
واجه مشاكلك الكبيرة

 هل أنت مستعد أن تواجه مشاكلك اليوم؟

4-1: 17سفر صموئيل األول    

ََ ِف َََف ِِ هَ َوََجََع اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن ُجُيوَشُهْم لِْلَحْرِب، فَاْجَتَمُعوا ِف ُسوُكوَه الَِِّت لِيَ ُهوَذا، َونَ زَُلوا بَ ْْيَ ُسوُكو  ََ ََزِق َدمِ يَم.  َو
ََاِء اْلِفِلْسِطينِي ِ  ِمْن  َرُجٌل ُمَبارِزٌ َفَخرََج  َْي.َواْجَتَمَع َشاُوُل َورَِجاُل ِإْسَرائِيَل َونَ زَُلوا ِف َواِدي اْلُبْطِم، َواْصطَفُّوا لِْلَحْرِب لِِل

، طُوُلُه ِستُّ ََْذرٍُع   .َوِشب ْرٌ ُجُيوِش اْلِفِلْسِطينِيِ َْي اْْسُُه ُجْليَاُت، ِمْن َجتَّ

 حياتناالتحدايت هي جزء ال قتجزء من رحلَ 

 واجه داود حتدايت َمالقَ ِف حياته

 التأجيل .1
َوَلُه  َوَداُوُد ُهَو اْبُن ذِلَك الرَُّجِل األَفْ َراِتِ  ِمْن بَ ْيِت َلَِْم قَ ُهوَذا الَِّذي اْْسُُه َقسَّى) 15- 12من عدد 

َُ بَِنَْي. وََكاَن الرَُّجُل  ِم َشاُوَل َقْد َشاَخ وََكِبَ بَ ْْيَ النَّاسِ ََثَانَِي َوَذَهَب بَ ُنو َقسَّى الثَّالَثََُ اْلِكَباُر  ،ِف ََايَّ
َِ الَِّذقَن َذَهُبوا ِإََل اَْلَْرِب: ََلِيآُب اْلِبْكُر، َوََبِيَناَداُب ََثنِيِه،  َوتَِبُعوا َشاُوَل ِإََل اَْلَْرِب. َوََْْسَاءُ بَِنيِه الثَّالََث

َُ اْلِكَباُر َذَهُبوا َورَاَء َشاُوَل. َوََمَّا َداُوُد َفَكانَ وَ  ُ  ي   َشََُّ ََثلِثُ ُهَما. َوَداُوُد ُهَو الصَِّغرُي. َوالثَّالََث ْهج َ ير    ُ  َ  ْذه
َِْنِد َشاُوَل لِيَ ْرََى َغَنَم ََبِيِه ِف بَ ْيِت َلَْمٍ   (ِمْن 

 
 خالصك َهم َمر ال تؤجل فيه هو َمر

 عدم التشجيُ .2
طَفُّوا لِْلَحْرِب  َََما ِلَماَذا ََتُْرُجوَن لَِتصْ »فَ َوَقَف َوََنَدى ُصُفوَف ِإْسَرائِيَل َوقَاَل ََلُْم: ) 11- 8عدد 

ََِبيٌد ِلَشاُوَل  اْختَاُروا ألَنْ ُفِسُكْم َرُجالً َوْليَ ْنزِْل ِإَلَّ  َُُارِبَ فَ  ََََن اْلِفِلْسِطيِِنُّ، َوََنْ ُتْم  تُ َلِِن ِإْن َقَدَر ََْن  َْ ِِن َوقَ 
ََِبيًدا َوََتِْدُمونَ َنا َََلْيِه َوقَ تَ ْلُتهُ َتِصريُوَن ََنْ ُتْم لََنا  ََِبيًدا، َوِإْن َقَدْرُت ََََن  . َوقَاَل اْلِفِلْسِطيِِنُّ: «َنِصرُي َلُكْم 

َْطُوِن َرُجالً فَ نَ َتَحاَرَب » ََي َّْرُت ُصُفوَف ِإْسَرائِيَل هَذا اْليَ ْوَم. ََ يُع «َمًعاََََن  َع َشاُوُل َوَجَِ . َوَلمَّا ْسَِ
َُوا َوَخاُفوا ِجدًّا.  ِإْسَرائِيَل َكاَلَم اْلِفِلْسِطيِِنِ  هَذا اْرََت

 
َُِف َصَباًحا َوَمَساًء ََْربَِعَْي قَ ْوًما) 16عدد  ُم َوَق ََدَّ  وََكاَن اْلِفِلْسِطيِِنُّ قَ تَ 

