
ھزم داود ُجْلیَات، لكن یسوع ھزم الشیطان
1 صموئیل 17: 1-11 ؛ 16 ، 26 ، 51-31

29 مایو 2022

القس كریس سیكس

ندرس األسئلة الـ 52 في التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة ھذا العام، ألنھ ملخص رائع لما نؤمن بھ كمسیحیین. سأقرأ السؤال 22 اآلن، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال 22: لماذا يجب أن يكون الفادي إنساًنا حًقا؟

أنه في الطبيعة الب��ية قد يطيع نيابة عنا تماًما القانون بأكمله ويعاقب على خطيئة ا��نسان؛

ولكي يتعاطف مع ضعفنا.

مقدمة 

یسوع ھو مخلصنا وفادینا. لقد أصبح إنسانًا لینقذنا من العبودیة للخطیئة. لمساعدتنا على فھم انتصار یسوع، أرید أن ألقي نظرة على القصة الشھیرة عن

داود وُجْلیَات. إنھا قصة طویلة، لذا استمع إلیھا وأنا أقرأھا من الفصل 17 من كتاب صموئیل األول. 

1 صموئیل 17: 1-11 ؛ 16 ، 26 ، 51-31 

یَم.  1 َوَجَمَع اْلِفِلْسِطینِیُّوَن ُجیُوَشُھْم ِلْلَحْرِب، فَاْجتََمعُوا فِي ُسوُكوهَ الَّتِي ِلیَُھوذَا، َونََزلُوا بَْیَن ُسوُكوهَ َوَعِزیقَةَ فِي أَفَِس دَّمِ

2 َواْجتََمَع َشاُوُل َوِرَجاُل إِْسَرائِیَل َونََزلُوا فِي َواِدي اْلبُْطِم، َواْصَطفُّوا ِلْلَحْرِب ِلِلقَاِء اْلِفِلْسِطینِیِّیَن. 

3 َوَكاَن اْلِفِلْسِطینِیُّوَن ُوقُوفًا َعلَى َجبَل ِمْن ُھنَا، َوإِْسَرائِیُل ُوقُوفًا َعلَى َجبَل ِمْن ُھنَاَك، َواْلَواِدي بَْینَُھْم. 

 

  ، 4 فََخَرَج َرُجٌل ُمبَاِرٌز ِمْن ُجیُوِش اْلِفِلْسِطینِیِّیَن اْسُمھُ ُجْلیَات، ِمْن َجتَّ

ُطولُھُ ِستُّ أَْذُرعٍ َوِشْبٌر،

ْرعِ َخْمَسةُ آالَِف َشاقِِل نَُحاٍس،  5 َوَعلَى َرأِْسِھ ُخوذَةٌ ِمْن نَُحاٍس، َوَكاَن الَبًِسا ِدْرًعا َحْرَشِفی�ا، َوَوْزَن اْلدِّ



6 َوُجْرُموقَا نَُحاٍس َعلَى ِرْجلَْیِھ، َوِمْزَراُق نَُحاٍس بَْیَن َكتِفَْیِھ، 

 

7 َوقَنَاةُ ُرْمِحِھ َكنَْوِل النَّسَّاِجیَن، َوِسنَاُن ُرْمِحِھ ِستُّ ِمئَِة َشاقِِل َحِدیٍد، 

َوَحاِمُل التُّْرِس َكاَن یَْمِشي قُدَّاَمھُ.

 

8 فََوقََف َونَادَى ُصفُوَف إِْسَرائِیَل َوقَاَل لَُھْم:  

«ِلَماذَا تَْخُرُجوَن ِلتَْصَطفُّوا ِلْلَحْرِب؟ 

، َوأَْنتُْم َعبِیدٌ ِلَشاُوَل؟  أََما أَنَا اْلِفِلْسِطینِيُّ

. اْختَاُروا ألَْنفُِسُكْم َرُجًال َوْلیَْنِزْل إِلَيَّ

 

9 فَإِْن قَدََر أَْن یَُحاِربَنِي َویَْقتُلَنِي نَِصیُر لَُكْم َعبِیدًا،  

َوإِْن قَدَْرُت أَنَا َعلَْیِھ َوقَتَْلتُھُ تَِصیُروَن أَْنتُْم لَنَا َعبِیدًا َوتَْخِدُمونَنَا».

