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Đa-vít là vua xứ  
Giu-đa, ở miền nam  
Y-sơ-ra-ên. Nhưng  
phần còn lại theo  
vua Ích-bô-sết,  
con trai vua  
Sau-lơ. Nội  
chiến diễn  
ra ác liệt  
trong bảy  
năm. Nhưng  
Đavít càng  
ngày càng  
mạnh hơn. 



Cuối cùng vua Ích-bô-nết bị hai 
tên lính của mình giết chết. 



Và rồi tất cả các chi tộc Y-sơ-ra-ên đến với 
Đa-vít và xức dầu người làm vua trị vì dân  
Y-sơ-ra-ên. Cuối cùng, Đa-vít là vua toàn quốc. 



Điều đầu tiên mà vua Đa-vít làm là chiếm  
thành Giê-ru-sa-lem. Nó được biết đến như thành 
Đa-vít. Vua xây dựng Thành thành như một pháo 
đài chống kẻ thù. Từ thành Giê-ru-sa-lem, quân 
Đa-vít chinh phục quân Phi-li-tin và những kẻ 
thù khác của dân Y-sơ-ra-ên. 



Rồi Vua  
Đa-vít quyết  
định dời rương  
giao ước về thành  
Giê-ru-sa-lem. 
Rương giao ước của 
Chúa đựng những bản 
copy của mười điều 
răn và những luật 
khác mà Chúa ban 
cho Môi-se. Rương 
giao ước nhắc nhở 
dân Y-sa-rơ-ên về  
    Thánh linh của  
    Đức Chúa Trời 
và họ cần phải tuân 
theo lời Chúa.  



Đa-vít phải chiến 
đấu nhiều nơi trong 
những năm đầu cai 
trị. Vua là một 
chiến binh thông 
sáng và là một 
người khiêm tốn, 
luôn tìm kiếm sự 
dẫn dắt của Chúa. 



Điều khiến Đa-vít 
buồn phiền là rằng 
ông sống trong ngôi 
nhà xinh đẹp còn 
rương giao ước của 
Chúa lại ngự giữa 
một cái lều. Đa-vít  

quyết định xây 
    đền thờ. Tiên 
    tri của Chúa, 
     Na-than tâu 
     với vua hãy 
      làm điều ấy.  



                               Tối hôm đó, 
                            Chúa cho 

                              Đa-vít một 
                             lời phán: 
                            “Tôi tớ Ta 

 Đa-vít, Chúa 
 sẽ tạo dựng nhà 

                      cho con.  
Khi ngày đời con đã mãn và con nằm xuống  
với tổ tiên, Ta sẽ lập một người từ dòng dõi 
con, do chính con sinh ra lên nối ngôi con. 
Chính nó sẽ xây đền thờ cho danh Ta ngự, và  
Ta sẽ lập ngôi nước nó vững bền mãi mãi.” 



Đa-vít muốn giúp đỡ bất kỳ ai trong gia  
đình Sau-lơ còn sống xót. Ông chỉ tìm được  
Mê-phi-bô-sết, con trai của Giô-na-than  
bị què. Đa-vít nói “Mê-phi-bô-sết sẽ  
dùng bữa cùng bàn với ta luôn”.  
Đa-vít rất tử tế vời  
Mê-phi-bô-sết vì  
Giô-na-than là  
bạn tốt nhất  
của Vua. 



Miễn là Đa-vít tin  
và tuân theo lời Chúa, 
Ngài sẽ ban cho Đa-vít 
sự dư dật. Nhưng một 
ngày nọ, một điềm báo 
khủng khiếp đã bao trùm 
lên cuộc đời Đa-vít. 
Đa-vít cho quân đi đánh 
trận nhưng vua lại ở 
thành Giê-ru-sa-lem. 



Một buổi tối, 
Vua không ngủ 
được. vì vậy 
Ông đi trên sân 
thượng và nhìn 
cảnh toàn 
thành.  



Đa-vít nhìn thấy một phụ nữ 
xinh đẹp đang tắm. Tên nàng 
ta là Bát-sê-ba. Đa-vít đã 
phạm tội với bà Bát-sê-ba mặc 
dù chồng bà, U-ri-gia là một 
trong những chiến binh dũng 
cảm nhất của Đa-vít. Sau đó, 
Bát-sê-ba bảo với Đa-vít là 
bà ta sẽ sinh con của vua. 
Đa-vít biết rằng tội lỗi của 
vua sẽ gây nhiều phiền phức.  



Thay vì thú tội với Chúa, Đa-vít cố che đậy  
tội lỗi của mình. Điều đó không có ích gì!  
Vua cho gọi U-ri-gia quay về, hi vọng rằng  
U-ri-gia sẽ nghĩ đứa con sắp chào đời là  
con của ông ta. Nhưng U-ri-gia sẽ không  
ngủ ở nhà trong lúc quân lính đang đánh  
trận. U-ri-gia ngủ ở cổng hoàng cung. 



Đa-vít thậm chí  
đã làm điều tàn  
ác hơn. Vua đưa 
ông ta ra trận trở 
lại cùng với một 
lá thơ. Trong thơ, 
Vua bảo tướng cầm 
đầu phải để cho  
U-ri-gia tử trận. 
Khi U-ri-gia bị 
giết, Đa-vít đem 
Bết-sê-ba vào cung 
làm vợ người. 



Chúa sai Na-than, 
đầy tớ Chúa cho 
Đa-vít nhìn thấy 
tội lỗi của vua. 
Na-than đã kể cho 
Đa-vít nghe một 
câu chuyện về 
người giàu và 
người nghèo. 
Người giàu có 
hàng trăm con 
chiên. Nhưng 
người nghèo  
chỉ có một con  
chiên cái nhỏ  
mà được quý  
như con gái. 



Có khách đi đường xa đến thăm người giàu, người 
giàu không muốn bắt con chiên của mình để làm 
thịt đãi khách. Ông bắt con chiên cái của người 
nghèo làm thịt đãi khách.  



Đa-vít giận dữ vì sự 
ích kỷ của người giàu. 
Ông hét lên: “Kẻ nào 
làm chuyện đó thật 
đáng chết”. 



Na-than dũng cảm nói với Đa-vít “Kẻ đó chính là 
bệ hạ!” Những gì Đa-vít làm còn tồi tệ hơn cả 
những gì người giàu đã làm trong câu chuyện.  



Chúa cho Đa-vít thấy 
ông ta đã tàn ác như 
thế nào. Và Đa-vít hối 
lỗi. Đa-vít nói với 
Chúa: “Tôi có tội với 
Chúa và đã làm những 
điều xấu xa” Chúa đã 
tha thứ cho tội lỗi của 
Đa-vít. Nhưng con  
    của Bết-sê-ba thì 
     bệnh nặng và chết 
   ngay sau khi sinh. 



Chúa tha thứ những tội 
lỗi khủng khiếp của vua. 
Và rồi Bát-sê-ba có đứa 
con khác, Sa-lô-môn, sẽ 
trở thành vị vua vĩ đại 
sau Đa-vít. Đa-vít có 
nhiều con, nhưng một vài 
người đã đem đến sự thất 
vọng lớn cho vua. 



Vua Đa-vít (Phần 2) 
 

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

 
2 Sa-mu-ên chương 1-12 

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



Kết thúc 



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 
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