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خواهد هر يك از شـما راه عـدالت را           در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي      . سالم بر شما شنوندگان عزيز    
 كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باشـيد برنامـه خـود را                        تعيينكه او خود    

  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالتبسيار خوشحاليم از اينكه باري ديگر برنامه . كنيم آغاز مي
امـا  . اي تاريك و فاسد در تاريخ قوم اسرائيل بود دوره دورة پس از يوشع  ديدم كه در برنامه گذشته خود   

 وعده خود را به ابراهيم و نسل او         خداوند. پرتوهايي از ايمان به خدا مشاهده كرديم      حتي در آن دورة تاريك نيز       
  .دهنده بايد از قوم اسرائيل ظهور كند فراموش نكرده بود، اين وعده كه نجات

از قوم اسرائيل نبـود، بلكـه       روت  . نه خدا در زندگي زني به نام روت كار كرد         .از اين رو ديديم كه چگ     
سياري از خداوند خداي خود دور شـده بودنـد،          و در حاليكه ب   . تنها با تمام دل خود به خدا اسرائيل ايمان داشت         

الحم ساكن شد و در آنجا با مردي اسـرائيلي بـه نـام               روت به سوي سرزمين اسرائيل حركت كرد و در شهر بيت          
پـس  . بوعز و روت صاحب فرزندي به نام عوبيد شدند؛ و عوبيد يسي را آورد، پدر داود نبـي                 . بوعز ازدواج كرد  

دهندة دنيا بايد از نـسل داود ظهـور          رفت، زيرا نجات   آدم آرام آرام پيش مي     ي رهايي بني  بينيم كه نقشه خدا برا     مي
در درسهاي آينده، خواهيم شنيد كه      . شد دهنده بايد متولد مي    در زادگاه داود، يعني اورشليم بود كه نجات       . كرد مي

تنهـا  . به آنها جامه عمل پوشانيد     دهنده صدها سال بعد    انبياي خدا تمام وقايع را پيشگويي كردند و چگونه نجات         
  !توانست چنين بكند خدا مي

دربـارة داود  . نام او بيش از هزار بار تكرار شده است. اي بسيار بارز است مقدس چهره داود نبي در كتاب  
همچنـين   .پيكـر جنگيـد    دانيد كه او جواني بود كه تنها با يك فالخن با جولياتِ غـول              شايد مي دانيد؟   نبي چه مي  

اگـر ايـن چيزهـا را       . را نوشـت بـود    ) زبور(اي كه قسمت اعظم مزامير       يد بدانيد كه داود پادشاه اسرائيل و نبي       شا
اگر بدانيد كه داود پادشاه بزرگي بوده است، امـا          . خياي خوب است، اما نبايد تنها به اينها رضايت دهيد         دانيد،   مي

اي دارد؟ يا اگر بدانيم كه داود قسمتي از كتاب  چه فايده ـ  اگر ندانيد چه چيز باعث شد تا او اينقدر معروف شود
  اي دارد؟ مزامير را نوشته است، اما ندانيم چه نوشته، چه فايده

كالم عالي و مقتـدري را كـه او در مزاميـر            خواهيد در مورد داود نبي بيشتر بدانيد و          دوستان من، اگر مي   
  .نامه و پنج برنامه بعدي با ما همراه باشيددر اين بركنيم  نوشته است بشنويد، از شما دعوت مي

خدا سموئيل را برگزيد تا قـوم       . دانيد؟ نام او سموئيل بود     اي كه پيش از داود ظهور كرد را مي         آيا نام نبي  
امـروز از كتـاب سـموئيل بريتـان         . زيرا دلهاي آنان بسيار از خدا دور بـود        اسرائيل را به سوي خداوند بازگرداند،       

كتاب او در ميان كتب انبيا بسيار مهم است، زيـرا شـامل داسـتانهاي ارزشـمندي از زنـدگي                    . كردقرائت خواهيم   
  . يعني شائول، داود، و سليمان: ل و سه پادشاه اول اسرائيل استيسموئ



به قوم اسـرائيل بخـشيد تـا آنهـا را      همانگونه كه ديديم، خدا رهبراني همچون موسي، يوشع و سموئيل    
با اينحال، خداوند خدا، كه آنها را از بندهاي اسارت در مصر رهانيد، پادشاه حقيقـي آنهـا                  . دهدايت و داوري كنن   

خواست  اي خاص براي او بسازند تا جالل خود را در ميان آنها ساكن كند، و مي                خدا به آنها فرمان داد خيمه     . بود
 اينحال، اكثر مردم اسـرائيل راضـي نبودنـد      با. كردند آنها تنها بايد از او اطاعت و پيروي مي        . خود حاكم آنها باشد   

