแทบไม่อยากจะเชืCอสายตาของ
ตวัเอง  วา่นัHนคอืดาวดิคนทีCเขามาตามลา่ฆา่ใหต้าย!

“ทําไมเจา้ไมด่แูลพระราชาด ีๆ  เลา่อบัเนอร?์”  ดาวดิ
ตะโกนถามแมท่ัพของซาอลู แลว้ตะโกนออกไปอกีวา่  “มี
คนแอบเขา้ไปในคา่ยของเจา้  และมโีอกาสจะฆา่พระราชา
ของเจา้ดว้ย  ตอนนีHใหเ้จา้ลองหาหอก และเหยอืกนํHาของ
พระราชาดซูวิา่เจา้เห็นหรอืเปลา่?”  ดาวดิรอ้งบอกพรอ้มชู
ทั HงหอกและเหยอืกนํHาขึHนใหอ้ับเนอรเ์ห็นอย่างชัดเจนดว้ย  
พวกทหารต่างรูแ้ลว้ว่าดาวดิเป็นคนทีCแอบเขา้มาในค่าย
ของตน  และมีโอกาสทีCจะฆ่าซาอูลดว้ย  แต่ว่าดาวิด
ตดัสนิใจเลอืกทีCจะไมฆ่า่พระองค์
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กษัตรยิซ์าอูลจําเสยีงของดาวดิไดท้ันท ี พระองคก์็
รอ้งถามออกไปวา่ “นัCนเป็นเสยีงดาวดิหรอืไม?่”  ดาวดิก็
ตอบว่า  “พะย่ะค่ะ…เป็นเสยีงของขา้พระบาทเอง  ทําไม
พระองคจ์งึตามฆา่หาโทษหมอ่มฉัน?  ขา้พระองคทํ์ารา้ย
อะไรพระองคห์รอืเปลา่?  พระเจา้ทรงใหพ้ระองคทํ์าเชน่นีH
หรอืวา่มคีนอืCนยยุงใหพ้ระองคต์ามลา่หมอ่มฉัน?”  ดาวดิ
พยายามพดูอธบิายใหซ้าอลูเลกิตามลา่เขาเสยีที

เมืCอซาอูลไดฟั้งก็รูส้กึละอายใจต่อความชัCวทีCตัวเอง
พยายามฆา่ดาวดิ  “ขา้ทําบาปตอ่เจา้แลว้ดาวดิ”  ซาอลู
สารภาพ  “ขา้จะไม่ตามล่าเจา้อีกต่อไป  ขา้ไดห้ลงทํา
ความโงเ่ขลาและทําผดิมาก”

ดาวดิทําสิCงทีCถกูตอ้ง และแสดงความเมตตาตอ่ซาอลู
ทําใหซ้าอลูเห็นและตอ้งการทําในสิCงทีCถกูดว้ย  เมืCอเราทํา
สิCงทีCถูกตอ้งก็จะทําใหค้นอืCนเห็น  ถา้เรารักพระเจา้เหมอืน
ดาวดิ  เราก็จะทําเหมอืนกนักบัดาวดิ  ดาวดิตะโกนตอบไป
ว่า  “ส่งทหารของพระองคม์ารับหอกและเหยือกนํHานีHไป
เถดิ  และขอโปรดจําไวว้่าขา้พระองคไ์วช้วีติพระองคใ์น
วันนีH  ถึงแมว้่าขา้พระองค์จะมีโอกาสฆ่าพระองค์ก็ตาม  
พระเจา้ทรงโปรดนําและชว่ยชวีติของขา้พระองคใ์หพ้น้จาก
ความยากลําบากทั Hงหลายดว้ย”  ซาอลูตอบออกไปวา่  
“ขอพระเจา้อวยพรเจา้เถดิดาวดิลกูชายของขา้  ขา้รูแ้ลว้วา่
เจา้จะกระทําสิCงทีCยิCงใหญแ่ละจะประสบกบัความสําเร็จ”

ดาวดิดใีจมากทีCซาอูลจะเลกิตดิตามเขา  แต่ดาวดิก็
ไม่สามารถไวใ้จซาอูลไดว้่าจะรักษาคําพูดจรงิ ๆ  หรอืไม ่ 
เมืCอซาอลูกับกองทัพของเขากลับไปแลว้  ดาวดิก็กลับไป
ยังค่ายพักของตน  หลังจากนัHนซาอูลก็หยุดตามล่าดาวดิ  
ทําใหด้าวดิกับพวกของเขาเลกิหลบซอ่นและออกเดนิทาง
หาทีCอยูอ่าศยัตอ่ไป

ดาวดิเป็นคนทีCพระเจา้พอพระทัย  เขาพบกับปัญหา
มากมาย  แตพ่ระเจา้ก็ทรงชว่ยเขาใหผ้า่นพน้ปัญหาตา่ง ๆ  
ไปได ้ พระเจา้ทรงชว่ยเราเหมอืนกัน  ใหเ้ราไวว้างใจใน
พระองค์เหมือนกับทีCดาวดิวางใจในพระเจา้  ของใหเ้รา
อธษิฐานของพระองคช์ว่ยเราใหเ้ข็มแข็งและวางใจในพระ
เจา้อยา่งแทจ้รงิ 27



บทเรยีนที) 3 ความเชื)อของดาวดิเสื)อมถอย
1 ซามเูอล 27-30

DD3-1 ดาวดิสงสยัในพระเจา้
ดาวิดไดพ้บกับการทดลองในชีวิต  ปัญหาในชีวิต

เหมอืนกบัเราทกุคน  และบางครั Hงดาวดิก็เผลอไมว่างใจใน
พระเจา้  ทําใหจ้ติใจของเขาออ่นแอขึHน  ในชวีติของเรามี
เวลาทีCเราเสืCอมถอยความเชืCอนอ้ย  ไม่วางใจใหพ้ระเจา้
ชว่ย  ไม่รอใหพ้ระองคช์ว่ย  ดาวดิก็มเีวลาแบบนัHนเชน่กัน  
เราจะมาเรยีนรูจั้กชวีติในอกีดา้นหนึCงของดาวดิ

