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Ĉa-vít là vua xӫ
Giu-đa, ӡ miӃn nam
Y-sѪ-ra-ên. NhѬng
phҩn còn lңi theo
vua Ích-bô-sӁt,
con trai vua
Sau-lѪ. Nӛi
chiӁn diӇn
ra ác liӉt
trong bҥy
năm. NhѬng
Ĉavít càng
ngày càng
mңnh hѪn.

Cuӓi cùng vua Ích-bô-nӁt
bӍ hai tên lính cөa mình
giӁt chӁt.
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Và rӕi tҧt cҥ các chi tӛc Y-sѪ-ra-ên đӁn vӝi
Ĉa-vít và xӫc dҩu ngѬӟi làm vua trӍ vì dân
Y-sѪ-ra-ên. Cuӓi cùng, Ĉa-vít là vua toàn quӓc.

ĈiӃu đҩu tiên mà vua Ĉa-vít làm là chiӁm thành
Giê-ru-sa-lem. Nó đѬӥc biӁt đӁn nhѬ thành Ĉavít.
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Vua xây dӳng Thành thành nhѬ mӛt pháo đài chӓng
kҽ thù. Tӭ thành Giê-ru-sa-lem, quân Ĉa-vít
chinh phӧc quân Phi-li-tin và nhӱng kҽ thù khác
cөa dân Y-sѪ-ra-ên.

Rӕi Vua
Ĉa-vít
quyӁt đӍnh
dӟi rѬѪng giao
Ѭӝc vӃ thành
Giê-ru-sa-lem.
RѬѪng giao Ѭӝc
cөa Chúa đӳng
nhӱng bҥn copy
cөa mѬӟi điӃu
răn và nhӱng
luүt khác mà
Chúa ban cho
Môi-se.
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RѬѪng giao Ѭӝc
nhұc nhӡ dân
Y-sa-rѪ-ên vӃ
Thánh linh cөa
Ĉӫc Chúa Trӟi
và hӏ cҩn phҥi
tuân theo lӟi
Chúa.
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Ĉa-vít phҥi chiӁn
đҧu nhiӃu nѪi trong
nhӱng năm đҩu cai
trӍ. Vua là mӛt
chiӁn binh thông
sáng và là mӛt
ngѬӟi khiêm tӓn,
luôn tìm kiӁm sӳ
dҭn dұt cөa Chúa.
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ĈiӃu khiӁn Ĉa-vít
buӕn phiӃn là rҳng
ông sӓng trong ngôi
nhà xinh đһp còn
rѬѪng giao Ѭӝc cөa
Chúa lңi ngӳ giӱa
mӛt cái lӃu. Ĉa-vít
quyӁt đӍnh xây
đӃn thӟ. Tiên
tri cөa Chúa,
Na-than tâu
vӝi vua hãy
làm điӃu ҧy.

9

Tӓi hôm đó, Chúa cho Ĉa-vít
mӛt lӟi phán: “Tôi tӝ Ta Ĉa-vít,
Chúa sҿ tңo dӳng nhà cho con.
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Ĉa-vít muӓn giúp đӣ bҧt kǤ ai trong gia
đình Sau-lѪ còn sӓng xót. Ông chӋ tìm đѬӥc
Mê-phi-bô-sӁt, con trai cөa Giô-na-than
bӍ què. Ĉa-vít nói “Mê-phi-bô-sӁt sҿ
dùng bӱa cùng bàn vӝi ta luôn”.
Ĉa-vít rҧt tӯ tӁ vӟi
Mê-phi-bô-sӁt vì
Giô-na-than là
bңn tӓt nhҧt
cөa Vua.
Khi ngày đӟi
con đã mãn và con
nҳm xuӓng vӝi tӗ tiên,
Ta sҿ lүp mӛt ngѬӟi tӭ dòng dõi con, do chính
con sinh ra lên nӓi ngôi con. Chính nó
sҿ xây đӃn thӟ cho danh Ta ngӳ, và Ta
sҿ lүp ngôi nѬӝc nó vӱng bӃn mãi mãi.”
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MiӇn là Ĉa-vít
tin và tuân theo
lӟi Chúa, Ngài sҿ
ban cho Ĉa-vít sӳ
dѬ dүt.
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NhѬng mӛt ngày nӏ,
mӛt điӃm báo khөng
khiӁp đã bao trùm
lên cuӛc đӟi Ĉa-vít.
Ĉa-vít cho quân đi
đánh trүn nhѬng vua
lңi ӡ thành Giê-rusa-lem.
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Mӛt buӗi tӓi,
Vua không ngө
đѬӥc. vì vүy
Ông đi trên sân
thѬӥng và nhìn
cҥnh toàn
thành.

