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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



ดาวิดเปนกษัตริยเหนือเมืองยูดาห ทางตอนใตของ

อิสราเอล แตคนอิสราเอลสวนใหญเลือก อิชโบเซท ลูก

ชายของซาอูล

เปนกษัตริยสงคราม

กลางเมืองเดือดดาลถึง



เจ็ดป แตฝายของกษัตริยดาวิดกลับเติบโตเขมแข็ง 

มากข้ึน เรื่อยๆ



ในที่สุดกษัตริยอิชโบเซท

ก็ถูกฆาตายโดยทหาร

สอง นายของเขา



หลังจากนั้นทุกเผาพันธุของอิสราเอลก็แตงตั้งดาวิดเปน

กษัตริยเหนือ อิสราเอล ในที่สุด

ดาวิดก็เปนกษัตริยปกครองเหนือทุกชนเผา



สิ่งแรกที่กษัตริยดาวิดทําก็คือเขาไปยึดเมืองเยรูซาเล็ม 

และตั้งชื่อเมืองนั่นวา เมืองแหงดาวิด 

กษัตริยดาวิดไดสรางเมืองนั้นข้ึนใหมใหเปนเมืองที่เขมแข็ง

ตอตานศัตรู



จากเยรูซาเล็มกองกําลังทหารของกษัตริยดาวิดก็เขาไป

พิชิตฟลีสเตียและศัตรูอ่ืนๆที่ตอตานอิสราเอล



ตอมากษัตริยดาวิดไดนําหีบพันธสัญญามาสูเยรูซาเล็ม 

หีบพันธสัญญาบรรจุขอความคัดลอกของบัญญัติ 

สิบประการและกฏเกณฑที่พระเจาไดมอบไวกับโมเสส



หีบพันธสัญญาเปนเครื่องเตือน

คนอิสราเอลถึงความชอบธรรม

ของพระเจาและเขา

ทั้งหลายตองเชื่อฟงพระองค



กษัตริยดาวิดตองสูรบกับศัตรูมากมายในชวงแรกของการ

ปกครอง เขาเปนทหารที่ฉลาดหลักแหลมและเปนชายที่



ออนนอมถอมตน 

เขาอธิษฐานขอการทรงนําของพระเจาเสมอ



กษัตริยดาวิดรูสึกไมสบายใจที่เขาอยูบานสวยงามแต

หีบพันธสัญญาของพระเจาตั้งอยูในเตนท 

นาธันผูเผยพระวจนะของพระเจาแนะนํา

ใหเขากระทําทุกสิ่งตาม

เห็นสมควร



ในคืนนั้น พระวจนะของพระเจามาถึงกษัตริยดาวิดวา

“ดาวิดผูรับใชของเราเราจะสรางบานหลังหนึ่งใหเจา 

เม่ือวันของเจามาถึงและเจาจะนอนพักอยูกับบรรพบุรุษ

ของเจา 



เราจะใหบุตรชายคนหนึ่งของเจาเกิดข้ึนสืบตอจากเจา

เขาจะเปนผูสรางนิเวศ เพ่ือนามของเรา 

และเราจะสถาปนาบัลลังกแหง

ราชนามของเรา และเราจะสถาปนาบัลลังกแหง

ราชอาณาจักรของเขาใหอยูเปนนิตย”



กษัตริยดาวิดตองการที่จะชวยเหลือพงศพันธุของซาอูลที่

ยังเหลืออยู เขาพบบุตรชายคนเดียวของโยนาธาน ชื่อ 

เมฟโบเชท คนเดียวเทานั้นที่เหลืออยู 

เขาเปนคนงอย 

กษัตริยดาวิดมีใจเมตตาตอ



เมฟโบเชทเปนอยางมากเพราะวาโยนาธานเปน

เพื่อนสนิทของเขา กษัตริยดาวิดสั่งวา 

“เจาจะรับประทานรวม

โตะกับเราอยางกับเปน 

หนึ่งในในลูกชายของ

กษัตริย”



