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Довуд дар ҷануби 
Исроил, шоҳи Яҳудо буд. 
Боқимондаи Исроилро 
Ишбушети писари 
Шоул ҳамчун 
подшоҳ забт 
карда буд. 
Ҷанги 
дохилӣ ҳафт 
сол давом 
кард. Ба ин 
нигоҳ накарда, 
Довуд торафт 
зӯртар шуд. 



Дар охир шоҳ Ишбушет аз тарафи 
ду ҷанговари худаш кушта шуд. 



Сипас тамоми қабилаҳои Исроил ба 
назди Довуд омада, вайро бар Исроил подшоҳ 
таъйин намуданд. Ниҳоят Довуд бар тамоми халқ 

подшоҳ шуд.



Кори аввале ки шоҳ Довуд кард, ин забт кардани 
шаҳри Уршалим буд. Ин шаҳр, ҳамчун шаҳри Довуд 
ном баровард. Ӯ онро ҳамчун қалъа бар зидди 
душманон аз нав сохт. Лашкари Довуд аз Уршалим 
баромада, бар фалиштиёну душманони дигари 
Исроил ғалаба карданд. 



Баъд шоҳ Довуд 
Сандуқи Худоро ба 
Уршалим овард. 
Дар даруни сандуқ 
нусхаи Даҳ қонун 
ва дигар қонунҳое 
буданд, ки Худо 
онҳоро ба Мусо 
дода буд. Сандуқ 
ба исроилиён дар 
бораи муқаддасии 

Худо ва мӯҳтоҷи 
итоат ба Худоро 
ёдрас мекард. 



Ба Довуд лозим шуд, 
ки дар солҳои аввали 
ҳукмрониаш бисёр 
ҷанг кунад. Ӯ 
ҷанговари хирадманд 
ва марди хоксоре буд, 
ки барои роҳнамоии 
Худо дуо мекард.



Вақте Довуд дид, ки ӯ 
барои зиндагӣ кардан 

хонаи хуб дораду 
аммо Сандуқи Худо 

дар Хайма меистад, ин 
барояш хуш наомад. 

Вай қарор кард,
ки маъбаде

месозад.
Нотон,

пайғамбари
Худо ба

Довуд гуфт,
ки ба пеш
ҳаракат кунад.



Ҳамон
шаб Худо ба
Довуд паёме

фиристод:
“Бандаам

Довуд, Ман
Худованд
барои ту

хонае месозам.
Ҳангоме ки умрат

ба охир мерасаду ин 
дунёро тарк мекунӣ, Ман фарзандатро баъд аз 
сарат ҳамчун подшоҳ таъйин мекунам. Ӯ ба номи 
Ман хонае месозад ва Ман тахти подшоҳии 
вайро то абад устувор мегардонам.”



Довуд мехост, ба онҳое ки аз хонадони Шоул наҷот 
ёфта буданд, кӯмак расонад. Ӯ танҳо Мефибушети 
писари Юнотонро ёфт, ки маъюб буд. “Ӯ 
метавонад ба мисли яке аз писарони 
подшоҳ аз дастархони ман 
хӯрок хӯрад” — гуфт 
Довуд. Азбаски Юнотон 
дӯсти беҳтарини 
Довуд буд, ӯ ба 
Мефибушет 
меҳрубон 
буд. 



То он даме ки Довуд ба 
Худо бовар намуда, ба Ӯ 
итоат мекард, Худо ба 
Довуд барои комёб 
шуданаш ёрӣ медод. 
Вале рӯзе ба ҳаёти Довуд 
торикии даҳшатноке омад. 
Ӯ худаш дар Уршалим 
истода, лашкарашро ба 
ҷанг фиристод. 



Шабе хобаш набурд. 
Ӯ ба болои бомаш 
баромада, ба шаҳр 
нигоҳ кард. 



Довуд дид, ки зани зебое оббозӣ 
мекунад. Номи ӯ Батшебаъ буд. 
Новобаста аз он ки шавҳари зан, 
Уриё яке аз ҷанговарони далери 
Довуд буд, Довуд бо Батшебаъ 
гуноҳ кард. Ҳангоме ки дертар 
Батшебаъ ба Довуд гуфт, ки 
фарзанди ӯро таваллуд 
мекунад, Довуд фаҳмид, ки 

гуноҳаш мушкилиҳои 
бештаре пеш меорад.



