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 رحمت خدا، نجات ما
 جکی اوسچ 

 

 های اول و دوم سموئیل، اول و دوم پادشاهان، هایی از کتابداستان

 اول و دوم تواریخ

 

 کند خدا به دل نگاه می –و سموئیل  داوود :۱درس 

 جنگ از آنِ خداست  –و فلسطین  داوود: ۲درس 

 او بود خداوند با  – ، ابیجایل، و شائولداوود: ۳درس 

 خداوند، خدای اسرائیل است  – و اسرائیل داوود: ۴درس 

 اسرائیل بر ضد خداوند گناه کرد  –  سلیمان و پادشاهان: ۵درس 

 خداوند خداست؛ او را پیروی کنید  – ایلیا و الیشع: ۶درس 

 

 (۱۱: ۱۱۹ام...« )مزمور  »من کالم تو را در قلب خود نگاه داشته
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 شروع کنیم  

نظیر است و  کنید که بقیة زندگی شما را شکل خواهد داد. این سفر برای شما کامال تازگی داشته و بیشما سفری را آغاز می

مقدس خواهد داشت. تعهد و کوشش شما در این  نقش مهمی را در اشتیاق و عالقة شما در رشد و درک کتابی به نام کتاب

 کند.  دا از طریق کالمش با شما گفتگو میسازد زیرا خدرس، زندگی شما را پر بار می

 شود لوازم زیر را تهیه کنید: برای مطالعة این دورة آموزشی توصیه می

 این دورة آموزشی: رحمت خدا، نجات ما. -۱ 

اگر    .ESV (English Standard Version)مقدس انگلیسی  در صورت لزوم کتاب  .مقدس فارسیکتاب  -۲ 

 االمکان:کنید، به دنبال کتابی باشید که حتیمقدس جدیدی تهیه میکتاب 

 الف. پایین هر صفحه ارجاعات داشته باشد.  

 شود، و مقدس یافت مییک فرهنگ لغات داشته باشد که معموال در پشت کتابب.   

 پ. چند نقشه که آنها هم معموال در انتهای کتاب هستند.   

 مداد و یا خودکار.  -۳ 

 برای یادداشت.  های کوچککارت -۴ 

در شمارة   که  ابزاری  مطالعهذکر شده  ۲با  برای  شما  به صورت  به  تان  اند  تا  باشید  آماده  و  شد  خواهید  تامین  کافی  اندازة 

مطالعة    با مقدس است، شاید بخواهیدبرخورد شما با کتابدر هر صورت، این اولین  آمیز از این دروس عبور کنید. اگرموفقیت

دهد که برای کمک به شما در پرورش  های راهنمایی را ارائه میزاراین مطالعه ابمقدس شروع کنید.  کتاب  عنوان کند و کاو

مقدس را  کند و کاو کتابکند. تری تبدیل میمقدس مطمئنآموز کتاباند و شما را به دانشتان طراحی شدههایدادن مهارت

( دریافت کنید. اگرچه  www.crosscm.orgکراس کانکت )  و بدون هیچ تعهدی از وبسایت  رایگانتوانید به صورت  می

 این درس پیشنهاد شده، اما برای موفقیت در مطالعة رحمت خدا، نجات ما الزامی نیست.  

 

 

 

 

 

http://www.crosscm.org/
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عالمت  کتاببرای  در  کتابمقدسگذاری  این  نکنید.  تردید  یادداشتتان  با  است.  مطالعه  برای  شما  ها، مقدس 

. شما  آن را متعلق به خود کنیدها  گذاریمات و عالمتبا ماژیک، دایره کشیدن دور کل  وطخطها، مشخص کردن  کشیخط

 تان از یک دفتر یادداشت یا تبلت استفاده کنید.  ن مسیر مطالعهممکن است بخواهید برای نوشتن افکار، سواالت و دنبال کرد

مطلب بدون و  از پس  اند تا شما بتوانید خودتان یاد بگیرید. با مقداری نظم شخصی مطالب برای مطالعه نوشته شده 

ا به اشتراک خواهید  های جدید ربر خواهید آمد. همزمان، شما اطالعات جدید به دست خواهید آورد، دیدگاهیا با کمی سختی 

ه شوید تا ببینی این پاسخ شما تشویق میپرسید که مستلزم پاسخ خواهند بود. با پیشبرانگیزی میگذاشت، و سواالت چالش

 دعوت کنید.    یکدیگرالعه با ططور جدی بخواهید از چند دوست برای م 

تان آمادة  قلب ،کندش با شما صحبت میکالم تان لذت ببرید. امیدوارم وقتی که خدا از طریق امیدوارم که از مطالعه 

، خداوند و  مقدس شما را از محبت عظیم او که از طریق پسرش عیسای مسیحهای کتابدریافت باشد. امیدوارم این داستان

 دوباره مطمئن کند.    به شما داده شدهمان دهندهنجات
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 اول درس 

 کند خداوند به قلب نگاه می 
 و سموئیل  داوود  -۱۶اول سموئیل 

 

 اولبررسی اجمالی درس 

 

 

 بررسی  

 ۵         مقدمه 

 ۶       ۱۶: اول سموئیل ۱درس 

 7      وظیفة جدید سموئیل  •

 ۸       ضوابط خدا •

 9       خدمت به پادشاه  •

 ۱۱      عدم اطاعت ارادی سموئیل  •

 ۱۳      لذت بردن در ارادة خدا  •
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 مقدمه

های دیگر روی زمین توسط یک پادشاه اداره  مانند ملتخواست  ، آموختیم که اسرائیل می«ارادة خدا، راه ما»در بخش قبلی  

شان برای زندگی کردن به صورت منحصربفرد به شان جایگزین خواستههای اطرافبه ملت  شباهتشود. خواستة آنها برای  

درخواست  . تحت قانون و سلطنت او داشتند  امنِ زندگیِ  کی  و به عنوان فرزندان او متعلق به خدا بودندکه   شد  عنوان مردمی

های زندگی کردن  شان بود. بعد از اخطار دادن به آنها دربارة سختیآنها برای پادشاه، در اساس، رد کردن خدا به عنوان پادشاه

وئیل نبی توسط خدا راهنمایی شد تا شائول پادشاه را  خواستد را به آنها داد. سمتحت حاکمیت یک پادشاه، خدا آنچه که می

چه دستت به جهت عمل نمودن  هررا داد و او را با این سخنان دلگرم کرد، »  ود برای قومش تدهین کند. خدا به شائول روح خ

 ، زیرا خدا با توست.«  خود به عمل آور ییهمان را با توانا ابد،یب

 

بینیم.  شود اعمال خودخواهانة او از نا اطاعتی و شکستش در نگه داشتن احکام خداوند را میکمی بعد از اینکه شائول پادشاه می

در نهایت شائول کالم خداوند را رد کرد و خداوند هم او را از پادشاهی رد کرد. خدا از اینکه شائول را پادشاه اسرائیل کرده بود  

 را از گرفت.  غمگین شد و روح خود 

 

گیرید که پادشاه بعد کجا بود و ضوابط خدا برای  در این درس خدا به دنبال مردی است که موافق قلب خودش باشد. یاد می

قرار  پادشاه    شائولکند و مورد لطف  از او استفاده میاین پادشاه جدید تدهین شده را خواهید دانست. ببینید که خدا چطور  

 بینی کنید. از انتخاب شائول به عنوان اولین پادشاه اسرائیل را پیشگیرد. پشیمانی خدا  می
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 ۱بخش 

 

سموئیل به رامه و شائول به خانة خود در جبعه رفتند.  (.  ۱۵از هم جدا شدند )اول پادشاهان پادشاه   شائولسموئیل و  مقدمه: 

او نرفت. خداوند از اینکه شائول را پادشاه کرده بود و   اگرچه سموئیل برای شائول سوگواری کرد، اما هرگز برای دیدن دوبارة

 حاال او را از پادشاهی اسرائیل رد کرده بود سوگواری کرد. 

 

گوید  به ما می  ۲۶:  ۱۵مهم است که متوجه باشیم این خداوند نبود که قدم اول برای رد کردن شائول را برداشت. اول سموئیل   

خواست به عنوان پادشاه اسرائیل با او برقرار کند رد  ای را که خدا میشائول رابطهکالم خداوند را رد کرد.    که ابتدا سموئیل

 رای رد کردن خدا، خدا او را به عنوان پادشاه رد کرد.  شائول ببه دلیل تصمیم   کرد.

 

 را بخوانید.   ۱۳-۱: ۱۶داستان ادامه دارد. اول سموئیل تکلیف: 

 خدا سموئیل را کجا فرستاد؟   •

 چرا او فرستاده شد؟  •

 او چه کاری انجام داد؟  •

 

 تمرین:

 سوال خداوند از سموئیل چه بود؟  ۱. در آیة ۱ 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خواست که  د و او می. خدا وظیفة جدیدی برای سموئیل دارد. او آماده بود تا پادشاه جدید اسرائیل را تدهین کن۲ 

 چه بود؟  ۱سموئیل شخصی را که او انتخاب کرده بود تدهین کند. فرمان خدا در میانة آیة  

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ
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  ۱:  ۱۰است که پادشاه جدید در شرف تدهین بود. در اول سموئیل  حقة خود را از روغن پر کن« به این معنفرمان »تعلیم:  

کند تا پادشاه و رهبر میراث خدا یعنی اسرائیل شود. به استفاده از روغن که بر روی  خوانیم که سموئیل شائول را تدهین میمی

نی که این فرد برای یک  ای برای مردم بود به این معوسیلة روغن نشانه ه  سر شائول ریخته شد توجه کنید. تدهین کردن ب

شائول در نظر گرفته شده بود و حاال مردی جدید در شرف این بود که برای   ۱۰هدف مقدس کنار گذاشته شده است. در باب 

 استفادة مقدس خدا کنار گذاشته شود.  

 

 تمرین:

 . خدا سموئیل را کجا فرستاد؟ ۱

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 را مرور کنید. به شجرنامة خانوادگی دقت کنید.   ۲۲و  ۲۱: ۴شخصیت نا آشنایی نیست. روت . یسی  ۲ 

 الف( روت و بوعز والدین ــــــــــــــــــــــ هستند.    

 ب( نعومی مادر مادربزرگ ــــــــــــــــــــــ است.    

 ـ پ( چه کسی پسر یسی است؟ ـــــــــــــــــــ  

 (؟ ۱لحم فرستاده شد )آیة . چرا سموئیل به بیت۳

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۲. ترس سموئیل چه بود )آیة  ۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . خدا سموئیل را راهنمایی کرد که چه کاری انجام دهد و چه بگوید؟ ۵

ـ الف(    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ    ـــــــــــــــــــــ

ـ    ب( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ    ــــــــــــــــــــ
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 ای سموئیل چه بود؟ دستورالعمل ویژة خدا بر ۳در انتهای آیة . ۶

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نجا بزرگان شهر را مالقات کرد. بی شک، آنها نگهبان بودند  لحم رسید و آ( و به بیت۴. سموئیل اطاعت کرد )آیة 7

 چه چیزی از سموئیل پرسیدند؟   ۴و زمانی که سموئیل رسید در ورودی شهر جمع شده بودند. آنها در آیة  

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چرا آمده بود؟  (؟ او ۵. سموئیل به آنها چه گفت )آیة ۸

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . دستورالعمل و دعوت او برای بزرگان چه بود؟ 9

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کرد چه کسانی بودند؟ آنها را دخیل. بقیه افرادی که او ۱۰

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

 

لحم نزد یسی فرستاد تا پادشاه جدید را تدهین کند. اگر شما از جانب خدا سموئیل را به بیتل برانگیز: امسوال ت

دادید چه بود؟ فراموش نکنید که بودید تا انتخاب را انجام دهید، معیارتان برای انتخابی که انجام میخدا فرستاده شده  

 تان از پادشاه اول را در نظر بگیرید. ناامیدی

ـ الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 ـــــ ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ.   ــــ

ـ ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بیایید ببینیم خدا چه کسی را انتخاب کرد... تمرین: 

 سموئیل چه کسی را دید؟   ۶در آیة . سموئیل به دنبال انتخاب خدا است.  ۱ 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . نظر سموئیل دربارة آن مرد چه بود؟ ۲ 

ـ   ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خواهد که چه چیزی را در نظر نگیرد؟  خدا از سموئیل می 7. در آیة ۳ 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 را ببینید.  ۲: 9دانیم؟ اول سموئیل . ما چه چیزی دربارة ظاهر و قد پادشاه شائول می۴ 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 را   7دهند. یادآوری آیة  بت به ذهن خداوند ارائه میسبینشی ن. خداوند الیآب را رد کرد. کلمات بعدی ۵ 

 بنویسید:  

ـ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۱۰- ۸سرهایی که یسی نزد او آورد چه بود )آیات . واکنش سموئیل به هرکدام از پ۶ 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پرسد؟ سموئیل از یسی چه می ۱۱. در نهایت، در آیة 7 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

 . پاسخ یسی چه بود؟ ۸ 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ۱۱. رهنمود سموئیل چه بود؟ )آیة 9 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

 چطور توصیف شده است؟   ۱۲کرد نزد او آورده شد. او در آیة اقبت میترین که از گوسفند مر. و جوان۱۰ 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ـ ــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انجام دهد؟  . خداوند به سموئیل دستور داد تا چه کاری۱۱ 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۱۳به ما گفته شده )آیة   داوود تدهین کرد. چه چیزی دربارة   را در حضور برادرانش  داوود. سموئیل ۱۲ 

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ



11 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

 به ما گفته شده؟   ۶:  ۱۱دربارة شائول در اول سموئیل این آشناست. چه چیزی  

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ۱۳رفت )آیة  ــــاش در ــــــــــــــــــــــ. وقتی ماموریت سموئیل تمام شد، او به سمت خانه۱۳ 

 

را    7کنید؟ آیة  به قلب یک فرد به ظاهر او نگاه میبینید که به جای نگاه  آیا خودتان را می:  بسپاریمبه خاطر  

برای   کوچک  یادداشت  کاغذ  یک  میتکلیف  این  روی  مستقیم  مشاورة  یک  سموئیل  به  خدا  »بنویسید.  به  دهد: 

خورد؛  به ظاهر فرد فریب میگاه  .« انسان با ننگردیچونکه خداوند مثل انسان نم...  قامتش نظر منما  یاش و بلندچهره

 دارد.  ها، شخصیت، و ذات فرد را نگه میقلب ارزششناسد. کند، و قلب را میکند، جستجو میخداوند نگاه می

 گوید که چه کاری انجام دهد؟  . خدا به سموئیل می۱ 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

 کنیم تا آن را ببیند؟  چطور برای دیگران آشکار می. ما قلب خود را ۲ 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید؟ به ما میدربارة یک فرد  چه چیزی . قلب۳ 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آموزند؟ کنم دیگران چه چیزی دربارة من می. وقتی قلبم را آشکار می۴ 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



12 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

تجربه تلقی  ناچیز و بی  اند. هر دوی آنها  شائول و سموئیل شبیه بودهتا به اینجا بعضی چیزها در :  توجه  نکتة قابل

 شدند. می

 آموزیم؟  چه چیزی دربارة شائول می ۲۱: 9در اول سموئیل   .۱

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

 آموزیم چه هستند؟ می ۱۱: ۱۶در اول سموئیل    داوودارة . دو موردی که درب۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ الف(ـ   ـــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب(    ـــــــــــــــ

 چه چیزی دربارة این دو به ما گفته شده؟  ۱۲: ۱۶و اول سموئیل  ۲:  9. در آخر، در اول سموئیل ۳

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ۳بخش 

دهند  . آیات بعدی نشان میداوودرا تمام کردیم، بین شائول و    انهای بین این مردبه تازگی بررسی شباهتمقدمه:  

آموزیم که به خاطر عصیان، می  ۲۶و    ۲۳:  ۱۵های بین آنها را به وجود آورد. در اول سموئیل  چیزی تفاوتچه  که  

نتیجة دیگری از اعمال    ۲۳- ۱۴:  ۱۶اول سموئیل    تکبر، و نا اطاعتی شائول، خداوند او از را پادشاهی اسرائیل رد کرد.

 دهد. شائول را نشان می

 را بخوانید.  ۲۳-۱۴:  ۱۶اول سموئیل یف: تکل

 چه چیزی جانشین روح خدا شد؟  •

 ؟ چه کسی به خدمت شائول خوانده شد  •

 از او خواسته شد چه کاری انجام دهد؟  •
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 تمرین:

 (؟  ۱۴. چه چیزی از شائول جدا شد ) آیة  ۱

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

روح جدید   (. روح خدا از شائول دور شد و روح بد بر او آمد. این ۶:  ۱۱به شائول قدرت بخشیده بود )اول سموئیل  خدا  . روح ۲

 (.  ۱۴)آیة ساخت که این روح بد او را ـــــــــــ می و مخرب تاثیر متفاوتی روی او داشت. به ما گفته شده است

در حال  چه اتفاقی در حال افتادن است. راه حل آنها برای روح  کرد متوجه شد  گزار شائول که از او نگهداری میخدمت.  ۳

 (؟  ۱۶-۱۵عذاب شائول چه بود )آیات  

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که ساز    فردی  شناسایی و آوردن خواهد که اقدام به  کند و از نگهانان خود میموافقت میکه شائول    بینیممی  ۱7. در آیة  ۴

 (؟  ۱۸گوید )آیة  میچه   داوودشناسد، پسر یسی. او دربارة  را می داوودنوازد نزد او کنند. یکی از نگهبانان چنگ را به خوبی می

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف( 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ، و  ـــــــــــــــــــــــــــــــب( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

 ، و  ــــــــــــــــــپ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

ـ   ت(  و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد؟ شائول چه کاری انجام می ۱9. در آیة ۵

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واکنش یسی چیست؟  ۲۰در آیة . ۶
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به سخاوت و احترامی که یسی برای پادشاهش قائل بود توجه کنید.  

 گوید؟ به ما می پادشاه شائولبه  داوودخدمت چه چیزی دربارة  ۲۱. آیة 7

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گیریم؟  یاد می  داوودشائول و   . چه چیزی دربارة رابطة۸

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۲۲چه سوالی پرسید )آیة   داوود . شائول از یسی پدر 9

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  داوود(. ۲۳آید دارد )آیة هایی که روح بد از طرف خدا بر او میرسد که شائول راه حلی برای زمان. به نظر می۱۰  ــــــــــ

ـ ـــــ  رفت.گ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود و روح بد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شائول

 

از اطاعت ما از  کنیم چقدر حق با ماست، خدا  اطاعت ما از کالم خدا برای خداوند مهم است. مهم نیست که فکر می:  تعلیم

دهد که ما را از شریر و خطر  کند و مسیر را نشان میماست. کالم او ما را راهنمایی میبرد. کالم او هدیة او به  او لذت می

او تمام روزهای زندگیکند.  حفظ می میمان که میهایکالم  محافظت میآیند و  را  ده فرمان را    ۲۰کند. در خروج  روند 

به عنوان یک جامعه در کنار هم زندگی کنند و    تا بتوانندتوسط خدا به مردمش داده شدند    امینخواندیم و آموختیم که فر

آمیز خود آنها را  شان منعکس کنند. فرامین خدا بهترین او برای آنها بود و با قلب محبشان به خدا را به دنیای اطراف محبت

شان  به عنوان خدایاو    دهندة رد کردنداده بود و با این حال اسرائیلیان انتخاب کردند که نا اطاعتی کنند. نا اطاعتی آنها نشان

 بود. 
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بینیم که او هم، با تمایل انتخاب کرد که از کالم خداوند سرپیچی کند. هیچ چیزی به اندازة  کنیم میوقتی به شائول نگاه می

شود  به ما یادآور می  ۲۳شود. اول سموئیل  مان از او نمایان میکند و این اعتماد در اطاعترا خشنود نمی  وخداوند ا  اعتماد ما به

، بازتاب قلبی است که خدا و  خداغرور است. باید متوجه باشیم که نا اطاعتی نسبت به صدا و کالم    که نا اطاعتی عصیان و

 کند.  اقتدار او را رد می

 

 ۴بخش 

 تامل:

 کنند؟  تر میهایی هستند که توجه به کالم خداوند را برای من سخت. چه چیزهایی وجود دارند و چه زمان۱

ـ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م من ...دهکند گوش می. وقتی به صدای خدا که از طریق کالمش صبحت می۲

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

راه بهتری از  آموختیم که آدم و حوا در این مورد که    ۳  . اطاعت از خدا به عنوان اختیار برای همه سخت است. در پیدایش۳

خواهیم در مورد خودمان اینطور  نمی. عصیان و غرور مفاهیم دشواری هستند.  اند فریب خوردنداطاعت از صدای خدا پیدا کرده

به عنوان پادشاه بود. آیا رد   خدارد شدن او توسط  م که چنین افرادی هستیم. نتیجة رد کردن کالم خدا توسط شائولیفکر کن

ای  خودتان باشد؟ چه چیزی گفته یا انجام شد؟ برای نتیجهاید؟ رد شدنی که به خاطر عصیان یا غرور  دهشدن را تجربه کر

 شد؟ متفاوت چه چیزی باید گفته و یا انجام می

 

را مرور کنید. )لطفا توجه    ۱کند. تکلیف حفظ کردنی مزمور  با ما صحبت می  ۱یک بار دیگر، مزمور  :  به خاطر بسپاریم

است وقت بگذارید و این مزمور اول را روی یک کاغذ یادداشت بنویسید و متعهد    ۱تان به مزمور  اگر این اولین ارجاعکنید:  

...« خداوند از  خداوند است عتی بلکه رغبت او در شرخاص کنید. » توجهدو آیه باشید که این شش آیة کوتاه را حفظ کنید.( به 

 برد. چرا اطاعت برای خداوند اینقدر مهم است؟ اطاعت ما از کالمش لذت می

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برد. لذت  دارد در اطاعت از او و تفکر در کالم او لذت میگوید شخصی که در رابطه با خداوند قدم بر میبه ما می ۲:  ۱مزمور 

افرادی که در رابطه با خدا    یعنی   -  کنندگان نیست ناهکاران، و استهزاهای شریران، گدر فعالیت تمشارک  از بزرگ این شخص  

 بریم. برد و ما از او لذت میاز او خدا از ما لذت میمان به خدا با اطاعت شان دادن محبتنیستند. به این فکر کنید که با ن

 

خواهم مسئول باشم. من  های عصیان و غرورم را اعتراف کنم. من میای خداوند، پدر مهربان، برایم سخت است که راهدعا:  

که با اطاعت به کالم تو    کنم چه کاری باید انجام دهم و چه کاری را نه. اما، در حالی خواهم همان باشم که تعیین میمی

باشد که اطاعت کردن از تو و احترام گذاشتن به کالمت تمام  کنم.  نود میآموزم که من تو را خشدهم این را میپاسخ می

ـ ــــــــــــــها را در تو پیدا کند.  ترین شادیام را روشن کند. مرا از محبتی سرشار کن که بزرگروزهای زندگی  ـــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
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 دودرس 

 خداوند است جنگ از آن
 و فلسطین  داوود – ۱۷اول سموئیل 

 ۲درس اجمالی  بررسی 

 

 بررسی 

 ۱9         مقدمه 

 ۱7: اول سموئیل ۲درس 

 ۲۰      هیکل فلسطین قوی  •

 ۲۱     زند طلبی خود را فریاد میجلیات مبارزه •

    ۲۳        زره انسان •

 ۲۵        زره خدا  •

 ۲۶       دهد نجات میخداوند  •

 ۳۵         خاتمه  •
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 مقدمه

فخر از  اسرائیلیان  شدند.  مواجه  فلسطینیان  و  جلیات  با  اسرائیلیان  و  شائول  بعد  مبارزهچندی  و  جلیات  طلبی  فروشی 

شان فلسطین دخیل  اسرائیل در جنگ علیه دشمن لشکرزده شده بودند. اسرائیل از چه چیزی غافل شده بود؟ چرا وحشت

کرد. داستان ممکن  خدای زنده به بار آورده بود را تحمل نمی  لشکرای که جلیات برای رسوایی داوودنشدند؟ به هر حال، 

ند؟  چه بود؟ سالح او چه چیزهایی بود داوود  ه تان آشنا باشد اما آن را طوری بخوانید که انگار بار اول است. زراست برای

 هیکل فلسطینی چه بود؟  نتیجة جنگ با قوی
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 بخش اول

 

  داوود مقدس. این داستان  های کتابترین داستانهستیم، یکی از معروف  ۱7در شرف شروع مطالعة اول سموئیل باب تعلیم:  

 و جلیات است.