Ĉa-vít nhìn thҧy mӛt phӧ nӱ
xinh đһp đang tұm. Tên nàng
ta là Bát-sê-ba. Ĉa-vít đã
phңm tӛi vӝi bà Bát-sê-ba
mҹc dù chӕng bà, U-ri-gia
là mӛt trong nhӱng chiӁn
binh dǊng cҥm nhҧt cөa
Ĉa-vít. Sau đó, Bát-sê-ba
bҥo vӝi Ĉa-vít là bà ta
sҿ sinh con cөa vua. Ĉa-vít
biӁt rҳng tӛi lәi cөa vua
sҿ gây nhiӃu
phiӃn phӫc.

15

Thay vì thú tӛi vӝi Chúa, Ĉa-vít cӓ che đүy
tӛi lәi cөa mình. ĈiӃu đó không có ích gì!
Vua cho gӏi U-ri-gia quay vӃ, hi vӏng rҳng
U-ri-gia sҿ nghƭ đӫa con sұp chào đӟi là
con cөa ông ta. NhѬng U-ri-gia sҿ không
ngө ӡ nhà trong lúc quân lính đang đánh
trүn. U-ri-gia ngө ӡ cӗng hoàng cung.
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Ĉa-vít thүm chí
đã làm điӃu tàn
ác hѪn. Vua đѬa
ông ta ra trүn trӡ
lңi cùng vӝi mӛt
lá thѪ. Trong thѪ,
Vua bҥo tѬӝng cҩm
đҩu phҥi đӅ cho
U-ri-gia tӯ trүn.
Khi U-ri-gia bӍ
giӁt, Ĉa-vít đem
BӁt-sê-ba vào cung
làm vӥ ngѬӟi.
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Chúa sai Na-than,
đҩy tӝ Chúa cho
Ĉa-vít nhìn thҧy
tӛi lәi cөa vua.
Na-than đã kӅ cho
Ĉa-vít nghe mӛt
câu chuyӉn vӃ
ngѬӟi giàu và
ngѬӟi nghèo.
NgѬӟi giàu có
hàng trăm con
chiên. NhѬng
ngѬӟi nghèo
chӋ có mӛt con
chiên cái nhӑ
mà đѬӥc quý
nhѬ con gái.
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Có khách đi đѬӟng xa đӁn thăm ngѬӟi giàu, ngѬӟi
giàu không muӓn bұt con chiên cөa mình đӅ làm
thӍt đãi khách. Ông bұt con chiên cái cөa ngѬӟi
nghèo làm thӍt đãi khách.

20

Ĉa-vít giүn dӱ
vì sӳ ích kӷ cөa
ngѬӟi giàu. Ông
hét lên: “Kҽ nào
làm chuyӉn đó
thүt đáng chӁt”.
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Chúa cho Ĉa-vít thҧy
ông ta đã tàn ác nhѬ
thӁ nào. Và Ĉa-vít hӓi
lәi. Ĉa-vít nói vӝi
Chúa: “Tôi có tӛi vӝi
Chúa và đã làm nhӱng
điӃu xҧu xa” Chúa đã
tha thӫ cho tӛi lәi
cөa Ĉa-vít. NhѬng con
cөa BӁt-sê-ba thì
bӉnh nҹng và chӁt
ngay sau khi
sinh.
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Vua Ĉa-vít (Phҩn 2)
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
2 Sa-mu-ên chѬѪng 1-12

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130

Na-than dǊng cҥm nói vӝi Ĉa-vít “Kҽ đó chính là
bӉ hң!” Nhӱng gì Ĉa-vít làm còn tӕi tӉ hѪn cҥ
nhӱng gì ngѬӟi giàu đã làm trong câu chuyӉn.
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Chúa tha thӫ
nhӱng tӛi lәi
khөng khiӁp cөa
vua. Và rӕi Bátsê-ba có đӫa con
khác, Sa-lô-môn,
sҿ trӡ thành vӍ
vua vƭ đңi sau
Ĉa-vít. Ĉa-vít có
nhiӃu con, nhѬng
mӛt vài ngѬӟi đã
đem đӁn sӳ thҧt
vӏng lӝn cho vua.
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Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

