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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



เด็กหนุมดาวิดก็กําลังหนีจากการตามลาตัวของกษัตริยซา

อูล เขาหนีไปหลบอาศัยอยูในถํ้า 

ปาลึกพรอมกับผูติดตามอีก สี่รอยคน 



ทหารของกษัตริยซาอูลเกือบตามจับตัวเขาไดแตเขาก็ได

ยายที่หลบซอนตัวไปตามที่ตางๆ 



คนรับใชของกษัตริยซาอูล โดเอก

บอกเขาวาบรรดาปุโรหิตของเขาไดชวยดาวิดหลบหนี 

กษัตริยซาอูลจึงสั่งฆาเขาเสีย 

แตมีเพียงโดเอกเทานั้นที่รับอาสาคําสั่งในครั้งนี้ 

เขาไดสังหาร ปุโรหิต แปดสิบหาคน

และครอบครัวของพวกเขา

ดวยดาบ

เปนสิ่งที่ชั่วรายมาก 



วันหนึ่งกษัตริยซาอูลไดตามลาดาวิดถึงในถํ้า

เขาเดินตรงเขาไปขางในถํ้าที่ดาวิดและคนของเขากําลัง

หลบซอนตัวอยู



ในถํ้านั้นดาวิดสามารถฆากษัตริยซาอูลไดอยางงายดาย 

แตเขายองเขาไปตัดชายฉลอง

ของกษัตริยซาอูลดวย 

กริช เทานั้น



เม่ือกษัตริยซาอูลเดินออกไปขางนอกถํ้าเรียบรอยแลว 

ดาวิดก็ตะโกนพูดกับเขาวา”



เพราะเหตุที่วาขาไดตัดชายฉลองของทานออกและมิได

ฆาทาน ขอใหทานทราบและ

เห็นเถิดวาในมือขอ

งขาไมมีความผิด 

หรือการกบฏใดๆ”



กษัตริยซาอูลเสียใจที่พยายามทํารายดาวิดแตไมนานเม่ือ

นึกถึงความแคนเกากอน เขาก็ไดรวบรวมทหาร 

สามพัน นายเพ่ือตามฆาดาวิด 

คืนหนึ่งขณะที่ทหารทุกนายกําลังหลับอยูดาวิด 

และอามีชัย หนึ่งในทหารของเขา 

แอบเขาไปในคายของกษัตริยซาอูลซ่ึงเขากําลังหลับอยู



อามีชัยกระซิบดาวิดวา

“ในเวลานี้พระเจาไดมอบศัตรูของ

ทานไวในมือของทานแลว บัดนี้ขอให

ขาพเจาแทงเขาดวยหอกใหรางติดกะ

ดินเพียงแคครั้งเดียวก็พอและขาพ

เจาจะไมแทงเขาครั้งที่สองอีก”



ดาวิดปฏิเสธที่จะฆากษัตริยซาอูลเขาไดหยิบ

เอาหอกของกษัตริยซาอูลและเหยือกน้ําแลว

เดินจากไป ดาวิดตะโกนจากบนเขาอีกฟากไป

ยังบนยอดภูเขาไกลออกไปจนกระทั่งกษัตริย

ซาอูลไดยิน



อีกครั้งที่เขาเห็นวาดาวิดสามารถฆา

เขาไดแตเขาไมทําอีกครั้งที่เขาพูดวาขอโทษที่

ไดพยายามฆาดาวิดแตดาวิดรูวาเขาไมสามารถ

เชื่อคําพูดของกษัตริยซาอูลได



ฝายซามูเอลก็สิ้นชีวิตเขาเปนผูเผย

พระวจนะที่พระเจาบอกใหเจิมซาอูลแลวก็

ดาวิดในฐานะกษัตริยของอิสราเอล เม่ือคน

ฟลีสเตียไดกอกวนคนอิสราเอล กษัตริยซาอูล

ก็ไดทําบางอยางเลวรายมาก บางอยาง

ซ่ึงเปนขอหามของพระเจา



เขาสั่งใหหญิงหมอผีเรียกซามูเอลข้ึนมาจากความตาย 

ในคืนนั้นกษัตริยซาอูลก็ไดรับขอความหนึ่ง



“...พระเจาทรงหันจากทานเสียแลวและพระองคได

กลายเปนศัตรูของทาน พระเจาทรงฉีกราชอาณาจักรนั้น

ออกเสียจากมือของทานและทรงมอบใหกับอีกค

นคือ ดาวิด 

พรุงนี้ตัวทานพรอมกับลูกชายของทานจะอยูกับ

เราและพระเจาจะทรงมอบกองทัพอิสราเอลไ

วในมือของคนฟลีสเตียดวย”

เม่ือซาอูลไดยินดังนั้นก็ลมลงพ้ืนดิน

ในทันที 

เขาเต็มไปดวยความหวาดกลัว



คนฟลีสเตียไดตอสูกับอิสราเอล

ฝายทหารอิสราเอลก็หนีเอาตัวรอดกันหมด 

คนฟลีสเตียฆาลูกชายของซาอูลรวมทั้ง

โยนาธาน 

เพื่อนรักของดาวิด



ซาอูลก็บาดเจ็บอยางหนักดวยฝมือของนักธนูแลวเขาสั่งคน

ถืออาวุธของเขาวา”

จงชักดาบออกแลวแทงเราเสียใหทะลุเถิดเกรงวาคนชั่ว

เหลานั้นจะเขามาแทงเราเพ่ือเปนการลบหลูเรา”



แตผูถืออาวุธไมยอมทําตามเพราะเขากลัวมาก 

ซาอูลจึงชักดาบของตัวเองออกแลวลมทับดาบนั้นเสีย



คนฟลีสเตียพบศพของกษัตริยซาอูลและลูกชายพวกเขา

ไดแขวนศพเหลานั้นไวกับกําแพงเมืองอิสราเอล



ชายอิสราเอลบางคนที่กลาหาญก็ไปปลดศพลงเสียจาก

กําแพงเมืองแลวเอาศพไปเผาและเอาอัฐไปฝงไวที่

อิสราเอล



เม่ือดาวิดไดยินขาวรายนั้นก็รองไหเสียใจและไดอดอาหาร

ตั้งแตเชาจนถึงตอนคํ่าเพื่อไวทุกขใหกับกษัตริยซาอูล

โยนาธานและประชาชนของพระเจา 

เพราะวาพวกเขาถูกฆาตายดวยคมดาบ



ถึงแมวากษัตริยซาอูลจะพยายามฆาดาวิด แตเขาก็ยังยก

ยองกษัตริยซาอูลในฐานะที่พระเจาไดเจิมเขาคนหนึ่ง

จนถึงวาระสุดทาย 



ขณะนี้พระเจาก็ไดยกชูดาวิด

ทําใหเขาไดเปนกษัตริยในพระวิหารของกษัตริยซาอล

แทน



กษัตริยดาวิด ภาคที่ หนึ่ง

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

1 ซามูเอล 24-31, 2 ซามูเอล 1-2

“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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