 

: «أَنَا َعیَّْرُت ُصفُوَف إِْسَرائِیَل ھذَا اْلیَْوَم.   10 َوقَاَل اْلِفِلْسِطینِيُّ

أَْعُطونِي َرُجًال فَنَتََحاَرَب َمعًا».

ا َسِمَع َشاُوُل َوَجِمیُع إِْسَرائِیَل َكالََم اْلِفِلْسِطینِّيِ ھذَا اْرتَاُعوا َوَخافُوا ِجد�ا.  11 َولَمَّ

16 َوَكاَن اْلِفِلْسِطینِيُّ یَتَقَدَُّم َویَِقُف َصبَاًحا َوَمَساًء أَْربَِعیَن یَْوًما. 

 

، َویُِزیُل اْلعَاَر َعْن إِْسَرائِیَل؟   ُجِل الَِّذي یَْقتُُل ذِلَك اْلِفِلْسِطینِيَّ َجاَل اْلَواقِِفیَن َمعَھُ قَائًِال: «َماذَا یُْفعَُل ِللرَّ 26 فََكلََّم دَاُودُ الّرِ

ألَنَّھُ َمْن ُھَو ھذَا اْلِفِلْسِطینِيُّ األَْغلَُف َحتَّى یُعَیَِّر ُصفُوَف هللاِ اْلَحّيِ؟»

31 َوُسِمَع اْلَكالَُم الَِّذي تََكلََّم بِِھ دَاُودُ َوأَْخبَُروا بِِھ أََماَم َشاُوَل، فَاْستَْحَضَرهُ. 

 

32 فَقَاَل دَاُودُ ِلَشاُوَل: «الَ یَْسقُْط قَْلُب أََحٍد بَِسبَبِِھ. 

.« َعْبدَُك یَْذَھُب َویَُحاِرُب ھذَا اْلِفِلْسِطینِيَّ

 

33 فَقَاَل َشاُوُل ِلدَاُودَ: «الَ تَْستَِطیُع أَْن تَْذَھَب إِلَى ھذَا  

اْلِفِلْسِطینِّيِ ِلتَُحاِربَھُ  

ألَنََّك ُغالٌَم َوُھَو َرُجُل َحْرٍب ُمْنذُ ِصبَاهُ».

 

34 فَقَاَل دَاُودُ ِلَشاُوَل:  

«َكاَن َعْبدَُك یَْرَعى ألَبِیِھ َغنًَما، 

فََجاَء أََسدٌ َمَع دُّبٍ َوأََخذَ َشاةً ِمَن اْلقَِطیعِ،

 

35 فََخَرْجُت َوَراَءهُ َوقَتَْلتُھُ َوأَْنقَْذتَُھا ِمْن فِیِھ،  

ا قَاَم َعلَيَّ أَْمَسْكتُھُ ِمْن ذَْقنِِھ َوَضَرْبتُھُ فَقَتَْلتُھُ. َولَمَّ

36 قَتََل َعْبدَُك األََسدَ َوالدُّبَّ َجِمیعًا. َوھذَا اْلِفِلْسِطینِيُّ األَْغلَُف یَُكوُن َكَواِحٍد ِمْنُھَما، ألَنَّھُ قَْد َعیََّر ُصفُوَف هللاِ اْلَحّيِ». 

 

بُّ الَِّذي أَْنقَذَنِي ِمْن یَِد األََسِد َوِمْن یَِد الدُّّبِ ُھَو یُْنِقذُنِي ِمْن یَِد ھذَا اْلِفِلْسِطینِّيِ».   37 َوقَاَل دَاُودُ: «الرَّ

فَقَاَل َشاُوُل ِلدَاُودَ: 

بُّ َمعََك». «اْذَھْب َوْلیَُكِن الرَّ

38 َوأَْلبََس َشاُوُل دَاُودَ ثِیَابَھُ، َوَجعََل ُخوذَةً ِمْن نَُحاٍس َعلَى َرأِْسِھ، َوأَْلبََسھُ ِدْرًعا. 