تر مورد توجه  ترین پسر یسی. آثار برابر و کمچوپان، کوچک  داوود است،   پسر جوان   داوود، آنژ تصویری کلی از   اثر میکل  داوود

 اند. ز ساخته شدهسامجسمه یقرار گرفته توسط وروکیو

 

این پسر جوان حاال به  (.  ۱۳:  ۱۶او روغن بر سرش ریخت )اول سموئیل    انسموئیل نبی در اطاعت از خدا در حضور برادر

قدرت بر او آمد.    باعنوان پادشاه اسرائیل تدهین شده و برای اهداف خدا کنار گذاشته شده بود. او همانی بود که روح خدا  

های زیادی باید بگذرد تا او بر تخت پادشاهی به عنوان پادشاه حکمران ه اسرائیل تدهین شد اما سالاگرچه او به عنوان پادشا

 اسرائیل بنشیند. 

 

اند. سوکوه، افسدمیم، عزیقه و درة ایاله همه در ساحل دریای  استفاده شده  ۳-۱:  ۱7تعدادی اسم عجیب در اول سموئیل  

واقع شده نقشهمدیترانه  از  بسیاری  کتاباند.  نمیهای  نشان  داشتهمقدس  قرار  کجا  باستانی  شهرهای  این  هر  دهند  در  اند. 

در شمال    یافا  نیب  ترانهی که در امتداد ساحل مد  نیاز زم  یکینوار باردهند.  نشان می  سرزمین فلسطین راصورت، بسیاری از آنها 

رقبای اصلی اسرائیل اشغال شده بود. در سراسر اول و دوم سموئیل   ،. این سرزمین توسط فلسطینیانو غزه در جنوب قرار دارد

 اسرائیل بودند. علیه   به فلسطینیان اشاره شده است، که اغلب در حال جنگ یا مانور

 

ای که  شان قرار داشت تپهاسرائیل هرکدام در روستایی که بین لشکرفلسطین و   لشکر به ما گفته شده که   ۳:  ۱7در سموئیل  

قرار شده بود. اگر تا  و جلیات بر داوودای است که برای داستان این صحنهمخالف دیگری واقع شده بود را اشغال کرده بودند. 

های جدید داستان را که قبال اید، ممکن است بخواهید قسمتان را آنگونه که در اول سموئیل آمده نخواندهبه حال این داست

  قدرشناسی   یک  آوری شده ممکن است دیدگاهی جدید وها و قطعات جمعدانستید در دفتر خود یادداشت کنید. این قسمتنمی

 .  انجام شد داوودان یعنی که از طریق این چوپان جوبدهد آسای خدا تازه برای کار معجزه
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 تکلیف: 

 آورید را بنویسید.  ها، کلمات، و غیره به خاطر میشخصیتقایق، ح - ای کوتاه از چیزهایی که دربارة داستان. خالصه۱

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

ـ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرستی از  کنند بنویسد و برای خود  را بخوانید. جمالت، عبارات، و کارهایی که جلیات را توصیف می  ۱7. اول سموئیل  ۲

 گیرید تهیه کنید. یاد می داوودچیزهایی که دارید در مورد 

 

 تمرین:

 ها او را داشتند توجه کنید: فلسطینیکنند. به این مرد که جلیات قهرمان فلسطینیان را توصیف می 7-۴. آیات  ۱

 الف( ظاهر او:  

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :وا  هرب( ز

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

 پ( سالح او:  

ـ ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

 قدرت او:  ت( 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 گیری شما چیست؟  . بعد از این مشاهدات نتیجه۲

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه کسانی نیروهای مخالف بودند؟   ۸. از دیدگاه جلیات در آیة  ۳

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داد. جلیات چه چیزی را بر اسرائیل فریاد زد؟  . جلیات مردی بود که شکست می۴

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای که  شخصیتمام ضمایر دید. زیر . جالب است که به این موضوع توجه کنیم که چطور جلیات خودش را در مرکز نبرد می۵

 استفاده کرده خط بکشید.   ۱۰ ،9،  ۸جلیات در آیات 

 (:  ۱۰شود )آیة . جلیات با چالش مواجه می۶

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کرد قرار است با چه کسی بجنگد؟  جلیات فکر می. 7

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داند؟ . حاال جلیات چه چیزی را می۸

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 کار برده شده است؟  ه را بخوانید. چه کلماتی برای توصیف اسرائیلیان ب ۱۱. آیة 9

 و   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در هم  اند. این کلمه به معنی این است که چیزی یا شخصی  زده استفاده کردههای دیگر از کلمة وحشتتوجه کنید: ترجمه

شود که کسی  شکسته شده باشد. در هم شکستن ممکن است به دلیل خشونت، سردرگمی، یا ترس به وجود بیاید و منجر  

 د.  زده شوبترسد، دلسرد شود، یا وحشت

ها عبارتند  کل این داستان مثل یک بازی روانی باشد. تیمرسد  به نظر میاست؟ چه خبر است؟    وقوعچه اتفاقی در حال  تامل:  

لباس جنگی، قامت، زره،  جلیات مقابل اسرائیل با  .  پادشاه  شائولشان جلیات در برابر سرائیل و  ها به همراه قهرماناز فلسطینی

 کرد ظاهر شد. چه کسی ممکن است نترسیده باشد؟  که در جلوی او حرکت میداری سالحسالح، قدرت، و حتی  

اساس به نظر    زد. دراسرائیل فریاد می لشکر. جلیات نه تنها برای جنگ ملبس و مسلح شده بود بلکه حاال ایستاده بود و به ۱

بهترین مردتان را بفرستید  د، »بیایید آسان بگیریم. من برای فلسطینیان خواهم جنگید و شما هم  گویرسید که اینطور میمی

مطیع اسرائیل خواهند شد و اگر شما  تا برای اسرائیل بجنگد. و باشد که بهترین پیروز شود. اگر من شکست بخورم فلسطینیان  

ای دقت کنیم که قهرمان اسرائیل چه کسی  دقیقهت که برای شکست خوردید اسرائیلیان به ما خدمت خواهند کرد.« مهم اس

 خوانیم؟ بارة او میچه چیزی در ۱۱: ۱7در اول سموئیل (. ۲: 9است )اول سموئیل 

ـ ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شدید؟  زده  العمل او نسبت به جلیات تعجبزده شده و بسیار ترسیده بود. آیا از عکس. آمده است که پادشاه اسرائیل وحشت۲

باید بین مردم و  ای  العملی نشان دهد؟ وقت بگذارید و فکر کنید که چه رابطهعکسانتظار دارید که پادشاه و رهبر شما چه  

 پادشاه وجود داشته باشد: 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

ـ  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

از چه   ،دیدیشن دیدید و دعوت به چالش جسورانة او را میپیکر مسلح را میاسرائیل بودید و این فرد غول لشکر. اگر شما در ۳

 کردید؟ کلماتی برای توصیف خودتان استفاده می

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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 سواالت کاربردی:  

 شوم چه چیزهایی هستند؟  . برخی از چیزهایی که با آنها مواجه می۱

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــآیند؟  وجود میه  . وقتی درگیری زندگی باالست، چه احساساتی در من ب۲  ــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اند واکنش نشان دهم؟  وجود آوردهه ها برایم بهایی که این درگیری. چطور باید به چالش۳

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زنند چیست؟  که بر سرم فریاد میها . احساسم نسبت به شیوة واکنشم به این درگیری۴

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

کنم که در هم  شوم. احساس میزده میشوم وحشتهای زندگی مواجه میای خداوند، باید اعتراف کنم اغلب که با غولدعا:  

دانم که در  آید. من فقط میها میاشکال و اندازه  ام. غول من به تمامروم، و شکست خوردهای میشکنم، از ترس به گوشهمی

دهندة من. تو همانی هستی که با کنم تو زره و ناجی من هستی، نجات برابر آنها قدرتی ندارم. مرا ببخش که فراموش می

 کنی. تو قهرمان من هستی.  که از من مراقبت میجنگی. متشکرم ام به جای من میهای زندگیغول

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

 

 را بخوانید.  ۱7اول سموئیل تکلیف: 

 

 تمرین: 

همراه با  ها پیشرفت کرده بود. او هشت پسر داشت. به ما گفته شده که سه پسر بزرگ او  ، در طول سالداوود. یسی، پدر  ۱

ـ ـ (. اسم سه پسر ــــــــــــــــــــــــــ۱۳-۱۲شائول به جنگ رفته بودند )آیات   ، ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   . بود و ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ته شده؟ چه چیزی به ما گف ۱۵و  ۱۴در آیات  داوود. دربارة ۲

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ روز ادامه داشت.  ــــــــــــو بار برای  پیکر فلسطینی روزی ددست انداختن و متلک گفتن غول.  ۳

او مشتاق بود تا  ها جایی که برادرانش آنجا بودند ببرد. پدر و به او مواد غذایی داد تا به کمپ اسرائیلیرا خواند  داوود یسی . ۴

به کمپ رسید چه اتفاقی   داوودهمان کاری را کرد که پدرش گفته بود. وقتی    داووداز سالمت و تندرستی پسرانش مطلع شود.  

 (؟ ۲۱-۲۰افتاد )آیات 

ـ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 کرد چه کسی جلو آمد؟ با برادرانش صحبت می داوود. وقتی ۵

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 ؟  (۲۴)آیة   اسرائیل چه بود لشکرطلبد. واکنش خدای زنده را به جنگ می لشکر زند و شنید که جلیات فریاد می  داوود. ۶

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

 (؟ ۲۵طلبید )آیة  این مرد را بکشد داد، مردی که اسرائیل را به مبارزه میپادشاه چه قولی به کسی که . 7
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ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف(   ــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــ ب( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــپ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای نسبت به  حرمتیکه چنین بی  را  پرسید تا برایش بگوید برای مردی که این فلسطینیبود  از مردی که نزدیک او    داوود.  ۸

  کند؟ چطور به جلیات اشاره می داوود ۲۶چه اتفاقی خواهد افتاد. در آیة   اسرائیل کرده بکشد

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زنده را شکست    خدای  لشکر تواند  کند که فکر کند میمی  جرئتکند چه کسی است؟ او چطور  گفت، »او فکر می  داوود در اصل  

 دهد؟«  

ـ ــــــــــــــشود. الیاب چه تهمتی زد؟  افروخته می  داوودخشم الیاب نسب به    ۲۸. در آیة 9  ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

به شائول   داوود فرستد. شنود و دنبالش میمی  داوود (. شائول دربارة ۳۲-۳۱برگشت تا اطالعات را تائید کند )آیات  داوود. ۱۰

 گوید؟  چه می

ـ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود که چه کاری انجام دهد؟  داوطلب می داوود . ۱۱

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . پاسخ شائول چیست؟  ۱۲

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دانست. پاسخ  میشائول برای جنگ علیه جلیات مهم و الزم    و تجربة او در جنگ تنها چیزهایی بودند که  داوود قد و قوارة  

 (؟ ۳۵-۳۴چه بود )آیات  داوود

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

 .  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ـ ــــــــجنگیده بود؟ ـــــــــــــــــــــــــبا چه حیواناتی  داوود الف( 

 دید؟  مختون را چطور میب( او این فلسطینی نا

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۳۶پ( چرا )آیة  

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۳7بود )آیة  داووددهندة . چه کسی نجات۱۳

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ۳۸را راهی کند چه کاری انجام داد )آیات    داوودگفت تا با برکت خداوند برود. اما شائول قبل از اینکه    داوود. شائول به  ۱۴

 (؟ ۳9

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برای پوشیدن زره شائول چه بود؟   داوود. پاسخ  ۱۵

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 (؟  ۴۰-۳9. او در عوض چه کاری کرد )آیات ۱۶

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پیکر چه بپوشد  غولبا  ه در هنگام مواجه  داوودو شائول دربارة اینکه   داوودآموزیم که می  ۴۱-۳۸: ۱7در اول سموئیل تامل: 

  داوود کنید که  فکر نمی  کنید،موردش فکر می زره او را بپوشد. وقتی در داوودفکرهای متفاوتی داشتند. شائول اصرار داشت که  

بر تن داشت، و شمشیر مردی را حمل   را  شد؟ او یک پسرک جوان بود که کتی کوتاه پوشیده بود، زره و کاله خوددیدنی می

تواند  ، تشخیص داد که نمیداوودبود. در هر صورت،    تربلند  ،شان بودگردن از هر کسی که در اطرافو  کرد که یک سر  می

عدد سنگ    ۵در عوض او وسایل خودش را برداشت،  ه پوشیدن آن همه متعلقات عادت نداشت.  برود و جلیات را ببیند چون ب

ها برای محافظت از گوسفندان استفاده  تنها چیزهایی که برای دفاع مقابل شیرها و خرس ؛ یعنیکمان کوچکش  و   صیقلی، تیر

 کرد. می

 

خدای زنده.    لشکراسرائیل،    لشکرد و گوسفندها  پیکر بودنها غولای فکر کنید که در این جنگ شیرها و خرسبرای دقیقه

دانست وقتی در  دید. او میپیکر نمیاز این شیر یا خرس، از جلیات غولخود را به عنوان ناجی گوسفندان و اسرائیل،    داوود

خدای    لشکردانست که وقتی  ش بود خدا او را از دست شیر و خرس نجات داد، پس او این را هم میانحال محافظت از گوسفند

 د.  کند خدا آن کسی خواهد بود که او را از دست این فلسطینی نجات خواهد دازنده را محافظت می

 

های زندگی کمان به فلسطینی رسید. وقتی خدا ما را از غول  و  عدد سنگ، و یک تیر  ۵اش یعنی  به با وسایل چوپانی   داوود

  و یشده توسط ورروک  ده یکش  ریبه تصو  یکی زیف  تی او ما را از واقع،  دهدآیند، نجات میمان میای به سراغکه به هر شکل و اندازه

  در   کند.یم   لیتبد درست کردند آنژ کلی و م  ینیبرنهایی که داوود مانند   ارذرگیثات  مخلوقیبه  داوود از  گری و تصور هنرمندان د

پیکر مواجه شد و همه چیز برابر بود. دو دشمن به هم رسیده بودند. وقت  کرد و با غولکمان را حمل می و تیر داوودکه  حالی

 پیکر تبدیل کرد؟ را به یک غول داوودکند؟ چه چیزی بگذارید و فکر کنید چه چیزی تفاوت ایجاد می

 

 ۳بخش 

پیدا کنیم که بتوانیم آنها را در شرایط زندگی خودمان به کار ببریم. در  ما باید در این داستان جاهایی راسواالت کاربردی: 

شویم. این بار بیایید به لباسی که در زمان  هایی مواجه میمان با چه غولهایبه این فکر کردیم که در زندگی ۱پایان بخش 

 ها باید بپوشیم توجه کنیم.  ه با این غولهمواج

کنیدهای. غول۱ بررسی  را  موقعیت  -  تان  افراد،  چیزی،  میهر  که  تهدیدهای وحشتها  و  شما  آیند  علیه  را  فریاد  آورشان 

 زنند:  می
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ـ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتی خودتان را در موقعیتی  (.  ۲۴ترسی عظیم از او فرار کردند )آیة    اها با قهرمان فلسطین مواجه شدند ب. وقتی اسرائیلی۲

 الگوی رفتاری شما چیست؟  هستندها که مخالف چیزهای خدا و قوم خدا غول  خواند تا با اینیابید که شما را میمی

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زنده خدای    لشکرکمان داشت. زره شما برای جنگ با دشمن که مقابل    و  سنگ و تیر  داوود. شائول و جلیات زره داشتند.  ۳

 یستد چیست؟  امی

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کسی شما  رود؟ چه دانید؟ چه کسی برای شما به جنگ میما قهرمان خود را چه کسی می. جلیات قهرمان فلسطین بود. ش ۴

 دهد؟  تان نجات میاز دشمنانرا 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   به خاطر بسپاریم:

ابتدا،  بخوانید.  را    ۱7-۱۰:  ۶کند، زره خدا. افسسیان  . در کتاب افسسیان در عهد جدید، پولس رسول دربارة زره صحبت می۱

می ما را تشویق  آیة  او  در  باشیم.  ما گفته شده که زر   ۱۱کند تا در خداوند و قدرت عظیم او قوی  او    هبه  بپوشیم.  خدا را 

جنگیم  شرارت که علیه او میمان  کند که قهرپذیر باشد. او این را روشن میخواهد که هیچ جای ما در برابر شریر آسیبنمی

 . مبارزه ما علیه چه کسی است؟  جنگیممیکند که علیه چه کسی پولس رسول مفصل بیان می ۱۲ن است. در آیة شیطا

ـ ــــــــــــــــــــــــــالف(   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ ــــــــــــــــــــــــــب(   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــ پ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت( ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...(؟ بنابراین۱۸-۱۴کند تا بتوانیم مقاومت کنیم )آیات  خدا چه چیزی را فراهم می. ۲

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــب( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ(   ـــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــ ت( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث( ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ج( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ( ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مبارزه کنیم.  های شریر  توانیم با نقشه کند که با زرة او میبخشد، و به ما ثابت میخدا با قدرت و نیروی عظیمش به ما نیرو می

تا این زره را از آن  ایم  یق شدهوشزرة او کامال اندازه است. برای دوام آوردن و ایستادن تنها چیزی است که نیاز داریم. ما ت

و سعی کنید این آیات را  را روی کاغذ یادداشت بنویسید    ۱۸-۱۳ایم. آیات  ای که به پوشیدن آن عادت کردهخود کنیم زره

دهد و هر  یشما قرار م  اریخدا در اخت  که  یاروح خدا در مورد قطعات عاشقانه  تعلیم، نسبت به  کردن  گام حفظهنحفظ کنید،  

بخواهید با نقاشی کشیدن و لباس پوشاندن به آن  شاید    .دی، حساس باش شما به چه معناست  یدر نبردها  یروزیپ  یقطعه برا

 با زره خدا چیزی بصری برای خود درست کنید.  

 

ای خداوند، خدای من، هر روز درگیر جنگ با دشمن هستم. فراتر از توانم برای جنگ و ایستادن با چالش رو به رو  ا:  دع

از ترس آنچه دیگران فکر  کنم و  فرار می  کنند بایستمهستم. به جای اینکه در مقابل آنهایی که با نام مقدس تو ضدیت می

کنند.  کنند و رفتار و شخصیتم را فاسد میشوم. دشمنان من اغلب آنهایی هستند که به افکار من حمله میکنند پنهان میمی

که کمربند    شوم این تجسم را به من بدهتواند در آن نفوذ کند. هر روز که بیدار میدهد که شریر نمیی به من میکالم تو زره

پوشم. باشد که هر لحظه  های آمادگی با خبر خوش آرامش، سپر ایمان، کاله کالم و دعا را میبند عدالت، کفش، سینهصداقت

توانم هیچ کاری  من هستی و بدون تو نمی  ة دهندبه اینکه تو نجاتام با دانستن و ایمان  با این مواجه باشم که آمادهاز هر روز  

 . توانم هر کاری را انجام دهم از تو ممنونمم، زندگی کنم. برای آرامشی که دانستن اینکه با تو میانجام بده

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

ـ  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ۴بخش 

  داوود بینیم که دشمن به می  ، دهیمادامه می  ۴۱:  ۱7و جلیات در اول سموئیل    داوود دربارة مان  که به مطالعه  در حالی مقدمه:  

کند،  نگاه نمی  انسان  مانند گوید که او به مسائل  می  7:  ۱۶رسد. در شرف این هستیم که بیاموزیم وقتی خدا در اول سموئیل  می

ذهنیتی از قلب انسان  پیکر فلسطین، جلیات، هیچکند و خدا به قلب. غولبه ظاهر نگاه می . همچنین انسانمنظورش چیست

 ندارد او در شرف رویارویی است.  

