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บทที่ 1 เด็กชำยดำวิด
(จำกสดุดีบทที่ 23 ประกอบด้ วยรู ปภำพชุด และเรื่องรำวจำกชีวติ ของดำวิด)
ข้ อพระคัมภีร์สำหรับครู สดุดี 23: 1 ซามูเอล 17: 1-37, 16:1-13
ข้ อท่องจำ
“พระเจ้าทรงเลี้ยงดูขา้ พเจ้าอย่างเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขดั สน” (สดุดี 23:1)
“เราเป็ นผูเ้ ลี้ยงที่ดี ผูเ้ ลี้ยงที่ดีน้ นั ย่อมสละชีวติ
ของตนเพื่อฝูงแกะ” (ยอห์น10:11)
รู ปภำพชุ ด บทเรี ยนที่มาจากหนังสื อ
สดุดีเหล่านี้มีรูปภาพประกอบแผ่นละบท
ติดรู ปภายสวยงามเหล่านี้ลงบนกระดาษหนา
หรื อกระดาษแข็งสี อ่อน ๆ เพื่อให้รูปเด่นยิง่ ขึ้น
กระดาษหนาหรื อกระดาษแข็งสี อ่อนที่ติดรู ป
นั้นต้องใหญ่กว่ารู ปภาพนิ ดหน่อยทั้งสี่ ดา้ น เมื่อ
ติดรู ปแล้วจะดูเป็ นขอบและให้เด็กดูภาพเหล่านี้
ขณะที่ครู เล่า “เรื่ องประกอบที่เร้าความสนใจ
เรื่องประกอบทีเ่ ร้ ำควำมสนใจ คนเลี้ยงแกะผูส้ ู งอายุคนหนึ่งขณะที่ออกมายืนที่ประตูกระโจม
ได้ถามผูป้ ระกาศคนหนึ่ง ซึ่ งมาค้างคืนอยูก่ บั เขาว่า “คุณเอาหนังสื อเรื่ องแกะมาอีกหรื อเปล่าครับ”
ผูป้ ระกาศงงอยูส่ ักครู่ หนึ่ง แล้วเขาก็นึกขึ้นได้วา่ เมื่อเขามาเยีย่ มคนเลี้ยงแกะผูน้ ้ ีคราวก่อน เขา
ได้อ่านสดุดีบทที่ 23 จากพระคัมภีร์ของเขาให้คนเลี้ยงแกะฟัง
คนเลี้ยงแกะผูส้ ู งอายุรักหนังสื อสดุดี ก็เพราะว่าหนังสื อนั้นกล่าวถึงสิ่ งที่เขารู ้จกั และเข้าใจดี คือ
พูดถึงแกะและคนเลี้ยงแกะ ดังนั้นเขาจึงเรี ยกหนังสื อพระคัมภีร์วา่ “หนังสื อเรื่ องแกะ
ถ้าเราเปิ ดดูตอนกลาง ๆ เล่มของหนังสื อพระคัมภีร์ท้ งั หมด เราจะพบหนังสื อสดุดี พระเจ้าได้
ทรงบอกให้ชายคนหนึ่งชื่อดาวิด เขียนบทเพลงสุ ดดีเกือบทั้งหมดสาหรับเรา ดาวิดได้เขียนบทเพลงสดุดี
ที่เรากาลังเรี ยนกันไว้อย่างน่าอัศจรรย์ ดาวิดเองเคยเป็ นเด็กเลี้ยงแกะมาแล้ว ดังนั้นท่ านจึงเข้าใจได้ดีใน
เรื่ องที่ท่านเขียน
พวกหนูมีใครบ้างที่ท่องบทเพลงสดุดีบทที่ 23 ทั้งบทได้ ให้เราเล่าบทนี้ท้ งั บทพร้อม ๆ กันดี
ไหม
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หนูรู้ไหมว่าผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดีอย่างน่าอัศจรรย์ ที่บทเพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึงนั้นเป็ นใคร หนูจะรู ้จกั
ท่านผูน้ ้ นั ได้
ครั้งหนึ่งในงานเลี้ยงใหญ่ นักแสดงผูม้ ีชื่อคนหนึ่งได้ถูกขอร้องให้เล่าบทเพลงสดุดีบทที่ 23 ให้
ผูท้ ี่มาในงานนั้นฟัง นักแสดงรับปากว่าจะเล่า ถ้านักเทศน์คนหนึ่งซึ่ งอยูใ่ นงานเลี้ยงนั้นด้วย จะทา
เหมือนกันหลังจากที่เขาเล่าเสร็ จแล้ว นักเทศน์ก็ตกลง
นักแสดงคนนั้นเป็ นคนพูดเก่งมาก เสี ยงของเขาก็เพราะ ใคร ๆ พากันฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ ผูฟ้ ัง
ต่างก็รู้สึกตื่นเต้นในวิธีการที่นกั แสดงเล่าบทเพลงสดุดีบทนี้ เมื่อนักแสดงเล่าจบทุกคนก็พาตบมือให้
ต่างคิดว่านักแสดงคนนี้ เป็ นผูพ้ ดู ที่เก่งเหลือเกิน
เมื่อนักแสดงผูน้ ้ นั เล่าจบแล้ว นักเทศน์ซ่ ึ งเป็ นคนแก่มากก็ลุกขึ้นยืน แล้วตั้งต้นเล่าบทเพลงสดุดี
เสี ยงของท่านสั่น ท่านไม่ได้ออกท่าออกทางสวยงามประกอบเลย และในขณะที่ท่านพูด ท่านก็หยุดบ่อย
ๆ คล้าย ๆ กับว่า ท่านกาลังคิดถึงเนื้อความอันอัศจรรย์ของบทเพลงสดุดีบทนี้
ดูเหมือนว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ได้ตรัสกับผูฟ้ ังในงานเลี้ยงนั้นโดยตรงทางท่านนักเทศน์ผนู ้ ้ ี
เพราะเมื่อท่านเล่าจบไม่มีเสี ยงตบมือเลย คนส่ วนมากกาลังร้องไห้ หลายคนนัง่ ก้มหน้า เพราะเมื่อท่าน
นักเทศน์ผชู ้ ราได้เล่านั้น คาว่า “ผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดี” ก็กลับมีความหมายลึกซึ้ ง เป็ นจริ งเป็ นจังสาหรับพวกเขา
นักแสดงคนนั้นลูกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่ง เขาเองก้มศีรษะให้นกั เทศน์ผชู ้ รารู ้แล้วกล่าวกับผูฟ้ ังว่า
“มิตรสหายทั้งหลาย ข้าพเจ้าพูดเพราะหูของท่าน แต่ท่านผูน้ ้ ีพดู จับใจท่าน ความแตกต่างระหว่างเราทั้ง
สองก็คือข้าพเจ้าเล่าเพลงสดุดีได้ แต่ท่านผูน้ ้ ี รู้ลึกไปถึงพระผูเ้ ลี้ยงแกะนั้นเดียว”
หนูรู้ไหมว่าผูเ้ ลี้ยงแกะที่กล่าวถึงในบทเพลงสดุดีที่ 23 นั้นไม่ใช่ใครอื่นหรอก คือองค์พระเยซู
เจ้านัน่ เอง ถ้าหนูยงั ไม่รับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของหนูแล้วละก็ วันนี้หนูก็จะรับพระองค์ได้
นัน่ เป็ นข่าวดีสาหรับหนูใช่ไหม ถ้าหนูรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของหนูแล้ว หนูก็จะได้รู้จกั
พระองค์มากยิง่ ขึ้น เมื่อเราเรี ยนบทเพลงสดุดีน้ ีดว้ ยกัน
บทเพลงสดุดีน้ นั ใช้สาหรับร้องเป็ นเพลง และเราเรี ยกบทเพลงสดุดีที่ 23 นี้วา่ เป็ น “บทเพลงที่
เพราะที่สุดเท่าที่เคยร้องมา” บทเพลงสดุดีกล่าวถึงบุคคลสองคนเท่านั้น บุคคลทั้งสองนี้เป็ นใคร ครู รู้วา่
หนูจะตอบครู ได้ ถูกแล้ว บทเพลงสดุดีกล่าวถึง องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและตัวเราหรื อกล่าวถึงองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าและตัวหนู
ให้เราดูขอ้ ท่องจาข้อแรกในสองข้อของบทเรี ยนวันนี้ซิ (ให้เด็กดูรูปภาพที่ 1) “พระเจ้าทรงเลี้ยง
ดูขา้ พเจ้าอย่างนี้แกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขดั สน” พระเจ้าทรงเลี้ยงดูขา้ พเจ้าอย่างเลี้ยงแกะ” นี่ไม่ได้หมายความ
ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเหมือนกับเราเป็ นสัตว์ แต่หมายความว่าพระองค์ทรงอยูใ่ กล้เรา เฝ้ าดูแลเรา และ
เป็ นห่วงเรา แม้วา่ จะเป็ นเวลากลางคืน เมื่อเรานอนหลับ หรื อในเวลาที่เราอยูใ่ นโรงเรี ยนหรื ออยูท่ ี่บา้ น
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หรื อในเวลาเล่นก็ตาม พระองค์ทรงเฝ้ าดูแลเรา ทรงเลี้ยงดูเราทุกชัว่ โมง ทุกวันทาไมถึงเป็ นอย่างนั้นล่ะ
นัน่ เป็ นเพราะเราเป็ นแกะของพระองค์ และพระองค์ทรงรักเรานัน่ เอง
หนูรู้ความหมายคาพูดที่วา่ “ข้าพเจ้าจะไม่ขดั สน” ไหม คาว่า “ขัดสน” หมายความว่า “ขาดและ
อดอยาก” ข้อนี้ก็หมายความว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ขาดแคลนและไม่อดอยาก” นี่ก็หมายความว่า เมื่อเรามี
พระเจ้าเป็ นผูเ้ ลี้ยงของเราแล้ว เราก็มีทุกสิ่ งทุกอย่างที่จาเป็ นสาหรับชีวิตของเรา หนูอาจจะไม่มีทุกสิ่ งทุก
อย่างที่หนูอยากได้ แต่พระเจ้าจะทรงดูแลหนูให้หนูมีทุกสิ่ งทุกอย่างที่หนูจาเป็ นต้องมี
แต่สาหรับดาวิดผูเ้ ป็ นเด็กเลี้ยงแกะ ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้ทรงตรัสกับเขาให้เขาเขียนสดุดีบทที่ 23 ล่ะ
เป็ นอย่างไร หนูอยากจะฟั งเรื่ องเกี่ยวกับเขาไหม หนูจะได้ทราบว่าพระเจ้าได้ทรงดูแลรักษาดาวิดไว้
อย่างไร และพระองค์ได้ประทานทุกสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับเขาอย่างไร

กำรเล่ำเรื่อง
ฉำกหนึ่ง ดาวิดฆ่าสิ งโตตัวหนึ่งกับหมีตวั หนึ่ง (1 ซามูเอล 17:34-39)

