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قبل زمن طویل، عندما كان الملك شاول یحكم إسرائیل، كان 
وكان یساعد اخوتھ السبعة في . ھناك شاب صغیر اسمھ داود

وبالرغم من أن داود كان أصغر اخوتھ، إال .  رعي غنم أبیھم
 وكان یسكن. أنھ كان  فتى قویا وشجاعا، یحب الرب ویثق فیھ

 .في مدینة بیت لحم              



وفي أحد المرات ھجم أسد على قطیع األغنام، لیفترس حمال  
 صغیرا، أما داود الفتى الصغیر فقد ھجم

على األسد، الذي كان یھم على أكل   
فریستھ، ومسكھ داود من ذقنھ   
وكان داود یعرف أن هللا. وقتلھ   
.ساعده   



ونبي هللا، صموئیل، كان حزینا ألن الملك شاول فشل أمام  
إلى متى تبقى حزینا: الرب، فقال الرب لصموئیل  

أنا أرسلك إلى بیت یَسَّى،" بسبب شاول؟   
ألنني وجدت من بین أبناءه ملكا   
.و یَسَّى ھو أبو داود." اخترتھ   



وصموئیل كان یعلم أن الملك شاول سوف یقتلھ، لو علم أن 
 صموئیل یبحث عن ملك جدید، وبالرغم من ذلك

.أطاع صموئیل الرب  



ولما حضر صموئیل إلى بیت یَسَّى، أراه یَسَّى أبناءه  
:السبعة، ولكن صموئیل قال لیَسَّى  

ولم یبق." الرب لم یختر ھؤالء"  
 غیر داود أصغر اخوتھ، الذي

.كان یرعى الغنم في الخارج  
 فأحضروا داود إلى البیت، فقال

قم امسحھ: ": الرب لصموئیل  
."ألن ھذا ھو  



وفي قصر الملك شاول فارق روح الرب شاول وأصبح شاول 
. إنسانا صعبا، وفّكر عبید شاول أن الموسیقى یمكن أن تھدئھ

 وكان أحدھم یعرف شابا یجید 
ھل تعلم . العزف على القیثارة  

 من ھو ھذا الشاب؟ نعم، 
.أنھ داود  



وكان عزف داود یھدئ شاول ویساعده على 
وطلب شاول من یَسَّى أن یسمح.ترتیب أفكاره  

وفي كل مرة.لھ بأن یبقى داود في خدمتھ       
كان شاول مكتئبا ویشعر بالخوف، كان           

یعزف لھ داود على القیثارة، مما كان             
.یھدئھ                   



وعندما عاد داود إلى بیتھ، كانت ھناك حربا شدیدة بین شاول 
واخوة داود كانوا یحاربون في صفوف جیش . والفلسطینیین

وأرسل یَسَّى داود ابنھ إلى مكان القتال، لكي یحضر . شاول
 .لھم الطعام ویطمئن علیھم



وكان ھناك رجال عمالقا من الفلسطینیین اسمھ ُجلیات، وكان 
.یُخیف الجیش اإلسرائیلي  

 



اختاروا ألنفسكم رجال ولینزل إلّي، فإن قدر : "ونادى جلیات
 أن یحاربني ویقتلني نصیر لكم عبیدا وإن قدرت أنا 

"علیھ وقتلتھ تصیرون أنتم لنا عبیدا وتخدموننا  

 

 فھرب كل رجال 
 إسرائیل عندما رأوا  
 العمالق، ألنھم خافوا  

 .جدا                   



ال یخاف أحد بسبب ھذا الرجل، عبدك : "فقال داود لشاول
وأراد شاول أن یُلبس داود ." یذھب ویحارب ھذا الفلسطیني

لباس الحرب ویحمل سیفا، ولكن داود بدال من ذلك أخذ 
.مقالعھ وانتخب لھ خمسة حجارة ملساء من الوادي  



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

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

 الیوم یحبسك الرب في 
."یدّي ألن الحرب للرب  



وركض داود نحو ُجلیات، وأخذ حجرا ورماه بالمقالع،  
.وأصاب ُجلیات في جبھتھ، فسقط ُجلیات على األرض  



فأخذ داود سیف ُجلیات من غمده وقطع بھ رأسھ، فلما رأى  
.الفلسطینیون رأس ُجلیات ھربوا  



ولم یتصور شاول أن ھذا ھو داود الغالم الذي كان یھدئھ  
وجعل شاول داود رئیسا على جیشھ ثم . بعزفھ على القیثارة

 صار یغار منھ، ألن الناس مدحوا داود 
وفكر شاول في . على انتصاراتھ  

ھو بالتأكید یرید أن : "نفسھ قائال  
وبدأ شاول یراقب ." یأخذ الحكم  

.داود من ذلك الیوم                    



وعادت الحالة مرة أخرى لشاول، فعزف داود لھ لكي  
وسلّط شاول رمحھ على داود ثالث مرات لیقتلھ، ولكن . یھدئھ

. داود في كل مرة كان یھرب منھ  

وكان شاول یخاف داود 
ألن الرب كان معھ وقد 

.فارق الرب شاول  



:أما یوناثان، ابن شاول، فقد أحب داود كأخیھ، وحذره قائال  
وزوجتھ وضعت. ، فھرب داود"أبي یرید أن یقتلك"           

تمثاال في سریر داود ثم جعلتھ یھرب من النافذة في             
وعندما أتى رجال شاول في. منتصف اللیل                    

.الصباح، كان داود قد ھرب                               



وقبل . كان البد لداود أن یھرب من وجھ شاول إلى مكان بعید
ذلك كان قد قطع داود مع یوناثان عھدا، وتعاھدا على أن 

.یساعد كل منھما اآلخر  



وبعدھا . إلى اللقاء: في حزن شدید ودع كل منھما اآلخر قائال
راح یبحث داود عن مكان بعید یسكن فیھ بال خوف من أن 

.یجده جنود شاول  



"داود الراعي الصغیر"   

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

  20 – 16سفر صموئیل األول  

"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 



 النھایة

19 60 



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، والذي 
 .یریدك أن تعرفھ

عقوبة ھذه الخطیة . هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 

بعد ذلك أتى   .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن،   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

 .وسوف تحیا معھ إلى األبد
 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل  سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، 

 لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
 . ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك . لكي أحیا معك إلى األبد

 .آمین
 .  16: 3إنجیل یوحنا   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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