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Davut, Filistin’in güneyinde olan Yahuda kralıydı. 
Fakat İsrail’in geri              
kalanını Saul’un oğlu             
İş-Boşet kral olarak       
yönetiyordu.  Yedi              
yıl boyunca iç          
savaş oldu. 
Fakat Davut 
daha da 
güçlendi 
ve güçlendi.  



Sonunda Kral İş-Boşet kendi iki askeri 
tarafından öldürüldü.  



Sonra bütün İsrail oymakları Davut’a geldiler ve 
onu İsrail kralı olarak meshettiler.  En sonunda, 
Davut bütün İsrail halkının kralı olmuştu.  



Kral Davut’un ilk yaptığı şey Yeruşalim’i ele 
geçirmek oldu.  Davut Kenti olarak bilinmeye 
başladı.  Düşmanlara karşı kaleler inşa ederek kenti 
yeniden inşa etti.  Yeruşalim’den, Davut’un ordusu 
Filistliler’i ve İsrail’in diğer düşmanlarını yenmek 
için gittiler.  



Daha sonra, Kral Davut Tanrı’nın Sandığı’nı 
Yeruşalim’e getirdi.  Tanrı’nın Sandığı’nda Tanrı  
       tarafından Musa’ya  
       verilmiş on buyruk ve 
       diğer yasalar vardı.  
       Sandık İsrailliler’e  
       Tanrı’nın kutsallığını  
       ve O’na itaat   
       etmelerine ihtiyaçları 
       olduğunu hatırlattı.  



Davut krallığının ilk 
yıllarında pek çok savaş 
yapmak zorunda kaldı. 
Akıllı bir asker ve 
Tanrı’nın yol göstermesi 
için dua eden alçakgönüllü 
bir insandı.  



Tanrı’nın Sandığı çadırda kalırken kendisinin güzel 
       bir evde yaşaması  
       Davut’un canını sıktı. 
       Davut bir tapınak inşa 
       etmeye karar verdi.  
      Natan, Tanrı’nın  
      peygamberi, ona 
          devam etmesini 
             söyledi. 



O gece, 
Tanrı 
Davut’a bir 
mesaj 
gönderdi: 
“Kulum 
Davut, RAB 
sana bir ev 
yapacak.  

Günlerin tamamlandığında ve atalarına 
kavuştuğunda, oğlunu senden sonra kral yapacağım. 
Benim adıma bir konut kuracak olan odur ve 
krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim.”  



Davut Saul’un ailesinden kalanlara yardım etmek 
istedi.  Sadece sakat olan Yonatan’ın oğlu, 
Mefiboşet’i buldu.  “Kral oğullarından biri gibi 
soframda yemek yiyecek,” dedi Davut.      
Davut Yonatan onun en iyi           
arkadaşı olduğu için       
Mefiboşet’e iyi davrandı. 



Davut Tanrı’ya güvendiği ve 
O’na itaat ettiği sürece, 
Tanrı Davut’un başarılı 
olması için ona yardım etti. 
Fakat bir gün, çok korkunç 
bir gölge Davut’un yaşamına 
düştü.  Ordusunu savaşa 
gönderdi, kendisi 
Yeruşalim’de kaldı.  



Bir gece, uyuyamadı. 
Çatıda yürümeye başladı 
ve şehre baktı.  



Davut güzel bir kadının banyo 
yapmakta olduğunu gördü. 
Kadının ismi Bat-Şeva’ydı. 
Kocası Uriya Davut’un cesur 
askerlerinden biri olmasına 
rağmen Davut Bat-Şeva’yla 
günah işledi.  Bat-Şeva Davut’a 
ondan bir bebeği olacağını 
söyleyince Davut günahının 
daha fazla sorunlar 
 yarattığını anladı.  



Günahını Tanrı’ya         
itiraf edeceğine,         
Davut günahını             
örtmeye çalıştı.  Bu            
asla işe yaramaz!  Uriya’yı doğacak bebeğin 
kendisinden olduğunu sanmasını umarak cepheden 
eve çağırdı.  Fakat Uriya arkadaşları askerler 
savaştayken eve gitmeyecekti.  Uriya kralın evinin 
önündeki kapıda yattı. 



Böylece Davut daha 
kötü bir şey yaptı. 
Uriya’yı bir mektupla 
birlikte cepheye geri 
gönderdi.  Mektup 
komutanın Uriya’nın 
cephede kesinlikle 
ölmesini söylüyordu. 
Uriya öldüğünde, 
Davut Bat-Şeva’yı eş 
olarak aldı.  



Tanrı Hizmetkarı Natan’ı Davut’a günahını 
göstermek için gönderdi.  Natan Davut’a zengin bir 
adamla çok fakir bir adam hakkında bir hikaye  
       anlattı.  Zengin adamın yüzlerce 
     koyunu vardı.  Fakat fakir  
     adamın kızı gibi davrandığı  
      sadece tek bir  
      kuzusu vardı. 



Bir ziyaretçi zengin adama geldiğinde zengin adam 
onu doyurmak için koyunlarından hiçbirini kesmedi. 
Bunun yerine, fakir adamın kuzusunu alıp kesti. 



Davut zengin adamın bencilliğine çok sinirlenmişti. 
“Bunu yapan adam kesinlikle ölecek,” diye bağırdı.  



“O adam sensin!”  dedi cesur Natan Davut’a. 
Davut’un yaptığı hikayedeki adamın yaptığından çok 
daha kötüydü. 



Tanrı Davut’a ne kadar kötü biri olduğunu gösterdi. 
Ve Davut günahından dolayı üzgündü.  Tanrı’ya,  
  “Sana karşı günah işledim ve bu kötülüğü 
        yaptım,” dedi.  Ve Tanrı  
            Davut’un günahını  
     bağışladı.  Fakat Bat- 
     Şeva’nın bebeği çok  
     hastaydı ve doğumdan 
     kısa bir süre sonra  
                    öldü.  



Tanrı Davut’un korkunç günahını bağışladı.  Sonra 
Bat-Şeva’nın Davut’tan sonra büyük bir kral olacak 
    Süleyman adında başka bir  
    bebeği oldu.  Fakat Kral  
    Davut’un ona büyük acılar  
    yaşatan pek çok başka  
    çocukları oldu.  



“Kral Davut (Bölüm 2)” 
 
 

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir 
 hikaye 

 
Samuel 8-16 

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”  
Mezmur 119:130 



21 60 

Son 



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanımanı 
isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır. 

 
Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri 

yaptığımızı bilir.  Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve 

günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi. 
 

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, Tanrı’ya şunları 
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrı olduğuna ve benim 

günahlarım için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen yaşamıma gel ve 

günahlarımı affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardım et.  Amin.  

 
Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla konuşun!  

Yuhanna 3:16 
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