พืน้ ภำพหลัง (แบคกราวน์) ที่กลางแจ้ง รู ปเลข 1-7
หนูอยากเป็ นลูกคนสุ ดท้องของพ่อคุณแม่ และมีพี่ ๆ ถึง 7 คน ไหม ดาวิดซึ่ งเป็ นเด็กเลี้ยงแกะ
เป็ นน้องชายคนสุ ดท้อง ในจานวนพี่นอ้ งที่เป็ นผูช้ ายถึง 8 คน
ดาวิดมีงานที่จะต้องทา เป็ นงานพิเศษอย่างหนึ่ง คือเขาเลี้ยงแกะของคุณพ่อของเขา (ติดรู ปดาวิด
เขล 1 และรู ปแกะลงในฉาก) ดาวิดดีดพิณได้ ดังนั้นเวลาที่เขาเลี้ยงแกะ เขาก็ดีดพิณและร้องเพลง
สรรเสริ ญพระเจ้าไปด้วย
บางทีในเวลาที่ดาวิดนัง่ อยูบ่ นเนินเขา
และกาลังเฝ้ าฝูงแกะผูน้ ้ นั เขาก็คิดถึงพระเจ้าและการ
อัศจรรย์ต่าง ๆ ที่พระเจ้าได้ทรงกระทาต่อทาชาวอิสราเอลซึ่ งเป็ นคนของพระองค์ เขาคิดอีกด้วยว่า พระ
เจ้าก็ทรงเป็ นเหมือนผูเ้ ลี้ยงแกะของเขา น่าแปลกไหมที่พระเจ้าได้ทรงใช้ให้เขาเขียนเพลงสดุดีบทที่ 23
ที่เพราะมากบทนี้ เขาช่างมีความรู ้ดีอะไรอย่างนั้นในเรื่ องที่เขาเขียน!
นอกจากพิณแล้ว ดาวิดก็ยงั มีสลิงอยูอ่ นั หนึ่ง (สลิงเป็ นหนังสัตว์แผ่นเล็ก ๆ กว้างพอใส่ กอ้ น
กรวดได้ ที่ปลายทั้งสองข้างผูกติดกับเชือกยาว ๆ วิธีใช้ก็คือ เอาก้อนกรวดใส่ ลงตรงกลางแผ่นหนังนั้น
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แล้วเหวีย่ งหมุนไปรอบ ๆ เหนือศีรษะ จนแรงดีแล้วก็เหวีย่ งก้อนกรวดจากแผ่นหนังสัตว์น้ นั ไปถูกสิ่ งที่
เป็ นเป้ า) ซึ่งเขาหัดขว้างจนเก่ง และขว้างได้แม่นยา เขาใช้อะไรใส่ ในสลิง เขาใส่ กอ้ นกรวดกลมเกลี้ยงที่
เขาเก็บเอามาจากลาธาร เวลาซ้อมสลิงดาวิดจะต้องไปในที่โล่งกลางแจ้งซึ่ งไม่มีคนเลย ดาวิดได้ใช้เวลา
หลายชัว่ โมงเพลิดเพลินอยูก่ บั การดีดพิณและซ้อมสลิงของเขา แต่ที่ดีที่สุดก็คือ เมื่อเวลาดาวิดอยูค่ น
เดียวนั้น ทาให้เขามีเวลาที่มีความสุ ข เพราะอยูใ่ กล้ชิดสนิ ทกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูท้ รงเป็ นผูเ้ ลี้ยงที่ดีเลิศ
ของเขา
อย่างไรก็ตาม ดาวิดไม่ได้เฝ้ าแกะผูอ้ ย่างสบายและสงบเสมอไปหรอก เพราะวันหนึ่ง ขณะที่เขา
กาลังเฝ้ าฝูงแกะอยูน่ ้ นั ก็มีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้น
ดาวิดคงจะได้ยนิ เสี ยงสวบสาบและเสี ยงอะไรบางอย่างแอบย่องมาข้างหลัง เขาหันตัวกลับไป
ทันทีอย่างรวดเร็ วราวกับสายฟ้ าแลบ ก็เห็นสิ งโตใหญ่ตวั หนึ่ง
ก่อนที่ดาวิดจะทันคิดอะไร สิ งโตก็ตะครุ บลูกแกะเล็ก ๆ ตัวหนึ่งจากฝูงแล้ววิง่ ไป
ดาวิดวิง่ ตามสิ งโตไปทันที เขาทุบตีจนสิ งโตล้มลง และช่วยชีวติ ลูกแกะเล็ก ๆ ออกมาจากปาก
สิ งโตได้ (ติดรู ปเลข 6)
สิ งโตใหญ่ที่มีกาลังมากก็ลุกขึ้นตรงรี่ เข้ามาหาดาวิด โอ ดาวิดคงต้องเชื่ อมัน่ ไว้ใจในองค์พระผู ้
เป็ นเจ้ามากทีเดียว ในขณะที่เขาอยูต่ ามลาพังกับฝูงแกะในขณะนั้น! ไม่มีใครเลยที่จะช่วยเขา เขาจับขน
คอสิ งโตแล้วตีมนั สุ ดแรง แรงมากจนทาให้มนั ล้มลงตามอยูต่ รงนั้นเอง
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเป็ นพระผูเ้ ลี้ยงของดาวิด และพระองค์ไม่ได้ทรงให้ดาวิดขัดสนอะไรเลย
แม้แต่กาลังกาย ดาวิดรู ้สึกว่าพระเจ้าทรงเฝ้ าดูแลเขาอยูต่ ลอดเวลา และทรงประทานสิ่ งที่จาเป็ นให้แก่เขา
ในเวลาอันเหมาะสม
วันหนึ่ง บางทีอาจจะเป็ นวันเดียวกับที่ดาวิดฆ่าสิ งโตตายก็ได้เราไม่ทราบก็มีหมีตวั หนึ่ งเข้ามาที่
ฝูงแกะ (ติดรู ปเลข 7)
ดาวิดได้สู้กบั หมีและฆ่าหมีตายด้วย แท้ที่จริ งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงและทรงเป็ นผู ้
คุม้ ครองป้ องกันของเขาด้วย
ฉำกสอง ดาวิดได้รับเลือกให้เป็ นกษัตริ ย ์ (1 ซามูเอล 16:5-13)
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พืน้ ภำพหลัง (แบคกราวน์) ที่กลางแจ้ง รู ปเลขที่ 8-13
หนูท้ งั หลาย พระเจ้าไม่ได้ทรงพระประสงค์จะให้ดาวิดเป็ นเด็กเลี้ยงแกะตลอดไปหรอก พระ
เจ้าทรงมีงานสาคัญกว่านี้ให้ดาวิดทาในเวลาที่ดาวิดกาลังเลี้ยงแกะอยูน่ ้ นั พระเจ้าก็ได้ทรงเตรี ยมเขาให้
พร้อมที่จะทางานที่สาคัญกว่านี้แล้ว แน่นอน ดาวิดไม่รู้เรื่ องนี้เลย คุณพ่อและพวกพี่ ๆ ทั้งเจ็ดของเขาก็
ไม่รู้เรื่ องนี้ เหมือน แต่วนั หนึ่ ง ได้มีเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเกิดขึ้น
ในสมัยนั้นยังมีศาสดาพยากรณ์ผหู ้ นึ่งชื่ อซามูเอล ซามูเอลรักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามาก และท่านได้
ทางานทุกอย่างเพื่อรับใช้พระเจ้า
วันหนึ่งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ตรัสกับซามูเอลว่า “จงเอาน้ ามันเติมในขวดเขาสัตว์ของท่านให้เต็ม
แล้วก็ไป เราจะให้ท่านไปหายิซยั ชาวเบ็ธเลเฮ็ม เหตุวา่ ในพวกบุตรชายของเขานั้น เราจัดเลือกผูห้ นึ่งไว้
แล้วให้เป็ นกษัตริ ย”์ ยิซยั เป็ นใคร ยิซยั เป็ นคุณพ่อของดาวิด ดังนั้นก็หมายความว่าลูกชายคนหนึ่งใน
จานวน 8 คนของยิซยั จะได้เป็ นกษัตริ ยอ์ งค์ใหญ่ของชาวอิสราเอล น่าตื่นเต้นอะไรอย่างนั้น! ลูกคน
ไหนนะจะได้เป็ นกษัตริ ย ์
ซามูเอลและยิซยั คงต้องคิดว่า
เอลีอาบผูเ้ ป็ นบุตรชายหัวปี เป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็ น
กษัตริ ยแ์ น่ แน่นอนเป็ นธรรมดาจะต้องคิดอย่างนั้นเมื่อเอลีอาบมาปรากฏตัวต่อยิซยั และซามูเอล (ติดรู ป
8:9-10) ซามูเอลก็รีบพูดว่า “ผูท้ ี่ตอ้ งชโลมของพระเยโฮวาห์เห็นจะอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ พระองค์แล้ว”
แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็ได้ตรัสกับซามูเอล คล้าย ๆ อย่างนี้วา่ “เราไม่ได้เลือกเอลีอาบ เพราะเรา
ไม่ได้เห็นแก่หน้าตาหรื อรู ปร่ างสู งของเขาเรามองดูลึกซึ้ งยิง่ กว่านั้น เรามองดูดวงจิต เจ้ากาลังมองดู
รู ปร่ างหน้าตาที่เห็นภาพนอก”
ยิซยั ก็พาลูกชายคนที่สองเข้ามาหาซามูเอล ลูกชายคนที่สองนี้ชื่ออะมีนาดาบ (ติดรู ปเลข 11) แต่
ซามูเอลก็ตอ้ งพูดว่า “คนนี้ไม่ใช่ผทู ้ ี่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเลือกไว้” แล้วลูกชายคนที่สามที่ชื่อซามา (ติด
รู ป 12) ก็เดินผ่านไป แต่ซามูเอลก็พดู ขึ้นอีกว่า “คนนี้ไม่ใช่ผทู ้ ี่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเลือกไว้” ยิซยั จึงให้
บุตรชายอีกสี่ คนเดินผ่านไปต่อหน้าศาสดาพยากรณ์ซามูเอล แต่ซามูเอลก็ตอ้ งบอกยิซยั ว่า “องค์พระผู้
เป็ นเจ้ามิได้ทรงเลือกคนเหล่านี้ไว้” (ติดรู ปเลขที่ 13)
ผลสุ ดท้าย ซามูเอลถามยิซยั ว่า “บุตรชายของท่านหมดเท่านี้หรื อ”
หนูท้ งั หลาย ในที่สุดยิซยั ก็นึกถึงดาวิด ซึ่ งเป็ นเด็กเลี้ยงแกะขึ้นมาได้แต่แน่นอนทีเดียว เขาคิด
ในใจว่า พระเจ้าคงไม่ทรงต้องการให้ดาวิดเป็ นกษัตริ ย ์ ดาวิดเป็ นแต่เพียงเด็กเล็ก ๆ ผูเ้ ลี้ยงแกะคนหนึ่ง
เท่านั้น เป็ นลูกคนเล็กในกระบวนลูกชายของฉัน ยิซยั ไม่เคยแม้แต่คิดว่าดาวิดเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าอาจทรง
เลือกให้เป็ นกษัตริ ยก์ ็ได้ !
ยิซยั ตอบซามูเอลว่า “ยังเหลืออยูแ่ ต่บุตรสุ ดท้อง บัดนี้กาลังเลี้ยงฝูงแกะอยู”่
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ซามูเอลจึงบอกยิซยั ว่า “ให้คนไปตามเขามาเถิด เพราะเราจะไม่นงั่ จนกว่าเขาจะมา
หนูท้ งั หลาย หนูอยากจะเห็นเวลาที่เด็กหนุ่มดาวิดผูเ้ ป็ นคนเลี้ยงแกะเข้ามาอยูต่ ่อหน้าซามูเอล
ไหม (ติดรู ปเลขที่ 1) บางทีเขาอาจจะถือสลิงติดมือมาด้วยก็ได้ ดูเขามีร่างกายแข็งแรงดี เพราะว่าเขาอยู่
ในที่กลางแจ้งซึ่ งโล่งกว้างของพระเจ้าตลอดเวลาทุก ๆ วัน พระคัมภีร์ก็บอกเราด้วยว่าดาวิดเป็ นคน
สวยงามรู ปร่ างน่าดู แต่นนั่ ไม่ใช่เป็ นเหตุที่พระเจ้าทรงเลือกเขา ไม่ใช่แน่ เพราะว่าพวกพี่ ๆ บางคนก็เป็ น
คนสวยงามน่าดูเหมือนกันแต่พระเจ้าทรงมองดูอะไรล่ะ ถูกแล้ว พระองค์ทรงมองดูที่ดวงจิต และดวง
จิตของดาวิดนั้นก็ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสกับซามูเอลว่า “จงลุกขึ้น ชโลมเขาเถิดเพราะเป็ นคนนี้ แหละ” ดังนั้นเด็ก
หนุ่มดาวิดซึ่ งเป็ นคนเลี้ยงแกะ ก็ได้เป็ นคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ให้เป็ นกษัตริ ย ์ พวกพี่ ๆ ของดาวิด
คงต้องแปลกใจมากทีเดียว ซามูเอลและยิซยั ก็คงต้องแปลกใจมากด้วย และคนสุ ดท้ายก็คือดาวิด หนูคิด
หรื อเปล่าว่าดาวิดเองก็แปลกใจเหมือนกัน แต่ในใจของเขาคงต้องมีความสุ ขเหลือเกิน เมื่อคิดว่าพระเจ้า
ได้ทรงเลือกเขา
ครู แน่ใจว่า หนูคงคิดว่าดาวิดตรงไป พระราชวังทันทีเพื่อจะเป็ นกษัตริ ยใ์ ช่ไหมหนูท้ งั หลายเรา
อยากให้เป็ นอย่างนั้นใช่ไหม แต่ดาวิดไม่ได้เป็ นกษัตริ ยท์ นั ที เพราะนัน่ ไม่ใช่วธิ ี การของพระเจ้า พระเจ้า
ทรงต้องทาให้ดาวิดเหมาะสมพร้อมที่จะเป็ นกษัตริ ยเ์ สี ยก่อน
เห็นไหม ดาวิดเป็ นลูกแกะแท้ ๆ ของพระเจ้า เช่นเดียวกับพวกหนูที่ได้รับพระองค์เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดแล้ว ลูกแกะเรี ยนรู ้จกั ที่จะรักและไว้วางใจในคนเลี้ยงของตนมากยิง่ ขึ้นทุกที ๆ ในขณะที่
คนเลี้ยงเฝ้ าดูแลแกะอย่างเอาใจใส่ ตลอดเวลา และจัดหาสิ่ งที่ขดั สนในชีวติ ให้แก่มนั ทุก ๆ วันพระเจ้า
ทรงต้องการให้ดาวิดเรี ยนรู้จกั ที่จะรักและไว้ในใจพระองค์ตลอดไป
เวลาผ่านไปอีกหลายปี ก่อนที่เด็กหนุ่มดาวิดจะได้เป็ นกษัตริ ยแ์ ละตลอดเวลาเหล่านั้น พระเจ้า
ได้ทรงอบรมและเตรี ยมดาวิดไว้เสมอสาหรับหน้าที่การงานอันสาคัญนี้ ในตอนนี้ เอง ที่ดาวิดได้เรี ยนรู ้
จัก ที่จะพูดออกมาจากใจจริ งของเขาว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเลี้ยงดูขา้ พเจ้าอย่างเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะ
ไม่ขดั สน”
หนูอยากจะฟังเรื่ องดาวิดต่อไปอีกไหม เรามีเรื่ องที่น่าตื่นเต้นอีกห้าเรื่ องเกี่ยวกับดาวิด หนูมาให้
ได้นะ อย่าขาดเรี ยนเลยสักบทเดียว ได้ไหมต่อไปเราจะได้เรี ยนเรื่ องวิธีที่ดาวิดฆ่ายักษ์ใหญ่ เรื่ องเพื่อน
คู่หูที่ดีของเขาคือ โยนาธาน เรื่ องดาวิดช่วยชีวิตกษัตริ ยซ์ าอูล แล้วเราก็จะเรี ยนเรื่ องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อ
ดาวิดได้สวมมงกุฏเป็ นกษัตริ ยแ์ ล้ว ทุกอาทิตย์ที่เราเรี ยนบทเรี ยนแต่ละบท จะมีรูปภายสวยงามเกี่ยวกับ
บทเพลงสดุดีที่ 23 นี้ให้หนูดูดว้ ย ขอให้หนูต้ งั ใจมาเรี ยน และทุกครั้งที่มาขอให้นาเพื่อนมาด้วยเพื่อเขา
จะได้เพลิดเพลินในการฟังเรื่ อง และดูรูปภาพร่ วมกับหนูดว้ ย
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กำรปิ ดประชุม
ก่อนที่เราจะปิ ดประชุม หนูท้ งั หลาย ครู อยากจะเล่าเรื่ องเด็กชายเล็ก ๆ คนหนึ่งให้หนูฟัง เด็ก
คนนี้อยูใ่ นประเทศสกอตแลนด์ เขาชื่อบอบบี่ บอบบี่ก็เป็ นเด็กเลี้ยงแกะด้วย บอบบี่รักพระคาของพระ
เจ้า เมื่อศิษยาภิบาลของเขาสอนข้อพระคัมภีร์ให้เขา เขาก็พยายามที่จะจาข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นให้ได้
เพื่อเขาจะได้นึกถึงเวลาที่เขากาลังเลี้ยงแกะ
ท่านศิษยาภิบาลผูใ้ จดีได้สอนบทเพลงสดุดีที่ 23 ให้บอบบี่ ท่านรู ้วา่ บอบบี่รักแกะของเขามาก
บอบบี่รักพระเยซูเจ้าด้วย เพราะว่าเขาทูลขอให้พระองค์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา
หลังจากที่บอบบี่ได้รับพระเยซูเจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขาแล้วเขารู ้วา่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เป็ นผูเ้ ลี้ยงเขา ถึงแม้ในเวลาที่เขากาลังเลี้ยงแกะอยู่ พระองค์ก็ทรงดูแลรักษาเขา
วันหนึ่งขณะที่บอบบี่กาลังเลี้ยงแกะอยู่ ก็เกิดพายุใหญ่พดั แรงไปทัว่ ทุ่งหญ้าและเนิ นเขา ท้องฟ้ า
มืดไปหมด บอบบี่หลงทางและเดินล้มทุกคลุกคลานไปในความมืดจนตกหน้าผา เมื่อมีคนไปพบเขา เขา
ตายเสี ยแล้ว
แต่มีรอยยิม้ อย่างเป็ นสุ ขปรากฏอยูบ่ นใบหน้าของบอบบี่ แม้วา่ ทั้งคุณแม่และศิษยาภิบาลของ
บอบบี่ จะคิดถึงบอบบี่สักเพียงไรก็ตามทั้งสองก็รู้วา่ บอบบี่ได้ไปอยูก่ บั พระผูเ้ ลี้ยงของเขาแล้ว
หนูท้ งั หลายพูดว่า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเลี้ยงดูขา้ พเจ้าอย่างเลี้ยงแกะได้ไหม หนูพดู ได้ถา้ หนู
รับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของหนูแล้วข้อท่องจาของเราบอกว่า พระเยซูตรัสว่า “เราเป็ นผูเ้ ลี้ยงที่ดี
ผูเ้ ลี้ยงที่ดียอ่ มสละชีวติ ของตนเพื่อฝูงแกะ” พระเยซูทรงลสะชีวติ ของพระองค์เพื่อเราแล้ว เมื่อพระองค์
ทรงตายบนไม้กางเขน พระองค์ได้ทรงรับเอาความบาปทั้งหมดและการชัว่ ร้ายทั้งหลายของเราไปไว้ที่
พระกายของพระองค์แต่เพียงผูเ้ ดียวเพื่อเราได้รับการยกโทษ
พระคาของพระเจ้าบอกเราว่าทุกคนได้ทาผิดบาป(โรม 3:23) พระคาของพระเจ้าบอกเราด้วยว่า
ถ้าเรามาหาพระเจ้าโดยรู ้สานึ กว่าเราเป็ นคนผิดบาปด้วย พระองค์จะทรงยกโทษให้เรา เพราะว่าพระเยซู
ได้ทรงตายเพื่อเราแล้ว พระองค์ได้ทรงรับเอาความบาปของเราไป และได้ทรงตายแทนเราแล้ว
(2 โคริ นธ์ 5:21)
เมื่อเรารับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา
เราก็บงั เกิดใหม่ในครอบครัวของพระเจ้า
(ยอห์น 1:12) เราก็ได้เป็ นบุตรคนหนึ่งของพระองค์ ได้เป็ นลูกแกะตัวหนึ่งของพระองค์ และพระองค์ก็
เป็ นผูเ้ ลี้ยงของเรา ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงของเรา พระองค์จะทรงเอาใจใส่ ดูแลรักษาเรา
หนูอยากจะรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของหนูวนั นี้ ไหม ให้เราอธิ ษฐานกันเถอะ และ
สาหรับเด็ก ๆ ที่อยากรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของหนู เมื่อเลิกเรี ยนแล้วก็ขอให้อยูอ่ ีกสักครู่
หนึ่ง ครู จะอธิ บายให้หนูฟังว่า หนูจะรับพระองค์และให้พระองค์เป็ นพระผูเ้ ลี้ยงของหนูได้อย่างไร
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บทที่ 2 ดำวิดฆ่ ำมนุษย์ ยกั ษ์
ข้ อพระคัมภีร์สำหรับครู สดุดี 23,1 ซามูเอล 16:14 ถึง 17:58
ข้ อท่องจำ “พระองค์ทรงกระทาให้ขา้ พเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนาข้าพเจ้าไป
ริ มน้ าแดนสงบ”

เรื่องประกอบทีเ่ ร้ ำควำมสนใจ
หนูท้ งั หลาย เรากาลังเรี ยนพระคัมภีร์ชื่อหนังสื ออะไร ถูกแล้วเรี ยนสดุดีบทที่ 23 พระเจ้าได้ทรง
ใช้ใครเขียนบทเพลงสดุดีน้ ีสาหรับเรา ถูกแล้วพระเจ้าได้ทรงใช้ดาวิดซึ่ งเคยเป็ นเด็กเลี้ยงแกะ เราจะหา
หนังสื อสดุดีบทที่ 23 ในหนังสื อพระคัมภีร์ได้อย่างไร ถูกแล้ว ถ้าเราถือหนังสื อพระคัมภีร์แล้วเปิ ด
ตอนกลางออก เราก็จะพบหนังสื อสดุดีบทที่ 23
หนังสื อเพลงสดุดีมีถึง 150 บท ดาวิดเป็ นผูเ้ ขียนเกือบทั้งหมดหนังสื อสดุดีน้ ีได้เขียนไว้หลาย
ร้อยหลายพันปี มาแล้ว คนที่รักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าชอบหนังสื อสดุดีน้ ีมาก แต่บทที่เขาชอบมากที่สุดคือ
บทที่ 23 ให้เราอ่านพร้อม ๆ กันดีไหม
บางคนเรี ยกบทเพลงสดุดีที่ 23 นี้วา่ เป็ น”เพชรพลอยล้ าค่าแห่งเพลงสดุดี” บางคนก็เรี ยกว่าเป็ น
“สดุดีเหนือสดุดี” “ยอดสดุดี” แน่ทีเดียวบทเพลงที่ 23 นี้เป็ นบทเพลงที่ดีที่สุด
ครั้งหนึ่งมีเจ้าชายองค์หนึ่งได้ถูกขังอยูใ่ นคุกเก่า ๆ ที่สกปรกเป็ นเวลานานถึง 33 ปี พระองค์ทรง
เงียบเหงาและทนทุกข์ทรมานมากพอสิ้ นปี ที่ 33 พระองค์ก็สิ้นพระชนม์
ภายหลังที่พระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว ก็มีคนพบถ้อยคาเขียนไว้ที่ฝาผนังคุกว่า “บทเพลงสดุดีที่
23 เป็ นบทที่ดีที่สุด และไพเราะที่สุดของพระคัมภีร์”
เจ้าชายไม่เพียงแต่รู้จกั บทเพลงสดุดีเท่านั้น แต่พระองค์ทรงรู ้จกั พระผูเ้ ลี้ยงที่ดี ที่บทเพลงสดุดี
ได้กล่าวถึงด้วย คือองค์พระเยซูเจ้านั้นเอง
และในระหว่างวันคืนอันยาวนาน
และเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวที่เจ้าชายถูกขังอยูใ่ นคุกมืดนั้น
เจ้าชายได้พบ ว่าความอิ่มหนาของจิตใจ คือความยินดีและความสงบนั้น เจ้าชายได้พบแล้วในองค์พระ
เยซู
หนูจารู ปสวยงามรู ปนี้ได้ไหม ที่ครู ได้ให้หนูดูแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อน(ชูรูปภาพรู ปที่ 1 ให้เด็กดู)
เราเรี ยนแล้วว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเป็ นพระผูเ้ ลี้ยงของเรา และเราจะไม่ขดั สนอะไรเลย เพราะพระองค์
ทรงเอาใจใส่ ต่อเรา ทรงดูแลรักษาเรา และทรงสละชีวติ ของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อเราจะได้รับ
ความรอด พระผูเ้ ลี้ยงผูป้ ระเสริ ฐนั้นคือพระเยซูเจ้า
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เราต้องทาอย่างไรเพื่อจะได้เป็ นลูกแกะของพระองค์ ถูกแล้วเราต้องเชื่อพึ่งในพระเยซูคริ สตเจ้า
และรับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเราเอง
หนูรู้จกั พระผูเ้ ลี้ยงพระองค์น้ ี วา่ ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของหนูแล้วหรื อยัง หนูรับพระองค์
ไว้ในจิตใจของหนูแล้วหรื อยัง วันนี้หนูรับพระองค์เป็ นพระเจ้าของหนูเองได้แล้ว น่าอัศจรรย์ใช่ไหม
เอาละ ให้เราคิดถึงข้อพระคัมภีร์ขอ้ ที่สองในบทเพลงสดุดีที่ 23 ซิ (ชูรูปภาพรู ปที่ 2 ให้เด็กดู)
ตามธรรมดาแกะและผูท้ ี่เลี้ยงอยูใ่ นคอกตลอดคืน พอถึงเวลาเช้าผูเ้ ลี้ยงก็เรี ยกแกะให้มารวมกัน แล้ว
นาออกไปให้กินหญ้าอ่อน ๆ ที่ทุ่งนา และหาน้ าดื่มในลาธาร
ข้อท่องจาที่สองนี้บอกเราว่า “พระองค์ (พระผูเ้ ลี้ยง) ทรงกระทาให้ขา้ พเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้า
เขียวสด พระองค์ทรงนาข้าพเจ้าไปริ มน้ าแดนสงบ” เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ลี้ยงที่จะพาแกะไปเลี้ยงให้กินหญ้า
อย่างอิ่มหนาสาราญ และจัดหาน้ าให้แกะดื่มอย่างเพียงพอด้วย
แกะไม่สามารถดื่มน้ าที่กาลังไหลเชี่ยวในลาธารได้ เพราะน้ าจะไหลเปี ยกขน และกระแสน้ าที่
ไหลเชี่ยวนั้นจะพัดแกะให้ลอยไปโดยไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลย คนเลี้ยงต้องหาที่ที่น้ านิ่ง ๆ ให้แกะ
ดื่ม บางทีก็ทาเขื่อนกั้นขังน้ าไว้ในลาธารเล็ก ๆ เหมือนที่พวกหนูบางคนทาเวลาเล่นกัน และบางทีคน
เลี้ยงก็จะเตรี ยมรางน้ าไว้ แล้วตักน้ ามาเทใส่ ไว้ในรางเพื่อให้แกะดื่ม หรื อบางทีคนเลี้ยงก็จะหาบ่อน้ าที่มี
น้ านิ่งสาหรับให้แกะดื่ม
แต่ผเู ้ ลี้ยงผูส้ ุ ภาพอ่อนโยนเอาใจใส่ ดูแลแกะอยูต่ ลอดวัน เขานามันไปที่ทุ่งหญ้าเขียวสดที่มนั จะ
ได้มีหญ้าดี ๆ กิน และเขานามันไปที่น้ านิ่งที่มนั จะได้ดื่มน้ าอย่างจุใจและปลอดภัย
หนูท้ งั หลาย หญ้าเขียวสดเป็ นอาหารและเป็ นภาพแสดงถึงสิ่ งอัศจรรย์มากอย่างหนึ่ง คือเป็ น
ภาพแสดงถึงพระคาของพระเจ้าเอง คือพระคัมภีร์เป็ นอาหารสาหรับจิตวิญญาณของเรา พระคาของพระ
เจ้าหวานยิง่ กว่าน้ าผึ้ง (สดุดี 19:10) ถ้าเราศึกษาพระคาของพระเจ้า เราจะเจริ ญและรู ้จกั พระเจ้าดียงิ่ ขึ้น
เราเรี ยนรู ้วธิ ี ดาเนินชีวิตให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าก็โดยทางพระคาของพระเจ้าอีกเหมือนกัน เหตุผลใน
การที่เรามีคณะข่าวดีก็เพื่อจะให้พระคาของพระเจ้าแก่เด็ก ๆ ทั้งหญิงชาย พระคัมภีร์เป็ นอาหารซึ่ งพวก
เราที่เป็ นคริ สเตียนจาเป็ นต้องรับ เพื่อจะได้เจริ ญเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและเป็ น
เหมือนพระองค์มากยิง่ ขึ้น
น้ านิ่งที่แกะดื่มนั้นก็เปรี ยบกับสิ่ งหนึ่งซึ่ งน่าอัศจรรย์ คือเปรี ยบถึงพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งพระ
เจ้าทรงประทานให้แก่เด็กหญิงชายทั้งหลายที่รับเชื่ อพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขาเองแล้ว พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ก็คือพระเจ้าและพระองค์เสด็จมาสถิตในจิตใจของเด็กทุกคนที่ได้รับความรอดแล้ว นี่
เป็ นข่าวประเสริ ฐเพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นเพื่อนที่แสนจะประหลาดอัศจรรย์ทีเดียว
พระองค์ทรง
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ปลอบใจเราเวลาที่เราเศร้าโศกเสี ยใจ พระองค์ทรงช่วยเราเวลาที่เราได้รับความลาบาก พระองค์ทรงนา
ความยินดีความรักและความสงบสุ ขมาให้เรา
หนูอยากฟังเรื่ องเกี่ยวกับดาวิดอีกเรื่ องหนึ่งไหม หนูคงจาได้วา่ ครั้งที่แล้ว ครู ได้เล่าว่าดาวิดได้
ฆ่าสิ งโตตัวหนึ่งและหมีตวั หนึ่งในขณะที่เขากาลังเลี้ยงแกะอยู่ แม้วา่ ดาวิดเป็ นแต่เพียงเด็กเลี้ยงแกะก็
ตาม ดาวิดทาอย่างนั้นเพราะเขาไว้วางใจในพระผูเ้ ลี้ยงผูน้ ่าอัศจรรย์ยงิ่ ของเขา เราได้เรี ยนแล้วอีก
เหมือนกันว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกดาวิดให้เป็ นกษัตริ ย ์ เขาได้รับการแต่งตั้งเป็ นกษัตริ ยท์ นั ทีหรื อเปล่า
เปล่า เพราะว่าพระเจ้ากาลังจะอบรมดาวิดเพื่อดาวิดจะได้เป็ นกษัตริ ยท์ ี่มีสติปัญญา วันนี้เราจะเรี ยนบาง
เหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงยอมให้เกิดขึ้นกับดาวิดเพื่อเตรี ยมดาวิดให้เหมาะกับการเป็ นกษัตริ ย ์ หนูจะได้
เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น เนื่องด้วยที่ดาวิดรู้จกั พระคาของพระเจ้าและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สถิตอยูก่ บั ดาวิด

กำรเล่ำเรื่อง
จำกหนึ่ง ดาวิดดีดพิณถวายกษัตริ ยซ์ าอูล (1 ซามูเอล 16:14-23)