หลังจากทีCซาอูลสัญญาว่าจะไม่ตามล่าดาวดิอกี  ดา
วดิก็ไม่ไดเ้ชืCอในคําพูดของซาอูลมากนัก  เริCมทีCจะกังวล  
แตม่ากกวา่นัHนและลกึกวา่นัHน  ดาวดิกําลังเสืCอมถอยในการ
เชืCอวางใจในการป้องกันภัยจากพระเจา้  เขาเริCมเบืCอหน่าย
ทีCตอ้งเดนิทางในถิCนกันดาร  ทะเลทราย  นอนตามป่าตาม
ถํHา  อพยพไปเรืCอย ๆ  แถมซาอลูก็กลบัคําหนัมาตามลา่เขา
อกี  ดาวดิมภีรรยาและลกู ๆ  ทีCทอ้ถอยเชน่กัน  ดาวดิก็คดิ
ในใจว่า “สักวันหนึCงซาอูลคงจะตามเราพบและฆ่าเราเสยี
ทกุคน!”  เมืCอเริCมกงัวลสงสยัเป็นหว่ง  กทํ็าใหใ้จของดาวดิ
ลืมเรืCองการช่วยเหลือของพระเจา้ทีCผ่านมาทั Hงหมด  ลืม
พระสัญญาแหง่การชว่ยเหลอืของพระเจา้  ทําใหด้าวดิได ้
ตัดสนิใจทําในสิCงทีCโง่เขลามากทีCสดุ  เขาตัดสนิใจทีCจะนํา
เพืCอนและภรรยาหลบหนีเขา้ไปอาศัยอยู่ในประเทศของ
ศัตรูคือฟีลสิเตีย พวกฟีลสิเตียเป็นคนทีCเชืCอในพระเจา้, 
ไหวร้ปูเคารพ  และไดเ้ป็นศตัรขูองอสิราเอลมานานหลายปี
แลว้  ดาวดิไมไ่ดถ้ามหรอืธษิฐานตอ่พระเจา้ในเรืCองนีHเลย

เราก็เป็นเหมอืนดาวดิในบางครั HงทีCลมืคดิถงึสิCงทีCพระ
เจา้ทําเพืCอเรา  ลมืวา่พระองคช์ว่ยเหลอืเราอยา่งไรในอดตี
ทีCน่ากลัว  แลว้เราก็ทําในสิCงทีCโง่เหมอืนกับทีCดาวดิทํา  คอื
เสืCอมถอยในความเชืCอทําอะไรโดยไม่อธษิฐานต่อพระเจา้
กอ่น

เมืCอความเชืCอนอ้ยลง  ความกลัวความกังวลใจก็มาก
ขึHนแน่นอน  เพราะเราอยูน่อกเสน้ทางทีCพระเจา้อยากใหเ้รา
อยู่ 28



DD3-2 ดาวดิหนซีาอลูไปยงัเมอืงกทั
ดาวดิออกเดนิทางไปสูเ่มอืงกทั ซึCงอยูใ่นประเทศฟี

ลสิเตยี เพืCอเขา้เฝ้าอาคชีกษัตรยิข์องชาวฟีลสิเตยี อาคชี
ดใีจมากทีCไดด้าวดิมาอยูด่ว้ย อาคชีรูด้วีา่ดาวดิเป็นทหาร
นักรบทีCกลา้หาญและยิCงใหญ่ ซาอลูพยายามทีCจะฆา่ดาวดิ
อยูเ่สมอ อาคชีนับถอืวา่ดาวดิเกง่และเขา้ใจเกลยีดชงัซาอู
ลจงึหนมีาอยูก่บัตน ดาวดิมผีูช้ายนักรบกลา้หาญอยูก่บั
เขาถงึ 600 คนอาคชีคดิวา่เขาสามารถใชก้องทพัของดา
วดินีHใหช้ว่ยรบสูก้บัชนเผา่ตา่ง ๆ ทีCอยูร่อบ ๆ เมอืงของตน
ได ้ ในการกระทําครั HงนีHดาวดิกเ็หมอืนประกาศตวัเองวา่ได ้
ตดัขาดจากประเทศอสิราเอล แลว้อาคชีแน่นอนใจวา่ดา
วดิและกองทพัของเขาจะรับใชต้นเองตลอดไป

29



เงืCอนไขทีCดาวดิตอ้งทําในขณะทีCอาศยัอยูใ่นเมอืงของ
คนฟีลสิเตยีกค็อื ดาวดิและพวกของเขาจะตอ้งพสิจูน์
ตวัเองวา่ยอมสวามภิกัดิuตอ่อาคชีอยา่งแทจ้รงิ ดว้ยการทีC
พวกดาวดิจะตอ้งออกไปปลน้ในเขตเมอืงของพวก
อสิราเอลและรบิเอาทรัพยส์มบตัสิ ิCงของ ๆ อสิราเอลมา
มอบใหแ้กอ่าคชี ดาวดิกจํ็าเป็นตอ้งนํากองทพัของเขา
ออกไปปลน้ตามทีCอาคชีบญัชา อาคชีกเ็ชืCอวา่ดาวดิยอม
เป็นพวกของตนจรงิ ๆ แตว่า่ดาวดิไมไ่ดไ้ปปลน้ในเขตของ
อสิราเอลเลย เขากลบัไปปลน้หมูบ่า้นไกลแหง่อืCนซึCงอยู่
ในเขตของอาคชีเอง แลว้รบิเอาสมบตัขิองชาวบา้นนัHนมา
มอบใหแ้กอ่าคชีแทน และเพืCอทีCจะเกบ็ความลบันีHไวทํ้าให ้
ดาวดิตอ้งฆา่ทกุชวีติทั Hงเด็ก, ผูใ้หญ,่ ผูห้ญงิ, ผูช้าย, คน
แกใ่หห้มดทกุคน ไมใ่หม้ใีครมโีอกาสเอาขา่วเรืCองนีHไป
ฟ้องอาคชีได ้ ซํHาดาวดิกต็อ้งกลบัไปโกหกอาคชีอกีวา่ของ
เหลา่นีHเป็นของพวกอสิราเอลทีCเขาปลน้ได ้

