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บทที ่1 เดก็ชำยดำวดิ 

(จำกสดุดีบทที ่23 ประกอบด้วยรูปภำพชุด และเร่ืองรำวจำกชีวติของดำวดิ) 

ข้อพระคัมภีร์ส ำหรับครู สดุดี 23: 1 ซามูเอล 17: 1-37, 16:1-13 
ข้อท่องจ ำ  “พระเจา้ทรงเล้ียงดูขา้พเจา้อยา่งเล้ียงแกะ ขา้พเจา้จะไม่ขดัสน” (สดุดี 23:1)  
“เราเป็นผูเ้ล้ียงท่ีดี ผูเ้ล้ียงท่ีดีนั้นยอ่มสละชีวติ
ของตนเพื่อฝงูแกะ” (ยอห์น10:11) 
รูปภำพชุด บทเรียนท่ีมาจากหนงัสือ 
สดุดีเหล่าน้ีมีรูปภาพประกอบแผน่ละบท 
ติดรูปภายสวยงามเหล่าน้ีลงบนกระดาษหนา  
หรือกระดาษแขง็สีอ่อน ๆ เพื่อใหรู้ปเด่นยิง่ข้ึน 
กระดาษหนาหรือกระดาษแข็งสีอ่อนท่ีติดรูป
นั้นตอ้งใหญ่กวา่รูปภาพนิดหน่อยทั้งส่ีดา้น เม่ือ
ติดรูปแลว้จะดูเป็นขอบและใหเ้ด็กดูภาพเหล่าน้ี
ขณะท่ีครูเล่า “เร่ืองประกอบท่ีเร้าความสนใจ 

เร่ืองประกอบทีเ่ร้ำควำมสนใจ คนเล้ียงแกะผูสู้งอายคุนหน่ึงขณะท่ีออกมายนืท่ีประตูกระโจม 
ไดถ้ามผูป้ระกาศคนหน่ึง ซ่ึงมาคา้งคืนอยูก่บัเขาวา่ “คุณเอาหนงัสือเร่ืองแกะมาอีกหรือเปล่าครับ” 

ผูป้ระกาศงงอยูส่ักครู่หน่ึง แลว้เขาก็นึกข้ึนไดว้า่ เม่ือเขามาเยีย่มคนเล้ียงแกะผูน้ี้คราวก่อน เขา
ไดอ่้านสดุดีบทท่ี 23 จากพระคมัภีร์ของเขาใหค้นเล้ียงแกะฟัง 

คนเล้ียงแกะผูสู้งอายรัุกหนงัสือสดุดี ก็เพราะวา่หนงัสือนั้นกล่าวถึงส่ิงท่ีเขารู้จกัและเขา้ใจดี คือ
พดูถึงแกะและคนเล้ียงแกะ ดงันั้นเขาจึงเรียกหนงัสือพระคมัภีร์วา่ “หนงัสือเร่ืองแกะ 

ถา้เราเปิดดูตอนกลาง ๆ เล่มของหนงัสือพระคมัภีร์ทั้งหมด เราจะพบหนงัสือสดุดี พระเจา้ได้
ทรงบอกใหช้ายคนหน่ึงช่ือดาวดิ เขียนบทเพลงสุดดีเกือบทั้งหมดส าหรับเรา ดาวิดไดเ้ขียนบทเพลงสดุดี
ท่ีเราก าลงัเรียนกนัไวอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ ดาวดิเองเคยเป็นเด็กเล้ียงแกะมาแลว้ ดงันั้นท่านจึงเขา้ใจไดดี้ใน
เร่ืองท่ีท่านเขียน 

พวกหนูมีใครบา้งท่ีท่องบทเพลงสดุดีบทท่ี 23 ทั้งบทได ้ ใหเ้ราเล่าบทน้ีทั้งบทพร้อม ๆ กนัดี
ไหม 
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หนูรู้ไหมวา่ผูเ้ล้ียงแกะท่ีดีอยา่งน่าอศัจรรย ์ ท่ีบทเพลงสดุดีบทน้ีกล่าวถึงนั้นเป็นใคร หนูจะรู้จกั
ท่านผูน้ั้นได ้

คร้ังหน่ึงในงานเล้ียงใหญ่ นกัแสดงผูมี้ช่ือคนหน่ึงไดถู้กขอร้องใหเ้ล่าบทเพลงสดุดีบทท่ี 23 ให้
ผูท่ี้มาในงานนั้นฟัง นกัแสดงรับปากวา่จะเล่า ถา้นกัเทศน์คนหน่ึงซ่ึงอยูใ่นงานเล้ียงนั้นดว้ย จะท า
เหมือนกนัหลงัจากท่ีเขาเล่าเสร็จแลว้ นกัเทศน์ก็ตกลง 

นกัแสดงคนนั้นเป็นคนพดูเก่งมาก เสียงของเขาก็เพราะ ใคร ๆ พากนัฟังอยา่งตั้งอกตั้งใจ  ผูฟั้ง
ต่างกรู้็สึกต่ืนเตน้ในวธีิการท่ีนกัแสดงเล่าบทเพลงสดุดีบทน้ี เม่ือนกัแสดงเล่าจบทุกคนก็พาตบมือให ้
ต่างคิดวา่นกัแสดงคนน้ีเป็นผูพ้ดูท่ีเก่งเหลือเกิน 

เม่ือนกัแสดงผูน้ั้นเล่าจบแลว้ นกัเทศน์ซ่ึงเป็นคนแก่มากก็ลุกข้ึนยนื แลว้ตั้งตน้เล่าบทเพลงสดุดี 
เสียงของท่านสั่น ท่านไม่ไดอ้อกท่าออกทางสวยงามประกอบเลย และในขณะท่ีท่านพดู ท่านก็หยดุบ่อย 
ๆ คลา้ย ๆ กบัวา่ ท่านก าลงัคิดถึงเน้ือความอนัอศัจรรยข์องบทเพลงสดุดีบทน้ี 

ดูเหมือนวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ไดต้รัสกบัผูฟั้งในงานเล้ียงนั้นโดยตรงทางท่านนกัเทศน์ผูน้ี้ 
เพราะเม่ือท่านเล่าจบไม่มีเสียงตบมือเลย คนส่วนมากก าลงัร้องไห ้ หลายคนนัง่กม้หนา้ เพราะเม่ือท่าน
นกัเทศน์ผูช้ราไดเ้ล่านั้น ค าวา่ “ผูเ้ล้ียงแกะท่ีดี” ก็กลบัมีความหมายลึกซ้ึง เป็นจริงเป็นจงัส าหรับพวกเขา 

นกัแสดงคนนั้นลูกข้ึนยนือีกคร้ังหน่ึง เขาเองกม้ศีรษะใหน้กัเทศน์ผูช้รารู้แลว้กล่าวกบัผูฟั้งวา่ 
“มิตรสหายทั้งหลาย ขา้พเจา้พดูเพราะหูของท่าน แต่ท่านผูน้ี้พดูจบัใจท่าน ความแตกต่างระหวา่งเราทั้ง
สองก็คือขา้พเจา้เล่าเพลงสดุดีได ้แต่ท่านผูน้ี้รู้ลึกไปถึงพระผูเ้ล้ียงแกะนั้นเดียว” 

หนูรู้ไหมวา่ผูเ้ล้ียงแกะท่ีกล่าวถึงในบทเพลงสดุดีท่ี 23 นั้นไม่ใช่ใครอ่ืนหรอก คือองคพ์ระเยซู
เจา้นัน่เอง ถา้หนูยงัไม่รับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดของหนูแลว้ละก็ วนัน้ีหนูก็จะรับพระองคไ์ด้
นัน่เป็นข่าวดีส าหรับหนูใช่ไหม ถา้หนูรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของหนูแลว้ หนูก็จะไดรู้้จกั
พระองคม์ากยิง่ข้ึน เม่ือเราเรียนบทเพลงสดุดีน้ีดว้ยกนั 

บทเพลงสดุดีนั้นใชส้ าหรับร้องเป็นเพลง และเราเรียกบทเพลงสดุดีท่ี 23 น้ีวา่ เป็น “บทเพลงท่ี
เพราะท่ีสุดเท่าท่ีเคยร้องมา” บทเพลงสดุดีกล่าวถึงบุคคลสองคนเท่านั้น บุคคลทั้งสองน้ีเป็นใคร ครูรู้วา่
หนูจะตอบครูได ้ ถูกแลว้ บทเพลงสดุดีกล่าวถึง องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และตวัเราหรือกล่าวถึงองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้และตวัหนู 

ใหเ้ราดูขอ้ท่องจ าขอ้แรกในสองขอ้ของบทเรียนวนัน้ีซิ (ใหเ้ด็กดูรูปภาพท่ี 1) “พระเจา้ทรงเล้ียง
ดูขา้พเจา้อยา่งน้ีแกะ ขา้พเจา้จะไม่ขดัสน” พระเจา้ทรงเล้ียงดูขา้พเจา้อยา่งเล้ียงแกะ” น่ีไม่ไดห้มายความ
วา่พระเจา้ทรงเล้ียงดูเราเหมือนกบัเราเป็นสัตว ์แต่หมายความวา่พระองคท์รงอยูใ่กลเ้รา เฝ้าดูแลเรา และ
เป็นห่วงเรา แมว้า่จะเป็นเวลากลางคืน เม่ือเรานอนหลบั หรือในเวลาท่ีเราอยูใ่นโรงเรียนหรืออยูท่ี่บา้น 
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หรือในเวลาเล่นก็ตาม พระองคท์รงเฝ้าดูแลเรา ทรงเล้ียงดูเราทุกชัว่โมง ทุกวนัท าไมถึงเป็นอยา่งนั้นล่ะ 
นัน่เป็นเพราะเราเป็นแกะของพระองค ์และพระองคท์รงรักเรานัน่เอง 

หนูรู้ความหมายค าพดูท่ีวา่ “ขา้พเจา้จะไม่ขดัสน” ไหม ค าวา่ “ขดัสน” หมายความวา่ “ขาดและ
อดอยาก” ขอ้น้ีก็หมายความวา่ “ขา้พเจา้จะไม่ขาดแคลนและไม่อดอยาก” น่ีก็หมายความวา่ เม่ือเรามี
พระเจา้เป็นผูเ้ล้ียงของเราแลว้ เราก็มีทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจ  าเป็นส าหรับชีวิตของเรา หนูอาจจะไม่มีทุกส่ิงทุก
อยา่งท่ีหนูอยากได ้แต่พระเจา้จะทรงดูแลหนูใหห้นูมีทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีหนูจ าเป็นตอ้งมี 

แต่ส าหรับดาวดิผูเ้ป็นเด็กเล้ียงแกะ ผูซ่ึ้งพระเจา้ไดท้รงตรัสกบัเขาใหเ้ขาเขียนสดุดีบทท่ี 23 ล่ะ
เป็นอยา่งไร หนูอยากจะฟังเร่ืองเก่ียวกบัเขาไหม หนูจะไดท้ราบวา่พระเจา้ไดท้รงดูแลรักษาดาวดิไว้
อยา่งไร และพระองคไ์ดป้ระทานทุกส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับเขาอยา่งไร 

กำรเล่ำเร่ือง 

ฉำกหน่ึง ดาวิดฆ่าสิงโตตวัหน่ึงกบัหมีตวัหน่ึง (1 ซามูเอล 17:34-39)  

 
พืน้ภำพหลงั (แบคกราวน์) ท่ีกลางแจง้ รูปเลข 1-7 
หนูอยากเป็นลูกคนสุดทอ้งของพอ่คุณแม่ และมีพี่ ๆ ถึง 7 คน ไหม ดาวดิซ่ึงเป็นเด็กเล้ียงแกะ 

เป็นนอ้งชายคนสุดทอ้ง ในจ านวนพี่นอ้งท่ีเป็นผูช้ายถึง 8 คน 
ดาวดิมีงานท่ีจะตอ้งท า เป็นงานพิเศษอยา่งหน่ึง คือเขาเล้ียงแกะของคุณพอ่ของเขา (ติดรูปดาวดิ

เขล 1 และรูปแกะลงในฉาก) ดาวดิดีดพิณได ้ ดงันั้นเวลาท่ีเขาเล้ียงแกะ เขาก็ดีดพิณและร้องเพลง
สรรเสริญพระเจา้ไปดว้ย 

บางทีในเวลาท่ีดาวดินัง่อยูบ่นเนินเขา และก าลงัเฝ้าฝงูแกะผูน้ั้นเขาก็คิดถึงพระเจา้และการ
อศัจรรยต่์าง ๆ ท่ีพระเจา้ไดท้รงกระท าต่อท าชาวอิสราเอลซ่ึงเป็นคนของพระองค ์ เขาคิดอีกดว้ยวา่ พระ
เจา้ก็ทรงเป็นเหมือนผูเ้ล้ียงแกะของเขา น่าแปลกไหมท่ีพระเจา้ไดท้รงใชใ้หเ้ขาเขียนเพลงสดุดีบทท่ี 23 
ท่ีเพราะมากบทน้ี เขาช่างมีความรู้ดีอะไรอยา่งนั้นในเร่ืองท่ีเขาเขียน! 

นอกจากพิณแลว้ ดาวดิก็ยงัมีสลิงอยูอ่นัหน่ึง (สลิงเป็นหนงัสัตวแ์ผน่เล็ก ๆ กวา้งพอใส่กอ้น
กรวดได ้ ท่ีปลายทั้งสองขา้งผกูติดกบัเชือกยาว ๆ วธีิใชก้็คือ เอากอ้นกรวดใส่ลงตรงกลางแผน่หนงันั้น 
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แลว้เหวีย่งหมุนไปรอบ ๆ เหนือศีรษะ จนแรงดีแลว้ก็เหวีย่งกอ้นกรวดจากแผน่หนงัสัตวน์ั้นไปถูกส่ิงท่ี
เป็นเป้า) ซ่ึงเขาหดัขวา้งจนเก่ง และขวา้งไดแ้ม่นย  า เขาใชอ้ะไรใส่ในสลิง เขาใส่กอ้นกรวดกลมเกล้ียงท่ี
เขาเก็บเอามาจากล าธาร เวลาซอ้มสลิงดาวดิจะตอ้งไปในท่ีโล่งกลางแจง้ซ่ึงไม่มีคนเลย ดาวดิไดใ้ชเ้วลา
หลายชัว่โมงเพลิดเพลินอยูก่บัการดีดพิณและซอ้มสลิงของเขา แต่ท่ีดีท่ีสุดก็คือ เม่ือเวลาดาวิดอยูค่น
เดียวนั้น ท าใหเ้ขามีเวลาท่ีมีความสุข เพราะอยูใ่กลชิ้ดสนิทกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงเป็นผูเ้ล้ียงท่ีดีเลิศ
ของเขา 

อยา่งไรก็ตาม ดาวิดไม่ไดเ้ฝ้าแกะผูอ้ยา่งสบายและสงบเสมอไปหรอก เพราะวนัหน่ึง ขณะท่ีเขา
ก าลงัเฝ้าฝงูแกะอยูน่ั้น ก็มีเหตุการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้เกิดข้ึน 

ดาวดิคงจะไดย้นิเสียงสวบสาบและเสียงอะไรบางอยา่งแอบยอ่งมาขา้งหลงั เขาหนัตวักลบัไป
ทนัทีอยา่งรวดเร็วราวกบัสายฟ้าแลบ ก็เห็นสิงโตใหญ่ตวัหน่ึง 

ก่อนท่ีดาวิดจะทนัคิดอะไร สิงโตก็ตะครุบลูกแกะเล็ก ๆ ตวัหน่ึงจากฝงูแลว้วิง่ไป 
ดาวดิวิง่ตามสิงโตไปทนัที เขาทุบตีจนสิงโตลม้ลง และช่วยชีวติลูกแกะเล็ก ๆ ออกมาจากปาก

สิงโตได ้(ติดรูปเลข 6) 
สิงโตใหญ่ท่ีมีก าลงัมากก็ลุกข้ึนตรงร่ีเขา้มาหาดาวิด โอ ดาวดิคงตอ้งเช่ือมัน่ไวใ้จในองคพ์ระผู ้

เป็นเจา้มากทีเดียว ในขณะท่ีเขาอยูต่ามล าพงักบัฝงูแกะในขณะนั้น! ไม่มีใครเลยท่ีจะช่วยเขา เขาจบัขน
คอสิงโตแลว้ตีมนัสุดแรง  แรงมากจนท าใหม้นัลม้ลงตามอยูต่รงนั้นเอง 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นพระผูเ้ล้ียงของดาวดิ และพระองคไ์ม่ไดท้รงใหด้าวิดขดัสนอะไรเลย
แมแ้ต่ก าลงักาย ดาวดิรู้สึกวา่พระเจา้ทรงเฝ้าดูแลเขาอยูต่ลอดเวลา และทรงประทานส่ิงท่ีจ  าเป็นใหแ้ก่เขา
ในเวลาอนัเหมาะสม 

วนัหน่ึง บางทีอาจจะเป็นวนัเดียวกบัท่ีดาวดิฆ่าสิงโตตายก็ไดเ้ราไม่ทราบก็มีหมีตวัหน่ึงเขา้มาท่ี
ฝงูแกะ (ติดรูปเลข 7) 

ดาวดิไดสู้้กบัหมีและฆ่าหมีตายดว้ย แทท่ี้จริงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นผูเ้ล้ียงและทรงเป็นผู ้
คุม้ครองป้องกนัของเขาดว้ย 

ฉำกสอง ดาวดิไดรั้บเลือกให้เป็นกษตัริย ์(1 ซามูเอล 16:5-13) 
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พืน้ภำพหลงั (แบคกราวน์) ท่ีกลางแจง้ รูปเลขท่ี 8-13 
หนูทั้งหลาย พระเจา้ไม่ไดท้รงพระประสงคจ์ะใหด้าวดิเป็นเด็กเล้ียงแกะตลอดไปหรอก พระ

เจา้ทรงมีงานส าคญักวา่น้ีให้ดาวดิท าในเวลาท่ีดาวดิก าลงัเล้ียงแกะอยูน่ั้น พระเจา้ก็ไดท้รงเตรียมเขาให้
พร้อมท่ีจะท างานท่ีส าคญักวา่น้ีแลว้ แน่นอน ดาวิดไม่รู้เร่ืองน้ีเลย คุณพ่อและพวกพี่ ๆ ทั้งเจด็ของเขาก็
ไม่รู้เร่ืองน้ีเหมือน แต่วนัหน่ึง ไดมี้เหตุการณ์ท่ีแปลกประหลาดเกิดข้ึน 

ในสมยันั้นยงัมีศาสดาพยากรณ์ผูห้น่ึงช่ือซามูเอล ซามูเอลรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มาก และท่านได้
ท างานทุกอยา่งเพื่อรับใชพ้ระเจา้ 

วนัหน่ึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รัสกบัซามูเอลวา่ “จงเอาน ้ามนัเติมในขวดเขาสัตวข์องท่านใหเ้ตม็
แลว้ก็ไป เราจะใหท้่านไปหายซิยัชาวเบธ็เลเฮม็ เหตุวา่ในพวกบุตรชายของเขานั้น เราจดัเลือกผูห้น่ึงไว้
แลว้ใหเ้ป็นกษตัริย”์ ยซิยัเป็นใคร ยซิยัเป็นคุณพอ่ของดาวดิ ดงันั้นก็หมายความวา่ลูกชายคนหน่ึงใน
จ านวน 8 คนของยซิยั จะไดเ้ป็นกษตัริยอ์งคใ์หญ่ของชาวอิสราเอล น่าต่ืนเตน้อะไรอยา่งนั้น! ลูกคน
ไหนนะจะไดเ้ป็นกษตัริย ์

ซามูเอลและยซิยัคงตอ้งคิดวา่ เอลีอาบผูเ้ป็นบุตรชายหวัปีเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงเลือกใหเ้ป็น
กษตัริยแ์น่ แน่นอนเป็นธรรมดาจะตอ้งคิดอยา่งนั้นเม่ือเอลีอาบมาปรากฏตวัต่อยซิยัและซามูเอล (ติดรูป 
8:9-10) ซามูเอลก็รีบพดูวา่ “ผูท่ี้ตอ้งชโลมของพระเยโฮวาห์เห็นจะอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์พระองคแ์ลว้” 

แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็ไดต้รัสกบัซามูเอล คลา้ย ๆ อยา่งน้ีวา่ “เราไม่ไดเ้ลือกเอลีอาบ เพราะเรา
ไม่ไดเ้ห็นแก่หนา้ตาหรือรูปร่างสูงของเขาเรามองดูลึกซ้ึงยิง่กวา่นั้น เรามองดูดวงจิต เจา้ก าลงัมองดู
รูปร่างหนา้ตาท่ีเห็นภาพนอก” 

ยซิยัก็พาลูกชายคนท่ีสองเขา้มาหาซามูเอล ลูกชายคนท่ีสองน้ีช่ืออะมีนาดาบ (ติดรูปเลข 11) แต่
ซามูเอลก็ตอ้งพดูวา่ “คนน้ีไมใ่ช่ผูท่ี้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเลือกไว”้ แลว้ลูกชายคนท่ีสามท่ีช่ือซามา (ติด
รูป 12) ก็เดินผา่นไป แต่ซามูเอลก็พดูข้ึนอีกวา่ “คนน้ีไม่ใช่ผูท่ี้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเลือกไว”้ ยซิยัจึงให้
บุตรชายอีกส่ีคนเดินผา่นไปต่อหนา้ศาสดาพยากรณ์ซามูเอล แต่ซามูเอลก็ตอ้งบอกยซิยัวา่ “องคพ์ระผู ้
เป็นเจา้มิไดท้รงเลือกคนเหล่าน้ีไว”้ (ติดรูปเลขท่ี 13) 

ผลสุดทา้ย ซามูเอลถามยซิยัวา่ “บุตรชายของท่านหมดเท่าน้ีหรือ” 
หนูทั้งหลาย ในท่ีสุดยซิยัก็นึกถึงดาวดิ ซ่ึงเป็นเด็กเล้ียงแกะข้ึนมาไดแ้ต่แน่นอนทีเดียว เขาคิด

ในใจวา่ พระเจา้คงไม่ทรงตอ้งการใหด้าวดิเป็นกษตัริย ์ ดาวดิเป็นแต่เพียงเด็กเล็ก ๆ ผูเ้ล้ียงแกะคนหน่ึง
เท่านั้น เป็นลูกคนเล็กในกระบวนลูกชายของฉนั ยซิยัไม่เคยแมแ้ต่คิดวา่ดาวิดเป็นผูท่ี้พระเจา้อาจทรง
เลือกใหเ้ป็นกษตัริยก์็ได ้! 

