المنتصرون

طبعة خاصة

مرحبًا أيُّها المنتصرون!

اسمي

وأنا منتصر!

هذا الكتاب لكم أنتُم بصورة
خاصة .إنّه يمتلئ بأفكا ٍر تشغلون
ّ
أذهانكم بها وبأنشط ٍة تعملونها.
سيساعدكم في أن تُشفَوا وتنموا.
أث َّر وباء فيروس الكورونا على
الجميع بطرقٍ عديدة .ولذا
سيكون كتابكم هذا مختلفاً عن
أي ٍ
شخص آخر.
ِ
كتاب ِّ

خصيصاً.
إنّه َلك ّ

العيش بأمان
بالخوف .وال بأس في ذلك.
قد تشعر بالخوف
في العالم الكبير الواسع ،أمور رائعة كثيرة،
ولك َّن فيه بعض األمور ال ُمخيفة أيضاً.
ففيه العنف والحروب والفقر،
وفي هذه الفترة ،فيه هذا الوباء العالمي (يُدعى المرض الذي ينتشر بسرع ٍة في العالم وباء).
كل حكومة أن تسيطر على هذا المرض الذي يُدعى «كوڤيد »19 -
تريد ُّ

الذي يتس َّبب به فيروس «سارس-كوڤ،»2-

والذي يُع َرف عاد ًة باسم «فيروس كورونا المستجد».
لهذا نجد إغالقاً لكل األنشطة االعتيادية
عدا األساسية.
ويتس َّبب هذا اإلغالق بالرعب
والخوف والفوضى
في برامجكم الحياتية.

اكتب بعض األشياء التي تخشاها بسبب اإلغالق:

ْ
ولكن هناك أمل!
لست مضطرا ً ألن تخاف
َ
أل ّن الله معك.
هو يقول لك:
"لماذا تخاف بينما أنا معك؟"
يُ ِح ُّب الله أوالده محبَّ ًة عظيمة.
حين حاول بعض ال ّناس
منع األطفال من المجيء إلى ال ّر ّب يسوع واللقاء به،
إلي ،وال تمنعوهم،
قال لهم" :دعوا ّ
الصغار يأتون ّ
ألن لمثل هؤالء ملكوت السماوات!" (متّى .)14 :19
كل األيّام
"وها أنا معكم َّ
إلى انتهاء الزمان" (متّى .)20 :28

كانت لديك أمنية تأمل بأن َّ
هل حصل أ ّن ْ
تتحقق؟
ما األمنية التي لديك؟
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احم نفسك من الفيروس
ِ

[مثال :أتم ّنى لو أستطيع االحتفال بعيد ميالدي مع أصدقائي هذه السنة].
اكتب كل ما تتم ّنى حدوثه على أوراق صغيرة وضعها في مرطبان آمالك وأمنياتك!

مت6رftان
صل :يمكنك دائماً أن تكلِّم الله حين تكون
ِّ
خائفاً.
يريد الله أن يكون ملجأك ومصدر أمنك
وأمانك.

ال تقف أقرب مما ينبغي من اآلخرين.

والصابون.
اغسل يديك باستمرار بالماء ّ

السعال أو تعاني
إن َ
كنت ُمصاباً بالح ّمى أو ّ
صعوب ًة في التنفُّس ،فاطلب من والديك
أو من المسؤول عنك بأن تزور الطبيب.

تَ َبا َر َك اللهُ ،أَبُو َربِّ َنا يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح،

أَبُو الْ َم َر ِ
احمِ َوإِل ُه ك ُِّل تَ ْع ِزيَ ٍةُ ،ه َو
ال َِّذي يُشَ ِّج ُع َنا ِفي ك ُِّل ِضي َق ٍة نَ ُم ُّر

ال تلمس عينيك وأنفك وفمك.