 

َب.   39 فَتَقَلَّدَ دَاُودُ بَِسْیِفِھ فَْوَق ثِیَابِِھ َوَعَزَم أَْن یَْمِشَي، ألَنَّھُ لَْم یَُكْن قَْد َجرَّ

فَقَاَل دَاُودُ ِلَشاُوَل: «الَ أَْقِدُر أَْن أَْمِشَي بِھِذِه، 

ْبَھا». َونََزَعَھا دَاُودُ َعْنھُ. ألَنِّي لَْم أَُجّرِ

 

َعاةِ الَِّذي لَھُ، أَْي فِي اْلِجَراِب،   40 َوأََخذَ َعَصاهُ بِیَِدِه، َواْنتََخَب لَھُ َخْمَسةَ ِحَجاَرةٍ ُمْلٍس ِمَن اْلَواِدي َوَجعَلََھا فِي ِكْنِف الرُّ

َوِمْقالََعھُ بِیَِدِه َوتَقَدََّم نَْحَو اْلِفِلْسِطینِّيِ.

ُجُل َوَحاِمُل التُّْرِس أََماَمھُ.  41 َوذََھَب اْلِفِلْسِطینِيُّ ِذاِھبًا َواْقتََرَب إِلَى دَاُودَ اْلرَّ

ا نََظَر اْلِفِلْسِطینِيُّ َوَرأَى دَاُودَ اْستَْحقََرهُ ألَنَّھُ َكاَن ُغالًَما َوأَْشقََر َجِمیَل اْلَمْنَظِر.  42 َولَمَّ

43 فَقَاَل اْلِفِلْسِطینِيُّ ِلدَاُودَ: «أَلَعَلِّي أَنَا َكْلٌب َحتَّى أَنََّك تَأْتِي إِلَيَّ بِِعِصّيٍ؟». َولَعََن اْلِفِلْسِطینِيُّ دَاُودَ بِآِلَھتِِھ. 

یَِّة».  44 َوقَاَل اْلِفِلْسِطینِيُّ ِلدَاُودَ: «تَعَاَل إِلَيَّ فَأُْعِطَي لَْحَمَك ِلُطیُوِر السََّماِء َوُوُحوِش اْلبَّرِ

 

45 فَقَاَل دَاُودُ ِلْلِفِلْسِطینِّيِ: «أَْنَت تَأْتِي إِلَيَّ بَِسْیٍف َوبُِرْمحٍ َوبِتُْرٍس،  

َوأَنَا آتِي إِلَْیَك بِاْسِم َرّبِ اْلُجنُوِد إِلِھ ُصفُوِف إِْسَرائِیَل الَِّذیَن َعیَّْرتَُھْم.

 

بُّ فِي یَِدي، فَأَْقتُلَُك َوأَْقَطُع َرأَْسَك.   46 ھذَا اْلیَْوَم یَْحبُِسَك الرَّ

َوأُْعِطي ُجثََث َجْیِش اْلِفِلْسِطینِیِّیَن ھذَا اْلیَْوَم ِلُطیُوِر السََّماِء َوَحیََوانَاِت األَْرِض، فَتَْعلَُم ُكلُّ األَْرِض أَنَّھُ یُوَجدُ إِلھٌ ِإلْسَرائِیَل.

 

 ، بُّ 47 َوتَْعلَُم ھِذِه اْلَجَماَعةُ ُكلَُّھا أَنَّھُ لَْیَس بَِسْیٍف َوالَ بُِرْمحٍ یَُخلُِّص الرَّ

ّبِ َوُھَو یَْدفَعُُكْم ِلیَِدنَا». ألَنَّ اْلَحْرَب ِللرَّ

ّفِ ِلِلقَاِء اْلِفِلْسِطینِّيِ.  ا قَاَم اْلِفِلْسِطینِيُّ َوذََھَب َوتَقدََّم ِلِلقَاِء دَاودَ أَنَّ دَاُودَ أَْسَرَع َوَرَكَض نَْحَو الصَّ 48 َوَكاَن لَمَّ

 

49 َوَمدَّ دَاُودُ یَدَهُ إِلَى اْلِكْنِف َوأََخذَ ِمْنھُ َحَجًرا َوَرَماهُ بِاْلِمْقالَعِ، َوَضَرَب اْلِفِلْسِطینِيَّ فِي ِجْبَھتِِھ،  

فَاْرتَزَّ اْلَحَجُر فِي ِجْبَھتِِھ، َوَسقََط َعلَى َوْجِھِھ إِلَى األَْرِض.