ยซิยัตอบซามูเอลวา่ “ยงัเหลืออยูแ่ต่บุตรสุดทอ้ง บดัน้ีก าลงัเล้ียงฝงูแกะอยู”่ 
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ซามูเอลจึงบอกยซิยัวา่ “ใหค้นไปตามเขามาเถิด เพราะเราจะไม่นัง่จนกวา่เขาจะมา 
หนูทั้งหลาย หนูอยากจะเห็นเวลาท่ีเด็กหนุ่มดาวดิผูเ้ป็นคนเล้ียงแกะเขา้มาอยูต่่อหนา้ซามูเอล

ไหม (ติดรูปเลขท่ี 1) บางทีเขาอาจจะถือสลิงติดมือมาดว้ยก็ได ้ ดูเขามีร่างกายแขง็แรงดี เพราะวา่เขาอยู่
ในท่ีกลางแจง้ซ่ึงโล่งกวา้งของพระเจา้ตลอดเวลาทุก ๆ วนั พระคมัภีร์ก็บอกเราดว้ยวา่ดาวดิเป็นคน
สวยงามรูปร่างน่าดู แต่นัน่ไม่ใช่เป็นเหตุท่ีพระเจา้ทรงเลือกเขา ไม่ใช่แน่ เพราะวา่พวกพี่ ๆ บางคนก็เป็น
คนสวยงามน่าดูเหมือนกนัแต่พระเจา้ทรงมองดูอะไรล่ะ ถูกแลว้ พระองคท์รงมองดูท่ีดวงจิต และดวง
จิตของดาวดินั้นก็ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจา้ 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสกบัซามูเอลวา่ “จงลุกข้ึน ชโลมเขาเถิดเพราะเป็นคนน้ีแหละ” ดงันั้นเด็ก
หนุ่มดาวดิซ่ึงเป็นคนเล้ียงแกะ ก็ไดเ้ป็นคนท่ีพระเจา้ไดท้รงเลือกไวใ้ห้เป็นกษตัริย ์ พวกพี่ ๆ ของดาวดิ
คงตอ้งแปลกใจมากทีเดียว ซามูเอลและยซิยัก็คงตอ้งแปลกใจมากดว้ย และคนสุดทา้ยก็คือดาวดิ หนูคิด
หรือเปล่าวา่ดาวิดเองก็แปลกใจเหมือนกนั แต่ในใจของเขาคงตอ้งมีความสุขเหลือเกิน เม่ือคิดวา่พระเจา้
ไดท้รงเลือกเขา 

ครูแน่ใจวา่ หนูคงคิดวา่ดาวิดตรงไป พระราชวงัทนัทีเพื่อจะเป็นกษตัริยใ์ช่ไหมหนูทั้งหลายเรา
อยากใหเ้ป็นอยา่งนั้นใช่ไหม แต่ดาวดิไม่ไดเ้ป็นกษตัริยท์นัที เพราะนัน่ไม่ใช่วธีิการของพระเจา้ พระเจา้
ทรงตอ้งท าใหด้าวดิเหมาะสมพร้อมท่ีจะเป็นกษตัริยเ์สียก่อน 

เห็นไหม ดาวดิเป็นลูกแกะแท ้ ๆ ของพระเจา้ เช่นเดียวกบัพวกหนูท่ีไดรั้บพระองคเ์ป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดแลว้ ลูกแกะเรียนรู้จกัท่ีจะรักและไวว้างใจในคนเล้ียงของตนมากยิง่ข้ึนทุกที ๆ ในขณะท่ี
คนเล้ียงเฝ้าดูแลแกะอยา่งเอาใจใส่ตลอดเวลา และจดัหาส่ิงท่ีขดัสนในชีวติใหแ้ก่มนัทุก ๆ วนัพระเจา้
ทรงตอ้งการใหด้าวดิเรียนรู้จกัท่ีจะรักและไวใ้นใจพระองคต์ลอดไป 

เวลาผา่นไปอีกหลายปี ก่อนท่ีเด็กหนุ่มดาวดิจะไดเ้ป็นกษตัริยแ์ละตลอดเวลาเหล่านั้น พระเจา้
ไดท้รงอบรมและเตรียมดาวิดไวเ้สมอส าหรับหนา้ท่ีการงานอนัส าคญัน้ี ในตอนน้ีเอง ท่ีดาวดิไดเ้รียนรู้
จกั ท่ีจะพดูออกมาจากใจจริงของเขาวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเล้ียงดูขา้พเจา้อยา่งเล้ียงแกะ ขา้พเจา้จะ
ไม่ขดัสน” 

หนูอยากจะฟังเร่ืองดาวดิต่อไปอีกไหม เรามีเร่ืองท่ีน่าต่ืนเตน้อีกหา้เร่ืองเก่ียวกบัดาวิด หนูมาให้
ไดน้ะ อยา่ขาดเรียนเลยสักบทเดียว ไดไ้หมต่อไปเราจะไดเ้รียนเร่ืองวธีิท่ีดาวิดฆ่ายกัษใ์หญ่ เร่ืองเพื่อน
คู่หูท่ีดีของเขาคือ โยนาธาน เร่ืองดาวดิช่วยชีวิตกษตัริยซ์าอูล แลว้เราก็จะเรียนเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เม่ือ
ดาวดิไดส้วมมงกุฏเป็นกษตัริยแ์ลว้ ทุกอาทิตยท่ี์เราเรียนบทเรียนแต่ละบท จะมีรูปภายสวยงามเก่ียวกบั
บทเพลงสดุดีท่ี 23 น้ีใหห้นูดูดว้ย ขอให้หนูตั้งใจมาเรียน และทุกคร้ังท่ีมาขอให้น าเพื่อนมาดว้ยเพื่อเขา
จะไดเ้พลิดเพลินในการฟังเร่ือง และดูรูปภาพร่วมกบัหนูดว้ย 
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กำรปิดประชุม 

ก่อนท่ีเราจะปิดประชุม หนูทั้งหลาย ครูอยากจะเล่าเร่ืองเด็กชายเล็ก ๆ คนหน่ึงใหห้นูฟัง เด็ก
คนน้ีอยูใ่นประเทศสกอตแลนด ์ เขาช่ือบอบบ่ี บอบบ่ีก็เป็นเด็กเล้ียงแกะดว้ย บอบบ่ีรักพระค าของพระ
เจา้ เม่ือศิษยาภิบาลของเขาสอนขอ้พระคมัภีร์ให้เขา เขาก็พยายามท่ีจะจ าขอ้พระคมัภีร์เหล่านั้นใหไ้ด ้
เพื่อเขาจะไดนึ้กถึงเวลาท่ีเขาก าลงัเล้ียงแกะ 

ท่านศิษยาภิบาลผูใ้จดีไดส้อนบทเพลงสดุดีท่ี 23 ใหบ้อบบ่ี ท่านรู้วา่บอบบ่ีรักแกะของเขามาก 
บอบบ่ีรักพระเยซูเจา้ดว้ย เพราะวา่เขาทูลขอใหพ้ระองคท์รงเป็นพระผูช่้วยให้รอดของเขา 

หลงัจากท่ีบอบบ่ีไดรั้บพระเยซูเจา้เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขาแลว้เขารู้วา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
เป็นผูเ้ล้ียงเขา ถึงแมใ้นเวลาท่ีเขาก าลงัเล้ียงแกะอยู ่พระองคก์็ทรงดูแลรักษาเขา 

วนัหน่ึงขณะท่ีบอบบ่ีก าลงัเล้ียงแกะอยู ่ก็เกิดพายใุหญ่พดัแรงไปทัว่ทุ่งหญา้และเนินเขา ทอ้งฟ้า
มืดไปหมด บอบบ่ีหลงทางและเดินลม้ทุกคลุกคลานไปในความมืดจนตกหนา้ผา เม่ือมีคนไปพบเขา เขา
ตายเสียแลว้ 

แต่มีรอยยิม้อยา่งเป็นสุขปรากฏอยูบ่นใบหนา้ของบอบบ่ี แมว้า่ทั้งคุณแม่และศิษยาภิบาลของ
บอบบ่ี จะคิดถึงบอบบ่ีสักเพียงไรก็ตามทั้งสองก็รู้วา่บอบบ่ีไดไ้ปอยูก่บัพระผูเ้ล้ียงของเขาแลว้ 

หนูทั้งหลายพดูวา่ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเล้ียงดูขา้พเจา้อยา่งเล้ียงแกะไดไ้หม หนูพดูไดถ้า้หนู
รับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอดของหนูแลว้ขอ้ท่องจ าของเราบอกวา่ พระเยซูตรัสวา่ “เราเป็นผูเ้ล้ียงท่ีดี 
ผูเ้ล้ียงท่ีดียอ่มสละชีวติของตนเพื่อฝงูแกะ” พระเยซูทรงลสะชีวติของพระองคเ์พื่อเราแลว้ เม่ือพระองค์
ทรงตายบนไมก้างเขน พระองคไ์ดท้รงรับเอาความบาปทั้งหมดและการชัว่ร้ายทั้งหลายของเราไปไวท่ี้
พระกายของพระองคแ์ต่เพียงผูเ้ดียวเพื่อเราไดรั้บการยกโทษ 

พระค าของพระเจา้บอกเราวา่ทุกคนไดท้  าผดิบาป(โรม 3:23) พระค าของพระเจา้บอกเราดว้ยวา่ 
ถา้เรามาหาพระเจา้โดยรู้ส านึกวา่เราเป็นคนผิดบาปดว้ย พระองคจ์ะทรงยกโทษใหเ้รา เพราะวา่พระเยซู
ไดท้รงตายเพื่อเราแลว้ พระองคไ์ดท้รงรับเอาความบาปของเราไป และไดท้รงตายแทนเราแลว้  
(2 โครินธ์ 5:21) 

เม่ือเรารับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเรา เราก็บงัเกิดใหม่ในครอบครัวของพระเจา้ 
(ยอห์น 1:12) เราก็ไดเ้ป็นบุตรคนหน่ึงของพระองค ์ ไดเ้ป็นลูกแกะตวัหน่ึงของพระองค ์ และพระองคก์็
เป็นผูเ้ล้ียงของเรา ในฐานะท่ีพระองคท์รงเป็นผูเ้ล้ียงของเรา พระองคจ์ะทรงเอาใจใส่ดูแลรักษาเรา 

หนูอยากจะรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของหนูวนัน้ีไหม ใหเ้ราอธิษฐานกนัเถอะ และ
ส าหรับเด็ก ๆ ท่ีอยากรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอดของหนู เม่ือเลิกเรียนแลว้ก็ขอใหอ้ยูอี่กสักครู่
หน่ึง ครูจะอธิบายใหห้นูฟังวา่ หนูจะรับพระองคแ์ละใหพ้ระองคเ์ป็นพระผูเ้ล้ียงของหนูไดอ้ยา่งไร 
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บทที ่2 ดำวดิฆ่ำมนุษย์ยกัษ์ 

ข้อพระคัมภีร์ส ำหรับครู สดุดี 23,1 ซามูเอล 16:14 ถึง 17:58 
ข้อท่องจ ำ “พระองคท์รงกระท าใหข้า้พเจา้นอนลงท่ีทุ่งหญา้เขียวสดพระองคท์รงน าขา้พเจา้ไป

ริมน ้าแดนสงบ” 

เร่ืองประกอบทีเ่ร้ำควำมสนใจ 

หนูทั้งหลาย เราก าลงัเรียนพระคมัภีร์ช่ือหนงัสืออะไร ถูกแลว้เรียนสดุดีบทท่ี 23 พระเจา้ไดท้รง
ใชใ้ครเขียนบทเพลงสดุดีน้ีส าหรับเรา ถูกแลว้พระเจา้ไดท้รงใชด้าวดิซ่ึงเคยเป็นเด็กเล้ียงแกะ เราจะหา
หนงัสือสดุดีบทท่ี 23 ในหนงัสือพระคมัภีร์ไดอ้ยา่งไร ถูกแลว้ ถา้เราถือหนงัสือพระคมัภีร์แลว้เปิด
ตอนกลางออก เราก็จะพบหนงัสือสดุดีบทท่ี 23 

หนงัสือเพลงสดุดีมีถึง 150 บท ดาวดิเป็นผูเ้ขียนเกือบทั้งหมดหนงัสือสดุดีน้ีไดเ้ขียนไวห้ลาย
ร้อยหลายพนัปีมาแลว้ คนท่ีรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ชอบหนงัสือสดุดีน้ีมาก แต่บทท่ีเขาชอบมากท่ีสุดคือ
บทท่ี 23 ใหเ้ราอ่านพร้อม ๆ กนัดีไหม 

บางคนเรียกบทเพลงสดุดีท่ี 23 น้ีวา่ เป็น”เพชรพลอยล ้าค่าแห่งเพลงสดุดี” บางคนก็เรียกวา่เป็น 
“สดุดีเหนือสดุดี” “ยอดสดุดี” แน่ทีเดียวบทเพลงท่ี 23 น้ีเป็นบทเพลงท่ีดีท่ีสุด 

คร้ังหน่ึงมีเจา้ชายองคห์น่ึงไดถู้กขงัอยูใ่นคุกเก่า ๆ ท่ีสกปรกเป็นเวลานานถึง 33 ปี พระองคท์รง
เงียบเหงาและทนทุกขท์รมานมากพอส้ินปีท่ี 33 พระองคก์็ส้ินพระชนม ์ 

ภายหลงัท่ีพระองคส้ิ์นพระชนมแ์ลว้ ก็มีคนพบถอ้ยค าเขียนไวท่ี้ฝาผนงัคุกวา่ “บทเพลงสดุดีท่ี 
23 เป็นบทท่ีดีท่ีสุด และไพเราะท่ีสุดของพระคมัภีร์” 

เจา้ชายไม่เพียงแต่รู้จกับทเพลงสดุดีเท่านั้น แต่พระองคท์รงรู้จกัพระผูเ้ล้ียงท่ีดี ท่ีบทเพลงสดุดี
ไดก้ล่าวถึงดว้ย คือองคพ์ระเยซูเจา้นั้นเอง 

และในระหวา่งวนัคืนอนัยาวนาน และเงียบเหงาเปล่าเปล่ียวท่ีเจา้ชายถูกขงัอยูใ่นคุกมืดนั้น 
เจา้ชายไดพ้บ วา่ความอ่ิมหน าของจิตใจ คือความยนิดีและความสงบนั้น เจา้ชายไดพ้บแลว้ในองคพ์ระ
เยซู  

หนูจ ารูปสวยงามรูปน้ีไดไ้หม ท่ีครูไดใ้หห้นูดูแลว้เม่ืออาทิตยก่์อน(ชูรูปภาพรูปท่ี 1 ใหเ้ด็กดู) 
เราเรียนแลว้วา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นพระผูเ้ล้ียงของเรา และเราจะไม่ขดัสนอะไรเลย เพราะพระองค์
ทรงเอาใจใส่ต่อเรา ทรงดูแลรักษาเรา และทรงสละชีวติของพระองคบ์นไมก้างเขนเพื่อเราจะไดรั้บ
ความรอด พระผูเ้ล้ียงผูป้ระเสริฐนั้นคือพระเยซูเจา้ 
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เราตอ้งท าอยา่งไรเพื่อจะไดเ้ป็นลูกแกะของพระองค ์ ถูกแลว้เราตอ้งเช่ือพึ่งในพระเยซูคริสตเจา้ 
และรับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเราเอง 

หนูรู้จกัพระผูเ้ล้ียงพระองคน้ี์วา่ ทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของหนูแลว้หรือยงั หนูรับพระองค์
ไวใ้นจิตใจของหนูแลว้หรือยงั วนัน้ีหนูรับพระองคเ์ป็นพระเจา้ของหนูเองไดแ้ลว้ น่าอศัจรรยใ์ช่ไหม 

เอาละ ใหเ้ราคิดถึงขอ้พระคมัภีร์ขอ้ท่ีสองในบทเพลงสดุดีท่ี 23 ซิ (ชูรูปภาพรูปท่ี 2 ใหเ้ด็กดู) 
ตามธรรมดาแกะและผูท่ี้เล้ียงอยูใ่นคอกตลอดคืน พอถึงเวลาเชา้ผูเ้ล้ียงก็เรียกแกะใหม้ารวมกนั แลว้
น าออกไปใหกิ้นหญา้อ่อน ๆ ท่ีทุ่งนา และหาน ้าด่ืมในล าธาร 

ขอ้ท่องจ าท่ีสองน้ีบอกเราวา่ “พระองค ์ (พระผูเ้ล้ียง) ทรงกระท าใหข้า้พเจา้นอนลงท่ีทุ่งหญา้
เขียวสด พระองคท์รงน าขา้พเจา้ไปริมน ้าแดนสงบ” เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ล้ียงท่ีจะพาแกะไปเล้ียงใหกิ้นหญา้
อยา่งอ่ิมหน าส าราญ และจดัหาน ้าใหแ้กะด่ืมอยา่งเพียงพอดว้ย 

แกะไม่สามารถด่ืมน ้าท่ีก าลงัไหลเช่ียวในล าธารได ้ เพราะน ้าจะไหลเปียกขน และกระแสน ้าท่ี
ไหลเช่ียวนั้นจะพดัแกะใหล้อยไปโดยไม่สามารถช่วยตวัเองไดเ้ลย คนเล้ียงตอ้งหาท่ีท่ีน ้ าน่ิง ๆ ใหแ้กะ
ด่ืม บางทีก็ท าเข่ือนกั้นขงัน ้าไวใ้นล าธารเล็ก ๆ เหมือนท่ีพวกหนูบางคนท าเวลาเล่นกนั และบางทีคน
เล้ียงก็จะเตรียมรางน ้าไว ้ แลว้ตกัน ้ามาเทใส่ไวใ้นรางเพื่อใหแ้กะด่ืม หรือบางทีคนเล้ียงก็จะหาบ่อน ้าท่ีมี
น ้าน่ิงส าหรับให้แกะด่ืม 

แต่ผูเ้ล้ียงผูสุ้ภาพอ่อนโยนเอาใจใส่ดูแลแกะอยูต่ลอดวนั เขาน ามนัไปท่ีทุ่งหญา้เขียวสดท่ีมนัจะ
ไดมี้หญา้ดี ๆ กิน และเขาน ามนัไปท่ีน ้าน่ิงท่ีมนัจะไดด่ื้มน ้าอยา่งจุใจและปลอดภยั 

หนูทั้งหลาย หญา้เขียวสดเป็นอาหารและเป็นภาพแสดงถึงส่ิงอศัจรรยม์ากอยา่งหน่ึง คือเป็น
ภาพแสดงถึงพระค าของพระเจา้เอง คือพระคมัภีร์เป็นอาหารส าหรับจิตวิญญาณของเรา พระค าของพระ
เจา้หวานยิง่กวา่น ้าผึ้ง (สดุดี 19:10) ถา้เราศึกษาพระค าของพระเจา้ เราจะเจริญและรู้จกัพระเจา้ดียิง่ข้ึน 
เราเรียนรู้วธีิด าเนินชีวิตใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ก็โดยทางพระค าของพระเจา้อีกเหมือนกนั เหตุผลใน
การท่ีเรามีคณะข่าวดีก็เพื่อจะใหพ้ระค าของพระเจา้แก่เด็ก ๆ ทั้งหญิงชาย พระคมัภีร์เป็นอาหารซ่ึงพวก
เราท่ีเป็นคริสเตียนจ าเป็นตอ้งรับ เพื่อจะไดเ้จริญเติบโตข้ึนอยา่งแขง็แรง ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และเป็น
เหมือนพระองคม์ากยิง่ข้ึน 

น ้าน่ิงท่ีแกะด่ืมนั้นก็เปรียบกบัส่ิงหน่ึงซ่ึงน่าอศัจรรย ์ คือเปรียบถึงพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระ
เจา้ทรงประทานใหแ้ก่เด็กหญิงชายทั้งหลายท่ีรับเช่ือพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขาเองแลว้ พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิก็คือพระเจา้และพระองคเ์สด็จมาสถิตในจิตใจของเด็กทุกคนท่ีไดรั้บความรอดแลว้ น่ี
เป็นข่าวประเสริฐเพราะวา่พระองคท์รงเป็นเพื่อนท่ีแสนจะประหลาดอศัจรรยที์เดียว พระองคท์รง
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ปลอบใจเราเวลาท่ีเราเศร้าโศกเสียใจ พระองคท์รงช่วยเราเวลาท่ีเราไดรั้บความล าบาก พระองคท์รงน า
ความยนิดีความรักและความสงบสุขมาใหเ้รา 

หนูอยากฟังเร่ืองเก่ียวกบัดาวิดอีกเร่ืองหน่ึงไหม หนูคงจ าไดว้า่คร้ังท่ีแลว้ ครูไดเ้ล่าวา่ดาวดิได้
ฆ่าสิงโตตวัหน่ึงและหมีตวัหน่ึงในขณะท่ีเขาก าลงัเล้ียงแกะอยู ่ แมว้า่ดาวดิเป็นแต่เพียงเด็กเล้ียงแกะก็
ตาม ดาวดิท าอยา่งนั้นเพราะเขาไวว้างใจในพระผูเ้ล้ียงผูน่้าอศัจรรยย์ิง่ของเขา เราไดเ้รียนแลว้อีก
เหมือนกนัวา่พระเจา้ไดท้รงเลือกดาวดิใหเ้ป็นกษตัริย ์ เขาไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกษตัริยท์นัทีหรือเปล่า 
เปล่า เพราะวา่พระเจา้ก าลงัจะอบรมดาวิดเพื่อดาวดิจะไดเ้ป็นกษตัริยท่ี์มีสติปัญญา วนัน้ีเราจะเรียนบาง
เหตุการณ์ท่ีพระเจา้ทรงยอมใหเ้กิดข้ึนกบัดาวดิเพื่อเตรียมดาวดิใหเ้หมาะกบัการเป็นกษตัริย ์ หนูจะได้
เห็นวา่เกิดอะไรข้ึน เน่ืองดว้ยท่ีดาวดิรู้จกัพระค าของพระเจา้และพระวญิญาณบริสุทธ์ิสถิตอยูก่บัดาวดิ 

กำรเล่ำเร่ือง 

จำกหน่ึง ดาวิดดีดพิณถวายกษตัริยซ์าอูล (1 ซามูเอล 16:14-23)  