 را بخوانید.  ۵۱-۴۱: ۱7دوباره اول سموئیل تکلیف: 
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 تمرین: 

 (؟  ۴۱ ة. جلیات چه کسی را با خود به مبارزه برد )آی۱

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

 کند. جلیات چه چیزی دید؟  . انسان به ظاهر نگاه می۲

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۴۲. فلسطینی از آن چیزی که دیده بود چه حسی داشت )آیة ۳

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۴۴-۴۳. جلیات چه چیزی گفت که قلبش را نشان داد )آیات ۴

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۴۵چه بود؟ هر یک از قهرمانان چه چیزی آوردند )آیة  داوود. پاسخ ۵

  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف( جلیات

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــ داوودب(   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

  لشکر   یبلکه در نام خداوند متعال، خدا  کمانو    ریکه نه با زره سنگ و ت   د یخودش را د  داوود که    م یجالب است که توجه کن

 . دید لیاسرائ

که  خواست  می  داوودرا بکشد و برای خودش نامی بزرگتر بسازد.    داوودآید تا فقط  . جلیات خودش را دید که به جنگ می۶

 (؟  ۴7-۴۶چیزی را بدانند )آیات  ههمه چ

ـ  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ ـــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. چه کسی قهرمان اسرائیل بود؟  ۴7دانست )آیة پایان داستان را می داوود. 7

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . نتیجه چه بود؟ ۸

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،  داوودتر آمده بود. از طرفی دیگر به ما گفته شده که فلسطین برای حمله نزدیک ۴9-۴۸. در آیات 9

ـ ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

خالصه کنید  سنگ را رها کرد و به فلسطینی ضربه زد و قبل از اینکه او حتی بفهمد چه اتفاقی افتاده او را کشت.   داوود. ۱۰

 چه اتفاقی افتاد:  ۵۰که در آیة 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

سرش او را  بیرون کشید و با بریدن    شمشیر جلیات را  داوودجلیات حتی هنوز شمشیرش را هم از غالف بیرون نکشیده بود.  

 کشت.

 

 ؟ مگیریاد می  جنگندمیدشمنانی که در درون من    دربارة  هایم چه چیزیدشمن مرده است. من از جنگ با غول  قهرمانِتامل:  

 اندازم؟ میظاهر« دست   کنم و او را به عنوان »جوان، سرخ رو و خوشآیا من هم مثل جلیات به سمت دشمن حرکت می. ۱

 کنم؟ من را به عنوان کسی که باید به او خندید تحقیر می. آیا من هم دش ۲

 ؟ دویدم مبارزه میبه سمت  استتر با دانستن این موضوع که دشمن از من بسیار قویسریع  داوود . یا، مثل ۳

 دوم؟ می«  دهنده است؛ مبارزه از آن خداوند است. آیا با دانستن اینکه »خداوند نجات۴
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 ۵بخش 

 را بخوانید.  ۵۸-۵۱:  ۱7اول سموئیل تکلیف: 

 

 تمرین: 

 کند؟ گردد و فرار میمی . جلیات مرده. حاال چه کسی بر۱

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۵۲خدای زنده، مردان اسرائیل و یهودا چه بود )آیة   لشکر. واکنش ۲

ـ ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 . ـ ـــــــــــــــــــــهای (، و تا دروازه۴: ۱7ل سموئیل آنها فلسطینیان را ـــــــــــــــ شهر جلیات دنبال کردند )او

 

قبیلة  مقدستوجه: اگر در آخر کتاب دوازده  به خطوط مرزی  نقشه  ممکن است جت و عقرون در  نقشه دارید،  اسرائیل  تان 

 مشخص شده باشند. 

کمپ  ۳ با  اسرائیلیان  )آیة    لشکر.  کردند  چه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ(؟  ۵۳فلسطین 

کردند. وقتی  کردند پیروزی از آن آنهاست و ایستاده تماشا میمیفلسطینیان فرار کردند. اینطور حسی وجود دارد که آنها فکر  

تند. فلسطینیان در تکنولوژی شان را جا گذاشبه احتمال زیاد سالح جنگیشان فرار کردند.  آنها از ترس جان   ،این اتفاق افتاد

که به آهن مربوط بود. تصور کنید وقتی اسرائیلیان کمپ فلسطین را غارت    مورد چیزهایی  طور خاص دره  بپیشرفته بودند،  

 کردند چه چیزهایی پیدا کردند.

 (؟ ۵۴. چه اتفاقی برای سر جلیات افتاد )آیة ۴

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

 فلسطینی را کجا نگه داشتند؟   ه. زر۵

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خاتمه: 

روح شریر  نی  انگیزد: اگر زمابزرگ را بر می  یسوال  آید. این پایان داستانی است کهیک خاتمه به نظر می  ۵۸-۵۵. آیات  ۱

 ةشائول و نه ابنیر، فرماند نه  ( ؟۲۳- ۱۴:  ۱۶کرد چرا شائول او را نشناخت )آیات او را خدمت می  داوودگرفت  شائول را در بر می

ـ   :دسرپشائول از او می ۵۸دانستند او کیست. در آیة ، نمیلشکر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد  پاسخ می  داوودــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

پادشاه آیندة    است که خدا به سموئیل گفت به عنوان  داوود  دانیم که این هماندانیم چرا شائول او را نشناخت، میبا اینکه نمی

چیزی دربارة  شائول چه یکی از خادمین  ۸: ۱۶ ای بیت لحمی. به یاد بیاورید در اول سموئیلاسرائیل او را مسح کند، پسر یسّ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه او گفت:  داوود  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

   

مقدس نخوانده باشید. دقایقی  و جلیات را شنیده باشید اما هرگز واقعا داستان را از کتاب  داوودشما ممکن است داستان  تکلیف:  

 رید به مطالب زیر دقت کنید:  وقت بگذا

 . حقایق مختلفی که دربارة داستان آموختید. ۱

 خواهد.  قومش می اای ب. دیدگاهی نسبت به اینکه خدا کیست و چه رابطه۲

 . دیدگاهی نسبت به اینکه انسان چطور است. ۳

 توانید در زندگی خود بگنجانید.  . یک نکتة کاربردی که می۴
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 درس سوم 

 او بود خداوند با
 ۳۱-۱۸هایی از اول سموئیل داستان

 ، ابیجایل، و شائول اوودد
 ۳بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی 

 مقدمه 

 ۳۱-۱۸: اول سموئیل ۳درس 

 ۳9       چشمان حسود شائول •

 ۴۰        د داوو موفقیت  •

 ۴۱        و نابال داوود •

 ۴۳        و ابیجایل  داوود •

 ۴۴        مرگ شائول  •

 ۴۵       د وعدة خدا: آینده و امی •
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 مقدمه

چه چیزهایی  داوودت یهای موفقداد موفق بود؟ شاخهچه بود؟ چرا او در هر کاری که انجام می داوودنتیجة موفقیت 

  داوود شود که چه اتفاقی برای دوست  می  مان معلوم رایبودند؟ واکنش شائول چه بود؟ در آخر باب اول سموئیل ب

 در جنگ علیه فلسطینیان افتاد.   پادشاه شائولجاناتان و پدر او  

 

و تالش پادشاه برای کشتن او، بیاموزید    داوودانید؟ علیرغم موفقیت  دش خود را نسبت به موفقیت دیگران چه میواکن

مسح  داوودکه   می  با  رفتار  خدا چطور  به  شدة  نفر چطور  که یک  بیاموزید  و  آورید  به دست  االهی  کند. حکمت 

 کند.  های دیگران نگاه میهای خودش و موفقیتموفقیت
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 ۱بخش 

 

دوستان نزدیک و    یوناتانو    داوودشود، پسر شائول.  به ما شروع می  یوناتانبا معرفی شخصیتی جدید به نام    ۱۸باب  تعلیم:  

عهد بست تا از دشمنان    داوود با  یکی شد، او را دوست داشت، و   داووددر روح با    یوناتانشوند. به ما گفته شده که صمیمی می

(. به صورت تئوری، او به عنوان پسر پادشاه در نوبت پادشاهی بعد از مرگ پدرش  ۱7-۱۶:  ۲۰مطالبه کند )اول سموئیل   داوود

و یوناتان را با جزئیات بررسی نخواهیم کرد. فقط کافی است    داوودرابطة بین    داووداطالعات دربارة    گیگستردبود. به دلیل  

شما ممکن است بخواهید بیشتر دربارة یوناتان بدانید. منابع زیر به شما کمک  بگوییم، رابطة آنها تا آخر عمر ادامه داشت. که 

 خواهند کرد: 

 داوود یوناتان به عنوان حامی  ــ 7-۱: ۱9. اول سموئیل ۱ 

 کند را از نیت پدرش برای کشتن او آگاه می داوودیوناتان   - ۲۰. اول سموئیل ۲ 

 مرگ یوناتان - ۲: ۳۱. اول سموئیل ۳ 

 (  9مفیبوشت پسر یوناتان )دوم سموئیل   - ۴: ۴. دوم سموئیل ۴ 

 

 را بخوانید.  ۱7-۵:  ۱۸اول سموئیل تکلیف: 

 

 ای داشته است:  چه رابطه داوود دهد که شائول با این چند آیه نشان میتمرین: 

 رفتار کرد؟   داوود. شائول چطور با ۱

ـ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گیرید؟ یاد می داوود . چه چیزی دربارة ۲

ـ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د واکنش نشان دادند؟  وو ر به دا. مردم و افسران شائول چطو۳

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (؟  7-۶از جنگ به خانه برگشت زنان چطور از او استقبال کردند )آیات  داوود. وقتی ۴

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ . آنها چه چیزی خواندند؟ ۵  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ شائول چه واکنشی نسبت به تقدیر آنها داشت ۸در آیة . ۶

ـ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند، آن کلمه چیست؟  از یک کلمة با معنی استفاده می 9آیة . 7

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داشت.    داوودگوید شائول »چشم حسود« به  انگلیسی می   NIVترجمة کنند. های مختلف از کلمات متفاوت استفاده میترجمه

کسی  ایم. اشاره شده دربارة معنی حسود صحبت کرده CrossConnectاز سری دروس  « ما  دهندةخدا، نجاتدعوت » در 

  داوود حسود« روی  ترسد جایگزین شود. چرا شائول باید حسود باشد؟ چرا باید »چشم  کند کسی است که میکه حسادت می

 داشته باشد؟  

ـ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

 (؟  ۱۱-۱۰. اتفاقی بعدی که افتاد چه بود )آیات  ۸

 برای شائول: الف( 

ـ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  داوودب( برای 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۱۲یة . بزرگترین ترس شائول چه بود )آ9

ـ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۱۳. راه حل شائول برای ترسش چه بود )آیة  ۱۰
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ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

کرد.  مییک جنگجو شده بود. به او درجة باالیی در ارتش داده شده بود و سربازان را در عملیات جنگی راهنمایی    داوود.  ۱۱

 .  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ۱۴داد موفق بود چون )آیة او در هر کاری که انجام می

 (؟  ۱۵بود )آیة موفق بود و واکنش شائول به او چه  داوود . ۱۲

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ۲بخش 

 

ما اغلب موفقیت را از لحاظ اقتصادی، موقعیت شغلی، اموال،  در این باب کلمة موفقیت چندین بار استفاده شده است. تعلیم: 

را    ۱۴مقدس آیة  های دیگر کتابترجمةکنند.  به حکمت او اشاره می  داوود سنجیم. ارجاعات به موفقیت  و مقام و منزلت می

و  را اینطور »  ۱۵.« و آیة  بودیم   یو خداوند با و  نمود،یدر همة رفتار خود عاقالنه حرکت م   داوودو  کنند، »اینطور ترجمه می

 .«  بودیبه سبب او هراسان م  کند، یعاقالنه حرکت م   اریکه او بس دیل دئوچون شا

 

ای صمیمانه با خداوند زندگی کرد. او به خداوند  در رابطه  داوودکه ترس از خداوند شروع حکمت است.    ۱۰:  ۱۱۱در مزمور  

حکمت    داوودو احکام به   نیآن قوان قیکرد و خداوند از طریم  تی دانست و رعایو احکام خدا را م   نیاو قوانگذاشت.  احترام می

دانست که روح خداوند او ترک کرده و حاال روح شریر بر او مسلط شده است.  از طرفی دیگر، شائول می  و فهم عطا کرد.

  داوود کرد. کارهای حکیمانة  شان میراهی جنگ   خودش او را رهبر هزاران مردی کرد کهاز    داوودشائول برای دور کردن  

و خداوند با    نمود،یدر همة رفتار خود عاقالنه حرکت م   داوودو  باعث شد حضور خدا برای شائول و همة مردم آشکار شود. »

 «  .بودیم  یو

 

بینیم که در جنگ  را می  داوودبینیم که این دو مرد چقدر متفاوت بودند.  می  ۱۸در بعضی از آیات اول سموئیل باب  تامل:  

است ولی از او دور شده   داووددانست که خداوند با و ترسیده. او می کندادت میحس داوودموفقیت  بهموفق است و شائول که 

  داوود حال خدمت به شائول است و شائول نیزة خود را به سمت  در    ،نوازدکه چنگ می  حالی  بینیم که دررا می  داووداست.  

 (  ۱۶را دوست داشتند چون او )آیة  داوود بینیم که اسرائیل و یهودا کند تا »او را به دیوار زند.« و همیشه میپرتاب می

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
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را به جنگ    داوودتوانست  اگر او می  .«انینی دست من بر او دراز نشود بلکه دست فلسط  گوید، »شائول به خودش می  ۱7در آیة 

در اصل ، شائول خود را با دشمن هماهنگ کرد تا  دادند.  انجام می  را   خواست انجام دهداو می  کهد، فلسطینیان کاری  بفرست

 برد.   داوود. حسادت شائول در نهایت او را به سوی وسوسة قتل او داشت خالص کند یبرا داوودکه  یدیتهدخود را از  

 

 سواالت کاربردی:  

 کنند؟  شناسید که حکیمانه عمل می. چه افرادی را می۱

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آید؟  . چه ترسی در شما به وجود می۲

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟  د یباش داشته  یشود احساس کمتر یکند و باعث میم  دی، شما را تهدشودیم  گرانی باعث ترس شما از د . چه چیزی۳

ـ ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 کند؟ تان ایجاد می. اینکه بدانید خدا با شماست چه تفاوتی برای۴

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ۳بخش 

  داوود است،   داوودهای شائول برای کشتن  هایی از تالشمانده از اول سموئیل شامل داستانهای باقیبابتر:  کاوش عمیق

انتخاب کرد زندگی    داوودهایی که  ها، نبرد علیه دشمنان اسرائیل، و موقعیتها و جنگ اش در تالش بود، استراتژیبرای زندگی

ها و  ها جالب باشد و بخواهید در دفترتان اسمتان خواندن این بابرایشائول را نجات دهد به جای اینکه او را بکشد. شاید ب
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اشاره شدهمکان آنها  به  که  ببرید.  هایی  نام  را  م   ستیل  نیااند  با چیبه شما کمک  تا  نشو  یزهایکند  گرفتار  اگر    .دیناآشنا 

 اشید.  مقدس را داشته بهای کتابهای مکانی مختلف را بدانید اپلیکیشنخواهید موقعیتمی

 

را برای پادشاهی تدهین کرد    داوودگوید سموئیل، مردی که  می  ۱:  ۲۵را بخوانید. اول سموئیل    ۲۵:  ۱اول سموئیل  تکلیف:  

رود. بیایید نگاهی مختصر به داستانی جالب که  به بیابان فاران می  داوودکنند،  مرده است. بعد از اینکه او را در رامه دفن می

 ندازیم.  در همین باب آمده است بی 

 ها را شناسایی کنید.  . شخصیت۱

 و پاسخ نابال چه بود؟   داوود. درخواست ۲

 . واکنش ابیجایل چه بود؟  ۳

 . عواقب و نتایج داستان چه بود؟ ۴

 

 تمرین: 

 گیریم؟ . چه چیزی دربارة نابال یاد می۱

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۳یة گیریم )آ. دربارة ابیجایل یاد می۲

ـ ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را با  یامقدمه چه داوودتا از او درخواست علوفه کنند.  فرستدیاز مردان جوان خود را نزد نابال م  یبرخ داوود ۸-۴ اتی. در آ۳

 (؟  ۶-۵نابال فرستاد )آیات ن خود نزد مردا

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (؟  ۸-7به نابال چه بود )آیات   ووددام  . دومین بخش پیغا۴

ـ  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۱۱-۱۰آیات فرستاد ) داوودال چه پاسخی برای ناب. ۵

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۱۳-۱۲به پیغام نابال چه بود )آیات  داوود. پاسخ ۶

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۱7-۱۴. یکی از خادمین چه کاری با ابیجایل همسر نابال کرد )آیات 7

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۱9-۱۸. ابیجایل وارد عمل شد. او چه کاری کرد )آیات  ۸

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۲۲- ۲۰گفتن چه چیزی را تمام کرده بود )آیات  داوود. 9

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ
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ـ ـــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۲۴-۲۳چه بود )آیات   داوود. حالت ابیجایل در مقابل ۱۰

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۲۵)آیة چه درخواستی کرد و چه چیزی دربارة همسرش نابال گفت  داوود . او از ۱۱

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

 سازد؟  کند و چه احترامی برای خودش میصحبت می داووداو چطور دربارة  ۳۱-۲۶. در آیات  ۱۲

ـ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ۴بخش 

 

از نظر   داوودبه ابیجایل کنید، هم اینکه چه گفت و هم اینکه چه کرد. ابیجایل نه تنها در برابر    فکرتدقایقی را صرف  تامل:  

دهند که او خود  ارباب نشان می( بلکه با رفتاری فروتنانه هم مقابل او تعظیم کرد. کلمات خادم و ۲۳جسمی تعظیم کرد )آیة 

 . است توجه کنید که چند بار کلمات خداوند من و آقای من در این آیات استفاده شده.  دیدچطور می داوودرا در رابطه با 

 حاضر همة حماقت و نادانی نابال را به دوش بکشد.   ةآمد. او برای جلوگیری از فاجع  داوودجو نزد او به عنوان فردی صلح 
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  داوود ای را که برای ریزی نشود. او هدیهخون از خود انتقام نگیرد و باعث داوود ابیجایل شفاعت خدا را پذیرفت که باعث شد 

 داووددر مقابل  (. او تقاضا کرد به خاطر اهانتی که انجام داده بخشیده شود و  ۱۸و مردان او آماده کرده بود تقدیم کرد )آیة  

نکه دیگری به  های خداوند جنگیده است. حتی با ای تصدیق کرد که خداوند خاندانی ماندگار به او خواهد داد چون او در جنگ 

کند و ایمن خواهد بود. سپس او از دشمنان  یادآوری کرد که خداوند او را حفظ می  داوودبود او به    داوود دنبال گرفتن جان  

،  سرانجام بود را به او یادآوری کرد.  کرده  کمان استفاده    و   صحبت کرد و سپس رویارویی او با جلیات را که فقط از یک تیر  داوود

  را یشود وجدان او از گناه مبرا خواهد بود ز یمنصوب م  لیرسد و او به عنوان رهبر اسرائیکه زمان مناسب فرا م  د یگویم او  

 نشده است و او انتقام خود را نگرفته است.  ختهیر یاههودیخون ب چیه

 

 سواالت کاربردی:  

ها و کارهای دیگری از فاجعه جلوگیری کنم، به  حرفچقدر مشتاق هستم تا صلح را به ارمغان بیاورم و با به گردن گرفتن  

 شان احمقانه است؟ یاها و کارهطور خاص وقتی حرف

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تمرین: 

 اقرار چهار قسمتی از فیض خداست:   کی  داوود. پاسخ ۱

 خداوند  ز: ا ۳۲الف( آیة 

ـ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : از ابیجایل۳۳ب( آیة  

ـ ــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : از خودش۳۴پ( آیة  

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : از نابال و مردانش ۳۴آیة  ت( 



45 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

ـ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۳۵کند )آیة ول داد که به درخواست او عمل میهدیة او را پذیرفت، او را به خانه فرستاد، و ق داوود

 (؟ ۳۶. وقتی ابیجایل به خانه رسید چه خبر بود )آیة ۲

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۳۸-۳7. صبح فردا چه اتفاقی افتاد )آیات  ۳

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۴۲- ۳9شود )آیات چطور تمام می . داستان۴

ـ ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 

 : بردکار

 گوید؟  چه چیزی به ما می ۴۱به دنبال ابیجایل فرستاد و از او خواست که همسرش شود. آیة  داوود. ۱

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاهای  را خدمت کند و    داوودافتخار است. او آماده بود تا    شدن برای او یک  داوود گوید که همسر  . ابیجایل با فروتنی می۲

 مین او را بشوید.  خاد



46 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

 ؟ دارد یهمخوان ییجامعه در مورد روابط زناشو یها دگاهیکالم و عملکرد او از چه لحاظ با دالف( 

ـ ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 ؟ دارد یهمخوان ییدر مورد روابط زناشو شخصی شما یها دگاهیکالم و عملکرد او از چه لحاظ با د ب( 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ۵بخش 

بود. شائول مردی بود که    داووداز شائول چگونه یاد خواهد شد؟ از زمان جلیات تا زمان مرگش شائول مدام در فکر  مقدمه:  

روحی که او هم زمانی داشت. سپس خدا انتخاب کرد  روح خدا را دارد،  داووددانست که  در ترس و حسادت زندگی کرد. او می

بود   نیا  یخود در پ  تیر عصباندشائول  وان پادشاه بعدی تدهین کند.  را به عن  داوودکه سموئیل آن پسر چوپان جوان یعنی  

که به    یتا زمانو  کشتن ابرای  را    داوودول  ئ، شادیمرد ناام   کی ، اما به عنوان  در جنگ کشته شود  انینی توسط فلسط  داوودکه  

 .  کرد بی تعق،  مجروح شد انین یتوسط فلسط  یسخت

 

 را بخوانید. ۳۱: ۱اول سموئیل تکلیف: 

 ن: تمری

 چه اتفاقاتی افتاد؟   ۳ -۱. فلسطینیان با اسرائیل جنگیدند و آنها را تعقیب کردند. در آیات ۱

 الف( برای اسرائیلیان:  

ـ ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب( برای یوناتان و برادرانش: 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

  :پ( برای شائول
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ـ ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (۴آیة  خود خواست که چه کاری انجام دهد؟ )سالحدار   . شائول از۲

ـ ــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کرد. شائول تصمیم گرفت چه کاری انجام دهد؟  . او رسیده بود و اطاعت نمی۳

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اری انجام داد؟ او چه ک سالحدار. شائول مرده بود. ۴

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اتفاق افتاد را بنویسید:   ۶. خالصه آنچه که در آن روز در آیة  ۵

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 (؟ 7اسرائیل و مرگ شائول و پسرانش چه بود )آیة  لشکر قب شکست. عوا۶

ـ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

چیزهایی  مردگان را غارت کنند. آنها چه    آمدند تا  دهند. فلسطینیانا ارائه میآوری دربارة جنگ رجزئیات وحشت  ۱۰-۸. آیات  7

 پیدا کردند؟  

ـ ـــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 . آنها چه کاری انجام دادند؟ ۸

ـ ــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ
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 اند چه کاری انجام دادند؟  . وقتی مردم یابیش جلعاد )اسرائیلیان(  شنیدند که فلسطینیان چه کاری با شائول کرده9

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــ   ــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 تامل:  

های اول سموئیل تصویری زیبا از مردی که همه چیز  چگونه از شائول یاد کردند؟ باب تلخی در تاریخ اسرائیل است. این روز 

دهند. قدرت مردانگی او به عنوان پادشاه و یک رهبر از بین رفته بود. او تصویری رد را ارائه نمیداشت اما بدون هیچ چیزی ُم

کرد و حاال شهرهای آنها را رها و فرار کرده بود. فلسطینیان  را رهبری میشکست خورده بود که زمانی آن    لشکر از یک  

شان و پسرهای او مثل غنیمت رفتار کرده و اجساد آنها را از  اسرائیلیان را اشغال کردند، اموال آنها را غارت کردند و با پادشاه

 آویزان کردند.   هادیوار

 

  داوود دانست که خدا با  شائول می  بود.   نیمداوم ارتش فلسط   ت یتحت آزار و اذ   لیاسرائ  اه یس  یسلطنت شائول بازتاب روزها

 شان که در نبرد قدرتمند بود.  یعنی قهرمانسرود خواندند،  داوود دانست که مردم برای تجلیل از است. او می

بیفتد. شائول زندگی را  آن    یخود را برداشته و بر رو  ریبود که شمش  نیشائول ا  یشکست برا  ةنشان  نی، بزرگتربدون شک

او در فرار بودند و او از مرگی اینگونه   لشکر بدون هیچ امیدی به پایان رساند. نبرد شکست خورده بود و پسرانش مرده بودند. 

