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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



เมื่อหลายปกอนในสมัยของกษตัริย ซาอูลของอิสราเอลมีเด็กชายคนหนึ่ง 

ชื่อ ดาวิด เขาชวยพี่ชายทั้ง เจ็ดเลี้ยงดูฝูงแกะของพอเขาถึงแมวาเขาจะ

เปนบุตรคนสุดทาย เขาก็เปนคนที่แข็งแรง กลาหาญ เขารักและเชื่อฟง

พระเจาเดวิดอาศัยอยูในเมืองหนึ่งใน เบธเลเฮม



ครั้งหนึ่งมีสิงโตหนุมมากอกวนฝูงแกะเพือ่จะจบักินเปนอาหารเย็น ดาวิด

ก็ตอสูสิงโตหนุมตัวนั้น เขาไลตองฝูงแกะไปใหไกลๆ และเขาควาเอา

หนวดสิงโตแลวฆามันเสีย

ดาวิดรูวาพระเจาไดชวยเขา



ซามูเอลผูเผยพระวจนะของพระเจายังคงเปนทุกขที่กษตัริย ซาอูลไดทํา

ผิดตอพระเจาอยางรายแรง พระเจาตรัสกับซามูเอลวา “เจาจะเปนทุกข

เรื่องซาอูลอีกนานเทาใด เราใชเจาไปหาเจสซี

เพราะวาในหมูบรรดาบุตรของเขาเรา

จัดเตรียมกษัตริยองคหนึ่งเอาไว”

เจสซีเปนบิดาของดาวิด



ถึงแมวาซามูเอลจะรูวากษตัริยซาอูล

จะฆาเขาถาไปตามหากษตัริยองคใหม

เขาก็ยังคงเชือ่ฟงพระเจา



เมื่อซามูเอลไปถึงเจสซีก็ใหลูก

ชายทั้ง เจ็ด คนของเขาเดินผานหนา

ซามูเอลแลวเขาก็พูดวา”พระเจามิได

เลือกเขาเหลานี้” เหลือดาวิด

บุตรชายคนเล็กอีกคนเขากําลังเลี้ยง

แกะอยู พวกเขานําดาวิดเขามา

พระเจาก็ตรัสวา “จงลุกขึ้นเจิมต้ังเขาไว 

เพราะเปนคนนี้แหละ”



ในวิหารของซาอูล พระวิญญาณของพระเจาก็ไดแยกออกจากเขาแลว 

เขากลายเปนคนที่มีปญหามากมายผูรับใชของเขาคิดวา เพลงไพเราะจะ

ชวยความคิดของ ซาอูลดีขึ้น

หนึ่งในผูรับใชของเขาก็รูจักเด็กหนุม

คนหนึ่งเขามีฝมือในการดีดพิณ

เดาไดไหมวาเด็กหนุม

คนนั้นเปนใคร?