 
พืน้ภำพหลงั ภายในพระราชวงั รูปเลข 14-17) 
เม่ือดาวิดยงัเป็นเด็กเล้ียงแกะอยู ่ คือก่อนเวลาท่ีดาวิดจะไดเ้ป็นกษตัริยน์ั้น ประเทศอิสราเอลมี

กษตัริยป์กครองอยูแ่ลว้ ทรงพระนามวา่กษตัริยซ์ามูล วนัหน่ึงซามูลประชวร (ป่วยลง) เพราะมีมารร้าย
เขา้สิงอยู ่ ขา้ราชการของซาอูลกราบทูลแนะน าใหพ้ระองคห์าผูช้  านาญในการดีดพิณใหม้าดีดพิณถวาย
พระองคใ์นพระราชวงั 

ขา้ราชการคนหน่ึงรู้จกัคนท่ีเหมาะสมส าหรับงานน้ีคือดาวดิเด็กเล้ียงแกะ ขา้ราชการคนนั้น
กราบทูลวา่ดาวดิช านาญทางดีดพิณมาก ทั้งเป็นคนแขง็แรงและเป็นคนรูปงาม และท่ีส าคญัท่ีสุดคือวา่ 
“พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก่บัเขา” ดงันั้นซาอูลจึงทรงใชข้า้ราชการไปหายซิยัผูเ้ป็นคุณพอ่ของดาวดิ 
และตรัสสั่งวา่ “จงใหด้าวดิบุตรผูเ้ล้ียงฝงูแกะมาเฝ้าเรา” ดาวดิก็มาเฝ้ากษตัริยซ์าอูลและยนือยูเ่ฉพาะพระ
พกัตร์พระองค ์ ซาอูลรักดาวดิมากและโปรดใหด้าวดิมีหนา้ท่ีถือเคร่ืองอาวธุใหพ้ระองค ์ ทุกคร้ังท่ีมาร
ร้ายเขา้สิงพระองค ์ ดาวิดก็ดีดพิณถวาย เพราะวา่ดาวดิไดเ้ล้ียงจิตวญิญาณของเขาดว้ยพระค าของพระเจา้
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ซ่ึงเปรียบเสมือนทุ่งหญา้เขียวสด และเพราะวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดส้ถิตอยูก่บัดาวดิ เพราะฉะนั้น
การดีดพิณถวายของดาวดินั้นจึงช่วยใหก้ษตัริยซ์าอูลรู้สึกสบายพระทยัข้ึน 

ดาวดิเป็นเด็กหนุ่มท่ีมีสติปัญญา เขาไม่เคยบอกซาอูลเลยวา่ สักวนัหน่ึงเขาเองจะไดเ้ป็นกษตัริย ์
และไม่เคยบอกซาอูลดว้ยวา่ ซามูเอลไดช้โลมเขาไวแ้ลว้ เขาเพียงแต่คอยพระเจา้ดว้ยความไวว้างใจ
พระองคว์า่ เม่ือถึงเวลาก าหนดพระเจา้จะทรงตั้งเขาให้เป็นกษตัริยป์ระทบับนราชบลัลงักส์ าหรับเวลาน้ี 
เขาไดรั้บใชก้ษตัริยด์ว้ยความถ่อมสุภาพและดว้ย
ความเช่ือฟัง 

ฉำกสอง ดาวดิกบัพวกพี่ชาย 
ของเขา (ซามูเอล 17:15-30)  
พืน้ภำพหลงั ท่ีกลางแจง้รูปเลข 

10,11,12,18,19,20 
เม่ือกษตัริยซ์ามูลรู้สึกค่อยสบายพระทยั

ข้ึนแลว้ ดาวดิก็ไดก้ลบัไปเล้ียงแกะใหคุ้ณพอ่ของ
เขาตามเดิม เม่ือดาวดิก าลงัเล้ียงแกะอยูน่ั้น ก็มีเร่ืองน่าตกใจเกิดข้ึนในกองทพัอิสราเอล คือมีทหาร
ชาวฟารีสีคนหน่ึงรูปร่างใหญ่โตราวกบัยกัษ ์สูงเกือบ 10 ฟุต (วดัใหเ้ด็กดู) ทหารผูน้ี้อยูฝ่่ายฟาริสี ซ่ึงเป็น
ศตัรูของอิสราเอล ไดอ้อกมาปรากฏตวัและไดท้า้ทายพวกอิสราเอล มนัตะโกนวา่ “จงเลือกผูห้น่ึงใหล้ง
มาสู้เราแทนพวกเจา้ถึงแมน้เขามีชยัชนะฆ่าเราตาย พวกเราจึงจะยอมเป็นทาสพวกเจา้ ถา้แมเ้รามีชยัชนะ
ฆ่าเขาตาย พวกเจา้ตอ้งยอมเป็นทาสปฎิบติัเรา” 

เจา้มนุษยร่์างใหญ่คนน้ีช่ือโกละยธัไดอ้อกมาทา้ทุกเชา้ทุกเยน็เป็นเวลาถึงส่ีสิบวนั เดินไปมา
ใกลก้องทพัอิสราเอล ทา้ทายใหก้องทพัอิสราเอลส่งคนออกไปต่อสู้กบัมนั ทหารอิสราเอลทุกคนกลวั
มาก พากนัหนีไปหมด 

พี่ชายของดาวดิสามคนเป็นทหารอยูใ่นกองทพัอิสราเอล วนัหน่ึงคุณพ่อของดาวดิไดใ้หด้าวดิ
เอาขา้วกบัขนมไปส่งใหพ้ี่ชาย และใหถ้ามถึงทุกขสุ์ขของพี่ชายดว้ย เม่ือดาวดิเขา้ใกลท่ี้กองทพัตั้งอยูน่ั้น 
ก็ไดย้นิค าทา้ทายของโกละยธั ทั้งไดเ้ห็นพวกทหารต่างพากนัวิง่หนีเพราะความกลวัดว้ย 

ดาวดิจึงถามวา่ “เป็นผูใ้ดเล่า จึงองอาจทา้ทายกองทพัแห่งพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” 
เม่ือเอลีอาบพี่ชายใหญ่ของดาวดิไดย้นิดาวิดพดูอยา่งนั้นก็โกรธมากจึงถามวา่ “นอ้งลงมาน้ีดว้ย

เหตุใดเล่า แกะฝงูนอ้ยท่ีในป่านั้นไดฝ้ากไวก้บัใคร พี่รู้ความเยอ่หยิง่และความด้ือดา้นในใจของนอ้งแลว้ 
นอ้งลงมาก็เพื่อจะดูการสงครามเท่านั้น” 

ดาวดิตอบเบา ๆ “บดัน้ีนอ้งไดท้  าอะไรเล่า มีเหตุแลว้มิใช่หรือ” 
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แลว้ดาวดิก็หนัไปถามท่ีอยูใ่กล ้ ๆ วา่ “เป็นผูใ้ดเล่า จึงองอาจทา้ทายกองทพัแห่งพระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์อยู่” ดาวดิคงจ าเร่ืองในพระคมัภีร์ท่ีพระเจา้ไดท้รงปลดปล่อยประชาชนของพระองคใ์หพ้น้
จากชาวอิยปิตไ์ดดี้ทีเดียว และคงจ าไดว้า่พระเจา้ไดท้รงท าใหก้ าแพงเมืองยรีโฆพงัลง 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงใชพ้ระค าของพระ
เจา้เป็นทางช่วยใหด้าวดิมีสติปัญญาและกลา้หาญ ดา
วดิจึงถามคนเหล่านั้นวา่ “เราจะกลวัไปท าไมในเม่ือ
พระเจา้ทรงอยูฝ่่ายเรา” 

ฉำกสำม ดาวดิเฝ้าซาอูล 
( 1 ซามูเอล 17:31-39) 
พืน้ภำพหลงั ภายในพระราชวงั รูปเลข 

1,14,15,16,21 
เม่ือซาอูลไดย้นิค าพดูของดาวดิ จึงรับสั่งเรียกดาวิดใหม้าเฝ้าดาวดิใหม้าเฝ้า 
ดาวดิจึงทูลซามูลวา่ “อยา่ให้ผูใ้ดตกใจ กลวัชาวฟาริสีคนน้ีขา้พเจา้ขอรับอาสาไปสู้เขา” 
ซาอูลรับสั่งแก่ดาวดิวา่ “เจา้ไม่สามารถจะไปต่อสู้กบัชาวฟาริสีคนน้ีได ้ ดว้ยเจา้ยงัเป็นแต่เด็ก

หนุ่ม” 
ดาวดิเองก็รู้ตวัดีวา่เป็นแต่เพียงเด็กหนุ่ม และไม่เคยไดฝึ้กหดัวชิาทหารเลย เขารู้วา่ไม่มีใครคิด

วา่เขาจะสามารถฆ่ามนุษยย์กัษน์ั้นไดด้าวดิอาจเปล่ียนใจและกลบับา้นเสียก็ได ้ แต่แทนท่ีดาวดิจะท า
อยา่งนั้นเขากลบัอยูต่่อไปและวางใจในพระเจา้ 

ดาวดิไดทู้ลซาอูลใหท้ราบถึงเร่ืองท่ีเขาฆ่าสิงโตและหมี และไดทู้ลวา่ “พระเยโฮวาห์ทรงช่วย
ใหข้า้พเจา้ใหร้อดจากเล็บเทา้สิงโต และจากเล็บหมีพระองคค์งจะทรงช่วยใหข้า้พเจา้รอดจากมือชาวฟา
ริสีคนน้ีดว้ย” ซาอูลจึงสั่งแก่ดาวดิวา่ “ไปเถิด ขอใหพ้ระเยโฮวาห์สถิตอยูด่ว้ย” 

ซาอูลทรงสั่งใหเ้อาหมวกเกราะทองเหลืองมาให้ดาวดิสวม แลว้ทรงสวมเส้ือเกราะเกล็ดอนั
หนกัใหด้าวดิดว้ย แต่ดาวิดกลบัถอดเคร่ืองเหล่านั้นออกทั้งหมด เพราะเขาพดูวา่เขาไม่ “เหมาะกบัเคร่ือง
เหล่าน้ี” หรือพดูอีกอยา่งหน่ึงวา่เขาไม่เคยต่อสู้โดยสวมเคร่ืองเหล่าน้ีมาก่อนเลย แทนท่ีจะเอาเคร่ือง
เหล่าน้ี เด็กหนุ่มดาวดิกลบัเก็บกอ้นกรวดเกล้ียง ๆ หา้กอ้นจากล าธาร ใส่ไวใ้นยา่มของเขา ทั้งไดเ้อาสลิง
ส าหรับเหวีย่งขวา้งกอ้นหินติดมือไปดว้ย 
 

ฉำกส่ี ดาวดิฆ่าโกละยธั 
(1 ซามูเอล 17: 40-58) 
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พืน้ภำพหลงั ท่ีกลางแจง้ รูปเลข 22,23  
หนูทั้งหลาย ลองนึกวาดภาพดูซิวา่ จะเกิดอะไรข้ึนท่ีสนามรบในวนันั้น ดาวิดไดเ้ขา้ต่อสู้กบั

มนุษยย์กัษผ์ูมี้ก  าลงัมหาศาล โดยไวว้างใจในพระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ ดาวดิมีแต่สลิงกบั
กรวดเกล้ียง ๆ หา้กอ้นท่ีเก็บมาจากล าธารเท่านั้น 

แต่ส่วนโกละยธัสวมเส้ือเกราะหนา สวมหมวกเกราะ สะพายกระบ่ีถือดาบและโล่ห์ดว้ย  เจา้
มนุษยย์กัษส่์งเสียงค ารามออกมาดว้ยความโกรธวา่ “จงมาหาเราเถิด เราจะแล่เน้ือใหแ้ก่นกในอากาศและ
สัตวใ์นทุ่งนา” 

ดาวดิตอบวา่ “เจา้เขา้มาหาเราดว้ยดาบและหอกยาวหอกสั้น แต่ฝ่ายเรามาเจา้ดว้ยนามแห่งพระ
เยโฮวาห์ของพลโยธา พระเจา้แห่งกองทพัอิสราเอล วนัน้ีแหละ พระเยโฮวาห์จะทรงมอบเจา้ไวใ้นมือ
ของเรา เราจะฆ่าตดัศีรษะเสียใหข้าด...เพื่อบรรดาชาวโลกจะไดรู้้วา่ชาติอิสราเอลมีพระเจา้ทรงสถิตอยู่
ดว้ย ทั้งบรรดาท่ีประชุมน้ีจะไดรู้้วา่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยใหร้อดโดยมิไดใ้ชก้ระบ่ีหรือหอก เพราะวา่
การสงครามนั้นเป็นของพระเยโฮวาห์พระองคจ์ะทรงมอบเจา้ทั้งหลายไวใ้นมือของเรา” 

แลว้ดาวดิก็รีบวิง่เขา้ไปหามนุษยย์กัษค์นนั้น ขณะท่ีวิง่ก็เอามือลว้งลงไปในยา่มหยบิกรวด
ข้ึนมากอ้นหน่ึง ใส่สลิงเหวีย่งขวา้งไปถูกหนา้ผากมนุษยย์กัษค์นนั้น โกละยธัก็ลม้คว  ่าลง ดาวดิก็วิง่ไป
เหยียบบนตวัมนุษยย์กัษน์ั้น ชกักระบ่ีของมนุษยอ์อกจากฝัก ฟันคอมนุษยย์กัษน์ั้นขาดดว้ยกระบ่ีนั้นเอง 

วนันั้นเป็นวนัแห่งชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ของชาวอิสราเอล พระเจา้ไดท้รงน าชยัชนะอนัมหศัจรรย์
มาใหพ้วกเขา และพระองคใ์หช้ยัชนะนั้นแก่พวกเขาโดยทางเด็กหนุ่มผูเ้ล้ียงแกะคนหน่ึง พระองคไ์ม่ได้
ทรงเลือกคนแขง็แรง หรือผูมี้อ  านาจเพื่อท าการของพระองค ์ แต่พระองคท์รงเลือกผูถ่้อมใจ ยอม
ไวว้างใจในพระองค ์ และดาวดิก็เรียนรู้วา่เขาจะไวว้างใจในพระเจา้ไดอ้ยา่งส้ินเชิงในเร่ืองทุกส่ิงทุก
อยา่ง 

กำรปิดประชุม 

เด็กบางคนไม่ยอมไวว้างใจพระเจา้เหมือนอยา่งดาวิด พวกเขาไม่ไดอ้ยูใ่กลชิ้ดสนิทสนมกบั
พระผูช่้วยใหร้อดของเขา และเช่ือฟังท าตามพระคมัภีร์ บางคร้ังเขาเป็นเหมือนแกะนอ้ยท่ีไม่เช่ือฟัง ท่ีไม่
ยอมอยากติดตามผูเ้ล้ียงของเขาเลย 

แกะนอ้ยจะเดินไปตามทางซอกแซกซ่ึงน าไปสู่หนา้ผา และหุบเขาลึก ร้ายยิง่กวา่นั้นก็คือ พา
แกะอ่ืน ๆ ใหห้ลงทางไปดว้ย คนเล้ียงท่ีรักแกะรู้วา่มีวธีิเดียวเท่านั้นท่ีจะสอนแกะใหติ้ดตามได ้ก็คือ หกั
ขาแกะเสียขา้งหน่ึง เขาก็เลยหกัขาแกะเสียขา้งหน่ึง หลงัจากนั้นเม่ือคนเล้ียงเขา้ไปดูแกะคร้ังแรก มนัจะ
พยายามกดัเขา แต่ต่อมาอีกไม่ก่ีวนัแกะนั้นก็จะดีใจท่ีผูเ้ล้ียงน าอาหารไปใหม้นักิน และบางทีมนัถึงกบั



 18 

เลียมือคนเล้ียงดว้ยความรักดว้ย มนัไดเ้รียนรู้แลว้วา่ทางดีท่ีสุดก็คือติดตามผูเ้ล้ียงท่ีดีไปอยา่งใกลชิ้ด
ตลอดเวลา 

เม่ือแกะนอ้ยหายดีแลว้ ก็ไม่มีแกะตวัใดในฝงูท่ีเช่ือฟังดีเหมือนแกะนอ้ยตวันั้น แกะนอ้ยตวันั้น
ฟังเสียงผูเ้ล้ียง และติดตามไปอยา่งใกลชิ้ดเสมอ และเป็นตวัอยา่งแก่แกะอ่ืน ๆ อีกดว้ย 

หนูทั้งหลาย เม่ือเรารับเช่ือพระเยซูเป็นพระผูช่้วยของเราแลว้พระเจา้ก็ทรงตอ้งการใหเ้รา
ติดตามพระองคไ์ปอยา่งใกลชิ้ด พระองคท์รงตอ้งการใหเ้ราเรียนรู้พระค าของพระองค ์ และใหเ้รา
สนทนากบัพระองคใ์นการอธิษฐานทั้งทรงอยากใหเ้รายอมใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิสถิตอยูใ่นเรา
พระองคท์รงตอ้งการใหเ้ราขยนัเล่าเร่ืองพระองคใ์หค้นอ่ืนฟังดว้ย 

ถา้เราไม่ไดอ้ยูใ่กลชิ้ดพระเยซูเจา้หลงัจากท่ีเราไดเ้ช่ือในพระองคแ์ลว้ พระเจา้จะทรงใหค้วาม
ทุกขย์ากล าบากต่าง ๆ เขา้มาในชีวติเรา จนกวา่เราจะยอมเช่ือฟังพระองค ์ เช่นเดียวกบัผูเ้ล้ียงแกะไดห้กั
ขาแกะเสียขา้งหน่ึงเพื่อสอนให้มนัเช่ือฟัง หนูรู้ไหมวา่ไม่มีทางอ่ืนใดท่ีจะไดค้วามสุขนอกจากไวว้างใจ
และเช่ือฟังพระเยซูเท่านั้น 

อาจจะมีเด็กบางคนท่ีน่ีวนัน้ี ท่ียงัไม่เคยรับเช่ือพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขาเลย ครู
แน่ใจวา่หนูอยากจะรับเช่ือพระองคก่์อนหนูกลบับา้น เม่ือเลิกเรียนแลว้ ขอใหห้นูอยูอี่กสักครู่หน่ึงและ
ครูจะช่วยหนูและน าหนูวา่จะรับพระเยซูไดอ้ยา่งไร (ขอใหค้รูเล่าโดยใชห้นงัสือท่ีไม่มีค  าเขียน ในการ
แนะน าเด็ก) 
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บทที ่3 ดำวดิกบัโยนำธำน 

ข้อพระคัมภีร์ส ำหรับครู สดุดี 23,1 ซามูเอล 18 ถึง 20:42 
ข้อท่องจ ำ “ทรงฟ้ืนจิตวญิญาณของขา้พเจา้ พระองคท์รงน าขา้พเจา้ไปในทางชอบธรรม เพราะ

เห็นแก่พระนามของพระองค ์(สดุดี 23:3) 

เร่ืองประกอบทีเ่ร้ำควำมสนใจ 

หนูจ าไดไ้หมวา่ในบทเรียนก่อน ท่ีมาจากบทเพลงสดุดี เราไดเ้รียนเร่ืองผูเ้ล้ียงแกะกบัการเฝ้า
เล้ียงดูแกะของเขา เราไดเ้รียนรู้วา่ผูเ้ล้ียงออกไปจากคอกแต่เชา้ตรู่พร้อมกบัฝงูแกะของเขา เพื่อน ามนัไป
ยงัทุ่งหญา้เขียวสดและน ้าน่ิง (ชูรูปภาพแผน่ท่ี 3 ใหเ้ด็กดู) 

ผูเ้ล้ียงแกะเดินน าหนา้แกะเสมอ เขาไม่เคยเดินตอ้นแกะเลย และไม่เคยเดินขา้งหลงัแกะดว้ย 
หนูดีใจใช่ไหมท่ีผูเ้ล้ียงของเราคือพระเยซูคริสตเจา้ก็ทรงน าหนา้เราดว้ยและพระองคไ์ม่ทรงอยู่

ขา้งหลงัเราเลย พระเจา้ตรัสถึงคนท่ีรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขาวา่ พวกเขาเป็นคน
ของพระองค ์ และเป็นแกะในทุ่งหญา้ของพระองค ์ ดงันั้นเราจึงหวงัพึ่งพระองคไ์ดว้า่พระองคก์็ทรงน า
เราทุก ๆ วนั เช่นเดียวกบัผูเ้ล้ียงแกะธรรมดาทัว่ไปในโลกน าแกะของเขาเหมือนกนั 

คนท่ีรู้เร่ืองแกะดีไดบ้อกวา่แกะเล็ก ๆ แต่ละตวัจะปลีกตวัออกจากฝงู ไปหาผูเ้ล้ียงของมนัวนัละ
คร้ังและร้องเบา ๆ วา่ “แบะ๊ แบะ๊” 

ผูเ้ล้ียงแกะรู้วา่น่ีหมายความวา่อะไร เขาจะยืน่มือออกมารับลูกแกะตวันั้นถูจมูกมนั ตบหลงัของ
มนัเบา ๆ และกระซิบถอ้ยค าท่ีแสดงความรักท่ีหูของมนั แกะนอ้ยก็แสดงความรักต่อผูเ้ล้ียงโดยสีตวัไป
มาท่ีขาของผูเ้ล้ียง ถา้ผูเ้ล้ียงนอนอยูก่็จะเลียหูของผูเ้ล้ียงดว้ย และมนัพยายามท าทุกอยา่งเพื่อแสดงใหผู้ ้
เล้ียงรู้วา่มนัรักเขา 

เม่ือไดแ้สดงความรักต่อกนัอยูส่ักครู่หน่ึงแลว้ แกะนอ้ยก็จะกลบัไปเขา้ฝงูอยา่งมีความสุขเบิก
บานใจ เพราะมนัรู้วา่ผูเ้ล้ียงรักมนั 

หนู ๆ ท่ีเป็นคริสเตียนแลว้ ในวนัหน่ึง ๆ หนูเคยใชเ้วลาสักครู่หน่ึงหรือเปล่า เพื่อบอกพระเยซู
เจา้วา่ หนูรักพระองคม์ากแค่ไหนพระองคท์รงคอยฟังหนู เพราะพระองคท์รงรักหนูมากเหลือเกิน 