 .« ندینامختونان آمده، مرا مجروح سازند و مرا افتضاح نما نیمبادا ا ترسیده بود، »

 

 ۶بخش 

 

رسد؟ وقتی زندگی هدف و معنایی ندارد، امید کجاست؟ بزرگترین  وقتی امیدی وجود ندارد زندگی چطور به نظر می:  بردکار

، به  داوودزندگی کرد. از طرفی دیگر    داوود این بود که شائول فقط به امید مرگ    داوود تضاد بین این دو مرد یعنی شائول و  

 (. ۳۶: ۱7)اول سموئیل   کردیم  یزنده خود زندگ   یخود با خداوند، خدا ةدر رابط ندهیو آ  یزندگ د یام 

 کنم؟  کنم؟ امید خود را بر چه چیزی بنا می. من امید را کجا پیدا می۱
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ـ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ام هستند؟  هستند که نمایانگر امید و آینده من  . چه چیزهایی در زندگی۲

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یبراه کرا   ییفکرهایسد، »نواینطور می ۱۱: ۲9. پیغام خوش خدا را برای هر یک از ما در نظر بگیرید. ارمیای نبی در ارمیا ۳

خدا ما را   ۱۳و  ۱۲سپس در آیات .« بخشم دی تا شما را در آخرت ام  یو نه بد باشد یم  ی سالمت یکه فکرها دانمیشما دارم م 

می ـ تشویق  ـــــــــــ مرا  ـــــــــــــــــــــــــــــ  کند،  من  نزد  آمده  می  و  وعده  او  را  و  شما  من  و  که،  دهد 

مرا    ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ و چون  مرا   . مرا خواهید  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کنم ایجاد کند؟ و آینده ممکن است چه تغییری در مسیری که من در آن زندگی می . وعدة خدا برای امید۴

ـ ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 کنم:  دهد، من دعای تجلیل و سپاسگزاری خود را تقدیم او میدانه به من وعدة آینده و امید را مینچون خداوند سخاوتمدعا:  

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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را روی یک کاغذ   ۵: ۴۳و مزمور  ۱۱و   ۵: ۴۲کنند. مزمور یک آیه را سه بار تکرار می ۴۳و  ۴۲مزمور  : طر بسپاریمبه خا

.  دی امطالعه کرده  پادشاه  شائولدر برابر    یمرد فرار  ک یجنگجو و به عنوان    ک یرا به عنوان    داوود  یشما زندگیادداشت بنویسید.  

  ۴۲کند توجه کنید. مزامیر خورده را توصیف مینویس که روح فرد شکستخوانید به قلب مزمورکه این کلمات را می حالی در

  . میاشده بی مان تعقوقفه توسط دشمنانی که ب میاحساس کن میانتویاوقات م  یگاهرا بخوانید و این آیات را حفظ کنید.  ۴۳و 

یاس پادزهر احساس    هد کهدینشان م   نویسمزمورهم متفاوت نبود.    داوودتوانیم دلسرد و افسرده شویم. این موضوع برای  می

ناام  یادداشتما است  ةزند  یدهنده و خداکه نجاتاوست    ش یستا  ی دیو  میکلماتی را کتان  . روی کاغذ  به خاطر  آورید  ه 

کنند  بیان می کند،تان کار میبنویسید، کلماتی که سپاسگزاری شما از خدا برای حضورش، محافظتش، و قدرتی که در زندگی

 یادداشت کنید.   را
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 چهار درس 

 خدا است   خداوند بر اسرائیل
 و اسرائیل  داوود  - ۱۳ -۱دوم سموئیل 

 ۴بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی 

 مقدمه 

 ۱۳-۱: دوم سموئیل ۴درس 

 ۵۵      شود برقرار می داوودپادشاهی  •

   ۶۰        و بتشبع   داوود •

 ۶۵           و ناتان  داوود •

 ۶۸            و ابشالوم داوود •
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 مقدمه

های  با انتخابرهبری قدیمی   الزم بود  بود.به عنوان پادشاه اسرائیل تعیین شد. این روند طوالنی و سخت    داوود سرانجام  

و صلح در    شناخته  شاناز آنکه داوود توسط مردم به عنوان پادشاه  شیروند پ   نیکه چگونه ا  بینیدب  د.وجایگزین ش  داوود

   د انجام شد.وکشور حکم فرما ش نیا

 

مردی بود که به دنبال قلب    داوودگفته شده که  به عنوان یک مرد، یک پدر، و پادشاه اسرائیل چگونه بود؟ به ما    داوود

واکنش خدا نسبت به    ها به عنوان یک پدر ناقص بود.خدا بود اما زندگی کاملی نداشت. زندگی او با کمبودها و شکست

تخت   و بتشبع چه بود؟ عواقب آن چه بود؟ آیا او بخشیده شده بود؟ آیا رابطه احیا شده بود؟ آیا او قادر بود بر داوودرابطة 

 باقی بماند؟

 

به دست    نکهیا اهستم. تمن  ی ت تنگ»در شد پریشان بود اینطور گفت، »   داوودرحمت خدا عظیم است. حتی وقتی که  

...« خدا رحیم است. رحمت خدا بر اساس این نیست که انسان کیست  است  می او عظ  یهاکه رحمت  رایز   می فتیخداوند ب

اما آیا رحمت  دهد.  بلکه بر اساس این است که خدا کیست. صفت خدا، ذات هویت او، این است که رحمت را نشان می

یم یا آن را  ا بخشد نه به خاطر اینکه رحمت چیزی است که الیق آن بودهرحمت را میبرد؟ خدا خدا عواقب را از بین می

کند که کار دیگری انجام ندهد مگر اینکه  ایم بلکه به این دلیل که بخشندة رحمت یعنی خدا، انتخاب میبه دست آورده

 کنند رحمت ببخشد. آمیز با او زندگی میای محبتبه آنهایی که در رابطه
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 ۱بخش 

 

خبر مرگ شائول و دوست عزیزش یوناتان را شنیده    داووداسرائیل بدون پادشاه است. شائول مرده است. حاال  تعلیم:  

خود   ةاو خانوادفرستد. پرسد که کجا باید برود. خداوند او را به حبرون میاز خداوند می  داوود  ۱: ۲است. در دوم سموئیل  

کنند. حاال  آیند و او را به عنوان پادشاه خاندان یهودا مسح میمی  کند. مردان یهودارا در حبرون و شهرهای آن مستقر می

 لحم و در شرق دریای مرده قرار دارد.  وقت بگذارید و حبرون را از روی نقشة خود پیدا کنید. این شهر در جنوب بیت

 

  هودا ی مردان  بینیم. »می  ۴:  ۲سموئیل  مهم است که بدانیم ارجاعات به اسرائیل و خاندان یهودا است. یک نمونه در دوم  

بندی دوازده قبیله را  ای که تقسیمبه نقشه با نگاه    «پادشاه شود.  هودایرا در آنجا مسح کردند، تا بر خاندان    داوودآمده،  

  که   یدشوها متعلق به یهودا است. همینطور متوجه میتوان دید که قسمت وسیعی از زمینبه راحتی می  ،دهدنشان می

های اسرائیل که آنها هم با داشتن به باقی اسرائیل نیاز دارد، مردم دیگر قسمت  داوودحبرون در یهودا قرار دارد. حاال  

همة مردم آن سرزمین را متحد کرد و همة اسرائیل در    داوودشان موافقت کنند. به عنوان پادشاه،  به عنوان پادشاه  داوود

 ند.  دقی مانو پسرش سلیمان متحد با داوودزمان حکومت 

 

مند برکناری بر تخت سلطنت به عنوان پادشاه است. این روند نیاز   ودداوگماردن  افتد  چیزی که در چند باب بعدی اتفاق می

ها و کنار  کنیزهان نظامی، و اشخاص وفادار به پادشاه قبلی بود. این یعنی تصاحب  و حتی مرگ اعضای خانواده، فرماند

،  اندازیمکه به شش باب دوم سموئیل نگاه می  حالی  هدیدی بالقوه برای پادشاهی جدید بود. درگذاشتن هر کسی که ت 

 این روند خواهیم داشت.    ازاجمالی  بررسی یک

 

 برای یکپارچه کردن حمایت مردم است.    داوودرا بخوانید. این اولین تالش   7-۴: ۲دوم سموئیل تکلیف: 

 

 تمرین: 

 (:  ۱۳-۱۱:  ۳۱. به یاد بیاورید مردان یابیش جلعاد چه کاری انجام دادند )اول سموئیل ۱

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 سه بخش را در پیام خود به آن مردان دخیل کرد:    داوود. ۲

 : ۵الف( آیة 

ـ ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 :  ۶ب( آیة  

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 :  7پ( آیة  

ـ ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 

کرد و از خداوند خواست تا برای ای که به شائول نشان داده بودند تشکر میوفاداریپیام او در اساس از آنها برای  تعلیم:  

از خداوند خواست تا به آنها محبت پایدار و وفاداری نشان دهد.    داوود اند به آنها برکت دهد. سپس  کارهایی که انجام داده

شان  به عنوان پادشاه را  که خاندان یهودا او با دادن این خبر او قول داد که خودش هم همین کار را انجام دهد. سپس او

 مردان یابیش جلعاد را دلگرم کرد.   ،اندمسح کرده

 

شان بپذیرند. در هر  برای اسرائیلیان در شمال بود که از آنها خواست او را به عنوان پادشاه  داووداین پیام اولین اقدام  

که ارتباطات بر حسب    ییا یدر دنداده باشند.  سال جواب    ۵قبایل شمالی بعد از    است  ممکن  گویندصورت، محققین می

  احمقانه به نظر برسد. ی به عنوان پادشاه آنها ممکن است پوچ و حت داوود دیی ات  ندیفرا نی، ا شودیمنتقل م  هینانو ثان

 

بود. ابنیر ایشبوشت را    داوودلشکر شائول و ایشبوشت پسر    ةحاال اینجا یک پیچیدگی وجود دارد. ابنیر فرماندتمرین:  

 (.  ۱۱-۸: ۲آورد و او را پادشاه اسرائیل کرد تا سلطنت را به پسر زنده ماندة شائول برساند )دوم سموئیل  
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مورد  چه چیزی در    ۱(. اما در آیة  ۱:  ۳)دوم سموئیل  مدت زیادی طول کشید    داوود. نبرد بین خاندان شائول و خاندان  ۱

 این دو خاندان به ما گفته شده است؟  

ـ ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

کند )دوم  تمام میزند می ابنیربه    تاش با ایشبوشت را به خاطر تهمتی که ایشبوش شود و رابطهوفادار می  داوود. ابنیر به  ۲

 (. تهمت چه بود؟ ۱۱-۶: ۳سموئیل 

ـ ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

یرد.  خواهد پادشاهی را از او بگتهمتی که ایشبوشت به ابنیر زد این بود که با کنیزی به اسم رصفه رابطه دارد و میتعلیم:  

اش تر شده بود. ایشبوشت توسط ابنیر تهدید شده بود. ابنیر با خشم وفاداری گوید که مقام ابنیر در خاندان شائول قوی می  ۶آیة  

بر تخت در تمام اسرائیل کرد، از دان )شمال( تا   داوودرا از خاندان شائول به خاندان اسرائیل داد و شروع به کار برای انتصاب 

 بئرشبع )جنوب(.  

 

 ۳دوم سموئیل تمرین: 

)آیات  از او چه چیزی خواست    داوودو آیات بعدی(.    ۱۲فعال بود )آیة    داوود . ابنیر در آوردن تمام اسرائیل تحت پادشاهی  ۱

 (؟  ۱۶ -۱۳

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

ابنیر را  خوانیم که یوآب می  ۳خواندیم که ابنیر برادر یوآب را کشت. در پایان باب  ۲در باب بود.  داوود لشکر  ة. یوآب فرماند۲

پادشاه شده   داوود گیرد. با اینکه از یوآب به خاطر قتل ابنیر انتقام نمی داوود رساند تا انتقام خون برادرش را بگیرد. به قتل می

 خواهد؟ از خدا چه میاو   ۳9اما هنوز ضعیف بود. در آیة   ،بود

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

قوم خدا  به عنوان پادشاه تمامی    داوود   ۵رسد و سرانجام در دوم سموئیل باب  به قتل می  ۴دوم سموئیل باب  . پسر شائول در  ۳

می ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شناخته  و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  باید  او  اسرائیل  شود.  مردم 

 (.  ۲بود )آیة  می
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 .   (؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ۶. چه کسی در اورشلیم زندگی کرد )آیة ۴

 ــــــــــــــــــــــــــ قرار داشت.  ای به نام تپهاورشلیم شهری بود که بر روی  

به ما  چه چیزی    7ای که بر روی صهیون بنا شده بود را بگیرد. آیة  قادر نیست قلعة نظامی  داوود. یبوسیان معتقد بودند که  ۵

 گوید؟ می

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

 آموزیم؟  می  داوودچه چیزی دربارة   ۱۶-9. در آیات ۶

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از آمدن تابوت عهد به شهر  می  ۱۵-۱۴:  ۶. در دوم سموئیل  7 این  برقرار بود. چه کلماتی    داوودخوانیم که شادی عظیمی 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنند؟  جشن را توصیف می  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شاهد چه چیزی بود؟   ۲:  7در دوم سموئیل  داوود. ۸

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

  خواست می(. این آیات را به دقت بخوانید و با کلمات خود بگویید که خداوند  ۱۶-۵ت  . کالم خداوند بر ناتان نبی آمد )آیا9

ـ ـــــــــــــــــــــــــــچه چیزی را بداند:    داوود  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  داوود (.« بعضی از چیزهایی که  ۱۸»به حضور خداوند نشست )آیة    داوودگفت،    داوودبعد از اینکه ناتان همه چیز را به  .  ۱۰

ـ ــــــــــــــــــــــو آیات بعدی(؟    ۲۲دربارة خداوند گفت چه بودند )آیة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرز فکر چه    نیا دانست.  کنید. به عنوان یک پادشاه او خود را خادم خداوند میاز کلمة خادم توجه    داوود. به استفادة مداوم ۱۱

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ  کند؟   جادیا   لیحکومت او به عنوان پادشاه اسرائ  ةتواند در نحویم  یتفاوت  ـــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

معرفی  ها، به هر حال، بخش جدیدی به ما  باب(. در بین این  ۱۰و    ۸ها )دوم سموئیل  پر است از پیروزی  داوودحکومت  .  ۱۲

 ؟  درخواست چه چیزی دارد ۱: 9در دوم سموئیل  داوودود.  شمی

ـ ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 گوید؟  می داوود چه چیزی به  ۳آورده شد. او در آیة   داوودائول نزد . صیبا، یکی از خادمین خاندان ش۱۳

ـ ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۱۳-7چه قولی به مفیبوشت داد؟ چطور با او رفتار شد )آیات  داوود(. ۶آورده شد )آیة  داوود. مفیبوشت نزد ۱۴

ـ ــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 

کنیم آسان نبود و یک شبه  توسط خداوند برقرار شده بود. این موضوع آنطور که ما فکر می  داوودپادشاهی  گیری:  نتیجه 

توانست  به او همه چیز داده شده بود، و تنها چیزی که میکنیم.  را در این درس در اوج حکومتش رها می داووداتفاق نیفتاد. ما 

؟« تابوت عهد، تمثال جسمانی حضور خداوند  یدیمقام رسان  نیرا به اکه م   ستیو خاندان من چ  ستمیمن کبپرسد این بود، »

را به عنوان پادشاه خودش مقرر    داوود در اورشلیم بود. صلح در آن سرزمین برقرار بود. دشمنان آنها شکست خورده بودند. خدا  

اهمیت داشت این    داوودکه برای  کرده بود و خدا قوم خود اسرائیل را برای خودش مقرر کرده بود. او خدای آنها بود. چیزی  
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مثل تو وجود    یی که خدا   امدهی! هرگز نشنیخداوند من، چقدر با عظمت هست  یابود که نام خداوند همیشه بزرگ باقی بماند. »

 . تمام جالل و تکریم از آن خدا باد.اعتراف ما باشد. او خدای ماست و ما قوم اوییم داوود ...« باشد که دعای داشته باشد

 

 ۲بخش 

 

  ۲۵:  ۱۲-۱۱و جلیات، بسیار معروف است. این داستان در دوم سموئیل    داوودو بتشبع، مثل داستان    داوودداستان  مقدمه:  

  اش اش رویایی داشت و یا آن را خواسته بود در زندگیهایش برکت داده بود. هر چیزی که او دربارهرا با بهترین  داوودآمده. خدا  

 ها برای قوم خود جنگید. زندگی و روزگار خوب بود.بر دشمنانش پیروز ساخت. خدا در جنگ  اتفاق افتاد. خداوند اسرائیل را

 

 را بخوانید. ۲7- ۱: ۱۱دوم سموئیل تکلیف: 

 ها چه کسانی هستند؟ شخصیت •

 چه اشتباهاتی رخ داد؟  •

 بر چه چیزهایی سرپوش گذاشته شده بود؟  •

 چه بود؟  داوود گزارش یوآب به  •

 

 تمرین: 

 افتد؟ ــــــــــــــــــــــــــــ و چه اتفاقی در این وقت از سال میـــــــــــــــوقتی از سال است؟ ــ  چه  ۱. در آیة  ۱

ـ  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 و خادمینش را با ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بیرون فرستاد.ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. پادشاه  ۲

 (؟ ۱به ما گفته شده )آیة   داوود . چه چیزی دربارة ۳

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۲وقت داشت. وسوسه چه بود )آیة   داوود. ۴
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گیریم؟ (؟ چه چیزی دربارة او یاد می۳. بتشبع چه کسی بود )آیة  ۵

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۴چه بود )آیة  داوود. دستور ۶

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 (؟ ۵فرستاد )آیة  داوودبا او رابطه برقرار کرد؛ او به خانه رفت و چه پیغامی برای  داوودآوردند؛  داوود. او را نزد  7

ـ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جنگ  ها و اینکه  دربارة سربازدستور داد تا اوریا را نزد او به اورشلیم بفرستد. بعد از پرس و جو  به یوآب داوود ۶ . در آیة۸

 (؟ ۸-7به اوریا گفت چه کاری انجام دهد )آیات  داوودرود، چطور پیش می

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 پیش رفته است. اما چه؟   داوودشود. همه چیز تا االن مطابق برنامة با کلمة »اما« شروع می 9. آیة 9

ـ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۱۱-۱۰از اوریا پرسید چرا به خانه نزد همسرش بتشبع نرفته، پاسخ اوریا چه بود )آیات  داوود. وقتی  ۱۰

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
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ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

زمانی که تشویق شد تا یک روز بیشتر بماند. او از اوریا دعوت کرد تا بخورند و بنوشند تا   داوود. اوریا که ناامید بود، توسط ۱۱

 چه چیزی دربارة اوریا گفته شده؟   ۱۳»اما« دیگر اتفاق افتاد. در آیة  او مست شد. یک 

ـ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گفت؟  چه می داوودملی نشد. او اوریا را با یک نامه نزد یوآب فرستاد. نامة ع  دداوو. نقشة اول ۱۲

ـ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

 چه اتفاقی برای اوریا افتاد؟  ۱7-۱۶. در آیات  ۱۳

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه بود؟   داوود. پیغام یوآب به ۱۴

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۲۵)آیة پیغام یوآب را دریافت کرد و پاسخ او چه بود   داوودش داد. گفته بود را گزار  او که یوآب به  . قاصد همة آن چیزی۱۵

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۲7-۲۶شود )آیات . این بخش از داستان چطور تمام می۱۶

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــ به ما گفته شده که ۱۱. و در آخر باب ۱7  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آل.  یک شخصیت الگو است، یک پادشاه ایده  داوودکمی وقت بگذارید و به چیزی که اتفاق افتاده فکر کنید. تا به اینجا  تامل:  

...« این مرد  ش سازدخواهد کرد تا او را رهبر قوم   دایخداوند شخص دلخواه خود را پخوانیم که »می  ۱۴:  ۱۳در اول سموئیل  

 بود، او چه کاری انجام داد؟ واکنش شما به این داستان چیست؟   داوود

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقت داشت. او به خودش اجازه داد تا به بتشبع نگاه کند و نسبت به او شهوت    داوودگیریم؟  چه چیزی دربارة وسوسه یاد می

اه اسرائیل. همان مردی که با جلیات رو به رو شد، کسی که با نیزة شائول !؟!؟ قهرمان اسرائیل و حاال پادشداوودداشته باشد. 