ดาวดิเริCมเห็นแลว้วา่เมืCอทําความบาปอนัหนึCง มันกจ็ะ
นําเขาไปใหทํ้าความบาปอกีอนัหนึCงไมรู่จ้บ โกหกครัHงทีC
หนึCง กต็อ้งมคีรั HงทีCสอง แลว้กค็รั Hงตอ่ๆ ไปเป็นความบาปทีC
ดาวดิตกลงไปในหลมุของตวัเองจรงิ ๆ ! นีCเป็นเพราะเขา
ออกจากทางของพระเจา้ สิCงตา่งๆ ในชวีติของเขาเริCม
รา้ยแรงมากขึHนดาวดิกลายเป็นคนโกหก และทั Hงยังเป็น
ฆาตกรผูห้ลอกลวงอกีดว้ย

จนกระทัCงถงึวนัทีCเลวรา้ยทีCสดุกม็าถงึ ประเทศฟีลสิ
เตยีประกาศสงครามกบัประเทศอสิราเอล อาคชีมัCนใจเชืCอ
วา่ดาวดิจะตอ้งยนิดชีว่ยตนสูก้บัพวกอสิราเอล สูก้บัซาอลู
แน่นอน เพราะอาคชีคดิวา่ดาวดิเกลยีดซาอลูเพราะซาอลู
เป็นคนทีCทําใหด้าวดิตอ้งวิCงหนตีลอดชวีติแบบนีH ! คงเป็น
สงครามทีCดาวดิสนุกมากทเีดยีว และซาอลูกต็อ้งตาย
อาคชีกจ็ะไดค้รองอสิราเอลสมใจ
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DD3-2 ดาวดิเดนิขบวนไปสูก้บัอสิราเอล
แต่เมืCอดาวิดรูข้่าวแลว้หัวใจของเขาสัCนดว้ยความ

หวาดกลวัและสบัสน  ดาวดิจะทําอยา่งไรด?ี  เขาจะไปสู ้
กบัประเทศของตนเองไดอ้ยา่งไร, สูก้บัเพืCอนทีCเขารัก, สู ้
กบัซาอลูไดอ้ยา่งไร! แตเ่ขาก็ไมส่ามารถปฏเิสธไดเ้ลย  
อาคชีวางใจในดาวดิอยากใหด้าวดิร่วมรบดว้ย  ดาวดิถงึ
เวลาทีCแยแ่ลว้ใครจะชว่ยเขาไดใ้นตอนนีH

อาคชีวางแผนทําสงครามใหญเ่พืCอสูก้บัอสิราเอล  ดา
วดิเป็นหว่งและไมม่สีนัตสิขุเลย  นอกจากพระเจา้แลว้ไมม่ี
ใครจะช่วยเขาไดจ้ริง ๆ  เขามีปัญหาใหญ่เพราะบาปทีC
ตัวเองทําเอง  แลว้พระเจา้ละ่พระองคจ์ะยังทรงอยากชว่ย
คนทีCไมย่อมเชืCอฟังพระองคอ์ยา่งดาวดิหรอืเปลา่?

เหตุการณ์บังคับใหเ้ขาตอ้งเริCมวางแผนในการยกทัพ
ไปสูอ้สิราเอล  ดาวดิทําดว้ยใจทีCหนักทีCสดุพวกเขาเริCมยก
กําลังออกเดนิไปไดห้ลายวันแลว้  ในระหวา่งเดนิทางพวก
แม่ทัพของฟีลสิเตยีก็เห็นดาวดิและพวกของเขาอยู่ร่วมใน
ค่ายดว้ย  ก็เก ิดความไม่พอใจอย่างมาก  พวกแม่ทัพ
เหล่านัHนไม่ไวใ้จดาวดิทีCจะใหเ้ป็นฝ่ายของตน  ก็เกดิเรืCอง
ขัดแยง้กันเองขึHนระหว่างพวกแม่ทัพของฟีลิสเตียกับ
พระราชาของเขาเองในเรืCองของดาวดิ
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DD3-4 ดาวดิถกูส ั)งใหย้กทพักลบั
พวกแม่ทัพของฟีลิสเตียเขา้ เ ฝ้าอาคีชเรืCองดาวิด 

“พระองคทํ์าอะไรอยา่งนีHพระเจา้ขา้?  ทําไมพระราชาถงึ
อนุญาตใหค้นอสิราเอลพวกนีHเขา้ในคา่ยร่วมสูก้ับเราดว้ย  มัน
อาจจะทรยศเรากลางคันก็ได ้ แลว้ก็กลับไปคืนดีกับซาอูล
พวกเรากจ็ะพากนัแพแ้ละตายหมด”  แตอ่าคชีกป็กป้องดาวดิ
พยายามพดูกบัพวกแมท่ัพของตนใหย้อมพาดาวดิไปดว้ย  แต่
พวกแม่ทัพไม่พากันเห็นดว้ยเลย  พวกเขาบังคับต่อรองกับ
อาคชีวา่  “สัCงใหค้นยวิพวกนีHกลบัไป!”