Довуд ба ҷойи он ки 
гуноҳашро ба Худо 
эътироф кунад, онро 
пинҳон кардан хост. Ин ҳаргиз чунин намешавад! 
Вай Уриёро аз майдони ҷанг ҷеғ зада, умед баст, 
ки Уриё кӯдакро фарзанди худаш хиёл мекунад. 
Вале дар ҳоле ки ҷанговарони дигар дар ҷанг 
буданд, Уриё ба хонааш рафтан нахост. Ӯ дар 
назди дарвозаи қасри шоҳ хоб рафт. 



Ҳамин тавр Довуд гуноҳи 
аз ин ҳам бадтар кард. Ӯ 
Уриёро бо мактубе гашта 
ба майдони ҷанг 
фиристод. Дар 
мактуб ба сарлашкар 
гуфта мешуд, ки 
боварӣ ҳосил кунад, 
ки Уриё дар ҷанг ҳалок 
шавад. Ҳангоме ки 
Уриё кушта шуд, 
Довуд Батшебаъро 
ба занӣ гирифт. 



Худо бандаи худ Нотонро фиристод, то вай ба 
Довуд гуноҳашро нишон диҳад. Нотон ба Довуд 
дар бораи марди бой ва марди хеле камбағал 

ҳикояе нақл кард. Марди бой
садҳо гӯсфанд дошт. Вале
камбағал фақат як баррача

дошт, ки онро ба 
монанди духтараш

азиз мешуморид. 



Ҳангоме ки мусофире ба хонаи бой омад, марди 
бой як гӯсфанд накушт, ки барои ӯ хӯрок пазад. Ба 
ҷойи ин, вай барраи камбағалро гирифта кушт.



Довуд аз 
худпарастии марди 
бой ба ғазаб омада 
фарёд кард: “Марде 
ки ин корро кардааст, 
ҳатман мемирад!”



“Ҳамон мард ту ҳастӣ!” — гуфт Нотони далер ба 
Довуд. Рафтори Довуд аз рафтори он марди бойе 
ки дар ҳикоя омадааст, бадтар буд.



Худо ба Довуд нишон дод, ки чӣ қадар вай бадкор 
буд. Довуд аз гуноҳаш пушаймон шуда, ба Худо 

гуфт: “Ман бар зидди Ту гуноҳ карда,
чунин бадӣ кардам”. Худо

гуноҳи Довудро бахшид.
Аммо тифли Батшебаъ

сахт бемор шуда, пас аз
таваллуд вафот кард.



Худо Довудро барои ин гуноҳи 
даҳшатнокаш бахшид. Баъд 
Батшебаъ кӯдаки дигар, яъне 
Сулаймонро таваллуд кард, 
ки пас аз Довуд шоҳи бузург 
мешуд. Вале шоҳ Довуд 
фарзандони зиёди дигар низ 
дошт, ки баъзеашон  ба сари 
вай андӯҳи бузург оварданд.



Шоҳ Довуд (қисми 2)

Ҳикоя аз Каломи Худо

2 Подшоҳон 1-12

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 



Хотима



Ин ҳикояи Китоби Муқаддас дар бораи Худои аҷоиби мо нақл 
мекунад, ки моро офаридааст ва мехоҳад, ки мо Ӯро шиносем.

Худо корҳои бади моро медонад ва онҳоро гуноҳ меномад. 
Ҷазои гуноҳ марг аст, аммо Худо туро сахт дӯст медорад. Барои 
ҳамин Худо Писари ягонааш, Исои Масеҳро фиристод, ки ҷазои 

гуноҳҳои туро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб мехкӯб шуда мурад. 
Баъд Исо гашта зинда шуду ба осмон рафт! Агар ту ба ин бовар 

карда, ба Исо имон биёрӣ ва аз Ӯ хоҳиш кунӣ, ки гуноҳҳоятро 
бахшад, Ӯ гуноҳҳоятро мебахшад! Ӯ ба вуҷуди ту даромада, дар 

қалби ту зиндагӣ мекунад ва ту ҳамеша ҳамроҳи Ӯ хоҳӣ буд.

Агар бовар кунӣ, ки ин рост аст, ба Худо гӯй:
Исои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Ту Худо ҳастӣ, аммо 

шакли инсонро ба Худ гирифтӣ, ки ба ҷои мани гунаҳкор ҷон диҳӣ. 
Ту гашта зинда шудӣ ва ҳоло ҳам зинда ҳастӣ. Илтимос ба ҳаёти 
ман биё ва гуноҳҳои маро бахш, то ки ҳаётам нав шавад ва рӯзе 
пеши Ту рафта, то абад бо Ту бошам. Ба ман ёрӣ деҳ, ки ҳамчун 

фарзанди Ту ба гапҳои Ту гӯш карда, барои Ту зиндагӣ кунам. Омин.

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!
Юҳанно 3:16
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