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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

داود پادشاهي دلسوز بود كه صادقانه بـه كـالم        . در برنامة گذشته خود ديديم كه داود پادشاه اسرائيل شد           
داود . چ وجه خوشايند نيست   اما امروز قصد داريم چيزي در مورد داود بخوانيم كه به هي           . گذاشت خدا احترام مي  

كاري كرد كه در نظر خدا ناپسند بود؛ او به زن همسايه خود طمع كرد، با او زنا كرد و هر گناهي مرتكب شد تـا                          
مقدس  كتاب» مقدس ثبت شده است؟    چرا چنين داستان بدي در كتاب     «ممكن است برخي بپرسند،     . آن را بپوشاند  

ه از قبل مكتوب شد، براي تعليم ما نوشته شد تا به صبر و تسلي كتـاب                 همة چيزهايي ك  «: دهد به سؤال پاسخ مي   
خواهـد درسـهاي     كند زيرا مـي    مقدس خدا گناه انبيا را مخفي نمي       در كتاب ) 12،  11:10قرنتيان  1(» .اميدوار باشيم 

  . با ارزشي به ما يباموزد
در بـاب يـازده،     . نـاه افتـاد   پس بياييد به كتاب دوم سـموئيل بـازگرديم و ببينـيم كـه چگونـه داود بـه گ                   

  : گويد مقدس چنين مي كتاب
و واقع شد بعد از انقضاي سال، هنگام بيرون رفتن پادشاهان، كـه داود يـوآب را بـا بنـدگان خـويش و                          

و . عمون را خراب كرده، ربه را محاصره نمودند، امـا داود در اورشـليم مانـد                تمامي اسرائيل فرستاد، و ايشان بني     
بام خانة پادشاه گردش كرد و از پشت بـام زنـي را              ر وقت عصر كه داود از بسترش برخاسته، بر پشت         واقع شد د  

پس داود فرستاده، دربارة زن استفسار نمود و        . كند؛ و آن زن بسيار نيكو منظر بود        ديد كه خويشتن را شستشو مي     
اود قاصدان فرستاده، او را گرفـت و او نـزد           و د » آيا بتشبع درختر اَليعام، زن اورياي حِتي نيست؟       «او را گفتند كه     

و آن زن حاملـه شـد و فرسـتاده، داود را مخبـر              .  به خانة خود برگشت    .........وي آمده، داود با او همبتسر شد و         
  » .من حامله هستم«ساخت و گفت كه 

 بتـشبع  هنگامي كـه داود شـنيد  . دهد كه داود سعي كرد گناه خود را بپوشاند     مقدس شرح مي   سپس كتاب   
حامله شده است، پيغامي نزد يوآب، سردار لـشكر، فرسـتاد و بـه او دسـتور داد اوريـا، شـوهر بتـشبع را نـزد او                            

   .و بدينسان يوآب اوريا را نزد داود فرستاد. اوريا در لشكر اسرائيل جنگاوري قدرتمند بود. بفرستند
و داود . قوم و از سالمتي جنـگ پرسـيد      و چون اوريا نزد وي رسيد، داود از سالمتي يوآب و از سالمتي                

پس اوريا از خانة پادشاه بيرون رفت و از عقـبش، خـواني           » .ات برو و پايهاي خود را بشو       به خانه «: ا اوريا گفت  
و داود را   . اما اوريا نزد در خانة پادشاه با ساير بندگان آقايش خوابيده، به خانة خود نرفت              . از پادشاه فرستاده شد   

اي؟ پس چـرا بـه    آيا تو از سفر نيامده «: پس داود به اوريا گفت    » .اوريا به خانة خود نرفته است     « گفتندخبر داده،   

ب

:



ها ساكنند و آقـايم، يـوآب، و         تابوت و اسرائيل و يهودا در خيمه      «اوريا به داود عرض كرد كه       » خانة خود نرفتي؟  
ود بـروم تـا اكـل و شـرب بنمـايم و بـا زن خـود                  و آيا من به خانه خـ      . بندگان آقايم بر روي بيابان خيمه نشينند      

امروز نيز اينجا   «: و داود به اوريا گفت    » .بخوابم؟ به حيات تو و به حيات جان تو قسم كه اين كار را نخواهم كرد               
و داود او را دعوت نمـود كـه         . پس اوريا آن روز و فردايش را در اورشليم ماند         » .كنم باش و فردا تو را راوانه مي      

ش خورد و نوشيد و او را مست كرد، و وقت شام بيرون رفته، بر بسترش با بندگان آقـايش خوابيـد و                       در حضور 
  . به خانة خود نرفت