ตราบใดที่กษัตริยดาวิดเชื่อฟงและทําตามพระเจา 

พระองคก็อวยพรใหเขาจําเริญข้ึน 



แตวันหนึ่งเงาชั่วรายก็มาถึงชีวิตของกษัตริยดาวิด

เขาไดสงกองทัพออกไปรบขณะที่เขาอยูในเยรูซาเล็ม

คืนหนึ่งกษัตริยดาวิดนอนไมหลับ



เขาจึงไปเดินเลนอยูบนดาดฟาเม่ือมองไปรอบๆเมือง



กษัตริยดาวิดมองไปเห็นผูหญิงงามคนหนึ่งกําลังอาบน้ําอยู 

นางมีชื่อวา บัทเชบา 

กษัตริยดาวิดก็ไดรวมสมสูทําบาป 

กับนางถึงแมวาสามีของนาง 

อุรีอารจะเปนทหารกลาของเขา 

หลังจากนั้นไมนาน 



บัทเชบาก็บอกกับกษัตริยดาวิดวานางกําลังตั้งครรภ 

กษัติยดาวิดรูวาความบาปของเขาจะสรางปญหาตามมา

มากมาย



แทนที่จะสารภาพบาปกับพระเจา 

กษัติยดาวิดก็พยายามที่จะปกปดความบาปของตัวเอง 

แตก็ไมสําเร็จ 

เขาไดเรียกตัวอุรีอาหไหกลับจากสนามรบเพราะหวังวาอุรี



อารหจะคิดวาเด็กที่กําลังจะเกิดข้ึนนั้นเปนลูกของเขา 

แตอุรีอาหไมยอมกลับไปนอนสบายที่บานของเขาขณะที่

ทหารคนอ่ืนๆกําลังอยูที่สนามรบ 

เขาจึงไดไปนอนที่ประตูพระราชวัง



ดังนั้นกษัตริยดาวิด ก็ได

กระทําการชั่วรายมากข้ึน 

เขาไดสง 

อุรีอาหกลับไปยัง

สนามรบพรอมกับ 

จดหมาย

เขียนถึงหัวหนากองทัพวา 

ใหเขาสงอุรีอาหไปเปน



กองทัพหนาเขาที่สนามรบที่

ดุเดือด อันตรายที่สุด 

เม่ืออุรีอาห

ไดถูกฆาตายในสนามรบ 

กษัตริยดาวิดก็สั่งใหบัทเชบา

มาเปนภรรยาของเขา



พระเจาทรงใชผูรับใชของพระองค ชื่อนาธัน 

เพื่อสําแดงใหกษัตริยดาวิดรูถึงความบาปของเขา 

นาธันก็เลาใหกษัตริยดาวิดฟง

วา มีผูชายม่ังมีและผูชายยากจน 

ผูชายม่ังมีนั้นมีแกะเปน

รอยตัว

แตผูชายยากจนมี

แกะตัวเมียนอยตัวเดียวซ่ึง

มีคาเหมือนลูกสาวของเขา



ฝายคนม่ังมีนั้นไดมีแขกเดินทางมาเย่ียมเขาเสียดายที่จะ

ฆาแกะหนึ่งในหลายรอยตัวของเขา 

จึงเอาแกะตัวเมียของชายคนจนนั้นเตรียมเปนอาหาร

ใหแกคนที่มาเย่ียมแทน



กษัตริยดาวิดก็โกรธชายม่ังมีในความเห็นแกตัวของเขา 

เขารองไหและพูดวา 

“ผูชายที่กระทําเชนนั้นจะตองตาย”



นาธันจึงบอกอยางกลาหาญวา “ทานคือผูชายคนนั้น”

สิ่งที่เขาไดกระทําเปนเรื่องที่เลวรายมากกวาสิ่งที่ชายม่ังมี

ในเรื่องกระทํา



พระเจาไดทําใหกษัตริยดาวิดเห็นถึง

ความชั่วรายของเขาที่เคยไดกระทํา

กษัตริยดาวิดก็เสียใจตอความบาป

ของเขา เขาบอกกับพระเจาวา

“เราไดกระทําบาปตอพระเจาแลว” 

พระเจาทรงใหอภัยแตลูกชายของ

บัทเชบาปวยหนักและเสียชีวิต



พระเจาไดอภัยความบาปที่รายแรงของกษัตริยดาวิด 

แลวบัทเชบาก็ไดมีบุตรคนใหมชื่อ ซาโลมอน 

ซ่ึงไดกลายเปนกษัตริยผูย่ิงใหญตอจากดาวิด

แตกษัตริยดาวิดมีบุตรมากมายบางคนก็นําความเสียใจ

อยางมากมายมาใหเขา



กษัตริยดาวิดภาคที่ สอง

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

2 ซาโลมอน 1-12

“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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