พืน้ ภำพหลัง ภายในพระราชวัง รู ปเลข 14-17)
เมื่อดาวิดยังเป็ นเด็กเลี้ยงแกะอยู่ คือก่อนเวลาที่ดาวิดจะได้เป็ นกษัตริ ยน์ ้ นั ประเทศอิสราเอลมี
กษัตริ ยป์ กครองอยูแ่ ล้ว ทรงพระนามว่ากษัตริ ยซ์ ามูล วันหนึ่งซามูลประชวร (ป่ วยลง) เพราะมีมารร้าย
เข้าสิ งอยู่ ข้าราชการของซาอูลกราบทูลแนะนาให้พระองค์หาผูช้ านาญในการดีดพิณให้มาดีดพิณถวาย
พระองค์ในพระราชวัง
ข้าราชการคนหนึ่งรู้จกั คนที่เหมาะสมสาหรับงานนี้คือดาวิดเด็กเลี้ยงแกะ ข้าราชการคนนั้น
กราบทูลว่าดาวิดชานาญทางดีดพิณมาก ทั้งเป็ นคนแข็งแรงและเป็ นคนรู ปงาม และที่สาคัญที่สุดคือว่า
“พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก่ บั เขา” ดังนั้นซาอูลจึงทรงใช้ขา้ ราชการไปหายิซยั ผูเ้ ป็ นคุณพ่อของดาวิด
และตรัสสั่งว่า “จงให้ดาวิดบุตรผูเ้ ลี้ยงฝูงแกะมาเฝ้ าเรา” ดาวิดก็มาเฝ้ ากษัตริ ยซ์ าอูลและยืนอยูเ่ ฉพาะพระ
พักตร์พระองค์ ซาอูลรักดาวิดมากและโปรดให้ดาวิดมีหน้าที่ถือเครื่ องอาวุธ ให้พระองค์ ทุกครั้งที่มาร
ร้ายเข้าสิ งพระองค์ ดาวิดก็ดีดพิณถวาย เพราะว่าดาวิดได้เลี้ยงจิตวิญญาณของเขาด้วยพระคาของพระเจ้า
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ซึ่ งเปรี ยบเสมือนทุ่งหญ้าเขียวสด และเพราะว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้สถิตอยูก่ บั ดาวิด เพราะฉะนั้น
การดีดพิณถวายของดาวิดนั้นจึงช่วยให้กษัตริ ยซ์ าอูลรู ้สึกสบายพระทัยขึ้น
ดาวิดเป็ นเด็กหนุ่มที่มีสติปัญญา เขาไม่เคยบอกซาอูลเลยว่า สักวันหนึ่งเขาเองจะได้เป็ นกษัตริ ย ์
และไม่เคยบอกซาอูลด้วยว่า ซามูเอลได้ชโลมเขาไว้แล้ว เขาเพียงแต่คอยพระเจ้าด้วยความไว้วางใจ
พระองค์วา่ เมื่อถึงเวลากาหนดพระเจ้าจะทรงตั้งเขาให้เป็ นกษัตริ ยป์ ระทับบนราชบัลลังก์สาหรับเวลานี้
เขาได้รับใช้กษัตริ ยด์ ว้ ยความถ่อมสุ ภาพและด้วย
ความเชื่อฟัง
ฉำกสอง ดาวิดกับพวกพี่ชาย
ของเขา (ซามูเอล 17:15-30)
พืน้ ภำพหลัง ที่กลางแจ้งรู ปเลข
10,11,12,18,19,20
เมื่อกษัตริ ยซ์ ามูลรู ้สึกค่อยสบายพระทัย
ขึ้นแล้ว ดาวิดก็ได้กลับไปเลี้ยงแกะให้คุณพ่อของ
เขาตามเดิม เมื่อดาวิดกาลังเลี้ยงแกะอยูน่ ้ นั ก็มีเรื่ องน่าตกใจเกิดขึ้นในกองทัพอิสราเอล คือมีทหาร
ชาวฟารี สีคนหนึ่งรู ปร่ างใหญ่โตราวกับยักษ์ สู งเกือบ 10 ฟุต (วัดให้เด็กดู) ทหารผูน้ ้ ีอยูฝ่ ่ ายฟาริ สี ซึ่งเป็ น
ศัตรู ของอิสราเอล ได้ออกมาปรากฏตัวและได้ทา้ ทายพวกอิสราเอล มันตะโกนว่า “จงเลือกผูห้ นึ่งให้ลง
มาสู ้เราแทนพวกเจ้าถึงแม้นเขามีชยั ชนะฆ่าเราตาย พวกเราจึงจะยอมเป็ นทาสพวกเจ้า ถ้าแม้เรามีชยั ชนะ
ฆ่าเขาตาย พวกเจ้าต้องยอมเป็ นทาสปฎิบตั ิเรา”
เจ้ามนุษย์ร่างใหญ่คนนี้ชื่อโกละยัธได้ออกมาท้าทุกเช้าทุกเย็นเป็ นเวลาถึงสี่ สิบวัน เดินไปมา
ใกล้กองทัพอิสราเอล ท้าทายให้กองทัพอิสราเอลส่ งคนออกไปต่อสู ้กบั มัน ทหารอิสราเอลทุกคนกลัว
มาก พากันหนีไปหมด
พี่ชายของดาวิดสามคนเป็ นทหารอยูใ่ นกองทัพอิสราเอล วันหนึ่งคุณพ่อของดาวิดได้ให้ดาวิด
เอาข้าวกับขนมไปส่ งให้พี่ชาย และให้ถามถึงทุกข์สุขของพี่ชายด้วย เมื่อดาวิดเข้าใกล้ที่กองทัพตั้งอยูน่ ้ นั
ก็ได้ยนิ คาท้าทายของโกละยัธ ทั้งได้เห็นพวกทหารต่างพากันวิง่ หนีเพราะความกลัวด้วย
ดาวิดจึงถามว่า “เป็ นผูใ้ ดเล่า จึงองอาจท้าทายกองทัพแห่งพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่”
เมื่อเอลีอาบพี่ชายใหญ่ของดาวิดได้ยนิ ดาวิดพูดอย่างนั้นก็โกรธมากจึงถามว่า “น้องลงมานี้ดว้ ย
เหตุใดเล่า แกะฝูงน้อยที่ในป่ านั้นได้ฝากไว้กบั ใคร พี่รู้ความเย่อหยิง่ และความดื้อด้านในใจของน้องแล้ว
น้องลงมาก็เพื่อจะดูการสงครามเท่านั้น”
ดาวิดตอบเบา ๆ “บัดนี้นอ้ งได้ทาอะไรเล่า มีเหตุแล้วมิใช่หรื อ”
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แล้วดาวิดก็หนั ไปถามที่อยูใ่ กล้ ๆ ว่า “เป็ นผูใ้ ดเล่า จึงองอาจท้าทายกองทัพแห่งพระเจ้ าผู้ทรง
พระชนม์ อยู่” ดาวิดคงจาเรื่ องในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยประชาชนของพระองค์ให้พน้
จากชาวอิยปิ ต์ได้ดีทีเดียว และคงจาได้วา่ พระเจ้าได้ทรงทาให้กาแพงเมืองยรี โฆพังลง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงใช้พระคาของพระ
เจ้าเป็ นทางช่วยให้ดาวิดมีสติปัญญาและกล้าหาญ ดา
วิดจึงถามคนเหล่านั้นว่า “เราจะกลัวไปทาไมในเมื่อ
พระเจ้าทรงอยูฝ่ ่ ายเรา”
ฉำกสำม ดาวิดเฝ้ าซาอูล
( 1 ซามูเอล 17:31-39)
พืน้ ภำพหลัง ภายในพระราชวัง รู ปเลข
1,14,15,16,21
เมื่อซาอูลได้ยนิ คาพูดของดาวิด จึงรับสั่งเรี ยกดาวิดให้มาเฝ้ าดาวิดให้มาเฝ้ า
ดาวิดจึงทูลซามูลว่า “อย่าให้ผใู ้ ดตกใจ กลัวชาวฟาริ สีคนนี้ขา้ พเจ้าขอรับอาสาไปสู้เขา”
ซาอูลรับสั่งแก่ดาวิดว่า “เจ้าไม่สามารถจะไปต่อสู ้กบั ชาวฟาริ สีคนนี้ได้ ด้วยเจ้ายังเป็ นแต่เด็ก
หนุ่ม”
ดาวิดเองก็รู้ตวั ดีวา่ เป็ นแต่เพียงเด็กหนุ่ม และไม่เคยได้ฝึกหัดวิชาทหารเลย เขารู ้วา่ ไม่มีใครคิด
ว่าเขาจะสามารถฆ่ามนุษย์ยกั ษ์น้ นั ได้ดาวิดอาจเปลี่ยนใจและกลับบ้านเสี ยก็ได้ แต่แทนที่ดาวิดจะทา
อย่างนั้นเขากลับอยูต่ ่อไปและวางใจในพระเจ้า
ดาวิดได้ทูลซาอูลให้ทราบถึงเรื่ องที่เขาฆ่าสิ งโตและหมี และได้ทูลว่า “พระเยโฮวาห์ทรงช่วย
ให้ขา้ พเจ้าให้รอดจากเล็บเท้าสิ งโต และจากเล็บหมีพระองค์คงจะทรงช่วยให้ขา้ พเจ้ารอดจากมือชาวฟา
ริ สีคนนี้ดว้ ย” ซาอูลจึงสั่งแก่ดาวิดว่า “ไปเถิด ขอให้พระเยโฮวาห์สถิตอยูด่ ว้ ย”
ซาอูลทรงสั่งให้เอาหมวกเกราะทองเหลืองมาให้ดาวิดสวม แล้วทรงสวมเสื้ อเกราะเกล็ดอัน
หนักให้ดาวิดด้วย แต่ดาวิดกลับถอดเครื่ องเหล่านั้นออกทั้งหมด เพราะเขาพูดว่าเขาไม่ “เหมาะกับเครื่ อง
เหล่านี้” หรื อพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเขาไม่เคยต่อสู ้โดยสวมเครื่ องเหล่านี้มาก่อนเลย แทนที่จะเอาเครื่ อง
เหล่านี้ เด็กหนุ่มดาวิดกลับเก็บก้อนกรวดเกลี้ยง ๆ ห้าก้อนจากลาธาร ใส่ ไว้ในย่ามของเขา ทั้งได้เอาสลิง
สาหรับเหวีย่ งขว้างก้อนหิ นติดมือไปด้วย
ฉำกสี่ ดาวิดฆ่าโกละยัธ
(1 ซามูเอล 17: 40-58)
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พืน้ ภำพหลัง ที่กลางแจ้ง รู ปเลข 22,23
หนูท้ งั หลาย ลองนึกวาดภาพดูซิวา่ จะเกิดอะไรขึ้นที่สนามรบในวันนั้น ดาวิดได้เข้าต่อสู ้กบั
มนุษย์ยกั ษ์ผมู ้ ีกาลังมหาศาล โดยไว้วางใจในพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ ผทู ้ รงพระชนม์อยู่ ดาวิดมีแต่สลิงกับ
กรวดเกลี้ยง ๆ ห้าก้อนที่เก็บมาจากลาธารเท่านั้น
แต่ส่วนโกละยัธสวมเสื้ อเกราะหนา สวมหมวกเกราะ สะพายกระบี่ถือดาบและโล่ห์ดว้ ย เจ้า
มนุษย์ยกั ษ์ส่งเสี ยงคารามออกมาด้วยความโกรธว่า “จงมาหาเราเถิด เราจะแล่เนื้อให้แก่นกในอากาศและ
สัตว์ในทุ่งนา”
ดาวิดตอบว่า “เจ้าเข้ามาหาเราด้วยดาบและหอกยาวหอกสั้น แต่ฝ่ายเรามาเจ้าด้วยนามแห่งพระ
เยโฮวาห์ของพลโยธา พระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอล วันนี้แหละ พระเยโฮวาห์จะทรงมอบเจ้าไว้ในมือ
ของเรา เราจะฆ่าตัดศีรษะเสี ยให้ขาด...เพื่อบรรดาชาวโลกจะได้รู้วา่ ชาติอิสราเอลมีพระเจ้าทรงสถิตอยู่
ด้วย ทั้งบรรดาที่ประชุมนี้จะได้รู้วา่ พระเยโฮวาห์ทรงช่วยให้รอดโดยมิได้ใช้กระบี่หรื อหอก เพราะว่า
การสงครามนั้นเป็ นของพระเยโฮวาห์พระองค์จะทรงมอบเจ้าทั้งหลายไว้ในมือของเรา”
แล้วดาวิดก็รีบวิง่ เข้าไปหามนุษย์ยกั ษ์คนนั้น
ขณะที่วงิ่ ก็เอามือล้วงลงไปในย่ามหยิบกรวด
ขึ้นมาก้อนหนึ่ง ใส่ สลิงเหวีย่ งขว้างไปถูกหน้าผากมนุษย์ยกั ษ์คนนั้น โกละยัธก็ลม้ คว่าลง ดาวิดก็วงิ่ ไป
เหยียบบนตัวมนุษย์ยกั ษ์น้ นั ชักกระบี่ของมนุษย์ออกจากฝัก ฟันคอมนุษย์ยกั ษ์น้ นั ขาดด้วยกระบี่น้ นั เอง
วันนั้นเป็ นวันแห่งชัยชนะอันยิง่ ใหญ่ของชาวอิสราเอล พระเจ้าได้ทรงนาชัยชนะอันมหัศจรรย์
มาให้พวกเขา และพระองค์ให้ชยั ชนะนั้นแก่พวกเขาโดยทางเด็กหนุ่มผูเ้ ลี้ยงแกะคนหนึ่ง พระองค์ไม่ได้
ทรงเลือกคนแข็งแรง หรื อผูม้ ีอานาจเพื่อทาการของพระองค์ แต่พระองค์ทรงเลือกผูถ้ ่อมใจ ยอม
ไว้วางใจในพระองค์ และดาวิดก็เรี ยนรู ้วา่ เขาจะไว้วางใจในพระเจ้าได้อย่างสิ้ นเชิงในเรื่ องทุกสิ่ งทุก
อย่าง

กำรปิ ดประชุม
เด็กบางคนไม่ยอมไว้วางใจพระเจ้าเหมือนอย่างดาวิด พวกเขาไม่ได้อยูใ่ กล้ชิดสนิทสนมกับ
พระผูช้ ่วยให้รอดของเขา และเชื่อฟังทาตามพระคัมภีร์ บางครั้งเขาเป็ นเหมือนแกะน้อยที่ไม่เชื่อฟัง ที่ไม่
ยอมอยากติดตามผูเ้ ลี้ยงของเขาเลย
แกะน้อยจะเดินไปตามทางซอกแซกซึ่ งนาไปสู่ หน้าผา และหุ บเขาลึก ร้ายยิง่ กว่านั้นก็คือ พา
แกะอื่น ๆ ให้หลงทางไปด้วย คนเลี้ยงที่รักแกะรู ้วา่ มีวธิ ี เดียวเท่านั้นที่จะสอนแกะให้ติดตามได้ ก็คือ หัก
ขาแกะเสี ยข้างหนึ่ง เขาก็เลยหักขาแกะเสี ยข้างหนึ่ง หลังจากนั้นเมื่อคนเลี้ยงเข้าไปดูแกะครั้งแรก มันจะ
พยายามกัดเขา แต่ต่อมาอีกไม่กี่วนั แกะนั้นก็จะดีใจที่ผเู ้ ลี้ยงนาอาหารไปให้มนั กิน และบางทีมนั ถึงกับ
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เลียมือคนเลี้ยงด้วยความรักด้วย มันได้เรี ยนรู ้แล้วว่าทางดีที่สุดก็คือติดตามผูเ้ ลี้ยงที่ดีไปอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลา
เมื่อแกะน้อยหายดีแล้ว ก็ไม่มีแกะตัวใดในฝูงที่เชื่ อฟังดีเหมือนแกะน้อยตัวนั้น แกะน้อยตัวนั้น
ฟังเสี ยงผูเ้ ลี้ยง และติดตามไปอย่างใกล้ชิดเสมอ และเป็ นตัวอย่างแก่แกะอื่น ๆ อีกด้วย
หนูท้ งั หลาย
เมื่อเรารับเชื่อพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยของเราแล้วพระเจ้าก็ทรงต้องการให้เรา
ติดตามพระองค์ไปอย่างใกล้ชิด พระองค์ทรงต้องการให้เราเรี ยนรู้พระคาของพระองค์ และให้เรา
สนทนากับพระองค์ในการอธิ ษฐานทั้งทรงอยากให้เรายอมให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ สถิตอยูใ่ นเรา
พระองค์ทรงต้องการให้เราขยันเล่าเรื่ องพระองค์ให้คนอื่นฟังด้วย
ถ้าเราไม่ได้อยูใ่ กล้ชิดพระเยซูเจ้าหลังจากที่เราได้เชื่ อในพระองค์แล้ว พระเจ้าจะทรงให้ความ
ทุกข์ยากลาบากต่าง ๆ เข้ามาในชีวติ เรา จนกว่าเราจะยอมเชื่อฟังพระองค์ เช่นเดียวกับผูเ้ ลี้ยงแกะได้หกั
ขาแกะเสี ยข้างหนึ่งเพื่อสอนให้มนั เชื่ อฟัง หนูรู้ไหมว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะได้ความสุ ขนอกจากไว้วางใจ
และเชื่อฟังพระเยซูเท่านั้น
อาจจะมีเด็กบางคนที่นี่วนั นี้ ที่ยงั ไม่เคยรับเชื่ อพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขาเลย ครู
แน่ใจว่าหนูอยากจะรับเชื่อพระองค์ก่อนหนูกลับบ้าน เมื่อเลิกเรี ยนแล้ว ขอให้หนูอยูอ่ ีกสักครู่ หนึ่งและ
ครู จะช่วยหนูและนาหนูวา่ จะรับพระเยซูได้อย่างไร (ขอให้ครู เล่าโดยใช้หนังสื อที่ไม่มีคาเขียน ในการ
แนะนาเด็ก)
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บทที่ 3 ดำวิดกับโยนำธำน
ข้ อพระคัมภีร์สำหรับครู สดุดี 23,1 ซามูเอล 18 ถึง 20:42
ข้ อท่องจำ “ทรงฟื้ นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนาข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะ
เห็นแก่พระนามของพระองค์ (สดุดี 23:3)