50 فَتََمكََّن دَاُودُ ِمَن اْلِفِلْسِطینِّيِ بِاْلِمْقالَعِ َواْلَحَجِر، َوَضَرَب اْلِفِلْسِطینِيَّ َوقَتَلَھُ. َولَْم یَُكْن َسْیٌف بِیَِد دَاُودَ. 

 

51 فََرَكَض دَاُودُ َوَوقََف َعلَى اْلِفِلْسِطینِّيِ َوأََخذَ َسْیفَھُ َواْختََرَطھُ ِمْن ِغْمِدِه َوقَتَلَھُ  

َوقََطَع بِِھ َرأَْسھُ.  

ا َرأَى اْلِفِلْسِطینِیُّوَن أَنَّ َجبَّاَرُھْم قَْد َماَت َھَربُوا. فَلَمَّ

نقرأ معًا إشعیاء 40: 8:

ا َكلَِمُة إِلِھَنا َفَتْثُبُت إِلَى األَبَِد». ”يَبَِس اْلُعْشُب، َذُبَل الزَّْھُر. َوأَمَّ

لنصلي معا. 

أیھا اآلب الذي في السموات، نأتي إلیك ألنك مصدر الحیاة والحق. یا یسوع نعبدك ألنك مليء بالرحمة والمحبة. أیھا الروح القدس، افتح قلوبنا وعقولنا

لنتغیر بكلمة هللا. آمین. 

لقد قسمت ھذه الرسالة إلى قسمین. 



الجزء أ. ماذا فعل دَاُودُ وماذا یعني. 

الجزء ب. ماذا فعل المسیح وماذا یعني لنا. 

الجزء أ. ماذا فعل َداُوُد وماذا يعني

سأقوم بإیجاز ھذه األحداث على النحو التالي: الرجل، العدو، المشكلة، النصر. 

1. الرجل. 

دَاُودُ ھو االبن األصغر في عائلتھ. ھذا ھو النمط في الكتاب المقدس. كثیرا ما یختار هللا االبن األصغر بدال من االبن األكبر أو األقوى. فكر في یوسف،

على سبیل المثال. كان یوسف ھو األصغر، لكن هللا استخدم یوسف لینقذ عائلتھ وكل من في مصر. یوسف وداود شابان أذكیاء وشجعان ویثقان في الرب.

ثقة داود في هللا ھي أھم قیمة لھ، كما سنرى. 

2.العدو. 

ُجْلیَاُت ھو فلسطیني، وھو عدو إلسرائیل. الفلسطینیون لیسوا نفس الشعب الفلسطیني الیوم. وإسرائیل في العھد القدیم لیست مثل إسرائیل الیوم. لدیھم نفس

االسم، لكنھم لیسا نفس الشيء. 

ُجْلیَاُت رجل ضخم مغرور ومرعب. ُجْلیَاُت یھین داود والملك شاول وجیش إسرائیل. ُجْلیَاُت ھو أیًضا عدو � نفسھ. یلعن ُجْلیَاُت داود باسم داجون، إلھ

الفلسطینیین األساسي. 

یتنافس داجون وهللا في ھذه القصة. یمثل كل من اإللھ الزائف واإللھ الحقیقي البطل. یدعي األبطال أن إلھھم سیفوز. رجالن یتشاجران. لكن داود یقول في

اآلیة 47: ”الحرب للرب”. 

3.المشكلة. 