مردی بود که همه چیز   داوودداشت رد کرد...  آن را    به دیوار زده شد، و کسی که قتل مسح شدة خدا را زمانی که فرصت

د تا با بتشبع خیانت کند.  ، یعنی زن اوریا؟ و شهوتش باعث شداشتداشت. چرا باید برای چیزی که از آن او نبود شهوت می

به ما دربارة کنیزان و    ۱۳:  ۵شناسیم. دوم سموئیل  ما زنان او میکال و ابیجایل را میکمبود همسر و کنیز داشت؟    داوودآیا  

 گوید.  دیگران زنان او می

ـ ـــــــــــــ، چه اتفاقی افتاده؟  داوود  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسوسه شد تا بر گناهش  سرپوش بگذارد پس دستور داد تا اوریا به اورشلیم برگردد    داوود یک اتفاق منجر به اتفاق بعدی شد.  

متوجه شد اگر اوریا   داوود وقتی این اتفاق نیفتاد ای دور باشد تا او بتواند با همسرش رابطه برقرار کند. برای مدت طوالنیکه 

متوسل به قتل شد. او حتی پیام قتل اوریا را به دست    داوودکند. اما این هم اتفاق نیفتاد. پس  مست شود عقایدش را رها می

شود و  می  داوودآورد. او زن  بتشبع را نزد خود می  داوودمرگ اوریا و پایان زمان عزاداری  خودش داد تا یوآب بدهد. بعد از  

 آورد.  برایش پسری به دنیا می
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 ۳بخش 

 

به  CrossConnectهای  مقدس از سری درسبیایید یک داستان برابر را بررسی کنیم. اولین بخش مطالعة کتابتعلیم: 

گوید. او  داستان تمام چیزهایی که خدا خلق کرد و سپس به آدم و حوا داد را می  ۲و    ۱. پیدایش  «نقشة خدا، انتخاب ما»نام  

دستور داد آنها اجازه ندارند از میوة درخت نیک و بد    ،بود  بخشیدهآنها  در کنار تمام چیزهایی که به    .باغ عدن را به آنها داد

آنها به وسوسه اجازه دادند و    ،بود  بخشیدهدانیم که داستان چطور تمام شد. با وجود اینکه خدا همه چیز  ولی ما میبخورند.  

ه بود که نخورند. همه عالی بود. چیزی بهتر  تنها چیزی را که خدا به آنها نداده بود گرفتند، آن چیزی که خدا به آنها دستور داد

 توانست باشد. تمام چیزهایی که خدا آفریده بود از آن آنها بود تا لذت ببرند.  از آن نمی

 

شان شروع شد. یکی دیگری را به خاطر آنچه داستان سرپوش گذاشتندانیم به محض اینکه آنها گناه کردند،  اما این را هم می

های برگ  با  خودشان را   و بنابراین  ،بودند  و شرمساربرهنه  . آنها سعی کردند پنهان شوند.  ندکه انجام داده بودند سرزنش کرد

شان ز او پنهان شوند به دنبالکردند اچیزی که به عنوان نتیجة گناه آنها اتفاق افتاد. اما کسی که آنها سعی میانجیر پوشاندند.  

 دارد.  شرمساری و فسادمان به خودمان دور نگه میدارد. گناه ما را از اقرار بود. گناه ما را از خدا و دیگران دور نگه می

 

  افتد مجازات خدا نیست بلکه بیان خواهد ما را مجازات کند. چیزی که در مرحلة بعد اتفاق میوقتی خدا به دنبال ماست نمی

اینجا خاتمه نمی مرگ است. داستان  نتیجة گناه  آدم و حوا اعالم کرد که  به  ماست. خدا  ابد. خدا  یخدا دربارة عواقب گناه 

ای که آنها  دهندهنجات . (۱۵: ۳ای را داد )پیدایش  دهندههمچنین آنها را از محبت خودش مطمئن کرد. او به آنها وعدة نجات

گردیم به  می  رو بتشبع ب  داوود وقتی به داستان  نها حیات ابدی همراه با او خواهد داد.  دهد و به آرا از مرگ ابدی نجات می

 رسانده شده بود نگاه کنید.    داوودعواقب گناه و بیان محبت خدا که از طریق ناتان نبی به 

 

 .را بخوانید ۱9- ۱: ۱۲دوم سموئیل تکلیف: 

 

 تمرین: 

 کند. از زبان خودتان بگویید که داستان ناتان چه بود؟ می  تعریف داوودناتان داستانی را برای  ۴-۱ در آیات .۱

ـ ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۵به داستان چه بود )آیة  داوود. واکنش ۲

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۶-۵بیان کرد که چه عواقبی باید متوجه آن مرد باشد )آیات   داوود. ۳

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 « . ــــــــــــگفت، »ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ داوود. سپس ناتان به ۴

 (: ۸-7گفت )آیات  داوود . ناتان آنچه را که خداوند خدای اسرائیل گفته بود به ۵

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف(   ـــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب(   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ پ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت( ــ  ــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود؟  چطور تمام می ۸. آیة ۶

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

 چیست؟   9. سوال نهایی در آیة  7

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در  ای بررسی کنیم.« حرف ناتان از جانب خداوند  بیا کاری را که انجام داده  داوودگوید، »رسد که خداوند می. به نظر می۸

 چه بود؟  9قسمت دوم آیة 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

چیست )آیة  دهد  را در مقابل چشمان او انجام می شمرد و آنچه که شریر استکه کالم خداوند را حقیر می  داوود. عاقبت کار  9

 (؟  ۱۰

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

سر  را بر  مصیبتی    گوید چه اتفاقی خواهد افتاد. اومی  داوودکلمات سختی برای شنیدن هستند. خدا به    ۱۲و    ۱۱. آیات  ۱۰

 خواهد آورد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟   داوود

ـ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توجه: به تحقق پیوستن این نبوت را بعدا در درس خواهیم دید. 

 (؟  ۱۳کند )قسمت اول آیة  چه چیزی را به ناتان اعتراف می داوود . ۱۱

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۱۳ة . پاسخ فوری ناتان چه بود )قسمت دوم آی۱۲

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 (؟  ۱۴گوید چیست )آیة به او می داوود. در نهایت، آخرین چیزی که ناتان قبل از ترک ۱۳

ـ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
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 گوید: افتد میدربارة غم و دردی که سریع اتفاق می ۱9-۱۵. آیات ۱۴

 الف( برای بچه

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داوود ب( برای 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 پ( برای مشایخ خاندان او  

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت( برای خادمین  

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

  

اش به خدا انگیزی. پادشاهی که همه چیز داشت از علو و عظمت خود محروم است و برای زندگی بچهغم  چه روزتامل:  

اش باشد خود را روی زمین انداخته. بزرگان خاندانش قادر  و به جای اینکه بر تخت سلطنتی  خوردکند. او غذا نمیالتماس می

ترسند به او بگویند که بچه مرده  و حاال همین خادمین میدهد  مشورت دهند. او به حرف خادمینش گوش نمی  او  نیستند به

 داند که خداوند آنچه را گفته انجام داده است. در قلبش می داووداست. اما 

 

توانیم  میتوانیم حس کنیم که خداوند با آنها بسیار خشن بوده.  آیند. حتی میهای ما برای فقدان این پدر و مادر به درد میقلب

را وادار کرد تا به گناهش    داوود شد. ناتان نزد او رفت و خدا  که بخشش خدا باید شامل حال زندگی آن بچه می  یم فکر کن

آن بره، چهار بره   یجاه ب دیبا ،نسوخت چاره یچون دلش به حال آن بخود را اعالم کرد. »حکم و مجازات  داووداعتراف کند. 

 ناتان خبرهای بد زیادی را آورده بود: به او پس بدهد.«

 از خانة تو هرگز دور نخواهد شد. . شمشیر ۱

 .دی را بر تو عارض خواهم گردان یز خانة خودت بد. ا۲

 .  شده است، البته خواهد مرد  دهییتو زا  یکه برا زین یپسر. ۳

انجام داد، آخرین آنها در    داووداز تمام خطاهایی که    ام.«به خداوند گناه کردهرا وادار کرد که اعتراف کند: »  داوودو خداوند  

برابر   کرد که در یشد و اعتراف نمیاگر داوود هرگز روبرو نم گناهش بر رابطة او با خداوند آورد.    که  ای بود هم شکستگی
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کرد. در هر  شکستگی پابرجا بود و آنها را از هم جدا میدر هم  افتاد؟یروابط آنها م   یبرا  ی، چه اتفاقخداوند گناه کرده است

ارزش بودنش را به او نشان دهد،  آید تا او را با گناهش مواجه کند، نه به این خاطر که بی می  داوودصورت، خداوند، به دنبال  

 ارزش او را یادآوری کند.   داوودبه اش وان فرزند بخشیده شدهبلکه در عوض به عن

 

 ۴بخش 

 

آید سخن گفت. داستان از دوم سموئیل  بر او می داوودناتان از مصیبتی که از خانة خود  ۱۲-۱۱: ۱۲در دوم سموئیل مقدمه: 

شود. ما داستان را با جزئیات مطالعه نخواهیم کرد ما شما را تشویق  تمام می ۱۸شود و در دوم سموئیل باب  شروع می  ۱۳باب  

  داوود داستان با سه فرزند  بینش و درکی از آنچه که اتفاق افتاد به دست آورید.   کهها را بخوانید  یک از این باب م تا هرینکمی

 اش ابشالوم. امنون، خواهر ناتنی امنون، تامار، و برادر ناتنی داوودزادة نخست - شودشروع می

 

 را بخوانید. ۲۲- ۱: ۱۳دوم سموئیل تکلیف: 

 

 تمرین: 

 مشکل چه چیزی است؟   ؛۲-۱. آیات  ۱

ـ ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از او پیروی کرد؟ است، پسر عموی امنون. نصیحت او چه بود که امنون  داوودیوناداب برادرزادة   ؛9-۳. آیات  ۲

ـ ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عفت و ننگین رها شد.  امنون به تامار تجاوز و او را بیرون کرد و او بی ۱9-9. آیات قسمت دوم  ۳

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



67 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

 دهد؟ شود چه اتفاقی برای خواهرش افتاده، او چه کاری برای تامار انجام میابشالوم متوجه می ؛ ۲۲-۲۰. آیات  ۴

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 وقت چیزی به امنون نگفت اما چه اتفاقی برای ابشالوم افتاد؟  . ابشالوم هیچ۵

ـ ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چیزی را دار شد. به ما گفته شده که او خشمگین بود. عدم تادیب او نسبت امنون چه فاق افتاده بود خبراز آنچه که ات داوود. ۶

 ابشالوم برانگیخت؟  در

ـ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 افتد؟  چه اتفاقاتی می ۲9-۲۳نون او را وسوسه کند. در آیات . ابشالوم اجازه داد نفرتش نسبت به ام 7

ـ ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۳۰دریافت کرد چه بود )آیة   داوود. پیغامی که ۸

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ۳۳-۳۲را مطمئن کرد )آیات   داوودرا نگاه کنید(   ۵-۳. یوناداب )آیات 9

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پادشاه    داوود(. در طول سه سالی که او در خانة پدربزرگش ماند،  ۲:  ۳اش گریخت )اول تواریخ  ابشالوم به خانة پدربزرگ مادری

 تسلی یافت مشتاق بود تا ابشالوم را ببیند.   داوودمنون عزاداری کرد. بعد از اینکه برای ا

 

فرماندتعلیم:   می  ةیوآب،  اسرائیل،  که  لشکر  می  داووددانست  او همچنین  است.  ابشالوم  دیدن  ابشالوم  مشتاق  که  دانست 

ب را به جشور فرستاد تا ابشالوم را به اورشلیم  یوآ داوودبینیم که  می  ۱۴برادرش را کشته است و عدالت باید اجرا شود. در باب 

 برگرداند؛ در هر صورت، ابشالوم به خانة خودش فرستاده شد و اجازه نداشت به حضور پادشاه برود. 
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 تمرین: 

 ضیحاتی در این مورد داده شده است؟ خوانیم. چه تومورد ظاهر ابشالوم می  در  ۲۶-۲۵. در آیات ۱

ـ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 چه چیزی دربارة خانوادة او به ما گفته شده است؟  ۲7آیة . در ۲

ـ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گرفت راهی  خواست پدرش را ببیند. یوآب نپذیرفت که بیاید. در نهایت، ابشالوم تصمیم  ابشالوم به دنبال یوآب فرستاد چون می

پادشاه رفت  کرد و نزد    که توجه یوآب را جلب کند سوزاندن محصول جو او است. الزم به ذکر نیست که او توجه یوآب را جلب

 (.۳۳)آیة 

  

ئه علیه پدرش کرد. او از راهکارهای روانشناسی برای جذب مردم به خودش  طتوابشالوم شروع به یک  بررسی اجمالی:  

مردان    جذبخودش برای    ویقکرد. او از ظاهر  شنید و حکومت پدرش را تضعیف میاستفاده کرد. او شکایات مردم را می

مجبور شد برای فرار از ابشالوم از اورشلیم برود.    داووداین رشد تا حدی بود که او زیاد شدند.  اسرائیل استفاده کرد. طرفداران

رفت و ابشالوم و طرفدارانش شهر را اشغال کردند. اخیتوفل، که مشاور ابشالوم بود، به ابشالوم گفت که با تمام کنیزان    داوود

اتفاقات، مشاور ابشالوم    این  در جریان(.  ۲۲-۲۰:  ۱۶سموئیل    پدرش در چادر مقابل چشمان همة اسرائیل همبستر شود )دوم 

گوید:  می  ۱۴قسمت دوم آیة    ۱7باطل شد. دوم سموئیل باب    داووداخیتوفل توسط نصیحت حوشای یکی از ماموران مخفی  

 .«  شالوم برساندبرا بر ا یرا باطل گرداند تا آنکه خداوند بد تُوفَلیاَخ یکوی خداوند مقدر فرموده بود که مشورت ن»

 

نقشه  داوود از  مطلع شدندو مردانش  برای حمله  ابشالوم  را تحت فرمان یوآب،    بنابراین  .های  اتای  او سربازانش  ابیشای و 

شند. اما مرگ ابشالوم مهیب  از آنها خواست تا به خاطر او با ابشالوم جوان مهربان با  داوودفرستاد. وقتی آنها برای جنگ رفتند،  

  ، گریسترا وقتی برای پسرش ابشالوم می  داوود عزاداری    ۳۳گوید. در آیة  داستان را به ما می  ۱7-9:  ۱۸بود. دوم سموئیل  

 شنویم. می
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 درس پنج

 اسرائیل علیه خداوند گناه کرد

 امثال سلیمان و پادشاهان  -۱۷دوم پادشاهان  -۲۰دوم سموئیل 

 ۵رس بررسی اجمالی د

 

 بررسی 

 7۰         مقدمه  

 ۱7پادشاهان  دوم -۲۰: دوم سموئیل ۵درس 

 ۱۸مزمور   •

 خداوند عدالت ما  •

 ۱۸مزمور   •

 ابدیپادشاهی سلیمان گسترش می •

 حکمت و دانش  •

 دو مادر، یک بچه •

 های ساخت و ساز طرح •

 رد کردن پادشاهان •
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 مقدمه

اوج تار در ابتدا  موفق بود.    ، . سلیمان مثل پدرش به عنوان یک پادشاهدر زمان پادشاهان آن بود  لیاسرائ  خیسلطنت داوود 

سقوط  .  کرداو مردم را با حکمتی که خدا به او داده بود راهنمایی می  کرد.  ی رویخداپسندانه داوود پ  یهاوهیسلطنت او از ش

این مقطعی از تاریخ اسرائیل است که در آن عصیان و نا  ببینید. و سلطنت پادشاهان پس از او را  مانیسلطنت سل   دکنندهیناام 

اطاعتی کردند. اسرائیل، به دو پادشاهی تقسیم شد، اسرائیل در شمال و یهودا در جنوب. ببینید قوم خدا چطور او را رد کردند 

 د کرد. و سپس او چطور آنها را رد کرد، و آنها را از چشم خود ر

 

  ی ، خدا در رحمت خود قوم خود را به دست کساننیایند  از پا در پادشاهان    ةخداپسندانریغ   یهامبادا که ملت به طور کامل از راه

که نام    یکسان  ةکند و نجات خود را به همیم  بی دارا که دوست دارد ت  ی، خدا کساننیبنابرا  گرفتند.  یکه آنها را به بردگداد  

 کند. یخوانند عطا م یاو را م 
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 بخش اول  

 

اورشلیم برگشت و خود را  دوباره به    داووداند.  ثبت شده  ۲۴-۲۰های دیگر در دوم سموئیل  ها و موقعیتداستانمقدمه:  

پادشاه اسرائیل کرد. مردم عصیان کردند، قحطی بر زمین آمد، انتقام خون گرفته شد و جنگ علیه فلسطینیان ادامه داشت.  

(. کلمات آن در  ۲۲)دوم سموئیل  سراییدرا از تمام دشمنانش رهانیده بود برای خداوند که او  داوودها اما در میان تمام این 

 نوشته شده است.  ۱۸مزمور  

 

  داوود دشمنان  .  میکن  یی را که با ما روبرو هستند شناسا  یدشمنان  م یمعنا را دارد که بتوان  نیشتریب  یمزمور زمان  ن یا  اتیآ

، همانطور که پسرش ابشالوم  ببرند  نیاو را از ب  یپادشاه ایشند  بودند که قصد داشتند او را بک  انینی فلسط  ایائول  شاز   شیب

دشمنان او بیشتر از نیروهای راب بودند.  طدشمنان او همچنین ترس، آزار و اذیت وسوسه، افسردگی، و اض  تالش کرد.

 همان   ،صحبت کرد  داوود. دشمنان او نیروهایی از شریر بودند، و همانی که با  جنگیدمی  آنها  علیه  او  فیزیکی بودند که

 کند. با من و شما هم صحبت می که شریری است

 

برویم، در دفترتان دو یا سه دشمنی که در زندگیکلیف:  ت به بخش تمرین  اینکه  از  بنویسید.  قبل  تان وجود دارند را 

ه دور شما  همچنین چیزهایی هستند که اطراف شما هستند، مقابل شما هستند، و بدشمنان مردان خشن هستند. دشمنان  

 (. ۵-۴: ۱۸اند )مزمور پیچند، سیل ویرانی که شما را فرا گرفتهمی

 

 رین: تم

دادن (. کلمات تصویری که او برای نشان ۲۲کند )دوم سموئیل بسیار از زبان تصویر استفاده میدر این پرستش  داوود. ۱

آیة   در  کنید.  مشخص  را  کیست  او  برای  خداوند  ــــــــ  ۲اینکه  و  خداوند  ــــــــــــــــ  است،  من  ـــــ 

 ـــ که در ــدهد که او ـــــــــــــــــادامه می  داوود.    . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 برم، ـــــــــــــــــــــ من، ــــــــــــــــــ من، و ـــــــــــــــــ من.  اه مینپ

کنید.  کند را مشخص  وقفة دوستانش استفاده میو تعقیب بیبرای توصیف زندگی خودش    داوود. کلمات تصویری که  ۲

 اند.  ام کردههـــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــ احاطــــــــــــــــ گور 
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مان  داریم از دشمنانکنید وقتی نیاز  فکر میکنند.  ، یا گریه استفاده می، کمکشکلی از کلماتی مثل، زاری  7و   ۴آیات  .  ۳ 

 .رابخوانید  ۱۶-7دهد؟ آیات زنیم خداوند پاسخ مینجات پیدا کنیم و خدا را صدا می

 . ـــــــــــــ شدهالف( زمین ـــــــــــــــــ و ـــــ

 .   ها ــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــ گردید چونکه ــــــــــــــــــــــــــــب( کوه

ـ و ـــــــــــــــــــــــــــــ و نار از  ــــــــــــــــــــدُخان پ(   . دیافروخته گرد ــــــــــــــــــ

  تگرگ و ت( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .  افروخته را یهاآتش

ـ ـــــــــــــ( ۱۴ث( )آیة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــ( ۱۵ج( )آیة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (۱۶چ( )آیة    ــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد.آید تا ما را نجات میدهند. او میهمة خلقت به خشم او پاسخ می

 ؟ وجود دارد  ۱9-۱7. چه تصویری در آیات ۴

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد؟ میچرا او تمام »جستجو و نجات« خود را انجام  ۲۰. با توجه به آیة  ۵

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قادر   کند. او ما را در برابر خودش عادل آفرید. او ما را تمیز خلق کرد. ما رارابطة خدا با ما را توصیف می ۲۵-۲۱. آیات ۶

خداوند ما را  دارد. تقصیر و به دور از گناه نگاه میاو ما را بی. های او را نگاه داریم، و او ما را مطیع نگاه داردساخت تا راه

 دهد. او عدالت ماست.  مان پاداش میبر اساس عدالت
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 ۲بخش 

 

صحبت کنیم. آیا عادل    نماخودتوقف کنیم. باید دربارة عدالت، عدالت    داوودمان دربارة سرود  باید کمی در مطالعهتعلیم:  

عادل نیست )رومیان  دهد که همه گناه کردند و هیچ کس  مقدس به ما تعلیم میتیم. کتابهستیم؟ جدا از خدا ما عادل نیس 

برخواهد   داوود یعادل برا یاشاخهاو  که  د یآیم  ی ام یاگوید میبه وعدة خدا ایمان داشت. ارمیای نبی  داوود (. اما ۱۲-  ۱۰: ۳

ما )ارمیا  و او اینطور خوانده خواهد شد:    ...خیزانید ما یادآوری می۶-۵:  ۲۳یهوه عدالت  کند که به خاطر  (. پولس رسول به 

قداست، عدالت و رهایی ماست...    که  -  خداست که ما در عیسای مسیح هستیم، کسی که برای ما از جانب خدا حکمت شد 

 (.۳۱-۳۰: ۱)اول قرنتیان  کنیم فخر می وندبه همین دلیل ما در خدا

 

کند بلکه کاری که او برای ما در عیسای مسیح  دهیم ما را در برابر خدا عادل نمیانجام میشود کاری که  به ما یادآوری می

در ما  کند. خدا  شود عادل میانجام داد، همان که عدالت ماست. رابطة ما با عیسی ما را در برابر خدای پدر که در ما شاد می

پوشاند که گویی طنابی از  می  عدالت او ما را طوریتقصیر باشیم.  سازد در مقابل او بیکند و ما را قادر میزندگی و کار می

 عدالت به دور ما پیچیده شده است. خود گناهکار ما همچنان وجود دارد اما با عدالت مسیح پوشانده شده است.  