บางคร้ัง ในขณะท่ีผูเ้ล้ียงก าลงัเดินน าหนา้ฝงูแกะไป จะมีแกะตวัหน่ึงเห็นวา่ทางอ่ืนดีกวา่ ทุ่งท่ี
โนน้อาจมีหญา้เขียวสดกวา่ ดงันั้นมนัก็ออกเดินไปทางนั้น แต่ตามทางอาจจะมีสัตวป่์า หรือหลุมซ่ึงแกะ
ขา้มไปไม่ไดผู้เ้ล้ียงรู้จกัทางทุกทางดี และจะน าแกะไปอยา่งปลอดภยั แต่บางคร้ังก็อาจจะมีแกะสักตวั
หน่ึงท่ีคิดวา่มนัรู้ดีกวา่ใคร ๆ หมด และพยายามเดินไปตามทางของมนัเอง ผูเ้ล้ียงก็ตอ้งออกคน้หาแกะ
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ตวัท่ีหลงทางไปนั้นและน ามนักลบัมา น่ีแหละคือความหมายของบทเพลงท่ีเราท่องจ าวนัน้ี คือวา่ “ทรง
พื้นจิตวิญญาณของขา้พเจา้” ฟ้ืนจิตวิญญาณหมายความวา่ “น าชีวติกลบัมา” 

หนูทั้งหลาย บางคร้ังเราซ่ึงรับเช่ือพระเยซูแลว้ ก็เป็นเหมือนแกะท่ีหลงทาง คือหลงจากพระ
เยซูคริสตเจา้พระผูเ้ล้ียงของเรา ขอใหเ้ราอธิษฐานวา่เม่ือเราหลงทางไปเม่ือไร ก็ขอให้เราไดเ้ห็นความผดิ
ของเราทนัทีและยอมใหพ้ระเยซูคริสตเจา้ทรงน าเรากลบัมา 

เม่ือเราไม่อ่านพระค าของพระเจา้หรือไม่สนทนากบัพระเจา้ในการอธิษฐาน หรือไม่เล่าเร่ือง
พระองคใ์หค้นอ่ืนฟัง เราก็หลงหายไปจากพระเจา้และจ าเป็นตอ้งกลบัไปคืนดีกบัพระองค ์ เราจะตอ้ง
สารภาพความผดิบาปของเรา คือการหลงทางต่อพระเจา้ ความผดินั้นพระองคก์็จะทรงยกโทษใหเ้รา
และช าระเราใหส้ะอาด (1 ยอห์น 1:9) 

ชาวอาฟริกนัคนหน่ึงเห็นเด็กหญิงก าลงัเยบ็ผา้อยูก่็อธิษฐานในใจวา่ “โอ พระองคเ์จา้ขา้ 
พระองคท์รงเป็นเขม็ และขา้พเจา้เป็นดา้ย” ชายผูน้ี้เกิดความอยากจะติดตามองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไป
เช่นเดียวกบัดา้ยติดตามเขม็ หนู ๆ เราควรมีความตอ้งการอยา่งน้ีดว้ย และขณะท่ีเราติดตามพระเยซูเจา้ผู ้
ทรงรักเราและทรงสละชีวติเพื่อเราอยา่งใกลชิ้ดน่ีเอง พระองคก์็จะทรงน าเราในทางท่ีดีท่ีสุด 

ดาวดิไดไ้วว้างใจพระเจา้และติดตามพระองคไ์ป พระเจา้ไดท้รงน าดาวดิให้ฆ่าโกละยธั และได้
ทรงน าเขาให้เขา้ไปอยูใ่นวงัของกษตัริยซ์าอูล ณ ท่ีน้ีเองท่ีพระองคไ์ดท้รงประทานเพื่อนท่ีดียิง่คนหน่ึง
ใหแ้ก่เขา 

กำรเล่ำเร่ือง 

ฉำกหน่ึง ดาวิดกบัโยนาธานท าสัญญาไมตรีต่อกนั (1 ซามูเอล 18:1-5) 

 
พืน้ภำพหลงั ภายในพระราชวงั รูปเลข 15,14,24,1,25,26 
การมีเพื่อนท่ีดีท่ีไวใ้จและพึ่งพาอาศยัไดน้ั้น เป็นเร่ืองประเสริฐมิใช่หรือ ดาวดิก็มีเพื่อนชนิดน้ี 

ใครรู้จกัช่ือเขาบา้ง ถูกแลว้ เขาช่ือโยนาธานเป็นโอรสของกษตัริยซ์าอูลนัน่เอง 
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ในวนัท่ีดาวิดกลบัมาจากการฆ่าโกละยธันั้น เขาก็ไดเ้ขา้เฝ้ากษตัริยซ์ามูล ในขณะท่ีเขาก าลงัทูล
เร่ืองราวต่าง ๆ แก่กษตัริยอ์ยูน่ั้น ก็มีอีกคนหน่ึงฟังอยูด่ว้ย คนน้ีคือโยนาธานนัน่เอง โยนาธานก าลงันิยม
ชมชอบในความเก่งกลา้ ความสุภาพและการถ่อมตวัของดาวดิมาก เม่ือโยนาธานก าลงัฟังดาวดิพดูใจ
ของโยนาธานก็นึกรักดาวดิ พระคมัภีร์บอกเราวา่โยนาธานรักดาวิดมากเหมือนโยนาธานรักตวัเอง 

กษตัริยซ์าอูลจึงทรงรับดาวิดเขา้มาอยูใ่นพระราชวงั ดาวดิกลายเป็นเหมือนโอรสของกษตัริย ์
และมีความเป็นอยูเ่หมือนโอรสกษตัริย!์ ไม่เป็นเด็กเล้ียงแกะผูย้ากจนอีกแลว้  

โยนาธานมีความสุขมากท่ีดาวดิมาอยูก่บัท่าน โยนาธานกบัดาวดิไดส้ัญญากนัวา่จะแสดงความ
เมตตาต่อกบัเสมอ เพื่อใหส้ัญญานั้นมัน่คงยิง่ข้ึน โยนาธานจึงถอดเคร่ืองทรงออกและใหด้าวดิสวม โย
นาธานใหก้ระบ่ีธนูและเขม็ขดัของเขาแก่ดาวดิดว้ย แน่ทีเดียว โยนาธานคงตอ้งรู้วา่ ดาวดิจะไดเ้ป็น
กษตัริยต่์อจากซาอูลผูเ้ป็นพระราชบิดาของเขา 

โยนาธานเป็นโอรสแท ้ ๆ ของซาอูล และตามปรกติจะไดเ้ป็นกษตัริยต่์อจากพระราชบิดาของ
เขา แต่โยนาธานรู้วา่พระเจา้ไดท้รงเลือกดาวดิไวแ้ลว้ให้เป็นกษตัริย ์ แต่เพราะโยนาธานไม่ไดเ้ป็นคน
เห็นแก่ตวัเลย เขาจึงยนิดีท่ีดาวดิจะไดเ้ป็นกษตัริย ์ เขารักดาวดิจริง ๆ รักอยา่งสุดจิตสุดใจทีเดียว และ
อยากใหส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดแก่ดาวดิแทนท่ีจะหวงเอาไวเ้อง 

พระคมัภีร์บอกเราวา่ มิตรสหายยอ่มรักกนัอยูทุ่กเวลา (สุภาษิต17:17) และบอกเราดว้ยวา่ “มิตร
สหายท่ีสนิทยิง่กวา่พี่นอ้งก็มี”(สุภาษิต18:24) หนูรู้ไหมวา่มิตรสหายของหนูนั้นคือใคร ถูกแลว้ มิตร
สหายผูน้ี้ก็คือ พระเยซูคริสตเจา้นัน่เอง 

หนูทุกคนรู้จกัพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดและเป็นมิตรสหายของหนูแลว้หรือยงั พระองค์
ทรงเป็นสหายท่ีดีท่ีสุดท่ีเด็ก ๆ ทั้งหลายไม่เคยมีมาก่อนเลย เม่ือเรารับพระเยซูเจา้เป็นพระผูช่้วยใหร้อด
ของเราแลว้ พระองคก์็เสด็จมาสถิตอยูใ่นใจของเรา หนูเห็นหรือยงัวา่พระองคท์รงสนิทกบัเรามากแค่
ไหน เป็นความสุขจริง ๆ ท่ีจะมีเพื่อนท่ีรักและอยูใ่กลชิ้ดกบัเราอยา่งนั้น เม่ือเรามีพระเยซูเจา้แลว้ แมว้า่
เราอาจจะไม่มีเพื่อนอ่ืนอีกมากมายก็ตาม แต่เราก็ไม่มีวนัเหงาเลย 

ตลอดเวลาท่ีดาวดิอยูใ่นพระราชวงั ซาอูลทรงใชใ้หไ้ปไหน เขาก็ไปทั้งนั้น พระคมัภีร์บอกเรา
วา่เขาประพฤติตวัเรียบร้อย ประชาชนก็รักและขา้ราชการของซาอูลก็ไดไ้วว้างใจ 

ฉำกสอง โยนาธานทูลออ้นวอน 
ใหไ้วชี้วติดาวิด (1 ซามูลเอล 19:4-7)  
พืน้ภำพหลงั ท่ีกลางแจง้ รูป 24,25 
ในไม่ชา้ ซาอูลก็ทรงทราบวา่ประชาชนพา

กนัรักดาวดิยิง่กวา่รักซาอูลเสียอีก! ซาอูลจึงโกรธมาก
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และอิจฉาดว้ย ตั้งแต่นั้นมากษตัริยก์็คอยหาโอกาสจะฆ่าดาวดิเสีย พระองคท์รงบอกโยนาธานและ
ขา้ราชการทุกคนใหพ้ยายามฆ่าดาวดิดว้ย 

แต่โยนาธานผูเ้ป็นเพื่อนท่ีพระเจา้ไดท้รงประทานใหด้าวิด ไวใ้หค้อยช่วยเหลือและป้องกนัดา
วดินั้น ไดทู้ลซาอูลพระราชบิดาถึงความดีความชอบของดาวดิวา่ “ขออยา่ใหพ้ระราชบิดาลงพระราช
อาญาแก่ดาวดิผูท้าส ดว้ยเขาไม่ไดท้  าผดิต่อพระองค ์ราชการของเขาก็เป็นท่ีชอบแก่พระองคอ์ยูแ่ลว้ ดว้ย
เขายอมสละชีวติของเขาฆ่าชาวฟาริสี และพระเยโฮวาห์ทรงบนัดาลใหบ้รรดาพลอิสราเอลไดช้ยัชนะ
ใหญ่ยิง่ ท่านไดท้อดพระเนตรดูก็เห็นเป็นท่ีโสมนสัยนิดี เหตุไฉนจึงจะมุ่งหมายเอาชีวติของผูท่ี้ไม่มีผิด
โดยหาเหตุมิได”้ 

ซาอูลก็เช่ือฟังโยนาธานผูเ้ป็นโอรสของพระองคจึ์งตรัสวา่ “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนมอ์ยูแ่น่
ฉนัใด จะไม่ประหารชีวติเขาเสียฉนันั้น” 

หลงัจากท่ีกษตัริยซ์าอูลไดท้รงสัญญากบัโยนาธานวา่จะไม่ฆ่าดาวดิแลว้ โยนาธานก็รีบไปยงัท่ี
ท่ีดาวดิซ่อนตวัอยู ่ โยนาธานเล่าทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนใหด้าวดิฟัง และเล่าค าสัญญาของพระราชบิดา
ของเขาใหด้าวดิฟังดว้ย แลว้โยนาธานก็พาดาวดิมาเฝ้าซาอูล และดาวดิก็ไดอ้ยูใ่นพระราชวงัเหมือนแต่
ก่อน 

ฉำกสำม โยนาธานป้องกนัดาวดิ 
(1 ซามูเอล 20:1-24)  
พืน้ภำพหลงั ท่ีกลางแจง้ รูปเลข 27,18,25 
หนูทั้งหลาย ซาอูลเป็นกษตัริยท่ี์ชัว่ร้าย 

เพราะซาอูลไม่เช่ือฟังพระเจา้นัน่เอง ดาวดิจึงไดรั้บ
เลือกใหเ้ป็นกษตัริยแ์ทน 

ซามูลไม่ไดรั้กษาค าสัญญาท่ีวา่จะไม่ฆ่าดาวดิ แต่ซาอูลหาโอกาสจะฆ่าดาวดิ ดาวิดจึงตอ้งหนี
ไปท่ีนัน่บา้งท่ีโน่นบา้ง เพื่อความปลอดภยัดาวิดพดูกบัโยนาธานวา่ “แต่ทวา่พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์
อยู ่ และท่านยงัเป็นอยูแ่น่ฉนัใด ในระหวา่งขา้พเจา้กบัความตาย มีแต่กา้วเดียวแน่ฉนันั้น” โยนาธานจึง
สัญญากบัดาวิดวา่ “ท่านจะปรารถนาส่ิงใด เราจะอนุเคราะห์ส่ิงนั้นใหแ้ก่ท่าน” 

ดาวดิกบัโยนาธานก็เดินไปดว้ยกนัในทุ่งนา โยนาธานสัญญากบัดาวดิวา่ ถา้พระราชบิดาของโย
นาธานจะฆ่าดาวิดเม่ือไร โยนาธานจะบอกใหด้าวิดรู้ตวัเพื่อจะไดห้นีไปได ้แลว้โยนาธานก็พดูวา่ “ใช่วา่
ท่านจะแสดงความเมตตากรุณา เพราะเห็นแก่พระเยโฮวาห์ ในระหวา่งเม่ือเรายงัมีชีวิตอยู ่ ไม่ใหเ้ราถึง
แก่ความตาย และมิหน าซ ้ าขณะเม่ือพระเยโฮวาห์ทรงท าลายศตัรูของดาวดิใหข้าดจากพื้นดินทั้งส้ิน” โย
นาธานก็ท าสัญญาไวก้บัดาวิดหรือท่ีเรียกวา่ผกูไมตรี เพราะทั้งสองคนรักกนัมาก 
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โยนาธานไดก้ะแผนการณ์ไวอ้ยา่งหน่ึงซ่ึงเขาไดเ้ล่าใหด้าวิดฟัง คือถา้ในวนัรุ่งข้ึน พระราชบิดา
ของโยนาธานตั้งพระทยัจะฆ่าดาวดิ โยนาธานก็จะออกมาท่ีทุ่งนาท่ีซ่ึงดาวดิก าลงัซ่อนตวัอยู ่ โยนาธาน
จะยงิเป้าดว้ยบูกธนูสามดอก แลว้โยนาธานจะให้เด็กรับใชไ้ปเก็บธนูมา ถา้โยนาธานพดูกบัเด็กรับใชว้า่ 
“ลูกธนูอยูข่า้งน้ี” ก็หมายความวา่ดาวดิปลอดภยั และซาอูลจะไม่ฆ่าดาวดิในวนันั้น แต่ถา้โยนาธานพดู
กบัเด็กรับใชว้า่ “ลูกธนูอยูข่า้งโนน้” ก็ขอให้ดาวดิรู้วา่กษตัริยท์รงพยายามหาทางฆ่าดาวดิอยู ่ ขอให้องค์
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสั่งใหด้าวดิหนีไปเสีย ดงันั้นดาวดิก็ไปซ่อนตวั และโยนาธานก็กลบัไปพระราชวงั 
ฉำกส่ี โยนาธานเตือนดาวดิ 

(1 ซามูเอล 20:25-42)  
พืน้ภำพหลงั ท่ีกลางแจง้ รูปเลข 27,25,28,29,18 

เม่ือกษตัริยซ์าอูลประทบัท่ีโต๊ะจะเสวย
อาหาร และทรงเห็นดาวดิไม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่พระองค์
ทรงโกรธมาก พระองคท์รงหนัไปทางโยนาธาน 
ซ่ึงก าลงันัง่ร่วมโตะ๊อยูแ่ละตรัสวา่ “จงใชค้นไป
จบัตวัดาวดิคุมมาใหเ้รา เพราะเขาจะตอ้งตายเป็นแน่” 

แต่โยนาธานทูลถามพระราชบิดาวา่ “จะประหารชีวิตดาวิดท าไมเขาไดท้  าผดิอะไร” ซาอูลก็ยิง่
โกรธมาก พระองคท์รงอยากจะฆ่าแมแ้ต่โยนาธานเอง โยนาธานก็ลุกข้ึนจากโตะ๊ และวนันั้นทั้งวนัโย
นาธานไม่ไดรั้บประทานอาหารเลย เพราะวา่พระราชบิดาไดท้รงกระท าต่อดาวดิอยา่งน่าอบัอาย 

รุ่งข้ึนเชา้โยนาธานก็ออกไปยงัทุ่งนาตามท่ีไดต้กลงกนัไวแ้ก่ดาวดิ โยนาธานเอาเด็กรับใชไ้ป
ดว้ยคนหน่ึง โยนาธานบอกเด็กรับใชว้า่ “จงวิง่ไปหาลูกธนูท่ีเรายงิไป พอเด็กรับใชว้ิง่ โยนาธานก็ยงิธนู
เลยขา้มหนา้เด็กไป เม่ือเด็กไปท่ีลูกธนูตก โยนาธานก็ร้องบอกเด็กคนนั้นวา่ “ลูกธนูอยูข่า้งโนน้มิใช่หรือ 
จงรีบไปอยา่ไดห้ยดุ” แลว้เด็กก็เอาลูกธนูกลบัมาใหโ้ยนาธานผูเ้ป็นนาย เด็กรับใชน้ั้นไม่รู้เร่ืองอะไรเลย
ท่ีโยนาธานไดส้ัญญาไวก้บัดาวดิ และไม่รู้ดว้ยวา่ดาวดิก าลงัซ่อนตวัอยูใ่กล ้ๆ ท่ีท่ีโยนาธานไดย้งิธนูนั้น 

โยนาธานไดฝ้ากเคร่ืองธนูไวก้บัเด็กรับใช ้ และสั่งใหถื้อกลบัไปในเมืองเม่ือเด็กรับใชไ้ปแลว้ 
ดาวดิก็ออกมาจากท่ีซ่อน โยนาธานวิง่เขา้ไปหาดาวดิ ต่างก็จูบกนัและร้องไห ้ เพราะรู้กนัแลว้วา่เด๋ียวน้ี
ดาวดิตอ้งรีบหนีไป เพื่อซาอูลจะไดฆ่้าเขาไม่ได ้ ดาวดิกบัโยนาธานไม่อยากจากกนัเลยเพราะวา่ทั้งสอง
รักกนัมากเหลือเกิน ก่อนท่ีจะจากกนั ทั้งสองไดเ้ตือนกนัไม่ใหลื้มสัญญาต่อกนัท่ีวา่ จะเมตตาต่อกนัไป
จนตลอดชีวติ และถา้คนหน่ึงตายไปก่อน อีกคนหน่ึงจะเมตตาต่อลูกหลานท่ียงัเหลืออยูด่ว้ย เป็นค า
สญัญาไม่ใช่เพียงส าหรับตวัคนทั้งสองเท่าน้ี แต่ถึงลูกหลานของคนทั้งสองดว้ย ทั้งดาวิดและโยนาธาน
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จากกนัดว้ยความอาลยัอยา่งยิ่ง เขาทั้งสองรู้วา่พระเจา้ทรงสถิตอยูก่บัเขา จะทรงน าเขาใหมี้ความสงบสุข
ใจ 

แทนท่ีดาวดิจะถือสิทธ์ิท่ีเป็นกษตัริยเ์ขากลบัยอมหลบหนีไป หนูเห็นไหม องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ยงั
ทรงน าดาวิดใหเ้ดินในทางชอบธรรมและพระองคท์รงดูแลรักษาเขา และดาวดิก็ยงัคงติดตามพระผูเ้ล้ียง
ของเขาไม่อยา่งใกลชิ้ด 

กำรปิดประชุม 

มีโคลงบทหน่ึงท่ีกล่าวถึงนกตวัหน่ึงวา่ มนัถูกพายพุดัไปท่ีทะเลทีแรกมนับินตา้นลมอยูค่รู่หน่ึง 
แลว้มนัก็ยอมใหล้มพดัพาตวัมนัไป มนัถูกลมพดัพาไปถึงฝ่ังทะเลท่ีมีอากาศอบอุ่น มีทุ่งหญา้เขียวสด
และมีป่าไม ้ ถา้เราสนทนากบัพระเจา้บ่อย ๆ ไม่ขดัขืนพระองคเ์หมือนนกท่ีตา้นลมในคร้ังแรก ยอมท า
ตามน ้าพระทยัของพระองคเ์หมือนนกท่ียอมใหล้มพดัพาไปในคร้ังหลงั แลว้พระองคจ์ะประทานความ
สงบและความยนิดีใหแ้ก่เราดว้ย 

หนู ๆ ในตอนตน้ของบทเรียนน้ีเราไดพ้ดูถึงเร่ืองแกะ มนัมกัหลงทาง แทนท่ีเดินตามทางท่ีผู ้
เล้ียงน าไปนั้น ขอ้พระธรรมในอิสยาห์ 53:6 ก็บอกเราถึงเร่ืองน้ี ครูจะอ่านให้หนูฟัง “เราทั้งหลายไดห้ลง
ทางไปเสียแลว้เช่นเดียวกบัแกะ เราต่างคนก็หนัไปตามทางของตนเอง” แทนท่ีเราจะเดินไปตามทางท่ี
พระเจา้ทรงก าหนดให้ หมายความวา่ ทุกคนไดท้  าบาป ความผดิบาปก็คือการตามใจตวัแทนท่ีจะท าให้
พระเจา้พอพระทยัเช่นพดูปด หรือการเอาของของคนอ่ืน มาเป็นของของเรา 

มีก่ีคนไม่เคยพดูโกหกเลย ขอใหเ้ราจ าไวเ้สมอวา่ พระเจา้ตรัสวา่ทุกคนไดท้  าผดิบาปทุกคน
หมายถึงครูและหมายถึงหนูดว้ย ! 