خواستند همچون تمام امتهاي دنيا باشند و يكـي از فرزنـدان آدم بـه عنـوان                  آنها مي . كه خداوند پادشاه آنها باشد    
  !پادشاه بر آنها حكمراني كند

  
  : گويد سموئيل مياول مقدس بر باب هشت كتاب  كتاب

اي و   اينك تو پير شـده    «: و او را گفتند   . ئيل به رامه آمدند   پس جميع مشايخ اسرائيل جمع شده، نزد سمو       
هـا بـراي مـا حكومـت         پس االن براي ما پادشاهي نصب نما تا مثل ساير امت          . نمايند پسرانت به راه تو رفتار نمي     

 آواز قوم را در هر چه به تـو گفتنـد بـشنو،            «: و خداوند به سموئيل گفت    . و سموئيل نزد خداوند دعا كرد     » .نمايد
بر حسب همة اعمـالي كـه از روزي         . زيرا كه تو را ترك نكردند بلكه مرا ترك كردند تا بر ايشان پادشاهي ننمايم              

كه ايشان را از مصر بيرون آوردم، بجا آوردند و مرا ترك نمـوده، خـدايان غيـر را عبـادت نمودنـد، پـس بـا تـو                           
 ايشان به تأكيد شـهادت بـده، و ايـشان را از رسـم               پس االن آواز ايشان را بشنو لكن بر       . نمايند همچنين رفتار مي  

  ) 9-4آيات (» .پادشاهي كه بر ايشان حكومت خواهد نمود، مطلع ساز
. خواهند بكنند و براي خود پادشاهي منصوب كنند  پس خدا به سموئيل گفت به قوم اجازه دهد آنچه مي            
كه از آنجايي كه آنهـا سـلطنت خـدا را رد كـرده     اسرائيل پادشاهي غير از او داشته باشند، بل     خواست بني  خدا نمي 

بينيم كه سموئيل براي قوم اسرائيل مردي        در باب بعدي مي   . خواست به اجبار بر آنها سلطنت كند       بودند، خدا نمي  
پس سموئيل ظرف روغن را گرفتـه، بـر سـر           «: گويد مقدس مي  كتاب. كند به نام شائول را به پادشاهي انتخاب مي       

كردند او را بـا روغـن مـسح          قوم اسرائيل هر گاه كه كسي را انختاب مي        ) 1:10سموئيل  1(» .ريخت) شائول(وي  
سـموئيل پـس از     . ريختند تا به اين شـكل او را جـدا سـازند            نها بر سر نبي، كاهن يا پادشاه روغن مي        آ. كردند مي

ه است، مالحضه نموديد    آيا شخصي را كه خداوند برگزيد     «اينكه بر سر شائول روغن ريخت، به تمام قوم گفت،           
  )24:10سموئيل 1(» !پادشاه زنده بماند«: و تمامي قوم صدا زنده گفتند» كه در تمامي قوم مثل او كسي نيست؟

قيافه بود، و    او قوي، شجاع و جوان و خوش      . در ابتدا قوم اسرائيل به خاطر پادشاه خود بسيار شاد شدند            
 اما خدا به ظاهر انسان نگـاه        .نظيري بود   شائول از نظر ظاهري پادشاه بي      شايد. تر بود  بلند اسرائيل قد از همه مردم    

شائول بسيار خـوب شـروع كـرد، امـا پـس از             . بيند كند، اما خدا دل انسان را مي       انسان به ظاهر نگاه مي    . كند نمي
شـائول از   .  بـود  كرد اما دل او از خدا بـسيار دور         شائول با زبان خود خدا را تكريم مي       . مدتي مغرور و متكبر شد    

  .كرد و به خواستهدهاي خدا توجهي نداشت خواست مي آنچه را كه خود مياو . كرد كالم خدا اطاعت نمي
  :گويد با گذشت مدتي از پادشاهي شائول مقدس به ما مي كتاب



پشيمان شدم كه شائول را پادشـاه سـاختم زيـرا از پيـروي مـن                «: كالم خدا بر سموئيل نازل شده، گفت         
و بامـدادان  . و سموئيل خشمناك شده، تمامي شب نزد خداوند فرياد برآورد » .ه، كالم مرا بجا نياورده است     برگشت