 

 : برگردید ۲۲به دوم سموئیل تمرین: 

)آیات  ۱ اول    -  ۲۶.  ـــــــــــــــــ۲7قسمت  وفادار  اشخاص  با  تو  خداوند  ای  ـ   (  ــــــــــــــــــــ مردم  به  و   ،  

 .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ، با کسانی که پاک هستند 

 (؟ ۲7دهد )قسمت دوم آیة  میرو نشان . او خود را چطور به افراد کج۲

می نجات  را  ــــــــــــــــــــــــ  تو  وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اشخاص   بخشی 

  (. ۲۸ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة  

 کند؟ . داوود خدای خود را چطور توصیف می۳

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۲9الف( آیة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۳۰ب( آیة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۳۱پ( قسمت دوم آیة    ـــــــ
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ـ تا بتوانم   دهدیم  م یجنگ تعل  یرا برا  م یهادست.  ۴ ـ ــــــــــــــــــــــــــ  ( ۳۵)آیة   رمیبه دست گ  ــــــــــــــــــ

 (.۳۶)آیة دیرسانــــــــــــــ کمک تو مرا به  ، ــــــــــــــــــــــــــنموده و مرا  ت یخداوند تو از من حما یا

 (؟ ۴۳ -۴۰افتد )آیات ( چه اتفاقی برای دشمنان و مخالفان می۴۰. چون خدا مرا با قدرت خودش تجهیز کرده است )آیة  ۵

ـ ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 شنوید؟ آیا صدای قلب پادشاه را می  ۴۶-۴۴. در آیات ۶

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــکند. او از دست مردم  کند. او زندگی می. و داوود خداوند را ستایش می7  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

من با    ة هخدا مرا از دست دشمنانم رهایی بخشید. این حقیقت ممکن است چه تفاوتی در شیوة مواجسواالت کاربردی:  

 شمنانم« در زندگی ایجاد کند؟ د»

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ای.  شماری که در زندگی من انجام دادهخواهم تو را ستایش کنم، برای تمام کارهای بیای خدای من، من هم میدعا:  

که تو مرا با قوت خویش    ببینم  هایی راتا زمان  . افکارم را بربیانگیزاعالم کنمخواهم تمجیدات تو را با گفتن به دیگران  می

شمنانی که به دنبال دلسردی و حتی نابود کردنم بودند. تو مرا نجات  مسلح ساختی و مرا از خشم دشمنان مختلفم رهانیدی، د 

 ستایم زیرا تو باید متعالی باشی.  دادی و من با شکرگزاری نام مقدس تو را می
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ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
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 ۳بخش 

 

که به دنبال قلب خدا بود )اعمال    دحکومت داوود به عنوان پادشاه بهترین دوران اسرائیل در تاریخ بود. داوود مردی بومقدمه:  

پیر و سالخورده بود )اول    داوود. حاال (۴۶:  7مورد لطف خدا قرار گرفته بود )اعمال رسوالن اش  در زندگی( و ۲۲: ۱۳رسوالن 

 زمان آن فرا رسید تا پادشاه جدید تدهین شود. (. ۱: ۱پادشاهان 

 

 را بخوانید. ۱اول پادشاهان تکلیف: 

 چه کسی خودش را پادشاه کرد؟  •

 این برای بتشبع و سلیمان چه مفهومی داشت؟  •

 دهد؟ داوود چه کاری انجام می •

 کند؟ اسرائیل حکومت میچه کسی به عنوان پادشاه بر  •

 

(، خود را پادشاه اعالم  ۴:  ۳متوجه شدید که ادنیا پسر چهارم داوود )دوم سموئیل    ۱از خواندن اول پادشاهان باب  تعلیم:  

پسرش سلیمان چه مفهومی دارد و چطور زندگی خودش و سلیمان را    و  کند. ناتان نبی، به بتشبع گفت که این برای او می

(. او در فروتنی به حضور داوود پادشاه رفت و وعدة او برای بر تخت نشستن سلیمان بعد  ۱۴-۱۱: ۱اهان  ول پادشانجات دهد )

(. وقتی ادنیا شنید که پدرش سلیمان ۳9صادوق کاهن سلیمان را مسح کرد )آیة  (.  ۱7را به او یادآوری کرد )آیة   داووداز پدرش  

اش  وشحالی مردم شنید از سلیمان ترسید و از سلیمان خواست که زندگیرا به عنوان پادشاه بعدی اعالم کرده است و دربارة خ

بر    شیهایاز مو  یکی گر مرد صالح باشد،  (. »ا۵۳-۵۲(. سلیمان برای ادنیا پیغام فرستاد )آیات  ۵۱-۴9را به او ببخشد )آیات  

 شود، خواهد ُمرد.«  افتیدر او  ینخواهد افتاد، اما اگر بد نیزم 

 

( سلیمان را موظف کرد تا قوی باشد و تمام قوانین و فرامین  ۲بمیرد )اول پادشاهان    داوود قبل از اینکه  تر:  کاوش عمیق

اما از او خواست با   مراقب یوآب و شمعی باشداو  همچنین به سلیمان هشدار داد  نوشته شده در قانون موسی را بررسی کند.  

فریب داد و خواست  شریر ادنیا را   شالوم فرار کرد به او وفادار ماند، مهربانی کند.از اب داوود شخصی که وقتی   ،پسران برزالئی

ه  (. درخواست ادنیا تالشی دیگر برای ب۴-۱:  ۱کرد )اول پادشاهان  داری میای که از داوود نگهکه با ابیشک ازدواج کند، باکره

. ادنیا چهارمین پسر داوود  تاج و تخت بود  یقیحق  نی، جانشبود  یسلطنت  یکه صاحب حرمسرا  یکسدست آوردن تخت بود.  
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پرداخت برای گوید که  می  ۶: ۱۲، امنون، ابشالوم و حاال ادنیا. داوود در دوم سموئیل اش در رحم بتشبع بسته شدنطفه بود که 

 ای که برده شده باید چهار برابر باشد. و پرداخت به صورت کامل انجام شد.بره

 

لشکر به عهده گرفت. صادوق، ابیاتار را کاهن   ة(. بنایاهو مقام یوآب را به عنوان فرماند۳۴ -۲۸بود که مرد )آیات   بعدی یوآب 

سرنگون   سرانجام   ،د کرده بودوداو  هکه ب  ییاهیبد  ةائول به خاطر همشبا خانواده    فهیاز همان طا  یشمع  کرد. و در نهایت،

 (.  ۴۶تان سلیمان بود )قسمت دوم آیة حاال پادشاهی به صورت محکم در دس. شد

 

ای نباشند. از انتقال سلطنت از  معمولیهای  برای شما اسم  است  های نا آشنا. آنها ممکنتعداد زیادی اسم. تعداد بسیاری اسم

 های کلیدی عبارتند از:  ها بسیار سخت است. اسمنگه داشتن این اسم ،شائول به داوود و حاال از داوود به سلیمان

 پسران داوود )امنون، ابشالوم، ادنیا(،. ۱ 

 . کاهنین )ابیاتار در زمان حکومت داوود و صادوق در زمان سلیمان(، و ۲ 

 هان لشکر )ابنیر در زمان شائول، یوآب در زمان داوود، و بنایاهو در زمان سلیمان(.  ماند. فر۳ 

 

 . دیآشنا شو پادشاهسلیمان و با  دیادامه ده دی. گرفتار نشودیدلسرد نشو
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 ۴بخش 

 

اند در اول  هایی که در اول و دوم پادشاهان آمدهرویم. بسیاری از داستانبرای داستان بعدی به کتاب دوم تواریخ میتکلیف: 

هست   ۱۵-۴: ۳را بخوانید. نکته: شاید بخواهید داستانی که در اول پادشاهان  ۱7-۱: ۱اند. دوم تواریخ و دوم تواریخ هم آمده

 را هم بخوانید. 

 

 تمرین: 

ـ ـــــــــــــ(؟  ۳تمامی جماعت در جبعون جمع شدند. چه چیزی آنجا بود )آیة    . سلیمان و۱  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۴از قریة یعاریم آورد کجا بود )آیة  داوودتابوت خدا که  .۲

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۶. مذبح برنجی در خیمة اجتماع در جبعون بود. سلیمان چه کاری انجام داد )آیة ۳

ـ ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 (؟ 7. آن شب چه اتفاقی افتاد؟ خداوند به سلیمان چه گفت )آیة  ۴

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۱۰-۸ ات . پاسخ سلیمان چه بود )آی۵

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (؟ ۱۲-۱۱.  پاسخ خدا چه بود )آیات ۶

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۱7-۱۴)آیات ه چیزهایی هستند کرد چ یآورجمع لیخود بر اسرائ یدر دوران پادشاه مانیکه سل  یی هااز ثروت یبرخ. 7

ـ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 

اینکه برای خودش  داند غیر ممکن است. سلیمان به جای  بر خود مقدم می  را   رهبری که مردم خود تحسین  عدم  :  کاربرد

چیزی بخواهد، درخواست حکمت و دانش داشت تا بتواند بر قوم خدا حکومت کند. دانش اطالعات است. دانش آموختن و  

 روزانه است.   های زندگیکار بردن دانش خدا و کالم او در موقعیته درک کالم خداست. حکمت توانایی ب

 د، بهبو که خدا او را به انجام آن فرا خوانده  یانجام کار یدانست که برایم  مانی سلتوانیم از سلیمان یاد بگیریم. . ما می۱

 را بنویسید. ۵:  ۱ایم تا حکمت بطلبیم. یعقوب . در کتاب یعقوب در عهد جدید تشویق شدهدارد ازین یزیچه چ

ـ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

 خواهیم خدا به ما بدهد بطلبیم. چرا طلب حکمت کنیم؟  ت به ما داده شده تا هرچیزی را که می. این فرص۲

ـ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

ممکن  هایی ر خانة خودتان؟ در مدرسه؟ در محل کار؟ در اجتماع؟ در کلیسا؟ چه موقعیتد   -  هستید  رهبر جایگاه یک. آیا در  ۳

داشته   وجود  شیوهاست  به  سازد  قادر  را  شما  خدا  حکمت  آن  در  میکه  خشنود  را  او  که  اداره    کندای  را  کنید؟  شرایط 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ۵بخش 

 

کند. خدا به سلیمان حکمتی عظیم داد. همانطور که  در اول پادشاهان ادامه پیدا می  همان دربارة سلیمان دوباردرسمقدمه:  

 بخشد. حکمت میخوانیم خدا به تمام افرادی که حکمت بطلبند سخاوتمدانه می  ۵: ۱در یعقوب 

 

 را بخوانید. ۳۴-۲9: ۴اول پادشاهان تکلیف: 

 

 تمرین: 

 خدا به سلیمان چه داد؟  ۲9. بر اساس آیة  ۱

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــالف( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب( ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ پ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چیزهایی  تر بود. بعضی از کارهایی که او انجام داد چه  دیگری حکیم  سانانگویند که سلیمان از هر  به ما می  ۳۱و   ۳۰آیات  .  ۲

 بودند؟

 :  ۳۲الف( آیة 
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ـ ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  ۳۲ب( آیة  

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پ( 

  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت( 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . و در نتیجه، ۳

 (. ۳۴ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عدالت است.  یاجرا یبرا مانیاز حکمت سل  یاداستان نمونه نیارا بخوانید.  ۲۸-۱۶: ۳اول پادشاهان تکلیف: 

 

 تمرین: 

ـ ــــــــــــــــــــ(؟  ۲۲-۱۶کردند. مشکل چیست )آیات  . دو زن در مقابل پادشاه بحث می۱  ــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد؟  چه دستوری می ۲۵-۲۴کند. در آیات سلیمان بحث را خالصه می ۲۳. در آیة ۲

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
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 پاسخ آن دو زن چه بود؟   ۲۶. در آیة ۳

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۲7. حکم پادشاه چه بود )آیة ۴

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 

م اداستان ت  نیدر ا   که  حالی  در تامل:   به اشتراک    مانی از افکار خود را در مورد نشان دادن حکمت سل  ی، برخ  دیکن یمل 

 : دیبگذار

 چنین حکمتی دارد؟   یک نفرر وطچ. ۱

ـ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود؟ . آیا حکمت چیزی است که فرد با آن متولد می۲

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ام؟  با حکمت مواجه شده چه زمانی. ۳

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانم؟  ام حکیم می. چه افرادی را در زندگی۴

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 

عمیق کتابتر:  کاوشی  در  میسلیمان خودش  دربارة حکمت صحبت  جامعه  و  امثال سلیمان  چه  های  او  بیاموزید  کند. 

. از مطالعة  ۱: ۸-۱۱: 7جامعه  و ۴-۱: امثال سلیمان دیشروع کنکنند  کمک میچند مرجع هستند که  نهای اگوید. چیزهایی می

 خود لذت ببرید.  
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 ۶بخش 

 

برای به    . میمواجه هست  م یدهببه طور مفصل پوشش    میتوانب که  از آنچه    شتریب  یمطالعه ما با مطالب  ن یدر ا  گر یبار دتعلیم:  

دهند  مقدس که دیدی کلی از حکومت او به ما میهای بزرگ کتابان پادشاه به قسمتمیمان دربارة سلةمطالعپایان رساندن 

که به شما    ی اتیآ   ی ، حتدید، بخوانندار  د یکاها را که بر کلمات و عبارات تفصل  ن یکه ا  د یشویم   ق یتشو  قویاشما  کنیم. نگاه می

  ة که معبد به عنوان خزان  دی نکته را در نظر داشته باش  نیهنگام خواندن ابخشند.  میهای تاریخ اسرائیل  دیدگاهی دربارة سال

 معبد شامل ثروت ملت بود. . کردیعمل م  لیاسرائ

 ها بودند؟  کدام  دو پروژة بزرگ ساخت و ساز  7-۵. در اول پادشاهان ۱

ـ ـــــــــــــــــــــــالف( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تان  ذهنخوانید چه چیزی به  می  ۸. وقتی دربارة حرکت دست جمعی برای آوردن تابوت عهد به معبد در اول پادشاهان  ۲

 رسد؟  می

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

 : را در نظر بگیرید  ۱۱-۱۰آیات 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اول پادشاهان )  شود کلماتی که مربوط دعا و ستایش هستند را با دقت بخوانیدگیرند و معبد وقف میوقتی که قوم برکت می.  ۳

 تان خاص هستند را مشخص کنید.  که برای. کلمات و عباراتی (۶۶ -۱۴: ۸

ـ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

)اول    ست؟یچ  یبزرگ ساختمان  یدستاوردها  ن یپس از اتمام و وقف ا مانیخداوند به سل  ةکننده و هشداردهنددواری کلمات ام .  ۴

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(؟  9-۱:  9پادشاهان    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



84 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثروت  ن  جمع کرده است. خدا گفت که به سلیما  بینیم که سلیمان ثروت بسیاری می  ۱۰تا باب    ۱۰:  9پادشاهان  . در اول  ۵

دهد که به ما می  این حس را  ۱۱چیزی که درخواستش را نکرده بود. و او ثروت یافت. باب  (  ۱۳:  ۳بخشد )اول پادشاهان  می

 چیست؟  ۱یک چیزی درست نیست. سرنخ در آیة 

ـ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۳-۱. چه چیزی اشتباه بود )آیات ۶

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . چرا خداوند به اسرائیلیان گفت که با زنان غریبه ازدواج نکنند؟ 7

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید:دربارة نااطاعتی سلیمان از خداوند می ۸-۴. آیات  ۸

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۱۳-9. خداوند خشمگین بود. قضاوت او بر سلیمان چه بود )آیات  9

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گفته بود  اخیای نبی به یربعام، یکی از دشمنان،  (.  ۴۰-۱۴:  ۱۱دشاهان  خدا دشمنان علیه سلیمان برخیزانید )اول پاخاتمه:  

اسرائیل )یهودا و  شود. او پادشاه ده قبیلة اسرائیل خواهد شد اما به خاطر خادمش داوود دو قبیله از  که اسرائیل تقسیم می

و پسرش رحبعام پادشاه  میرد  یمان میسل به ما گفته شده که    ۴۳-۴۱بنیامین( برای پسر سلیمان باقی ماند. سپس در آیات  

 شود.  می
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 ۶بخش 

 

، ثروت عظیم، ساخت و ساز، افتخار، و قدر و منزلتی که به پادشاه مسح شدة  عالی، حکمت  بزرگیک بار دیگر موفقیت  تامل:  

هایی انجام داد که مخالف  پیش رفت؟ چرا سلیمان انتخاب  ه بینیم. چه اتفاقی افتاد؟ چه چیزی اشتبابود را میشده  خدا داده  

با این    ؛ و خدایان دیگر را عبادت کند چه اتفاقی خواهد افتادخداوند رو برگرداند  شریعت خدا بود؟ به او گفته شده بود که اگر از  

برخی از    دشاهی را به غیر از دو قبیله، نابود کرد.پاحال او نااطاعتی کرد و باعث شد خدا از او خشمگین شود. در نهایت خدا  

 تان چیست؟ افکار و سواالت

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

پادشاهی در شمال اسرائیل و در جنوب یهودا برقرار شد. هر قلمرو پادشاه   ۱۴-۱۲های  شود. در بابداستان بهتر نمیتعلیم: 

که از جانب خدا برای هشدار دادن    خوانیممی  خود را داشت و در اول و دوم پادشاهان دربارة حکومت این پادشاهان و پیامبرانی

 .  آمده بودند

 

را یادداشت کنید و با چند کلمه حکومت آنها را  تان این پادشاهان ت بخواهید در دفتر یادداشتممکن اس تر: کاوشی عمیق

در حال حاضر برای   آنهاشان، و ذات حکومت  توصیف کنید. لطفا متوجه باشید که به یاد آوردن این پادشاهان، زمان حکومت

این مردان باعث شدند که مردم   ،از پادشاهان به جز برخی کهاین است   یاد بگیریم باید تان الزامی نیست. چیزی که یادگیری

های بلند  های ممنوعه در مکانهای بی ارزش را پرستیدند، مذبحدادند آنها بتگناه کنند. در بین تمام کارهایی که انجام می

ای انسانی تقدیم  ههای معبد خداوند را از بین بردند، مقابل چشمان خداوند خود را به شریر فروختند و قربانیساختند، گنجینه

 و به هشدارهای پیامبران گوش نکردند. حتی بعضی از آنها را هم کشتند.  کردند، 
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گیریم. ساکنان اسرائیل،  دربارة مرگ قلمرو اسرائیل یاد می  ۱7شود؟ در دوم پادشاهان باب  داستان چطور تمام میتعلیم:  

 گوید؟ چه می ۱۸. آیة کرد دیا به آشور تبع و آنها ر ندتوسط پادشاه آشور به اسارت گرفته شدقلمرو شمالی، 

ـ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

زندگی  دادند گویند چرا اسارت و اخراج آنها اتفاق افتاد. این مردم دیگر به عنوان افرادی که خداوند را نشان میمی  ۲۳-7آیات  

اند را  کردند بلکه به عنوان مردمی که او را رد کرده بودند. بعضی از کارهایی که آنها انجام دادند و در این آیات ثبت شدهنمی

 بنویسید: 

ـ ــــــــــــــــــــــ •  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــ •  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــ •  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 

آنها خداوند خدای خودشان را رد کردند و حاال او آنها را رد کرده بود. ممکن است اینطور حس شود که مسائل در قلمرو  

  هُوَه، یاوامر    زین  هوداینماند. اما    یفقط باق  هودایجز سبط  گوید » اینطور می  ۱9و آیة    ۱۸یهودا متفاوت نبود. قسمت دوم آیة  

ـ ـــــــــــ...« آنها از چه چیزی پیروی کردند؟  خود را نگاه نداشتند  یخدا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

پادشاه بابل نبوکدنصر با تمام لشکریانش حکومت صدقیا،    تحت  گیریم کهیاد می  ۲۵و    ۲۴های  در دوم پادشاهان باب

  قلمرو یهودا   ها بهکه بابلی  آموزیممی  ایعلیه اورشلیم تاختند و شهر را محاصره کردند. در این آیات دربارة مرگ و نابودی

. های مهم تحمیل کردندها و ساختمانو همة خانه  های سلطنتیسوزاندن شهر، معابد، کاخ، وی اورشلیمغارت و ویرانبا  

 .  ها درآمدیهودا به اسارت بابلی  بیلةق

 

بود که به   نیا  یمرور کل   نیحال، هدف از ا  نیبا ا؛  میانداخت  یها نگاهفصل  نیمسلماً ما به صورت جداگانه به اتامل:  

برای آن عده از ما    شود.  انیافتد، بیزمان پادشاهان اتفاق م یعنی در  ،  لیاسرائ  خیدوران در تار  نیطور خالصه آنچه در ا 

 ،ن چطور بودهدر آن زما انگیز است؛ اما به هر حال، فکر نکردن به اینکه زندگیایم، داستانی غمکه این داستان را خوانده

چه چیزی ممکن است باعث شود پادشاهان مردم را به چنین فسادی هدایت کنند؟ چرا مردم باید به غیر ممکن است.  
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پرستی و پرستش خدایان اقوام بیگانه که خداوند آنها را از سرزمین بیرون رانده بود، کشیده شوند؟ آنها چطور  سمت بت

 ا چه بود؟ آیا نظری در این مورد دارید؟ دادند؟ بهانة آنهبه این سوال پاسخ می

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

پاسخم  بود؟  چه می  ها و رد کردن خداونددر مورد پرستش بت  منو حالت  نپرسیدن این سوال غیر ممکن است: موضع  

 بود؟  ام چه میچه بود؟ بهانه

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس شش 

 خداوند خداست؛ از او پیروی کنید 

 الیشعو  یلیاا - ۵دوم پادشاهان - ۱۷اول پادشاهان 

 ۶بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی  

 مقدمه 

 ۵دوم پادشاهان   -۱7: اول پادشاهان ۶درس 

 زن ایلیا و بیوه •

 خداوند، خداست  •

 یهوه در مقابل بعل و اشیره  •

 های آتش ارابه •

 می زن شون •

 ۱۳۰مزمور   •

 بشور و تمیز شو  •
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 مقدمه

 یپادشاه آنها را به روزها یآنها برا یتقاضاای! شود. چه فاجعهبه اسارتی اسفناک دچار می داووداز اوج حکومت اسرائیل 

. رهبران قوم فاسد شده بودند و مردم را به سمت پیروی از خدایان دیگر کشاندند، خدایان بعل و اشیره. کشاند  یدیناام 

  ۶و به سمت خداوند برگردند. دو نبی در درس    دنهای شریرشان بخوانی فرستاد تا قوم را به توبه از راهینبیااخدا مکررا  

 ایلیا و الیشع.  - شوندمعرفی می

زن، کردند. بیوهدانستند که خداوند خداست و از او پیروی میان افرادی که ایمان داشتند و میاین درس پر است از داست

می و نعمان را شامل  داستان الیشع، زن شونهای آتش، در داستان ایلیا هستند.  با پیامبران دروغین و نزول ارابه  ه مواجه

کنند،  فرستد اطاعت میز کالم او که توسط پیامبرانش میکنند و اشود. ببینید خداوند به آنهایی که از او پیروی میمی

 دهد.  چطور پاسخ می

 . از اوست یرویپ  یدعوت ما برا ز یکه خداوند خداست ن نیاعالم ا 
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 ۱بخش 

 

به شما ارائه  های اول و دوم پادشاهان است. در این درس برآوردی از دو شخصیت مهم  مروری بر کتاب  ۶درس  مقدمه:  

هایی که زندگی آنها را در بر گرفته بود. آنها در زمانی از تاریخ زندگی کردند که خواهد شد، یعنی ایلیا و الیشع و داستان

ت دو  هر  یهودا  پادشاهی  هم  و  اسرائیل  پادشاهی  میهم  رهبری  شیطانی  و  بد  نیات  با  پادشاهانی  اعمال  وسط  شدند. 