ความบาปไดก้ั้นเราไม่ใหเ้ขา้สู่สวรรค ์ เราไปสวรรคไ์ม่ไดใ้นเม่ือเราเป็นคนบาป เพราะจะท าให้
สวรรคท่ี์สวยงามของพระเจา้เสีย แต่พระเจา้ไดท้รงรักเรามากจึงไดท้รงเตรียมทางไวใ้หเ้ราแลว้ เพื่อเรา
จะไปอยูก่บัพระองคต์ลอดไปเม่ือเราจากโลกน้ีไปแลว้ 

ขอ้ความต่อไปในขอ้พระคมัภีร์ขอ้น้ีก็คือ “และพระเยโฮวาห์ทรงใหบ้าปผดิทั้งหมดของพวกเรา
ตกอยูก่บัเขาผูน้ั้น” หนูทั้งหลาย ไมก้างเขนท าใหห้นูนึกถึงอะไร ถูกแลว้ ท าให้เรานึกถึงองคพ์ระเยซูเจา้ 
พระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้ ผูท้รงถูกตรึงไวบ้นไมก้างเขนนั้น ท าไมพระองคต์อ้งทรงถูกตรึงบนไม้
กางเขนล่ะ ก็เพื่อพระเจา้ทรงให ้ “บาปผดิทั้งหมดของพวกเรา ตกอยูก่บัพระองค”์ เม่ือพระเยซูทรงถูก
ตรึงบนไมก้างเขนพระเจา้ไดท้รงให้บาปผิดท้ังหมดของหนูและบาปผิดท้ังหลายของครูตกลงบนพระ
เยซู พระเยซูไดท้รงตายเพื่อรับเอาความบาปของเราไป พระองคไ์ดท้รงตายแทนเรา เพื่อเราจะได้ไม่ตอ้ง
รับโทษความบาปของเรา 
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หนูไดรั้บพระเยซูไวเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของหนูเองแลว้หรือยงัหนูรับได ้ และไม่ควรปฏิเสธ
ไม่รับพระองค ์ในเม่ือพระองคท์รงรักหนูมากจนกระทัง่ทรงยอมตายแทนหนู ในขณะท่ีเราอธิษฐาน ใน
พวกหนูมีสักก่ีคนท่ีจะยอมพดูวา่ “หนูเป็นคนบาป ไดท้  าผดิบาปแลว้ หนูตอ้งการพระผูช่้วยใหร้อด หนู
ขอรับพระเยซูเจา้เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของหนูเด๋ียวน้ี และหนูขอขอบพระคุณพระองคท่ี์ทรงตายแทน
หนู” 

ถา้หนูจะยอมรับพระเยซูในขณะท่ีก าลงัหลบัตา ขอใหห้นูยนืข้ึนเงียบ ๆ และวา่ค าอธิษฐานตาม
ครูนะ และเม่ือเลิกเรียนแลว้ ขอใหร้ออยูอี่กสักครู่หน่ึง ครูจะช่วยใหห้นูเขา้ใจดียิง่ข้ึนวา่ พระเยซูเป็น
พระผูช่้วยใหร้อดไดอ้ยา่งไร 
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บทที ่4 ดำวดิไว้ชีวติกษตัริย์ซำอูล 

ข้อพระคัมภีร์ส ำหรับครู สดุดี 23, 1 ซามูเอล 26:1-25  
ข้อท่องจ ำ “แมว้า่พระองคจ์ะเดินไปตามหุบเขาเงามจัจุราช ขา้พระองคไ์ม่กลวัอนัตายใด ๆ 

เพราะพระองคส์ถิตกบัขา้พระองคส์ถิตกบัขา้พระองคค์ทาและธารพระกรของพระองคเ์ลา้โลมขา้
พระองค”์ (สดุดี 23:4) 

เร่ืองประกอบทีเ่ร้ำควำมสนใจ 

เด็กหญิงเล็ก ๆ คนหน่ึงช่ือจนัทนา เพิ่งเคยข้ึนรถไฟคร้ังแรกเม่ือกลบัมาบา้นก็เล่าประสบการณ์
ท่ีน่าต่ืนเตน้ใหคุ้ณยายของเขาฟัง จนัทนาพดูวา่ “เม่ือรถไฟไปถึงทะเลสาป หนูตกใจเกือบตายแน่ะค่ะ 
รถไฟวิง่ตรงเขา้ไปท่ีทะเลสาป แต่ก็ไม่ยกัเป็นไร เพราะไดมี้คนสร้างสะพานขา้มทะเลสาปไวแ้ลว้? 

ในสดุดีบทท่ี 23 ของเราวนัน้ี เราจะเรียนวา่ บางคร้ังแกะตอ้งเดินผา่นไปตามหุบเขาท่ีมืด แต่เม่ือ
แกะเดินผา่นหุบเขาเหล่านั้น ผูเ้ล้ียงก็อยูท่ี่นัน่ขา้งหนา้แกะ ดงันั้นแกะจึงไม่ตอ้งกลวัอนัตรายใด ๆ เลย 
(ชูรูปภาพรูปเลข 4 ใหเ้ด็กดู) 

เราไดเ้รียนแลว้วา่ ทุก ๆ วนัผูเ้ล้ียงน าแกะไปยงัท่ี ๆ มีน ้าด่ืมและมีอาหารกิน บางคร้ังทางเดิน
นั้นก็ตอ้งผา่นหุบเขาท่ีมีภูเขาสูง ๆ อยูข่า้งทางผูเ้ขียนบทเพลงสรรเสริญเรียกหุบเขาน้ีวา่ “หุบเขาเงา
มจัจุราช” เพราะวา่ในหุบเขาท่ีมืดเหล่าน้ีมีอนัตรายหลายอยา่งดว้ย อาจจะมีสัตวป่์าอยูต่ามซอกหิน หรือ
โจรคอยแยง่ชิงแกะ หรืองูอาจจะกดัแกะก็ได ้

แต่แกะไม่กลวัอนัตรายแมแ้ต่นอ้ย ท าไมล่ะ เพราะแกะรู้วา่ผูเ้ล้ียงอยูข่า้งหนา้นัน่แลว้ ก าลงัน า
และเฝ้าดูมนัอยูทุ่ก ๆ ขณะ มนัเพียงแต่ไวว้างใจผู้ เลีย้งเท่านั้น! พระเจา้ทรงพระประสงคใ์หผู้เ้ช่ือใน
พระองคไ์วว้างใจในพระองคเ์หมือนกนั! 

เราทุกคนมีความทุกขค์วามล าบากใช่ไหม บางคร้ังเรามีความกลวัและไม่ทราบวา่จะท าอยา่งไร
ดี แต่ถา้เราไดรั้บพระเยซูเจา้เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเราแลว้ ส่ิงท่ีเราตอ้งท าก็คือ เราตอ้งเพียงระลึกวา่
พระองคท์รงเป็นผูเ้ล้ียงท่ีดีเหมือนท่ีเราอ่านพบแลว้ในพระคมัภีร์ พระองคจ์ะทรงน าเราผูเ้ป็นแกะของ
พระองคไ์ปอยา่งปลอดภยัฝ่า “หุบเขาแห่งความทุกขล์ าบาก” และทรงน าเราออกมาสู่ทางอีกดา้นหน่ึงซ่ึง
มีความสุขเบิกบาน 

หนูรู้จกัพระเยซูเจา้เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของหนูแลว้หรือยงั หนูรับพระองคไ์วใ้นจิตใจของหนู
แลว้หรือยงั ถา้หนูรับพระองคแ์ลว้ หนูก็ไวว้างใจวา่พระองคท์างน าหนูใหผ้า่นหุบเขาอนัมวัมืดได ้แมว้า่
จะเป็นหุบเขาแห่งความตายก็ตาม ถา้หนูยงัไม่ไดรั้บพระองคไ์ดใ้นวนัน้ี 



 27 

ตอนสุดทา้ยของขอ้ท่องจ าวนัน้ีวา่อยา่งไร “คทาและธารพระกรของพระองคเ์ลา้โลมขา้
พระองค"์ หนูรู้ไหม “คทา” แปลวา่อะไร “คทา” แปลวา่กระบอง และ “ธารพระการ” แปลวา่ไมเ้ทา้ 

ผูเ้ล้ียงแกะถือทั้งกระบองและไมเ้ทา้ กระบองเป็นไมห้นกั ๆ ท าจากก่ิงไมใ้หญ่ ท่ีปลายดา้นหน่ึง
ตอกเดือยแหลมไวท้ัว่เพื่อท าใหเ้ป็นตะปุ่มตะป่าม และท่ีปลายอีกดา้นหน่ึงพนัไวด้ว้ยเชือกหนงัยาว ๆ 
คนเล้ียงแกะหอ้ยกระบองไวก้บัเอวดว้ยเชือกหนงัเส้นหน่ึง 

ถา้สัตวป่์าหรือโจรพยายามแยง่ชิงแกะ คนเล้ียงก็เอากระบองน้ีตีสัตวป่์าหรือโจรท่ีมาแยง่ชิงแกะ 
กระบองน้ีใชส้ าหรับตีแกะท่ีไม่เช่ือฟังดว้ย 

ไมเ้ทา้เป็นไมย้าว ๆ ท่ีปลายขา้งหน่ึงงอเป็นขอเก่ียวได ้ ถา้แกะเดินออกนอกทาง ผูเ้ล้ียงก็ใชข้อ
นั้นเก่ียวท่ีคอของแกะและดึงแกะกลบัเขา้มาในทางได ้และบางคร้ังแกะก็ตกหนา้ผา ผูเ้ล้ียงก็ยืน่ไมเ้ทา้ลง
ไป เอาขอเก่ียวตวัแกะไว ้และดึงข้ึนมาใหป้ลอดภยั 

ช่างดีเสียจริง ๆ ท่ีรู้วา่ผูเ้ล้ียงของเราคือพระเยซูเจา้ ก็ทรงเฝ้าดูแลรักษาเราอยา่งเอาใจใส่อยูทุ่กวนั
ทุกเวลาดว้ยเหมือนกนั เม่ือไรก็ตามท่ีเราเดินไปตามหุบเขาแห่งความทุกขล์ าบาก หรือแมแ้ต่ความตาย
เราไม่ตอ้งกลวัเพราะพระองคส์ถิตอยูก่บัเราและทรงช่วยเรา 

ดาวดิ ผูท่ี้พระเจา้ไดท้รงใชใ้หเ้ขียนสดุดีบทท่ี 23 ท่ีประเสริฐน้ีก็ไดเ้ดินผา่นไปตามหุบเขาอนัมวั
มืดแห่งความทุกขล์ าบากมาแลว้ และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็ไดส้ถิตอยูก่บัเขาและไดท้รงช่วยเขา 

กำรเล่ำเร่ือง 

ฉำกหน่ึง ดาวิดพบซาอูลทรง 
นอนหลบั (1 ซามูเอล 26:1-11) 
พืน้ภำพหลงั ท่ีเนินเขากลางแจง้ท่ี

เหมาะส าหรับใชใ้นฉากสาม รูปเลข 30-34 
หนูทั้งหลายคงจ าไดว้า่ดาวดิตอ้งหนี ตอ้ง

หนีออกจากพระราชวงัของกษตัริยซ์ามูลเพราะกษตัริยต์อ้งการจะฆ่าดาวิดเสีย หนูจ าไดไ้หมวา่ท าไม
กษตัริยซ์าอูลจึงอยากจะฆ่าดาวดิเสีย 

ในระหวา่งหลายเดือนต่อมา ดาวดิตอ้งหนีไปโน่นมาน่ีใหพ้น้จากซาอูลและทหารของพระองค ์
เม่ือไรก็ตามท่ีซาอูลรู้วา่ดาวดิอยูท่ี่ไหน พระองคก์็จะออกติดตามหาดาวดิ แต่พระเจา้ไดท้รงคุม้ครอง
ป้องกนัดาวิดไวเ้สมอ  พระองคไ์ม่ทรงยอมใหก้ษตัริยซ์ามูลหาดาวดิพบ 

วนัหน่ึง ดาวดิไดห้ลบซ่อนตวัอยูใ่นป่า แต่ซาอูลก็ยงัสืบทราบวา่ดาวิดอยูท่ี่ไหน พระองคจึ์งน า
ทหารสามพันคนออกไปตามหาดาวดิวา่! ซาอูลกบัทหารไดต้ั้งค่ายอยูบ่นเนินเขาใกล ้ ๆ ท่ีท่ีดาวดิก าลงั
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ซ่อนตวัอยูน่ั้น ดาวดิควรท าอยา่งไร หนีไปเสียหรือไม่ใช่ เพราะวา่พระเจา้คงใหด้าวดิทราบโครงการ
ของพระองคท่ี์ดีกวา่ คอยฟังนะ 

ดาวดิออกจากท่ีซ่อนเขา้มาใกลพ้อท่ีจะเห็นท่ีท่ีซาอูลตั้งค่ายอยูน่ัน่แน่ะ ดาวดิเห็นซาอูลก าลงั
ทรงนอนหลบัอยู ่อบัเนรทหารรักษาพระองคก์็อยูใ่กล ้ๆ และรอบ ๆ พระองคก์็ยงัมีทหารถึงสามพนัคน 
ทุกคนก าลงันอนหลบัอยู ่

ดาวดิจึงถามคนท่ีมากบัเขาวา่ “ใครจะไปเฝ้าซาอูลกบัเราท่ีค่าย” อะบิซยัตอบวา่ “ขา้พเจา้จะไป” 
ดาวดิกบัอะบิซยัไดเ้ขา้มายงักองทพัในเวลากลางคืน ซาอูลก าลงัทรงนอนหลบัอยูก่ลางวงเกวยีน ปัก
หอกของพระองคไ์วท่ี้ดินขา้งหมอนหนุนพระเศียร มีอบัเนรกบัหมู่พลโยธา (พวกทหาร) นอนลอ้มรอบ
พระองคอ์ยู ่

อะบิซยัจึงพดูกบัดาวดิวา่ “วนัน้ีพระเจา้ทรงมอบศตัรูไวใ้นมือของท่านแลว้ บดัน้ีขอใหข้า้พเจา้
เอาหอกนั้นแทงใหท้ะลุติดกบัดินทีเดียว ไม่ตอ้งซ ้ าอีก” แต่ดาวิดเป็นคนใจอ่อนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดาวดิ
มีใจอ่อนสุภาพต่อพระเจา้ และเขาตอ้งการจะท าส่ิงซ่ึงพระองคท์รงพระประสงคใ์หเ้ขาท าเท่านั้น ดาวดิรู้
วา่พระเจา้ไดท้รงตั้งใหซ้าอูลเป็นกษตัริยห์ลายปีมาแลว้ และรู้วา่เม่ือพระเจา้ทรงพร้อมท่ีจะใหซ้าอูลตาย 
ก็คงจะทรงจดัการดว้ยพระองคเ์อง ดาวิดพดูกบัอะบิซยัวา่ “ขอพระเยโฮวาห์ทรงหา้มปรามอยา่ให้
ขา้พเจา้เหยยีดมือออกต่อสู้ผูท่ี้พระองคท์รงชโลมแลว้ 

ฉำกสอง ดาวดิเอาหอกกบัขวด 
น ้าไป (1 ซามูเอล 26:11-12) 
พืน้ภำพหลงั เหมือนกบัฉากหน่ึง รูปเลข 30-36 
แมว้า่ดาวดิไม่ยอมท าอนัตรายซามูลก็ตาม ดา

วดิก็ยงัสั่งใหอ้ะบิซยัเอาหอกและขวดน ้าของซาอูล ซ่ึง
วางอยูข่า้งหมอนของพระองคไ์ป อะบิซยัก็ท  าตามท่ีดา
วดิสั่ง เม่ือทั้งสองจากซามูลและทหารของพระองคไ์ป ไม่มีใครเห็นเลย ไม่มีใครรู้เลยวา่ไดเ้กิดอะไรข้ึน 
ไม่มีใครต่ืนเลย ทุกคนพากนันอนหลบัสนิททีเดียว หนูรู้ไหมวา่ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น พระคมัภีร์บอกวา่ 
“เพราะองคพ์ระเยโฮวาห์ทรงบนัดาลใหห้ลบัสนิท” 

น่าประหลาดอศัจรรยมิ์ใช่หรือ ท่ีพระเจา้ทรงดลบนัดาลใหท้หารถึงสามพนัคนหลบัสนิท เพื่อ
จะทรงป้องกนัดาวดิไว ้ ถา้มีสักคนหน่ึงต่ืนก็จะปลุกคนอ่ืน ๆ ใหต่ื้นข้ึนดว้ย และคงจะลอ้มจบัดาวดิไว้
ไดใ้นเวลานั้นเอง จงจ าไวว้า่ดาวดิมีชีวิตอยูเ่พื่อท าส่ิงท่ีพระเจา้ทรงพอพระทยั เขาอยากท าตามน ้าพระทยั
พระเจา้เท่านั้น 
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พระเจา้ไดท้รงเลือกดาวดิไวแ้ลว้ใหเ้ป็นกษตัริยต่์อจากซาอูล พระเจา้ทรงสามารถคุม้ครองดาวดิ
ไว ้แมว้า่มีทหารถึงสามพนัคนพยายามเอาชีวติของดาวิดก็ตาม 

หนู ๆ ท่ีเป็นคริสเตียนแลว้ ถา้หนูยงัไม่เคยถวายตวัของหนูเพื่อรับใชพ้ระเยซูเจา้ หนูจะถวายตวั
เด๋ียวน้ีไหม แลว้พระเจา้ก็จะทรงคุม้ครองป้องกนัหนูและดูแลรักษาหนู ไม่วา่จะมีอะไรเกิดข้ึนก็ตาม นัน่
ไม่ไดห้มายความวา่หนูจะไม่มีความทุกขล์ าบากเลย แต่หมายความวา่ พระเจ้าจะเสดจ็ไปกับหนู
ตลอดเวลาและช่วยในยามทุกข์ล าบากนั้น แมว้า่หนูตอ้ง “เดินไปตามหุบเขาเงามจัจุราช” เหมือนท่ีดาวดิ
ไดเ้ดินแลว้ เวลาท่ีเขาไปเฝ้าซาอูลซ่ึงมีทหารถึงสามพนัคนคอยฆ่าเขา พระเจา้จะสถิตอยูก่บัหนู หนูไม่
ตอ้งกลวัอนัตรายเลย พระเจา้ทรงท าการอศัจรรยเ์พื่อดูแลรักษาหนูไวเ้หมือนท่ีพระองคไ์ดท้รงดูแลรักษา
ดาวดิแลว้ ตอนท่ีพระองคไ์ดท้รง “บนัดาลใหทุ้กคนหลบัสนิท” 

ฉำกสำม ดาวดิร้องเรียกอบัเนร 
(1 ซามูเอล 26:13-16) 
พืน้ภำพหลงั เหมือนฉากหน่ึง ดาวดิกบัอะบิซยัยนื

อยูบ่นยอดเนินเขารูปเลข 30,31,32,37  
หลงัจากท่ีดาวดิไดเ้ก็บเอาหอกและขวดน ้าของกษตัริยซ์าอูลไปแลว้เขาก็ไปยนือยูบ่นเนินเขาอีก

ดา้นหน่ึง ซ่ึงอยูห่่างจากซาอูลและทหารของพระองค ์ แลว้ดาวดิไดร้้องเรียกอบัเนรแม่ทพัทหารของ
กษตัริยซ์าอูลวา่ “ท่านเป็นคนกลา้หาญ...ท าไมท่านจึงไม่เฝ้ารักษาเจา้นายของท่านผูเ้ป็นกษตัริยเ์ล่า
เพราะวา่มีคนหน่ึงเขา้มาจะสังหาร (ฆ่า) กษตัริยเ์จา้นายของท่านเสีย” 

ดาวดิพดูกบัอบัเนรต่อไปเพื่อไปเพื่อใหทุ้กคนไดย้นิวา่ “ซ่ึงท่านท ากิริยาอยา่งน้ีเป็นการไม่
สมควร พระเยโฮวาห์ทรงพระชนมอ์ยูแ่น่ฉนัใด ท่านทั้งหลายควรรับโทษถึงชีวิต เพราะเหตุไม่เฝ้ารักษา
นายของตนซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงชโลมแลว้แน่ฉนันั้น จงดูหอกของกษตัริยก์บัขวดน ้ าซ่ึงเคยวางไวข้า้ง
พระเศียร บดัน้ีอยูท่ี่ไหนเล่า” 

หนูคิดวา่อบัเนรรู้สึกแปลกใจไหม แน่นอนเพราะอบัเนรไม่เคยละเลยหนา้ท่ีคุม้ครองป้องกนั
กษตัริยเ์ลย ดงันั้นอบัเนรคงรู้วา่พระเจา้ไดท้รงช่วยดาวิดก็ได ้

ฉำกส่ี ซาอูลตรัสกบัดาวดิ 
(1 ซามูเอล 26: 17-25) 
พืน้ภำพหลงั เหมือนฉากหน่ึง รูปเลข 

24,37,38,39  
กษตัริยซ์าอูลทรงจ าเสียงดาวิดได ้ จึงตรัสถามวา่ 

“ดาวดิลบุตรเอ๋ยน่ีเป็นเสียงเจา้หรือ”  
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ดาวดิทูลตอบวา่ “ขา้แต่กษตัริย ์ เป็นเสียงขา้พเจา้ พระองคท์รงไล่ติดตามขา้พเจา้ดว้ยเหตุไร 
ขา้พเจา้ไดท้  าส่ิงไร หรือมีความผดิอยา่งไร ติดมือขา้พเจา้ ขา้แต่กษตัริย.์.ขออยา่ให้โลหิตของขา้พเจา้ตก
ถึงดินเฉพาะพระพกัตร์พระเยโฮวาห์ ดว้ยกษตัริยช์าติอิสราเอลเสด็จมาเพื่อคน้หาหมดัตวัหน่ึงดุจผูไ้ล่
ตามนกกระทา (นกชนิดหน่ึง) ท่ีภูเขา” 

แลว้กษตัริยซ์าอูลจึงเห็นวา่พระองคไ์ดท้รงท าผดิต่อดาวดิ และไดต้รัสวา่ “ไดท้  าผดิแลว้ ดาวดิ
บุตรเอ๋ย จงกลบัมาเถิด ดว้ยเราจะไม่ท าร้ายแก่เจา้ต่อไป เหตุวา่ วนัน้ีชีวติของเราเป็นประเสริฐแก่ตาของ
เจา้ ดูเถิดเราไดท้  าล่วงเกินหลงผดิมากไป” 

ดาวดิทูลตอบวา่ “ขา้แต่กษตัริย ์ขอทอดพระเนตรดูหอกเถิด ขอใหค้นหนุ่มผูห้น่ึงมารับเอาเถิด... 
ดว้ยพระองคท์รงมอบท่านไวใ้นมือขา้พเจา้วนัน้ี แต่ขา้พเจา้มิไดเ้หยยีดมือออกต่อสู้ผูท่ี้พระเยโฮวาห์ทรง
ชโลมแลว้ ดูเถิดวนัน้ีขา้พเจา้ถือวา่พระชนมข์องพระองคว์ิเศษฉนัใด ขอองคพ์ระเยโฮวาห์ทรงถือวา่ชีวิต
ของขา้พเจา้วิเศษฉนันั้น ขอพระองคท์รงช่วยขา้พเจา้ใหพ้น้จากความทุกขเ์บียดเบียน (ความทุกขล์ าบาก) 
ทั้งส้ิน” 

หนูทั้งหลาย ความจริงชีวิตของดาวดินั้นก็ “วเิศษในสายพระเนตรขององคพ์ระเยโฮวาห์” 
เพราะพระองคท์รงเอาพระทยัใส่ดูแลดาวดิเสมอ ๆ ในยามทุกขล์ าบากทุกคร้ัง 

ดาวดิไดก้ลบัไปยงัท่ีอยูข่องเขา และซาอูลก็เสด็จกลบัพระราชวงัของพระองค ์ ก่อนท่ีทั้งสองจะ
จากท่ีท่ีซาอูลไดว้างแผนการณ์ฆ่าดาวิดนั้นพระเจา้ก็ไดท้รงท าใหแ้มแ้ต่ซาอูลก็ตอ้งอวยพรใหด้าวดิ ซา
อูลตรัสวา่ “ดาวดิบุตรเอ๋ย จงรับพรเถิด คงจะส าเร็จการและมีชยัชนะ” 

พระเจา้ไดท้รงน าใหด้าวดิพน้จาก “หุบเขาเงามจัจุราช (ความตาย)” และความยากล าบากดว้ย 
หนูทั้งหลาย ท าไมแมแ้ต่ดาวดิเองพระเจา้ทรงยอมใหมี้ความทุกขล์ าบากหลายอยา่ง ก็เป็น

เพราะวา่พระองคจ์ะทรงสอนเขาใหรู้้ท่ีจะช่วยคนอ่ืน ๆ ท่ีมีความทุกขล์ าบาก 
วธีิดีท่ีสุด ซ่ึงดาวดิไดช่้วยคนอ่ืนในยามทุกขล์ าบาก และยงัก าลงัช่วยอยูทุ่กวนัน้ีก็คือ โดยเขียน

บทเพลงสดุดีท่ีประเสริฐยิง่ ซ่ึงอยูใ่นพระคมัภีร์ของเรา หนงัสือสดุดีซ่ึงอยูต่รงกลางพระคมัภีร์ มีหลาย ๆ 
ขอ้ท่ีช่วยเราได ้ ขอใหคุ้ณแม่คุณพอ่ของหนูอ่านใหห้นูฟังซิ เป็นขอ้ท่ีไพเราะ และหนูจะไดพ้บพระพร
มากมายในขอ้เหล่านั้น ขอใหจ้  าไวด้ว้ยวา่ พระคมัภีร์แตกต่างกบัหนงัสือเล่มอ่ืน ๆ ทั้งหมด พระคมัภีร์
เป็นหนงัสือของพระเจา้พระองคไ์ดท้รงดลใจใหด้าวดิและคนอ่ืน ๆ ให้เขียนตามท่ีพระองคท์รงประสงค์
จะใหเ้ขียน พระคมัภีร์คือข่าวดีของพระเจา้ท่ีทรงมีมาถึงจิตใจของเราช่างอศัจรรยอ์ะไรอยา่งนั้น! 

