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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



เม่ือหลายปกอนในสมัยของกษัตริย 

ซาอูลของอิสราเอลมีเด็กชายคนหนึ่ง ชื่อ ดาวิด 

เขาชวยพ่ีชายทั้ง เจ็ดเลี้ยงดูฝูงแกะของพอเขาถึงแมวาเขา



จะเปนบุตรคนสุดทาย เขาก็เปนคนที่แข็งแรง กลาหาญ 

เขารักและเชื่อฟงพระเจาเดวิดอาศัยอยูในเมืองหนึ่งใน 

เบธเลเฮม



ครั้งหนึ่งมีสิงโตหนุมมากอกวนฝูงแกะเพื่อจะจับกินเปน

อาหารเย็น ดาวิดก็ตอสูสิงโตหนุมตัวนั้น เขาไลตองฝูงแกะ

ไปใหไกลๆ และเขาควาเอา

หนวดสิงโตแลวฆามันเสีย

ดาวิดรูวาพระเจาไดชวยเขา



ซามูเอลผูเผยพระวจนะของพระเจายังคงเปนทุกขที่กษัตริย 

ซาอูลไดทําผิดตอพระเจาอยางรายแรง 

พระเจาตรัสกับซามูเอลวา 

“เจาจะเปนทุกขเรื่องซาอูลอีกนานเทาใด

เราใชเจาไปหาเจสซี



เพราะวาในหมูบรรดาบุตรของเขาเราจัดเตรียมกษัตริยองค

หนึ่งเอาไว” เจสซีเปนบิดาของดาวิด



ถึงแมวาซามูเอลจะรูวากษัตริยซาอูล

จะฆาเขาถาไปตามหากษัตริยองคใหม

เขาก็ยังคงเชื่อฟงพระเจา



เม่ือซามูเอลไปถึงเจสซีก็ใหลูกชายทั้ง เจ็ด

คนของเขาเดินผานหนาซามูเอลแลวเขาก็พูดวา”

พระเจามิไดเลือกเขาเหลานี้” 

เหลือดาวิด

บุตรชายคนเล็กอีกคนเขากําลังเลี้ยง

แกะอยู พวกเขานําดาวิดเขามา

พระเจาก็ตรัสวา

“จงลุกข้ึนเจิมตั้งเขาไว 

เพราะเปนคนนี้แหละ”



ในวิหารของซาอูล พระวิญญาณของพระเจาก็ไดแยกออก

จากเขาแลว เขากลายเปนคนที่มีปญหามากมายผูรับใช

ของเขาคิดวา เพลงไพเราะจะชวยความคิดของ ซาอูลดีข้ึน

หนึ่งในผูรับใชของเขาก็รูจักเด็กหนุม

คนหนึ่งเขามีฝมือในการดีดพิณ

เดาไดไหมวาเด็กหนุม

คนนั้นเปนใคร?

ใชแลว เขาชื่อ ดาวิด



เสียงดีดพิณของดาวิดก็ชวยใหซาอูลมีสติมากข้ึน 

ซาอูลก็ขอเจสซีใหดาวิดเขามาอยูในงานรับใชกษัตริย 

เม่ือไหรที่ซาอูลรูสึกเศราโศกเสียใจ 

หรือเต็มไปดวยความกลัว 

ดาวิดก็ดีดพิณใหซาอูลฟงเขาก็จะหายดี



หลังจากที่ดาวิดไดกลับบาน 

ซาอูลก็มีการตอสูครั้งใหญกับคนฟลีสเตีย 

พ่ีชายของดาวิดเปนทหารในกองกําลังของซาอูล 

เจสซีไดสงเดวิดเขาไปกองทัพ 

เพื่อนําอาหารไปใหพี่ชายของเขา 

และเพ่ือดูวาพ่ีชายของเขาปนอยางไรบาง



มีทหารชาวฟลีสเตียตัวใหญเหมือนยักษ ชื่อ โกลิอัท คอย

ทําใหทหารของอิสราเอลหวาดกลัว



โกลิอัทตะโกนวา “จงเลือกคนแทนพวกเจาใหเขาลงมาหา

ขาถาเขาสามารถสูรบและฆาตัวขาได พวกเราจะยอมเปน

ทาสของพวกเจา แตขาชนะและฆาเขาตาย

พวกเจาจะตองเปนขาทาสของเราและรับใชเรา”



เม่ือคนอิสราเอลเห็นโกลิอัทเขาทั้งหลาย

ก็ทอใจและกลัวมาก



ฝายดาวิด ก็พูดวา”