เรื่องประกอบทีเ่ ร้ ำควำมสนใจ
หนูจาได้ไหมว่าในบทเรี ยนก่อน ที่มาจากบทเพลงสดุดี เราได้เรี ยนเรื่ องผูเ้ ลี้ยงแกะกับการเฝ้ า
เลี้ยงดูแกะของเขา เราได้เรี ยนรู ้วา่ ผูเ้ ลี้ยงออกไปจากคอกแต่เช้าตรู่ พร้อมกับฝูงแกะของเขา เพื่อนามันไป
ยังทุ่งหญ้าเขียวสดและน้ านิ่ง (ชูรูปภาพแผ่นที่ 3 ให้เด็กดู)
ผูเ้ ลี้ยงแกะเดินนาหน้าแกะเสมอ เขาไม่เคยเดินต้อนแกะเลย และไม่เคยเดินข้างหลังแกะด้วย
หนูดีใจใช่ไหมที่ผเู ้ ลี้ยงของเราคือพระเยซูคริ สตเจ้าก็ทรงนาหน้าเราด้วยและพระองค์ไม่ทรงอยู่
ข้างหลังเราเลย พระเจ้าตรัสถึงคนที่รับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขาว่า พวกเขาเป็ นคน
ของพระองค์ และเป็ นแกะในทุ่งหญ้าของพระองค์ ดังนั้นเราจึงหวังพึ่งพระองค์ได้วา่ พระองค์ก็ทรงนา
เราทุก ๆ วัน เช่นเดียวกับผูเ้ ลี้ยงแกะธรรมดาทัว่ ไปในโลกนาแกะของเขาเหมือนกัน
คนที่รู้เรื่ องแกะดีได้บอกว่าแกะเล็ก ๆ แต่ละตัวจะปลีกตัวออกจากฝูง ไปหาผูเ้ ลี้ยงของมันวันละ
ครั้งและร้องเบา ๆ ว่า “แบ๊ะ แบ๊ะ”
ผูเ้ ลี้ยงแกะรู ้วา่ นี่หมายความว่าอะไร เขาจะยืน่ มือออกมารับลูกแกะตัวนั้นถูจมูกมัน ตบหลังของ
มันเบา ๆ และกระซิบถ้อยคาที่แสดงความรักที่หูของมัน แกะน้อยก็แสดงความรักต่อผูเ้ ลี้ยงโดยสี ตวั ไป
มาที่ขาของผูเ้ ลี้ยง ถ้าผูเ้ ลี้ยงนอนอยูก่ ็จะเลียหูของผูเ้ ลี้ยงด้วย และมันพยายามทาทุกอย่างเพื่อแสดงให้ผู ้
เลี้ยงรู ้วา่ มันรักเขา
เมื่อได้แสดงความรักต่อกันอยูส่ ักครู่ หนึ่งแล้ว แกะน้อยก็จะกลับไปเข้าฝูงอย่างมีความสุ ขเบิก
บานใจ เพราะมันรู ้วา่ ผูเ้ ลี้ยงรักมัน
หนู ๆ ที่เป็ นคริ สเตียนแล้ว ในวันหนึ่ง ๆ หนูเคยใช้เวลาสักครู่ หนึ่งหรื อเปล่า เพื่อบอกพระเยซู
เจ้าว่า หนูรักพระองค์มากแค่ไหนพระองค์ทรงคอยฟังหนู เพราะพระองค์ทรงรักหนูมากเหลือเกิน
บางครั้ง ในขณะที่ผเู ้ ลี้ยงกาลังเดินนาหน้าฝูงแกะไป จะมีแกะตัวหนึ่งเห็นว่าทางอื่นดีกว่า ทุ่งที่
โน้นอาจมีหญ้าเขียวสดกว่า ดังนั้นมันก็ออกเดินไปทางนั้น แต่ตามทางอาจจะมีสัตว์ป่า หรื อหลุมซึ่งแกะ
ข้ามไปไม่ได้ผเู ้ ลี้ยงรู ้จกั ทางทุกทางดี และจะนาแกะไปอย่างปลอดภัย แต่บางครั้งก็อาจจะมีแกะสักตัว
หนึ่งที่คิดว่ามันรู ้ดีกว่าใคร ๆ หมด และพยายามเดินไปตามทางของมันเอง ผูเ้ ลี้ยงก็ตอ้ งออกค้นหาแกะ
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ตัวที่หลงทางไปนั้นและนามันกลับมา นี่แหละคือความหมายของบทเพลงที่เราท่องจาวันนี้ คือว่า “ทรง
พื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า” ฟื้ นจิตวิญญาณหมายความว่า “นาชีวติ กลับมา”
หนูท้ งั หลาย บางครั้งเราซึ่ งรับเชื่ อพระเยซูแล้ว ก็เป็ นเหมือนแกะที่หลงทาง คือหลงจากพระ
เยซูคริ สตเจ้าพระผูเ้ ลี้ยงของเรา ขอให้เราอธิ ษฐานว่าเมื่อเราหลงทางไปเมื่อไร ก็ขอให้เราได้เห็นความผิด
ของเราทันทีและยอมให้พระเยซูคริ สตเจ้าทรงนาเรากลับมา
เมื่อเราไม่อ่านพระคาของพระเจ้าหรื อไม่สนทนากับพระเจ้าในการอธิ ษฐาน หรื อไม่เล่าเรื่ อง
พระองค์ให้คนอื่นฟัง เราก็หลงหายไปจากพระเจ้าและจาเป็ นต้องกลับไปคืนดีกบั พระองค์ เราจะต้อง
สารภาพความผิดบาปของเรา คือการหลงทางต่อพระเจ้า ความผิดนั้นพระองค์ก็จะทรงยกโทษให้เรา
และชาระเราให้สะอาด (1 ยอห์น 1:9)
ชาวอาฟริ กนั คนหนึ่งเห็นเด็กหญิงกาลังเย็บผ้าอยูก่ ็อธิ ษฐานในใจว่า “โอ พระองค์เจ้าข้า
พระองค์ทรงเป็ นเข็ม และข้าพเจ้าเป็ นด้าย” ชายผูน้ ้ ีเกิดความอยากจะติดตามองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไป
เช่นเดียวกับด้ายติดตามเข็ม หนู ๆ เราควรมีความต้องการอย่างนี้ ดว้ ย และขณะที่เราติดตามพระเยซูเจ้าผู ้
ทรงรักเราและทรงสละชีวติ เพื่อเราอย่างใกล้ชิดนี่เอง พระองค์ก็จะทรงนาเราในทางที่ดีที่สุด
ดาวิดได้ไว้วางใจพระเจ้าและติดตามพระองค์ไป พระเจ้าได้ทรงนาดาวิดให้ฆ่าโกละยัธ และได้
ทรงนาเขาให้เข้าไปอยูใ่ นวังของกษัตริ ยซ์ าอูล ณ ที่น้ ีเองที่พระองค์ได้ทรงประทานเพื่อนที่ดียงิ่ คนหนึ่ง
ให้แก่เขา

กำรเล่ำเรื่อง
ฉำกหนึ่ง ดาวิดกับโยนาธานทาสัญญาไมตรี ต่อกัน (1 ซามูเอล 18:1-5)

พืน้ ภำพหลัง ภายในพระราชวัง รู ปเลข 15,14,24,1,25,26
การมีเพื่อนที่ดีที่ไว้ใจและพึ่งพาอาศัยได้น้ นั เป็ นเรื่ องประเสริ ฐมิใช่หรื อ ดาวิดก็มีเพื่อนชนิ ดนี้
ใครรู้จกั ชื่อเขาบ้าง ถูกแล้ว เขาชื่อโยนาธานเป็ นโอรสของกษัตริ ยซ์ าอูลนัน่ เอง
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ในวันที่ดาวิดกลับมาจากการฆ่าโกละยัธนั้น เขาก็ได้เข้าเฝ้ ากษัตริ ยซ์ ามูล ในขณะที่เขากาลังทูล
เรื่ องราวต่าง ๆ แก่กษัตริ ยอ์ ยูน่ ้ นั ก็มีอีกคนหนึ่งฟังอยูด่ ว้ ย คนนี้คือโยนาธานนัน่ เอง โยนาธานกาลังนิยม
ชมชอบในความเก่งกล้า ความสุ ภาพและการถ่อมตัวของดาวิดมาก เมื่อโยนาธานกาลังฟังดาวิดพูดใจ
ของโยนาธานก็นึกรักดาวิด พระคัมภีร์บอกเราว่าโยนาธานรักดาวิดมากเหมือนโยนาธานรักตัวเอง
กษัตริ ยซ์ าอูลจึงทรงรับดาวิดเข้ามาอยูใ่ นพระราชวัง ดาวิดกลายเป็ นเหมือนโอรสของกษัตริ ย ์
และมีความเป็ นอยูเ่ หมือนโอรสกษัตริ ย!์ ไม่เป็ นเด็กเลี้ยงแกะผูย้ ากจนอีกแล้ว
โยนาธานมีความสุ ขมากที่ดาวิดมาอยูก่ บั ท่าน โยนาธานกับดาวิดได้สัญญากันว่าจะแสดงความ
เมตตาต่อกับเสมอ เพื่อให้สัญญานั้นมัน่ คงยิง่ ขึ้น โยนาธานจึงถอดเครื่ องทรงออกและให้ดาวิดสวม โย
นาธานให้กระบี่ธนูและเข็มขัดของเขาแก่ดาวิดด้วย แน่ทีเดียว โยนาธานคงต้องรู ้วา่ ดาวิดจะได้เป็ น
กษัตริ ยต์ ่อจากซาอูลผูเ้ ป็ นพระราชบิดาของเขา
โยนาธานเป็ นโอรสแท้ ๆ ของซาอูล และตามปรกติจะได้เป็ นกษัตริ ยต์ ่อจากพระราชบิดาของ
เขา แต่โยนาธานรู ้วา่ พระเจ้าได้ทรงเลือกดาวิดไว้แล้วให้เป็ นกษัตริ ย ์ แต่เพราะโยนาธานไม่ได้เป็ นคน
เห็นแก่ตวั เลย เขาจึงยินดีที่ดาวิดจะได้เป็ นกษัตริ ย ์ เขารักดาวิดจริ ง ๆ รักอย่างสุ ดจิตสุ ดใจทีเดียว และ
อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ดาวิดแทนที่จะหวงเอาไว้เอง
พระคัมภีร์บอกเราว่า มิตรสหายย่อมรักกันอยูท่ ุกเวลา (สุ ภาษิต17:17) และบอกเราด้วยว่า “มิตร
สหายที่สนิทยิง่ กว่าพี่นอ้ งก็มี”(สุ ภาษิต18:24) หนูรู้ไหมว่ามิตรสหายของหนูน้ นั คือใคร ถูกแล้ว มิตร
สหายผูน้ ้ ีก็คือ พระเยซูคริ สตเจ้านัน่ เอง
หนูทุกคนรู ้จกั พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดและเป็ นมิตรสหายของหนูแล้วหรื อยัง พระองค์
ทรงเป็ นสหายที่ดีที่สุดที่เด็ก ๆ ทั้งหลายไม่เคยมีมาก่อนเลย เมื่อเรารับพระเยซูเจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
ของเราแล้ว พระองค์ก็เสด็จมาสถิตอยูใ่ นใจของเรา หนูเห็นหรื อยังว่าพระองค์ทรงสนิทกับเรามากแค่
ไหน เป็ นความสุ ขจริ ง ๆ ที่จะมีเพื่อนที่รักและอยูใ่ กล้ชิดกับเราอย่างนั้น เมื่อเรามีพระเยซูเจ้าแล้ว แม้วา่
เราอาจจะไม่มีเพื่อนอื่นอีกมากมายก็ตาม แต่เราก็ไม่มีวนั เหงาเลย
ตลอดเวลาที่ดาวิดอยูใ่ นพระราชวัง ซาอูลทรงใช้ให้ไปไหน เขาก็ไปทั้งนั้น พระคัมภีร์บอกเรา
ว่าเขาประพฤติตวั เรี ยบร้อย ประชาชนก็รักและข้าราชการของซาอูลก็ได้ไว้วางใจ
ฉำกสอง โยนาธานทูลอ้อนวอน
ให้ไว้ชีวติ ดาวิด (1 ซามูลเอล 19:4-7)
พืน้ ภำพหลัง ที่กลางแจ้ง รู ป 24,25
ในไม่ชา้ ซาอูลก็ทรงทราบว่าประชาชนพา
กันรักดาวิดยิง่ กว่ารักซาอูลเสี ยอีก! ซาอูลจึงโกรธมาก
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และอิจฉาด้วย ตั้งแต่น้ นั มากษัตริ ยก์ ค็ อยหาโอกาสจะฆ่าดาวิดเสี ย พระองค์ทรงบอกโยนาธานและ
ข้าราชการทุกคนให้พยายามฆ่าดาวิดด้วย
แต่โยนาธานผูเ้ ป็ นเพื่อนที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ดาวิด ไว้ให้คอยช่วยเหลือและป้ องกันดา
วิดนั้น ได้ทูลซาอูลพระราชบิดาถึงความดีความชอบของดาวิดว่า “ขออย่าให้พระราชบิดาลงพระราช
อาญาแก่ดาวิดผูท้ าส ด้วยเขาไม่ได้ทาผิดต่อพระองค์ ราชการของเขาก็เป็ นที่ชอบแก่พระองค์อยูแ่ ล้ว ด้วย
เขายอมสละชีวติ ของเขาฆ่าชาวฟาริ สี และพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้บรรดาพลอิสราเอลได้ชยั ชนะ
ใหญ่ยงิ่ ท่านได้ทอดพระเนตรดูก็เห็นเป็ นที่โสมนัสยินดี เหตุไฉนจึงจะมุ่งหมายเอาชี วติ ของผูท้ ี่ไม่มีผิด
โดยหาเหตุมิได้”
ซาอูลก็เชื่อฟังโยนาธานผูเ้ ป็ นโอรสของพระองค์จึงตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูแ่ น่
ฉันใด จะไม่ประหารชีวติ เขาเสี ยฉันนั้น”
หลังจากที่กษัตริ ยซ์ าอูลได้ทรงสัญญากับโยนาธานว่าจะไม่ฆ่าดาวิดแล้ว โยนาธานก็รีบไปยังที่
ที่ดาวิดซ่อนตัวอยู่ โยนาธานเล่าทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ดาวิดฟัง และเล่าคาสัญญาของพระราชบิดา
ของเขาให้ดาวิดฟังด้วย แล้วโยนาธานก็พาดาวิดมาเฝ้ าซาอูล และดาวิดก็ได้อยูใ่ นพระราชวังเหมือนแต่
ก่อน
ฉำกสำม โยนาธานป้ องกันดาวิด
(1 ซามูเอล 20:1-24)
พืน้ ภำพหลัง ที่กลางแจ้ง รู ปเลข 27,18,25
หนูท้ งั หลาย ซาอูลเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ชวั่ ร้าย
เพราะซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้านัน่ เอง ดาวิดจึงได้รับ
เลือกให้เป็ นกษัตริ ยแ์ ทน
ซามูลไม่ได้รักษาคาสัญญาที่วา่ จะไม่ฆ่าดาวิด แต่ซาอูลหาโอกาสจะฆ่าดาวิด ดาวิดจึงต้องหนี
ไปที่นนั่ บ้างที่โน่นบ้าง เพื่อความปลอดภัยดาวิดพูดกับโยนาธานว่า “แต่ทว่าพระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์
อยู่ และท่านยังเป็ นอยูแ่ น่ฉนั ใด ในระหว่างข้าพเจ้ากับความตาย มีแต่กา้ วเดียวแน่ฉนั นั้น” โยนาธานจึง
สัญญากับดาวิดว่า “ท่านจะปรารถนาสิ่ งใด เราจะอนุเคราะห์สิ่งนั้นให้แก่ท่าน”
ดาวิดกับโยนาธานก็เดินไปด้วยกันในทุ่งนา โยนาธานสัญญากับดาวิดว่า ถ้าพระราชบิดาของโย
นาธานจะฆ่าดาวิดเมื่อไร โยนาธานจะบอกให้ดาวิดรู ้ตวั เพื่อจะได้หนีไปได้ แล้วโยนาธานก็พดู ว่า “ใช่วา่
ท่านจะแสดงความเมตตากรุ ณา เพราะเห็นแก่พระเยโฮวาห์ ในระหว่างเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ ไม่ให้เราถึง
แก่ความตาย และมิหนาซ้ าขณะเมื่อพระเยโฮวาห์ทรงทาลายศัตรู ของดาวิดให้ขาดจากพื้นดินทั้งสิ้ น” โย
นาธานก็ทาสัญญาไว้กบั ดาวิดหรื อที่เรี ยกว่าผูกไมตรี เพราะทั้งสองคนรักกันมาก
22

โยนาธานได้กะแผนการณ์ไว้อย่างหนึ่งซึ่ งเขาได้เล่าให้ดาวิดฟัง คือถ้าในวันรุ่ งขึ้น พระราชบิดา
ของโยนาธานตั้งพระทัยจะฆ่าดาวิด โยนาธานก็จะออกมาที่ทุ่งนาที่ซ่ ึ งดาวิดกาลังซ่อนตัวอยู่ โยนาธาน
จะยิงเป้ าด้วยบูกธนูสามดอก แล้วโยนาธานจะให้เด็กรับใช้ไปเก็บธนูมา ถ้าโยนาธานพูดกับเด็กรับใช้วา่
“ลูกธนูอยูข่ า้ งนี้” ก็หมายความว่าดาวิดปลอดภัย และซาอูลจะไม่ฆ่าดาวิดในวันนั้น แต่ถา้ โยนาธานพูด
กับเด็กรับใช้วา่ “ลูกธนูอยูข่ า้ งโน้น” ก็ขอให้ดาวิดรู ้วา่ กษัตริ ยท์ รงพยายามหาทางฆ่าดาวิดอยู่ ขอให้องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงสั่งให้ดาวิดหนีไปเสี ย ดังนั้นดาวิดก็ไปซ่อนตัว และโยนาธานก็กลับไปพระราชวัง
ฉำกสี่ โยนาธานเตือนดาวิด
(1 ซามูเอล 20:25-42)
พืน้ ภำพหลัง ที่กลางแจ้ง รู ปเลข 27,25,28,29,18
เมื่อกษัตริ ยซ์ าอูลประทับที่โต๊ะจะเสวย
อาหาร และทรงเห็นดาวิดไม่ได้อยูท่ ี่นนั่ พระองค์
ทรงโกรธมาก พระองค์ทรงหันไปทางโยนาธาน
ซึ่ งกาลังนัง่ ร่ วมโต๊ะอยูแ่ ละตรัสว่า “จงใช้คนไป
จับตัวดาวิดคุมมาให้เรา เพราะเขาจะต้องตายเป็ นแน่”
แต่โยนาธานทูลถามพระราชบิดาว่า “จะประหารชีวิตดาวิดทาไมเขาได้ทาผิดอะไร” ซาอูลก็ยงิ่
โกรธมาก พระองค์ทรงอยากจะฆ่าแม้แต่โยนาธานเอง โยนาธานก็ลุกขึ้นจากโต๊ะ และวันนั้นทั้งวันโย
นาธานไม่ได้รับประทานอาหารเลย เพราะว่าพระราชบิดาได้ทรงกระทาต่อดาวิดอย่างน่าอับอาย
รุ่ งขึ้นเช้าโยนาธานก็ออกไปยังทุ่งนาตามที่ได้ตกลงกันไว้แก่ดาวิด โยนาธานเอาเด็กรับใช้ไป
ด้วยคนหนึ่ง โยนาธานบอกเด็กรับใช้วา่ “จงวิง่ ไปหาลูกธนูที่เรายิงไป พอเด็กรับใช้วงิ่ โยนาธานก็ยงิ ธนู
เลยข้ามหน้าเด็กไป เมื่อเด็กไปที่ลูกธนูตก โยนาธานก็ร้องบอกเด็กคนนั้นว่า “ลูกธนูอยูข่ า้ งโน้นมิใช่หรื อ
จงรี บไปอย่าได้หยุด” แล้วเด็กก็เอาลูกธนูกลับมาให้โยนาธานผูเ้ ป็ นนาย เด็กรับใช้น้ นั ไม่รู้เรื่ องอะไรเลย
ที่โยนาธานได้สัญญาไว้กบั ดาวิด และไม่รู้ดว้ ยว่าดาวิดกาลังซ่อนตัวอยูใ่ กล้ ๆ ที่ที่โยนาธานได้ยงิ ธนูน้ นั
โยนาธานได้ฝากเครื่ องธนูไว้กบั เด็กรับใช้ และสัง่ ให้ถือกลับไปในเมืองเมื่อเด็กรับใช้ไปแล้ว
ดาวิดก็ออกมาจากที่ซ่อน โยนาธานวิง่ เข้าไปหาดาวิด ต่างก็จูบกันและร้องไห้ เพราะรู ้กนั แล้วว่าเดี๋ยวนี้
ดาวิดต้องรี บหนีไป เพื่อซาอูลจะได้ฆ่าเขาไม่ได้ ดาวิดกับโยนาธานไม่อยากจากกันเลยเพราะว่าทั้งสอง
รักกันมากเหลือเกิน ก่อนที่จะจากกัน ทั้งสองได้เตือนกันไม่ให้ลืมสัญญาต่อกันที่วา่ จะเมตตาต่อกันไป
จนตลอดชีวติ และถ้าคนหนึ่งตายไปก่อน อีกคนหนึ่งจะเมตตาต่อลูกหลานที่ยงั เหลืออยูด่ ว้ ย เป็ นคา
สัญญาไม่ใช่เพียงสาหรับตัวคนทั้งสองเท่านี้ แต่ถึงลูกหลานของคนทั้งสองด้วย ทั้งดาวิดและโยนาธาน
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จากกันด้วยความอาลัยอย่างยิ่ง เขาทั้งสองรู ้วา่ พระเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั เขา จะทรงนาเขาให้มีความสงบสุ ข
ใจ
แทนที่ดาวิดจะถือสิ ทธิ์ ที่เป็ นกษัตริ ยเ์ ขากลับยอมหลบหนีไป หนูเห็นไหม องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ายัง
ทรงนาดาวิดให้เดินในทางชอบธรรมและพระองค์ทรงดูแลรักษาเขา และดาวิดก็ยงั คงติดตามพระผูเ้ ลี้ยง
ของเขาไม่อย่างใกล้ชิด