یبدو أن داود یواجھ احتماالت مستحیلة. المشكلة الظاھرة ھي أنھ ال أحد یستطیع ھزیمة ُجْلیَات. ھذا واضح من خالل الوصف التفصیلي لحجم وأسلحة

ُجْلیَات. طوال 40 یوًما، أصیب الجیش اإلسرائیلي بالشلل بسبب الخوف من ُجْلیَات. لم یكن لدى الملك شاول إیمان بداود. 

انظر إلى اآلیة 33. 

 

33- فَقَاَل َشاُوُل ِلدَاُودَ:  

«الَ تَْستَِطیُع أَْن تَْذَھَب إِلَى ھذَا اْلِفِلْسِطینِّيِ ِلتَُحاِربَھُ  

ألَنََّك ُغالٌَم َوُھَو َرُجُل َحْرٍب ُمْنذُ ِصبَاهُ».

وبالتأكید لم یصدق ُجْلیَاُت أن داود یمكنھ فعل ذلك. یقول ُجْلیَاُت ھذا في اآلیة 44-43: 



 

43 فَقَاَل اْلِفِلْسِطینِيُّ ِلدَاُودَ: «أَلَعَلِّي أَنَا َكْلٌب َحتَّى أَنََّك تَأْتِي إِلَيَّ بِِعِصّيٍ؟».  

َولَعََن اْلِفِلْسِطینِيُّ دَاُودَ بِآِلَھتِِھ.

یَِّة».  44 َوقَاَل اْلِفِلْسِطینِيُّ ِلدَاُودَ: «تَعَاَل إِلَيَّ فَأُْعِطَي لَْحَمَك ِلُطیُوِر السََّماِء َوُوُحوِش اْلبَّرِ

ال أحد یؤمن بدَاُودَ. ھل ھذه ھي المشكلة الحقیقیة ھنا؟ إذا كانت ھذه ھي المشكلة، فربما یكون الحل ھو أن دَاُودَ یحتاج إلى اإلیمان بنفسھ. ھذه ستكون

نسخة فیلم دیزني من القصة، ألیس كذلك؟ قال والت دیزني نفسھ: ”كل أحالمنا یمكن أن تتحقق، إذا كانت لدینا الشجاعة لمتابعتھا”. 

نحب أن نصدق ذلك. نرید أن نكون البطل! ھل تعتقد أن دَاُودَ ھو بطل دیزني ”تبع قلبھ” و ”كان صادقًا مع نفسھ”؟ ھل العبرة من القصة أن دَاُودَ ”طارد

أحالمھ” ووجد ”في نفسھ” الشجاعة للفوز؟ 

ال، دَاُودَ لیس بطالً ألنھ یؤمن بنفسھ. یؤمن داود بإلھھ. ھذا ھو مصدر انتصاره. 

4.النصر. 

الثقة با� ھي مصدر قوة داود. یقول في اآلیة 37: 

بُّ الَِّذي أَْنقَذَنِي ِمْن یَِد األََسِد َوِمْن یَِد الدُّّبِ ُھَو یُْنِقذُنِي ِمْن یَِد ھذَا اْلِفِلْسِطینِّيِ».  37 «الرَّ

ھذا ھو أول شيء أریدك أن تتذكره: إن حل مشكلة ُجْلیَاُت لیس شجاعة داود، بل إیمان داود. لھذا السبب ال یرتدي داود درع شاول وال یستخدم أسلحتھ.

تؤكد القصة على ضعف وھشاشة داود. رتب هللا البن یسى األصغر لمواجھة دبابة بشریة مثل ُجْلیَاُت. 

رسالة ھذه القصة ھي نفس الرسالة التي نجدھا في فیلبي 4:13. ”أَْسَتِطیُع ُكلَّ َشْيٍء فِي اْلَمِسیحِ الَِّذي ُيَقوِّينِي". 

اإلیمان لیس قوة یا أصدقائي. اإلیمان ضعف، التمسك بالقوة. عكس اإلیمان لیس الكفر. إن عكس اإلیمان ھو االعتماد على الذات. اإلیمان ھو ضعفك،

والتمسك بقوة هللا. داود یدرك ضعفھ، لذلك یعتمد على هللا في االنتصار. 

انظر إلى اآلیة 48. 