กำรปิดประชุม 

มีเด็กหญิงเล็ก ๆ ชาวอินเดียนแดง ช่ือนาสบา เขาอยูก่บัคุณพอ่คุณแม่ท่ีทุ่งนาแห่งหน่ึงใน
อเมริกา นาสบาก็มีความทุกขล์ าบากเหมือนดาวดินาสบากลวัมากทีเดียว คุณพอ่คุณแม่ของนาสบาไดเ้ล่า
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ใหฟั้งวา่ เม่ือคนตายไปแลว้ จะไปอยูก่บัผร้ีาย เร่ืองน้ีท าใหน้าสบาไม่มีความสุขเลย เพราะนาสบารู้วา่วนั
หน่ึงเธอกต็อ้งตายเหมือนกนั เวลานาสบาคิดถึงเร่ืองน้ีข้ึนมาทีไร ตวัก็สั่นดว้ยความกลวัทุกที 

เม่ือนาสบาโตพอ คุณพ่อคุณแม่ก็ไดส่้งเธอไปเรียนท่ีโรงเรียนมิชชัน่แห่งหน่ึง การอยูห่่างไกล
จากบา้นเป็นเวลานานถึงเกา้เดือนเตน็นั้นเป็นเหมือนการเดินอยูใ่นหุบเขาท่ีมืดแสนมืดส าหรับนาสบา ท่ี
โรงเรียนนาสบาไดเ้รียนเร่ืองต่าง ๆ จากพระคมัภีร์เป็นคร้ังแรก แต่คุณพ่อคุณแม่ของเธอบอกเธอไม่ให้
เช่ือพระคมัภีร์ ดงันั้นเธอจึงพยายามไม่ฟังเร่ืองเหล่านั้น 

นาสบาไดรั้บช่ือใหม่เวลาอยูโ่รงเรียน หนูอยากรู้ช่ือใหม่ของเธอไหม คือช่ือ โดโรธี เธอชอบช่ือ
ใหม่น้ี ซ่ึงแปลวา่ “ของประทานจากพระเจา้” แมว้า่เธอไม่เขา้ใจวา่ ช่ือนั้นมีความหมายวา่อะไรก็ตาม พอ
โรงเรียนปิดเทอม โดโรธีก็กลบัมาอยูบ่า้น การกลบับา้นนั้นสนุกมากเพราะเธอไดอ้อกจากโรงเรียนมา
อยูใ่นท่ีโล่งแจง้กวา้งใหญ่อีกคร้ังหน่ึง และไดเ้ล่นตามเนินเขาซ่ึงเธอชอบมาก 

ในเวลานั้น ฝงูแกะของคุณพ่อไดมี้ลูกแกะเล็กขนปุกปุยขาวสะอาดเกิดใหม่อยูห่ลายตวั ในขณะ
ท่ีนาสบาก าลงัเล้ียงแกะอยูน่ั้นก็ไดส้ังเกตเห็นวา่ลูกแกะหายไปตวัหน่ึง ท าอยา่งไรดี ลูกแกะแต่ละตวัมีค่า
มาก 

เธอไดอ้อกเท่ียวคน้หาลูกแกะนอ้ยท่ีหายไปทนัที หาแลว้หาอีกในขณะท่ีนาสบาก าลงัคน้หาอยู่
นั้น ก็คิดถึงเร่ืองท่ีไดฟั้งท่ีโรงเรียนข้ึนมาไดถู้กแลว้ มีเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผูเ้ล้ียงแกะผูห้น่ึง ผูเ้ล้ียงผูน้ั้นทรง
พระนามวา่พระเยซู ลูกแกะของพระเยซูก็หายไปตวัหน่ึงเหมือนกนั และพระเยซูไดท้รงออกไปตามหา
ลูกแกะตวันั้น 

ในทนัใดนั้น นาสบาก็คิดข้ึนวา่ ฉนัเองก็เป็นแกะท่ีหลงหายไปดว้ยเหมือนกนั ฉนัเป็นลูกแกะท่ี
หลงหายไปเพราะความผดิบาป พระเยซูไดเ้สด็จเขา้มาในโลกเพื่อทรงตายแทนฉนั พระองคท์รงก าลงั
คน้หาฉนัอยูพ่ระองคท์รงตอ้งการช่วยฉนัใหร้อดพน้จากความผดิบาป 

นาสบาไดพ้บลูกแกะนอ้ยของเธอ และในขณะท่ีเธออุม้มนัไวแ้นบอกดว้ยความยนิดีนั้น เธอก็
ไดทู้ลต่อพระเยซูเจา้วา่ เด๋ียวน้ีเธอเขา้ใจเร่ืองท่ีพระองคท์รงเป็นผูเ้ล้ียงแกะท่ีดีก าลงัตามหาลูกแกะท่ีหลง
สหายไป ท่ีเธอไดฟั้งจากโรงเรียนแลว้นั้น เธอรู้วา่เธอเป็นแกะนอ้ยท่ีหลงหายไป และพระองคไ์ดเ้สด็จ
มาเพื่อตามหาเธอ เธออยากใหพ้ระองคเ์สด็จเขา้มาในใจและช่วยเธอใหร้อดพน้จากความผดิบาป 

เม่ือนาสบาเปิดจิตใจออกตอ้นรับพระเยซูเจา้ในขณะท่ีอยูใ่นทุ่งเงียบนั้น ความกลวัท่ีมีอยูใ่น
จิตใจก็หายไปหมด เธอมีความสุขมาก เธอรู้วา่เม่ือตายไปแลว้ เธอจะไม่ไปอยูก่บัผร้ีาย เธอจะไดไ้ปอยู่
กบัพระเยซูในสวรรค ์ และเด๋ียวน้ีเธอเขา้ใจแลว้วา่ช่ือใหม่โดโรธีนั้น หมายความวา่อะไรเพราะวา่เด๋ียวน้ี
เธอไดรั้บของประทานคือความรอดจากพระเจา้แลว้ 
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ครูไม่ทราบวา่ นาสบาไดท้  าผิดอะไรจึงท าให้เธอรู้สึกวา่เธอเป็นคนผดิบาป แต่นาสบารู้วา่ถา้เธอ
ไม่รับพระเยซูแลว้ เธอก็ยงัเป็นคนหลงหายอยู ่ ครูไม่ทราบวา่พวกหนูไดท้  าผดิอะไรบา้ง แต่พระคมัภีร์
กล่าววา่ “คนทั้งปวงไดท้  าผดิทุกคน” (โรม 3:23) 

พระเจา้ทรงรักหนูและทรงรักครู พระองคจึ์งไดส่้งพระบุตรของพระองค ์ คือพระเยซูคริสตเจา้
ใหม้ารับโทษแทนเรา เม่ือหนูเช่ือแน่วา่พระเยซูทรงรับโทษแทนหนู และหนูยอมรับเอาพระองคเ์ป็น
พระผูช่้วยใหร้อดของหนูแลว้ พระองคก์็จะทรงรับเอาความผดิบาปของหนูไปเสีย 

หนูจะทูลขอพระเยซูเด๋ียวน้ีไหม ใหพ้ระองคท์รงช่วยหนูใหร้อดและทรงรับหนูไวเ้ป็นลูกของ
พระองค ์หนูรับพระองคไ์ดใ้นเวลาท่ีเราก าลงัอธิษฐาน “ขา้แต่พระเยซูเจา้ หนูรู้วา่หนูไดท้  าผดิบาปหลาย
อยา่ง หนูเช่ือแน่วา่ พระองคไ์ดท้รงรับโทษแทนหนู ขอทรงโปรดเสด็จมาสถิตอยูใ่นใจของหนูดว้ย หนู
ขอบพระคุณพระองคท่ี์ทรงช่วยใหห้นูรอด อาเมน” 
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บทที ่5 กษตัริย์ดำวดิกบัมะพโีบเซ็ธ 

ข้อพระคัมภีร์ส ำหรับครู สดุดี 23, 1 ซามูเอล 20:14-17 2 ซามูเอล 4:4,9:1-13 
ข้อท่องจ ำ “พระองคท์รงเตรียมส ารับใหพ้ระองคต่์อหนา้ต่อตาศตัรูของขา้พระองค ์ พระองค์

ทรงเจิมศีรษะขา้พระองคด์ว้ยน ้ามนั ขนัน ้าของขา้พระองคก์็ลน้อยู”่ (สดุดี 23:5)  

เร่ืองประกอบทีเ่ร้ำควำมสนใจ 

หนูชอบไปเท่ียวและเอาอาหารไปกินดว้ยใช่ไหม ไปเท่ียวอยา่งนั้นสนุกมาก ถา้คุณแม่ไปดว้ย 
คุณแม่ก็จะปูผา้ลงบนพื้นหญา้เขียวสด แลว้เอาขา้ว กบัขา้ว ไก่ทอด ไข่พะโล ้ แกงเผด็ ผลไมแ้ละขนม
หวานหลายอยา่งรวมทั้งไอศครีมวางลงบนผา้ คุณแม่จดั “ส ารับ” อยา่งวเิศษใวใ้หห้นู หนูจะไดท้านเล้ียง
กนัใหญ่ทีเดียว 

ขอ้ท่องจ าของเราวนัน้ีบอกเราวา่ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงเป็นผูเ้ล้ียงท่ีดีของเรานั้น ไดท้รง
จดัเตรียม “ส ารับ” ไวใ้หเ้รา และเราทานอาหารในส ารับนั้นไดทุ้กเวลา 

ครูอยากจะคิดวา่ส ารับนั้นเป็นพระค าของพระเจา้ เปรียบเหมือนพระคมัภีร์ พระคมัภีร์เป็น
อาหารแทส้ าหรับจิตวิญญาณของเรา ซ่ึงน่าอศัจรรยเ์หลือกิน เวลาท่ีเราอ่านพระคมัภีร์ พระเจา้ก็ตรัสกบั
เราทางพระค านั้น และถา้เราท าตามพระค าของพระองค ์ พระองคก์็ทรงใหค้  าสัญญาต่าง ๆ ท่ีประเสริฐ
แก่เรา เราจะเจริญเหมือนพระเยซูมากข้ึนทุกทีก็โดยท่ีเราศึกษาพระค าของพระเจา้ เราควรกระหายอยาก
รู้พระค าของพระเจา้ใหม้ากมากข้ึน 

ครูเคยอ่านเร่ืองเด็กผูช้ายท่ียากจนสองคน ท่ีไดรั้บเชิญใหไ้ปพกัอยูท่ี่บา้นชาวนาแห่งหน่ึงใน
ระหวา่งโรงเรียนปิดเทอม พอถึงเวลารับประทานอาหารเชา้ เด็กทั้งสองแปลกใจมากท่ีเห็นวา่มีส ารับ
อาหารเตรียมไวใ้หแ้ลว้ และยงัมีเน้ือท่ีเขาชอบรับประทานมากอีกดว้ย เวลาอาหารเท่ียงภรรยาของ
ชาวนาผูใ้จดีก็มีอาหารพร้อมกบัเน้ือให้เขารับประทานอีก การท่ีไดรั้บประทานเน้ือถึงสองม้ือนั้น ก็มาก
เกินไปอยา่งไม่นึกไม่ฝันอยูแ่ลว้หนูเดาซิ อาหารม้ือเยน็วนันั้นเขาไดรั้บประทานอะไร เขาก็มีเน้ือ
รับประทานอีกพร้อมดว้ยของดี ๆ อีกหลายอยา่ง น่ีดีเกินไปจนเขาแทบไม่เช่ือเลย 

คืนนั้น เม่ือเด็กทั้งสองเขา้ไปนอน เด็กคนเล็กพดูข้ึนวา่ “น่ีชยั ตอนดึก ๆ น้ี ถา้เขาจดัส ารับอีกละ
ก็อยา่ลืมปลุกฉนัดว้ยนะ” 

การมีอาหารเพียงพอแก่ความตอ้งการของร่างกายเรานั้น เป็นของดีท่ีจะท าให้ร่างกายของเรา
แขง็แรง แต่การมีพระค าของพระเจา้คือพระคมัภีร์นั้นก็ยิง่ดีกวา่นั้นอีก เพราะการมีพระค าของพระเจา้ท า
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ใหนิ้สัยใจคอท่ีพึ่งเปล่ียนใหม่ของผูท่ี้เช่ือในพระเยซูแลว้ เจริญแขง็แรงข้ึน ผูเ้ล้ียงท่ีดีของเราทรงเตรียม
ส ารับไวต่้อหนา้เรา ทั้งยงัต่อหนา้ต่อตาศตัรูของเราอีกดว้ย! 

ในประเทศปาเลสไตน์ท่ีดาวิดอยู ่ เม่ือสมยัยงัเป็นเด็กเล้ียงแกะนั้นแกะมีศตัรูมาก มีตน้ไมมี้พิษท่ี
แกะจะกินไม่ไดเ้ป็นอนัขาด มีงูเยอะแยะซ่อนอยูต่ามรูตามโพรง มีหมี หมาไน เสือด า และสัตวป่์าอ่ืน ๆ 
อีกหลายชนิด คอยฆ่าแกะท่ีไม่มีใครเฝ้าดูแลอยูเ่สมอ 

แต่วา่ในท่ามกลางอนัตรายต่าง ๆ เหล่าน้ี มีผูเ้ล้ียงท่ีอ่อนโยนเตม็ไปดว้ยความเมตตากรุณา คอย
เฝ้าดูแลรักษาฝงูแกะของเขาอยา่งเอาใจใส่แกะจึงกินหญา้เขียวสดไดอ้ยา่งปลอดภยั 

หนูทั้งหลาย เรามีศตัรูร้ายอยูต่วัหน่ึงเหมือนกนั ท่ีคอยจอ้งจะใหเ้ราท าบาปอยูเ่สมอ ศตัรูนั้นคือ
พญามาร อยา่ไปฟังมนันะ ถา้หนูเป็นคริสเตียนแลว้ขอใหจ้  าไวเ้สมอวา่ หนูมีพระเยซูเจา้สถิตอยูใ่นใจ
ของหนู พระค าของพระเจา้กล่าววา่ “พระองคท่ี์ด ารงอยูใ่นท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กวา่ผูท่ี้อยูใ่นโลก” 
(1 ยอห์น 4:4) 

นอกจากพญามาร เรายงัมีศตัรูตวัอ่ืน ๆ อีก อาจมีบางคนไม่ชอบเรา เพราะเรามีชีวิตอยูเ่พื่อพระ
เยซูเจา้ แต่จงจ าไวว้า่ ในเวลาท่ีเรามีความทุกขล์ าบากทั้งหลายแหล่เหล่าน้ี พระเจา้ไดท้รงจดัเตรียมส ารับ
ไวใ้หเ้ราแลว้ ซ่ึงท าใหเ้ราช่ืนชมยนิดีอยา่งยิง่ กบัส ารับท่ีพระองคไ์ดท้รงจดัไวใ้หเ้รา 

ขอ้ท่องจ าตอนต่อไปบอกวา่ ผูเ้ล้ียงเจิมหวัแกะดว้ยน ้ามนั ในตอนเยน็เวลาท่ีผูเ้ล้ียงน าแกะกลบั
เขา้คอกซ่ึงทั้งผูเ้ล้ียงและแกะใชเ้ป็นท่ีพกันอนตอนกลางคืนนั้น ผูเ้ล้ียงก็ยนือยูต่รงประตูคอก และตรวจดู
แกะท่ีเดินเขา้คอกแต่ละวนัอยา่งถ่ีถว้น ผูเ้ล้ียงตรวจดูวา่ในหูแกะหรือท่ีตวัแกะมีหนามเก่ียวหรือเปล่า ถา้
แกะมีบาดแผล ผูเ้ล้ียงก็เอาน ้ ามนัมะกอกจากไหใหญ่ท่ีอยูข่า้งคอก เทใส่ลงไปในเขาสัตวจ์นเตม็ แลว้ก็
ค่อย ๆ เจิมหรือรดหวัแกะตวันั้น น่ีก็เป็นวธีิละมุนละไมอีกวธีิหน่ึงท่ีผูเ้ล้ียงแสดงความรักและความเอา
ใจใส่ต่อแกะ เขารู้ถึงความตอ้งการของแกะทุกอยา่ง 

ผูเ้ล้ียงท่ีรักเราคือพระเยซูคริสตเจา้ ก็เช่นเดียวกนั พระองคท์รงเฝ้าดูแลรักษาเราอยูอ่ยา่งเอาใจ
ใส่ แมว้า่หลายคร้ังหลายหนเราอาจมีเร่ืองทุกขย์าก หรือเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ตาม ขอใหเ้ราจ าไวเ้สมอวา่ พระ
เยซูสถิตอยูก่บัเราเพื่อทรงช่วย ทรงปลอบเรา 

ขอ้ท่องจ าของเราวนัน้ีก็ยงับอกอีกวา่ “ขนัน ้าของขา้พระองคก์็ลน้อยู”่ น่ีหมายความวา่ มีอยูบ่่อย 
ๆ ท่ีแกะเป็นไขต้วัร้อนจดั ผูเ้ล้ียงมีถงัน ้าหรือขนัน ้าใบใหญ่ เขาจะตกัน ้าใส่ไวใ้หเ้ตม็ เม่ือผูเ้ล้ียงรู้วา่แกะ
ตวัใดเป็นไข ้เขาก็จะเอาแกะตวันั้นจุ่มหวัลงไปในถงัหรือขนัใบใหญ่นั้น เพื่อให้หวัเยน็ เม่ือท าอยา่งน้ีน ้า
ก็ลน้ออกมา 

น ้ามนัท่ีเทลงบนหวัแกะและน ้าท่ีลน้ออกมาจากขนัน ้า หมายถึงพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
เช่นเดียวกบัทุ่งหญา้เขียวสดนั้นหมายถึงพระคมัภีร์เม่ือเรารับพระเยซูเจา้เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเรา



 35 

แลว้ พระวญิญาณบริสุทธ์ิผูท้รงปลอบเราก็เสด็จเขา้มาสถิตอยูใ่นจิตใจของเรา เม่ือเราถวายตวัของเราแก่
พระเยซูอยา่งเตม็ท่ีแลว้ พระเจา้ก็ทรงใหเ้รารับพระวญิญาณบริสุทธ์ิเตม็เป่ียม พระองคท์รงชโลม เจิมเรา
ไวด้ว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิเพื่อเราจะไดป้รนนิบติัรับใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เม่ือเรารับใชพ้ระองค ์เราก็จะ
มีความสุขความยนิดีในใจของเราจนเป่ียมลน้ เหมือนกบัน ้าท่ีลน้ออกมาจากขนัเวลาผูเ้ล้ียงจุ่มหวัแกะลง
ไปนั้น 

ดาวดิไดป้รนนิบติัรับใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และไดรั้บความสุขความยนิดีจากพระองค์ 

กำรเล่ำเร่ือง 

ฉำกหน่ึง ดาวดิกบัโยนาธานท าสัญญาต่อกนั (1 ซา
มูเอล 20: 14-17) รูปเลข 1,26 

หนูจ าเช่ือเพื่อนท่ีดีแสนดีคนหน่ึงของดาวดิไดไ้หม 
เขาช่ืออะไรนะถูกแลว้ เขาช่ือโยนาธาน เป็นโอรส (ลูกชาย) ของกษตัริยซ์าอูล 