ใชแลว เขาชื่อ ดาวิด



เสียงดีดพิณของดาวิดก็ชวยใหซาอูลมีสติ

มากขึ้น ซาอูลก็ขอเจสซีใหดาวิดเขามาอยู

ในงานรับใชกษัตริย เมื่อไหรที่ซาอูลรูสึก

เศราโศกเสียใจ หรือเต็มไปดวยความกลัว 

ดาวิดก็ดีดพิณใหซาอูลฟงเขาก็จะหายดี



หลังจากที่ดาวิดไดกลับบาน ซาอูลก็มีการตอสูครั้งใหญกับคนฟลสีเตีย 

พี่ชายของดาวิดเปนทหารในกองกาํลังของซาอูล เจสซีไดสงเดวิดเขาไป

กองทัพ เพื่อนําอาหารไปใหพี่ชายของเขา และเพื่อดูวาพี่ชาย

ของเขาปนอยางไรบาง



มีทหารชาวฟลีสเตียตัวใหญเหมือนยักษ ชื่อ โกลิอัท คอยทําใหทหารของ

อิสราเอลหวาดกลัว



โกลิอัทตะโกนวา “จงเลือกคนแทนพวกเจาใหเขาลงมาหาขาถาเขา

สามารถสูรบและฆาตัวขาได พวกเราจะยอมเปนทาสของพวกเจา แตขา

ชนะและฆาเขาตาย พวกเจาจะตองเปนขาทาสของเรา

และรับใชเรา”เมื่อคนอิสราเอลเห็นโกลิอัทเขาทั้งหลาย

ก็ทอใจและกลัวมาก



ฝายดาวิด ก็พูดวา”อยาใหจิตใจของผูใดฝอไปเพราะชาย

คนนั้นเลย,ผูรับใชของฝาพระบาทจะไปสูรบกับคนฟลิสเตีย

คนนั้นเอง” ซาอูลใหเขาสวมเสื้อเกาะและถือดาบ แต

ดาวิดไดหยิบเอาสลิงและหินหากอน แทน



โกลิอัทก็หัวเราะเยาะเมื่อเขาเห็นดาวิดไมสวมเสื้อเกาะ เขาตะโกนวา“ขา

จะเอาเนื้อของเจาใหนกในอากาศและสัตวในทุงนากิน”ดาวิดตอบโตไปวา”

ขามาหาทานในพระนามของพระเจา

ในวันนี้พระเจาจะมอบทานไวใน

มือของขาเพราะการตอ

สูเปนของพระเจา”



แลวดาวิดก็วิ่งเขาใสโกลิอัท 

ขณะที่เขากําลังวิ่งเขาจดุไฟ

ใสหินอันหนึ่งแลวเหวี่ยงสลิง

เขาใสหนาผากของโกลิอัท 

เขาก็ลมลง



ดาวิดรีบไปหยิบดาบของโกลิอัทแลวตัดศีรษะของเขา 

เมื่อคนฟลีสเตียเห็นโกลิอัทตายเขาก็วิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอด



กษัตริยซาอูลจําไมไดวานี่คือ ดาวิดคนที่เคยดีดพินถวาย.กษัตรยิซาอูล

เรียกทหารมาจับตัวดาวิด เพราะวาอิจฉาที่ผูคนยกยองในชัยชนะของเขา 

กษัตริยซาอูล คิดวา

“ดาวิดจะเอาอะไรไปก็ไดแตไมใชอาณาจกัรนี้”

ต้ังแตนั้นมาเขาก็คอยจับตาดูดาวิด



กษัตริยซาอูลก็เพอ มีปญหาทางสมองอีกครั้ง ขณะที่ดาวิดไดดีดพิณเพื่อ

ชวยเขา กษัตริยซาอูลก็พุงหอกใสดาวิดถึง สาม ครั้ง แตเขาหลบหนีไปได

ทุกครั้ง. กษัตริยซาอูล กลัวดาวิด เพราะเขารูวาพระเจาสถิตอยูดวยแต

พระเจาไมไดสถิตอยูกับซาอูลแลว



แตโยนาธาน บุตรชายของ ซาอูล รักดาวิดเหมือนพี่ชาย

แทๆ เขาไดเตือนดาวิดวา“พอของขาตามฆาเจา”ดาวิดจึง

ไดเตรียมตัวหลบหนีทันภรรยาของโยนาธาน เอาหุนวางไว

ที่นอนของดาวิดเพื่อหลอกตาคน แลวก็ชวยเขา 

หลบหนีออกทางหนาตางในเวลาเที่ยงคืน 

เมื่อทหารของซาอูลเขามาในหองเวลาเชา 

ดาวิดไดหลบหนีไปเรียบรอยแลว



ดาวิดจะตองหนีไปใหไกลจาก กษัตริย ซาอูลกอนที่เขาจะไป  ดาวิดและ

โยนาธานไดปฏิญาณตอกันเขาทั้งสองสญัญาตอกันวาจะชวยเหลือซ่ึงกัน

และกันตลอดไป



เพื่อนทั้งสองก็ไดล่ําลาซ่ึงกันและกันดาวิดเดินทางไปที่ 

ซ่ึงกษัตริยตามหาตัวเขาไมเจอ



ดาวิดเด็กเลี้ยงแกะ

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

1 ซามูเอล 16-20

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําส่ิงไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกส่ิงไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพ่ือขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิต

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพ่ือมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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