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Lâu lắm rồi, vào thời Vua Sau-lơ của xứ
Y-sơ-ra-ên, cậu bé tên Đa-vít giúp các anh em
mình chăn bầy cho cha. Mặc dầu cậu bé nhỏ tuổi
nhất nhưng lại là cậu bé khỏe mạnh và dũng cảm,
yêu kính và tin Chúa. Cậu ta sống ở thành
Bết-lê-hem.

Một lần, một con sư tử
tấn công bầy vồ lấy con
chiên con làm mồi. Cậu
bé Đa-vít trẻ tuổi tấn
công lại con sư tử. giật
con chiên ra khỏi, cậu
túm lấy râu nó và giết
nó. Đa-vít biết rằng
Chúa đã giúp cậu ta.

Nhà tiên tri của Đức CHúa Trời Sa-mu-ên vẫn
buồn vì vua Sau-lơ không theo lời Chúa. Chúa
bảo Sa-mu-ên: “Con tiếp tục đau buồn
về Sau-lơ cho đến chừng nào?
Ta sai con đến gặp Y-sai ….
vì Ta đã chọn cho Ta một trong
những con trai của người để
làm vua”. Y-sai là cha Đa-vít.

Mặc dù Sa-mu-ên biết
rằng vua Sau-lơ có
thể giết ông vì chọn
vua khác nhưng nhà
tiên tri đã tuân lời
Đức Chúa Trời.

Khi Sa-mu-ên đến, Y-sai
cho bảy đứa con trai
mình đến trình diện
Sa-mu-ên. Và Sa-mu-ên
nói với Y-sai, “Đức
Chúa Trời không chọn
ai trong những người
này”. Người duy nhất
còn lại là đứa con nhỏ
nhất Đa-vít. Cậu bé
đang chăn chiên ngoài
đồng. Họ đưa Đa-vít
đến. Và Đức Chúa Trời
phán “Đây đúng là
người Ta chọn. Con
xức dầu cho nó
làm vua”.

Trong cung điện vua Sau-lơ, Thần linh của
Đức Chúa Trời đã rời khỏi Sau-lơ và vua bị quấy
nhiễu. Đầy tớ vua cho rằng nhạc hay có lẽ làm
tinh thần Sau-lơ ổn định.
Một trong những đầy tớ
biết một chàng trai trẻ
chơi đàn hạc hay. Bạn
có thể đoán được đó
là ai không? Đúng
rồi Đa-vít.

Nhạc của Đa-vít làm dịu
Sau-lơ và làm vua suy nghĩ
chân thật. Sau-lơ yêu cầu
Y-sai cho Đa-vít ở lại phục
vụ Người. Khi Sau-lơ bị sự
sợ hãi hoặc sự ngã lòng quấy
nhiễu, Đa-vít lại đem đàn
hạc ra gãy. Vua được
giải khuây.

Sau khi Đa-vít trở về nhà, Sau-lơ có trận đánh
lớn với người Phi-li-tin. Các anh của Đa-vít
đều theo vua Sau-lơ ra trận. Y-sai sai Đa-vít
mang thức ăn đến trai quân cho các anh mình và
thăm hỏi xem họ thế nào.

Gô-li-át một gã khổng lồ Phi-li-tin to lớn làm
toàn quân Y-sơ-ra-ên hoảng sợ.

Gô-li-át hét lớn: “Hãy chọn
một người xuống đây đấu với ta”.
“Nếu người ấy thắng được ta và
giết ta, chúng ta sẽ làm tôi mọi
cho các người”. Khi nhìn thấy gã
khổng lồ, toàn dân Y-sơ-ra-ên chạy
trốn và khiếp
vía kinh hồn.

Rồi Đa-vít thưa cùng Sau-lơ,
“Thưa bệ hạ, xin đừng ai ngã
lòng vì tên Phi-li-tin đó.
Tôi tớ của bệ hạ sẽ ra đi
chiến đấu với nó”. Sau-lơ
muốn Đa-vít mặc áo giáp
và cầm gươm. Thay vào
đó, Đa-vít lấy ná
và chọn 5 hòn
cuội từ dòng
suối.

Gô-li-át cười nhạo khi thấy Đa-vit thậm chí
không mặc áo giáp. Gã khổng lồ quát tháo “Ta
sẽ cho chim trời và thú rừng ăn thịt ngươi”.
Đa-vít đáp “Ta đến với
ngươi nhân danh Chúa
toàn năng”. “Chính
ngày này, Chúa sẽ
nộp ngươi vào tay
ta….vì Chúa có
toàn quyền trên
chiến trận”.

Rồi Đa-vít tiến
thẳng đến chỗ
Gô-li-át. Vừa
lúc cậu ta chạy,
cậu bé dùng ná
bắn viên sỏi vào
ngay chính giữa
trán Gô-li-át.
Gô-li-át ngã
xuống.

Đa-vít nhanh chóng rút gươm của
Gô-li-át và chặt đầu nó. Khi dân
Phi-li-tin nhìn thấy Gô-li-át
chết, họ bỏ chạy thục mạng.

Vua Sau-lơ không còn nhớ
đây là Đa-vít người đã gãy
đàn hạc cho vua khuây khỏa.
Vua cho Đa-vít trông coi
binh lính – và rồi ông ghen
tị với Đa-vít khi thấy dân
chúng ngợi khen chiến thắng
của Đa-vít. Sau-lơ nghĩ
thầm “Bây giờ chỉ còn thiếu
cho nó ngôi nước mà thôi?”
Vì vậy Sau-lơ
để mắt đến
Đa-vít
từ đó
về sau.

Tinh thần Vua Sau-lơ bị quấy nhiễu trở lại.
Vì thế Đai-vít chơi đàn để ông ta giải khuây.
Sau-lơ phóng giáo Đa-vít ba lần. Nhưng Đa-vít
đều tránh được. Sau-lơ sợ Đa-vít, vì ông biết
Đức Chúa Trời đang ở
cùng Đa-vít
và đã lìa
khỏi mình.

Nhưng con trai vua Sau-lơ, Giô-na-than
yêu mến Đa-vít như anh em mình. Anh ta
cho Đa-vít hay “Cha tôi đang tìm giết
anh”. Do vậy Đa-vít đã thoát được. Vợ
Đa-vít đặt một người nộm trên giường,
và thòng Đa-vít xuống nơi cửa
sổ vào lúc nửa đêm. Khi người
của Sau-lơ đến vào sáng hôm
sau, Đa-vít đã
trốn thoát.

Đa-vít phải chạy trốn khỏi Sau-lơ. Trước khi
Đa-vít bỏ trốn, Đa-vít và Giô-na-than đã lập
giao ước với nhau. Họ hứa với nhau sẽ luôn luôn
giúp đỡ nhau.

Hai người bạn tạm biệt trong buồn bả. Đa-vít
bắt đầu lên đường tìm nơi ở mới, nơi mà Đa-vít
có thể sống mà không lo sợ lính của Sau-lơ tìm
giết ông.

Đa-vít – cậu bé chăn chiên
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh
1 Sa-mu-ên chương 16-20

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”
Thi Thiên 119:130

Kết thúc

Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài.
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó
là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin
Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,
và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.
Nếu bạn tin điều này là
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng:
Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời,
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới,
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo
Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men.
Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!
Giăng 3:16