بركت خداونـد بـر     «: و چون سموئيل نزد شائول رسيد، شائول به او گفت         .... برخاست تا شائول را مالقات نمايد     
هاي سـوختنيو ذبـايح خـشنود        آيا خداوند به قرباني   «: سموئيل گفت ...... ».من فرمان خداوند را بجا آوردم     ! تو باد 

زيـرا كـه    . ها و گوش گرفتن از پيه قوچها نيكوتر است         است يا به اطاعت فرمان خداوند؟ اينك اطاعت از قرباني         
چونكه خداوند را ترك كردي، او نيـز        . پرستي و ترافيم است    تمرد مثل گناه جادوگري است و گردنكشي مثل بت        

  )23، 22، 13-10:15 (».رد نمودتو را از سلطنت 
مقدس در بـاب     كتاب. پس سموئيل به او گفت پادشاهي از او گرفته خواهد شد و به كسي ديگر داده خواهد شد                 

  :گويد بعدي چنين مي
گيري چونكـه مـن او را سـلطنت نمـودن      تا به كي تو براي شائول ماتم مي  «: و خداوند به سموئيل گفت    

بفرسـتم، زيـرا كـه از    لحمـي    حقّة خود را از روغن پر كرده، بيا تو را نزد يساي بيت          پس. براي اسرائيل رد نمودم   
» .چگونه بروم؟ اگر شائول بشنود مرا خواهد كـشت        : سموئيل گفت » .ام پسرانش پادشاهي براي خود تعيين نموده     

و يـسا را بـه      . ام مدهاي همراه خود ببر و بگو كه به جهت گذرانيدن قرباني براي خداوند آ              گوساله«: خداوند گفت 
 بـراي مـن مـسح    نمايم كه چه بايد بكني، و كسي را كه به تو امـر نمـايم            قرباني دعوت نما، و من تو را اعالم مي        

الحم آمد، و مـشايخ شـهر لـرزان شـده، بـه              و سموئيل آنچه را كه خداوند به او گفته بود بجا آورده، به بيت             » .نما
با سالمتي به جهت قرباني گذرانيـدن بـراي خداونـد           «: تفگ» آيي؟  سالمتي مي  آيا با «: استقبال او آمدند، و گفتند    

و او يسا و پسرانش را تقـديس نمـوده، ايـشان را           » .پس خود را تقديس نموده، همراه من به قرباني بياييد         . ام آمده
   . به قرباني دعوت نمود

امـا  » .يح خداوند به حضور وي اسـت      يقيناً مس «: و واقع شد كه چون آمدند، بر اليĤب نظر انداخته، گفت            
ام، چونكه خداوند مثل انسان      زيرا او را رد كرده    ما  اش و بلندي قامتش نظر من      به چهره «: خداوند به سموئيل گفت   

و يسا ابيناداب را خوانـده، او را از حـضور           » .نگرد نگرد و خداوند به دل مي      نگرد، زيرا كه انسان به ظاهر مي       نمي
و يسا هفت پسر خـود را از حـضور سـموئيل            » .خداوند اين را نيز برنگزيده است     «:  او گفت  سموئيل گذرانيد، و  

:  » .خداوند اينها را برنگزيده است« گذرانيد و سموئيل به يسا گفت

:

 اسـت و اينـك او گلـه را     هنوز بـاقي  كوچكتر«: گفت» .آيا پسرانت تمام شدند  «: و سموئيل به يسا گفت      
پـس  » .بفرست و او را بياور، زيرا كه تا او به اينجا نيايـد نخـواهيم نشـست                «: سا گفت و سموئيل به ي   » .چراند مي

برخاسته همـين را مـسح كـن    « و خداوند گفت. منظر بود فرستاده، او را آورد، او سرخ رو و نيك چشم و خوش   
از آن روز بـه بعـد   و . پس سموئيل حقّة روغن را گرفته، او را در ميان برادرانش مسح نمود» .زيرا كه همين است  

  ) 13-1:16 (.و سموئيل برخاسته به رامه رفت. روح خداوند بر داود مستولي شد



اما بايد بدانيد كـه داود      . بينيم كه خدا داود را برگزيد تا به جاي شائول پادشاه اسرائيل شود             از اين رو مي   
پادشاهي او مقرر كرده بود هنـوز فـرا      ي  داود هنوز جوان بود و زماني كه خدا برا        . در آن روز پادشاه اسرائيل نشد     

  . كرد تا بر تخت سلطنت اسرائيل بنشيند در حقيقت، داود بايد ده سال صبر مي. نرسيده بود
داود چوپـاني وفـادار و خـوب    . كرد داود به زمينهاي اطراف اورشليم آمد و گله پدرش را شباني ميپس  