ّفِ ِلِلقَاِء اْلِفِلْسِطینِّيِ".  ا قَاَم اْلِفِلْسِطینِيُّ َوذََھَب َوتَقدََّم ِلِلقَاِء دَاودَ أَنَّ دَاُودَ أَْسَرَع َوَرَكَض نَْحَو الصَّ 48 "َوَكاَن لَمَّ

لدى داود ثقة كبیرة في قدرة هللا على حمایتھ. لھذا السبب یتعرض داود للخطر. المعركة سریعة. یبدو األمر سھالً تقریبًا، مثل سقوط أسوار أریحا في

لحظة. بعد سقوط ُجْلیَات، استخدم داود سیف ُجْلیَات لقطع رأسھ. أنا متأكد من أن كل فرد في جیش إسرائیل كان یصرخ ویحتفل بما فعلھ داود. 

لكنھ كان نصر هللا. داود ال یأخذ الفضل ابدا. قال داود في اآلیات 47-45: 

 

«أَْنَت تَأْتِي إِلَيَّ بَِسْیٍف َوبُِرْمحٍ َوبِتُْرٍس،  

َوأَنَا آتِي إِلَْیَك بِاْسِم َرّبِ اْلُجنُوِد إِلِھ ُصفُوِف إِْسَرائِیَل الَِّذیَن َعیَّْرتَُھْم.

بُّ فِي یَِدي، فَأَْقتُلَُك َوأَْقَطُع َرأَْسَك... 46 ھذَا اْلیَْوَم یَْحبُِسَك الرَّ



 

 ، بُّ 47 َوتَْعلَُم ھِذِه اْلَجَماَعةُ ُكلَُّھا أَنَّھُ لَْیَس بَِسْیٍف َوالَ بُِرْمحٍ یَُخلُِّص الرَّ

ّبِ َوُھَو یَْدفَعُُكْم ِلیَِدنَا». ألَنَّ اْلَحْرَب ِللرَّ

تذّكروا أیھااألصدقاء: ”ھذه معركة الرب”. ھل سبق لك أن حاولت التخلص من عادة سیئة؟ للتوقف عن فعل شيء تعلم أنھ ال یجب علیك فعلھ؟ أحیانًا

سیقول الناس شیئًا كھذا: ”أوه، ھذا اإلدمان ھو ُجْلیَاتُك! یجب أن تكون قویًا وشجاًعا. كن مثل داود، وبعد ذلك ستھزم ھذا العمالق! ” 

لماذا ھذا غیر مفید؟ ألن خطایانا مشكلة أكبر بكثیر من ُجْلیَات. خطیتي أكبر من أن أھزمھا بمفردي. یحب قلبي أن یخطئ - ھذه ھي مشكلتي الحقیقیة.

مشكلتي لیست عمالق یقف ھناك عبر الوادي. مشكلتي ھنا، في قلبي. إذا ”كن مثل داود” ھو أملي الوحید في االنتصار على التحدیات في حیاتي، فأنا في

ورطة. لن ینجح األمر مثل فیلم دیزني، أعدك بذلك. 

تخبرك األخالق والقانونیة بما یجب علیك فعلھ، لكنھما ال یعطانك أي سلطة للقیام بذلك. ھذا ھو السبب في أن األخالق والنزعة القانونیة تجعلك دائًما تشعر

بالیأس والھزیمة. تقول األخالق والقانونیة أن تعتمد على نفسك لحل مشاكلك. لذلك ال یمكنك أن تلوم نفسك إال عندما تفشل. وھذا ھو المكان الذي یریدك

إبلیس أن تكون فیھ. یریدك الشیطان أن تشعر بالوحدة، والھزیمة، وبال هللا، وبال أمل. أصدقائي، ھناك طریقة أفضل بكثیر. یقدم اإلنجیل األمل والنصر

والحیاة الجدیدة. 

1 یوحنا 5:12 تقول ھذا. ”َمْن لَھُ االْبُن فَلَھُ اْلَحیَاةُ، َوَمْن لَْیَس لَھُ اْبُن هللاِ فَلَْیَسْت لَھُ اْلَحیَاةُ". 