อยาใหจิตใจของผูใดฝอไปเพราะชายคนนั้นเลย,

ผูรับใชของฝาพระบาทจะไปสูรบกับคนฟลิสเตียคนนั้นเอง” 

ซาอูลใหเขาสวมเสื้อเกาะและถือดาบ 

แตดาวิดไดหยิบเอาสลิงและหินหากอน 

แทน



โกลิอัทก็หัวเราะเยาะเม่ือเขาเห็นดาวิดไมสวมเสื้อเกาะ 

เขาตะโกนวา “ขาจะเอาเนื้อของเจาใหนกในอากาศและ

สัตวในทุงนากิน”

ดาวิดตอบโตไปวา”



ขามาหาทานในพระนามของพระเจาในวันนี้พระเจาจะ

มอบทานไวในมือของขาเพราะการตอสูเปนของพระเจา”



แลวดาวิดก็ว่ิงเขาใสโกลิอัท 

ขณะที่เขากําลังว่ิงเขาจุดไฟใสหินอันหนึ่งแลวเหว่ียงสลิง

เขาใสหนาผากของโกลิอัท 

เขาก็ลมลง



ดาวิดรีบไปหยิบดาบของโกลิอัทแลวตัดศีรษะของเขา 

เม่ือคนฟลีสเตียเห็นโกลิอัทตายเขาก็ว่ิงหนีเพ่ือเอาตัวรอด



กษัตริยซาอูลจําไมไดวานี่คือ ดาวิดคนที่เคยดีดพินถวาย.

กษัตริยซาอูลเรียกทหารมาจับตัวดาวิด



เพราะวาอิจฉาที่ผูคนยกยองในชัยชนะของเขา 

กษัตริยซาอูลคิดวา 

“ดาวิดจะเอาอะไรไปก็ไดแตไมใชอาณาจักรนี้”

ตั้งแตนั้นมาเขาก็คอยจับตาดูดาวิด



กษัตริยซาอูลก็เพอ มีปญหาทางสมองอีกครั้ง ขณะที่ดาวิด

ไดดีดพิณเพ่ือชวยเขา กษัตริยซาอูลก็พุงหอกใสดาวิดถึง 

สาม ครั้ง แตเขาหลบหนีไปไดทุกครั้ง.

กษัตริยซาอูล 

กลัวดาวิด 

เพราะเขารูวาพระเจาสถิตอยูดวยแตพระเจาไมไดสถิตอยู

กับซาอูลแลว



แตโยนาธาน บุตรชายของ ซาอูล รักดาวิดเหมือนพ่ีชาย

แทๆ เขาไดเตือนดาวิดวา“พอของขาตามฆาเจา”



ดาวิดจึงไดเตรียมตัวหลบหนีทันภรรยาของโยนาธาน เอา

หุนวางไวที่นอนของดาวิดเพ่ือหลอกตาคน 

แลวก็ชวยเขา



หลบหนีออกทางหนาตางในเวลาเที่ยงคืน 

เม่ือทหารของซาอูลเขามาในหองเวลาเชา 

ดาวิดไดหลบหนีไปเรียบรอยแลว



ดาวิดจะตองหนีไปใหไกลจาก กษัตริย 

ซาอูลกอนที่เขาจะไป ดาวิดและโยนาธานไดปฏิญาณตอ

กันเขาทั้งสองสัญญาตอกันวาจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

ตลอดไป



เพื่อนทั้งสองก็ไดล่ําลาซ่ึงกันและกันดาวิดเดินทางไปที่ 

ซ่ึงกษัตริยตามหาตัวเขาไมเจอ



ดาวิดเด็กเล้ียงแกะ

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

1 ซามูเอล 16-20

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกบัพระเจาที่แสนดี 

พระเจาผูซ่ึงสรางเรา และพระเจาตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซ่ึงพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา 

ความบาป ผลของความบาปคือ ความตาย, 

แตพระเจารักเราอยางมาก 

พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา พระเยซู 

เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน

หลังจากที่พระเยซู 

ตายแลวก็ กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ 

และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปากเพ่ือขอการยกโทษบาปทีไ่ด

ทํามาทั้งหมด 

พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิตอยูในตัวเรา 

และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป



ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูทีร่ัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา 

และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพ่ือมมาตายแทนบาปของ 

ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู 

ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต 

ของ ผม/ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ 

ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวันหนึ่ง ผม/ดิฉัน 

จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง 

พระองค และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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