การรอคอยพระเจ้ า 2 ซามูเอล 5:17-25
ศจ. ดร.โรเบิร์ต นิชิโมโตะ
ในสมัยของดาวิด การเป็ นกษัตริ ยม์ ีแต่เรื่ องหนัก ๆ ทั้งนั้น โดยเฉพาะเมื่อเขาได้รับการเจิมให้
เป็ น “พระราชาเหนืออิสราเอล” เขามีศตั รู ท้ งั ภายในและภายนอก มีคนที่ไม่หวังดีต่อเขาการได้รับการ
เจิมจากพวกผูใ้ หญ่ดีต่อเขาการได้รับการเจิมจากพวกผูใ้ หญ่ของคนอิสราเอลเป็ นเหตุการณ์ที่สาคัญและ
พึงจดจาในชีวิตของดาวิด เมื่อพวกผูใ้ หญ่มาเจิมตั้งเขาให้เป็ นกษัตริ ยเ์ หนื ออิสราเอลที่เมืองเฮโบรนนั้น
เขามีอายุ 30 ปี (2 ซามูเอล 5:3) ดาวิดกระทาพันธสัญญากับชน 12 เผ่าของอิสราเอลในวันนั้น และไม่ใช่
แค่สัญญาระหว่างมนุษย์แต่ได้กระทาต่อพระพักตร์ พระเจ้าเสมือนพระองค์เป็ นพยานและทรงรับรอง
การกระทาพันธสัญญานี้ ...นี่เป็ นครั้งที่สามที่ดาวิดได้รับการเจิมให้เป็ นกษัตริ ย ์
การกระทา “พันธสัญญา” ระหว่างสองฝ่ ายเป็ นสิ่ งที่ดี นัน่ หมายถึงการที่ท้ งั 2 ฝ่ ายได้ตกลงว่าจะ
กระทาการ หรื อละเว้นการอย่างใดอย่างหนึ่ง, การตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรบ่งบอกชัดเจนว่าต่างฝ่ าย
เข้าใจและจะรับผิดชอบต่อข้อตกลงนั้น
ดาวิดสัญญาว่าจะพิทกั ษ์รักษาประชาชนเป็ นแม่ทพั เมื่อมี
สงคราม และเป็ นผูพ้ ิพากษาเพื่อความสงบสุ ข ส่ วนประชาชนก็จะเชื่อฟังกษัตริ ยข์ องเขาทุกประการ ผม
ว่าคงจะมีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและอาจมีการเซ็นต์ชื่อกันทั้งสองฝ่ าย
แล้วประทับตราไว้
เพราะเรื่ องนี้ถือว่าสาคัญ เราที่เป็ นผูร้ ับใช้เราต้องดูแลสมาชิกในคริ สตจักรเสมือนว่าเราได้สัญญากับ
พระเจ้าที่จะพิทกั ษ์รักษาเขาไว้ดว้ ยเช่นเดียวกับดาวิด
เมื่อคนฟิ ลิสเตียได้ยนิ ข่าวว่าดาวิดถูกเจิมเป็ นกษัตริ ยพ์ วกเขาขึ้นไปแสวงหาดาวิด กองทัพใหญ่
ของฟิ ลิสเตียยกขึ้นมาและขยายแนวออกที่หุบเขาเรฟาอิมพวกฟี ลิสเตียคงคิดว่าควรจะทาสงครามกับดา
วิดตอนนี้ เพราะดาวิดเพิ่งเป็ นกษัตริ ย ์ ถ้ารอนานเดี๋ยวดาวิดอาจจะเข้มแข็ง พวกเขาคิดว่าจะทาลาย
อิสราเอลได้ง่าย ๆ เหมือนที่ทากับกษัตริ ยซ์ าอูสรวมทั้งโยนาธาน จนคนทั้งสองต้องเสี ยชีวติ พวกเขา
พยายามจะหาเรื่ องดาวิด แต่กลับลืมว่าดาวิดมีสิ่งที่กษัตริ ยซ์ าอูลไม่มี นัน่ คือพระเจ้าไม่ได้สถิตกับกษัตริ ย ์
ซาอูล แต่พระองค์สถิตกับดาวิด
คนฟี ลิสเตียเตรี ยมพร้อมที่จะรบกับอิสราเอล เขายกขึ้นมาและขยายแนวรบที่หุบเขาเรฟาอิม ซึ่ง
อยูใ่ กล้กรุ งเยรู ซาเล็ม พวกเขาคิดว่าเมื่อรบชนะดาวิดได้ก็จะบุกไปโจมตีกรุ งเยรู ซาเล็มได้โดยง่าย ...เมื่อ
ดาวิดทราบว่าฟี ลิสเตียมาทาสงคราม เขาเข้าเฝ้ าพระเจ้าและทูลถามว่า “ควรที่จะยกขึ้นไปสู ้รบกับคนฟี
ลิสเตียหรื อไม่” พระเจ้าตอบว่า “จงขึ้นไปเถิด เพราะเราจะมอบคนฟี ลิสเตียไว้ในมือของเจ้าเป็ นแน่” ดา
วิดรบชนะคนฟี ลิสเตียที่นนั่ เพราะพระเจ้าทรงทะลวงข้าศึกดังกระแสน้ าที่พงุ่ ใส่ ดาวิดจึงตั้งชื่อตาบลนั้น
1

ว่า “บาอัลเปราซิม” กองทัพของฟี ลิสเตียวิง่ หนีทหารอิสาเอลกระจัดกระจายไป และละทิ้งรู ปเคารพไว้ที่
นัน่ ด้วยว่าพระของเขาไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้ แต่เราผูเ้ ป็ นทหารของพระเจ้า เรามีพระเจ้าเป็ นแม่ทพั
นาหน้า และต่อสู ้กบั อุปสรรคนานัปการในชีวิตได้
