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Davut, Filistin’in güneyinde
olan Yahuda kralıydı.
Fakat úsrail’in geri
kalanını Saul’un
oùlu úü-Boüet
kral olarak
yönetiyordu.
Yedi yıl
boyunca iç
savaü oldu.
Fakat Davut
daha da
güçlendi
ve güçlendi.

Sonunda Kral
úü-Boüet kendi
iki askeri
tarafından
öldürüldü.
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Kral Davut’un ilk yaptıùı üey Yeruüalim’i ele
geçirmek oldu. Davut Kenti olarak bilinmeye
baüladı. Düümanlara karüı kaleler inüa ederek
kenti yeniden inüa etti.

Sonra bütün úsrail oymakları Davut’a geldiler ve
onu úsrail kralı olarak meshettiler. En sonunda,
Davut bütün úsrail halkının kralı olmuütu.
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Daha sonra, Kral
Davut Tanrı’nın
Sandıùı’nı Yeruüalim’e
getirdi. Tanrı’nın
Sandıùı’nda Tanrı
tarafından Musa’ya
verilmiü on buyruk ve
diùer yasalar vardı.
Sandık úsrailliler’e
Tanrı’nın kutsallıùını
ve O’na itaat
etmelerine
ihtiyaçları
olduùunu
hatırlattı.
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Yeruüalim’den, Davut’un ordusu Filistliler’i ve
úsrail’in diùer düümanlarını yenmek için gittiler.

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

Tanrı’nın Sandıùı
çadırda kalırken
kendisinin güzel
bir evde yaüaması
Davut’un canını sıktı.
Davut bir tapınak inüa
etmeye karar
verdi. Natan,
Tanrı’nın
peygamberi,
ona devam
etmesini
söyledi.
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O gece, Tanrı Davut’a bir mesaj gönderdi:
“Kulum Davut, RAB sana bir ev yapacak.
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Davut Saul’un ailesinden kalanlara yardım etmek
istedi. Sadece sakat olan Yonatan’ın oùlu,
Mefiboüet’i buldu. “Kral oùullarından biri
gibi soframda yemek yiyecek,” dedi
Davut. Davut Yonatan onun
en iyi arkadaüı olduùu
için Mefiboüet’e
iyi davrandı.

Günlerin tamamlandıùında ve atalarına
kavuütuùunda, oùlunu senden sonra kral yapacaùım.
Benim adıma bir konut kuracak olan odur ve
krallıùının tahtını sonsuza dek sürdüreceùim.”
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Davut Tanrı’ya güvendiùi ve
O’na itaat ettiùi sürece,
Tanrı Davut’un baüarılı
olması için ona yardım etti.
Fakat bir gün, çok korkunç
bir gölge Davut’un yaüamına
düütü. Ordusunu savaüa
gönderdi, kendisi
Yeruüalim’de kaldı.
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Bir gece,
uyuyamadı.
Çatıda yürümeye
baüladı ve üehre
baktı.
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Davut güzel bir kadının
banyo yapmakta olduùunu
gördü. Kadının ismi
Bat-ûeva’ydı. Kocası
Uriya Davut’un cesur
askerlerinden biri
olmasına raùmen Davut
Bat-ûeva’yla günah iüledi.
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Bat-ûeva Davut’a
ondan bir bebeùi
olacaùını söyleyince
Davut günahının
daha fazla sorunlar
yarattıùını anladı.
Günahını Tanrı’ya
itiraf edeceùine,
Davut günahını
örtmeye çalıütı. Bu
asla iüe yaramaz! Uriya’yı doùacak bebeùin
kendisinden olduùunu sanmasını umarak cepheden
eve çaùırdı. Fakat Uriya arkadaüları askerler
savaütayken eve gitmeyecekti. Uriya kralın
15 evinin önündeki kapıda yattı.
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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 davrandıùı
sadece tek bir
kuzusu vardı.

Böylece Davut daha
kötü bir üey yaptı.
Uriya’yı bir mektupla
birlikte cepheye geri
gönderdi. Mektup
komutanın Uriya’nın
cephede kesinlikle
ölmesini söylüyordu.
Uriya öldüùünde,
Davut Bat-ûeva’yı
eü olarak aldı.
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Bir ziyaretçi zengin adama geldiùinde zengin adam
onu doyurmak için koyunlarından hiçbirini kesmedi.
Bunun yerine, fakir adamın kuzusunu alıp kesti.
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Davut zengin adamın bencilliùine çok sinirlenmiüti.
“Bunu yapan adam kesinlikle ölecek,” diye baùırdı.
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“O adam sensin!” dedi cesur Natan Davut’a.
Davut’un yaptıùı hikayedeki adamın yaptıùından çok
daha kötüydü.

Tanrı Davut’a ne kadar
kötü biri olduùunu
gösterdi. Ve Davut
günahından dolayı
üzgündü. Tanrı’ya,
“Sana karüı günah
iüledim ve bu kötülüùü
yaptım,” dedi.
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Ve Tanrı
Davut’un günahını
baùıüladı. Fakat
Bat-ûeva’nın
bebeùi çok
hastaydı ve
doùumdan kısa bir
süre sonra öldü.
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Tanrı Davut’un
korkunç günahını
baùıüladı. Sonra
Bat-ûeva’nın
Davut’tan sonra
büyük bir kral
olacak Süleyman
adında baüka bir
bebeùi oldu. Fakat
Kral Davut’un ona
büyük acılar yaüatan
pek çok baüka
çocukları oldu.
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“Kral Davut (Bölüm 2)”

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.

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

Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.

Samuel 8-16

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