โยนาธานรักดาวดิเหมือนกบัรักตวัเอง เขานิยมชมชอบความเก่งกลา้สามารถ ความสุภาพและ
ความถ่อมตวัของดาวิดอยา่งยิ่ง แมว้า่โยนาธานเป็นโอรสแทข้องซาอูล และควรจะไดข้ึ้นเป็นกษตัริยต่์อ
จากซาอูลโยนาธานเองก็รู้วา่พระเจา้ไดท้รงเลือกดาวดิไวแ้ลว้ใหเ้ป็นกษตัริยอ์งคต่์อไปน่ีไม่ไดท้  าใหโ้ย
นาธานเสียใจเลย โยนาธานช่างเป็นคนท่ีไม่เห็นแก่ตวัอะไรอยา่งนั้น เขายนิดีท่ีดาวดิจะไดเ้ป็นกษตัริย์
แทนตวัเขาเอง 

หนูจ าไดไ้หมวา่ ดาวดิกบัโยนาธานสัญญาอะไรกนัไว ้ เขาทั้งสองสัญญากนัวา่จะเมตตาต่อกนั
ตลอดไป และเพื่อใหส้ัญญาน้ีมัน่คง โยนาธานไดถ้อดเคร่ืองทรง (เส้ือ) ท่ีก าลงัใส่อยูอ่อกใหด้าวดิ  
โยนาธานใหก้ระบ่ี ธนูและเข็มขดัของเขาแก่ดาวดิดว้ย 

ต่อมาชายหนุ่มทั้งสองน้ีก็ไดส้ัญญากนัอีกวา่ ถา้คนใดตายในสงครามอีกคนหน่ึงก็จะเล้ียงดูลูก
ของคนท่ีตายไปแลว้ 

ฉำกสอง พี่เล้ียงท ามะพีโบเซ็ธตกลงมา (2 ซามูเอล 4:4) 
พืน้ภำพหลงั ท่ีกลางแจง้ รูปเลข 40  
หนูทั้งหลาย อีกหลายปีต่อมา ทั้งซาอูลกบัโยนาธานก็ได้

ถูกฆ่าตายในสนามรบ 
โยนาธานมีลูกชายคนหน่ึงท่ีมีช่ือแปลก ช่ือ มะพีโบเซ็ธ ครูสงสัยวา่หนูสักก่ีคนจะจ าช่ือน้ีได ้มะ

พีโบเซ็ธมีอาย ุ5 ขวบตอนนั้น 
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เม่ือครอบครัวของโยนาธานทราบข่าววา่ โยนาธานตาย พี่เล้ียงจึงอุม้มะพีโบเซ็ธวิง่หนี ดว้ย
ความตกใจก็เลยปล่อยมือท าใหม้ะพีโบเซ็ธตกลงไปดว้ยเหตุน้ีเอง มะพีโบเซ็ธผูน่้าสงสารตอ้งกลายเป็น
คนง่อยเปล้ียเสียขาจนตลอดชีวติของเขา 

ฉำกสำม กษตัริยด์าวดิตรัสถามซีบา (2 ซามูเอล 9: 1-4) 
พืน้ภำพหลงั ภายในพระราชวงั รูปเลข 14,15,41,42 
หนูจ าบทเรียนเร่ืองดาวดิบทท่ีหน่ึงไดไ้หม วา่เวลาท่ีซามูเอลไป

บา้นดาวดินั้น ดาวิดก าลงัเล้ียงแกะอยูใ่นทุ่งนาใหคุ้ณพอ่ ซามูเอลไปเพื่อ
ชโลมลูกชายคนหน่ึงของยซิยั ให้เป็นกษตัริยป์กครองอิสราเอลองคต่์อไปยซิยัคิดวา่ลูกชายคนโตคงจะ
ไดเ้ป็นกษตัริย ์ แต่พระเจา้ทรงเลือกใครล่ะถูกแลว้ พระเจา้ไดท้รงเลือกดาวดิผูเ้ป็นเด็กหนุ่มเล้ียงแกะ 
และซามูเอลก็ไดช้โลมใหเ้ป็นกษตัริย ์

เวลาก็ล่วงไปหลายปี ดาวดิยงัไม่ไดเ้ป็นกษตัริย ์พระเจา้ทรงลืมแลว้ใช่ไหม ไม่ใช่ พระเจา้ไม่เคย
ทรงลืมพระสัญญาของพระองคเ์ลย พระองคก์ าลงัทรงอบรมดาวดิ ทรงช่วยใหเ้ขาเรียนรู้หลายอยา่งท่ี
จ าเป็นตอ้งรู้เพื่อจะไดเ้ป็นกษตัริยท่ี์ดี และจะไดไ้วว้างใจพระเจา้ 

หลายปีต่อมา ในท่ีสุด องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็ไดท้รงตั้งดาวิดใหเ้ป็นกษตัริยต์ามท่ีพระองคไ์ดท้รง
สัญญาไว ้ในเร่ืองของเราวนันั้น เราจะไดเ้ห็นวา่ดาวดิทรงก าลงันัง่อยูบ่ลัลงัก ์(เกา้อ้ีส าหรับกษตัริย)์ 

เม่ือดาวิดเป็นกษตัริยแ์ลว้ พระองคไ์ม่ไดท้รงลืมสัญญาท่ีไดใ้หไ้วต่้อโยนาธานเลย แมว้า่เวลา
ผา่นไปหลายปีแลว้ก็ตามพระองคท์รงเรียกขา้ราชการคนหน่ึงของซาอูลช่ือซีบาเขา้มาเฝ้า ตรัสถามวา่ 
“เจา้ช่ือซีบาหรือ” ซีบาทูลตอบวา่ “ขา้พเจา้ซ่ือซีบา” แลว้กษตัริยจึ์งตรัสวา่ “พงศพ์นัธ์ุซาอูลยงัมีเหลืออยู่
บา้งหรือ เพื่อเราจะแสดงความกรุณาแก่เขาตามท่ีไดส้าบานไวต่้อพระเจา้” ซีบาทูลตอบวา่ “ยงัมีบุตรชาย
โยนาธานคนหน่ึงเทา้เป็นง่อย” กษตัริยถ์ามวา่ลูกชายนั้นอยูท่ี่ไหน แลว้ทรงใชใ้หค้นไปตามมาหนูรู้ไหม 
ลูกชายคนน้ีเป็นใคร ถูกแลว้ คือ มะพีโบเซ็ธท่ีพี่เล้ียงไดท้  าใหต้กลงมาเม่ืออายไุดเ้พียง 5 ขวบเท่านั้นเอง 
ดาวดิคงตอ้งรู้สึกยนิดีเหลือเกิน ในเวลาท่ีพระองคท์รงคิดจะเล้ียงดูลูกชายของเพื่อน 

ฉำกส่ี กษตัริยด์าวดิทรงสนทนากบัมะพีโบเซ็ธ (2 ซา
มูเอล 9:5-11) 

พืน้ภำพหลงั เหมือนฉาก 3 รูปเลข 41,14,15,43  A  
เม่ือมะพีโบเซ็ธมาถึงพระราชวงั ก็เขา้ไปกราบกษตัริยด์าวิด ดาวดิจึงตรัสวา่ “มะพีโบเซ็ธ” และ

มะพีโบเซ็ธกราบทูลวา่ “ขา้แต่กษตัริยข์า้พเจา้อยูน่ี่” 
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แต่ดาวิดไม่ทรงตอ้งการใหม้ะพีโบเซ็ธเป็นผูรั้บใช ้ พระองคต์รัสวา่ “อยา่กลวัเลย เพราะเราจะ
แสดงความกรุณาแก่เจา้ เพราะเห็นแก่โยนาธานบิดาของเจา้ และบรรดาไร่นาของซาอูล อยักา (ปู่ ) ของ
เจา้ เราจะคืนให้แก่เจา้และจะเล้ียงเจา้ไวท่ี้โตะ๊ของเราเสมอ” 

มะพีโบเซ็ธก็กราบทูลวา่ “แต่ขา้พเจา้เป็นเหมือนซากศพสุนขัไม่สมควรท่ีพระองคจ์ะทรง
ทอดพระเนตร (มองดู) เลย” 

เห็นไหม หนูทั้งหลาย ดาวดิไม่ไดรั้บมะพีโบเซ็ธเขา้มาอยูใ่นพระราชวงั เพราะมะพีโบเซ็ธเป็น
คนดีหรือเป็นคนมีหนา้ตาดี หรือเพราะมะพีโบเซ็ธพยายามท าความดีท่ีสุดเลย แต่พระองคท์รงรับเอามะ
พีโบเซ็ธเขา้มาอยูใ่นวงั เพราะเห็นแก่โยนาธานผูเ้ป็นคุณพอ่ของมะพีโบเซ็ธต่างหากมะพีโบเซ็ธผูน่้า
สงสารเป็นคนพิการช่วยตวัเองไม่ได ้ แต่กษตัริยด์าวดิผูย้ิง่ใหญ่ไดเ้ชิญใหม้ะพีโบเซ็ธเขา้ไปอยูใ่น
พระราชวงัพระองคแ์ละใหรั้บทานอาหารท่ีโตะ๊ของกษตัริยต์ลอดไป 

ฉำกห้ำ มะพีโบเซ็ธรับทานอาหารท่ีโตะ๊ของกษตัริยด์าวิด  
(2 ซามูเอล 9: 10-13)  

พืน้ภำพหลงั ภายในพระราชวงั รูปเลข 44 
มะพีโบเซ็ธคงตอ้งมีความสุขอยา่งยิง่ หนูถึงถึงภาพมะพีโบ

เซ็ธไดไ้หม ตอนท่ีเขานัง่รับทานอาหารดี ๆ อยูท่ี่โตะ๊ของกษตัริย ์ สนทนากบักษตัริยด์าวดิและเช้ือพระ
วงศ ์(คนในครอบครัวของกษตัริย)์ ของพระองคเ์หมือนเขาไดเ้ป็นสมาชิกคนหน่ึงดว้ย 

มะพีโบเซ็ธพดูถูกแลว้ท่ีวา่ เขาไม่สมควรจะนัง่รับทานอาหารท่ีโตะ๊ของกษตัริย ์ แต่กษตัริยด์า
วดิไดท้รงรับเขาให้เขา้มาอยูใ่นพระราชวงัของพระองค ์ไม่ใช่เพราะมะพีโบเซ็ธมีความดีอะไร แต่เพราะ
พระองคท์รงเห็นแก่โยนาธานผูเ้ป็นบิดาต่างหาก 

เราทั้งหลายก็เหมือนกนั เราไม่สมควรจะเขา้สวรรค ์เพราะเราเป็นคนผิดบาป และคนบาปจะเขา้
ไปในสวรรคไ์ม่ไดเ้ป็นอนัขาด แต่พระเยซูเจา้ไดท้รงตายแทนเรา และทรงรับเอาความผิดบาปของเราไว้
ท่ีพระกายของพระองคเ์องบนไมก้างเขนแลว้ เม่ือเรารับพระเยซูคริสตเจา้เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเรา 
พระเจา้ทรงรับเราเขา้ไวเ้ป็นบุตรของพระองค ์และพระองคท์รงรับเราเพราะทรงเห็นแก่พระเยซูเจา้ แลว้
เราก็เป็นลูกของพระเจา้จริง ๆ 

กำรปิดประชุม 

เร่ืองน้ีก็วาดภาพสวยงามใหเ้ราเห็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงกระท าเพื่อเรา เราเป็นคนผดิบาป ไม่
สมควรจะอยูใ่นปราสาท (บา้น) ในสรรคเ์ลย แต่เป็นเพราะเห็นแก่พระเยซู พระเจา้จึงทรงเชิญใหเ้ราไป
อยูใ่นพระราชวงัของพระองคไ์ม่ใช่เพราะเรามีความดีอะไร แต่เพราะพระเยซูทรงตายเพื่อเราแลว้
ต่างหาก พระเจา้ทรงเชิญเราวา่ “เชิญมา เชิญมาเถิด ใครผูใ้ดท่ีมีใจปรารถนาก็ใหผู้น้ั้นมาเถิด” พระองค์
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ทรงเชิญเราใหเ้ขา้อยูใ่นพระราชวงัของพระองคใ์นสวรรคต์ลอดไปเม่ือเราตายจากโลกน้ีไปแลว้ เรา
รับค าเชิญอนัประเสริฐสุดน้ีของพระองคไ์ดโ้ดยการรับพระเยซูเจา้ใหเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเรา 
ต่อไปน้ีเราจะอธิษฐาน มีเด็กสักก่ีคนท่ีอยากจะพดูวา่ หนูท าผดิบาป หนูตอ้งการพระผูช่้วยใหร้อด หนู
ขอรับพระเยซูเจา้เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของหนูเด๋ียวน้ี และขอขอบคุณพระองคท่ี์ไดท้รงตายแทนหนู 

หนูทั้งหลาย ส ารับท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ท่องจ าของเรา เราไดเ้ปรียบเป็นพระค าของพระเจา้คือพระ
คมัภีร์ มะพีโบเซ็ธไดรั้บการเล้ียงอาหารท่ีโตะ๊ของกษตัริยฉ์นัใด เราตอ้งเล้ียงจิตวิญญาณของเราดว้ยพระ
ค าของพระเจา้โดยการอ่านและท่องจ าขอ้พระคมัภีร์เสมอ ๆ ดว้ยฉนันั้น หลงัจากท่ีเราเป็นคริสเตียนแลว้ 
ชีวติฝ่ายวญิญาณของเราจะเจริญข้ึนไดก้็โดยการรู้จกัและเช่ือพระสัญญาของพระเจา้ และท าตามค าตรัส
สั่งของพระองค ์ถา้เราท าดงัน้ีความผดิบาปในชีวิตเราก็จะนอ้ยลง ๆ แลว้วนัหน่ึงเราก็จะไดไ้ปเฝ้ากษตัริย์
ผูท้รงสง่าราศีคือพระเจา้ของเรา และไดอ้ยูใ่นท่ีซ่ึงไม่มีความผดิบาปเลย วนันั้นจะเป็นวนัอนัแสนสุข
ทีเดียวใช่ไหม 
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บทที ่6 กษตัริย์ดำวดิทรงอยำกสร้ำงโบสถ์ถวำยพระเจ้ำ 

ข้อพระคัมภีร์ส ำหรับครู สดุดี 23,2 ซามูเอล 7:1-29, 1 พงศาวดาร 22:1-19 
ข้อท่องจ ำ “แน่ทีเดียวท่ีความดีและความรักมัน่คงจะติดตามขา้พเจา้ไปตลอดวนัคืนชีวติของ

ขา้พเจา้ และขา้พเจา้จะอยูใ่นพระนิเวศของพระเจา้ฯเป็นนิตย”์ (สดุดี 23:6) 

เร่ืองประกอบทีเ่ร้ำควำมสนใจ 

หนูทั้งหลาย วนัน้ีเราจะเรียนบทสดุดีท่ี 23 ขอ้สุดทา้ย ขอใหเ้ราเล่าขอ้ท่องจ าทั้งหมดท่ีไดเ้รียน
มาแลว้พร้อม ๆ กนัดีไหม ทุกขอ้เพราะและมีความหมายดี ใช่ไหม ขอ้สุดทา้ยน้ีก็ยิง่วเิศษใหญ่ ครูชอบ
ขอ้น้ีมาก หนูล่ะ 

เราไดเ้รียนหลายอยา่งเก่ียวกบัแกะและคนเล้ียงแกะมาแลว้ ผูเ้ล้ียงแกะพาแกะออกไปแต่เชา้ตรู่ 
ไปหาท่ีท่ีมีทุ่งหญา้เขียวสดและท่ีมีน ้าน่ิงผูเ้ล้ียงป้องกนัแกะใหพ้น้อนัตรายจากสัตวป่์าซ่ึงอาจจะมาท า
ร้ายแกะ แลว้ในเวลาค ่าเขาก็น าแกะเขา้คอกผูเ้ล้ียงยนือยูท่ี่ประตูคอก คอยตรวจดูแผลตามเน้ือตามตวัของ
แกะ เทน ้ามนัลงบนหวัแกะ และจุ่มหวัแกะลงในน ้าเยน็ จนกระทัง่แกะเขา้คอกครบหมดทุกตวัอยา่ง
ปลอดภยั 

เม่ือทุกส่ิงสงบเงียบ ผูเ้ล้ียงจะนึกถึงความดีและความเมตตากรุณาของพระเจา้ท่ีทรงมีต่อเขา 
และฝงูแกะของเขาตลอดวนันั้น เขาคิดถึงบา้นอนัสวยงามในสวรรค ์ ท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียมไวใ้หลู้ก ๆ 
ของพระองคด์ว้ย 

ในสดุดีบทท่ี 23 ขอ้สุดทา้ย เราพบขอ้ความวา่ “ความดีและความรักมัน่คงจะติดตามขา้พเจา้ไป
ตลอดวนัคืนชีวิตของขา้พเจา้” แน่นอนทีเดียว ความดีและความรักมัน่คงจะติดตามทุกคนท่ีรู้จกัและ
ไดรั้บพระเยซูเจา้เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา ถา้หนูไดรั้บพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของหนู
แลว้ ขอ้น้ีก็หมายถึงหนูดว้ย 

เราทุกคนรู้แลว้วา่ความดีคืออะไร เรารู้ไหมวา่ความรักมัน่คงคืออะไร ความรักมัน่คงคือความ
รักท่ีไม่เปล่ียนแปลง เป็นความรักท่ีพระเจา้ทรงรักเราตลอดไปเป็นนิตยนิ์รันดร์ เราไดรั้บความรักน้ีทั้ง ๆ 
ท่ีเราไม่สมควรจะไดรั้บ พระเจา้ทรงดีและทรงรักเราอะไรอยา่งน้ี และพระองคไ์ดท้รงสัญญาวา่จะทรง
ร่วมมือกบัเรา ใหเ้ราบงัเกิดผลอนัดีในทุกส่ิง แมว้า่เราจะไม่สามารถเขา้ใจไดว้า่จะเป็นไดอ้ยา่งไรก็ตาม
ขอใหเ้ราเพียงแต่ไวว้างใจในพระค าของพระองคเ์ท่านั้น เรารู้วา่พระองคท์รงรักษาพระสัญญาของ
พระองคเ์สมอ 
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เอาละเด๋ียวน้ีเราจะเรียนตอนท่ีดีท่ีสุดของหนงัสือสดุดีบทน้ี ตอนสุดทา้ยของขอ้หกกล่าวถึง
สวรรค ์ ซ่ึงเป็นพระนิเวศ (บา้น) ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เราไดเ้คยเรียนมาแลว้วา่เม่ือเราจากโลกน้ีไปแลว้ 
เราจะไดไ้ปอยูท่ี่นัน่ตลอดไปเป็นนิตย ์ ขอ้พระคมัภีร์ตอนน้ีก็บอกอีกคร้ังหน่ึงถึงคนโดยเฉพาะท่ีไดรั้บ
พระเยซูเจา้เป็นพระผูช่้วยให้รอดของเขาแลว้ หนูทราบแน่แลว้หรือวา่หนูไดรั้บพระเยซูเจา้แลว้ และ
พระองคท์รงสถิตอยูใ่นจิตใจของหนู 

หนูทั้งหลาย สวรรคน์ั้นมีจริง ก่อนท่ีพระเยซูจะเสด็จเขา้มาในโลกน้ี พระองคก์็ทรงอยูท่ี่นัน่กบั
พระเจา้ผูท้รงเป็นพระบิดาของพระองค ์ พระองค์เสด็จเขา้มาในโลกน้ี เพื่อทรงตายไถ่ความผดิบาปของ
พวกเราบนไมก้างเขน วนัหน่ึงก่อนท่ีพระองคจ์ะทรงตาย พระองคไ์ดท้รงบอกศิษยข์องพระองคว์า่ 
พระองคจ์ะเสด็จกลบัไปบา้นในสวรรค ์ พระองคต์รัสวา่ “ในนิเวศของพระบิดาเรามีท่ีอยูห่ลายแห่ง เรา
ไปจดัแจงท่ีส าหรับท่านทั้งหลายเพื่อเราอยูท่ี่ไหน ท่านทั้งหลายจะอยูท่ี่นั้นดว้ย” 

ในสวรรคไ์ม่มีความผดิบาป ไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็ ไม่มีเวลากลางคืน ไม่มีการร้องไห ้ ไม่มีความ
ตาย มีถนนทองค า มีปราสาทหลายหลงั แต่ท่ีดีท่ีสุดก็คือ มีพระเยซูเจา้ทรงอยูท่ี่นัน่ อนัท่ีจริงสวรรคเ์ป็น
ท่ีท่ีมีความสุขเหลือเกิน จนไม่สามารถบรรยายไดถู้ก เราไม่สามารถนึกภาพเมืองสวรรคอ์อกวา่น่า
อศัจรรยส์ักเพียงใด 

วนัหน่ึงเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหน่ึงก าลงัเดินไปในป่าชา้กบัเพื่อนของเขา เพื่อนถามข้ึนวา่ “เธอไม่
กลวัหรือท่ีมาเดินในป่าชา้น่ีน่ะ” เด็กหญิงคนนั้นตอบวา่ “ไม่กลวัหรอก บา้นของฉนัอยูข่า้งโนน้น่ี” 
ส าหรับเด็กท่ีเป็นคริสเตียนแลว้ สวรรคค์อยอยูข่า้งหนา้ความตายเช่นกนั สวรรคเ์ป็นบา้นท่ีแทจ้ริงของ
เรา เป็นบา้นถาวรของเขา ถา้เรามีพระเยซูเจา้เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเราแลว้ เราไม่ตอ้งกลวัส่ิงใดเลย
แมแ้ต่ความตาย ช่างดีอะไรอยา่งนั้นท่ีรู้วา่ วนัหน่ึงเราจะไดไ้ปอยูใ่นพระนิเวศของพระเจา้ตลอดไปเป็น
นิตย ์

กำรเล่ำเร่ือง 

ฉำกหน่ึง กษตัริยด์าวดิทรงบอก 
พระประสงคข์องพระองคใ์ห้นาธาน 
ทราบ (2 ซามูเอล 7:1-3) 
พืน้ภำพหลงั ภายในพระราชวงั รูปเลข 14,15,41,45 
ในบทเรียก่อน เราไดเ้รียนแลว้วา่ หลงัจากท่ีดาวดิตอ้งหลบหนีไปโน่นมาน่ีอยูห่ลายปี ในท่ีสุดก็