อาคีชขัดขืนไม่ไดเ้ลย  เพราะพวกแม่ทัพมีอํานาจใน
กองทัพ  และมีมากว่าพวกดาวดิดว้ย อาคีชพูดกับดาวดิว่า 
“เราเชืCอใจท่าน  แต่พวกแม่ทัพไม่ยอมเชืCอ  เราเสยีใจทีCตอ้ง
สัCงใหท้า่นกลบัเมอืงไปกอ่น”  ดาวดิฟังดว้ยหวัใจอนัยนิด ี เขา
อยากจะถอนใจใหญแ่รงๆ  ตอ่หนา้อาคชีมาก  พระเจา้ทรงยืCน
มอืเขา้ชว่ยไม่ใหด้าวดิทําบาปยิCงใหญ่ต่อประเทศของตนอกี
แลว้  การเดนิทางกลับบา้นเป็นสิCงทีCดาวดิและพวกของเขา
ตอ้งการทีCสดุ  ดาวดิขอบพระคณุพระเจา้ทีCทรงเมตตาและชว่ย
พวกเขาไว ้ ตอนนีHพวกเขาอยากจะเจอกับลูก ๆ  และภรรยา
อยา่งมาก  ทกุคนตา่งรบีเดนิทางกลบัเมอืงศลิากโดยดว่น

DD3-5 ศลิากถกูเผา
ในการเดนิทางวันทีCสาม  ก็มาถงึเขตเมอืงศลิากพวกเขา

รูส้กึถงึความเปลีCยนแปลงทีCเกดิขึHน  เป็นความรูส้กึทีCไม่ดเีลย  
ไมม่เีด็ก ๆ  วิCงไปมา  ไมม่ผีูห้ญงิออกมาตกันํHา,  ตากผา้  หรอื
เสยีงสัตวเ์ลีHยงรอ้งเหมอืนแต่กอ่น  ไม่มคีนวิCงออกมาตอ้นรับ
เหลา่ทหารทีCเพิCงกลับบา้นเหมอืนทีCเคยม ี มบีางสิCงทีCผดิปรกติ
เกดิขึHนกบัครอบครัวของพวกเขาแน่แลว้  ทกุคนเริCมเดนิเร็วขึHน  
แทบจะวิCงกลับไปทีCบา้นของตนเลยทีเดียว  เมืCอมาถงึสิCงทีC
พวกเขาเห็นก็คอืซากเมอืงศลิากทีCถกูเผา  รอ่งรอยของการถกู
ปลน้  ไมเ่หลอืแมแ้ตส่ ิCงมชีวีติเลย  ทรัพยส์นิขา้วของ,  ลกู ๆ  
ของพวกเขา  และภรรยา  ก็ถูกกวาดตอ้นเป็นเชลยไปหมด  
ไมม่อีะไรทีCมคีา่สําหรับพวกเขาเหลอือยูเ่ลยสกันดิ
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ถงึแมว้า่ดาวดิและพวกของเขาจะเป็นทหารทีCเขม้แข็งกลา้
หาญและอดทนตอ่ความเจ็บ  ไมก่ลัวความตายในสงคราม
ก็ตาม  มาถงึวันนีH  ตอนนีHทกุคนตา่งพากนัรอ้งไหด้ว้ยความ
ปวดรา้ว  รอ้งไหจ้นไม่มแีรงทีCจะรอ้งอกี  ถา้เป็นเรา ๆ  จะ
ทําอยา่งพวกเขาหรอืเปลา่?  เรากลบับา้นวนันีHเห็นบา้นถกู
เผา  ไม่มใีครในครอบครัวของเราเหลอือยู่เลย  เราจะทํา
อะไรด?ี

ไมเ่พยีงแตเ่พืCอนของดาวดิจะรอ้งไหเ้ทา่นัHน  พวกเขา
ก็เกดิพากนัโกรธดาวดิ  และโทษวา่เป็นความผดิของดาวดิ
ดว้ยสําหรับเรืCองต่าง ๆ  ทีCเกดิขึHนนีH  ทําใหด้าวดิยิCงเครยีด
หนักเขา้ไปอีกเป็นสองเท่า  ไม่เพียงแต่ดาวิดตอ้งเสีย
ครอบครัว  แต่คราวนีHเพืCอนทีCร่วมรบกับเขายังมาโกรธเขา
อกี  ถงึกบัจะเอากอ้นหนิขวา้งดาวดิเสยีใหต้ายดว้ย!
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DD3-1 ดาวดิอธษิฐาน
น่าสงสารดาวดิ!  เหตกุารณท์ีCดเูหมอืนจะดขีึHนกลบัยิCงแย่

ลงกวา่เกา่  ตอนนีHชวีติของเขาเองก็อยูใ่นอนัตรายเพราะเพืCอน
อยากจะฆา่เขา  เขาไม่มเีพืCอนคนอืCนหรอืใครทีCเหลอือยู่เคยีง
ขา้งแลว้  มแีตเ่พยีงพระเจา้ผูท้ีCรักเขาเสมอเท่านัHน  ดาวดิหัน
หนา้เขา้หาพระองค ์ ขอคําปรกึษาจากพระองค ์ ดาวดิตั Hงใจ
อธษิฐานดว้ยนํHาตาไหลต่อพระเจา้  รอ้งหาความช่วยเหลือ
ของพระองค ์ พระคัมภรีเ์ขยีนไวว้า่  “แตด่าวดิก็มกํีาลังขึHนใน
พระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของทา่น” พระเจา้เป็นความหวงัเดยีว
ของดาวดิ  ความหวงัเดยีวของเราทกุคนดว้ย  ดาวดิรอ้งขอตอ่
ผูท้ีCชว่ยเขาได ้ ตอนนีHกองทัพทีCกลา้หาญของเขาเองก็ส ิHนหวัง
ไม่มีกําลัง  ดาวดิจะตอ้งเขม้แข็งขึHน  พระเจา้ใหกํ้าลังเขา
ตามทีCเขาขอจากพระองค!์ ดาวดิอธฐิานขอโทษพระเจา้ทีCเขา
ทําผดิต่อพระองค ์ ไม่เชืCอฟังพระเจา้ไม่ตามอยู่ในทางของ
พระองค ์ ขอโทษพระเจา้ทีCเขา้มาอาศัยอยู่ใตค้วามปลอดภัย
จากศตัรขูองพวกเขาเอง  และพระเจา้ทรงใหด้าวดิมกํีาลงัขึHน