กำรปิ ดประชุม
มีโคลงบทหนึ่งที่กล่าวถึงนกตัวหนึ่งว่า มันถูกพายุพดั ไปที่ทะเลทีแรกมันบินต้านลมอยูค่ รู่ หนึ่ง
แล้วมันก็ยอมให้ลมพัดพาตัวมันไป มันถูกลมพัดพาไปถึงฝั่งทะเลที่มีอากาศอบอุ่น มีทุ่งหญ้าเขียวสด
และมีป่าไม้ ถ้าเราสนทนากับพระเจ้าบ่อย ๆ ไม่ขดั ขืนพระองค์เหมือนนกที่ตา้ นลมในครั้งแรก ยอมทา
ตามน้ าพระทัยของพระองค์เหมือนนกที่ยอมให้ลมพัดพาไปในครั้งหลัง แล้วพระองค์จะประทานความ
สงบและความยินดีให้แก่เราด้วย
หนู ๆ ในตอนต้นของบทเรี ยนนี้เราได้พดู ถึงเรื่ องแกะ มันมักหลงทาง แทนที่เดินตามทางที่ผู้
เลี้ยงนาไปนั้น ข้อพระธรรมในอิสยาห์ 53:6 ก็บอกเราถึงเรื่ องนี้ ครู จะอ่านให้หนูฟัง “เราทั้งหลายได้หลง
ทางไปเสี ยแล้วเช่นเดียวกับแกะ เราต่างคนก็หนั ไปตามทางของตนเอง” แทนที่เราจะเดินไปตามทางที่
พระเจ้าทรงกาหนดให้ หมายความว่า ทุกคนได้ทาบาป ความผิดบาปก็คือการตามใจตัวแทนที่จะทาให้
พระเจ้าพอพระทัยเช่นพูดปด หรื อการเอาของของคนอื่น มาเป็ นของของเรา
มีกี่คนไม่เคยพูดโกหกเลย ขอให้เราจาไว้เสมอว่า พระเจ้าตรัสว่าทุกคนได้ทาผิดบาปทุกคน
หมายถึงครู และหมายถึงหนูดว้ ย !
ความบาปได้ก้ นั เราไม่ให้เข้าสู่ สวรรค์ เราไปสวรรค์ไม่ได้ในเมื่อเราเป็ นคนบาป เพราะจะทาให้
สวรรค์ที่สวยงามของพระเจ้าเสี ย แต่พระเจ้าได้ทรงรักเรามากจึงได้ทรงเตรี ยมทางไว้ให้เราแล้ว เพื่อเรา
จะไปอยูก่ บั พระองค์ตลอดไปเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้ว
ข้อความต่อไปในข้อพระคัมภีร์ขอ้ นี้ก็คือ “และพระเยโฮวาห์ทรงให้บาปผิดทั้งหมดของพวกเรา
ตกอยูก่ บั เขาผูน้ ้ นั ” หนูท้ งั หลาย ไม้กางเขนทาให้หนูนึกถึงอะไร ถูกแล้ว ทาให้เรานึกถึงองค์พระเยซูเจ้า
พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า ผูท้ รงถูกตรึ งไว้บนไม้กางเขนนั้น ทาไมพระองค์ตอ้ งทรงถูกตรึ งบนไม้
กางเขนล่ะ ก็เพื่อพระเจ้าทรงให้ “บาปผิดทั้งหมดของพวกเรา ตกอยูก่ บั พระองค์” เมื่อพระเยซูทรงถูก
ตรึ งบนไม้กางเขนพระเจ้าได้ทรงให้บาปผิดทั้งหมดของหนูและบาปผิดทั้งหลายของครู ตกลงบนพระ
เยซู พระเยซูได้ทรงตายเพื่อรับเอาความบาปของเราไป พระองค์ได้ทรงตายแทนเรา เพื่อเราจะได้ไม่ตอ้ ง
รับโทษความบาปของเรา
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หนูได้รับพระเยซูไว้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของหนูเองแล้วหรื อยังหนูรับได้ และไม่ควรปฏิเสธ
ไม่รับพระองค์ ในเมื่อพระองค์ทรงรักหนูมากจนกระทัง่ ทรงยอมตายแทนหนู ในขณะที่เราอธิษฐาน ใน
พวกหนูมีสักกี่คนที่จะยอมพูดว่า “หนูเป็ นคนบาป ได้ทาผิดบาปแล้ว หนูตอ้ งการพระผูช้ ่วยให้รอด หนู
ขอรับพระเยซูเจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของหนูเดี๋ยวนี้ และหนูขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงตายแทน
หนู”
ถ้าหนูจะยอมรับพระเยซูในขณะที่กาลังหลับตา ขอให้หนูยนื ขึ้นเงียบ ๆ และว่าคาอธิ ษฐานตาม
ครู นะ และเมื่อเลิกเรี ยนแล้ว ขอให้รออยูอ่ ีกสักครู่ หนึ่ง ครู จะช่วยให้หนูเข้าใจดียงิ่ ขึ้นว่า พระเยซูเป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอดได้อย่างไร
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บทที่ 4 ดำวิดไว้ ชีวติ กษัตริย์ซำอูล
ข้ อพระคัมภีร์สำหรับครู สดุดี 23, 1 ซามูเอล 26:1-25
ข้ อท่องจำ “แม้วา่ พระองค์จะเดินไปตามหุ บเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตายใด ๆ
เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้า
พระองค์” (สดุดี 23:4)

เรื่องประกอบทีเ่ ร้ ำควำมสนใจ
เด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่งชื่อจันทนา เพิ่งเคยขึ้นรถไฟครั้งแรกเมื่อกลับมาบ้านก็เล่าประสบการณ์
ที่น่าตื่นเต้นให้คุณยายของเขาฟัง จันทนาพูดว่า “เมื่อรถไฟไปถึงทะเลสาป หนูตกใจเกือบตายแน่ะค่ะ
รถไฟวิง่ ตรงเข้าไปที่ทะเลสาป แต่ก็ไม่ยกั เป็ นไร เพราะได้มีคนสร้างสะพานข้ามทะเลสาปไว้แล้ว?
ในสดุดีบทที่ 23 ของเราวันนี้ เราจะเรี ยนว่า บางครั้งแกะต้องเดินผ่านไปตามหุ บเขาที่มืด แต่เมื่อ
แกะเดินผ่านหุ บเขาเหล่านั้น ผูเ้ ลี้ยงก็อยูท่ ี่นนั่ ข้างหน้าแกะ ดังนั้นแกะจึงไม่ตอ้ งกลัวอันตรายใด ๆ เลย
(ชูรูปภาพรู ปเลข 4 ให้เด็กดู)
เราได้เรี ยนแล้วว่า ทุก ๆ วันผูเ้ ลี้ยงนาแกะไปยังที่ ๆ มีน้ าดื่มและมีอาหารกิน บางครั้งทางเดิน
นั้นก็ตอ้ งผ่านหุ บเขาที่มีภูเขาสู ง ๆ อยูข่ า้ งทางผูเ้ ขียนบทเพลงสรรเสริ ญเรี ยกหุ บเขานี้วา่ “หุบเขาเงา
มัจจุราช” เพราะว่าในหุ บเขาที่มืดเหล่านี้มีอนั ตรายหลายอย่างด้วย อาจจะมีสัตว์ป่าอยูต่ ามซอกหิ น หรื อ
โจรคอยแย่งชิงแกะ หรื องูอาจจะกัดแกะก็ได้
แต่แกะไม่กลัวอันตรายแม้แต่นอ้ ย ทาไมล่ะ เพราะแกะรู ้วา่ ผูเ้ ลี้ยงอยูข่ า้ งหน้านัน่ แล้ว กาลังนา
และเฝ้ าดูมนั อยูท่ ุก ๆ ขณะ มันเพียงแต่ไว้วางใจผู้เลีย้ งเท่านั้น! พระเจ้าทรงพระประสงค์ให้ผเู้ ชื่อใน
พระองค์ไว้วางใจในพระองค์เหมือนกัน!
เราทุกคนมีความทุกข์ความลาบากใช่ไหม บางครั้งเรามีความกลัวและไม่ทราบว่าจะทาอย่างไร
ดี แต่ถา้ เราได้รับพระเยซูเจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเราแล้ว สิ่ งที่เราต้องทาก็คือ เราต้องเพียงระลึกว่า
พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงที่ดีเหมือนที่เราอ่านพบแล้วในพระคัมภีร์ พระองค์จะทรงนาเราผูเ้ ป็ นแกะของ
พระองค์ไปอย่างปลอดภัยฝ่ า “หุ บเขาแห่งความทุกข์ลาบาก” และทรงนาเราออกมาสู่ ทางอีกด้านหนึ่งซึ่ ง
มีความสุ ขเบิกบาน
หนูรู้จกั พระเยซูเจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของหนูแล้วหรื อยัง หนูรับพระองค์ไว้ในจิตใจของหนู
แล้วหรื อยัง ถ้าหนูรับพระองค์แล้ว หนูก็ไว้วางใจว่าพระองค์ทางนาหนูให้ผา่ นหุ บเขาอันมัวมืดได้ แม้วา่
จะเป็ นหุ บเขาแห่งความตายก็ตาม ถ้าหนูยงั ไม่ได้รับพระองค์ได้ในวันนี้
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ตอนสุ ดท้ายของข้อท่องจาวันนี้วา่ อย่างไร
“คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้า
พระองค์" หนูรู้ไหม “คทา” แปลว่าอะไร “คทา” แปลว่ากระบอง และ “ธารพระการ” แปลว่าไม้เท้า
ผูเ้ ลี้ยงแกะถือทั้งกระบองและไม้เท้า กระบองเป็ นไม้หนัก ๆ ทาจากกิ่งไม้ใหญ่ ที่ปลายด้านหนึ่ง
ตอกเดือยแหลมไว้ทวั่ เพื่อทาให้เป็ นตะปุ่ มตะป่ าม และที่ปลายอีกด้านหนึ่งพันไว้ดว้ ยเชือกหนังยาว ๆ
คนเลี้ยงแกะห้อยกระบองไว้กบั เอวด้วยเชือกหนังเส้นหนึ่ ง
ถ้าสัตว์ป่าหรื อโจรพยายามแย่งชิงแกะ คนเลี้ยงก็เอากระบองนี้ตีสัตว์ป่าหรื อโจรที่มาแย่งชิงแกะ
กระบองนี้ใช้สาหรับตีแกะที่ไม่เชื่อฟังด้วย
ไม้เท้าเป็ นไม้ยาว ๆ ที่ปลายข้างหนึ่งงอเป็ นขอเกี่ยวได้ ถ้าแกะเดินออกนอกทาง ผูเ้ ลี้ยงก็ใช้ขอ
นั้นเกี่ยวที่คอของแกะและดึงแกะกลับเข้ามาในทางได้ และบางครั้งแกะก็ตกหน้าผา ผูเ้ ลี้ยงก็ยนื่ ไม้เท้าลง
ไป เอาขอเกี่ยวตัวแกะไว้ และดึงขึ้นมาให้ปลอดภัย
ช่างดีเสี ยจริ ง ๆ ที่รู้วา่ ผูเ้ ลี้ยงของเราคือพระเยซูเจ้า ก็ทรงเฝ้ าดูแลรักษาเราอย่างเอาใจใส่ อยูท่ ุกวัน
ทุกเวลาด้วยเหมือนกัน เมื่อไรก็ตามที่เราเดินไปตามหุ บเขาแห่งความทุกข์ลาบาก หรื อแม้แต่ความตาย
เราไม่ตอ้ งกลัวเพราะพระองค์สถิตอยูก่ บั เราและทรงช่วยเรา
ดาวิด ผูท้ ี่พระเจ้าได้ทรงใช้ให้เขียนสดุดีบทที่ 23 ที่ประเสริ ฐนี้ก็ได้เดินผ่านไปตามหุ บเขาอันมัว
มืดแห่งความทุกข์ลาบากมาแล้ว และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็ได้สถิตอยูก่ บั เขาและได้ทรงช่วยเขา

กำรเล่ำเรื่อง
ฉำกหนึ่ง ดาวิดพบซาอูลทรง
นอนหลับ (1 ซามูเอล 26:1-11)
พืน้ ภำพหลัง
ที่เนินเขากลางแจ้งที่
เหมาะสาหรับใช้ในฉากสาม รู ปเลข 30-34
หนูท้ งั หลายคงจาได้วา่ ดาวิดต้องหนี
ต้อง
หนีออกจากพระราชวังของกษัตริ ยซ์ ามูลเพราะกษัตริ ยต์ อ้ งการจะฆ่าดาวิดเสี ย หนูจาได้ไหมว่าทาไม
กษัตริ ยซ์ าอูลจึงอยากจะฆ่าดาวิดเสี ย
ในระหว่างหลายเดือนต่อมา ดาวิดต้องหนีไปโน่นมานี่ให้พน้ จากซาอูลและทหารของพระองค์
เมื่อไรก็ตามที่ซาอูลรู ้วา่ ดาวิดอยูท่ ี่ไหน พระองค์ก็จะออกติดตามหาดาวิด แต่พระเจ้าได้ทรงคุม้ ครอง
ป้ องกันดาวิดไว้เสมอ พระองค์ไม่ทรงยอมให้กษัตริ ยซ์ ามูลหาดาวิดพบ
วันหนึ่ง ดาวิดได้หลบซ่อนตัวอยูใ่ นป่ า แต่ซาอูลก็ยงั สื บทราบว่าดาวิดอยูท่ ี่ไหน พระองค์จึงนา
ทหารสามพันคนออกไปตามหาดาวิดว่า! ซาอูลกับทหารได้ต้ งั ค่ายอยูบ่ นเนินเขาใกล้ ๆ ที่ที่ดาวิดกาลัง
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ซ่อนตัวอยูน่ ้ นั ดาวิดควรทาอย่างไร หนีไปเสี ยหรื อไม่ใช่ เพราะว่าพระเจ้าคงให้ดาวิดทราบโครงการ
ของพระองค์ที่ดีกว่า คอยฟังนะ
ดาวิดออกจากที่ซ่อนเข้ามาใกล้พอที่จะเห็นที่ที่ซาอูลตั้งค่ายอยูน่ นั่ แน่ะ ดาวิดเห็นซาอูลกาลัง
ทรงนอนหลับอยู่ อับเนรทหารรักษาพระองค์ก็อยูใ่ กล้ ๆ และรอบ ๆ พระองค์ก็ยงั มีทหารถึงสามพันคน
ทุกคนกาลังนอนหลับอยู่
ดาวิดจึงถามคนที่มากับเขาว่า “ใครจะไปเฝ้ าซาอูลกับเราที่ค่าย” อะบิซยั ตอบว่า “ข้าพเจ้าจะไป”
ดาวิดกับอะบิซยั ได้เข้ามายังกองทัพในเวลากลางคืน ซาอูลกาลังทรงนอนหลับอยูก่ ลางวงเกวียน ปั ก
หอกของพระองค์ไว้ที่ดินข้างหมอนหนุนพระเศียร มีอบั เนรกับหมู่พลโยธา (พวกทหาร) นอนล้อมรอบ
พระองค์อยู่
อะบิซยั จึงพูดกับดาวิดว่า “วันนี้พระเจ้าทรงมอบศัตรู ไว้ในมือของท่านแล้ว บัดนี้ขอให้ขา้ พเจ้า
เอาหอกนั้นแทงให้ทะลุติดกับดินทีเดียว ไม่ตอ้ งซ้ าอีก” แต่ดาวิดเป็ นคนใจอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ดาวิด
มีใจอ่อนสุ ภาพต่อพระเจ้า และเขาต้องการจะทาสิ่ งซึ่ งพระองค์ทรงพระประสงค์ให้เขาทาเท่านั้น ดาวิดรู ้
ว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งให้ซาอูลเป็ นกษัตริ ยห์ ลายปี มาแล้ว และรู ้วา่ เมื่อพระเจ้าทรงพร้อมที่จะให้ซาอูลตาย
ก็คงจะทรงจัดการด้วยพระองค์เอง ดาวิดพูดกับอะบิซยั ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงห้ามปรามอย่าให้
ข้าพเจ้าเหยียดมือออกต่อสู ้ผทู ้ ี่พระองค์ทรงชโลมแล้ว
ฉำกสอง ดาวิดเอาหอกกับขวด
น้ าไป (1 ซามูเอล 26:11-12)
พืน้ ภำพหลัง เหมือนกับฉากหนึ่ง รู ปเลข 30-36
แม้วา่ ดาวิดไม่ยอมทาอันตรายซามูลก็ตาม ดา
วิดก็ยงั สั่งให้อะบิซยั เอาหอกและขวดน้ าของซาอูล ซึ่ง
วางอยูข่ า้ งหมอนของพระองค์ไป อะบิซยั ก็ทาตามที่ดา
วิดสั่ง เมื่อทั้งสองจากซามูลและทหารของพระองค์ไป ไม่มีใครเห็นเลย ไม่มีใครรู ้เลยว่าได้เกิดอะไรขึ้น
ไม่มีใครตื่นเลย ทุกคนพากันนอนหลับสนิททีเดียว หนูรู้ไหมว่าทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น พระคัมภีร์บอกว่า
“เพราะองค์พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้หลับสนิท”
น่าประหลาดอัศจรรย์มิใช่หรื อ ที่พระเจ้าทรงดลบันดาลให้ทหารถึงสามพันคนหลับสนิท เพื่อ
จะทรงป้ องกันดาวิดไว้ ถ้ามีสักคนหนึ่งตื่นก็จะปลุกคนอื่น ๆ ให้ตื่นขึ้นด้วย และคงจะล้อมจับดาวิดไว้
ได้ในเวลานั้นเอง จงจาไว้วา่ ดาวิดมีชีวิตอยูเ่ พื่อทาสิ่ งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย เขาอยากทาตามน้ าพระทัย
พระเจ้าเท่านั้น
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พระเจ้าได้ทรงเลือกดาวิดไว้แล้วให้เป็ นกษัตริ ยต์ ่อจากซาอูล พระเจ้าทรงสามารถคุม้ ครองดาวิด
ไว้ แม้วา่ มีทหารถึงสามพันคนพยายามเอาชีวติ ของดาวิดก็ตาม
หนู ๆ ที่เป็ นคริ สเตียนแล้ว ถ้าหนูยงั ไม่เคยถวายตัวของหนูเพื่อรับใช้พระเยซูเจ้า หนูจะถวายตัว
เดี๋ยวนี้ไหม แล้วพระเจ้าก็จะทรงคุม้ ครองป้ องกันหนูและดูแลรักษาหนู ไม่วา่ จะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม นัน่
ไม่ได้หมายความว่าหนูจะไม่มีความทุกข์ลาบากเลย แต่หมายความว่า พระเจ้ าจะเสด็จไปกับหนู
ตลอดเวลาและช่ วยในยามทุกข์ ลาบากนั้น แม้วา่ หนูตอ้ ง “เดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช” เหมือนที่ดาวิด
ได้เดินแล้ว เวลาที่เขาไปเฝ้ าซาอูลซึ่ งมีทหารถึงสามพันคนคอยฆ่าเขา พระเจ้าจะสถิตอยูก่ บั หนู หนูไม่
ต้องกลัวอันตรายเลย พระเจ้าทรงทาการอัศจรรย์เพื่อดูแลรักษาหนูไว้เหมือนที่พระองค์ได้ทรงดูแลรักษา
ดาวิดแล้ว ตอนที่พระองค์ได้ทรง “บันดาลให้ทุกคนหลับสนิท”
ฉำกสำม ดาวิดร้องเรี ยกอับเนร
(1 ซามูเอล 26:13-16)
พืน้ ภำพหลัง เหมือนฉากหนึ่ง ดาวิดกับอะบิซยั ยืน
อยูบ่ นยอดเนินเขารู ปเลข 30,31,32,37
หลังจากที่ดาวิดได้เก็บเอาหอกและขวดน้ าของกษัตริ ยซ์ าอูลไปแล้วเขาก็ไปยืนอยูบ่ นเนิ นเขาอีก
ด้านหนึ่ง ซึ่ งอยูห่ ่างจากซาอูลและทหารของพระองค์ แล้วดาวิดได้ร้องเรี ยกอับเนรแม่ทพั ทหารของ
กษัตริ ยซ์ าอูลว่า
“ท่านเป็ นคนกล้าหาญ...ทาไมท่านจึงไม่เฝ้ ารักษาเจ้านายของท่านผูเ้ ป็ นกษัตริ ยเ์ ล่า
เพราะว่ามีคนหนึ่งเข้ามาจะสังหาร (ฆ่า) กษัตริ ยเ์ จ้านายของท่านเสี ย”
ดาวิดพูดกับอับเนรต่อไปเพื่อไปเพื่อให้ทุกคนได้ยนิ ว่า
“ซึ่ งท่านทากิริยาอย่างนี้เป็ นการไม่
สมควร พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูแ่ น่ฉนั ใด ท่านทั้งหลายควรรับโทษถึงชีวิต เพราะเหตุไม่เฝ้ ารักษา
นายของตนซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงชโลมแล้วแน่ฉนั นั้น จงดูหอกของกษัตริ ยก์ บั ขวดน้ าซึ่ งเคยวางไว้ขา้ ง
พระเศียร บัดนี้อยูท่ ี่ไหนเล่า”
หนูคิดว่าอับเนรรู ้สึกแปลกใจไหม แน่นอนเพราะอับเนรไม่เคยละเลยหน้าที่คุม้ ครองป้ องกัน
กษัตริ ยเ์ ลย ดังนั้นอับเนรคงรู ้วา่ พระเจ้าได้ทรงช่วยดาวิดก็ได้
ฉำกสี่ ซาอูลตรัสกับดาวิด
(1 ซามูเอล 26: 17-25)
พืน้ ภำพหลัง
เหมือนฉากหนึ่ง
รู ปเลข
24,37,38,39
กษัตริ ยซ์ าอูลทรงจาเสี ยงดาวิดได้ จึงตรัสถามว่า
“ดาวิดลบุตรเอ๋ ยนี่เป็ นเสี ยงเจ้าหรื อ”
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ดาวิดทูลตอบว่า “ข้าแต่กษัตริ ย ์ เป็ นเสี ยงข้าพเจ้า พระองค์ทรงไล่ติดตามข้าพเจ้าด้วยเหตุไร
ข้าพเจ้าได้ทาสิ่ งไร หรื อมีความผิดอย่างไร ติดมือข้าพเจ้า ข้าแต่กษัตริ ย.์ .ขออย่าให้โลหิ ตของข้าพเจ้าตก
ถึงดินเฉพาะพระพักตร์ พระเยโฮวาห์ ด้วยกษัตริ ยช์ าติอิสราเอลเสด็จมาเพื่อค้นหาหมัดตัวหนึ่งดุจผูไ้ ล่
ตามนกกระทา (นกชนิดหนึ่ง) ที่ภูเขา”
แล้วกษัตริ ยซ์ าอูลจึงเห็นว่าพระองค์ได้ทรงทาผิดต่อดาวิด และได้ตรัสว่า “ได้ทาผิดแล้ว ดาวิด
บุตรเอ๋ ย จงกลับมาเถิด ด้วยเราจะไม่ทาร้ายแก่เจ้าต่อไป เหตุวา่ วันนี้ชีวติ ของเราเป็ นประเสริ ฐแก่ตาของ
เจ้า ดูเถิดเราได้ทาล่วงเกินหลงผิดมากไป”
ดาวิดทูลตอบว่า “ข้าแต่กษัตริ ย ์ ขอทอดพระเนตรดูหอกเถิด ขอให้คนหนุ่มผูห้ นึ่งมารับเอาเถิด...
ด้วยพระองค์ทรงมอบท่านไว้ในมือข้าพเจ้าวันนี้ แต่ขา้ พเจ้ามิได้เหยียดมือออกต่อสู ้ผทู ้ ี่พระเยโฮวาห์ทรง
ชโลมแล้ว ดูเถิดวันนี้ขา้ พเจ้าถือว่าพระชนม์ของพระองค์วิเศษฉันใด ขอองค์พระเยโฮวาห์ทรงถือว่าชีวิต
ของข้าพเจ้าวิเศษฉันนั้น ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พน้ จากความทุกข์เบียดเบียน (ความทุกข์ลาบาก)
ทั้งสิ้ น”
หนูท้ งั หลาย ความจริ งชีวิตของดาวิดนั้นก็ “วิเศษในสายพระเนตรขององค์พระเยโฮวาห์”
เพราะพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ ดูแลดาวิดเสมอ ๆ ในยามทุกข์ลาบากทุกครั้ง
ดาวิดได้กลับไปยังที่อยูข่ องเขา และซาอูลก็เสด็จกลับพระราชวังของพระองค์ ก่อนที่ท้ งั สองจะ
จากที่ที่ซาอูลได้วางแผนการณ์ฆ่าดาวิดนั้นพระเจ้าก็ได้ทรงทาให้แม้แต่ซาอูลก็ตอ้ งอวยพรให้ดาวิด ซา
อูลตรัสว่า “ดาวิดบุตรเอ๋ ย จงรับพรเถิด คงจะสาเร็ จการและมีชยั ชนะ”
พระเจ้าได้ทรงนาให้ดาวิดพ้นจาก “หุบเขาเงามัจจุราช (ความตาย)” และความยากลาบากด้วย
หนูท้ งั หลาย ทาไมแม้แต่ดาวิดเองพระเจ้าทรงยอมให้มีความทุกข์ลาบากหลายอย่าง ก็เป็ น
เพราะว่าพระองค์จะทรงสอนเขาให้รู้ที่จะช่วยคนอื่น ๆ ที่มีความทุกข์ลาบาก
วิธีดีที่สุด ซึ่ งดาวิดได้ช่วยคนอื่นในยามทุกข์ลาบาก และยังกาลังช่วยอยูท่ ุกวันนี้ก็คือ โดยเขียน
บทเพลงสดุดีที่ประเสริ ฐยิง่ ซึ่ งอยูใ่ นพระคัมภีร์ของเรา หนังสื อสดุดีซ่ ึ งอยูต่ รงกลางพระคัมภีร์ มีหลาย ๆ
ข้อที่ช่วยเราได้ ขอให้คุณแม่คุณพ่อของหนูอ่านให้หนูฟังซิ เป็ นข้อที่ไพเราะ และหนูจะได้พบพระพร
มากมายในข้อเหล่านั้น ขอให้จาไว้ดว้ ยว่า พระคัมภีร์แตกต่างกับหนังสื อเล่มอื่น ๆ ทั้งหมด พระคัมภีร์
เป็ นหนังสื อของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงดลใจให้ดาวิดและคนอื่น ๆ ให้เขียนตามที่พระองค์ทรงประสงค์
จะให้เขียน พระคัมภีร์คือข่าวดีของพระเจ้าที่ทรงมีมาถึงจิตใจของเราช่างอัศจรรย์อะไรอย่างนั้น!