ِب َهاَ ،حتَّى ن َْستَ ِطي َع أَ ْن نُشَ ِّج َع ال َِّذي َن
يَ ُم ُّرو َن ِبأَيَّ ِة ِضي َق ٍة ،بِالتَّشْ جِيعِ ال َِّذي

ِب ِه يُشَ ِّج ُع َنا اللهُ.
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مرطبان أمنياتي

العبوا ألعاباً داخلية مثل:
جلد
•حاكم ّ
•لعبة الموسيقى والكراسي
•طاق طاق طاقية

بادر بعمل أمر عملي
ألِّف ترنيمة أو قصيدة عن األمل.
ٍ
بصوت مسموع حين تكون خائفاً.
رنّمها أو اقرأها
وفي ما يلي بعض الترانيم المأخوذة من كلمة الله  -الكتاب ال ُمق َّدس:
"الرب نوري وخالصي،
ّ
م َّمن أخاف؟
الرب حص ُن حياتي،
ّ
م َّمن أرتعب؟"
(مزمور )1 :27
"أنت ست ٌر لي،
َ
تحرسني.
في الضيق ُ
بترانيم بهجة النجاة تط ِّوقني".
(مزمور )7 :32
"الرب صخرتي وحصني ومنقذي.
إلهي صخرتي به أحتمي.
ترسي و ُرك ُن خالصي
وقلعتي الحصينة".
(مزمور )2 :18

اطلب المساعدة

كما يمكنك أن تُكلِّم الله.
يمكنك أن تكلمه مثلما يكلِّم االبن أباه
أو البنت أباها.

"وأ َّما الذين قبلوه ،أي الّذين آمنوا باسمه،
الحق في أن يصيروا أوالد الله،
فقد منحهم ّ
وهم الذين ُولِدوا ليس من دمٍ ،
وال من رغب ِة ٍ
جسد،
وال من رغب ِة بشرٍ،
بل من الله".
(يوحنا )13-12 :1
قد تشعر
بالعجز.
بالعجز
وال بأس في هذا .وقد تجد صعوب ًة في أن تخبِر أحدا ً
بأنّك بحاجة إلى المساعدة.
تذكَّر أن ال ّناس الذين في حياتك يريدون أن يساعدوك.
لك ّنهم لن يعرفوا كيف يساعدونك إال حين تُخبِرهم بما تحتاج إليه،
ولذا  ...أخبِرهم!

يمكننا دائماً أن نطلب
معونة اهلل.
علَّ َمنا يسوع كيف نصلّي .وفي ما يلي
طريق ٌة يمكنك أن تطلب بها مساعدة الله.
ٍ
بكلمات شبيهة بما يلي:
ينبغي أن نصلّي

«أبانا الذي في السماوات،
ليتق َّدس اس ُمك!
ِ
ليأت ملكوتك!
لتك ْن مشيئتُك على األرض كما هي في السماء!
خب َزنا كفافنا ِ
أعطنا اليوم!

ترس
الله لنا ٌ
يحفظنا ويحمينا،
مثل قوقعة السلحفاة التي تحميها.
اجعل هذه الصالة شخصي ًة
بإضاف ِة كلماتك إليها.
«ال ّر ّب ق ّوتي وترسي،
عليه اتّكل قلبي،
فنلت الغوثَ ».
ُ
(مزمور ) 7 :28
626
2

واغفر لنا ذنوبنا،
كما نغفر نح ُن لل ُمذنبين إلينا!
وال ت ِ
ُدخلنا في تجربة،
لك ْن ن ِّجنا من الشّ ّرير».
(متّى )13-9 :6

اطلب من الله ما تحتاج إليه!
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نصائح للمنتصرين

نصائح للمنتصرين
اكتب رسالة

ِ
أعدد جدوالً زمنياً.

يا رب يسوع ،أشكرك على محبَّتك العظيمة لي.

األحد

أشع ُر اليوم بـ

االثنين

أل ّن
تحتاج عائلتي إلى مساعدتك .أرجوك يا رب

الثالثاء
األربعاء
الخميس

أشكرك على

الجمعة
السبت
ِّ
خصص وقتاً لـ:
الصالة وقراءة الكتاب ال ُمق َّدس.
دراستك وواجباتك المدرسية.
أعمالك المنزلية.
الرقص ب ُمصا َحبة الموسيقى أو الغناء!
قراءة كتاب أو مجلّة.
التد ُّرب على موسيقاك أو أغنيتك ال ُمفضَّ لة.

