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Đa-vít trẻ đang chạy trốn. Vua Sau-lơ muốn giết 
anh ta. Đa-vít sống trong đồng vắng, trong một 
cái hang lớn cùng với 400 người theo. Có lúc, 
lính của vua Sau-lơ dường như tìm thấy họ nhưng 
Đa-vít tiếp tục đi chuyển đến  
              chỗ khác. 
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Đa-vít không tán thành.  
Đa-vít lấy cây giáo và  
bình nước của vua rồi ra 
đi. Đa-vít băng qua đồi bên 
kia, Đa-vít la lớn cho đến 
khi Sau-lơ nghe thấy. Một 
lần nữa, Sau-lơ nhận biết 
rằng Đa-vít có thể đã giết 
ông ta nhưng Đa-vít không 
làm vậy. Nhưng Đa-vít biết 
rằng anh ta không thể tin 
lời Sau-lơ thêm nữa. 

Sau-lơ nói Người ăn năn vì đã tìm cách giết hại 
Đa-vít. Nhưng ngay lập tức, cơn giận lại nổi 
lên và ông ta tập trung binh lính khoảng ba 
ngàn người để giết Đa-vít. Một buổi tối, trong 
lúc quân lính ngủ, Đa-vít và A-bi-sai, một 
trong những người lính của mình, lẻn vào doanh 
trại của vua nơi Sau-lơ đang nằm ngủ. 

Một ngày nọ,  
Sau-lơ đang săn 
tìm Đa-vít và 
bước vào một cái 
hang nơi Đa-vít 
và những người 
theo anh ta đang 
lẫn trốn. Sau-lơ 
chỉ có một mình! 

A-bi-sai thì thầm 
“Hôm nay, Đức Chúa 
Trời đã nộp kẻ thù 
vào tay cậu”. “Bây 
giờ xin cho cháu 
dùng cây giáo của 
nó ghim cho nó một 
nhát xuống đất, 
không cần đến nhát 
thứ hai”. 

Trong hang, Đa-vít có  
thể giết chết Sau-lơ  
dễ dàng. Thay vì thế,  
anh ta len lỏi đến  
gần và cắt vạt áo  
tơi của Sau-lơ  
bằng con dao  
găm sắc nhọn.  
 
 
 

              Khi Sau-lơ đi, Đa-vít đã gọi  
              Người. “Ở trong hang, Tôi đã cắt  
              vạt áo của cha, và đã không giết  
              cha, thì nhân đó mà biết và nhận  
              rằng nơi tôi chẳng có sự  
              ác, hay phản nghịch….” 

Đô-ê đầy tớ vua Sau-lơ tâu rằng các thấy tế lễ 
đã giúp Đa-vít trốn thoát. Sau-lơ đã ra lệnh 
giết họ. Nhưng chỉ có Đô-ê sẵn lòng làm điều 
đó! Ông ta tàn nhẫn dùng gươm giết chết tám lăm  
vị tế lễ và gia đình của họ. Thật độc ác. 
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Tìm thấy xác của 
Sau-lơ và các con 
vua, quân Phi-li-tin 
treo xác trên thành 
Y-sơ-ra-ên chiếm 
được. Các dũng sĩ 
Y-sơ-ra-ên gỡ xác 
vua, đem về hỏa táng 
rồi lấy cốt chôn 
tại Y-sơ-ra-ên.  

Quân Phi-li-tin chống lại 
quân Y-sơ-ra-ên, và nhiều 
binh lính Y-sơ-ra-ên bỏ 
trốn. Quân Phi-li-tin  
giết chết các  
con trai của  
Sau-lơ, bao gồm  
cả Giô-na-than,  
người bạn tốt  
của Đa-vít. 

Ông ra lệnh cho một phụ nữ gọi hồn Sa-mu-ên từ 
cõi chết. Tối hôm đó, Sau-lơ nhận được một lời 
phán. 

Vua sau-lơ bị trọng 
thương do trúng cung 
tên. Và vua bảo 
người vác binh khí 
cho mình, “Hãy rút 
gươm ngươi ra đâm  
ta chết đi, kẻo bọn 
không cắt bì kia  
đến đâm ta chết và 
sỉ nhục ta”. Nhưng 
người vác binh khí 
từ chối vì quá sợ. 
Do vậy, Sau-lơ liền 
rút gươm ra và lao 
mình vào mũi gươm.  

“…Đức Chúa TRời đã lìa bỏ vua và  
trở thành kẻ thù của vua….Chúa lấy 
ngôi nước khỏi tay vua và giao cho 
Đa-vít, người láng giềng của vua. 
Ngày mai vua và các con vua sẽ ở  
với tôi. Chúa sẽ giao trại quân  
Y-sơ-ra-ên vào tay quân Phi-li-tin”. 
Khi Sau-lơ nghe được điều đó, ông 
hoảng sợ ngã xuống đất.  

Cùng thời điểm đó  
Sa-mu-ên qua đời. Ông 
là tiên tri mà Chúa 
phán sức dầu cho Sau-lơ 
đầu tiên, và kế đến là 
Đa-vít thành vua của 
dân Y-sơ-ra-ên. Khi dân 
Phi-li-tin tấn công dân 
Y-sơ-ra-ên, Sau-lơ đã 
làm điều tồi tệ mà  
Chúa không cho phép. 
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Kết thúc 

Mặc dù Sau-lơ tìm cách giết 
Đa-vít nhưng Đa-vít vẫn tôn 
kính Sau-lơ như một người 
Chúa đã xức dầu cho đến 
cùng. Bây giờ Chúa tôn kính 
Đa-vít, cho anh ta làm vua 
thay vị trí của Sau-lơ. 

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 

Vua Đa-vít (Phần I) 
 

 Một câu chuyện về lời của Chúa,  
được tìm thấy trong Kinh Thánh 

 
Phần 1: Sa-mu-ên chương 24-31 
Phần 2: Sa-mu-ên chương 1-2 

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

Khi Da-vít nghe 
được hung tin,  
ông than khóc vua 
Sau-lơ, Giô-na-than 
– con trai vua và 
con dân của Đức 
Chúa Trời và kiêng 
ăn cho đến chiều. 
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