به عنوان مثال، روزي، هنگامي كه داود از گلة پدر خود           . اشتترسيد زيرا به خداوند توكل د      او از چيزي نمي   . بود
داود به دنبال شير رفت، و آن را با تيـر زد    . كرد، شيري يكي از گوسفندان را به دهان گرفت و فرار كرد            شباني مي 

ت هنگامي كه شير به سمت او يورش برد او يالهاي او را گرفت و بـا ضـربا                 . و گوسفند را از دهان آن نجات داد       
  )35:17ا سموئيل (. چاقو از پاي درآورد

روح خـدا داود را الهـام       . خوانـد  نواخت و سرود مـي     العاده نبود؛ او چنگ مي     داود تنها يك چوپان خارق    
اوه، چقـدر داود خداونـد خـدا و         . بخشيد تا سرودهاي بسياري بنويسد كه در كتاب مزامير گردآوري شده اسـت            

  !كالم او را دوست داشت
تـصور كنيـد داود در ميـان    هستيد برنامه امروز را با گلچيني از مزامير داود بـه پايـان برسـانيم؟     آيا مايل   

نوازد ايـن سـرودهاي شـكرگزاي را كـه از روح خـدا الهـام                چمنزارها و دركنار گوسفندانش درحاليكه چنگ مي      
  :گوش دهيد. خواند گرفته، مي
  
چون به آسـمان تـو نگـاه كـنم كـه            !.... زميناي يهوه خداوند ما چه مجيد است نام تو در تمامي            «

اي، پس انسان چيست كه او را به يـادآوري، و            صنعت انگشتهاي توست، و به ماه و ستارگاني كه تو آفريده          
آدم كه از او تفقد نمايي؟ او را از فرشتگان اندكي كمتر سـاختي و تـاج جـالل و اكـرام را بـر سـر او                             بني

  ) 9، 5-3، 1:8مزمور (» ! مجيد است نام تو در تمامي زميناي يهوه خداوند ما چه... گذاردي
كالم تو را در دل خود مخفـي داشـتم          . هاي من نور است    كالم تو براي پايهاي من چراغ و براي راه        

گردانـد؛   شريعت خداوند كامل است و جـان را بـر مـي   «) 11، 105:119مزمور (» .كه مبادا به تو گناه ورزم     
فـرايض خداونـد راسـت اسـت و دل را شـاد      . گردانـد   و جاهل را حكيم مـي  شهادات خداوند امين است   

از شـهد   . تر و از زر خاص بـسيار       از طال مرغوب  . كند امر خداوند پاك است و چشم را روشن مي        . سازد مي
مزمـور  . (شود، و در آنهـا ثـواب عظيمـي اسـت     بندة تو نيز از آن متنبه مي  . شيرينتر و از قطرات شانه عسل     

7:19 ،8 ،10 ،11(  
نيـزد  . خوابانـد  هاي سبز مـرا مـي      در مرتع . خداوند شبان من است محتاج به هيچ چيز نخواهم بود         «

هـاي عـدالت هـدايتم     گرداند و به خـاطر نـام خـود بـه راه            جان مرا برمي  . كند آبهاي راحت مرا رهبري مي    
بـا مـن هـستي؛ عـصا و     چون در وادي سايه موت نيز راه روم از بدي نخواهم ترسـيد زيـرا تـو                 . نمايد مي

سر مـرا بـه روغـن       . گستراني اي براي من به حضور دشمنانم مي       سفره. دستي تو مرا تسلي خواهد داد      چوب



هرآينه نيكويي و رحمت تمام ايام عمرم در پي من خواهد بود و             . ام لبريز شده است    اي و كاسه   تدهين كرده 
  !آمين) 23 مزمور(» .در خانة خداوند ساكن خواهم بود تا ابداالباد

  
در درس بعـدي، قـصد داريـم ادامـه داسـتان داود را              . دوستان من، از اينكه به برنامه ما گوش داديد سپاسگذاريم         

  .........جنگد خدا با او است پيكر مي برايتان شرح دهيم و خواهيم ديد كه هنگامي كه داود با جليات غول
  

  : گوش دهيدبه آنچه خدا به سموئيل گفت . خدا به شما بركت دهد
  
سموئيل 1(» .نگرد نگرد و خداوند به دل مي      نگرد، زيرا كه انسان به ظاهر مي       چونكه خداوند مثل انسان نمي    « 

7:16 (  
  
  
  
  
   

  
  
   



  
  

  
  
  
   

  
   

  
  
   
   

  
 