 اإلستنكار أَ اإلستحقار .3

َََلى َداُوَد َوقَاَل:)  28َدد  َع ََُخوُه اأَلْكبَ ُر ََلِيآُب َكاَلَمُه َمَع الر َِجاِل، َفَحِمَي َغَضُب ََلِيآَب   َوْسَِ
ََ ِف اْلبَ ر ِقََِّ  » ِليَل ََ َََلى َمْن تَ رَْكَت تِْلَك اْلغُنَ ْيَماِت اْل ِهِمك   أ  ِلَماَذا نَ زَْلَت  َو ْ  َر   َ  َ   َ  َ ْهمَ  ِم   ُ ْه ِم اَن  ع 
ْ ا اَحه ْه   ل   ُ  لمك  ه تر   «.كَّن ك  نمَ  ا كَّنر ل له

ََاَل َداُوُد:  30عدد  ََِمْلُت اآلَن  َََما ُهَو َكاَلٌم »فَ   «.َماَذا 
 الشك .4

ََاَل َداُوُد ِلَشاُوَل: ) 33 -32عدد  َُُ »فَ  ََْبُدَك قَْذَهُب َو َُْط قَ ْلُب َََحٍد ِبَسَبِبِه.  اِرُب هَذا الَ َقْس
ََاَل َشاُوُل ِلَداُوَد: «. اْلِفِلْسِطيِِنَّ  ل كَّن ك  غ ال ٌم  لُِتَحارِبَُه الَ َتْسَتِطيُع ََْن َتْذَهَب ِإََل هَذا اْلِفِلْسِطيِِن ِ »فَ 

ِ اه   ْهٍ  م نهْذ  صم َ و  ر ج ل  ح   َ.» 
ل َْذا؟  ِيف هتلمِ 

1.  ْ  هللا لك يف املاض  مساعداتتِْذ

َََذِن ِمْن َقِد اأَلَسِد وَ الرَّبُّ الَِّذي »َوقَاَل َداُوُد: ) 37عدد  ِمْن قَِد ََنْ 
َُِذِن ِمْن َقِد هَذا اْلِفِلْسِطيِِن ِ  ََاَل َشاُوُل ِلَداُوَد: ف َ «. الدُّبِ  ُهَو قُ ْن

 «.اْذَهْب َوْلَيُكِن الرَّبُّ َمَعكَ »
 هللا اليت منحها لكأمكاكَّنيات نستخدام  .2

َََصاُه بَِيِدِه، َوانْ َتَخَب َلُه  40َدد  ََ ِحَجارٍَة ُمْل ٍِ ِمَن اْلَواِدي َوجَ َوَََخَذ  َعَلَها ِف  ََخَْس

َم ََنَْو اْلِفِلْسِطيِِنِ . ََدَّ ََُه بَِيِدِه َوتَ  اَل َْ ََاِة الَِّذي َلُه، ََْي ِف اْلِْرَاِب، َوِم  ِكْنِف الرُّ
 أصوات امل فشِنيجتاَل  .3

َل  ِه، أَلنَّ ََنْ فُ  فَ َتَضاَقَق َداُوُد ِجدًّا أَلنَّ الشَّْعبَ ) 6: 30صْوئيل ال يِع قَاُلوا ِبَرَجِْ  َِ َجَِ
َد ِِبلرَّبِ  ِإَلِِه. َََلى بَِنيِه َوبَ َناتِِه. َوََمَّا َداُوُد فَ َتَشدَّ  الشَّْعِب َكاَنْت ُمرًَّة ُكلُّ َواِحٍد 

4.  ُ  من عند هللااملعوكَّنه تَو
َِْطَي َلََْمَك ِلطُ تَ َعاَل ِإَلَّ »َوقَاَل اْلِفِلْسِطيِِنُّ ِلَداُوَد: ) 45- 44عدد  ُيوِر السََّماِء َوُوُحوِش فَُأ
ََاَل َداُوُد لِْلِفِلْسِطيِِنِ :  «.اْلبَ ر ِقََِّ  َوبِتُ ْرٍس، َوََََن آِت إِلَْيَك ِِبْسِم  ََْنَت ََتِْت ِإَلَّ ِبَسْيٍف َوِبُرْمحٍ »فَ 

ََي َّْرتَ ُهمْ   .َربِ  اْْلُُنوِد إِلِه ُصُفوِف ِإْسَرائِيَل الَِّذقَن 

 -----------------------------------------------أكتب مشكلتك هنا 

 واتحداها في هذا الصباح

 كنيسة الرجاء


