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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



เด็กหนุมดาวิดก็กําลังหนีจากการตามลาตัวของกษตัริยซาอูล เขาหนีไป

หลบอาศัยอยูในถํ้า ปาลึกพรอมกับผูติดตามอีก สี่รอยคน 



ทหารของกษัตริยซาอูลเกือบตามจับตัวเขาไดแตเขาก็ไดยายที่หลบซอน

ตัวไปตามที่ตางๆ 



คนรับใชของกษัตริยซาอูล โดเอก บอกเขาวาบรรดาปุโรหิตของเขาได

ชวยดาวิดหลบหนี กษัตริยซาอูลจึงสั่งฆาเขาเสีย แตมีเพียงโดเอกเทานั้น

ที่รับอาสาคําสั่งในครั้งนี้ เขาไดสังหาร ปุโรหิต แปดสิบหาคน และ

ครอบครัวของพวกเขา ดวยดาบ เปนสิ่งที่ชั่วรายมาก 



วันหนึ่งกษัตริยซาอูลไดตาม

ลาดาวิดถึงในถํ้า เขาเดิน

ตรงเขาไปขางในถํ้าที่ดาวิด

และคนของเขากําลังหลบ

ซอนตัวอยู



ในถํ้านั้นดาวิดสามารถฆา

กษัตริยซาอูลไดอยางงายดาย 

แตเขายองเขาไปตัดชายฉลอง

ของกษัตริยซาอูลดวย 

กริช เทานั้น 

เมื่อกษัตริยซาอูลเดินออกไปขางนอกถํ้าเรียบรอยแลว 

ดาวิดก็ตะโกนพูดกับเขาวา”เพราะเหตุที่วาขาไดตัดชาย

ฉลองของทานออกและมิไดฆาทาน ขอใหทานทราบ

และเห็นเถิดวาในมือของขาไมมีความผิด 

หรือการกบฏใดๆ”



กษัตริยซาอูลเสียใจที่พยายามทํารายดาวิดแตไมนานเมื่อนึกถึงความแคน

เกากอน เขาก็ไดรวบรวมทหาร สามพัน นายเพื่อตามฆาดาวิด คืนหนึ่ง

ขณะที่ทหารทุกนายกําลังหลับอยูดาวิด และอามีชัย หนึ่งในทหารของเขา 

แอบเขาไปในคายของกษัตรยิซาอูลซ่ึงเขากําลงัหลับอยู



อามีชัยกระซิบดาวิดวา “ใน

เวลานี้พระเจาไดมอบศัตรูของ

ทานไวในมือของทานแลว 

บัดนี้ขอใหขาพเจาแทงเขา

ดวยหอกใหรางติดกะดินเพยีง

แคครั้งเดียวก็พอและขาพเจา

จะไมแทงเขาครั้งที่สองอีก”



ดาวิดปฏิเสธที่จะฆากษัตริยซาอูลเขาไดหยิบ

เอาหอกของกษัตริยซาอูลและเหยือกน้ําแลว

เดินจากไป ดาวิดตะโกนจากบนเขาอีกฟากไป

ยังบนยอดภูเขาไกลออกไปจนกระทั่งกษตัริย

ซาอูลไดยิน อีกครั้งที่เขาเห็นวาดาวิดสามารถฆา

เขาไดแตเขาไมทํา อีกครั้งที่เขาพูดวาขอโทษที่

ไดพยายามฆาดาวิดแตดาวิดรูวาเขาไมสามารถ

เชื่อคําพูดของกษตัริยซาอูลได



ฝายซามูเอลก็สิ้นชีวิตเขาเปนผูเผย

พระวจนะที่พระเจาบอกใหเจิมซาอูลแลวก็

ดาวิดในฐานะกษัตริยของอิสราเอล เมื่อคน

ฟลีสเตียไดกอกวนคนอิสราเอล กษัตริยซาอูล

ก็ไดทําบางอยางเลวรายมาก บางอยาง

ซ่ึงเปนขอหามของพระเจา



เขาสั่งใหหญิงหมอผีเรียกซามูเอลขึ้นมาจากความตาย ในคืนนั้นกษัตริย

ซาอูลก็ไดรับขอความหนึ่ง



“...พระเจาทรงหันจากทานเสียแลวและพระองคได

กลายเปนศัตรูของทาน พระเจาทรงฉีกราชอาณาจักรนั้น

ออกเสียจากมือของทานและทรงมอบใหกับอีกคนคือ ดาวิด 

พรุงนี้ตัวทานพรอมกับลูกชายของทานจะอยูกบัเรา

และพระเจาจะทรงมอบกองทัพอิสราเอลไวในมือของ

คนฟลีสเตียดวย”เมื่อซาอูลไดยินดังนั้นก็ลมลงพืน้ดิน

ในทันที เขาเต็มไปดวยความหวาดกลัว



คนฟลีสเตียไดตอสูกับอิสราเอล ฝายทหาร

อิสราเอลก็หนีเอาตัวรอดกันหมด คนฟลีสเตีย

ฆาลูกชายของซาอูลรวมทั้ง โยนาธาน 

เพื่อนรักของดาวิด



ซาอูลก็บาดเจ็บอยางหนักดวยฝมือ

ของนักธนูแลวเขาสั่งคนถืออาวุธ

ของเขาวา”จงชักดาบออกแลวแทง

เราเสียใหทะลุเถิดเกรงวาคนชั่ว

เหลานั้นจะเขามาแทงเราเพื่อเปน

การลบหลูเรา”แตผูถืออาวุธไมยอม

ทําตามเพราะเขากลัวมาก ซาอูลจึง

ชักดาบของตัวเองออกแลวลมทับ

ดาบนั้นเสีย



คนฟลีสเตียพบศพของกษตัริย

ซาอูลและลกูชายพวกเขาได

แขวนศพเหลานั้นไวกับกําแพง

เมืองอิสราเอล ชายอิสราเอล

บางคนที่กลาหาญก็ไปปลดศพ

ลงเสียจากกําแพงเมืองแลวเอา

ศพไปเผาและเอาอัฐไปฝงไวที่

อิสราเอล



เมื่อดาวิดไดยินขาวรายนั้นก็รองไห

เสียใจและไดอดอาหารต้ังแตเชา

จนถึงตอนคํ่าเพื่อไวทุกขใหกับกษตัริย

ซาอูล โยนาธานและประชาชนของ

พระเจา เพราะวาพวกเขาถูกฆาตาย

ดวยคมดาบ



ถึงแมวากษัตริยซาอูลจะพยายามฆาดาวิด 

แตเขาก็ยังยกยองกษัตริยซาอูลในฐานะที่

พระเจาไดเจิมเขาคนหนึ่งจนถึงวาระสดุทาย 

ขณะนี้พระเจาก็ไดยกชดูาวิด ทําใหเขาได

เปนกษัตริยในพระวิหารของกษตัริยซาอล

แทน



กษัตริยดาวิด ภาคที่ หนึ่ง

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

1 ซามูเอล 24-31, 2 ซามูเอล 1-2

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



20 60

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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