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.  نمایید به شرط آن که رایگان توزیع شود



داوود پادشاه یهود در جنوب 
ائیل اما بقیه اسر. اسرائیل بود

شائولایشبوشِت پسر 
پادشاهبه عنوان را 

جنگ. برگزیدند
بهداخلی هاي 

مدت هفت
سال ادامه
داشت اما

وقوي داوود 
.قویتر میشد



دو تن سرانجام ایشبوشِت پادشاه توسط
.از سربازانش کشته شد



ادشاه سپس تمام قبایل اسرائیل آمده و داوود را به عنوان پ
مام سرانجام داوود پادشاه ت. تمام اسرائیل تدهین کردند

.قوم اسرائیل شد



ر آنجا شه. اولین کاري که داوود کرد فتح اورشلیم بود
او آنجا را به عنوان دژ محکم در برابر . داوود نامیده شد

داوود از شهر اورشلیم بود که ارتش. دشمنان دوباره بنا کرد
منانشان به سمت فلسطینیان حرکت میکرد تا بر دیگر دش

.  غلبه کنند



ه  کمی بعد، داوود صندوقچ
. عهد را به اورشلیم آورد

صندوقچه  عهد حاوي لوح 
هاي ده فرمانی بود که 
.  خدا به موسی داده بود
لیان صندوقچه براي اسرائی

یادآور قدوسیت خدا بود
و اینکه آنها باید از او 

.پیروي کنند



داوود در سالهاي اولیه 
وانی سلطنتش جنگهاي فرا

او یک سرباز . داشت
خردمند و یک مرد فروتن

بود که همیشه براي 
راهنمایی گرفتن از خدا 

.در حال دعا کردن بود



داوود در خانه اي زیبا 
ه زندگی می کرد، در حالیک

صندوق عهد در یک خیمه
قرار داشت و این قضیه 

. داوود را می رنجانید
تصمیم گرفت تا او 

.  بسازدیک معبد 
، نبی خدا، ناتان
او را به این نیز 
تشویق کار 

.کرد



در آن شب 
داوود خدا به 

:  پیامی فرستاد
من بنده «

زمانیکه ، داوود
عمر تو روزهاي 

اتمام رسید و به 
پدرانت آرام تو نزد 
، خدا براي تو خانه اي گرفتی

. من فرزندت را به پادشاهی خواهم رساند. می سازد
او براي نام من خانه اي بنا خواهد کرد و من تخت 

.ابد برپا خواهم داشتبه تارا او پادشاهی



داوود تصمیم گرفت به هر کسی که از خاندان شائول
که "شِتمِفیبو"او تنها پسر یوناتان . مانده کمک کندزنده 

بایداو «: داوود گفت. بود را زنده یافتفلج 
منهمراه پادشاه فرزند همانند 

.»یک میز غذا بخوردسر بر و 
با مِفیبوشِت بسیارداوود 

مهربان بود زیرا
یوناتان بهترین
دوست
.او بود



و مادامی که داوود به خدا توکل می کرد
از فرمان هاي او اطاعت می کرد، خدا 

.  دنیز کمک می کرد تا داوود موفق شو
یک روز، سایه اي سهمگین اما 

.  داوود فرود آمدبر زندگی 
جنگ خود را براي او لشکر 
در حالیکه خودش فرستاد 

.اورشلیم مانددر 



عصر یک روز که داوود 
ر نمیتوانست بخوابد ب

روي پشت بام کاخ خود
.ردرفت تا به شهر بنگ



او زن زیبایی را دید که در
و نام ا. حال شستن خود بود

ست داوود می دان. بَتشِبَع بود
ی از یک"اوریا"همسر بَتشِبَع 

سربازان دلیر او است با 
اینحال او قانون شریعت 

.شکستخدا را 



ه داوود که بَتشِبَع بزمانیکه 
د او گفت که به زودي فرزن
را به دنیا خواهد آورد، 

ه داوود فهمید که گناهی ک
انجام داده به زودي 

ي مشکالت فراوانی را برا
.  او بوجود خواهد آورد



نزداو بجاي اینکه 
گناه خودبه خداوند 

، سعی کردکنداعتراف 
جنگ گناه خود را مخفی کند و به این ترتیب اوریا را ازتا 

ه اي فرا خواند، او امیدوار بود که اوریا فکر می کند که بچ
ه دلیل اما اوریا ب. که قرار است به دنیا بیاید فرزند او است