و در مكتوب به اين مـضمون نوشـت         . به دست اوريا فرستاد   و بامدادان داود مكتوبي براي يوآب نوشته،          
و چـون يـوآب شـهر را        » . تا زده شده بميرد    اوريا را در مقدمة جنگِ سخت بگذاريد، و از عقبش پس برويد           «كه  

و مـردان شـهر،     . باشـند، گذاشـت    دانست كه مردان شجاع در آنجا مـي        كرد، اوريا را در مكاني كه مي       محاصره مي 
پـس يـوآب    . ي نيز بمـرد   تبيرون آمده، با يوآب جنگ كردند و بعضي از قوم، از بندگان داود، افتادند و اورياي ح                

  ».اورياي حتي نيز مرده است«............... ميع وقايع خبر دادفرستاده، داود را از ج
و چـون ايـام مـاتم       . و چون زن اوريا شنيد كه شوهرش اوريا مرده است، براي شوهر خود ماتم گرفـت                 

اما كاري كـه داود كـرده       . گذشت، داود فرستاده، او را به خانة خود آورد و او زن وي شد، و برايش پسري زاييد                 
  . ظر خداوند ناپسند آمدبود، در ن
در شـهري دو مـرد بودنـد، يكـي          «و خداوند ناتان را نزد داود فرستاد و نزد وي آمـده، او را گفـت كـه                     

و فقير را جز يك ماده برة كوچك نبـود          . نهايت بسيار بود   و دولتمند را گوسفند و گاو بي      . دولتمند و ديگري فقير   
خـورد و از كاسـة وي        شد؛ از خـوراك وي مـي       پسرانش بزرگ مي  كه آن را خريده و پرورش داده، همراه وي و           

و مسافري نزد آن مرد دولمتند آمـد و او را حيـف   . بود خوابيد و برايش مثل دختر مي نوشيد و در آغوشش مي  مي
مهيا سازد؛ و بره آن مرد فقيـر        آمد كه از گوسفندان و گاوان خود بگيرد تا به جهت مسافري كه نزد وي آمده بود                  

آنگاه خشم داود بر آن شخص افروخته شده، به ناتـان           » .گرفته، براي آن مرد كه نزد وي آمده بود، مهيا ساخت          را  
و چونكه ايـن كـار را كـرده    . به حيات خداوند قسم، كسي كه اين كار را كرده است، مستوجب قتل است « گفت

  » .است و هيچ ترحم ننموده بره را چهار چندان بايد رد كند
:

من تـو را بـر اسـرائيل بـه          : گويد آن مرد تو هستي، و يهوه خداي اسرائيل چنين مي         «:  داود گفت  ناتان به   
و خانة آقايت را به تو دادم و زنان آقـاي تـو را بـه                . پادشاهي مسح نمودم و من تو را از دست شاؤل رهايي دادم           

. كردم ود، چنين و چنان بر تو مزيد مي       ب و اگر اين كم مي    . آغوش تو، و خاندان اسرائيل و يهودا را به تو عطا كردم           
پس چرا كالم خداوند را خوار نموده، در نظر وي عمل بد بجا آوردي و اورياي حتي را به شمشير زده، زن او را                        

عمون به قتل رسانيدي؟ پس حال شمشير از خانة تـو هرگـز دور               براي خود به زني گرفتي، و او را با شمشير بني          
: گويـد  خداوند چنـين مـي    .  مرا تحقير نموده، زن اورياي حتي را گرفتي تا زن تو باشد            نخواهد شد به علت اينكه    

ات  اينك من از خانة خود بدي را بر تو عارض خواهم گردانيد و زنان تو را پيش چشم تـو گرفتـه، بـه همـسايه                         
پنهاني كردي، اما مـن ايـن   زيرا كه تو اين كار را به . خواهم داد، و او در نظر اين آفتاب با زنان تو خواهد خوابيد        



ناتـان بـه   » .ام به خداوند گناه كرده«: و داود با ناتان گفت» .كار را پيش تمام اسرائيل و در نظر آفتاب خواهم نمود       
ليكن چـون از ايـن امـر باعـث كفـر گفـتن          . خداوند نيز گناه تو را عفو نموده است كه نخواهي مرد          «: داود گفت 

  . پس ناتان به خانة خود رفت» .ري نيز كه براي تو زاييده شده است، البته خواهد مرداي، پس دشنان خداوند شده
دهد كه چگونه گناه داود دردسرها و فجايع بسياري در خاندان             در بابهاب بعدي به نشان مي      سمقد كتاب  