กำรปิ ดประชุม
มีเด็กหญิงเล็ก ๆ ชาวอินเดียนแดง ชื่ อนาสบา เขาอยูก่ บั คุณพ่อคุณแม่ที่ทุง่ นาแห่ งหนึ่งใน
อเมริ กา นาสบาก็มีความทุกข์ลาบากเหมือนดาวิดนาสบากลัวมากทีเดียว คุณพ่อคุณแม่ของนาสบาได้เล่า
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ให้ฟังว่า เมื่อคนตายไปแล้ว จะไปอยูก่ บั ผีร้าย เรื่ องนี้ทาให้นาสบาไม่มีความสุ ขเลย เพราะนาสบารู ้วา่ วัน
หนึ่งเธอก็ตอ้ งตายเหมือนกัน เวลานาสบาคิดถึงเรื่ องนี้ข้ ึนมาทีไร ตัวก็สั่นด้วยความกลัวทุกที
เมื่อนาสบาโตพอ คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ส่งเธอไปเรี ยนที่โรงเรี ยนมิชชัน่ แห่งหนึ่ง การอยูห่ ่างไกล
จากบ้านเป็ นเวลานานถึงเก้าเดือนเต็นนั้นเป็ นเหมือนการเดินอยูใ่ นหุ บเขาที่มืดแสนมืดสาหรับนาสบา ที่
โรงเรี ยนนาสบาได้เรี ยนเรื่ องต่าง ๆ จากพระคัมภีร์เป็ นครั้งแรก แต่คุณพ่อคุณแม่ของเธอบอกเธอไม่ให้
เชื่อพระคัมภีร์ ดังนั้นเธอจึงพยายามไม่ฟังเรื่ องเหล่านั้น
นาสบาได้รับชื่อใหม่เวลาอยูโ่ รงเรี ยน หนูอยากรู ้ชื่อใหม่ของเธอไหม คือชื่ อ โดโรธี เธอชอบชื่ อ
ใหม่น้ ี ซึ่ งแปลว่า “ของประทานจากพระเจ้า” แม้วา่ เธอไม่เข้าใจว่า ชื่อนั้นมีความหมายว่าอะไรก็ตาม พอ
โรงเรี ยนปิ ดเทอม โดโรธี ก็กลับมาอยูบ่ า้ น การกลับบ้านนั้นสนุกมากเพราะเธอได้ออกจากโรงเรี ยนมา
อยูใ่ นที่โล่งแจ้งกว้างใหญ่อีกครั้งหนึ่ง และได้เล่นตามเนินเขาซึ่ งเธอชอบมาก
ในเวลานั้น ฝูงแกะของคุณพ่อได้มีลูกแกะเล็กขนปุกปุยขาวสะอาดเกิดใหม่อยูห่ ลายตัว ในขณะ
ที่นาสบากาลังเลี้ยงแกะอยูน่ ้ นั ก็ได้สังเกตเห็นว่าลูกแกะหายไปตัวหนึ่ง ทาอย่างไรดี ลูกแกะแต่ละตัวมีค่า
มาก
เธอได้ออกเที่ยวค้นหาลูกแกะน้อยที่หายไปทันที หาแล้วหาอีกในขณะที่นาสบากาลังค้นหาอยู่
นั้น ก็คิดถึงเรื่ องที่ได้ฟังที่โรงเรี ยนขึ้นมาได้ถูกแล้ว มีเรื่ องที่เกี่ยวกับผูเ้ ลี้ยงแกะผูห้ นึ่ง ผูเ้ ลี้ยงผูน้ ้ นั ทรง
พระนามว่าพระเยซู ลูกแกะของพระเยซูก็หายไปตัวหนึ่งเหมือนกัน และพระเยซูได้ทรงออกไปตามหา
ลูกแกะตัวนั้น
ในทันใดนั้น นาสบาก็คิดขึ้นว่า ฉันเองก็เป็ นแกะที่หลงหายไปด้วยเหมือนกัน ฉันเป็ นลูกแกะที่
หลงหายไปเพราะความผิดบาป พระเยซูได้เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อทรงตายแทนฉัน พระองค์ทรงกาลัง
ค้นหาฉันอยูพ่ ระองค์ทรงต้องการช่วยฉันให้รอดพ้นจากความผิดบาป
นาสบาได้พบลูกแกะน้อยของเธอ และในขณะที่เธออุม้ มันไว้แนบอกด้วยความยินดีน้ นั เธอก็
ได้ทูลต่อพระเยซูเจ้าว่า เดี๋ยวนี้เธอเข้าใจเรื่ องที่พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดีกาลังตามหาลูกแกะที่หลง
สหายไป ที่เธอได้ฟังจากโรงเรี ยนแล้วนั้น เธอรู ้วา่ เธอเป็ นแกะน้อยที่หลงหายไป และพระองค์ได้เสด็จ
มาเพื่อตามหาเธอ เธออยากให้พระองค์เสด็จเข้ามาในใจและช่วยเธอให้รอดพ้นจากความผิดบาป
เมื่อนาสบาเปิ ดจิตใจออกต้อนรับพระเยซูเจ้าในขณะที่อยูใ่ นทุ่งเงียบนั้น ความกลัวที่มีอยูใ่ น
จิตใจก็หายไปหมด เธอมีความสุ ขมาก เธอรู ้วา่ เมื่อตายไปแล้ว เธอจะไม่ไปอยูก่ บั ผีร้าย เธอจะได้ไปอยู่
กับพระเยซูในสวรรค์ และเดี๋ยวนี้เธอเข้าใจแล้วว่าชื่อใหม่โดโรธี น้ นั หมายความว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้
เธอได้รับของประทานคือความรอดจากพระเจ้าแล้ว
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ครู ไม่ทราบว่า นาสบาได้ทาผิดอะไรจึงทาให้เธอรู ้สึกว่าเธอเป็ นคนผิดบาป แต่นาสบารู ้วา่ ถ้าเธอ
ไม่รับพระเยซูแล้ว เธอก็ยงั เป็ นคนหลงหายอยู่ ครู ไม่ทราบว่าพวกหนูได้ทาผิดอะไรบ้าง แต่พระคัมภีร์
กล่าวว่า “คนทั้งปวงได้ทาผิดทุกคน” (โรม 3:23)
พระเจ้าทรงรักหนูและทรงรักครู พระองค์จึงได้ส่งพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริ สตเจ้า
ให้มารับโทษแทนเรา เมื่อหนูเชื่ อแน่วา่ พระเยซูทรงรับโทษแทนหนู และหนูยอมรับเอาพระองค์เป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอดของหนูแล้ว พระองค์ก็จะทรงรับเอาความผิดบาปของหนูไปเสี ย
หนูจะทูลขอพระเยซูเดี๋ยวนี้ไหม ให้พระองค์ทรงช่วยหนูให้รอดและทรงรับหนูไว้เป็ นลูกของ
พระองค์ หนูรับพระองค์ได้ในเวลาที่เรากาลังอธิ ษฐาน “ข้าแต่พระเยซูเจ้า หนูรู้วา่ หนูได้ทาผิดบาปหลาย
อย่าง หนูเชื่อแน่วา่ พระองค์ได้ทรงรับโทษแทนหนู ขอทรงโปรดเสด็จมาสถิตอยูใ่ นใจของหนูดว้ ย หนู
ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงช่วยให้หนูรอด อาเมน”
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บทที่ 5 กษัตริย์ดำวิดกับมะพีโบเซ็ธ
ข้ อพระคัมภีร์สำหรับครู สดุดี 23, 1 ซามูเอล 20:14-17 2 ซามูเอล 4:4,9:1-13
ข้ อท่องจำ “พระองค์ทรงเตรี ยมสารับให้พระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรู ของข้าพระองค์ พระองค์
ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ดว้ ยน้ ามัน ขันน้ าของข้าพระองค์ก็ลน้ อยู”่ (สดุดี 23:5)

เรื่องประกอบทีเ่ ร้ ำควำมสนใจ
หนูชอบไปเที่ยวและเอาอาหารไปกินด้วยใช่ไหม ไปเที่ยวอย่างนั้นสนุกมาก ถ้าคุณแม่ไปด้วย
คุณแม่ก็จะปูผา้ ลงบนพื้นหญ้าเขียวสด แล้วเอาข้าว กับข้าว ไก่ทอด ไข่พะโล้ แกงเผ็ด ผลไม้และขนม
หวานหลายอย่างรวมทั้งไอศครี มวางลงบนผ้า คุณแม่จดั “สารับ” อย่างวิเศษใว้ให้หนู หนูจะได้ทานเลี้ยง
กันใหญ่ทีเดียว
ข้อท่องจาของเราวันนี้บอกเราว่า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูท้ รงเป็ นผูเ้ ลี้ยงที่ดีของเรานั้น ได้ทรง
จัดเตรี ยม “สารับ” ไว้ให้เรา และเราทานอาหารในสารับนั้นได้ทุกเวลา
ครู อยากจะคิดว่าสารับนั้นเป็ นพระคาของพระเจ้า เปรี ยบเหมือนพระคัมภีร์ พระคัมภีร์เป็ น
อาหารแท้สาหรับจิตวิญญาณของเรา ซึ่ งน่าอัศจรรย์เหลือกิน เวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์ พระเจ้าก็ตรัสกับ
เราทางพระคานั้น และถ้าเราทาตามพระคาของพระองค์ พระองค์ก็ทรงให้คาสัญญาต่าง ๆ ที่ประเสริ ฐ
แก่เรา เราจะเจริ ญเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกทีก็โดยที่เราศึกษาพระคาของพระเจ้า เราควรกระหายอยาก
รู ้พระคาของพระเจ้าให้มากมากขึ้น
ครู เคยอ่านเรื่ องเด็กผูช้ ายที่ยากจนสองคน ที่ได้รับเชิ ญให้ไปพักอยูท่ ี่บา้ นชาวนาแห่ งหนึ่งใน
ระหว่างโรงเรี ยนปิ ดเทอม พอถึงเวลารับประทานอาหารเช้า เด็กทั้งสองแปลกใจมากที่เห็นว่ามีสารับ
อาหารเตรี ยมไว้ให้แล้ว และยังมีเนื้อที่เขาชอบรับประทานมากอีกด้วย เวลาอาหารเที่ยงภรรยาของ
ชาวนาผูใ้ จดีก็มีอาหารพร้อมกับเนื้อให้เขารับประทานอีก การที่ได้รับประทานเนื้ อถึงสองมื้อนั้น ก็มาก
เกินไปอย่างไม่นึกไม่ฝันอยูแ่ ล้วหนูเดาซิ อาหารมื้อเย็นวันนั้นเขาได้รับประทานอะไร เขาก็มีเนื้อ
รับประทานอีกพร้อมด้วยของดี ๆ อีกหลายอย่าง นี่ดีเกินไปจนเขาแทบไม่เชื่อเลย
คืนนั้น เมื่อเด็กทั้งสองเข้าไปนอน เด็กคนเล็กพูดขึ้นว่า “นี่ชยั ตอนดึก ๆ นี้ ถ้าเขาจัดสารับอีกละ
ก็อย่าลืมปลุกฉันด้วยนะ”
การมีอาหารเพียงพอแก่ความต้องการของร่ างกายเรานั้น เป็ นของดีที่จะทาให้ร่างกายของเรา
แข็งแรง แต่การมีพระคาของพระเจ้าคือพระคัมภีร์น้ นั ก็ยงิ่ ดีกว่านั้นอีก เพราะการมีพระคาของพระเจ้าทา
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ให้นิสัยใจคอที่พ่ งึ เปลี่ยนใหม่ของผูท้ ี่เชื่ อในพระเยซูแล้ว เจริ ญแข็งแรงขึ้น ผูเ้ ลี้ยงที่ดีของเราทรงเตรี ยม
สารับไว้ต่อหน้าเรา ทั้งยังต่อหน้าต่อตาศัตรู ของเราอีกด้วย!
ในประเทศปาเลสไตน์ที่ดาวิดอยู่ เมื่อสมัยยังเป็ นเด็กเลี้ยงแกะนั้นแกะมีศตั รู มาก มีตน้ ไม้มีพิษที่
แกะจะกินไม่ได้เป็ นอันขาด มีงูเยอะแยะซ่อนอยูต่ ามรู ตามโพรง มีหมี หมาไน เสื อดา และสัตว์ป่าอื่น ๆ
อีกหลายชนิด คอยฆ่าแกะที่ไม่มีใครเฝ้ าดูแลอยูเ่ สมอ
แต่วา่ ในท่ามกลางอันตรายต่าง ๆ เหล่านี้ มีผเู ้ ลี้ยงที่อ่อนโยนเต็มไปด้วยความเมตตากรุ ณา คอย
เฝ้ าดูแลรักษาฝูงแกะของเขาอย่างเอาใจใส่ แกะจึงกินหญ้าเขียวสดได้อย่างปลอดภัย
หนูท้ งั หลาย เรามีศตั รู ร้ายอยูต่ วั หนึ่งเหมือนกัน ที่คอยจ้องจะให้เราทาบาปอยูเ่ สมอ ศัตรู น้ นั คือ
พญามาร อย่าไปฟังมันนะ ถ้าหนูเป็ นคริ สเตียนแล้วขอให้จาไว้เสมอว่า หนูมีพระเยซูเจ้าสถิตอยูใ่ นใจ
ของหนู พระคาของพระเจ้ากล่าวว่า “พระองค์ที่ดารงอยูใ่ นท่านทั้งหลายเป็ นใหญ่กว่าผูท้ ี่อยูใ่ นโลก”
(1 ยอห์น 4:4)
นอกจากพญามาร เรายังมีศตั รู ตวั อื่น ๆ อีก อาจมีบางคนไม่ชอบเรา เพราะเรามีชีวิตอยูเ่ พื่อพระ
เยซูเจ้า แต่จงจาไว้วา่ ในเวลาที่เรามีความทุกข์ลาบากทั้งหลายแหล่เหล่านี้ พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมสารับ
ไว้ให้เราแล้ว ซึ่งทาให้เราชื่นชมยินดีอย่างยิง่ กับสารับที่พระองค์ได้ทรงจัดไว้ให้เรา
ข้อท่องจาตอนต่อไปบอกว่า ผูเ้ ลี้ยงเจิมหัวแกะด้วยน้ ามัน ในตอนเย็นเวลาที่ผเู ้ ลี้ยงนาแกะกลับ
เข้าคอกซึ่งทั้งผูเ้ ลี้ยงและแกะใช้เป็ นที่พกั นอนตอนกลางคืนนั้น ผูเ้ ลี้ยงก็ยนื อยูต่ รงประตูคอก และตรวจดู
แกะที่เดินเข้าคอกแต่ละวันอย่างถี่ถว้ น ผูเ้ ลี้ยงตรวจดูวา่ ในหูแกะหรื อที่ตวั แกะมีหนามเกี่ยวหรื อเปล่า ถ้า
แกะมีบาดแผล ผูเ้ ลี้ยงก็เอาน้ ามันมะกอกจากไหใหญ่ที่อยูข่ า้ งคอก เทใส่ ลงไปในเขาสัตว์จนเต็ม แล้วก็
ค่อย ๆ เจิมหรื อรดหัวแกะตัวนั้น นี่ก็เป็ นวิธีละมุนละไมอีกวิธีหนึ่งที่ผเู ้ ลี้ยงแสดงความรักและความเอา
ใจใส่ ต่อแกะ เขารู ้ถึงความต้องการของแกะทุกอย่าง
ผูเ้ ลี้ยงที่รักเราคือพระเยซูคริ สตเจ้า ก็เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงเฝ้ าดูแลรักษาเราอยูอ่ ย่างเอาใจ
ใส่ แม้วา่ หลายครั้งหลายหนเราอาจมีเรื่ องทุกข์ยาก หรื อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตาม ขอให้เราจาไว้เสมอว่า พระ
เยซูสถิตอยูก่ บั เราเพื่อทรงช่วย ทรงปลอบเรา
ข้อท่องจาของเราวันนี้ก็ยงั บอกอีกว่า “ขันน้ าของข้าพระองค์ก็ลน้ อยู”่ นี่หมายความว่า มีอยูบ่ ่อย
ๆ ที่แกะเป็ นไข้ตวั ร้อนจัด ผูเ้ ลี้ยงมีถงั น้ าหรื อขันน้ าใบใหญ่ เขาจะตักน้ าใส่ ไว้ให้เต็ม เมื่อผูเ้ ลี้ยงรู ้วา่ แกะ
ตัวใดเป็ นไข้ เขาก็จะเอาแกะตัวนั้นจุ่มหัวลงไปในถังหรื อขันใบใหญ่น้ นั เพื่อให้หวั เย็น เมื่อทาอย่างนี้ น้ า
ก็ลน้ ออกมา
น้ ามันที่เทลงบนหัวแกะและน้ าที่ลน้ ออกมาจากขันน้ า
หมายถึงพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เช่นเดียวกับทุ่งหญ้าเขียวสดนั้นหมายถึงพระคัมภีร์เมื่อเรารับพระเยซูเจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา
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แล้ว พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผทู ้ รงปลอบเราก็เสด็จเข้ามาสถิตอยูใ่ นจิตใจของเรา เมื่อเราถวายตัวของเราแก่
พระเยซูอย่างเต็มที่แล้ว พระเจ้าก็ทรงให้เรารับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เต็มเปี่ ยม พระองค์ทรงชโลม เจิมเรา
ไว้ดว้ ยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อเราจะได้ปรนนิบตั ิรับใช้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เมื่อเรารับใช้พระองค์ เราก็จะ
มีความสุ ขความยินดีในใจของเราจนเปี่ ยมล้น เหมือนกับน้ าที่ลน้ ออกมาจากขันเวลาผูเ้ ลี้ยงจุ่มหัวแกะลง
ไปนั้น
ดาวิดได้ปรนนิบตั ิรับใช้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และได้รับความสุ ขความยินดีจากพระองค์

