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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย

ดาวิดเปนกษัตริยเหนือเมืองยูดาห 

ทางตอนใตของอิสราเอล แตคน

อิสราเอลสวนใหญเลือก 

อิชโบเซท ลูกชายของซาอูล

เปนกษัตริยสงคราม

กลางเมืองเดือดดาลถึง

เจ็ดป แตฝายของ

กษัตริยดาวิดกลับเติบโต

เขมแข็ง มากขึ้น 

เรื่อยๆ
1 2



กษัตริยดาวิดรูสึกไม

สบายใจที่เขาอยูบานสวยงามแต

หีบพันธสัญญาของพระเจาต้ังอยู

ในเตนท นาธันผูเผยพระวจนะ

ของพระเจาแนะนํา

ใหเขากระทําทุกสิ่งตาม

เห็นสมควร

ตอมากษัตริยดาวิดไดนํา

หีบพันธสัญญามาสูเยรูซาเล็ม 

หีบพันธสัญญาบรรจุขอความ

คัดลอกของบัญญัติ 

สิบประการและกฏเกณฑที่พระเจา

ไดมอบไวกับโมเสส หีบ

พันธสัญญาเปนเครื่องเตือน

คนอิสราเอลถึงความชอบธรรม

ของพระเจาและเขา

ทั้งหลายตองเชื่อฟงพระองค

หลังจากนั้นทุกเผาพันธุของอิสราเอลก็แตงต้ังดาวิดเปนกษัตริยเหนือ 

อิสราเอล ในที่สุด ดาวิดก็เปนกษัตริยปกครองเหนือทุกชนเผา

กษัตริยดาวิดตองสูรบกับศัตรู

มากมายในชวงแรกของการปกครอง 

เขาเปนทหารที่ฉลาดหลักแหลมและ

เปนชายที่ออนนอมถอมตน เขา

อธิษฐานขอการทรงนําของพระเจา

เสมอ

สิ่งแรกที่กษัตริยดาวิดทําก็คือเขาไปยึดเมืองเยรูซาเลม็ และต้ังชื่อเมือง

นั่นวา เมืองแหงดาวิด กษัตริยดาวิดไดสรางเมืองนั้นขึน้ใหมใหเปนเมือง

ที่เขมแข็งตอตานศัตรู จากเยรูซาเล็มกองกาํลังทหารของ

กษัตริยดาวิดก็เขาไปพชิิตฟลสีเตียและศตัรูอ่ืนๆที่ตอตานอิสราเอล

ในที่สุดกษัตริยอิชโบเซท ก็ถูกฆาตายโดยทหาร สอง นายของเขา
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แทนที่จะสารภาพบาปกับพระเจา กษัติยดาวิดก็พยายามที่จะปกปดความ

บาปของตัวเอง แตก็ไมสําเร็จ เขาไดเรียกตัวอุรีอาหไหกลับจากสนามรบ

เพราะหวังวาอุรีอารหจะคิดวาเด็กที่กาํลังจะเกิดขึ้นนั้นเปนลูกของเขา แต

อุรีอาหไมยอมกลับไปนอนสบายที่บานของเขาขณะที่ทหารคนอ่ืนๆกาํลัง

อยูที่สนามรบ เขาจึงไดไปนอนที่ประตูพระราชวัง

ตราบใดที่กษัตริยดาวิดเชือ่ฟงและ

ทําตามพระเจา พระองคก็อวยพรให

เขาจําเริญขึ้น แตวันหนึ่งเงาชั่วรายก็

มาถึงชีวิตของกษตัริยดาวิด เขาไดสง

กองทัพออกไปรบขณะที่เขาอยูใน

เยรูซาเล็ม

คืนหนึ่งกษัตริยดาวิดนอนไมหลับ 

เขาจึงไปเดินเลนอยูบนดาดฟาเมื่อ

มองไปรอบๆเมือง

เขาจะเปนผูสรางนิเวศ เพื่อนามของเรา และเราจะสถาปนาบัลลังกแหง

ราชนามของเรา และเราจะสถาปนาบัลลังกแหง

ราชอาณาจักรของเขาใหอยูเปนนิตย”