» .ون گرديـد نهايـت افـز   جايي كه گنـاه زيـاده گـشت، فـيض بـي          «: گويد اما كالم خدا همچنين مي    . او پديد آورد  
از اين رو امروز در وقت باقيمانده خواهيم ديد كه چگونه خدا فيض خود را به داود نـشان داد و                     ) 20:5روميان  (

  .تمام گناهان او را بخشيد
» !آن مرد تـو هـستي     «چرا خدا گناهان داود را بخشيد؟ آيا شنيديد كه داود پس از اينكه ناتان به او گفت                    

پاسخ داود به ناتان چه     . ناتان آنقدر شجاعت داشت كه اين را به پادشاه اسرائيل بگويد          چه پاسخي داد؟ نبي خدا،      
بود؟ آيا او همچون ديگر پادشاهان ناتان را به زندان انداخت و يا او را اعدام كرد؟ آيـا داود سـعي كـرد گناهـان                          

ارهاي خوب من نگاه كنـد      خدا نيكوست، شايد به ك    «يا  » !خواست چنين شود   خدا مي «خود توجيه كند و بگويد،      
پس پاسخ داود چه بـود؟ داود       ! ؟ آيا داود به ناتان چنين پاسخي داد؟ خير، داود چنين پاسخي نداد            »!و مرا ببخشد  

   »!ام به خداوند گناه كرده «،»!ام من گناه كرده«گفت، 
 را به خـاطر گنـاهش بـا         پس از اينكه ناتان نبي او     براي درك بهتر اعتراف داود به گناهش، آنچه را كه خود داود             

  : داود در مزمور پنجاه و يكم گفته است. نوشت بخوانيمدر مزامير بتشبع توبيخ كرد، 
مـرا از  . اي خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما؛ به حسب كثـرت رأفـت خـويش گنـاهم را محـو سـاز        

كـنم و گنـاهم    ود اعتراف مـي  به معصيت خنزيرا كه م. عصيانم به كلي شست و شو ده و از گناهم مرا طاهر كن    
ام، تا در كالم خود مصدق       ه به تو و به تو تنها گناه ورزيده، و در نظر تو اين بدي را كرد               . هميشه در نظر من است    

  . گردي و در داوري خويش مزكي شوي
ـ . اينك به راستيِ در قلب راغب هـستي       . اينك در معصيت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گرديد             س پ

. تر گردم  مرا شستشو كن تا از برف سفيد      . مرا با زوفا پاك كن تا طاهر شوم       . حكمت را در باطن من به من بياموز       
خـدايا  . هاي خدا روح شكـسته اسـت   قرباني. اي خدا دل طاهر در من بيافرين و روح مستقيم در باطنم تازه بساز    

      . دل شكسته و كوبيده را خوار نخواهي شمرد
. او در مقابل خدا دلي شكسته و خوار داشت     . او به خاطر گناهش بسيار گريه كرد      . ونه توبه كرد  داود اينگ   

مسلماً داود در دام گناه گرفتـار       . دهند داود همچون كساني نبود كه مذهب دارند، اما باز هم به گناه خود ادامه مي              
اسـت؛ و هـيچ ظلمـت هرگـز در وي           خـدا نـور     «دانست كـه     توانست در آن زندگي كند، و مي       شده بود، اما نمي   

  )5:1 يوحنا 1(» .نيست
برو كمي كار خوب انجـام    «: خدا پس از توبة داود از دهان ناتان نبي به او چه گفت؟ آيا خدا به او گفت                   

خداوند نيز گنـاه تـو را عفـو نمـوده           «ناتان تنها به او گفت،      ! ؟ خير، خدا چنين نگفت    »!بده تا گناهانت را ببخشم    
  » !هي مرداست كه نخوا



پس از آن داود در مورد سعادت مردي كه خدا گناهش را نه بر حسب اعملش بخشيده، در مزامير چنين                      
خداونـد بـه   خوشابحال كسي كـه       . خوشابحال كسي كه عصيان او آمرزيده شد و گناهش مستور گرديد          «: نوشت

خدا داودر را   بله،  ) 8،  7:4؛ روميان   2،  1:32مزمور  (» !باشد اي نمي  وي جرمي در حساب نياورد و در روح او حيله         
از  وجـود آورد  البته اين بدان معنا نيست كه خدا فجايعي را كه گناه داود بـه               ! بخشيد و او را عادل محسوب كرد      