กำรเล่ำเรื่อง
ฉำกหนึ่ง ดาวิดกับโยนาธานทาสัญญาต่อกัน (1 ซา
มูเอล 20: 14-17) รู ปเลข 1,26
หนูจาเชื่อเพื่อนที่ดีแสนดีคนหนึ่งของดาวิดได้ไหม
เขาชื่ออะไรนะถูกแล้ว เขาชื่อโยนาธาน เป็ นโอรส (ลูกชาย) ของกษัตริ ยซ์ าอูล
โยนาธานรักดาวิดเหมือนกับรักตัวเอง เขานิยมชมชอบความเก่งกล้าสามารถ ความสุ ภาพและ
ความถ่อมตัวของดาวิดอย่างยิ่ง แม้วา่ โยนาธานเป็ นโอรสแท้ของซาอูล และควรจะได้ข้ ึนเป็ นกษัตริ ยต์ ่อ
จากซาอูลโยนาธานเองก็รู้วา่ พระเจ้าได้ทรงเลือกดาวิดไว้แล้วให้เป็ นกษัตริ ยอ์ งค์ต่อไปนี่ไม่ได้ทาให้โย
นาธานเสี ยใจเลย โยนาธานช่างเป็ นคนที่ไม่เห็นแก่ตวั อะไรอย่างนั้น เขายินดีที่ดาวิดจะได้เป็ นกษัตริ ย ์
แทนตัวเขาเอง
หนูจาได้ไหมว่า ดาวิดกับโยนาธานสัญญาอะไรกันไว้ เขาทั้งสองสัญญากันว่าจะเมตตาต่อกัน
ตลอดไป และเพื่อให้สัญญานี้มนั่ คง โยนาธานได้ถอดเครื่ องทรง (เสื้ อ) ที่กาลังใส่ อยูอ่ อกให้ดาวิด
โยนาธานให้กระบี่ ธนูและเข็มขัดของเขาแก่ดาวิดด้วย
ต่อมาชายหนุ่มทั้งสองนี้ก็ได้สัญญากันอีกว่า ถ้าคนใดตายในสงครามอีกคนหนึ่งก็จะเลี้ยงดูลูก
ของคนที่ตายไปแล้ว
ฉำกสอง พี่เลี้ยงทามะพีโบเซ็ธตกลงมา (2 ซามูเอล 4:4)
พืน้ ภำพหลัง ที่กลางแจ้ง รู ปเลข 40
หนูท้ งั หลาย อีกหลายปี ต่อมา ทั้งซาอูลกับโยนาธานก็ได้
ถูกฆ่าตายในสนามรบ
โยนาธานมีลูกชายคนหนึ่งที่มีชื่อแปลก ชื่อ มะพีโบเซ็ธ ครู สงสัยว่าหนูสักกี่คนจะจาชื่ อนี้ได้ มะ
พีโบเซ็ธมีอายุ 5 ขวบตอนนั้น
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เมื่อครอบครัวของโยนาธานทราบข่าวว่า โยนาธานตาย พี่เลี้ยงจึงอุม้ มะพีโบเซ็ธวิง่ หนี ด้วย
ความตกใจก็เลยปล่อยมือทาให้มะพีโบเซ็ธตกลงไปด้วยเหตุน้ ีเอง มะพีโบเซ็ธผูน้ ่าสงสารต้องกลายเป็ น
คนง่อยเปลี้ยเสี ยขาจนตลอดชีวติ ของเขา
ฉำกสำม กษัตริ ยด์ าวิดตรัสถามซีบา (2 ซามูเอล 9: 1-4)
พืน้ ภำพหลัง ภายในพระราชวัง รู ปเลข 14,15,41,42
หนูจาบทเรี ยนเรื่ องดาวิดบทที่หนึ่งได้ไหม ว่าเวลาที่ซามูเอลไป
บ้านดาวิดนั้น ดาวิดกาลังเลี้ยงแกะอยูใ่ นทุ่งนาให้คุณพ่อ ซามูเอลไปเพื่อ
ชโลมลูกชายคนหนึ่งของยิซยั ให้เป็ นกษัตริ ยป์ กครองอิสราเอลองค์ต่อไปยิซยั คิดว่าลูกชายคนโตคงจะ
ได้เป็ นกษัตริ ย ์ แต่พระเจ้าทรงเลือกใครล่ะถูกแล้ว พระเจ้าได้ทรงเลือกดาวิดผูเ้ ป็ นเด็กหนุ่มเลี้ยงแกะ
และซามูเอลก็ได้ชโลมให้เป็ นกษัตริ ย ์
เวลาก็ล่วงไปหลายปี ดาวิดยังไม่ได้เป็ นกษัตริ ย ์ พระเจ้าทรงลืมแล้วใช่ไหม ไม่ใช่ พระเจ้าไม่เคย
ทรงลืมพระสัญญาของพระองค์เลย พระองค์กาลังทรงอบรมดาวิด ทรงช่วยให้เขาเรี ยนรู ้หลายอย่างที่
จาเป็ นต้องรู้เพื่อจะได้เป็ นกษัตริ ยท์ ี่ดี และจะได้ไว้วางใจพระเจ้า
หลายปี ต่อมา ในที่สุด องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็ได้ทรงตั้งดาวิดให้เป็ นกษัตริ ยต์ ามที่พระองค์ได้ทรง
สัญญาไว้ ในเรื่ องของเราวันนั้น เราจะได้เห็นว่าดาวิดทรงกาลังนัง่ อยูบ่ ลั ลังก์ (เก้าอี้สาหรับกษัตริ ย)์
เมื่อดาวิดเป็ นกษัตริ ยแ์ ล้ว พระองค์ไม่ได้ทรงลืมสัญญาที่ได้ให้ไว้ต่อโยนาธานเลย แม้วา่ เวลา
ผ่านไปหลายปี แล้วก็ตามพระองค์ทรงเรี ยกข้าราชการคนหนึ่งของซาอูลชื่อซี บาเข้ามาเฝ้ า ตรัสถามว่า
“เจ้าชื่อซีบาหรื อ” ซี บาทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าซื่อซีบา” แล้วกษัตริ ยจ์ ึงตรัสว่า “พงศ์พนั ธุ์ซาอูลยังมีเหลืออยู่
บ้างหรื อ เพื่อเราจะแสดงความกรุ ณาแก่เขาตามที่ได้สาบานไว้ต่อพระเจ้า” ซี บาทูลตอบว่า “ยังมีบุตรชาย
โยนาธานคนหนึ่งเท้าเป็ นง่อย” กษัตริ ยถ์ ามว่าลูกชายนั้นอยูท่ ี่ไหน แล้วทรงใช้ให้คนไปตามมาหนูรู้ไหม
ลูกชายคนนี้เป็ นใคร ถูกแล้ว คือ มะพีโบเซ็ธที่พี่เลี้ยงได้ทาให้ตกลงมาเมื่ออายุได้เพียง 5 ขวบเท่านั้นเอง
ดาวิดคงต้องรู ้สึกยินดีเหลือเกิน ในเวลาที่พระองค์ทรงคิดจะเลี้ยงดูลูกชายของเพื่อน
ฉำกสี่ กษัตริ ยด์ าวิดทรงสนทนากับมะพีโบเซ็ธ (2 ซา
มูเอล 9:5-11)
พืน้ ภำพหลัง เหมือนฉาก 3 รู ปเลข 41,14,15,43 A
เมื่อมะพีโบเซ็ธมาถึงพระราชวัง ก็เข้าไปกราบกษัตริ ยด์ าวิด ดาวิดจึงตรัสว่า “มะพีโบเซ็ธ” และ
มะพีโบเซ็ธกราบทูลว่า “ข้าแต่กษัตริ ยข์ า้ พเจ้าอยูน่ ี่ ”
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แต่ดาวิดไม่ทรงต้องการให้มะพีโบเซ็ธเป็ นผูร้ ับใช้ พระองค์ตรัสว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเราจะ
แสดงความกรุ ณาแก่เจ้า เพราะเห็นแก่โยนาธานบิดาของเจ้า และบรรดาไร่ นาของซาอูล อัยกา (ปู่ ) ของ
เจ้า เราจะคืนให้แก่เจ้าและจะเลี้ยงเจ้าไว้ที่โต๊ะของเราเสมอ”
มะพีโบเซ็ธก็กราบทูลว่า
“แต่ขา้ พเจ้าเป็ นเหมือนซากศพสุ นขั ไม่สมควรที่พระองค์จะทรง
ทอดพระเนตร (มองดู) เลย”
เห็นไหม หนูท้ งั หลาย ดาวิดไม่ได้รับมะพีโบเซ็ธเข้ามาอยูใ่ นพระราชวัง เพราะมะพีโบเซ็ธเป็ น
คนดีหรื อเป็ นคนมีหน้าตาดี หรื อเพราะมะพีโบเซ็ธพยายามทาความดีที่สุดเลย แต่พระองค์ทรงรับเอามะ
พีโบเซ็ธเข้ามาอยูใ่ นวัง เพราะเห็นแก่โยนาธานผูเ้ ป็ นคุณพ่อของมะพีโบเซ็ธต่างหากมะพีโบเซ็ธผูน้ ่า
สงสารเป็ นคนพิการช่วยตัวเองไม่ได้
แต่กษัตริ ยด์ าวิดผูย้ งิ่ ใหญ่ได้เชิญให้มะพีโบเซ็ธเข้าไปอยูใ่ น
พระราชวังพระองค์และให้รับทานอาหารที่โต๊ะของกษัตริ ยต์ ลอดไป
ฉำกห้ ำ มะพีโบเซ็ธรับทานอาหารที่โต๊ะของกษัตริ ยด์ าวิด
(2 ซามูเอล 9: 10-13)
พืน้ ภำพหลัง ภายในพระราชวัง รู ปเลข 44
มะพีโบเซ็ธคงต้องมีความสุ ขอย่างยิง่ หนูถึงถึงภาพมะพีโบ
เซ็ธได้ไหม ตอนที่เขานัง่ รับทานอาหารดี ๆ อยูท่ ี่โต๊ะของกษัตริ ย ์ สนทนากับกษัตริ ยด์ าวิดและเชื้อพระ
วงศ์ (คนในครอบครัวของกษัตริ ย)์ ของพระองค์เหมือนเขาได้เป็ นสมาชิกคนหนึ่งด้วย
มะพีโบเซ็ธพูดถูกแล้วที่วา่ เขาไม่สมควรจะนัง่ รับทานอาหารที่โต๊ะของกษัตริ ย ์ แต่กษัตริ ยด์ า
วิดได้ทรงรับเขาให้เข้ามาอยูใ่ นพระราชวังของพระองค์ ไม่ใช่เพราะมะพีโบเซ็ธมีความดีอะไร แต่เพราะ
พระองค์ทรงเห็นแก่โยนาธานผูเ้ ป็ นบิดาต่างหาก
เราทั้งหลายก็เหมือนกัน เราไม่สมควรจะเข้าสวรรค์ เพราะเราเป็ นคนผิดบาป และคนบาปจะเข้า
ไปในสวรรค์ไม่ได้เป็ นอันขาด แต่พระเยซูเจ้าได้ทรงตายแทนเรา และทรงรับเอาความผิดบาปของเราไว้
ที่พระกายของพระองค์เองบนไม้กางเขนแล้ว เมื่อเรารับพระเยซูคริ สตเจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา
พระเจ้าทรงรับเราเข้าไว้เป็ นบุตรของพระองค์ และพระองค์ทรงรับเราเพราะทรงเห็นแก่พระเยซูเจ้า แล้ว
เราก็เป็ นลูกของพระเจ้าจริ ง ๆ

กำรปิ ดประชุม
เรื่ องนี้ก็วาดภาพสวยงามให้เราเห็นสิ่ งที่พระเจ้าทรงกระทาเพื่อเรา เราเป็ นคนผิดบาป ไม่
สมควรจะอยูใ่ นปราสาท (บ้าน) ในสรรค์เลย แต่เป็ นเพราะเห็นแก่พระเยซู พระเจ้าจึงทรงเชิ ญให้เราไป
อยูใ่ นพระราชวังของพระองค์ไม่ใช่เพราะเรามีความดีอะไร
แต่เพราะพระเยซูทรงตายเพื่อเราแล้ว
ต่างหาก พระเจ้าทรงเชิ ญเราว่า “เชิญมา เชิญมาเถิด ใครผูใ้ ดที่มีใจปรารถนาก็ให้ผนู ้ ้ นั มาเถิด” พระองค์
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ทรงเชิ ญเราให้เข้าอยูใ่ นพระราชวังของพระองค์ในสวรรค์ตลอดไปเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้ว เรา
รับคาเชิ ญอันประเสริ ฐสุ ดนี้ของพระองค์ได้โดยการรับพระเยซูเจ้าให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา
ต่อไปนี้ เราจะอธิ ษฐาน มีเด็กสักกี่คนที่อยากจะพูดว่า หนูทาผิดบาป หนูตอ้ งการพระผูช้ ่วยให้รอด หนู
ขอรับพระเยซูเจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของหนูเดี๋ยวนี้ และขอขอบคุณพระองค์ที่ได้ทรงตายแทนหนู
หนูท้ งั หลาย สารับที่กล่าวไว้ในข้อท่องจาของเรา เราได้เปรี ยบเป็ นพระคาของพระเจ้าคือพระ
คัมภีร์ มะพีโบเซ็ธได้รับการเลี้ยงอาหารที่โต๊ะของกษัตริ ยฉ์ นั ใด เราต้องเลี้ยงจิตวิญญาณของเราด้วยพระ
คาของพระเจ้าโดยการอ่านและท่องจาข้อพระคัมภีร์เสมอ ๆ ด้วยฉันนั้น หลังจากที่เราเป็ นคริ สเตียนแล้ว
ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณของเราจะเจริ ญขึ้นได้ก็โดยการรู ้จกั และเชื่อพระสัญญาของพระเจ้า และทาตามคาตรัส
สัง่ ของพระองค์ ถ้าเราทาดังนี้ความผิดบาปในชีวิตเราก็จะน้อยลง ๆ แล้ววันหนึ่งเราก็จะได้ไปเฝ้ ากษัตริ ย ์
ผูท้ รงสง่าราศีคือพระเจ้าของเรา และได้อยูใ่ นที่ซ่ ึ งไม่มีความผิดบาปเลย วันนั้นจะเป็ นวันอันแสนสุ ข
ทีเดียวใช่ไหม
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บทที่ 6 กษัตริย์ดำวิดทรงอยำกสร้ ำงโบสถ์ ถวำยพระเจ้ ำ
ข้ อพระคัมภีร์สำหรับครู สดุดี 23,2 ซามูเอล 7:1-29, 1 พงศาวดาร 22:1-19
ข้ อท่องจำ “แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมัน่ คงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวติ ของ
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยูใ่ นพระนิเวศของพระเจ้าฯเป็ นนิ ตย์” (สดุดี 23:6)

เรื่องประกอบทีเ่ ร้ ำควำมสนใจ
หนูท้ งั หลาย วันนี้เราจะเรี ยนบทสดุดีที่ 23 ข้อสุ ดท้าย ขอให้เราเล่าข้อท่องจาทั้งหมดที่ได้เรี ยน
มาแล้วพร้อม ๆ กันดีไหม ทุกข้อเพราะและมีความหมายดี ใช่ไหม ข้อสุ ดท้ายนี้ก็ยงิ่ วิเศษใหญ่ ครู ชอบ
ข้อนี้มาก หนูล่ะ
เราได้เรี ยนหลายอย่างเกี่ยวกับแกะและคนเลี้ยงแกะมาแล้ว ผูเ้ ลี้ยงแกะพาแกะออกไปแต่เช้าตรู่
ไปหาที่ที่มีทุ่งหญ้าเขียวสดและที่มีน้ านิ่งผูเ้ ลี้ยงป้ องกันแกะให้พน้ อันตรายจากสัตว์ป่าซึ่ งอาจจะมาทา
ร้ายแกะ แล้วในเวลาค่าเขาก็นาแกะเข้าคอกผูเ้ ลี้ยงยืนอยูท่ ี่ประตูคอก คอยตรวจดูแผลตามเนื้อตามตัวของ
แกะ เทน้ ามันลงบนหัวแกะ และจุ่มหัวแกะลงในน้ าเย็น จนกระทัง่ แกะเข้าคอกครบหมดทุกตัวอย่าง
ปลอดภัย
เมื่อทุกสิ่ งสงบเงียบ ผูเ้ ลี้ยงจะนึกถึงความดีและความเมตตากรุ ณาของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเขา
และฝูงแกะของเขาตลอดวันนั้น เขาคิดถึงบ้านอันสวยงามในสวรรค์ ที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมไว้ให้ลูก ๆ
ของพระองค์ดว้ ย
ในสดุดีบทที่ 23 ข้อสุ ดท้าย เราพบข้อความว่า “ความดีและความรักมัน่ คงจะติดตามข้าพเจ้าไป
ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า” แน่นอนทีเดียว ความดีและความรักมัน่ คงจะติดตามทุกคนที่รู้จกั และ
ได้รับพระเยซูเจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา ถ้าหนูได้รับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของหนู
แล้ว ข้อนี้ก็หมายถึงหนูดว้ ย
เราทุกคนรู ้แล้วว่าความดีคืออะไร เรารู ้ไหมว่าความรักมัน่ คงคืออะไร ความรักมัน่ คงคือความ
รักที่ไม่เปลี่ยนแปลง เป็ นความรักที่พระเจ้าทรงรักเราตลอดไปเป็ นนิ ตย์นิรันดร์ เราได้รับความรักนี้ท้ งั ๆ
ที่เราไม่สมควรจะได้รับ พระเจ้าทรงดีและทรงรักเราอะไรอย่างนี้ และพระองค์ได้ทรงสัญญาว่าจะทรง
ร่ วมมือกับเรา ให้เราบังเกิดผลอันดีในทุกสิ่ ง แม้วา่ เราจะไม่สามารถเข้าใจได้วา่ จะเป็ นได้อย่างไรก็ตาม
ขอให้เราเพียงแต่ไว้วางใจในพระคาของพระองค์เท่านั้น
เรารู ้วา่ พระองค์ทรงรักษาพระสัญญาของ
พระองค์เสมอ
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เอาละเดี๋ยวนี้ เราจะเรี ยนตอนที่ดีที่สุดของหนังสื อสดุดีบทนี้ ตอนสุ ดท้ายของข้อหกกล่าวถึง
สวรรค์ ซึ่งเป็ นพระนิ เวศ (บ้าน) ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เราได้เคยเรี ยนมาแล้วว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้ว
เราจะได้ไปอยูท่ ี่นนั่ ตลอดไปเป็ นนิ ตย์ ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ก็บอกอีกครั้งหนึ่งถึงคนโดยเฉพาะที่ได้รับ
พระเยซูเจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขาแล้ว หนูทราบแน่แล้วหรื อว่าหนูได้รับพระเยซูเจ้าแล้ว และ
พระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นจิตใจของหนู
หนูท้ งั หลาย สวรรค์น้ นั มีจริ ง ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จเข้ามาในโลกนี้ พระองค์ก็ทรงอยูท่ ี่นนั่ กับ
พระเจ้าผูท้ รงเป็ นพระบิดาของพระองค์ พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ เพื่อทรงตายไถ่ความผิดบาปของ
พวกเราบนไม้กางเขน วันหนึ่งก่อนที่พระองค์จะทรงตาย พระองค์ได้ทรงบอกศิษย์ของพระองค์วา่
พระองค์จะเสด็จกลับไปบ้านในสวรรค์ พระองค์ตรัสว่า “ในนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยูห่ ลายแห่ง เรา
ไปจัดแจงที่สาหรับท่านทั้งหลายเพื่อเราอยูท่ ี่ไหน ท่านทั้งหลายจะอยูท่ ี่น้ นั ด้วย”
ในสวรรค์ไม่มีความผิดบาป ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีเวลากลางคืน ไม่มีการร้องไห้ ไม่มีความ
ตาย มีถนนทองคา มีปราสาทหลายหลัง แต่ที่ดีที่สุดก็คือ มีพระเยซูเจ้าทรงอยูท่ ี่นนั่ อันที่จริ งสวรรค์เป็ น
ที่ที่มีความสุ ขเหลือเกิน จนไม่สามารถบรรยายได้ถูก เราไม่สามารถนึกภาพเมืองสวรรค์ออกว่าน่า
อัศจรรย์สักเพียงใด
วันหนึ่งเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่งกาลังเดินไปในป่ าช้ากับเพื่อนของเขา เพื่อนถามขึ้นว่า “เธอไม่
กลัวหรื อที่มาเดินในป่ าช้านี่น่ะ” เด็กหญิงคนนั้นตอบว่า “ไม่กลัวหรอก บ้านของฉันอยูข่ า้ งโน้นนี่ ”
สาหรับเด็กที่เป็ นคริ สเตียนแล้ว สวรรค์คอยอยูข่ า้ งหน้าความตายเช่นกัน สวรรค์เป็ นบ้านที่แท้จริ งของ
เรา เป็ นบ้านถาวรของเขา ถ้าเรามีพระเยซูเจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเราแล้ว เราไม่ตอ้ งกลัวสิ่ งใดเลย
แม้แต่ความตาย ช่างดีอะไรอย่างนั้นที่รู้วา่ วันหนึ่งเราจะได้ไปอยูใ่ นพระนิ เวศของพระเจ้าตลอดไปเป็ น
นิตย์