แลว้เด็ก ๆ เคยทีCจะหันหาพระเจา้ไหมตอนทีCตัวเองมี
ปัญหา?  หวงัวา่เราจะหนัหาความชว่ยเหลอืทีCถกูตอ้ง
เหมอืนกับดาวดิขณะนีH  ดาวดิตัดสนิใจทีCจะขอคําแนะนําจาก
พระเจา้ว่าเขาควรจะตดิตามพวกทีCปลน้ครอบครัวพวกเขาไป
หรอืไม?่  พระเจา้ตอบวา่  “ไปได ้ เจา้จงตามพวกเขาไป” 

จากนัHนดาวดิก็ถามพระเจา้อีกว่า  พวกเขาจะชนะศัตรู
หรอืไมใ่นครั HงนีH?  พระเจา้ตอบวา่ “พวกเจา้จะชนะ”  เป็นสิCงทีC
น่ายนิดมีากทีCไดรั้บการนําจากพระเจา้! เราเองก็มพีระคมัภรีท์ีC
ชว่ยนํา  เป็นการบอกทางทีCเราควรจะไปได ้ ดังนําเราตอ้งเชืCอ
ฟังคําของพระเจา้จากพระคัมภีร์  พระเจา้จะทรงนําเราผ่าน
ทางพระคมัภรี ์

ดาวดิไดบ้อกเรืCองนีHแก่พวกของตนว่าพระเจา้ทรงตรัส
บอกเขาวา่อยา่งไร พวกเพืCอนของเขาก็กลับมกํีาลังพากนัรว่ม
ใจกบัดาวดิออกตดิตามครอบครัวทีCถกูปลน้ไป

หลังจากทีCเดนิทางตามไปไดห้ลายวัน พวกเขาก็พากัน
เหนืCอยเหลอืเกนิ มอียูป่ระมาณ 200 คนทีCเดนิตอ่ไปไมไ่หว 
พวกเขาตอ้งพักและรออยูท่ีCรมิลําธารเบโสร์ สว่น 400 คนทีC
เหลอืกบัดาวดิกต็ดิตามตอ่ไป34



DD3-6 ดาวดิชว่ยเหลอืทาสของพวกคนอามาเลข
ขณะทีCพวกเขาออกตดิตามรอยของพวกทีCปลน้เมอืง

ไป พวกดาวดิก็ไดพ้บกับชาวอยีปิตค์นหนึCงกําลังนอนสลบ
อยูก่ลางแดดดว้ยความออ่นเพลยี คนของดาวดิก็พาคนนัHน
มาทีCพักหาดาวดิ อกียังใหนํ้HาดืCม ใหอ้าหาร  ชายคนนัHนก็มี
กําลังขึHนและพดูวา่ “เจา้นายของขา้เป็นพวกอามาเลขพวก
เขาทิHงขา้ไวเ้พราะขา้ป่วยเมืCอสามวนัทีCแลว้” 

ชายคนนัHนก็อธบิายต่อไปว่าพวกอามาเลขนัHนไดข้า้ม
ชายแดนจากประเทศของตนเขา้ไปปลน้ในเขตของคนฟีสสิ
เตยีแลว้กไ็ดเ้ผาเมอืงศลิากดว้ยไฟ

ดาวดิก็ขอใหช้ายนัHนนําพวกของตนไปยังคา่ยของคน
อามาเลข เพืCอพวกเขาจะไดแ้ยง่เอาภรรยาและลกู ๆ คนืมา 
ชาวอยีปิตนั์Hนตอบว่า “แต่ท่านตอ้งสัญญาก่อนว่า ท่านจะ
ไม่คืนขา้ใหก้ับเจา้นายของขา้ หรือฆ่าขา้เมืCอขา้พาพวก
ทา่นไปแลว้ “ ดาวดิใหส้ญัญาแกเ่ขา พระเจา้กําลงัตอบคํา
อธฐิานดาวดิ พระองคท์รงนําพวกดาวดิมาใหพ้บกบัชายคน
นีH เพืCอนําทางดาวดิได!้

35



DD3-7 พระเจา้ทรงประทานสิ)งตา่งๆ คนืแกพ่วกดา
วดิ

ในทีCสดุพวกดาวดิกม็าถงึคา่ยของพวกอามาเลข ดาวดิ
กบัพวกพากนัแอบซุม่ดอูยู่ พวกอามาเลขกําลงัฉลองชยั
ชนะทั Hงกนิทั HงดืCมกนัเต็มไปหมดเลย ตา่งกน็อนตามพืHน
เตน้รําเมามายไมรู่เ้รืCองพวกอามาเลขไมม่โีอกาสทีCจะตั Hงตวั
เพืCอสูก้บัดาวดิไดเ้ลย พระเจา้ชว่ยพวกของดาวดิทําลาย
คา่ยอามาเลขจนพา่ยแพ ้ ดว้ยกําลงัเพยีง 400 คน ก็
ทําลายคา่ยได ้ พวกอามาเลขบางคนกก็ระโดดขึHนขีCอฐูหนี
ไป แตท่ีCสําคญัทีCสดุดาวดิและเพืCอนของเขาไดพ้บกบัลกู ๆ
และภรรยา ทกุคนตา่งกป็ลอดภยั เป็นเวลาทีCตา่งคนกย็นิดี
เป็นอนัมาก

นอกจากครอบครัวทีCปลอดภยัแลว้ พวกดาวดิยังไดรั้บ
ทรัพยส์นิทีCเหลอือยูใ่นคา่ยอกีดว้ย เป็นมลูคา่มากมายเลย
ทเีดยีว ดาวดิกบัพวกกพ็ากนัรวบรวมของตา่ง ๆ แลว้ออก
เดนิทางกลบัไปหาพวกทีCรออยูร่มิลําธารเบโสร์ เมืCอไปถงึ
พวกเขากย็นิดมีากทีCไดรั้บลกูและภรรยาคนือกีทั Hงยังไดรั้บ
ของทีCพวก 400 คนยดึมาดว้ย เพืCอเป็นสิCงทดแทนของใน
บา้นของพวกเขาทีCถกูไฟไหมห้มดแลว้