 او تمـام  . مقصود اين است كه در روز داوري خدا گناهـان داود را بـه يـاد نخواهـد آورد                  . پيش روي او برداشت   
  ! ش پاك كردگناهان او را از دفتر

توانـست تمـام گناهـان داود را ببخـشد امـا همچنـان               تواند چنين بكند؟ چگونه خدا مي      چگونه خدا مي  
خدا يـك داور عـادل   ! توانست به همين سادگي تمام گناهان داود را ببخشد؟ خير    داوري عادل بماند؟ آيا خدا مي     

توانـست داود را ببخـشد، و         پس چگونه خدا مي    .آدم ببندد  تواند چشمان خود را به روي گناهان بني        است، و نمي  
  ؟ ناديده نگيرددر عين حال عدالت خود را نيز 

آيا به ياد داريد كه داود پس از اينكه در حضور خدا به گناهش اعتراف كرد چه كرد؟ او چنين دعا كـرد،          
ـ    ..... . مرا از عصيانم به كلي شست و شو ده و از گناهم مرا طاهر كن               « مـرا  . اك كـن تـا طـاهر شـوم        مرا با زوفا پ

اي از گيـاه     اسرائيل فرمان داده بود كـه شـاخه        خدا به بني  ) 7،  2:51مزمور  (» !تر گردم  شستشو كن تا از برف سفيد     
دهندة موعود كه به     خون پاشيده شده تصويري بود از قرباني نجات       . ها را با آن بپاشند     زوفا بردارند و خون قرباني    
  . كرد و خون خود را به عنوان كفارة گناهان پدراخت ميمرد  خواست و ارادة خود مي

توانست داود را ببخشد زيرا داود توبـه كـرده بـود و ايمـان داشـت كـه قـدرت خـدا در عمـل                           خدا مي   
اي خـداي مـن،     «: احتماالً داود در حشور خدا چنين دعا كـرد        . تواند او را پاك سازد     دهندة موعود قادر مي    نجات

تـواني گناهـانم را      دانـم كـه مـي      مـي ! كنم مرا بـبخش    دوهي در دل من است و خواهش مي       براي گناهانم غم و ان    
دهنده را، كه گناهي در او نيست، خواهي فرستاد و او خود مجازات گناه مرا تا به ابـد                    ببخشي، زيرا روزي نجات   

بشوي، و مـن    دهندة قدوس    مرا در خون نجات   ! پس خداوند، بر من رحم كن، من گناهكارم       . متحمل خواهد شد  
  » !كامالً پاك خواهم شد

آيا خدا بر حسب رحمت خود تمام گناهان داود را بخشيد؟ آيـا خـدا دل داود را پـاك سـاخت و او را                           
بر چه مبنايي خدا اين كار را كرد؟ خدا داود را بخشيد            ! خدا او را پاك كرد و عادل بر شمرد        . عادل بر شمرد؟ بله   

دهنده گفته بود ايمـان       در برابر خود اعتراف كرد، و به آنچه خدا در مورد نجات            آلود خود  زيرا او به وضعيت گناه    
هـاي خـدا داشـت       ايماني كه داود به وعـده     . شد آمد و مجازات گناه انسان را متحمل مي        آورد، همان كسي كه مي    

 و گنـاهش    خوشابحال كسي كه عصيان او آمرزيـده شـد        «: باعث شد بتواند شادي كند و در مزامير چنين بنويسد         
» !باشـد  اي نمـي   خوشابحال كسي كه  خداوند به وي جرمي در حساب نياورد و در روح او حيلـه                . مستور گرديد 

  )2، 1:32مزمور (



از اينكه به برنامه ما گوش داديد سپاسگذاريم، بـه يـاري خـدا در برنامـه بعـدي نگـاهي                     دوستان عزيز،     
دهنـده موعـود، كـسي كـه      ديد كـه داود نبـي در مـورد نجـات    خواهيم انداخت به كتاب زيباي مزامير و خواهيم     

  .......مجازات ما را متحمل شد، تا خدا تا به ابد گناهان ما را ببخشد، چه سخناني گفته است
  : ركات خدا نوشته است فكر كنيداي كه داود در مورد يكي از بزرگترين ب به آيه. خدا به شما بركت دهد

  
خوشابحال كسي كه  خداوند بـه وي        . آمرزيده شد و گناهش مستور گرديد     خوشابحال كسي كه عصيان او      «

  )2، 1:32مزمور (» !باشد اي نمي جرمي در حساب نياورد و در روح او حيله
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
   

  
  
  
  
  
 


