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خداوند ناتان را نزد داوود فرستاد. پس نزد وی آمده، او را گفت:  

مرد 2 .»در شهری دو مرد بودند؛ یکی ثروتمند بود و دیگری فقیر

اما فقیر را چیزی 3ثروتمند گوسفندان و گاوان بسیار زیاد داشت، 

ای کوچک که آن را خریده و پرورش داده بود و نبود مگر ماده بره

خورد، ندانش بزرگ شده بود. بره از طعام او میدر کنار او و فرز

فت و او را همچون دختری خ  نوشید، در آغوشش میاش میاز پیاله

روزی مسافری نزد مرد ثروتمند آمد، اما او را دریغ آمد که 4 .بود

از گوسفندان و گاوان خودش یکی را بگیرد و برای مسافری که 

قیر را بگرفت و آن را نزدش آمده بود، مهیا سازد. پس برۀ آن ف

آنگاه خشم داوود 5 «.برای مردی که نزدش آمده بود، مهیا ساخت

 .م که سزای مردی که این کار را کرده، مرگ استس  شدت بر آن مرد افروخته شده، ناتان را گفت: »به حیات خداوند ق  به

 «.تاوان دهدچون چنین کرده و هیچ ترحم ننموده است، باید چهار برابِر ارزِش بره 6

فرماید: ”من تو را به پادشاهی بر اسرائیل مسح ناتان به داوود گفت: »آن مرد تو هستی! یهوه، خدای اسرائیل چنین می7

خانۀ سرورت را به تو بخشیدم و زنانش را در آغوشت نهادم و خاندان اسرائیل 8 .کردم و تو را از دست شائول رهانیدم

پس چرا کالم خداوند را با انجام 9 .افزودمبود، بیش از اینها نیز بر تو میاین برایت کم میو یهودا را به تو دادم. و اگر 

آنچه در نظر او بد است، خوار شمردی؟ تو اوریای حیتّی را به شمشیر زدی و زنش را برای خود به زنی گرفتی. و  

 .. .اوریا را به شمشیر ع ّمونیان کشتی

 

دوده و نخواهی ام.« ناتان به داوود گفت: »خداوند نیز گناهت را ز  ه خداوند گناه ورزیدهآنگاه داوود به ناتان گفت: »ب 13

یقین ای که دشمنان خداوند او را کفر گویند، طفلی که برایت زاده شده، بهاما چون با این عمل خود سبب شده14 .مرد

 .سپس ناتان به خانۀ خود رفت15 «.خواهد مرد
 

کنند  ی آرامش دارند.  آنها استراحت م یدرآن هنگام کم نی دانند. والد ی را م نی ساعات است. بچه ها هم ا نی عصر بهتر ساعات

خواندن داستان    ی بچه ها بخوانند. در متن کتاب مقدس امروز  ما ،همچنین ساعت عصر برا یداستان جالب را برا  ک ی  یحت  دی شا

و   نشست   بزرگ  راحتی   ی صندل ی رو  . پادشاه  می خواندعروف داوود پادشاه م  یبراناتان نبی یک داستان عصر امروزهست. 

.    بود چوپان خوب  کی در مورد   رای ز بود زی انگ جانی داستان عصرانه خوب بخواند. داستان ه  کی  ش ی خواست برا یم یناتان نب 

خود   گوسفندانکرد می چوپان تالش  ک ی که به عنوان  یکرد هنگام ی خود فکر م ی چوپان بود و  به دوران کودک ک ی خود داوود 

ده بود جان خود  اآم یآورد که چگونه گوسفندان خود را دوست داشت. آنها را آنقدر دوست داشت که حت  ی م ادی را حفظ کند . او به 

نها گوسفندش را سخت  که ت  یداستان چوپان  دنی . با شن بیاندازدگوسفندانش  برابر خرس و گرگ به خطر  از دفاع  کردن  ی را برا

  یبد انی داستان را گفت، اما داستان پا نی کرد، دلش سوخت. ناتان ا یهر روز از آن مراقبت م ل ی لد نی دوست داشت و به هم

از گوسفندان خودش را   یکی توانست  یداشت و هر لحظه م ی ادی در همان شهر بود. او گوسفند ز زی مرد ثروتمند ن  ک ی داشت: 

  یو قربان از آن خود  آن را  او  نی خواست. و بنابرا یم فقیرانرا از گوسفندان   لذیذ، گوشت دار شدمهمان  ی کند. اما وقت  یقربان 

رفت. داوود فوراً    شی پ  نجای توانست شکمش را پر کند...داستان ناتان تا ا یگوسفند نداشت و مرد ثروتمند م گری د ری کرد. حاال فق

! آن  هاتفاق افتاد نی زد: »  واقعاً ا ادی فر  تی با عصبان داوود به عقب پرواز کرد و   بای ز ی. صندلدی . او از جا پررفتز کوره در ا

  می !« و سپس ناتان رو به داوود کرد و مستقردی بم دی مرد ثروتمند با نی ! ازندگی کندمن  یدر پادشاه دی فاسد است !   نبا  نقدری فرد ا