ด้วยความเจ็บใจหลังจากที่เคยพ่ายแพ้แก่อิสราเอล
พวกฟี ลิสเตียก็ยกทัพมาทาสงครามกับ
อิสราเอลที่หุบเขาเดิมอีกครั้ง ดาวิดทูลถามพระเจ้าอีกพระเจ้าตรัสให้ดาวิดอ้อมไปข้างหลังของเขา และ
โจมตีเขาตรงข้ามกับหมู่ตน้ โพธิ์ เมื่อได้ยนิ เสี ยงกระบวนทัพเดินอยูท่ ี่ยอดหมู่ตน้ โพธิ์ จงออกไปโจมตีเขา
เมื่อนั้นนี่เป็ นคาสั่งของพระเจ้าสาหรับดาวิดคือรอคอยจนได้ยนิ เสี ยงกระบวนทัพเดินอยูท่ ี่ยอดหมู่ตน้
โพธิ์ (พระเจ้าไม่ได้ตรัสว่า เสี ยงกระบวนทัพเป็ นทูตสวรรค์ แต่น้ นั เป็ นกองทัพของทูตสวรรค์ที่ไป
ข้างหน้า เพื่อโจมตีกองทัพของคนฟี ลิสเตียอย่างแน่นอน)
การรอคอยพระเจ้าเป็ นสิ่ งยากสาหรับผูร้ ับใช้ สิ่ งที่ผรู ้ ับใช้ทุกคนมักจะพบก็คือปั ญหาเรื่ องการ
รอคอย โดยเฉพาะคนที่ร้อน เป็ นที่น่าเสี ยดายอย่างยิง่ ที่ผรู ้ ับใช้หลายคนต้องเสี ยชีวติ เพราะความใจร้อน
ของเขา...หลายครั้งพระเจ้าไม่ได้ตรัส แต่เขาใจร้อนจนรอพระเจ้าไม่ได้, พระเจ้ายังไม่ได้สั่งให้ทาแต่เขา
ก็ทา หรื อยังไม่ทนั สั่งให้ไป เขาก็ไป, พระเจ้ายังไม่ได้สั่งให้สร้าง แต่เขารี บสร้าง
ไม่ทราบว่า ดาวิดต้องรอที่จะได้ยนิ เสี ยงกระบวนทัพเดิมอยูท่ ี่ยอดหมู่ตน้ โพธิ์ นานเท่าใด? แต่
เขาก็รอคอย และกระทาตามสิ่ งที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้ ดาวิดเป็ นนักรบ เขาคงรู ้บางสิ่ งบางอย่างเพราะ
ชานาญและเคยผ่านศึกสงครามมาหลายครั้งแล้ว
ถ้าดาวิดคิดว่าตนรู ้ดีวา่ ใคร รวมทั้งพระเจ้าก็เท่ากับเขาไม่เข้าใจว่า “การให้พระเจ้าเสด็จไปก่อน
ทุกอย่างจะเรี ยบร้อย แต่ถา้ เรานาหน้าหรื อไปก่อนพระเจ้า พระองค์อาจจะไม่รับรองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น”
หลายครั้งท่านคงยอมรับว่า เราพึ่งพาประสบการณ์เดิม, เราไม่ได้เรี ยนรู ้ที่จะรอคอย และนาหน้าพระเจ้า
มากกว่าจะกระทาตามพระบัญชาของพระองค์ (ไม่ได้รอคอย)
“เคล็ดลับ” ของการประสบความสาเร็ จก็คือ การที่ผรู้ ับใช้เรี ยนรู้ที่จะรอคอยพระเจ้า และการรอ
คอยนั้นจะต้องมีวินยั , ต้องอดทน, ต้องมีความเชื่ อในพระเจ้า การรอคอยพระเจ้าเกี่ยวกับเวลา สาหรับ
พระเจ้านั้น พระองค์ทรงมีเวลาเพราะ “พระเจ้าอมตะ” แต่เรามตะ
คงมีคาตอบหลายประการว่าทาไม? พระเจ้าจึงให้ดาวิดรอคอยเสี ยงกระบวนทัพ (ทูตสวรรค์)
เดินที่ยอดหมูต่ น้ โพธิ์ ก่อนจะรี บบุกไปรบกับพวกฟี ลิสเตีย...
1. พระเจ้ามีพระประสงค์ให้ดาวิดพึ่งพระองค์
2. พระเจ้าทรงรู้จงั หวะ ที่จะรุ กไปโจมตีพวกฟี ลิสเตีย
3. ดาวิดไม่ใช่แม่ทพั แต่พระเจ้าทรงเป็ น “แม่ทพั ” ของทหารอิสราเอล
4. พระเจ้าจะรบสู้ศตั รู แทนอิสราเอล
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5. จะประทานชัยชนะแก่อิสราเอลหากดาวิดเชื่อฟังพระองค์
6. พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะฟี ลิสเตียรู ้วา่ พระเยโฮวาห์เป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้ (องค์เดียว)
7. ให้ลูกหลานของอิสราเอลเรี ยนบทเรี ยนนี้จึงบันทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
สุ ดท้ายคือให้เราซึ่ งเป็ นผูร้ ับใช้ในประเทศไทยทราบว่า เราควรรอคอยพระเจ้า เมื่อพระองค์ตรัส
เช่นนั้นกับเราเพราะชัยชนะเป็ นของเราแน่
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