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  سوحةمالطاعة الم
  
  ٩الفصل 

  ٣٥العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم االختالفات بین حیاة شاول وحیاة داود: الھدف

بُّ لَِصُموِئیلَ ٧ ألَنَّھُ لَْیَس َكَما یَْنظُُر . الَ تَْنظُْر إِلَى َمْنظَِرِه َوطُوِل قَاَمِتِھ ألَنِّي قَْد َرفَْضتُھُ «: فَقَاَل الرَّ
بُّ فَإِنَّھُ یَْنظُُر إِلَى اْلقَْلبِ ألَنَّ اإلِ . اِإلْنَسانُ  ا الرَّ  )٧:١٦صموئیل ١.(»ْنَساَن یَْنظُُر إِلَى اْلَعْینَْیِن، َوأَمَّ

عندما حدث ذلك، أصبحت حیاة شاول . تسبب عصیان شاول في أن الرب ابتعد عنھ وفارقھ روح الرب
  .مضطربة ومتقلبة

كان رجل . سمة المسیطرة على داود ھي الطاعةال. كانت حیاة داود على العكس تماما من حیاة شاول
في الوقت الذي كانت فیھ حیاة شاول مضطربة ومتقلبة بسبب انفصالھ عن . حسب قلب هللا یفعل إرادة هللا

  .  هللا، كان هللا یعطي كل شيء لداود، ألن داود ركز على الطاعة أما شاول فركز على العصیان
  .دیق، واألھم من كل ذلك كان یوصف بأنھ رجل حسب قلب هللاكان داود راعیا، وموسیقي، وقائد، وص
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أفضل إجابةاختر

كما یھتم هللا بمظھرنا الخارجي یھتم أیضا بنقاء قلوبنا؟ خاطئةصحیحة أو  -١
 .ملكا على الفور بعد مسحھ صموئیل؟ أصبح داودخاطئةصحیحة أو  - ٢
 .داود لیكون ملكاسنوات في إعدادهللا ؟ قضى أو خاطئةصحیحة - ٣

 .إجابة واحدة لكل سؤال ما لم یذكر خالف ذلك ، اختر

 )اختر كل ما ینطبق(صف دیفید ؟ تأي من الكلمات التالیة  -٤
صالح -أ

ضعیف -ب 
موسیقي -ج 
مطیع -د 
قوي و شجاع -ه 
وسیم -و

متردد -ز 
خائف -ح 
بطل -ط 

 )كل ما ینطبقاختر (؟ أي من الكلمات التالیة تصف شاول .٥
صالح -أ

مجنون بالشك -ب 
مخلص -ج 
قوي -د 
ضعیف -ه 
غیور -و
عاص -ز 
موسیقي -ح 
متشدد –ط 

 ؟ولیاتجاوددل قاتلماذا  - ٦
 .ولیاتجیعتقد انھ أقوى من كان -أ

 .سیستسلمولیاتجكان یعتقد أن -ب
 .یحصل على رتبةیرید أن كان -ج
 .غضب بسبب تعییر هللا وشعب -د

 ؟كیف یشعر رجال داود نحوه -٧
 .أوفیاء جداكانوا  -أ

 .منھ أبدوا استیاءھم -ب 
 .یشاؤون أن یكون شاول أفضل -ج 
 .كانوا یخشون منھ -د 
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تصف عالقة داود بیوناثان؟كیف  - ٨
غیر اخالقي -أ

منافسة -ب 
صداقة جمیلة -ج 
مثل أب وابنھ -د 

 ؟لماذا ھرب داود من الملك شاول -٩
 .قتل داودأن یوالده منطلبناثان وی -أ

 .داود ضد شاول واضطر إلى الفرارأخطأ  -ب 
 .اود ال یرید أن یكون، ولكن دیرید أن یجعل داود ملكاشاول -ج 
 .اختار داودألن هللاكان شاول غیور بجنون  -د 

 ؟عندما كان فارا من وجھ العدالةداود ماذا كتب -١٠
سفر راعوث -أ

یةسیرتھ الذات -ب
العدید من المزامیر -ج
رسائل إلى مؤیدي شاول -د

 )ل ما ینطبقاختر ك(؟ ي استخدمھ هللا إلعداد داود لیكون ملكاما الذ -١١
 .ثمانیةالكان األخ الصغیر، أصغر من  -أ

 .األغنامرعایةكان لدیھ وظیفة مملة من  -ب
 .الجیش لھزیمة العمالقكان علیھ أن یقود -ج
 .في قلعة الملكموسیقارحصل على وظیفة -د

ماذا فعل هللا وعد داود؟ -١٢
كل آسیاعلى لجعلھ ملك  -أ

ساللتھ إلى األبدیبقي -ب
لداود ببناء المعبد السماح  -ج
قطع ذریتھ تمامای -د

"عمالقة "حجبتھا عن هللا؟ أي ؟ ھل ھناك مناطق تعتقد انھ یرى، ماذا عندما ینظر هللا في قلبك
 ؟یمكنك تخصیص أكثر من قلبك لھكیف؟ ھل تواجھھا -بر إیمانك تختصعبةف وظر

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 .لتعرفھ وتحبھإلیكنھ سعى ألشكره أ.داودأسأل هللا أن یعطیك قلب مثل 
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عندما نظر إلى ، ، من خالل صموئیلا رأى هللاشاول مع مإلى الناس عندما نظروا  قارن بین ما رآه -١

، ترجمة المعتمدةال، أو في اباة والتحیزخطیة المح یعقوبما یسمیھ بقارن ھذا ). ٧:١٦صموئیل  ١( داود
  . )٩- ١:  ٢یعقوب ( األشخاص احترام خطیئة تسمى 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  في قلب داود؟  نظرهللا عندما  رأى ماذا -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  شرح اعلى ما تعتقد أنھ في قلوبھم ؟  مأ) الظواھر أو األقنعة(للناس على أشخاصھم تقییمكم یقوم ھل  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
أي أكثر من إسرائیل  فيملك التي تأھلھ أن یكون أفضل اود دلقیادة ال ومواھباذكر الملف الشخصي  -٤

  . وقت مضى
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عندما كان شابا مراھقا، وعلیھ أن یقتل  ،ثقتھ افعھ، ومن جاءتد ذا كان، ماقاتل داود جولیاتعندما  -٥

  أقدام ؟  ٩عمالق 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟كیف كان داود/ منلنا عن  تقول؟ ماذا أین معظم كتابات داود -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كثیرا، وماذا  یكره داودشاول  كان، لماذا داودشخصیة  فيالتكامل ناظرا إلى تفكك شخصیة شاول و -٧

  ؟ شخصیة داود عندما رفض قتل شاول عن نفھم
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