بادر بعمل أمرٍ عملي!
ساعد والديك في األعمال المنزلية
االعتيادية.
حاول أن تساعد في األعمال المنزلية
األكبر
غسل الثّياب والطبخ والتنظيف.
مثل ْ
أي فر ٍد في البيت
كُ ْن منتبهاً بشأن احتيا ِج ّ
إلى المساعدة.
قد يكون كل ما يحتاج إليه هو ابتسامة!
ارسم صورا ً وعلِّقها خارج منزلك
ليراها اآلخرون.
وإن كانت لديك حديقة،
فازرع بعض الخضروات
أو بذور الفواكه ،واهت ّم بها.
اسأل والديك عن الطريقة التي بها
يمكنك أن تساعدهما.

تمنحك مساعدة اآلخرين
مشاعر طيّبة!
"إذ ْن ،كل ما تريدون
أن يعاملكم ال ّناس به،
فعاملوهم أنت ُم به أيضاً".
(متّى )12 :7

الشعور بالعزاء
قد تشعر بالحزن .وال بأس في هذا.
قد نحزن بسبب الخطية .الخطية هي عصيان الله،
وهي تجعلنا وتجعل اآلخرين يقعون فيها .من شأن
وجودنا في عالم فيه نرى ونعمل أشياء رديئة أن يمألنا
الس ّيئ بالخزي.
بمشاعر س ّيئة .يُدعى ذلك الشعور ّ
نحزن حين نرى األلم والمرض في العالم ونشعر به.
األمراض ،مثل كوفيد  ،19 -ليست عقاباً من الله .فاألمراض
تحصل ألننا نعيش في عالم ل ّوثته وأفسدتْ ُه الخطية.
الخطية هي عصيان الله ،وهي تجعلنا وتجعل اآلخرين
يرتكبون أشياء خاطئة بشعة .تُحزِن الخطية الله.
وألمنا كذلك يُحزِن الله.
رأيت.
"ولك َّنك [يا الله] قد َ
عاينت ما أصاب المساكين من المشقة والغم،
َ
فتجازي (عمل شيئاً بشأن األمر) "...
(مزمور )14 :10
"فإنّه لم يحتقر بؤس المسكين،
وال حجب عنه وجهه،
بل استجاب له عندما صرخ إليه".
(مزمور )24 :22

حين نخطئ ونؤذي اآلخرين ،فإنّنا
نؤذي مشاعر الله ون ِ
ُغضبه.
حين نعمل هذا نأتي بالخزي ألنفسنا
ونشعر بالذّنب .يعاقب الله الخط ّية.

"طوبى للحزانى،

وألنّه يحبُّنا حبّاً عظيماً ،أرسل ابنه

فإنّهم يتع ّزون.
طوبى للودعاء،

يسوع ليتألَّم ويموت ع ّنا بسبب

فإنّهم سيرثون األرض.
طوبى للجياع والعطاش إلى الب ّر،
فإنّهم س ُيش َبعون.

طوبى لل ّرحماء،
فإنَّهم س ُير َحمون.
طوبى لألنقياء القلب،
فإنّهم سيرون الله.
السالم،
طوبى لصانعي ّ

فإنّهم س ُيدعون أبناء الله.

الحق،
طوبى لل ُمضط َهدين من أجل ّ
فإ ّن لهم ملكوت السماوات".
(متّى )10-4 :5

خطايانا .عاش يسوع حياة جليلة
تستحق اإلكرام .جال يصنع خيرا ً،
ويغفر لل ّناس خطاياهم ،ويشفيهم من
أمراضهم .كان يسوع صديقاً للخطاة،
ولك ّنه لم يخطئ قطّ .كان كامالً! ث ّم
مات على الصليب ألجلنا" .لك ّنه حمل
أحزاننا وتح َّمل أوجاعنا"
(إشعياء .)4 :53
حمل حزننا وأزاله.
أحب الله العالم حتّى
"ألنّه هكذا َّ
كل من
بذل ابنه الوحيد ،لكي ال يهلك ُّ
يؤمن به ،بل تكون له الحياة األبديّة"
(يوحنا .)16 :3

َ
أ ِرشد الصبي الصغير إلى يسوع.

