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. نمایید به شرط آن که رایگان توزیع شود



ود داوود جوان در حال فرار بود و شائول به دنبال او ب
او به همراه چهارصد نفر از خاندان . تا او را بکشد

غار در صحرا یک در پدرش 
.  زندگی می کرد



دند گهگاهی شائول و سربازانش داوود را پیدا می کر
.ولی او به فرار خود ادامه می داد



:  تدوآغِ اَدومی یکی از خدمتگزاران شائول به او گف
»  .یک کاهن به داوود کمک کرده تا او فرار کند«

دوآغ شائول دستور داد آن کاهن را بکشند ولی فقط
او بی . بود که حاضر بود اینکار را بکند

و کاهن پنج و هشتاد رحمانه 
در آنها را خانواده 

.روز کشتیک 



یک روز شائول که
در تعقیب داوود 

بود، به درون غاري 
رفت که داوود و 

یارانش در آن 
.  مخفی شده بودند

.شائول تنها بود



راحتیدر غار داوود به 
شائول را می توانست 

به آرامی اما او . بکشد
شد شائول نزدیک 
لباس او و گوشه 
یک با را 

که زمانی . بریدتیزخنجر 
را صدا او داوود کرد غار را ترك شائول

غار بودي در که زمانی «: گفتو به او زد 
شتم، تو را نکو بریدم تو را لباس گوشه من 

».در من نیستشرارتی هیچکه بدان 



ساندم من از اینکه به تو آزار ر«: شائول به داوود گفت
اما خیلی زود خشم قدیمی شائول » .شرمنده ام

یل برگشت و او ارتشی شامل سه هزار سرباز تشک
ازان یک شب موقعی که سرب. داد تا داوود را بکشند

شائول خواب بودند، داوود و یکی از سربازانش 
ري که به اردوگاه شائول رفتند و به سنگ"اَبیشاي"

شائول در آن خواب بود 
.شدندنزدیک 



در این لحظه اَبیشاي
:  به داوود گفت

ه خداوند دشمنت را ب«
رده دست تو تسلیم ک

است، لطفا اجازه بده
او را با نیزه خود به 

ضربتی به زمین 
ي بدوزم، چنانکه نیاز
».دبه ضربه دوم نباش



داوود نپذیرفت، در 
آب کوزه عوض نیزه و 

شائول را برداشت و با
ي و بر باالرفت ، بردخود 

ر تپه اي در مقابل لشک
.زدو فریادشائول ایستاد 



و شنید را صداي داوود شائول 
دیگر متوجه شد که داوود یکبار 

م می توانست او را بکشد اما اینبار ه
از و دوباره شائول نکرد اینکار را 

صدمه داوود می خواست به اینکه 
ش بخشو از او طلب شد پشیمان بزند 
ل قابمی دانست شائول ، اما داوود کرد

.نیستاعتماد 



.  در این زمان سموئیل درگذشت
او او همان نبی ایی بود که خدا به

با فرمان داده بود تا اول شائول را
ا روغن تدهین کند و بعد داوود ر

خاب به عنوان پادشاه اسرائیل انت
ه زمانی که فلسطینیان ب. کند

ک اسرائیل حمله کردند، شائول ی
کار وحشتناك انجام داد، کاري 

.که خدا منع کرده بود



ا از او به یک زن جادوگر فرمان داد تا روح سموئیل ر
در آن شب شائول پیامی از . مردگان احضار کند

.دریافت کردطرف سموئیل 



ن خداوند تو را ترك کرده و اکنون دشم«
ت خداوند سلطنت را از دس. تو شده است

تو گرفته و آن را به همسایه ات داوود
فردا تو و پسرانت نزد من . داده است

نیز خداوند لشکر اسرائیل را. خواهید بود
»  .کردبه دست فلسطینیان تسلیم خواهد

ت سموئیل سخسخنان از شائول 
.شدترسان 



ارد فلسطینیان با اسرائیلیان و
رار جنگ شدند و مردان اسرائیل ف

دوست فلسطینیان یوناتان. کردند
وداوود خوب 
پسردو همچنین 

شائولدیگر 
.را کشتند



ول شائ. تیراندازان شائول را هدف قرار دادند
رات شمشیر«: شخصی خود گفتبه سالحدار 

ازبردار و من را بکش قبل 
رسیدهشریران اینکه این 

بدن فروو شمشیرشان را در 
.کنندمسخره کرده و من را 

نمی خواستسالحدار ترسید و 
شائولچنین کاري بکند، بنابراین 

خودشمشیري برداشت و بر 
.فرو کرد و مُرد



فلسطینیان جنازه شائول و
ها پسرانش را پیدا کردند و آن

را به دیوار یکی از شهرهاي 
ه اسرائیلیان که تصرف کرد

اع چند مرد شج. بودند بستند
اسرائیلی جنازه ها را پایین 
آورده و به شهر خود برده 

در آنجا آتش زندند و و 
استخوان هایشان را 

.کردنددفن 



وقتی داوود این اخبار
وحشتناك را شنید، 
ان براي شائول و یونات

ل و دیگر مردان اسرائی
ناراحت شد و گریه 
.کرد و روزه گرفت



، او تا با وجود اینکه شائول می خواست داوود را بکشد
لحظه آخر به شائول به عنوان شخصی 

از جانب خدا تدهین شده احترام که 
را او حاال خداوند . می گذاشت

تا پادشاه بود برگزیده 
سرزمین 

شائول 
.شود
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مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

2-1دوم سموئیل ، 31-24اول سموئیل 

".بخشدکشف کالم تو نور می"
130: 119مزمور



پایان



یمقدّس با ما در بارة خدایداستانهاي کتاب
که ما را آفرید و ارادة او این کنندصحبت می

.  است که شما نیز او را بشناسید

ایم کارهایی داند که ما کارهاي بدي انجام دادهخدا می
مجازات گناه مرگ است، امّا . خواندکه او آنها را گناه می

ا قدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود رخدا جهانیان را آن
. ا بمیردفرستاد تا بر روي صلیب به خاطر بخشش گناهان م

دوباره زنده شد و به آسمان باال عیسی مسیح پس از مرگ
ه اگر تو به عیسی ایمان بیاوري و از او بخواهی ک. رفت

تو گناهان تو را بیامرزد، او تو را خواهد بخشید و وارد قلب
.خواهد شد و تو براي همیشه با او زندگی خواهی کرد



ا اگر به این حقیقت ایمان داري، از صمیم قلب این دعا ر
ه عیساي عزیز من ایمان دارم که تو خدا هستی، و ب:بکن

ي، و صورت انسان به زمین آمدي تا براي گناهان من بمیر
کنم که وارد زندگی منخواهش می. اکنون زنده هستی

اي داشته هبشوي و گناهان مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تاز
ا به کمکم کن ت. باشم و براي همیشه با تو زندگی کنم

عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و براي 
.آمین. تو زندگی کنم

!  مقدّس را هر روز بخوان و همیشه دعا کنکتاب
16:3انجیل یوحنا 
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