บทเรยีนนีHเราเห็นวา่ผลของการเชืCอฟังและตามพระ
เจา้เป็นอยา่งไร และผลของการไมย่อมตามพระเจา้เอาแต่
ใจของตวัเองเป็นอยา่งไร จําไวว้า่ไมเ่คยสายเกนิไปทีCเรา
จะเสยีใจในความผดิของเราแลว้ขอโทษตอ่พระเจา้ทีCรักเรา
ไมเ่คยสายเกนิไปทีCจะขอความชว่ยเหลอืจากพระเจา้

ดาวดิไดพ้บกบัปัญหาและความทกุขย์ากตา่ง ๆ
มากมายในชวีติของเขา เขาไดเ้ขยีนไวใ้นพระคมัภรีท์ีC
หนังสอืสดดุี 34:19 วา่ “บรรดาความเจ็บปวดรวดรา้วของ
คนชอบธรรมมมีาก แตพ่ระเยโฮวาหท์รงชว่ยเขาออกมาให ้
พน้จากสิCงเหลา่นัHนทั Hงหมด”
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แน่นอน! เรารูแ้ลว้วา่ดาวดิไมใ่ชค่นทีCทําอะไรถกูหมด
ตลอด บางครั Hงเขากทํ็าความผดิ ตดัสนิใจผดิๆ เหมอืนกบั
เราทกุคน แตว่า่เขาเสยีใจในความผดิบาปทีCเขาทําตา่งหาก
ทําใหพ้ระเจา้อภยัแกเ่ขา และพระองคก์จ็ะทรงอภยัใหแ้ก่
เราดว้ยเหมอืนกนั ถา้เราขอโทษพระองคเ์หมอืนทีCดาวดิทํา
และทีCสําคญัทีCสดุเราควรจะวางใจในพระเจา้ใหเ้ป็นทีCหนึCง
ในชวีติของเรากอ่น! เราจงึจะไมทํ่าสิCงทีCโงเ่ขลาในชวีติของ
เรา ใหเ้ราทกุคนอธษิฐานทลูขอพระเจา้ใหป้ระทานความ
เชืCอทีCเขม้แข็งแกเ่รา และชว่ยเราไมท่ิHงพระองค์ ชว่ยเราจะ
เชืCอฟังพระองคอ์ยา่งสดุใจ
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บทเรยีนที( 4 ซาอลูสิ;นพระชนม์
1 ซามเูอล 28 - 2 ซามเูอล 1

DD4-1 ซาอลูตอ้งการคาํปรกึษา
เมืCอตอนเริCมแรกทีCซาอลูขึHนเป็นกษัตรยิข์องอสิราเอล เขา

เชืCอฟังพระเจา้ทกุอยา่ง เขาไดกํ้าจัดพวกพอ่มด, แมม่ด, หมอ
ดทูกุคนใหห้มดไปจากประเทศของเขา และถา้ใครมอีาชพีเป็น
หมอดูหรือพ่อมดแม่มดคนนัHนก็เป็นคนทําผดิกฏหมายดว้ย 
พวกนัHนจะถกูจับและถกูทําโทษ

พระเจา้ไดท้รงตักเตือนคนอสิราเอลหลายครั Hงมากว่า
ไม่ใหไ้ปยุ่งกับพวกหมอดูหรือแม่มดพวกนัHนไม่ไดเ้ชืCอและ
นมัสการพระเจา้ พวกเขาทํานายโดยใชอํ้านาจของซาตาน
ไม่ใชฤ่ทธิuของพระเจา้ และในปัจจุบันนีHก็ยังเป็นสิCงทีCพระเจา้
หา้มครสิเตยีนทกุคนทีCเชืCอพระเจา้จรงิ ๆ ดว้ยวา่ไมใ่หเ้ราไปหา
หมอดหูรอืหมอผ ีแลว้การเลน่เกมผถีว้ยแกว้, เขา้เจา้เขา้ทรง, 
ถือฤกษ์วันดีดว้ย เราคริสเตียนไม่ควรจะนับถือหรือไป
เกีCยวขอ้งดว้ย

แต่ว่าหลายปีแลว้ทีCซาอูลไม่ยอมเชืCอฟังพระเจา้ เขา
ไม่ไดเ้ดนิสนทิกับพระเจา้เลย และในขณะนีHเขากําลังตอ้งยก
ทัพไปสูก้บัอาคชีและกองทัพอันยิCงใหญข่องพวกฟีลสิเตยี ใจ
ของซาอูลก็กลัวเพราะกําลังของอสิราเอลก็มีนอ้ยกว่า ซํHา
ทหารทีCเก่งและกลา้หาญก็มีไม่มาก ซาอูลจะทําอย่างไรดี! 
เขากําลังตอ้งการกําลังความชว่ยเหลอืจากพระเจา้จรงิ ๆ แต่
ว่าเขาก็ไม่ยอมทีCจะกลับใจสารภาพบาปแลว้ขอพระองคใ์ห ้
ชว่ยเลย เขาก็ยังทําตามใจตัวเองเหมอืนเคย ตอนนีHซามเูอลก็
ตายแลว้ ซาอลูไมรู่จ้ะไปหาใครใหช้ว่ยในเรืCองนีHได ้

กองทพัของฟีลสิเตยีก็ใกลเ้ขา้มาทกุขณะ  พรอ้มกระจาย
กําลังออกทําสงครามกบัซาอลูเต็มทีC  ซาอลูครุน่คดิอยา่งมาก
ในเรืCองนีH  ในทีCสดุเขาก็ตัดสนิใจวา่บางทคีนทรงหมอผอีาจจะ
ชว่ยได ้ ซาอลูคดิทีCจะขอใหห้มอผปีลกุวญิญาณของซามเูอล
ขึHนมาเพืCอถามคําแนะนําจากซามูเอล ซาอูลจงึพาทหารคน
สนทิสองคนปลอมตัวเป็นชาวบา้นธรรมดาพากนัไปหาคนทรง
ในตอนกลางคนื  พวกเขาออกเดนิทางจนในทีCสดุก็มาถงึบา้น
ของแมห่มอคนนัHน 38