กำรเล่ำเรื่อง
ฉำกหนึ่ง กษัตริ ยด์ าวิดทรงบอก
พระประสงค์ของพระองค์ให้นาธาน
ทราบ (2 ซามูเอล 7:1-3)
พืน้ ภำพหลัง ภายในพระราชวัง รู ปเลข 14,15,41,45
ในบทเรี ยก่อน เราได้เรี ยนแล้วว่า หลังจากที่ดาวิดต้องหลบหนีไปโน่นมานี่ อยูห่ ลายปี ในที่สุดก็
ได้เป็ นกษัตริ ยจ์ ริ ง ๆ ตามที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ล่วงหน้า
ในบทเรี ยนของเราวันนี้ เราเห็นดาวิดทรงเป็ นกษัตริ ยย์ งิ่ ใหญ่ กาลังประทับอยูใ่ นพระราชวังที่
สวยงามใหญ่โตมาก ทาด้วยไม้สนอย่างดี เนื้ อไม้มีกลิ่นหอมมาก
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ในเวลาที่ดาวิดประทับอยู่ พระองค์ยงิ่ ทรงมีความสุ ขมาก เมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าได้ทรง
เลือกให้พระองค์เป็ นกษัตริ ย ์ และทรงให้อาณาจักรของพระองค์ขยายออกไปกว้างขวาง พระองค์ทรง
ยินดีเช่นเดียวกัน เพราะทรงทราบว่าประชาชนพากันรักพระองค์
อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ทาให้กษัตริ ยด์ าวิดทรงเสี ยพระทัย ในประเทศของพระองค์ยงั ไม่มี
โบสถ์สาหรับนมัสการพระเจ้าเลย กษัตริ ยด์ าวิดทรงคิดว่า ไม่ถูกแน่ ที่เราจะอยูใ่ นบ้านใหญ่โตสวยงาม
แต่ไม่มีบา้ นหรื อโบสถ์วหิ ารสาหรับพระเจ้าเลย
กษัตริ ยด์ าวิดจึงทรงเรี ยกผูพ้ ยากรณ์ที่ชื่อนาธานเข้ามาเฝ้ า และทรงบอกนาธานว่า พระองค์ทรง
ไม่สบายพระทัยเลยที่ไม่มีบา้ นให้พระเจ้าประทับนาธานรู ้วา่ ดาวิดทรงอยากสร้างที่ประทับให้พระเจ้า
นาธานทูลกษัตริ ยว์ า่ “ขอทาตามพระประสงค์ทุกประการเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูด่ ว้ ย
ฉำกสอง พระเจ้าตรัสกับนาธาน(2 ซามูเอล 7:1-16)
พืน้ ภำพหลัง ฉากภายในบ้านธรรมดา รู ปเลข 46
หนูท้ งั หลาย พระเจ้าทรงพอพระทัยให้เราทูลถามว่า
พระองค์เสี ยก่อนว่า พระองค์ทรงพระประสงค์ให้เราทาอะไร
ก่อนที่เราจะตัดสิ นใจทาสิ่ งนั้นสิ่ งนี้เอาเอง เมื่อนาธานทูลดาวิด
ให้ทรงสร้างโบสถ์สาหรับพระเจ้านั้น นาธานไม่ได้ทูลถามพระเจ้าก่อนเลยว่าเป็ นพระประสงค์ของ
พระองค์หรื อไม่ แต่ในคืนวันนี้เอง เมื่อนาธานอยูบ่ า้ น พระเจ้าตรัสกับท่านว่า “จงไปบอกดาวิดทาสของ
เราว่า เจ้าจะก่อสร้างวิหารให้เราอาศัยหรื อ เราได้ตรัสสักคาหนึ่งหรื อว่า ทาไมเจ้าไม่สร้างโบสถ์วหิ าร
ด้วยไม้สนให้เรา”
แล้วองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสกับนาธานต่อไป “บัดนี้จงบอกดาวิดทาสของเราว่า พระเยโฮวาห์
แห่งพลโยธาทรงตรัสดังนี้วา่ เราได้รับเจ้ามาจากคอกแกะ จากการไปตามแกะ ตั้งเป็ นหัวหน้าพวก
อิสราเอลพลไพร่ ของเรา เจ้าไปแห่งใด เราก็สถิตอยูด่ ว้ ย...เราจะทาให้เจ้ามีชื่อเสี ยงเสมอชื่อเสี ยงของผู ้
ใหญ่โตของโลก อนึ่งพระเยโฮวาได้ทรงตรัสแก่เจ้าว่า จะบันดาลให้เจ้ามีพงศ์พนั ธุ์”
พระเจ้าไม่ได้ทรงมีโครงการที่ให้กษัตริ ยด์ าวิดทรงสร้างโบสถ์วหิ ารสาหรับพระองค์ แต่เรื่ องนี้
จะเป็ นหน้าที่ของซะโลโมผูเ้ ป็ นราชโอรสของดาวิด ผูซ้ ่ ึ งจะได้เป็ นกษัตริ ยต์ ่อไป เมื่อพระเจ้าตรัสกับ
นาธานให้ทูลดาวิดว่า พระเจ้าจะบันดาลให้ดาวิดมีพงศ์พนั ธุ์ พระเจ้าทรงหมายความว่าดาวิดจะมีโอรส
ปกครองต่อจากพระองค์ และโอรสนั้นจะมีโอรสปกครองต่อไปอีก เพราะพระเยซูเจ้าทรงบังเกิดจาก
นางมาเรี ยก็มาจากพงศ์พนั ธุ์ดาวิดนัน่ เป็ นเหตุที่วา่ ทาไมพระเจ้าจึงตรัสว่า “ราชวงศ์และแผ่นดินของเจ้า
จะตั้งมัน่ คงอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ พระที่นงั่ ของเจ้าจะดารงอยูช่ วั่ นิ รันดร์ ” แท้จริ งพระเจ้าทรงหมายถึงพระเยซูเจ้า
ผูส้ ักวันหนึ่งจะเสด็จกลับมาเป็ นกษัตริ ยป์ กครองโลกนี้ และจะเป็ นกษัตริ ยช์ วั่ นิ รันดร์
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ฉำกสำม กษัตริ ยด์ าวิดสรรเสริ ญ
พระเจ้า (2 ซามูเอล 7: 17-29)
พืน้ ภำพหลัง ภายในพระราชวัง รู ปเลข
41,15,14
เมื่อนาธานได้เข้าเฝ้ ากษัตริ ยด์ าวิดและทูลพระองค์ตามพระดารัสทั้งสิ้ นที่พระเจ้าได้ตรัส จิตใจ
ของดาวิดก็เปี่ ยมล้นไปด้วยความสรรเสริ ญพระเจ้า ดาวิดได้เข้าไปเฝ้ าเฉพาะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพูดว่า
“ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าคือใคร และพงศ์พนั ธ์ (ครอบครัว) ข้าพเจ้าเป็ นอย่างไรพระองค์จึงทรง
โปรดข้าพเจ้าถึงเพียงนี้ ข้าแต่พระเยโฮวาห์เจ้า ข้อนี้ยงั เป็ นการเล็กน้อยต่อพระเนตรของพระองค์
พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้วา่ เชื้อวงศ์ (ครอบครัว) ข้าพเจ้าจะตั้งสื บช้านาน ข้าแต่พระเยโฮวาห์เจ้า...
พระองค์เป็ นใหญ่หามีผใู ้ ดเสมอไม่... นอกจากพระองค์แล้วพระเจ้าอื่นไม่มี”
ในขณะที่ใจของกษัตริ ยด์ าวิด เปี่ ยมล้นไปด้วยความยินดีน้ นั เอง ดาวิดก็ได้อธิ ษฐานว่า “ข้าแต่
พระองค์เจ้า ขอให้พระดารัสนี้ถึงข้าพเจ้าและวงศ์ของข้าพเจ้า...ขอพระองค์ทรงกระทาตามซึ่ งพระองค์
ได้ทรงตรัสไว้น้ นั เถิด
ให้ยกยอพระนามของพระองค์ต่อไปเป็ นนิตย์..และพงศ์พนั ธุ์ดาวิดทาสของ
พระองค์ดารงมัน่ คงอยู.่ ..โอ้พระเยโฮวา ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรแก่วงศ์ขา้ พเจ้า ให้ยงั่ ยืน
เฉพาะพระองค์สืบไปเป็ นนิตย์ ตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้ว ขอให้พงศ์พนั ธุ์ของข้าพเจ้าได้รับพระพร
ของพระองค์ต่อไปเป็ นนิ ตย์”
กษัตริ ยด์ าวิดดีพระทัยเหลือเกิน ที่พระเจ้าได้ตรัสให้ทราบถึงการใหญ่ที่พระเจ้าจะทรงกระทา
พระเจ้าคงจะให้ดาวิดเห็นโดยความเชื่อว่าสักวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จเข้ามาปกครองโลกนี้
ทรงเป็ น
กษัตริ ยเ์ หนือกษัตริ ยท์ ้ งั หลาย ทรงเป็ นพระเจ้าเหนื อพระใด ๆ ทั้งสิ้ น
ฉำกสี่ กษัตริ ยด์ าวิดทรงรวบรวม
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการสร้างโบสถ์
สาหรับพระเจ้า (1 พงศาวดาร 22: 1-19)
พืน้ ภำพหลัง ที่กลางแจ้ง รู ปเลข 43-52
หนูท้ งั หลาย แม้วา่ พระเจ้าไม่ทรงอนุ ญาตให้ดาวิดสร้างโบสถ์สาหรับพระองค์ก็ตาม ดาวิดก็ยงั
ทรงรวบรวมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการก่อสร้าง ข้าราชการของดาวิดได้รวบรวมตาปู
ทองเหลือง ไม้สนไว้มากมายเมื่อรวบรวมได้มากพอแล้ว กษัตริ ยด์ าวิดจึงรับสั่งให้ซะโลโมราชโอรสเข้า
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มาเฝ้ า ดาวิดตรัสแก่ซะโลโมว่า พระองค์มีพระประสงค์จะสร้างพระวิหารของพระเจ้า แต่พระเจ้าตรัสว่า
ให้ซะโลโมสร้างแทน
กษัตริ ยด์ าวิดตรัสว่า “บัดนี้ บุตรชายของเราเอ๋ ย ขอพระเยโฮวาห์ทรงโปรดสถิตอยูก่ บั เจ้า จง
เจริ ญขึ้นและสร้างพระวิหารของพระเยโฮวาพระเจ้าของข้า เหมือนพระองค์ตรัสตรัสถึงเจ้าแล้วนั้น ขอ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เหมือนพระองค์ตรัสถึงเจ้าแล้วนั้น ขอพระเยโฮวาทรงประทานสติปัญญา
ความรู้ให้เจ้า... เพื่อเจ้าจะได้รักษาพระบัญญัติแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าไว้...จงเป็ นคนแข็งแรง
และมีใจกล้าหาญ อย่าหวาดหวัน่ หรื อกลัวเลย...เราได้จดั เตรี ยมของไว้สาหรับพระวิหารของพระยะโฮ
วาห์มีทอง เงิน กับทองเหลืองแลเหล็กเหลือที่จะชัง่ ได้ เพราะมีบริ บูรณ์ไม้และหิ นเราก็ได้จดั เตรี ยมไว้
พร้อมแล้ว และเจ้าจะได้เพิม่ เติมเข้าอีก เจ้ามีนายช่างต่าง ๆ และคนชานาญทาการทุกอย่าง มีทองคา เงิน
ทองเลือง และเหล็กนับไม่ถว้ น จงลุกขึ้นจัดทาเถิด และขอพระเยโฮวาทรงโปรดสถิตอยูก่ บั เจ้า”
เมื่อซะโลโมได้เป็ นกษัตริ ยแ์ ล้ว พระองค์ก็ได้ทรงพระวิหารของพระเจ้า เราอ่านในพระคัมภีร์
(1พงศาวดาร 22:5) ว่าพระวิหารนั้น “งามอย่างยิง่ จะได้มีชื่อเสี ยงเลื่องลือไปทัว่ นานาประเทศทั้งปวง”

กำรปิ ดประชุม
เชโบลาเป็ นเด็กชาวอาฟริ กนั วันหนึ่งเขาช่วยคุณพ่อเขาสร้างกระท่อมที่อยูห่ ลังใหม่ ขณะที่เขา
กาลังสร้างอยูน่ ้ นั เขาก็นึกถึงโรงเรี ยนมิชชัน่ ที่เขาไปเรี ยนเสมอ ๆ เขาคิดว่า ถ้าเขาอยูท่ ี่โรงเรี ยนได้ก็จะดี
มากทีเดียวดีกว่ากระท่อมหลังใหม่ที่เขากาลังช่วยคุณพ่อสร้างอยู่
วิชาพระคัมภีร์เป็ นวิชาที่เชโบลาชอบมากที่สุด ในชั้นเรี ยนพระคัมภีร์น้ นั ครู เล่าเรื่ องพระเจ้าให้
เด็ก ๆ ฟัง
วันหนึ่งครู เล่าเรื่ องแกะน้อยที่หลงหลายไปให้เด็ก ๆ ฟัง ครู เล่าว่าผูเ้ ลี้ยงออกไปเที่ยวตามหา เมื่อ
พบแล้วก็เอาใส่ บ่าแบกกลับบ้าน เชโบลาก็ยกมือขึ้นแล้วพูดว่า “ผมเป็ นแกะน้อยที่หลงหายไป พระเยซู
ตามหาผมด้วยหรื อเปล่า” ครู ตอบว่า “ตามซิหนู พระเยซูเสด็จมาจากสวรรค์และทรงตามหาพวกเราทุก
คน เราทุกคนเป็ นเหมือนแกะที่หลงหายไป เราทุกคนทาผิดบาปและหลงหายไปจากพระเจ้า พระเยซู
ทรงต้องการพาเราไปอยูบ่ า้ นในสวรรค์กบั พระเจ้าตลอดไปเป็ นนิ ตย์ สักวันหนึ่งพระองค์จะทรงพาเรา
ไป ในการที่พระองค์จะพาเราไปได้น้ นั พระองค์ตอ้ งทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความบาปของเราคือ
บาปของหนูและของครู แม้วา่ พระองค์ไม่ได้ทรงทาผิดอะไรเลย”
เชโบลามองตาครู และครู ก็มองดูเขา ครู พดู เบา ๆ ว่า “ถ้าหนูอยากไปอยูบ่ า้ นในสวรรค์ที่พระเยซู
ทรงเตรี ยมไว้ให้แล้ว หนูตอ้ งรับองค์พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของหนู”
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วันหนึ่ง เชโบลาไม่สบายมากจนไปโรงเรี ยนไม่ไหว ครู สอนพระคัมภีร์ไปเยีย่ มเขาที่บา้ น ครู
พูดว่า “เชโบลา หนูไม่สบายมาก ถ้าหนูตายหนูพร้อมแล้วหรื อ หนูรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของ
หนูแล้วหรื อยัง”
เชโบลาตอบว่า “ครับ คุณครู เมื่อก่อนผมเป็ นแกะน้อยหลงหายแต่พระเยซูทรงพบผมแล้ว”
และเชโบลายิม้ อย่างเป็ นสุ ข เขาพยุงตัวขึ้นเอาข้อศอกข้างหนึ่งท้าวเสื่ อที่เขากาลังนอนอยู่ แล้วมองดู
หลังคาบ้านของครู ที่สอนพระคัมภีร์ซ่ ึ งอยูไ่ กลออกไป เขาพูดว่า “คุณครู ครับ ผมกาลังจะมีบา้ นที่ดีกว่า
บ้านของคุณครู เสี ยอีก นายช่างเอกของสวรรค์กาลังสร้างบ้านให้ผมหลังหนึ่ง พระองค์จะเสด็จมารับผม
ไปอยูบ่ า้ นใหม่ในเร็ ว ๆ นี้แหละครับ ผมคอยเกือบไม่ไหวแล้วครับ” เสี ยงเชโบลาค่อย ๆ แผ่วลงจน
หายไปขณะที่เขาล้มตัวลงนอนบนเสื่ ออย่างเดิม นอนนิ่งสงบ เชโบลาไปแล้วเชโบลาจากไปอยูบ่ า้ นใหม่
ในสวรรค์ที่พระเยซูได้ทรงจัดเตรี ยมไว้ให้เขาแล้ว
หนู ๆ คงจาไว้วา่ เมื่อพระเยซูกาลังเสด็จไปจากโลกนี้น้ นั พระองค์ตรัสว่า “ในนิเวศพระบิดาเรา
มีที่อยูห่ ลายแห่ง เราไปจัดแจงที่สาหรับท่านทั้งหลาย” หนูอยากมีบา้ นในสวรรค์เหมือนเชโบลาไหม เรา
ไม่รู้วา่ เมื่อไรเราจะจากโลกนี้ ไป แต่จะมีสักวันหนึ่งที่ทุกคนต้องจากโลกนี้ไป เมื่อหนูจากโลกนี้ไป หนู
อยากจะไปอยูใ่ นที่มีพระเยซูประทับอยูไ่ หม ถ้ายังงั้นหนูตอ้ งรับเอาพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของ
หนู ครู ทราบว่า ในชั้นนี้ยงั มีเด็กบางคนที่ไม่เคยรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของตนเองเลย แต่เขาก็
อยากรับพระองค์ในวันนี้ เขารู ้วา่ เขาได้ทาผิดบาป และเขาอยากรับพระเยซูผไู ้ ด้ทรงตายบนไม้กางเขน
เพื่อรับเอาความผิดบาปของเขาไป
ขอให้หนู ๆ ที่ยงั ไม่เคยรับพระเยซูมาก่อนเลย อธิ ษฐานตามครู อย่างนี้ น่ะ “ข้าแต่พระเยซูเจ้า หนู
ได้ทาผิดไป หนูรู้วา่ หนูไปสวรรค์ไม่ได้ เพราะความบาปนั้น เมื่อหนูไปจากโลกนี้ หนูอยากไปอยูใ่ น
สวรรค์หนูขอรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของหนูเองเดี๋ยวนี้ ” ถ้าหนูอธิ ษฐานเช่นนี้แล้ว หนู
อยากจะยืนขึ้นบอกให้ทุกคนรู ้ไหมว่า หนูได้รับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของหนูแล้ว
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ข้ อท่ องจำเพิม่ เติมที่แนะนำให้
1. “เราเป็ นประชาชนของพระองค์ เป็ นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์” (สดุดี 100:3)
2. “แกะย่อมฟังเสี ยงของท่าน ท่านเรี ยกแกะของท่านตามชื่ อ และนาออกไป” (ยอห์น 10:3)
3. “เราทั้งหลายได้หลงทางไปเสี ยแล้ว เช่นเดียวกับแกะ เราต่างคนก็หนั ไปตามทางของตนเอง
และพระเยโฮวาห์ทรงให้บาปผิดทั้งหมดของพวกเราตกอยูก่ บั เขาผูน้ ้ นั ” (อิสยาห์ 53:6)
4. “แกะอื่นซึ่ งมิได้เป็ นของคอกนี้เราก็มีอยู่ แกะเหล่านั้นเราต้องพามาด้วย และแกะนั้นจะฟัง
เสี ยงของเราแล้วจะมีฝงู เดียว และมีผเู ้ ลี้ยงเพียงผูเ้ ดียว” (ยอห์น 10:16)
5. “เมื่อต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนาหน้า และแกะก็ตามท่านไป เพราะรู ้จกั เสี ยง
ของท่าน” (ยอห์น 10:4)
6. “พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแกะของพระองค์ดุจผูเ้ ลี้ยงแกะ พระองค์จะทรงอุม้ ลูกแกะไว้ในพระ
พาหุ (อ้อมแขน) และกอดไว้ในพระทรวง (หน้าอก)” (อิสยาห์ 40:11)
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จะนำวิญญำณมำถึงพระคริสต์ ได้ อย่ำงไร
1. อธิบายให้เขาเห็นว่าเขา ต้ องกำร ความรอด “เหตุวา่ คนทั้งปวงได้ทาผิดทุกคนและขาดการ
ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า โรม 3:23
2. อธิบายให้เขาเห็น ทำง แห่งความรอดโดยพระคุณของพระเจ้า ซึ่ งประทานให้โดยไม่ได้คิด
มูลค่าใด ๆ “ด้วยว่าซึ่ งท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณ เพราะความเชื่ อ และมิใช่ตวั ท่านทั้งหลาย
เอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้” เอเฟซัส 2:8
3. ช่วยนาเขาให้ ยอมรับ ความรอด “แต่วา่ คนทั้งหลายที่ได้ตอ้ นรับพระองค์ พระองค์ทรง
โปรดให้มีอานาจที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้าได้ คือคนทั้งหลายที่ได้วางใจพระนามของพระองค์” ยอห์น
1:12
4. ชี้แจงให้เขาทราบว่าเดี๋ยวนี้เขา ได้ รับ ความรอด แล้ว “ผูท้ ี่วางใจในพระบุตร มี ชีวติ นิ
รันดร์ ” ยอห์น 3:36 “เหตุฉะนั้นพี่นอ้ งทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์น้ นั แหละการยกความผิดจึง
ได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย และโดยพระองค์น้ นั ทุกคน ที่เชื่อจะพ้นโทษได้ ทุกอย่าง” กิจการ 13:38,
39
5. ให้เขาสัญญาว่าจะยอม รับ พระองค์ต่อหน้าคนทัว่ ไป “ทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เรา
จะรับผูน้ ้ นั เฉพาะพระพักตร์ พระบิดาของเราผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์” มัทธิว 10:32
6. ช่วยนาให้เขายอมถวำย ตัวเพื่องานของพระคริ สต์ “ท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของกาย ด้วยว่าได้
ทรงไถ่ท่านทั้งหลายแล้วตามราคา เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าด้วยร่ างกายของ
ท่าน” 1 โคริ นธ์ 6:19,20
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