به ترتیب قوم    آشوری و بابلی  اندر نهایت باعث شد تا خدا قوم خود را رد کند. پادشاه  انگیز آنها علیه شریعت خدانفرت 

 اسرائیل و یهودا را تبعید و آنها را غالم و بردة خود کردند. 

 

  ( آیات ۳، و  ۱۶-7( آیات  ۲،  ۶-۱( آیات  ۱کند:  بخوانید. این باب سه داستان را تعریف میرا    ۱7اول پادشاهان  تکلیف:  

ایلیا نبی است و اخاب پادشاه قلمرو  های هشدار فرستاد.  خدا پیامبرانی را با پیام   ،. در زمان حکومت پادشاهان۲۴  -۱7

 اسرائیل در شمال است.  

 پیام ایلیا به اخاب پادشاه چه بود؟  •

 برای ایلیا فراهم کرد؟  خدا چه چیزی •

 خدا ایلیا را کجا فرستاد؟  •

 دو داستان دربارة ایلیا و زن بیوه چه هستند؟  •

 کند؟ زن چه چیزی را اعالم می •

 

 تمرین: 

 شود؟ به ما گفته می پادشاه اخابچه چیزی دربارة  ۳۳:  ۱۶در اول پادشاهان . ۱

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۱:  ۱7گوید )اول پادشاهان رود او چه میمی. حاال ایلیا نزد اخاب  ۲

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۴-۲های خدا برای ایلیا چیست )آیات دستورالعمل. ۳

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند.ایلیا از خداوند که از او محافظت و برای او فراهم کرد اطاعت می

خداوند  های بعدی  (. دستورالعمل7شود. هیچ شبنم یا بارانی وجود نداشت )آیة  گفته شده که چشمه خشک می  7. در آیة  ۴

 (؟  9-۸برای ایلیا چه بود )آیات 

ـ ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . قرار داردصور و صیدون  است که در امتداد ساحل فینیقیه ما بینصرفه شهری کوچک 

 کند؟ رسد چه کسی را مالقات می. وقتی ایلیا به صرفه می۵

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خواهد چیست؟ . دو چیزی که او از آن زن می۶

ـ ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــ۱۰الف( آیة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۱ب( آیة    ـــــــــــــــــــــــــ

 دهد؟ آن زن چه چیزی را برای او توضیح می ۱۲. در آیة 7

ـ ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 ؟ د قبل از اینکه آن زن برای خودش و پسرش غذا آماده کند ایلیا از او خواست چه کاری انجام ده. ۸

ـ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 وعدة خدا به او چه بود؟   ۱۶-۱۴. در آیات 9

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 

پسرش را کنار    یخود و گرسنگ  یخواهد که گرسنگ  یاز زن م  یخودخواه است وقت  یتا حدود ایلی رسد که ایبه نظر م :  کاربرد

با این حال او با   آماده کند.  ییغذا   ة وعد  نیآخر  ةیته   یبا تنها مواد الزم برا  یاو نان  یخواهد برا  یبگذارد و با جسارت از او م 

این    است.ایمان این زن غیرممکن  تحسین    عدم  کند.خواهد شد، اطاعت میباور به وعدة خداوند که نه آرد و نه روغن تمام  

 که دو سوال بپرسیم: کند موضوع ما را وادار می

برآورده   من را    ازین یخداوند به اندازه کاف نکهی با اعتماد به ا ایخودم نگه دارم  یتوانم آن را برایدارم که م  ییزهایچه چ. ۱

 بخشم؟  آنها را می خواهد کرد

ـ ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 

غذایی،  های مواد  ترسم؟ آیا از اینکه شیشهام تمام شوند میترسم؟ آیا از اینکه منابع مالینکه زمانم از بین برود می. آیا از ای ۲

 ترسم؟ می  شود و من بدون آنها خواهم ماندشان خالی میشوند و جایلباس، و نیازهای دیگر زندگی استفاده می

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 تمرین: 

 کالمش به میرد. همان زن بیوه با  شود و میپسر زن بیوه مریض می(.  ۱7افتد )آیة  . کمی بعدتر یک واقعة دیگر اتفاق می۱

 (؟ ۱۸خواهد چه چیزی را بداند )آیة کند. او مینبی حمله می

ـ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

پسرش را  گناهش   دارد. آیا او آمده تا گناهش را به او یادآوری کند و به خاطر خواهد بداند که ایلیا چه چیزی علیه او . او می۲

خداوند با صدای  گذارد. او به درگاه  برد و او را روی تخت خودش میگیرد، او را به اطاقش میایلیا پسر مردة او را می  بکشد؟

 (: ۲۰کند )آیة  بلند گریه می

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد؟  ایلیا چه کاری انجام می ۲۱. در آیة ۳

ـ ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 افتد؟  اتفاق می ۲۲آسایی در آیة . چه چیز معجزه۴

ـ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خدا را از    معجزه این است که زندگی به پسر برگشت و او زنده شد. اما ما شهامت این را نداریم که فیض و رحمتتعلیم:  

بدهیم. آیة   نمود  ایل یخداوند آواز اگوید »می  ۲۲دست  اجابت  به صدای قومش گوش میرا  کند و  ...« خداوند شنید. خداوند 
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شما   یبود و من خدا  دی شما قوم من خواهگوید » شنود. خدایی که میشنود. خدای متعال، پدر ابراهیم، اسحاق و یعقوب میمی

شنود. خدا تصمیم گرفت تا قدرت قیام خود را از طریق ایلیا به بدن مرده  می  را  زننداسم او را صدا میکه  « کسانیخواهم بود

(. این پسر که  ۲۳)آیة    دنشان دهد. ایلیا پسر را برداشت، او را به طبقة پایین برد و به مادرش نشان دا  زنبیوهجان پسر  و بی

توانید  گوید، »ببین، پسرت زنده است!« آیا میر شگفتی به مادر پسر میتوانیم بشنویم که او دمیمرده بود حاال زنده است.  

 ؟ جشن و شادی را تصور کنید 

 

 تامل:

 گوید؟  کند. او چه میداند را اعالم میآن زن بیانی جسورانه از آنچه که می ۲۴. در آیة ۱

ـ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م   شهیکه هم  یدوران خشکسال  نیدر تمام ا  داند؟آیا حاال او می.  ۲ مرد    ایل یادانست که  یاو نم   ای، آشدیآرد و روغن عرضه 

را داد و خداوند  اش  داند. او پسر مردهکرد چیزی که نبی گفته درست است؟ حاال او می؟ آیا او اینطور بود که فکر میخداست 

دارید؟ واکنش شما چه  شنود او را از مرگ بلند کرد. کالم خداوند حقیقت است. آیا به این ایمان  متعال که صدای ایلیا را می

 تواند باشد؟ چیزی می

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتی  زنده شده است؟ آیا حضور خدا را    اشم  د؟ آیا امید در خانواده و دوستانن تاف. آیا رستاخیزهایی در زندگی شما اتفاق می۳

 کنید؟  تان احساس میدر زمان قحطی در زندگی

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کالم خدا حقیقت است.  
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 ۳بخش 

 

عوبدیا در قصر اخاب    ۱۶ثبت شده است. در آیة    ۴۰-۱۶:  ۱۸یک داستان مهم دیگر دربارة ایلیا در اول پادشاهان  مقدمه:  

پادشاه مسئول بود. از آنجایی که سومین سال خشکسالی بود او توسط پادشاه فرستاده شد تا برای حیوانات علوفه پیدا کند. در  

- ۱معرفی کند )آیات  ( کسی که توسط خدا فرستاده شده بود تا خود را به اخاب 7ة  کند )آیطول راه عوبدیا ایلیا را مالقات می

 (. ۱۶رود )آیة  شود که اخاب برای مالقات ایلیا می(.  داستان وقتی شروع می۲

 

 تمرین: 

 (؟ ۱7. برخورد اخاب چه بود )آیة ۱

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 . ایلیا گفت که چه کسانی آشوبگر هستند؟  ۲

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

 (؟ ۱۸ده بودند )آیة . آنها چه کاری انجام دا ۳

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

بلکه  پرستیدند  تنها ایشان را می  نه  پرستیدند. آنها بعل و اشیره خدایان دروغینی بودند که اخاب و همسرش ایزابل آنها را می

 بپرستند.  ردند تا به جای یهوه، تنها خدای حقیقی، خدای اسرائیل، این خدایان دروغین را کمردم را هم هدایت می

 

 شدند؟  می(؟ چه کسانی باید بر کوه کرمل جمع  ۲۱- ۱9زند. دستورالعمل ایلیا برای اخاب چه بود )آیة  یک نفر را صدا می. ایلیا  ۴

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف( ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــب( ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــپ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۲۱. درخواست ایلیا از مردمی که جمع شده بودند چه بود )آیة ۵

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
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ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۲۱. پاسخ مردم چه بود )قسمت دوم آیة  ۶

ـ ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشکل آنها چه بود؟ 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۲۴-۲۲. برنامة ایلیا برای حل و فصل امور چه بود )آیات 7

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

خواندند. تنها  س پیامبران بعل یک گاو نر انتخاب و آماده کردند و سپس او را نام خدای خود را  . همة مردم توافق کردند پ۸

 کاری که نتوانستند انجام دهند روشن کردن آتش بود. آنها نام ــــــــــــــــــــــــ خواندند. 

 چه اتفاقی افتاد؟  ۲9-۲۶. طبق آیات 9

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ة شکست  قربانگاه،  بودند  لیاسرائ  ة لیقب  ۱۲  انگرینماکه  سنگ    دو  او با برداشتن(.  ۳۰را دور هم فراخواند )آیة  . ایلیا مردم  ۱۰

 ؟ ( ۳۲او چه چیزی در اطراف قربانگاه حفر کرد )آیة  خداوند را ساخت.قربانگاه ها، ـ کرد و با سنگ ریخداوند را تعم 

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گویند او چه کاری انجام داد؟  به ما می ۳۵-۳۳او قطعات بریده شدة گاو نر را روی چوب مرتب کرد. آیات  . ۱۱

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

 ! پر شد  گودال شد و سی خ هیمحراب، چوب و هد ،  ستیبه گفتن ن یازین



98 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

 ایلیا در دعایش چه کسی را مخاطب قرار داد؟   ۳۶. در آیة  ۱۲

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۳7 -۳۶. ایلیا از خدا چه چیزی درخواست کرد )آیات  ۱۳

 : تو  ۳۶الف( آیة 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : من۳۶ب( آیة  

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

 : و  ۳7پ( آیة  

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

 : تا این قوم۳7ت( آیة  

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 : و اینکه ۳7ث( آیة  

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 

 (؟  ۳۸چه بود )آیة  . پاسخ خدا به دعای ایلیا۱۴

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۳9. پاسخ مردم چه بود )آیة ۱۵

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

ـ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (؟  ۴۰. فرمان ایلیا چه بود و مردم چه کاری انجام دادند )آیة ۱۶

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

به روی صورت  این سوال را که از چه کسی پیروی کنند، خداوند خدا یا بعل، مردمی که پاسخ  را برای این باید مسائل تامل:

های  آیا آنها ترسیده بودند؟ آیا آنها از زندگی  کنید؟حل کند. اینطور فکر نمی ، «افتادند و فریاد زدند، »خداوند خدا؛ خداوند خدا

ما فقط   بودند؟  بدانیم.  میخودشان ترسیده  را  توانیم آنچه را که در داستان آمده است  با چشم خود عمل قدرتمند خدا  آنها 

   د.دنکریم  یرویاز او پ  دیاست که با یمشاهده کرده بودند که نشان داد او تنها خداوند خدا است. او تنها کس

 

شخصی که به من نزدیک و برایم    ،آساییآیا او باید به صورت معجزه چه چیزی الزم است تا باور کنم که او خداوند خداست؟

های  نیاز دارم تا بتوانم نیازهای خودم و خواستهعزیز است را شفا دهد؟ آیا او باید کار و یا افزایش درآمدی را که با نا امیدی  

همانطور که به ایلیا در کوه کرمل نشان داد   خدا به عنوان خداوند ام را برآورده کنم، به من بدهد؟ آیا او باید خودش راخانواده

گوید او در کالمش وجود  کنم که او همان کسی است که میبه شکل قابل توجهی نشان دهد؟ یا، مثل ایلیا به آسانی باور می

ند خداست؟  دارد؟ آیا من مثل مردمی هستم که چیزی نگفتند؟ او باید چه کاری برای من انجام دهد تا باور کنم که او خداو

 های من: افکار و پاسخ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باشد که دعای من این باشد، خداوندا، قلبم را به سوی خودت برگردان.
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 ۳بخش 

 

مقدس که  تنها شخص دیگر در کتابخوانیم که ایلیا به آسمان برده شد.  در این باره می  ۲  باب  در دوم پادشاهانمقدمه:  

  رفت یخنوخ با خدا راه م   گوید »می  ۲۴-۲۱:  ۵پیدایش  مرگ به آسمان برده شد مردی است به نام خنوخ. داستان    ةن تجرببدو

تر است. شخصیت جدیدی به نام الیشع به شما معرفی  « داستان ایلیا به شکلی قابل توجهخدا او را برگرفت. رایشد، ز  ابیو نا

رفت و به خدمت او   ایل یاز عقب ا گفته شده که الیشع » ۲۱: ۱9ایلیا بود. در اول پادشاهان  شود. الیشع شریک در خدمت بامی

 « مشغول شد.

 را بخوانید.    ۱۸-۱: ۲دوم پادشاهان تکلیف: 

 

 تمرین: 

 چه اتفاقی قرار است که بیفتد؟   ۱. مطابق آیة  ۱

ـ ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کرد. اگرچه ایلیا خواست  مالقات  (۵( و اریحا )آیة ۳ئیل )آیة یتدر برا  پسران پیامبرانقبل از اینکه به اردن برود ایلیا . ابتدا، ۲

 اصرار بر انجام چه کاری دارد؟   ۶و  ۴،  ۲که الیشع عقب بماند الیشع در آیات 

ـ ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ک ینزدبزرگ ارتباط  امبرانیپ ن یشمند بودند و با ابودند که دان یمتشکل از افرادیادداشت: »همراهی انبیا« یا »پسران انبیا«  

 مدارس آنها در شهرهای شمالی پادشاهی اسرائیل بود.   داشتند. یمیو صم 

ـ ها برای او سخت بوده است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــگوید تا بدانیم که این خداحافظیالیشع چه می.  ۳  ـــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه چیزی بودند؟  آنها شاهد  ۸در آیة  . پنجاه مرد از پسران انبیا آمدند و با فاصله ایستادند. ۴

ـ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ 9فت )آیة . بعد از اینکه آنها عبور کردند ایلیا به الیشع چه گ۵

ـ ــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . پاسخ الیشع چه بود؟  ۶

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۱۰دهد )آیة چطور پاسخ می. ایلیا 7

ـ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

ـ (؟ ـــــــــــــــــــــــــــ۱۱افتد )آیة  گذرانند ناگهان چه اتفاقی میاین دو مرد زمانی را با هم می.  ۸  ــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا  ی »ازند،  کند. او فریاد میبیند غلبه میالیشع بر آنچه که می.  9 همانطور که  و    و سوارانش!«  لیپدرم! ارابة اسرائ  یپدرم! 

ارابه  میناگهان  میها ظاهر  ایلیا  با  آنها  الیشع  شوند،  است.  رفته  شریک خدمتش  او، دوستش،  مربی  انجام  روند.  کاری  چه 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهد؟ می  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 افتد؟ چه اتفاقی می ۱۴-۱۳ات  . در آی۱۰

ـ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (؟  ۱۵ای رسیدند )قسمت اول آیة  جهبه چه نتی. تماشاچیان ۱۱

ـ ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 

 

توسط آنهایی که در حال تماشا بودند به زودی فراموش   که  قطعا این اتفاقی نبود که هر روز بیفتد و قطعا چیزی نبودتامل:  

 شود.  

داند  کنند. موضوع بعدی که او میمی  ر شکافد. سپس آنها از زمین خشک عبوزند و آن میه رود اردن میای خود ببع  اایلیا ب

 های آتش جدا شده است. تمام شد. الیشع دیگر او را ندید.  اسباین است که او از ایلیا با ارابه و 

 

توانست  بدهد اما چیزی که او تقاضا کرده بود را تنها خدا می  ش را روح  قدرت الیشع از ایلیا درخواست کرد که به او دو برابر  

تواند تقاضا برای  امروز این مید.  کرد که جای ایلیا را بگیربدهد. در اصل، الیشع درخواستی جسورانه داشت. او درخواست می

را ببیند    وا  شوداز او گرفته میمی که ایلیا  خدمتی تاثیرگذار به اندازة ایلیا باشد. ایلیا به او این امید را داد که اگر الیشع هنگا

کردند فهمیدند که  که او عبای ایلیا را برداشت و آب را شکافت پیامبرانی که تماشا می  . هنگامی خواهد شداش برآورده  خواسته

ردای رهبری و    حاال روح ایلیا در الیشع است. آنها مقابل او سجده کردند و به افتخاری که به او تعلق داشت اعتراف کردند.

 مسئولیت منتقل شد.  

 

از آنکه به آسمان بروم    پیش پرسد، » مکالمة بین این دو نبی قبل از اینکه از هم جدا شوند قابل توجه بود. ایلیا می:  کاربرد

دارد تا کاری   کمی زمان  کردهگوییم شاید ایلیا فکر میمیم کنی وقتی به این فکر می« انجام دهم تیتا برا یخواهیبگو چه م 

زنند. او ممکن بود بتواند چه کاری انجام دهد؟  در نهایت فقط این دو مرد هستند که با هم حرف می برای الیشع انجام بدهد.

