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NGƯỜI VÂNG PHỤC ĐƯỢC XỨC DẦU 
 

Chương 9 

Nghe Bài Học: Cựu Ước Lược Khảo bài 35 

 

Mục tiêu: Hiểu những sự khác nhau chính yếu giữa cuộc đời Sau-lơ và Đa-vít. 

 

        

“Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Chớ xem về bộ dạng và hình vóc 

cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; 

loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” 

                                                                                     — 1 Sa-mu-ên 16:7 

 

Sự không vâng lời của Sau-lơ khiến sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh bị cất 

khỏi ông. Khi điều đó xảy ra, cuộc đời Sau-lơ trược dài trong cái mà văn hóa chúng ta gọi là suy 

thoái về nhân cách. 

 

Cuộc đời Đa-vít hoàn toàn đối nghịch với Sau-lơ. Tính cách chi phối của cuộc đời Đa-vít là vâng 

lời – ông là người theo lòng Đức Chúa Trời để làm theo ý muốn Ngài. Cuộc đời Sau-lơ trở nên 

suy đồi vì ông tách mình khỏi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời mang mọi điều đến với Đa-vít vì 

ông tập trung chính yếu vào sự vâng lời còn Sau-lơ thì không. 

 

Đa-vít là một người chăn chiên, một nhạc sĩ, một chiến sĩ, một nhà lãnh đạo và một người bạn. 

Điều quan trọng hơn hết, ông được mô tả là người theo lòng Đức Chúa Trời. 

 
 

 

1.  Đúng hay Sai? Đức Chúa Trời quan tâm bề ngoài cũng như tấm lòng trong sạch của chúng ta. 

  

2. Đúng hay Sai? Đa-vít trở thành vua ngay sau khi được Sa-mu-ên xức dầu. 

 

3. Đúng hay Sai? Đức Chúa Trời dùng nhiều năm để trang bị cho Đa-vít làm vua.  
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Trừ phi có chú thích khác, Hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi 

 

4. Những từ nào sau đây mô tả Đa-vít? (Chọn tất cả những câu phù hợp) 

 a. Tin kính 

 b. Yếu đuối 

 c. Giỏi về âm nhạc 

 d. Vâng lời 

 e. Mạnh mẽ và can đảm 

 f. Đẹp trai 

 g. Hai lòng 

 h. Sợ hãi 

 i. Anh hùng 

 

5. Những từ nào sau đây mô tả Sau-lơ? (Chọn tất cả những câu phù hợp) 

 a. Tin kính 

 b. Hoang tưởng 

 c. Trung tín 

 d. Mạnh mẽ 

 e. Yếu đuối 

 f. Ghen tị 

 g. Không vâng lời 

 h. Giỏi về âm nhạc 

 i. Chiến sĩ 

 

6. Tại sao Đa-vít đánh Gô-li-át? 

 a. Ông at nghĩ mình mạnh hơn Gô-li-át. 

 b. Ông nghĩ Gô-lo-át sẽ đầu hàng. 

 c. Ông muốn được thăng tiến trong quân ngũ. 

d. Ông cảm thấy bị xúc phạm khi Đức Chúa Trời và dân sự Ngài bị nhạo báng. 

 

7. Những người đi theo Đa-vít đối xử với ông như thế nào? 

 a. Họ rất trung thành. 

 b. Họ oán giận ông. 

 c. Họ thích Sau-lơ hơn. 

 d. Họ sợ ông. 

 

8. Mối quan hệ của Đa-vít và Giô-na-than được mô tả như thế nào? 

 a. Đồi bại 

 b. Ganh đua 

 c. Như là một tình bạn đẹp 

 d. Giống như cha con 
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9. Tại sao Đa-vít chạy trốn khỏi Sau-lơ? 

 a. Giô-na-than yêu cầu cha mình giết Đa-vít. 

 b. Đa-vít chống nghịch Sau-lơ và phải chạy trốn. 

c. Sau-lơ muốn đưa Đa-vít lên làm vua nhưng Đa-vít không muốn. 

d. Sau-lơ ghen tị cách điên cuồng vì Đức Chúa Trời chọn  

    Đa-vít. 

 

10. Đa-vít đã viết gì khi ông chạy trốn? 

 a. Sách Ru-tơ 

 b. Tiểu sử của mình 

 c. Nhiều thi thiên 

 d. Thư cho những người ủng hộ Sau-lơ 

 

11. Đức Chúa Trời sử dụng những điều nào để trang bị cho Đa-vít làm vua? (Chọn tất cả những 

câu phù hợp) 

 a. Ông là người em trải nhỏ nhất trong tám anh em. 

 b. Ông có một công việc buồn chán là chăm sóc bầy chiên. 

c. Ông được yêu cầu lãnh đạo quân đội để đánh bại người khổng lồ. 

 d. Ông có nhiệm vụ chơi đàn trong cung vua.  

 

12. Đức Chúa Trời đã hứa điều gì với Đa-vít? 

 a. Khiến ông làm vua cả Châu Á 

 b. Thiết lập triều đại của ông đến đời đời. 

 c. Để Đa-vít xây đền thờ cho Đức Chúa Trời. 

 d. Hoàn toàn dứt bỏ con cháu của ông .  

 

 

Khi nhìn vào tấm lòng mình, quý vị nghĩ Đức Chúa Trời thấy điều gì? Có những lĩnh 

vực nào quý vị rút mình khỏi Đức Chúa Trời? “những người khổng lồ” nào – những 

hoàn cảnh thử nghiệm đức tin – mà quý vị đang đối diện? Quý vị có thể tận hiến tấm 

lòng mình nhiều hơn cho Đức Chúa Trời bằng cách nào? 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho quý vị tấm lòng giống như Đa-vít. Hãy cảm tạ 

vì Ngài đã tìm kiếm quý vị để quý vị biết và yêu Ngài.  
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1. Hãy đối chiếu cách con người đánh giá khi họ thấy Sau-lơ và cách Đức Chúa Trời đánh giá 

khi Ngài thấy Đa-vít qua Sa-mu-ên (1 Sa-mu-ên 16:7). Hãy so sánh điều này với tội tây vị mà 

Gia-cơ nhắc đến trong (Gia-cơ 2: 1-9) 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Đức Chúa Trời nhìn thấy điều gì khi Ngài nhìn vào tấm lòng Đa-vít? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Quý vị đánh giá con người dựa vào con người (mặt nạ) bên ngoài hay dựa trên điều quý vị tin 

có trong lòng họ? Hãy giải thích. 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Hãy liệt kê khuôn mẫu ân tứ lãnh đạo của Đa-vít khiến ông đủ phẩm chất trở thành vị vua tốt 

nhất của Y-sơ-ra-ên? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Khi đánh Gô-li-át, điều gì đã thúc đẩy Đa-vít và ông tin cậy vào đâu để một cậu bé tuổi thiếu 

niên có thể giết một tên khổng lồ cao đến gần 3 mét (9 feet)? 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Chúng ta có thể tìm thấy những tác phẩm của Đa-vít ở đâu nhiều nhất? Chúng cho chúng ta 

biết gì về Đa-vít? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. Khi xem xét sự suy đồi trong nhân cách Sau-lơ và sự tiến bộ trong cuộc đời và nhân cách Đa-

vít, hãy cho biết tại sao Sau-lơ ghét Đa-vít nhiều như thế? Và điều này cho chúng ta biết gì về 

tính cách của Đa-vít khi từ chối giết Sau-lơ? 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

      Suy gẫm thêm 