กษัตริยดาวิดมองไปเห็นผูหญิงงามคนหนึ่ง

กําลังอาบน้ําอยู นางมีชื่อวา บัทเชบา 

กษัตริยดาวิดก็ไดรวมสมสูทําบาป กับนาง

ถึงแมวาสามีของนาง อุรีอารจะเปนทหาร

กลาของเขา หลังจากนั้นไมนาน บัทเชบาก็

บอกกับกษัตริยดาวิดวานางกาํลังต้ังครรภ 

กษัติยดาวิดรูวาความบาปของเขาจะสราง

ปญหาตามมามากมาย

กษัตริยดาวิดตองการที่จะชวยเหลือพงศพันธุของซาอูลที่ยังเหลืออยู 

เขาพบบุตรชายคนเดียวของโยนาธาน ชื่อ เมฟโบเชท คนเดียวเทานั้นที่

เหลืออยู เขาเปนคนงอย กษัตริยดาวิดมีใจเมตตาตอ 

เมฟโบเชทเปนอยางมากเพราะวาโยนาธานเปน

เพื่อนสนิทของเขา กษัตริยดาวิดสั่งวา 

“เจาจะรับประทานรวม

โตะกับเราอยางกับเปน 

หนึ่งในในลูกชายของ

กษัตริย”

ในคืนนั้น พระวจนะของพระเจามาถึงกษตัริยดาวิดวา

“ดาวิดผูรับใชของเราเราจะสรางบานหลังหนึ่งใหเจา 

เมื่อวันของเจามาถึงและเจาจะนอนพักอยูกับบรรพบุรุษของเจา 

เราจะใหบุตรชายคนหนึ่งของเจาเกิดขึ้นสืบตอจากเจา
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พระเจาไดทําใหกษัตรยิดาวิดเห็นถึง

ความชั่วรายของเขาที่เคยไดกระทํา

กษัตริยดาวิดก็เสียใจตอความบาป

ของเขา เขาบอกกับพระเจาวา

“เราไดกระทําบาปตอพระเจาแลว” 

พระเจาทรงใหอภัยแตลูกชายของ

บัทเชบาปวยหนักและเสียชีวิต

กษัตริยดาวิดก็โกรธชายมั่งมีในความเห็นแกตัวของเขา 

เขารองไหและพูดวา 

“ผูชายที่กระทําเชนนั้นจะตองตาย”

พระเจาทรงใชผูรับใช

ของพระองค ชื่อนาธัน 

เพื่อสําแดง

ใหกษัตริยดาวิดรูถึงความบาป

ของเขา นาธันก็เลาให

กษัตริยดาวิดฟง วา มีผูชาย

มั่งมีและผูชายยากจน 

ผูชายมั่งมีนั้นมีแกะเปน

รอยตัว แตผูชายยากจนมี

แกะตัวเมียนอยตัวเดียวซ่ึง

มีคาเหมือนลูกสาวของเขา

นาธันจึงบอกอยางกลาหาญวา “ทานคือผูชายคนนั้น”สิ่งที่เขาไดกระทํา

เปนเรื่องที่เลวรายมากกวาสิง่ที่ชายมั่งมีในเรื่องกระทํา

ฝายคนมั่งมีนั้นไดมีแขกเดินทางมาเยีย่มเขาเสียดายที่จะฆาแกะหนึ่งใน

หลายรอยตัวของเขา จึงเอาแกะตัวเมียของชายคนจนนั้นเตรียมเปน

อาหารใหแกคนที่มาเยี่ยมแทน

ดังนั้นกษัตริยดาวิด ก็ได

กระทําการชั่วรายมากขึ้น 

เขาไดสง อุรีอาหกลับไปยัง

สนามรบพรอมกับ จดหมาย

เขียนถึงหัวหนากองทัพวา 

ใหเขาสงอุรีอาหไปเปน

กองทัพหนาเขาที่สนามรบที่

ดุเดือด อันตรายที่สุด เมื่ออุรีอาห

ไดถูกฆาตายในสนามรบ 

กษัตริยดาวิดก็สั่งใหบัทเชบา

มาเปนภรรยาของเขา
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เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําส่ิงไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกส่ิงไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพ่ือขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิต

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพ่ือมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16

กษัตริยดาวิดภาคที่ สอง

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

2 ซาโลมอน 1-12

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130

21 60

ตอนจบ

พระเจาไดอภัยความบาปที่รายแรงของ

กษัตริยดาวิด แลวบัทเชบาก็ไดมีบุตรคน

ใหมชื่อ ซาโลมอน ซ่ึงไดกลายเปน

กษัตริยผูยิ่งใหญตอจากดาวิด แต

กษัตริยดาวิดมีบุตรมากมายบางคนก็นํา

ความเสียใจอยางมากมายมาใหเขา
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