الجزء ب. ماذا فعل المسيح وماذا يعني لنا

یحدث النصر في حیاتك عندما یصنع لك المسیح ما ال تستطیع أن تفعلھ لنفسك. یتحقق النصر عندما تأتي إلى هللا غیر مسلح، دون أن تثق بنفسك. تجد

النصر عندما تستسلم لیسوع. وحده یسوع یستطیع ھزیمة العدو في قلبك وقلبي. 

قصة داود وجلیات ھي في النھایة قصة یسوع. الكتاب المقدس كلھ یدور حول یسوع. إذا أردنا أن نفھم العھد القدیم بشكل صحیح، یجب أن نسأل السؤال،

”كیف یرشدني ھذا المقطع إلى یسوع؟” 

كان داود یقاتل كبطل، ممثًال لشعبھ. أثر انتصار أو ھزیمة داود على الجمیع، رغم أنھم لم یقاتلوا. إذا خسر داود، خسر الجیش كلھ. أصبح اإلسرائیلیون

عبید الفلسطینیین. 

بنفس الطریقة، كان آدم ممثالً لجمیع البشر. عندما واجھ آدم الخطیئة والموت، إنھزم. أصبحت ھزیمة آدم ھزیمتنا. نقل الخطیئة والموت إلى جمیع نسلھ.

لھذا نولد بالخطیئة األصلیة. 

تقول رسالة رومیة 5:12: ِمْن أَْجِل ذِلَك َكأَنََّما بِإِْنَساٍن َواِحٍد دََخلَِت اْلَخِطیَّةُ إِلَى اْلعَالَِم، َوبِاْلَخِطیَِّة اْلَمْوُت”. 



لحسن الحظ، أصلح یسوع ما كسره آدم. ذھب یسوع أیًضا إلى المعركة كممثل لنا. یسوع ھو ابن آدم وابن داود. حارب یسوع الشیطان بطل الشر

والخطیئة. حارب یسوع الموت والشر عنّا، وربح یسوع. 

استمع إلى ما قالھ بولس في رومیة 5:18. 

 

18 فَإِذًا َكَما بَِخِطیٍَّة َواِحدَةٍ َصاَر اْلُحْكُم إِلَى َجِمیعِ النَّاِس ِللدَّْینُونَِة،  

ھَكذَا بِبِّر َواِحٍد َصاَرِت اْلِھبَةُ إِلَى َجِمیعِ النَّاِس، ِلتَْبِریِر اْلَحیَاةِ.

 

19 "ألَنَّھُ َكَما بَِمْعِصیَِة اِإلْنَساِن اْلَواِحِد ُجِعَل اْلَكثِیُروَن ُخَطاةً،  

ھَكذَا أَْیًضا بِإَِطاَعِة اْلَواِحِد َسیُْجعَُل اْلَكثِیُروَن أَْبَراًرا”.

اإلنجیل ھو بشرى سارة ألنھ یخبرنا أن یسوع ھو من یقتل العمالق الذي ھو أقوى منا! إن قیل لي أن ”أكون مثل داود” لیس باألمر السار. إذا كنت أثق

في مواھبي وقدراتي وقوتي فأنا في مشكلة. 

نحن لسنا أبطال قصصنا. أعلم أننا جمیعًا نرید أن نكون أبطاًال خارقین. لكن اسمعوا أصدقائي، أنت لست باتمان. أنت روبن! أنت لست لوك سكاي ووكر

أو األمیرة لیا. انت ایوك! 

نحتاج أن نعترف بضعفنا وأن نجعل یسوع ھو البطل. ھذا ھو الدرس الذي أریدك أن تتذكره. یمكن أن یكون داود مثاًال جیدًا لنا إذا تذكرنا أن داود بطل

معیب. یحتاج داود إلى مخلص مثلنا تماًما. 

داود في المزمور 51 ھو الذي یجب أن نتبعھ كمثال. تمت قراءتھ سابقا. ھذه كلمات بطل من الكتاب المقدس، ولیس بطل خارق في الكتاب الھزلي. استمع

إلى مزمور ٥١: ١٠-١٢. 

