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قبل زمن طویل، عندما آان الملك شاول یحكم إسرائيل، آان     
وآان یساعد اخوته السبعة في     . هناك شاب صغير اسمه داود    

وبالرغم من أن داود آان أصغر اخوته، إال      .  رعي غنم أبيهم
وآان یسكن. أنه آان  فتى قویا وشجاعا، یحب الرب ویثق فيه  

.              في مدینة بيت لحم 



وفي أحد المرات هجم أسد على قطيع األغنام، ليفترس حمال                
صغيرا، أما داود الفتى الصغير فقد هجم        

 على األسد، الذي آان یهم على أآل      
 فریسته، ومسكه داود من ذقنه  

وآان داود یعرف أن اهللا  .  وقتله
. ساعده



ونبي اهللا، صموئيل، آان حزینا ألن الملك شاول فشل أمام    
إلى متى تبقى حزینا : الرب، فقال الرب لصموئيل     

أنا أرسلك إلى بيت َیسَّى،      "   بسبب شاول؟
 ألنني وجدت من بين أبناءه ملكا 

.و َیسَّى هو أبو داود . "  اخترته  



وصموئيل آان یعلم أن الملك شاول سوف یقتله، لو علم أن      
یبحث عن ملك جدید، وبالرغم من ذلك صموئيل 

.أطاع صموئيل الرب   



ولما حضر صموئيل إلى بيت َیسَّى، أراه َیسَّى أبناءه        
:السبعة، ولكن صموئيل قال لَيسَّى    

ولم یبق. "  الرب لم یختر هؤالء    " 
غير داود أصغر اخوته، الذي       

.آان یرعى الغنم في الخارج   
فأحضروا داود إلى البيت، فقال    

قم امسحه  : ": الرب لصموئيل   
."ألن هذا هو   



وفي قصر الملك شاول فارق روح الرب شاول وأصبح شاول        
. إنسانا صعبا، وفّكر عبيد شاول أن الموسيقى یمكن أن تهدئه   

وآان أحدهم یعرف شابا یجيد     
هل تعلم  . العزف على القيثارة    

من هو هذا الشاب؟ نعم،    
.أنه داود  



وآان عزف داود یهدئ شاول ویساعده على  
وطلب شاول من َیسَّى أن یسمح .ترتيب أفكاره

وفي آل مرة.     له بأن یبقى داود في خدمته  
         آان شاول مكتئبا ویشعر بالخوف، آان  
            یعزف له داود على القيثارة، مما آان      

.                 یهدئه



وعندما عاد داود إلى بيته، آانت هناك حربا شدیدة بين شاول    
واخوة داود آانوا یحاربون في صفوف جيش    . والفلسطينيين   

وأرسل َیسَّى داود ابنه إلى مكان القتال، لكي یحضر         . شاول
.لهم الطعام ویطمئن عليهم  



وآان هناك رجال عمالقا من الفلسطينيين اسمه ُجليات، وآان      
.ُیخيف الجيش اإلسرائيلي        



اختاروا ألنفسكم رجال ولينزل إلّي، فإن قدر         : " ونادى جليات  
أن یحاربني ویقتلني نصير لكم عبيدا وإن قدرت أنا    

"عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيدا وتخدموننا  

فهرب آل رجال  
  إسرائيل عندما رأوا     

  العمالق، ألنهم خافوا 
.                    جدا 



ال یخاف أحد بسبب هذا الرجل، عبدك          : " فقال داود لشاول  
وأراد شاول أن ُیلبس داود      ." یذهب ویحارب هذا الفلسطيني      

لباس الحرب ویحمل سيفا، ولكن داود بدال من ذلك أخذ         
.مقالعه وانتخب له خمسة حجارة ملساء من الوادي       



فضحك ُجليات عندما رأى أن الغالم داود ال یلبس لباس          
سأعطي لحمك لطيور السماء     : "الحرب، وصاح في داود     

: فقال داود." ووحوش البریة  
أنا آتي إليك باسم الرب     " 

اليوم یحبسك الرب في    
." یدّي ألن الحرب للرب     



ورآض داود نحو ُجليات، وأخذ حجرا ورماه بالمقالع،          
.وأصاب ُجليات في جبهته، فسقط ُجليات على األرض    



فأخذ داود سيف ُجليات من غمده وقطع به رأسه، فلما رأى         
. الفلسطينيون رأس ُجليات هربوا       



ولم یتصور شاول أن هذا هو داود الغالم الذي آان یهدئه       
وجعل شاول داود رئيسا على جيشه ثم    . بعزفه على القيثارة 

صار یغار منه، ألن الناس مدحوا داود     
وفكر شاول في  . على انتصاراته  

هو بالتأآيد یرید أن   : " نفسه قائال 
وبدأ شاول یراقب   ." یأخذ الحكم  

.                  داود من ذلك اليوم   



وعادت الحالة مرة أخرى لشاول، فعزف داود له لكي           
وسّلط شاول رمحه على داود ثالث مرات ليقتله، ولكن      . یهدئه

. داود في آل مرة آان یهرب منه 

وآان شاول یخاف داود  
ألن الرب آان معه وقد   

.فارق الرب شاول   



:أما یوناثان، ابن شاول، فقد أحب داود آأخيه، وحذره قائال   
وزوجته وضعت . ، فهرب داود "أبي یرید أن یقتلك           " 

           تمثاال في سریر داود ثم جعلته یهرب من النافذة في  
وعندما أتى رجال شاول في.                   منتصف الليل   

.                             الصباح، آان داود قد هرب    



وقبل . آان البد لداود أن یهرب من وجه شاول إلى مكان بعيد     
ذلك آان قد قطع داود مع یوناثان عهدا، وتعاهدا على أن     

. یساعد آل منهما اآلخر   



وبعدها . إلى اللقاء    : في حزن شدید ودع آل منهما اآلخر قائال     
راح یبحث داود عن مكان بعيد یسكن فيه بال خوف من أن   

.یجده جنود شاول



" داود الراعي الصغير       " 

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

یمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

 20 – 16سفر صموئيل األول    

" فتح آالمك ینير العقل  "
130: 119مزمور 



النهایة



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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