عملت ، او را به  گذاشتن بر سرپوش  ی و برا یرا گرفت  ر ی فق همسر مرد   !«  »یدر چشمان او نگاه کرد و گفت: »تو آن مرد 

در   لم ی ف کی او مانند  ی. زندگدی بگو یدانست  چ یو نم د،ی !«  داوود شوکه شد، رنگش پرردی تا بم یفرستاد   یخطرناک تی مأمور

  ک ی به عنوان  او مردم از جالوت،  ،یطان ی آورد. پس از کشتن غول ش ادی انانه خود را به قهرم  سابقهبرابر چشمانش آشکار شد. او 

توانند امروز   یم سی تن  ی ستاره ها ا ی فوتبال   یاز ستاره ها  یار ی بت! همانطور که بس کی ! بود. ستاره ردندک ی قهرمان استقبال م

داشته باشد. و   گرانی از د یشتری توانست حقوق ب  ی م روزی پادشاه پ  ک ی کرد که به عنوان  یفکر م  زی کنند، پادشاه داوود ن  حی تفر

مقصر   یگر ی . افراد ده استنکشت   او را     کرد که   یکه او شوهر همسر محبوبش را به جنگ فرستاد، خودش را قانع م یهنگام

  و   یناتان نب  توجه نماند.   ی . نقشه داوود ب ه بودماند ی مشکل باق کی افتد! فقط  ی اتفاق مزیاد  یز ی چ نی ! چن یحادثه جنگ  کی بودند! 

  زندگی کند یبا گناه خود به خوب  سناک،تر ی اوه ی به ش توانست،ی . فقط داوود مبگیرند دهی آن را نادنمی توانستند خدا  آن  مهمتر از 

به   ز ی که همه چ می نی ب   یبرسد؟  در داستان داوود م جهی نت  نی به اتوانسته بود پنهان کند. چطور  گرانی آن را از خود و د ی و حت 

 . پیش رفت جی تدر



خود اشتباه    یکه به خود  یزی . چخواست دید و او را می  را   بای ز یداوود زن  رای نگاه کردن به جهت نادرست  شروع شد. ز با

که پادشاه داوود کامالً فراموش   دی رسی پس از آن، به نظر م یبود که بعداً رخ داد. اندک  یمورد اشتباه بود، اتفاق نی . آنچه در استی ن 

جایگاه  توانست   یکه م لی دل  نی . و فقط به اوجود نداردانگار خدا  که کرد ی رفتار م یوجود داشت. او طور   یکه خدا حت کرده بود 

تواند انجام   یکه واقعاً فقط خدا م را انجام دهد  یو کار  ردی خود بگ اری قانون را در اخت  یتوانست به سادگ یخدا را جابجا کند، م

  ،خواست ی مدلش که  یباشد ، هر کار  ه خدا وجود نداشت   نکهی خود گرفت. درست مثل ا اری فرد را در اخت   کی  ی زندگ  یعن ی دهد. 

شود و بعد به   ی جا شروع م نی که شر از کوچکتر می ن ی ب  یم  رای تکان دهنده است. ز یبه طرز وحشتناک نهای داد. همهٔ ا یانجام م

دروغ کوچولو تا باالخره به آدم کشتن برسد. و سپس دروغ ، به او   ک ی . اول با نگاه کردن بعد ابدی ی جا گسترش م نی بزرگتر

  یبرا نهای را بپوشاند. همهٔ ا ز ی شود با دروغ همه چ ی . مجرم موفق ماست  فتادهی ن  یاتفاق چی کند انگار ه یداد تا بتواند زندگ ییتوانا

که   کنندیادعا م هانی دورب  ی که جلو می ن یب ی را م ی. مثالً ورزشکاران دی ن ی از مثال ها بب   یاری آن را در بس دی توان  ی. شما مت سشناآما 

اخبار   ای اند. اعتراف کنند که دروغ گفته  دی با ست، ی قابل انکار ن   گری که د یاند... و چند روز بعد، وقت ممنوعه مصرف نکرده  دموا

کار   نی ا  خود کشور روسیه دانند که   یکه همه م یخود را بمباران کرده است، در حال مردم نی دهد که اوکرا ی گزارش م ه ی روس

  ی . ما با مردمی سروکار ندار یکتاتوری د چی . در داستان پادشاه داوود ما با هیدصبر کن   لحظه ک ی و و و. اما  ست را انجام داده ا 

  دهدی به ما نشان م رحمانهی ! کتاب مقدس ب مردم او را محبوب خدا می پنداشتند   ی. پادشاه داوود. حت می من روبرو هست اپاکد اری بس

کار شر انجام   می توان  یبد انجام دهند. ما هم م یتوانند کارها ی افراد خوب هم م  یحت دِر خداپرستان را بکوبد.   تواندی م زی که شر ن 

 ... می . ممکن است وسوسه شومی ده

شما خواهد افتاد نگاه   ی برا ندهی سال آ ا ی که امسال  یفراوان به اتفاق  دی . و با امدی خود هست  یزندگ ی شما در ابتدا ز ی عز یبچه ها 