 زد که پاسخ الیشع چه باشد؟  ایلیا تخمین می

 

تواند را فقط خدا میطلبد  چیزی که الیشع می  رت روح خود را به من بده!« »دو برابر قددهد،  از طرف دیگر، الیشع پاسخ می

 تواند پاسخ دهد. رسد هر کدام از سواالت را تنها خدا میبدهد. به نظر می
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تان دارند جدا هستید. ممکن است چه چیزی از آنها بپرسید؟  شان دارید و دوستزمانی را تصور کنید که از افرادی که دوست

توانم برایت انجام دهم؟« آیا برکتی در راه است؟ آیا  کاری می  ل خواهید داشت سوالی را که ایلیا پرسید بپرسید، »چهآیا تمای

تشویق برای  کلماتی  می  گفتن  بخشیدن  قدرت  باشند؟  و  مناسب  کنید توانند  برا  فکر  چه    یزمان  نیچن  یبرا  گی آماد  یکه 

 د؟ ییبگو د یتوانیم 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 

دو  گوید، »گیرند مثل شرایط الیشع است. آیا شما همان فردی خواهید بود که میتان وقتی کسی را از شما مییا شاید شرایط

به ارث بردن یعنی دریافت چیزی که از کسی به جا مانده. آیا این میراثی است که از    «؟ برابر قدرت روح خود را به من بده

 میان بگذارید؟    خواهید درمی  را هااید، کدام پاسخاگر این سوال را پرسیدهکسی بخواهید؟ 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باشد که ما  ای.  ای. تو روح خود را بر ما ریختهای. تو ما را در چیزهای اعال غنی ساختهخداوند خدا، تو ما را برکت دادهدعا:  

سخاوتمند باشیم و برکات تو را چه در خداحافظی موقت و چه در مرگ بر دیگران بریزیم. باشد که برکات تو بر دیگران آنها 

ای قدرت ببخشد و باشد که آنها با دو برابر قدرت روح تو دیگران را برکت  هایی که به آنها دادهها و موقعیترا برای مسئولیت

 ث حیات ابدی از طریق پسرت عیسای مسیح که قدرت دو برابر ماست شوند. دهند تا همگان وار 

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ
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 ۴بخش 

 

کند. در شریعت موسی )تثنیه  داستان بعدی موقعیت دیگری است که در آن خدا برای زنی بیوه و پسرش فراهم میمقدمه:  

زنان و یتیمان خرسند شوند. وعدة  کرد تا بیوهآموزیم که ده یک و هدایای تقدیمی مردم غذای کافی فراهم می( می۲9:  ۱۴

 دهند برکت دهد.  ه انجام میاین بود که قومش را در تمام کارهایی کخداوند خدا 

 

 را بخوانید.  7-۱: ۴دوم پادشاهان تکلیف: 

 این زن کیست؟  •

 مشکل چیست؟  •

 خدا برای او و دو پسرش چه کاری انجام داد؟  •

 

 

 تمرین:

 داستان را از زبان خودتان بازگو کنید: . ۱

ـ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 الیشع چه سواالتی پرسید؟  ۲. این موقعیت از نظر آن زن غیر ممکن بود. در آیة ۲

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف(   ـــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــب( ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : کاربرد

برای  . کاربردی  آزاد شودشرایط    از آن  . خدا روغن کمی را که او داشت برکت داد تا به او به اندازة کافی بدهد که بتواند۱

 خودتان در این داستان پیدا کنید:  

ـ ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دارید که د؟ چه چیز کمی خواهد آن را افزون کند و به وفور در زندگی دیگران جاری کن . چه چیز کمی دارید که خداوند می۲

 خواهد از آن استفاده کند تا دیگران را با نیکویی خود برکت دهد؟ او می

ـ ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 را فراموش نکنید.  دهید  کاری که انجام می برکت دادن به وعدة خدا برای

 

 را بخوانید.  ۱7-۸: ۴دوم پادشاهان تکلیف: 

 

 تمرین: 

 می و همسرش چه شرایطی را برای الیشع فراهم کردند؟زن شون ۱۰-۸در آیات . ۱

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواست که  و از خادم خود جیحزی شان تشکر کند. اخواست از آنها برای شرایط سخاوتمندانهم آمد می. الیشع وقتی به شون۲

ـ (؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۳از آن زن دعوت کند و الیشع چه چیزی را به او داد )آیة    ـــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . او چه پاسخی داد؟  ۳

ـ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( پاسخ او چیست؟ ۱۴توان برای آن زن انجام داد )آیة رسد چه کاری میپ. الیشع هنوز راضی نیست و از جیحزی می۴

ـ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۱۶گوید )آیة . الیشع به آن زن چه می۵

ـ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نبوت به    ۱7خواست دوباره ناامید شود. اما طبق آیة  . مشخصا این زن امیدش برای مادر شدن را از دست داده بود و نمی۶

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحقق پیوست: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 

 را بخوانید. داستان ادامه دارد.   ۳7-۱۸آیات تکلیف: 

 

 تمرین:

)آیات  میرد  گیرد و تا ظهر او میآغوش میدر    را  برند و پسرششود. خادمین او را نزد مادرش می. ناگهان پسر مریض می۱

 (؟  ۲۵قسمت اول  -۲۱دهد )آیات (. این مادر چه کاری انجام می۲۰ -۱۸

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الیشع چه  گوید که همه چیز خوب است. اما او به . او به شوهرش گفت که همه چیز خوب است. حاال او به جیحزی هم می۲

 (؟ ۲۸گوید )آیة می

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (؟ ۲9ستورات او به جیحزی چه بود )آیة . د۳

ـ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چیزی  او چه اش رفت. در راه جیحزی الیشع و زن را دید. ر نپذیرفت که الیشع را ترک کند پس الیشع با او به خانه. مادر پس۴

 (؟  ۳۱گوید )آیة  به آنها می

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۳۵-۳۲. وقتی الیشع به خانه رسید چه کاری انجام داد )آیات ۵

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 او   ظاهرا او چیزی نگفت اماکند. الیشع بچه را به مادرش تقدیم می ۳7-۳۶. به بچة مرده زندگی داده شد. در آیات ۶

 ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و بیرون رفت. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

کند تا از طریق پیامبرانش با مردم صحبت کند. او از  الب است که در این مقطع از تاریخ اسرائیل خدا انتخاب میجتعلیم:  

پیامبرانی مثل ایلیا و الیشع آمد. پیامبران  طریق ناتان نبی نزد داوود، نزد پادشاهان از طریق هزاران پیامبر، و نزد مردم از طریق  

  دوم در. ندانی که در طلب اطاعت از کالم او و پرستیدن او به تنهایی بودند به ارمغان آوردهمچنین زندگی و امید را برای کس

داند  یکه م بینیمیرا م  یدر کنار هم، زن. میخوان ی، م رازن و شوهرش نشان داده شد  نیکه به ا داستان رحمت خدا انپادشاه

بینیم که به این بچه که از مرگ به زندگی  . با هم نجات خدا را میاست  ی نب  شع یال   ادمش، خ  ق یکمک او از جانب خداوند، از طر

های اسرائیل و پادشاه یهودا خدا محبت و شفقت خود را به این خانواده و سرکشی  رهاانکاآورده شده بود داده شد. در میان تمام  

 بخشد. دهد و آنها را رهایی میدهد. رحمت او آنها را نجات میمی

 

د به عنوان نجاتاز برخی جهات  او را  آنها  نزد قومش آمد و  او  شان پذیرفتند.  دهندهاستان آنها داستان اسرائیل است. خدا 

آنها برآورده    دیها امو پس از سالهای دل آنها را برآورده کرد و وعده داد که آنها به سرزمین وعده برده خواهند شد.  خواسته
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های  اما مرگ آمد. آنها خدا را رد کردند و پادشاهی طلبیدند تا بتوانند مانند ملت  .کردندیم   یخود زندگ  یخدا  تی در امن  رایشد ز 

سرانجام او قومش را تشنة حضور خود کرد. شریعت و  دیگر باشند. در نهایت این پادشاهان آنها را از او دورتر و دورتر کردند.  

ودند. شریعت کاری به جز محکوم کردن آنها انجام نداد. خادمین  بخش نبکارهای پیامبران، قادر به نجات آنها نبود، چون زندگی

کاری به جز تائید مرگ پسر نداشتند... نه صدایی نه پاسخی. همانطور که نبی آمد و روی بچه صورت در صورت، چشم در  

ی را به عنوان  وارد بدن بی جان شد، همان خدا که در خلقت نفس حیات در انسان دمید، عیسچشم و دست در دست خوابید و 

 های ما شود و از طریق رنج کشیدن، مرگ، و قیام از مرگ به ما زندگی ببخشد.  یک انسان فرستاد تا وارد زندگی

 

او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در    رایز »گوید خدا چه کاری انجام داد.  دقیقا به ما می  ۲۱:  ۵دوم قرنتیان  

توانست ما را در خدا قائم کند اما گناه بود. او عادل بود. او تنها کسی بود که می.« عیسی، پسر خدا، بیمیعدالت خدا شو  یو

شد. به خاطر همین او باید تمام اشتباهات ما و  آلود ما میشد. او باید وارد دنیای گناهبرای انجام این کار او باید یکی از ما می

در این کار خدا در رحمت خود ما را نجات داد چون عیسی ما را عادل شمرد و به ما زندگی بخشید.  فت.  گرمرگ را به خود می

 تان است. نوشتن در کاغذهای یادداشتاین یک آیة بسیار خوب برای 

 

مزمور  به نظر می:  خاطر بسپاریمبه   انجام   ۱۳۰رسد  بر  یهودا  زیرا پادشاهی اسرائیل و  به شیوة    فریاد قلب است  کارها 

شنوید؟ آیا صدای فریاد قلب  شان را علیه خدا برنگرداندند میدشان اصرار داشتند. آیا صدای فریاد قلب افرادی که قلبخو

برآوردم.    ادیها نزد تو فرخداوند از عمق  ی ا  »شنوید؟  آیا صدای آنها را میشنوید؟  صرفه و شونیم و همسر او را میزنان  بیوه

 .«  ع من ملتفت شودتو به آواز تضر یهاخداوند! آواز مرا بشنو و گوش یا

 

دانید به چه سویی بروید، و از کجا رحمت و بخشش خدا را شاید این فریاد شما باشد. شاید در عمق نا امیدی هستید و نمی

خداوند صبر کنید و  برای تان را دارد. هتان آنی است که نیاز به رهایی و نجات از تمام کارهای اشتبادریافت کنید. شاید زندگی

   و نجات کامل با او است. ،است انیپا یب او محبت را یز د یخود را به خداوند بسپار دیام امیدتان را در کالم او بگذارید. 

 

وجودتان دارید یادداشت کنید.    را که در اعماقآنچه    تمام   . آنها را به خاطر بسپارید ووقت بگذارید و آیات این مزمور را بنویسید

پایان و رحتمش برای طور مداوم محبت بیه بخواهید که رها و آزاد شوید و از اعماق وجودتان نجات بیابید. باشد که خداوند ب

 شما را به شما یادآوری کند. امیدتان را در او و کالمش بگذارید. او رهایی و نجات شماست.  
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صدا کنم، روح من برای محبت و بخشش تو مستاصل است. من به درگاه حتی اگر تو را از اعماق وجودم  ای خدای من،  دعا:  

اندازد رهایی ده.  پایین بیا و دستانم را بگیر. مرا از هر چیزی که در لجن و باتالق زندگی گیر میزنم.  تو برای رحمت فریاد می

مرا بیرون بکش، از اسارت آنها رها کن.    نجات منام، صخرة من و  دهندهطر عیسی، نجاتگناهانم مقابل من هستند. مرا به خا

مرا در خون و عدالت خود بشور، یک بار دیگر قادر بساز تا سرود ستایش برای شکرگزاری برای تو بخوانم. همانطور که پسر 

من دوباره زندگی ببخش تا نام مقدس تو را تمجید  آن زن مرده بود و تو دوباره به او زندگی بخشیدی، با قدرت قیام خود به  

 کنم. 

ـ ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

ـ ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۵بخش 

 

کند. آنهایی که خوانده شده بودند، آنهایی که انتخاب شده  شود که خدا خودش را از قومش دور میاینطور احساس میتعلیم:  

د دیگر بازتابی از صورت او نبودند بلکه در عوض تصویری از دشمن بزرگ و شریر بودند. آنها اعمال  بودند تا فرزندان او باشن

آنها مقابل خدایان چوبی و سنگی یعنی بعل و اشیره تعظیم  شرارت.    و  زشتی از سرکشی علیه خدا انجام دادند، اعمال شریر

و فاسد هستند ارتباط    سرکشکه    یرسد که او بخواهد با کسانیمبه نظر نرسد که بخواهد اطراف آنها باشد.  کردند. به نظر نمی 

گیرند. آنها شان هست قرار میتحت تاثیر هر هوسی که سر راه که رسد او پشت خود را به افرادی کرده. به نظر میبرقرار کند

.  کنندنمیند و به او اعتماد  ندار  کنند بلکه مثل افراد نادان. آنها فراتر از هر چیزی او را دوستبه عنوان افراد حکیم رفتار نمی

شان واضحا رد کردند او باید چه  ندارند. وقتی آنها او را به عنوان خداوند خدای به او محبتآنها با تمامی دل، جان و فکر خود 

 کرد؟ انتظار دارید او چه کاری انجام دهد؟  کنید او باید متفاوت عمل میکاری انجام دهد؟ آیا فکر می

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 

دهد فردی که . چنین عشقی حتی اجازه میمیشان داراست که دوست یخود از کسان دریغ ساختنمستلزم   یگاه دارپایعشق 

ند  و اجازه بدهمطیع کنار بیایند  پدر و مادر مجبورند با فرزند ناوقتی که  کند در لجن و باتالق گناه غرق شود.  عشق را رد می

 فرزند از آنها دور شود و به راه خودش برود، آن روز، روز سختی است.  

 

اش  آید تا از بیماریخوانیم داستان مردی به نام نعمان است که نزد الیشع نبی میآخرین داستانی که در این درس میمقدمه:  

 شفا یابد. 

 

 را بخوانید.    ۱9 آیة  قسمت اول تا  ۱: ۵دوم پادشاهان تکلیف: 

 سی بود؟ نعمان چه ک •

 کنیز به خاتون خود چه گفت؟  •

 هایی به نعمان داد؟ الیشع چه دستورالعمل •
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 پاسخ نعمان چه بود؟  •

 یابد؟ داستان چطور پایان می •

 

 تمرین: 

 

 شود؟ چه چیزی دربارة نعمان به ما گفته می ۱در آیة . ۱

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخص باشد. آن سرزمین سوریه است که در شمال شرقی اسرائیل قرار دارد. دمشق   ای که داریدارام ممکن است روی نقشه

 یکی از شهرهای ارام است. 

 (؟ ۴-۳. یک دختر جوان اسرائیلی به اسارت برده شد تا زن نعمان را خدمت کند. این زن به خاتون خود چه گفت )آیات  ۲

ـ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعمان نزد پادشاه خود رفت. او به پادشاه گفت که آن دختر چه گفته است و اجازه خواست تا برود. پاسخ پادشاه چه بود و    .۳

 چه کاری برای نعمان انجام داد؟  

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ۶گفت )آیة دایا و نامه برد. نامه چه چیزی می. نعمان با خود ه۴

ـ ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (؟ 7. پادشاه اسرائیل چطور به نامة پادشاه ارام پاسخ داد )آیة ۵

ـ ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقتی الیشع شنید که پادشاه چه کاری انجام داده پیامی که برای پادشاه فرستاد چه بود؟ . ۶

ـ ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ندة پیام مورد استقبال قرار بگیرند. آنچه به نعمان گفته شده  رف آورتا فقط از طنش به خانة الیشع رسیدند ها. نعمان و همرا7

 (؟  ۱۰بود انجام دهد چه بود )آیة 

ـ ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

- ۱۱عصبانیت رفت. نعمان انتظار داشت چه اتفاقی بیفتد )آیة    وخشم    با. به جای انجام کاری که الیشع به او گفته بود او  ۸

 (؟ ۱۲

ـ ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید؟ ان در حقیقت چه می. به زبان خود بگویید که نعم9

ـ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او فکر  خواهد دستوراتی را برای بهبودی او بدهد.  کند و حاال میاو فرماندة لشکر پادشاه بود. او مثل یک فرمانده عمل می

و    ستاد یآمده، خواهد ا   رونینزد من ب  البته  ...نکی ا»حداقل    امبریکه پ  و شایستگی آن را دارد  است  ی کرد که شخص مهمیم 

.« نعمان همه چیز را  برص حرکت داده، ابرص را شفا خواهد داد  یرا خوانده، و دست خود را بر جا  هُوَهی خود،    ی اسم خدا

 فهمیده بود. در عوض، او به رودی در اسرائیل یعنی رود اردن فرستاده شد، و به او گفته شد خودش را هفت بار بشورد.  
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 خواهد؟  نعمان چه چیزی می ۱۲. در آیة  ۱۰

ـ الف(  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــب( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شد این کار را در  »این همه راه آمدم تا به من گفته شود برو و خودت را در رود اردن بشور. آیا نمیگوید،  در واقع او اینطور می

 خانه انجام داد؟«  

 افتد؟ چه اتفاقی می ۱۴-۱۳. در آیات  ۱۱

ـ ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند؟ میگردد. او چه چیزی را به الیشع اعتراف . نعمان به خانة نبی باز می۱۲

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

الیشع تقدیم کرد )آیة  ۱۳ به  او هدایایی  رد کرد )آیة  ۱۵.  آنها را  نبی  برگشت  ۱۶( که  به وظایفش  به خانه  نعمان وقتی   .)

 کند؟ او چه درخواستی می ۱۸هایی داشت. در آیة نگرانی

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . کلمات الیشع برای خداحافظی چه بود؟ ۱۴

ـ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :اربردک

 خواستید از خدا بپرسید که چطور یک شرایط را اداره کنید:  . زمانی را به یاد بیاورید که می۱

ـ ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بود؟که پاسخ قابل قبول چه خواهد  ایدفهمیدهدر ذهن خود  ا یو آ د یاخواسته یزیاز خداوند در دعا چ ایآ. ۲

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تعلیم: 

نزد الیشع رفت. این  از قبل به آنها فکر کرده بود    دربارة اینکه کل روند درمان چطور عمل خواهد کرد و  هاییایدهنعمان با  

و دست خود را بر او  و قابل توجه باشد. او قرار بود خوب به نظر برسد چون نبی خداوند را صدا کرده    برجستهروند قرار بود  

گذاشته بود. اما »درمان« الیشع بزرگ نبود. دستور به او این بود: برو خودت را بشور و این کار را هفت بار انجام بده. این درمان 

. ناپاکدید نه  میتوانست کشنده باشد. او خودش را بیمار  است. این بیماری پوستی می  ناپاکت که نعمان  ش این اشاره دا  هب

خادمین و همراهانش او را تشویق کردند تا فرضیاتی که از قبل به آنها فکر کرده که قرار است چه اتفاقی بیفتد را کنار بگذارد  

 انجام دهد، »بشور و تمیز شو.«  و فقط آنچه را که نبی گفته بود

 

ای داشت. او بیماری گناه داشت.  شد. او مشکل رابطهنعمان چیزی بیشتر از یک بیماری پوستی داشت که باید به آن توجه می

شود خودش را برای تمیز شدن در  توانیم تصور کنیم او وارد آب میپادزهر برای بیماری پوستی و بیماری گناه او آب بود. می

یابیم اتفاق  افتد. این چیزی است که برای همة ما وقتی با آب و کالم تعمید میتری اتفاق میبرد. اما تمیزی عمیقب فرو میآ

یابیم. در تعمید  مان شفا میشویم و برای همیشه از بیماری گناهما بخشیده میاز آب برای تعمید    رافتد. در عمل سادة گذمی

ترین چیزها دارد. یکی از سختشود. بیماری گناه دیگر ما را از خدا جدا نگه نمیده توسط گناه احیا میدرهم شکسته ش رابطة 

از دیگران جدا می بیماری  به خاطر  آنها  بود که  این  بودن  به همین صورت، گناهاندر مورد ابرص  ناپاک  شدند.  ما را  مان 

اش شفا داد پس آب تعمید  همانطور که آب نعمان را از بیماری پوستی کنند. درستمان جدا میکنند و ما را از پدر آسمانیمی

 ایم.  ای زنده از طریق عیسای مسیح شدهو وارد رابطهدهد. ما بخشیده هم ما را از بیماری گناه شفا می
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 از خداوند برای اینکه او نیکوست تشکر کنید....دعا: 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ
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 حد درسی وابررسی 

 

 رحمت خدا،

 نجات ما
 

 

 

 

 

 

 



117 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

 بررسی 

مقدس آشنا  با تعدادی داستان و شخصیت جدید در کتابرا کامل کردید.    « رحمت خدا، نجات ما»گویم! شما درس تبریک می

نیست،   امتحان  باشید که این یک  داشته  یاد  به  مرور کردن است.  زمان  برا  ی بلکه فرصتشدید. حاال  شما و    د ییات  یاست 

ها های داستانکنید واقعیتتحصیل میه  کی  حال  . دردهدیرا شکل م تان  یکه زندگ  زیانگجانیسفر ه  نیا  ةدر ادام   تانشرفتیپ

ای که در قرن ها و حقایق را در زندگیبرید که چطور واقعیتآموزید. شما همچنین پی میو حقایق دربارة خدا و انسان را می

 کار بگیرید.  ه بیست و یکم دارید ب

 

 مرور سواالت:  

 چه کسی بود؟   . آن مرد که به عنوان مردی که به دنبال قلب خدا بود، توصیف شده۱

 را ببینید.   ۲۲: ۱۳ــ اعمال رسوالن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . داستان داوود و جلیات در کجا آمده است؟  ۲

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . رابطة شائول و داوود را توصیف کنید: ۳

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 . احترام داوود برای شائول را توصیف کنید: ۴

ـ ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 را بخوانید.   ۱۱-9:  ۲۶دوم سموئیل 

سموئیل    این حال، خداوند خواستة او را نپذیرفت. وعدة خدا به او چه بود؟ دوم خواست که معبد خداوند را بنا کند؛ با  داوود. ۵

 را ببینید.   ۱۳- ۱۲: 7

ـ ــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شبع کجا آمده است؟  . داستان داوود و بت۶

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . سه عقوبت گناه داوود چه بودند؟ 7

 ۱۰:  ۱۲الف( دوم سموئیل 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 ۱۲ -۱۱: ۱۲ب( دوم سموئیل  

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ۱۴: ۱۲پ( دوم سموئیل  

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (: ۳۳: ۱۸-۲۰: ۱۳. داستان ابشالوم را خالصه کنید )دوم سموئیل ۸

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 (؟ 9: ۳. سلیمان پادشاه چه چیزی از خدا طلبید )اول پادشاهان 9

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 . داستان دو زن فاحشه کجا آمده است؟ ۱۰

ـ ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . سلیمان کدام دو ساخت و ساز بزرگ را آغاز کرد؟ ۱۱

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۶الف( اول پادشاهان 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 7ب( اول پادشاهان 

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۱۳-۱: ۱۱. نتیجة حکومت سلیمان چه بود )اول پادشاهان ۱۲

ـ ـــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 (؟  ۱7:۱چه کسی در زمان حکومت اخاب پادشاه نبی بود )اول پادشاهان . ۱۳

ـ ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:  ۲۴- 7: ۱7ای را خالصه کنید )اول پادشاهان داستان زن صرفه .۱۴

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (: ۴۰-۱۶:  ۱۸ة ایلیا با پیامبران بعل در کوه کرمل را توصیف کنید )اول پادشاهان ه. مواج۱۵

ـ ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:  ۱۲-۱: ۲. چه کسی جانشین ایلیا بود )دوم پادشاهان ۱۶

ـ  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه هستند؟ . دو داستان به یاد ماندنی دربارة الیشع چ۱7



120 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

 7-۱: ۴الف( دوم پادشاهان 

ـ ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۵ب( دوم پادشاهان 

ـ ـــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتیجة خشم خداوند چه بود؟   ۲۰: ۲۴ادشاهان . در دوم پ۱۸

ـ ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟  ۱: ۲۵. پادشاه بابل چه کسی بود )دوم پادشاهان ۱9

ـ ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گیرید چیست؟ پادشاهان یاد می. یک حقیقتی که دربارة خدا و رحمتش از داستان این ۲۰

ـ ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اگر شخصی از شما بپرسد رحمت خدا چه تغییری در زندگی شما به وجود آورده است، چطور پاسخ  سوال برای بحث:  

 دهید؟  می

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لمس کرده. رحمت    ام را به وفورکنم که رحمت تو زندگیکه به این فکر می  ام در حالیای خداوند، در ترس از تو ایستادهدعا:  

ام. من برای ام و الیق آن نبودهآن را به دست نیاوردهتو به من زندگی و نجات بخشیده است. رحمت تو محبتی است که  

کسی که جای مرا گرفت، کسی که مقدس بود و با این حال به خاطر من گناه شد، کسی که  رحمتت که از طریق عیسی  

کنم. برای  ای سپاسگزارم.  تشکر میوضعیت وخیم مرا به خود گرفت  و به جای من خونش ریخته شد و مرد، به من داده

 ستایم.  تمام فیض و رحمت تو بر من نام مقدست را می

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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