نرفتاینکه سربازان دیگر در جنگ بودند به خانه 
.و شب را جلوي درب کاخ پادشاه گذراند



بنابراین داوود کار بدتري
داد، او به اوریا نامه انجام 

او را دوباره به میداناي داد و 
در آن. جنگ فرستاد

نامه به فرمانده لشکر
کاريتا بود گفته شده 

در جنگکه اوریا کند 
اوریا ،نیز شداینگونه . بمیرد

و داوود کشته شد در جنگ 
.تگرفهمسري را بهبَتشِبَع 



نشان را فرستاد تا گناه داوود را به او"ناتان"خدا بنده خود 
رد ناتان براي داوود داستان یک مرد ثروتمند و یک م. دهد

مرد ثروتمند . فقیر را تعریف کرد
گوسفند داشت، اما مرد صدها 

فقط یک بره کوچک فقیر 
که آن را همچون داشت 
.خود میدانستدختر 



وقتی مسافري نزد مرد ثروتمند آمد، او هیچکدام از 
آن، گوسفندان خود را براي آن مسافر ذبح نکرد و بجاي
.  ردبره مرد فقیر را کشت و براي مسافر غذایی درست ک



داوود از خودخواهی مرد ثروتمند 
ن کسی که چنی«: عصبانی شد و گفت

».کاري کرده قطعا باید کشته شود



ه کاري ک» .آن مرد ثروتمند تو هستی«: ناتان پاسخ داد
.ان بودداوود کرده بود خیلی بدتر از کار مَرد ثروتمند داست



خداوند گناهی را که داوود انجام داده بود را به او نشان 
.  داوود به خاطر کاري که کرده بود شرمنده بود. داد
: به نزد خدا دعا کرد و گفتاو 

من بر ضد تو گناه کرده و «
کار شریرانه را انجام این 
و خدا گناه داوود » .دادم

اما نوزاد . بخشیدرا 
بیماري بَتشِبَع 
گرفت سختی 

مدتی بعد از و 
.، مُردتولد



ی خدا داوود را بخاطر گناه وحشتناک
سپس. که انجام داده بود بخشید

آورد، بَتشِبَع فرزند دیگري بدنیا
کسی که بعد از داوود"سلیمان"

.  پادشاه قدرتمند و بزرگی شد
داوود فرزندان دیگري نیز 

، بعضی از آنها داشت
داوود همواره 

.عذاب می دادندرا 



)قسمت دوم(داوود پاشاه 

سمقدّداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

12-1دوم سموئیل 

".بخشدکشف کالم تو نور می"
130: 119مزمور



پایان



که ما را کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارة خدایداستانهاي کتاب
.  آفرید و ارادة او این است که شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارهایی که او آنها را گناه میداند که ما کارهاي بدي انجام دادهخدا می
قدر محبت نمود که پسر یگانۀ مجازات گناه مرگ است، امّا خدا جهانیان را آن

مسیح عیسی. خود را فرستاد تا بر روي صلیب به خاطر بخشش گناهان ما بمیرد
یاوري اگر تو به عیسی ایمان ب. دوباره زنده شد و به آسمان باال رفتپس از مرگ

و از او بخواهی که گناهان تو را بیامرزد، او تو را خواهد بخشید و وارد قلب تو 
.خواهد شد و تو براي همیشه با او زندگی خواهی کرد

عیساي عزیز من :اگر به این حقیقت ایمان داري، از صمیم قلب این دعا را بکن
ان ایمان دارم که تو خدا هستی، و به صورت انسان به زمین آمدي تا براي گناه

کنم که وارد زندگی من بشوي و خواهش می. من بمیري، و اکنون زنده هستی
ا تو اي داشته باشم و براي همیشه بگناهان مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

راي تو کمکم کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و ب. زندگی کنم
.آمین. زندگی کنم

16:3انجیل یوحنا ! مقدّس را هر روز بخوان و همیشه دعا کنکتاب
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