  کی از شما  یگری د ای  یکی  دی خواهد افتاد...، شا یچه  اتفاق  ی. روز دی کن  یفکر م یدوردست  ی ا ندهی شما هم به آ دی . شادی کن 

  ی . داستان داوود مدی شو  لی تبد یعاد  ل با شغل، خانواده و فرزندان به بزرگسا دی شا ای ورزشکار مشهور شود.  ک ی  ای  سوپراستار

افراد خوب هم   ی دارند. حت  ییها بی افراد خوب هم ع یحت توانند اشتباه کنند.  ی افراد خوب هم م یخواهد به شما نشان دهد که حت 

چه  کار   دی با کردیمشود. و اگر اشتباه   دهی بدتر کش   یزهای توانند به چ یند. و مواقعا بد شو  زی چ  کی توانند ناگهان گرفتار  یم

تو   نی : "ادی گو ی به داوود م یما را به ما نشان دهد: ناتان نب   وب ی ع   دی با ی . داستان پادشاه داوود به ما نشان داده است که کس؟کنیم

باز  شود و   یچشمان کس است هنگامی که  یکه اشتباهاتمان را به ما نشان دهد. لحظات وحشتناک می دار ازی ن  ی !" ما هم به کسیهست 

ً ی که دق می شو یآشنا م یادی خود روبرو شود. در کتاب مقدس ما با افراد ز ی ها بی امان با ع یب  رخ داده. و با   شانی برااتفاق  نی ا  قا

  می شو یم نی باز هم غمگ می کن  ی اشتباه م یدتر و بدتر خواهد شد. وقت صورت شر فقط ب  نی ا ری است. در غ یخوب   زی چ  نی حال ا نی ا

  ی عالمت ها یروند. حت  ینم نی ز ب به سادگی ادارند. گناهان و اشتباهات  یعواقب  شه ی که اشتباهات هم می دان  ی که  م ل ی دل نی به ا

        دی ری گ ی بد م ی  نمره   که  هنگامی دارند.  به عنوان مثال یشوند. عواقب  ینم دی ناپدخود به خود شما   نی قرمز در دفتر تمر

است.   نطوری . اشتباهات ما هم همدی کن  یباز رون ی با دوستان خود ب  دی در آن صورت نتوان  دی . شاپیش می آید نی والد تی عصبان 

ً ی . و دقمی شوند ت مجازا اشتباهات   می  است که  یشکل نی بدتر نی اما ا.  می کن می را پنهان  ناشتباهات ما ل است که  ی دل نی به هم قا

داند که همهٔ   ی داند. خدا م یرا هم م نی شود. خدا ا یبدتر و بدتر م ط ی شرا  در این صورتچون  می اشتباهاتمان را پاک کن توانیم 

ما انسان ها  داند که  یداند. او م ی م شتری ب  یلی . و خدا خمی تاوان آنها را پرداخت کن  دی روند، با  ینم نی از ب  یاشتباهات ما به سادگ

با   می توان  یداند که ما هرگز نم یم نی از حد بزرگ  هستند. او همچن  شی ب  . آنهامیی ای خود کنار ب   ادی با اشتباهات ز می توان  یهرگز نم

از ما  خدا کرد،   ی است که او شبان خوب ماست. همانطور که داوود از گوسفندان خود مراقبت م ل ی دل نی . و به هممی شر مبارزه کن 

گوسفند داشت و آن را   ک ی گفت که فقط  یدهد. ناتان درباره مرد  یما انجام م یبرا شتری ب   یلی کند. اما خدا خ ی مراقبت م زی ن 

ما را از   خواهدی دوست دارد. اما چون نم زی از هر چ شی ب  است. او را  حی مس ی سی پسر دارد. نام او ع کی تنها دوست داشت. خدا 

که   یاشتباهات و گناهانمان را بپردازد. کسان بهای تا فدا می کند دوستش دارد،   یلی را که خ یس ی پسر محبوب، ع نی دست بدهد، ا

.  اندد کجا اشتباه کرده ن د  روشن کن ن توان  ید من دان  ی را م نی که ا یپنهان کند. کسان  را   اشتباهات خود    ست ی دانند الزم ن  یرا م نی ا

سب  بر ح   ا،ی را در دست گرفت و نوشت: »خدا روسی تمام شد، قلم و پاپ  ز ی ناتان رفت و همه چ ی وقت . نطور ی پادشاه داوود هم هم

  ،ای را محو ساز.« و سپس در ادامه نوشت: »خدا می های نافرمان  ش ی خو کرانی عطا فرما! بر حسب رحمت ب  ضی ف  مرا محبت خود

و روح قدوس خود را از   فکن،ی  مرا از حضور خود به دور م  11استوار در من تازه بساز.   یو روح  ن،ی افری طاهر در من ب  یدل

 نی فرما.. آم تمی راغب حما  یروحعطای  انجات خود را به من بازده، و ب  یشاد 12. ری من مگ

 

 