DD4-2 แมม่ดคนทรงแหง่เมอืงเอนโดร์
แมม่ดคนทรงผแีปลกใจมากทีCมลีกูคา้มาเคาะประตใูน

ตอนกลางดกึแบบนีH  ผูห้ญงิคนนีHไดแ้อบทําอาชพีคนทรงผี
มานานแลว้  ตั Hงแต่ซาอูลออกจับพวกพ่อมดแม่มด เธอก็
ตอ้งหลบหนีและทํางานหาเงนิแบบลับ ๆ เพืCอไม่ใหพ้วก
ทหารรู ้ เมืCอตกลงกับลูกคา้แปลกหนา้แลว้เธอก็จัดการ
เรยีกวญิญาณของคนทีCซาอลูตอ้งการพบใหข้ึHนมา  พธิกีาร
เรียกผีของพวกหมอผีจะเป็นงานของซาตานโดยเฉพาะ  
ซาตานจะหลอกใหค้นเราเชืCอว่าเป็นญาตขิองเขา  หรือ
เพืCอนของเขามาพูดจริง ๆ แต่ว่าไม่เป็นความจริงเลย  
ซาตานเองตา่งหากทีCหลอกมนุษยเ์ลยีนเสยีงของคนทีCตาย
ไปแลว้ผา่นทางพวกหมอผทีีCทําพธิี
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DD4-3 ซามเูอลปรากฎตวั
แต่ว่าคราวนีHพระเจา้ทรงอนุญาตใหซ้ามูเอลไปหาซา

อูลจริงๆ เพืCอจะบอกบางอย่างแก่ซาอูลใหท้ราบ  เมืCอ
ผูห้ญงิคนทรงเห็นซามูเอลปรากฎตัวขึHนมา  นางก็ตกใจ
มากเพราะรูแ้ลว้วา่แขกแปลกหนา้ทีCมานัHนคอืกษัตรยิซ์าอลู
ผูท้ีCเคยจับพวกหมอผทีั HงหมดเมอืงนัCนเอง!  แตซ่าอลูก็
สัญญาว่าจะไม่จับนาง  แต่ใหน้างถามซามูเอลว่า  “คนฟี
ลสิเตยียกทพัมาสูก้บัอสิราเอล ขา้ควรจะทําอยา่งไรด?ี พระ
เจา้ก็ไมท่รงตรัสอะไรกบัขา้เลย  ขา้ก็เลยมาหาทา่นหวังวา่
ทา่นจะมคํีาตอบใหแ้กข่า้ได”้  ซามเูอลก็ตอบกลบัวา่  
“เพราะวา่เจา้ไมเ่ชืCอฟังพระเจา้  พระองคก์็เลยปลอ่ยใหเ้จา้
ทําตามใจตวัเอง  ไมท่รงเกีCยวขอ้งกบัเจา้อกี  พระเจา้จะยก
แผ่นดนิของเจา้ใหแ้ก่คนฟีลสิเตยีแน่ ๆ ทั Hงตัวเจา้และลูก
ชายของเจา้จะตอ้งตายในวนัพรุง่นีHทีCสนามรบ”

เมืCอซาอลูไดย้นิก็ถงึกบัลม้ลงทีCพืHนดนิ  ซาอลูรูส้กึกลวั
มาก  และเขาก็เหนืCอยมากดว้ย เพราะเขาไม่ไดก้นิอาหาร
หรอืดืCมนํHามาเลย  ซาอลูไมม่แีรงทีCจะคดิหรอืทําอะไรตอ่ไป
อกี ทั Hงทหารสองคนและหญงิคนทรงก็พยายามใหซ้าอู
ลกนิอาหารบา้ง  เมืCอกนิแลว้ก็พากันออกเดนิทางกลับไป
ยังคา่ยทหารของตนดว้ยความกลวัและสบัสนอยา่งมาก
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DD4-4 ซาอลูและโยนาธานทรงสิYนพระชนม์
ในวนัรุง่ขึHนสนามรบกเ็ต็มไปดว้ยเลอืดและเสยีงรอ้ง

ของคนทีCไดรั้บความเจ็บปวด และเสยีงโหย่นิดขีองผูท้ีC
ไดรั้บชยัชนะ ทั HงซาอลูและลกูชายคอืโยนาธานซึCงเป็น
เพืCอนรักของดาวกิกพ็ากนัสิHนชวีติในสนามรบทั Hงสองคน

ซาอลูรอ้งบอกคนใหค้นทีCถอือาวธุของตนแทงเขาดว้ย
ดาบใหต้าย แตว่า่ทหารคนนัHนสัCนกลวัมากตอ่สงคราม
ดเุดอืด เขาจงึไมก่ลา้จะแทงกษัตรยิข์องตนเอง ซาอู
ลกลวัวา่ตวัเองจะตอ้งถกูทรมานจากพวกศตัรถูา้หากวา่เขา
ถกูจับไดเ้ป็น ๆ ดงันัHนเขาจงึตดัสนิใจลม้ลงทบับนดาบของ
ตนเองฆา่ตวัตายทนัที เมืCอคนถอือาวธุเห็นดงันัHน เขากล็ม้
ทบัดาบของตนตายตามซาอลูไปดว้ยเชน่กนั

ในวนันัHนซาอลูและลกูชายทั Hงสามคนกต็ายกนัหมด
เป็นเหมอืนกบัทีCซามเูอลบอกเอาไว ้ ในสงครามนัHนคน
อสิราเอลแพอ้ยา่งน่าสงสาร ประชาชนตา่งพากนัวิCงหนเีอา
ชวีติรอดจากพวกฟีลสิเตยีกนัทั Hงเด็กและผูใ้หญผู่ช้าย
ผูห้ญงิ ตา่งชนกนัวุน่วายไปหมด