ไดเ้ป็นกษตัริยจ์ริง ๆ ตามท่ีพระเจา้ไดต้รัสไวล่้วงหนา้ 
ในบทเรียนของเราวนัน้ี เราเห็นดาวดิทรงเป็นกษตัริยย์ิง่ใหญ่ ก าลงัประทบัอยูใ่นพระราชวงัท่ี

สวยงามใหญ่โตมาก ท าดว้ยไมส้นอยา่งดี เน้ือไมมี้กล่ินหอมมาก 



 41 

ในเวลาท่ีดาวดิประทบัอยู ่ พระองคย์ิง่ทรงมีความสุขมาก เม่ือนึกถึงเหตุการณ์ท่ีพระเจา้ไดท้รง
เลือกใหพ้ระองคเ์ป็นกษตัริย ์ และทรงใหอ้าณาจกัรของพระองคข์ยายออกไปกวา้งขวาง พระองคท์รง
ยนิดีเช่นเดียวกนั เพราะทรงทราบวา่ประชาชนพากนัรักพระองค ์

อยา่งไรก็ตามมีส่ิงหน่ึงท่ีท าใหก้ษตัริยด์าวิดทรงเสียพระทยั ในประเทศของพระองคย์งัไม่มี
โบสถส์ าหรับนมสัการพระเจา้เลย กษตัริยด์าวดิทรงคิดวา่ ไม่ถูกแน่ ท่ีเราจะอยูใ่นบา้นใหญ่โตสวยงาม 
แต่ไม่มีบา้นหรือโบสถว์หิารส าหรับพระเจา้เลย 

กษตัริยด์าวดิจึงทรงเรียกผูพ้ยากรณ์ท่ีช่ือนาธานเขา้มาเฝ้า และทรงบอกนาธานวา่ พระองคท์รง
ไม่สบายพระทยัเลยท่ีไม่มีบา้นใหพ้ระเจา้ประทบันาธานรู้วา่ ดาวดิทรงอยากสร้างท่ีประทบัใหพ้ระเจา้ 
นาธานทูลกษตัริยว์า่ “ขอท าตามพระประสงคทุ์กประการเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูด่ว้ย 

ฉำกสอง พระเจา้ตรัสกบันาธาน(2 ซามูเอล 7:1-16)  
พืน้ภำพหลงั ฉากภายในบา้นธรรมดา รูปเลข 46 
หนูทั้งหลาย พระเจา้ทรงพอพระทยัใหเ้ราทูลถามวา่

พระองคเ์สียก่อนวา่ พระองคท์รงพระประสงคใ์หเ้ราท าอะไร 
ก่อนท่ีเราจะตดัสินใจท าส่ิงนั้นส่ิงน้ีเอาเอง เม่ือนาธานทูลดาวดิ
ใหท้รงสร้างโบสถส์ าหรับพระเจา้นั้น นาธานไม่ไดทู้ลถามพระเจา้ก่อนเลยวา่เป็นพระประสงคข์อง
พระองคห์รือไม่ แต่ในคืนวนัน้ีเอง เม่ือนาธานอยูบ่า้น พระเจา้ตรัสกบัท่านวา่ “จงไปบอกดาวดิทาสของ
เราวา่ เจา้จะก่อสร้างวหิารใหเ้ราอาศยัหรือ เราไดต้รัสสักค าหน่ึงหรือวา่ ท าไมเจา้ไม่สร้างโบสถว์หิาร
ดว้ยไมส้นใหเ้รา” 

แลว้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสกบันาธานต่อไป “บดัน้ีจงบอกดาวดิทาสของเราวา่ พระเยโฮวาห์
แห่งพลโยธาทรงตรัสดงัน้ีวา่ เราไดรั้บเจา้มาจากคอกแกะ จากการไปตามแกะ ตั้งเป็นหวัหนา้พวก
อิสราเอลพลไพร่ของเรา เจา้ไปแห่งใด เราก็สถิตอยูด่ว้ย...เราจะท าใหเ้จา้มีช่ือเสียงเสมอช่ือเสียงของผู ้
ใหญ่โตของโลก อน่ึงพระเยโฮวาไดท้รงตรัสแก่เจา้วา่ จะบนัดาลใหเ้จา้มีพงศพ์นัธ์ุ” 

พระเจา้ไม่ไดท้รงมีโครงการท่ีใหก้ษตัริยด์าวดิทรงสร้างโบสถว์หิารส าหรับพระองค ์ แต่เร่ืองน้ี
จะเป็นหนา้ท่ีของซะโลโมผูเ้ป็นราชโอรสของดาวิด ผูซ่ึ้งจะไดเ้ป็นกษตัริยต่์อไป เม่ือพระเจา้ตรัสกบั
นาธานใหทู้ลดาวดิวา่ พระเจา้จะบนัดาลใหด้าวิดมีพงศพ์นัธ์ุ พระเจา้ทรงหมายความวา่ดาวดิจะมีโอรส
ปกครองต่อจากพระองค ์ และโอรสนั้นจะมีโอรสปกครองต่อไปอีก เพราะพระเยซูเจา้ทรงบงัเกิดจาก
นางมาเรียก็มาจากพงศพ์นัธ์ุดาวดินัน่เป็นเหตุท่ีวา่ ท าไมพระเจา้จึงตรัสวา่ “ราชวงศแ์ละแผน่ดินของเจา้
จะตั้งมัน่คงอยูเ่ป็นนิตย ์ พระท่ีนัง่ของเจา้จะด ารงอยูช่ัว่นิรันดร์” แทจ้ริงพระเจา้ทรงหมายถึงพระเยซูเจา้ 
ผูส้ักวนัหน่ึงจะเสด็จกลบัมาเป็นกษตัริยป์กครองโลกน้ี และจะเป็นกษตัริยช์ัว่นิรันดร์ 
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ฉำกสำม กษตัริยด์าวดิสรรเสริญ 
พระเจา้ (2 ซามูเอล 7: 17-29) 
 
พืน้ภำพหลงั ภายในพระราชวงั รูปเลข 

41,15,14 
เม่ือนาธานไดเ้ขา้เฝ้ากษตัริยด์าวดิและทูลพระองคต์ามพระด ารัสทั้งส้ินท่ีพระเจา้ไดต้รัส จิตใจ

ของดาวดิก็เป่ียมลน้ไปดว้ยความสรรเสริญพระเจา้ ดาวดิไดเ้ขา้ไปเฝ้าเฉพาะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพดูวา่ 
“ขา้แต่พระเยโฮวาห์ ขา้พเจา้คือใคร และพงศพ์นัธ์ (ครอบครัว) ขา้พเจา้เป็นอยา่งไรพระองคจึ์งทรง
โปรดขา้พเจา้ถึงเพียงน้ี ขา้แต่พระเยโฮวาห์เจา้ ขอ้น้ียงัเป็นการเล็กนอ้ยต่อพระเนตรของพระองค ์
พระองคไ์ดท้รงสัญญาไวว้า่ เช้ือวงศ ์ (ครอบครัว) ขา้พเจา้จะตั้งสืบชา้นาน ขา้แต่พระเยโฮวาห์เจา้...
พระองคเ์ป็นใหญ่หามีผูใ้ดเสมอไม่... นอกจากพระองคแ์ลว้พระเจา้อ่ืนไม่มี” 

ในขณะท่ีใจของกษตัริยด์าวดิ เป่ียมลน้ไปดว้ยความยนิดีนั้นเอง ดาวดิก็ไดอ้ธิษฐานวา่ “ขา้แต่
พระองคเ์จา้ ขอใหพ้ระด ารัสน้ีถึงขา้พเจา้และวงศข์องขา้พเจา้...ขอพระองคท์รงกระท าตามซ่ึงพระองค์
ไดท้รงตรัสไวน้ั้นเถิด ใหย้กยอพระนามของพระองคต่์อไปเป็นนิตย.์.และพงศพ์นัธ์ุดาวดิทาสของ
พระองคด์ ารงมัน่คงอยู.่..โอพ้ระเยโฮวา ขอพระองคท์รงโปรดอวยพระพรแก่วงศข์า้พเจา้ ใหย้ ัง่ยนื
เฉพาะพระองคสื์บไปเป็นนิตย ์ตามท่ีพระองคท์รงตรัสไวแ้ลว้ ขอใหพ้งศพ์นัธ์ุของขา้พเจา้ไดรั้บพระพร
ของพระองคต่์อไปเป็นนิตย”์ 

กษตัริยด์าวดิดีพระทยัเหลือเกิน ท่ีพระเจา้ไดต้รัสใหท้ราบถึงการใหญ่ท่ีพระเจา้จะทรงกระท า 
พระเจา้คงจะใหด้าวดิเห็นโดยความเช่ือวา่สักวนัหน่ึงพระเยซูจะเสด็จเขา้มาปกครองโลกน้ี ทรงเป็น
กษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ั้งหลาย ทรงเป็นพระเจา้เหนือพระใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
ฉำกส่ี กษตัริยด์าวดิทรงรวบรวม 
อุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการสร้างโบสถ ์
ส าหรับพระเจา้ (1 พงศาวดาร 22: 1-19)  
พืน้ภำพหลงั ท่ีกลางแจง้ รูปเลข 43-52 
หนูทั้งหลาย แมว้า่พระเจา้ไม่ทรงอนุญาตใหด้าวดิสร้างโบสถส์ าหรับพระองคก์็ตาม ดาวดิก็ยงั

ทรงรวบรวมอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการก่อสร้าง ขา้ราชการของดาวิดไดร้วบรวมตาปู 
ทองเหลือง ไมส้นไวม้ากมายเม่ือรวบรวมไดม้ากพอแลว้ กษตัริยด์าวิดจึงรับสั่งใหซ้ะโลโมราชโอรสเขา้
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มาเฝ้า ดาวดิตรัสแก่ซะโลโมวา่ พระองคมี์พระประสงคจ์ะสร้างพระวหิารของพระเจา้ แต่พระเจา้ตรัสวา่
ใหซ้ะโลโมสร้างแทน 

กษตัริยด์าวดิตรัสวา่ “บดัน้ี บุตรชายของเราเอ๋ย ขอพระเยโฮวาห์ทรงโปรดสถิตอยูก่บัเจา้ จง
เจริญข้ึนและสร้างพระวหิารของพระเยโฮวาพระเจา้ของขา้  เหมือนพระองคต์รัสตรัสถึงเจา้แลว้นั้น ขอ
พระเยโฮวาห์พระเจา้ของเจา้ เหมือนพระองคต์รัสถึงเจา้แลว้นั้น ขอพระเยโฮวาทรงประทานสติปัญญา
ความรู้ใหเ้จา้... เพื่อเจา้จะไดรั้กษาพระบญัญติัแห่งพระเยโฮวาห์พระเจา้ของเจา้ไว.้..จงเป็นคนแขง็แรง
และมีใจกลา้หาญ อยา่หวาดหวัน่หรือกลวัเลย...เราไดจ้ดัเตรียมของไวส้ าหรับพระวิหารของพระยะโฮ
วาห์มีทอง เงิน กบัทองเหลืองแลเหล็กเหลือท่ีจะชัง่ได ้ เพราะมีบริบูรณ์ไมแ้ละหินเราก็ไดจ้ดัเตรียมไว้
พร้อมแลว้ และเจา้จะไดเ้พิ่มเติมเขา้อีก เจา้มีนายช่างต่าง ๆ และคนช านาญท าการทุกอยา่ง มีทองค า เงิน 
ทองเลือง และเหล็กนบัไม่ถว้น จงลุกข้ึนจดัท าเถิด และขอพระเยโฮวาทรงโปรดสถิตอยูก่บัเจา้” 

เม่ือซะโลโมไดเ้ป็นกษตัริยแ์ลว้ พระองคก์็ไดท้รงพระวิหารของพระเจา้ เราอ่านในพระคมัภีร์
(1พงศาวดาร 22:5) วา่พระวิหารนั้น “งามอยา่งยิง่ จะไดมี้ช่ือเสียงเล่ืองลือไปทัว่นานาประเทศทั้งปวง” 

กำรปิดประชุม 

เชโบลาเป็นเด็กชาวอาฟริกนั วนัหน่ึงเขาช่วยคุณพ่อเขาสร้างกระท่อมท่ีอยูห่ลงัใหม่ ขณะท่ีเขา
ก าลงัสร้างอยูน่ั้น เขาก็นึกถึงโรงเรียนมิชชัน่ท่ีเขาไปเรียนเสมอ ๆ เขาคิดวา่ ถา้เขาอยูท่ี่โรงเรียนไดก้็จะดี
มากทีเดียวดีกวา่กระท่อมหลงัใหม่ท่ีเขาก าลงัช่วยคุณพอ่สร้างอยู ่

วชิาพระคมัภีร์เป็นวชิาท่ีเชโบลาชอบมากท่ีสุด ในชั้นเรียนพระคมัภีร์นั้น ครูเล่าเร่ืองพระเจา้ให้
เด็ก ๆ ฟัง 

วนัหน่ึงครูเล่าเร่ืองแกะนอ้ยท่ีหลงหลายไปใหเ้ด็ก ๆ ฟัง ครูเล่าวา่ผูเ้ล้ียงออกไปเท่ียวตามหา เม่ือ
พบแลว้ก็เอาใส่บ่าแบกกลบับา้น เชโบลาก็ยกมือข้ึนแลว้พดูวา่ “ผมเป็นแกะนอ้ยท่ีหลงหายไป พระเยซู
ตามหาผมดว้ยหรือเปล่า” ครูตอบวา่ “ตามซิหนู พระเยซูเสด็จมาจากสวรรคแ์ละทรงตามหาพวกเราทุก
คน เราทุกคนเป็นเหมือนแกะท่ีหลงหายไป เราทุกคนท าผดิบาปและหลงหายไปจากพระเจา้ พระเยซู
ทรงตอ้งการพาเราไปอยูบ่า้นในสวรรคก์บัพระเจา้ตลอดไปเป็นนิตย ์ สักวนัหน่ึงพระองคจ์ะทรงพาเรา
ไป ในการท่ีพระองคจ์ะพาเราไปไดน้ั้น พระองคต์อ้งทรงตายบนไมก้างเขนเพื่อไถ่ความบาปของเราคือ
บาปของหนูและของครู แมว้า่พระองคไ์ม่ไดท้รงท าผดิอะไรเลย” 

เชโบลามองตาครูและครูก็มองดูเขา ครูพดูเบา ๆ วา่ “ถา้หนูอยากไปอยูบ่า้นในสวรรคท่ี์พระเยซู
ทรงเตรียมไวใ้หแ้ลว้ หนูตอ้งรับองคพ์ระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของหนู” 
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วนัหน่ึง เชโบลาไม่สบายมากจนไปโรงเรียนไม่ไหว ครูสอนพระคมัภีร์ไปเยีย่มเขาท่ีบา้น ครู
พดูวา่ “เชโบลา หนูไม่สบายมาก ถา้หนูตายหนูพร้อมแลว้หรือ หนูรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของ
หนูแลว้หรือยงั” 

เชโบลาตอบวา่ “ครับ คุณครู เม่ือก่อนผมเป็นแกะนอ้ยหลงหายแต่พระเยซูทรงพบผมแลว้” 
และเชโบลายิม้อยา่งเป็นสุข เขาพยงุตวัข้ึนเอาขอ้ศอกขา้งหน่ึงทา้วเส่ือท่ีเขาก าลงันอนอยู ่ แลว้มองดู
หลงัคาบา้นของครูท่ีสอนพระคมัภีร์ซ่ึงอยูไ่กลออกไป เขาพดูวา่ “คุณครูครับ ผมก าลงัจะมีบา้นท่ีดีกวา่
บา้นของคุณครูเสียอีก นายช่างเอกของสวรรคก์ าลงัสร้างบา้นใหผ้มหลงัหน่ึง พระองคจ์ะเสด็จมารับผม
ไปอยูบ่า้นใหม่ในเร็ว ๆ น้ีแหละครับ ผมคอยเกือบไม่ไหวแลว้ครับ” เสียงเชโบลาค่อย ๆ แผว่ลงจน
หายไปขณะท่ีเขาลม้ตวัลงนอนบนเส่ืออยา่งเดิม นอนน่ิงสงบ เชโบลาไปแลว้เชโบลาจากไปอยูบ่า้นใหม่
ในสวรรคท่ี์พระเยซูไดท้รงจดัเตรียมไวใ้หเ้ขาแลว้ 

หนู ๆ คงจ าไวว้า่ เม่ือพระเยซูก าลงัเสด็จไปจากโลกน้ีนั้น พระองคต์รัสวา่ “ในนิเวศพระบิดาเรา
มีท่ีอยูห่ลายแห่ง เราไปจดัแจงท่ีส าหรับท่านทั้งหลาย” หนูอยากมีบา้นในสวรรคเ์หมือนเชโบลาไหม เรา
ไม่รู้วา่เม่ือไรเราจะจากโลกน้ีไป แต่จะมีสักวนัหน่ึงท่ีทุกคนตอ้งจากโลกน้ีไป เม่ือหนูจากโลกน้ีไป หนู
อยากจะไปอยูใ่นท่ีมีพระเยซูประทบัอยูไ่หม ถา้ยงังั้นหนูตอ้งรับเอาพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของ
หนู ครูทราบวา่ ในชั้นน้ียงัมีเด็กบางคนท่ีไม่เคยรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของตนเองเลย แต่เขาก็
อยากรับพระองคใ์นวนัน้ี เขารู้วา่เขาไดท้  าผดิบาป และเขาอยากรับพระเยซูผูไ้ดท้รงตายบนไมก้างเขน 
เพื่อรับเอาความผดิบาปของเขาไป 

ขอใหห้นู ๆ ท่ียงัไม่เคยรับพระเยซูมาก่อนเลย อธิษฐานตามครูอยา่งน้ีน่ะ “ขา้แต่พระเยซูเจา้ หนู
ไดท้  าผดิไป หนูรู้วา่ หนูไปสวรรคไ์ม่ได ้ เพราะความบาปนั้น เม่ือหนูไปจากโลกน้ี หนูอยากไปอยูใ่น
สวรรคห์นูขอรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของหนูเองเด๋ียวน้ี” ถา้หนูอธิษฐานเช่นน้ีแลว้ หนู
อยากจะยนืข้ึนบอกใหทุ้กคนรู้ไหมวา่ หนูไดรั้บพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของหนูแลว้ 
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ข้อท่องจ ำเพิม่เติมที่แนะน ำให้ 
1. “เราเป็นประชาชนของพระองค ์เป็นแกะแห่งทุ่งหญา้ของพระองค”์ (สดุดี 100:3) 
2. “แกะยอ่มฟังเสียงของท่าน ท่านเรียกแกะของท่านตามช่ือ และน าออกไป” (ยอห์น 10:3) 
3. “เราทั้งหลายไดห้ลงทางไปเสียแลว้ เช่นเดียวกบัแกะ เราต่างคนก็หนัไปตามทางของตนเอง 

และพระเยโฮวาห์ทรงใหบ้าปผดิทั้งหมดของพวกเราตกอยูก่บัเขาผูน้ั้น” (อิสยาห์ 53:6) 
4. “แกะอ่ืนซ่ึงมิไดเ้ป็นของคอกน้ีเราก็มีอยู ่ แกะเหล่านั้นเราตอ้งพามาดว้ย และแกะนั้นจะฟัง

เสียงของเราแลว้จะมีฝงูเดียว และมีผูเ้ล้ียงเพียงผูเ้ดียว” (ยอห์น 10:16) 
5. “เม่ือตอ้นแกะของท่านออกไปหมดแลว้ก็เดินน าหนา้ และแกะก็ตามท่านไป เพราะรู้จกัเสียง

ของท่าน” (ยอห์น 10:4) 
6. “พระองคจ์ะทรงเล้ียงฝงูแกะของพระองคดุ์จผูเ้ล้ียงแกะ พระองคจ์ะทรงอุม้ลูกแกะไวใ้นพระ

พาหุ (ออ้มแขน) และกอดไวใ้นพระทรวง (หนา้อก)” (อิสยาห์ 40:11) 
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จะน ำวญิญำณมำถึงพระคริสต์ได้อย่ำงไร 
1. อธิบายใหเ้ขาเห็นวา่เขา ต้องกำร ความรอด “เหตุวา่คนทั้งปวงไดท้  าผดิทุกคนและขาดการ

ถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ โรม 3:23 

2. อธิบายใหเ้ขาเห็น ทำง แห่งความรอดโดยพระคุณของพระเจา้ ซ่ึงประทานให้โดยไม่ไดคิ้ด
มูลค่าใด ๆ “ดว้ยวา่ซ่ึงท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณ เพราะความเช่ือ และมิใช่ตวัท่านทั้งหลาย
เอง แต่พระเจา้ทรงประทานให”้ เอเฟซสั 2:8 

3. ช่วยน าเขาให ้ ยอมรับ ความรอด “แต่วา่คนทั้งหลายท่ีไดต้อ้นรับพระองค ์ พระองคท์รง
โปรดใหมี้อ านาจท่ีจะเป็นบุตรของพระเจา้ได ้ คือคนทั้งหลายท่ีไดว้างใจพระนามของพระองค”์ ยอห์น 
1:12 

4. ช้ีแจงใหเ้ขาทราบวา่เด๋ียวน้ีเขา ได้รับ ความรอด แล้ว “ผูท่ี้วางใจในพระบุตร ม ี ชีวตินิ
รันดร์” ยอห์น 3:36 “เหตุฉะนั้นพี่นอ้งทั้งหลายจงเขา้ใจเถิดวา่ โดยพระองคน์ั้นแหละการยกความผดิจึง

ไดป้ระกาศแก่ท่านทั้งหลาย และโดยพระองคน์ั้น ทุกคน ท่ีเช่ือจะพน้โทษได ้ ทุกอยา่ง” กิจการ 13:38, 
39 

5. ใหเ้ขาสัญญาวา่จะยอม รับ พระองคต่์อหนา้คนทัว่ไป “ทุกคนท่ีจะรับเราต่อหนา้มนุษย ์ เรา
จะรับผูน้ั้นเฉพาะพระพกัตร์พระบิดาของเราผูอ้ยูใ่นสวรรค”์ มทัธิว 10:32 

6. ช่วยน าใหเ้ขายอมถวำย ตวัเพื่องานของพระคริสต ์“ท่านทั้งหลายไม่ใช่เจา้ของกาย ดว้ยวา่ได้
ทรงไถ่ท่านทั้งหลายแลว้ตามราคา เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ดว้ยร่างกายของ
ท่าน” 1 โครินธ์  6:19,20 
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