10 قلبا نقیا اخلق في یا هللا، وروحا مستقیما جدد في داخلي 

11 ال تطرحني من قدام وجھك، وروحك القدوس ال تنزعھ مني 

12 رد لي بھجة خالصك، وبروح منتدبة اعضدني. 

ھذا ھو نوع التواضع واالعتماد اللذین یقدّرھما هللا. حتى یسوع نفسھ كان متواضعا ومعتمدا. استمع إلى ما قالھ یسوع في یوحنا ٥:٣٠. ” أَنَا الَ أَْقِدُر أَْن

أَْفعََل ِمْن نَْفِسي َشْیئًا... ألَنِّي الَ أَْطلُُب َمِشیئَتِي بَْل َمِشیئَةَ اآلِب الَِّذي أَْرَسلَنِي.” 

عرف داود أیًضا أنھ ال یستطیع أن یفعل شیئًا ِمْن نَْفِسھ. اعتمد داود على هللا لیكون البطل. عندما تقرأ قصة داود وجلیات، قاوم اإلغراء لتتخیل نفسك مكان

داود. إذا كنا في أي مكان في ھذه القصة، فأنا وأنت في الواقع الجنود الذین یشاھدون المعركة. 

تخیل نفسك ھناك في الجیش. كنت مشلوال من الخوف لمدة 40 یوما. شاھدت بعجز بینما خاض داود المعركة التي ال یمكنك الفوز بھا أبدًا. تخیل نفسك

اآلن في أورشلیم في الیوم الذي مات فیھ یسوع. أنت تشاھد یسوع یحمل الصلیب وخطایانا في الشوارع. أنت تقف عاجًزا مع التالمیذ وتشاھد یسوع یموت



على الصلیب. 

ذھب یسوع إلى المعركة كممثل لنا، تماًما كما فعل داود. حارب یسوع الشیطان والخطیئة والموت والشر. كانت خطایانا ھي التي دُفِنت في األرض مع

یسوع. لذلك جاءت قیامتھ بحریتنا ونصرنا ومسامحتنا وحیاة جدیدة لنا. 

ھل تصدق ذلك؟ ھل وثقت بیسوع لیكون ممثلك؟ ھل تسمح لھ بالنصر على خطیئة ال یمكنك أن تكسبھا أبدًا؟ عرف یسوع أن مشكلة خطایانا أكبر من أن

نعالجھا. لھذا تقدم یسوع لمحاربة عدونا. 

حارب یسوع لتحریرنا من أسر الشیطان. یمكن أن یحررك یسوع من خطیئتك ویجعلك من أتباعھ. نحن اآلن أسرى صوتھ، والروح القدس حي في قلوبنا. 

كل یوم أحد یجتمع أتباعھ ھنا لالحتفال بقیامتھ وانتصاره! نحن مثل بلد بأكملھ نرقص في الشوارع، وكأنھم فازوا بكأس العالم. لكنھم شاھدوا المباراة فقط.

نحن نرقص ونغني لالحتفال بانتصار یسوع، بطلنا الحقیقي. 

سنترك جمیعًا ھذه الكنیسة اللیلة لمواجھة معاركنا ھذا األسبوع. لكننا ال نواجھھم وحدنا. نترك الكنیسة بثقة في إلھنا. قد نشعر بالضعف والعجز ھذا

األسبوع، لكننا لسنا وحدنا أبدًا. نحن ال نخلو من األمل أبدا. ألن ”ھذه ھي معركة الرب” وقد انتصر لنا. 

دعونا نصلي معا اآلن. 

یا یسوع شكرا لك. لیس لدینا ھذا النوع من الشجاعة والثقة التي كانت لدى داود. نشكرك ألنك أظھرت لنا ثقة داود في الرب ولیس في نفسھ. نشكرك على

تذكیرنا بأن قوة هللا عملت من خالل ضعف داود وإیمانھ. أیھا الروح القدس، ساعدنا على الثقة في قوة یسوع. ألنني ”أَْستَِطیُع ُكلَّ َشْيٍء فِي اْلَمِسیحِ الَِّذي

ینِي". نصلي باسم یسوع القوي، بطلنا ومخلصنا. آمین. یُقَّوِ

One Voice Fellowship