หลงัสงครามเสร็จแลว้ วนันัHนทหารฟีลสิเตยีกพ็บศพ
ของซาอลูและลกูชายทั Hงสามของเขา ทหารกพ็ากนัตดัหวั
ซาอลู ถอดอาวธุชดุเกราะออกไปเกบ็เอาไวท้ีCวดัของ
พระอชัทาโรท แลว้เอาศพของซาอลูและศพลกูชายทั Hง

สามมัดตดิไวก้บักําแพงเมอืง



DD4-5 ดาวดิทราบขา่วของซาอลูและโยนาธาน
ในวันทีCสามหลังจากสงคราม  มีชายหนุ่มชาวอามา

เลขคนหนึCงสวมเสืHอผา้ขาดและมดีนิเปืHอนเลอะอยูบ่นศรีษะ
วิCงมาหาดาวดิทีCเมอืงศลิาก “เจา้มาจากทีCไหน?”  ดาวดิ
ถาม  ชายคนนัHนก็ตอบว่า  “ขา้หลบหนีออกมาจากค่าย
อสิราเอล!”  “การรบเป็นอยา่งไรบา้ง?”  ดาวดิถามดว้ย
ความเป็นหว่ง  “ประชาชนอสิราเอลตอ้งวิCงหนพีวกฟีลสิเตยี
ทั Hงซาอลูและลกูชายทั Hงสามของทา่นกต็ายหมดดว้ย”  ดา
วดิจงึถามต่อว่า  “เจา้รูแ้น่ไดอ้ย่างไรว่าพวกเขาตายกัน
หมด?”  ชายหนุ่มอามาเลขหวงัจะไดร้างวลัจากดาวดิ 
เพราะคดิว่าดาวดิเกลยีดชังซาอูล “ขา้เดนิทางผ่านไปทีC
ภเูขาและเห็นซาอลูขอรอ้งใหข้า้ฆา่ซาอลูเสยี  ขา้ก็เขา้ไป
แทงเขาตายดว้ยนํHามอืของขา้เอง  แลว้ขา้ก็ถอดมงกฎุและ
กําไลขอ้มอืของซาอลูมาถวายใหแ้กท่า่น”  ดาวดิเห็นมงกฎุ
และกําไลก็จําไดว้่าเป็นของซาอูลจรงิ ๆ  ดาวดิก็มัCนใจว่า
ซาอลูตายแน่แลว้

ดาวดิก็ฉีกเสืHอผา้ของตนเพืCอแสดงความเสยีใจทีCสดุทีC
ซาอูลตาย  ดาวดิและพวกของเขารอ้งไหอ้ย่างมากมาย
และไมไ่ดก้นิอาหารทั HงวันเพืCอไวท้กุขแ์กซ่าอลู จนกระทัCง
ตกถงึเย็นวันนัHนดาวดิจงึเรยีกชายหนุ่มนัHนมาหาตน  “ทําไม
เจา้ไมก่ลวัโทษทีCจะฆา่ผูท้ีCพระเจา้ทรงเลอืกและเจมิไวเ้ลย”  
ดาวดิจงึสัCงใหค้นนําเอาชายคนนัHนไปประหารชวีติเสยี  ชาย
คนนีHพูดโกหกเรืCองการตายของซาอลู และเขายังไดข้โมย
ของๆ ซาอลูเพืCอหลอกดาวดิอกีดว้ย  แทนรางวัลทีCเขาหวัง
จะไดรั้บ  เขากลับถูกประหารชีวติเพราะความโลภของ
ตนเอง

DD4-6 ดาวดิครํ)าครวญถงึการตายของซาอลูและโย
นาธาน

แทนทีCดาวดิจะดีใจเพราะซาอูลตายแลว้  เขากลับ
โศกเศรา้ต่อการตายของซาอูล และของพวกแม่ทัพ
อสิราเอลทุกคนในสงคราม  ดาวดิแตง่เพลงเพืCอสรรเสรญิ
ซาอลู เป็นเพลงไวอ้าลยัแกค่นทีCเขารักและเคารพ
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ดาวดิคดิถงึโยนาธานเพืCอนรักของเขา  ทีCเคยชว่ยเขาใหพ้น้
จากการลอบฆ่าจากซาอูล ดาวิดรูว้่าตัวเองจะไดเ้ป็น
กษัตรยิอ์งคต์อ่ไปของอสิราเอล  แตด่าวดิก็ไมเ่คยทีCคดิจะ
ฆา่ซาอลูเพืCอชงิบงัลงัก์ ดาวดิคอยเวลาทีCพระเจา้จะจัดการ
เอง  ดาวดิเคารพตอ่การทรงนําของพระเจา้  เขาไม่คดิจะ
ทําใหต้ัวเองเป็นกษัตรยิเ์ร็วขึHนเลย  ดาวดิมคีวามเชืCอและ
รอคอยพระเจา้เสมอ

เมืCอเราเรยีนชวีติของดาวดิ  เราเห็นวา่สําคญัมากทีCเรา
จะวางใจในพระองค ์ และมอบปัญหา, มอบความกลวัตา่ง 
ๆ ใหแ้กพ่ระเจา้เพยีงผูเ้ดยีว  เพราะพระองคท์รงชว่ยและ
แกไ้ขปัญหาใหเ้ราได ้ เราไม่ควรทีCจะทําอะไรเพืCอยก
ตวัเองขึHนใหม้ตํีาแหน่งสงู  แตเ่ราตอ้งอดทนรอคอยพระเจา้  
เวลาของพระเจา้เหมาะสมทีCสุด  เราไม่ตอ้งเป็นห่วงว่า
อนาคตจะเป็นแบบไหน  ใหเ้ราเชืCอฟังเป็นเด็กด ีและรัก
พระเจา้ทีCสุด  แลว้พระองค์ก็จะทรงช่วยและนําชวีติ นํา
อนาคตของเราเอง
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