القصة.
ولم تكن هذه نهاية ّ

نصائح للمنتصرين

فقد قام يسوع من الموت،

تح َّدث عن األمر

وعاد إلى أبيه في السماء.
رفع رؤوسنا ثانيةً.
إنّه يعطينا الفرص َة
لنحيا حيا ًة أبديّة مع الله.
أنت ثمي ٌن وذو قيمة عظيمة في عيني الله.
َ
خلقك على صورته في البداية.
وهو يهت ّم بك!
صديق حقيقي ُمخلِص،
يسو ُع
ٌ
"كل من يؤمن ح ّقاً
وهو يدعوك قائالًُّ :
أ ّن يسوع هو المسيح،
فهو مولو ٌد من الله"
(1يوحنا .)1 :5
إنّه يريدك أن تستعيد قيمتك.
َ
تعال بخزيك إلى يسوع،
وهو سيحمله بعيدا ً عنك!
هذا يعني أنّه سيجعلك
تنعم بمشاعر أفضل
مهما كان مقدار حزنك!

•أخبِر شخصاً تح ّبه بشأن ما تشعر به.
•أخبِر الله بشأن حزنك .اطلب منه أن يع ّزيك .افتح عينيك لترى الطرق التي
يستخدمها لعمل هذا.
•اتّصل بصديق أو تكلَّم إلى فر ٍد من عائلتك عن أمر يُحبُّه أو يتمتّع به ،مثل
الرياضة أو الموسيقى.
•ابتكر ألعاباً أو أنشط ًة داخلية ،وشارك أفكارك هذه مع أقرباء وأصدقاء لك.

تجاوز األمر!

بادر بعمل أمرٍ عملي!
ِ
أعدد صندوقاً للمشاعر الط ّيبة.

قص أشكاالً أو زهورا ًِ ،
وألصقْها
ّ
الصندوق بالغراء.
على ّ
امأل الوعاء برسائل قصيرة
أو أشياء تذكِّرك بأشياء جيّدة
كل يوم.
تحصل َّ

أَ ْح ِضر صندوق أحذي ٍة أو وعا ًء بالستيكياً.

ZA

اكتب بخط فني جميل.

استخدم أوراق الستينسل
لرسم أشكا ٍل الفتة على
الصندوق.
زيِّن الوعاء بالدهان أو
أقالم التلوين أو أي شي ٍء
آخر يعطيه شيئاً من
الخصوصية.

أخرِج صندوق المشاعر الطّ ّيبة كل أسبوع ،وشارك شخصاً
آخر بمحتوياته.

عمل إضافي:
ِ
اقض بعض الوقت في شكر الله على األشياء الصالحة التي حصلت في ذلك األسبوع.

قد تشعر
بالغضب.
وال بأس في ذلك.
قد تشعر أ ّن الحياة غير ُم ِ
نصفة.
قد تكون غاضباً
بشأن األمور التي
ال يُس َمح لك بعملها.
قد تتم ّنى لو أ ّن األمور تسير بطريق ٍة مختلفة.
ارسم هنا وجهاً
يُظهِر ما تشعر به:
اختر نوع العيون
وشكل الفم بما يتناسب مع
ما تشعر به بأفضل صورة.

اغفر للنّاس.

مالحظات للمنتصرين

قد يكون عليك في بعض األحيان أن تصرخ بصوت مرتفع
لتتخلَّص من غضبك.

اطلب من الله غفرانه الممنوح بيسوع المسيح،
وسيعطيك الق ّوة لتغفر لآلخرين.
تح َّدث مع ٍ
شخص بالغ ،تثق به ،عن كيف يمكنك
ضبط غضبك.
استخدم "أنبوب الصراخ".
"وال تدينوا،
فال تُدانوا.
ال تحكموا على ٍ
أحد،
فال يُحكَم عليكم.
اغفروا،
يُغفَر لكم"
(لوقا .)37 :6
ال بأس في أن تغضب.
بل األمر األفضل هو أن
تعبِّر عن غضبك.
في كثي ٍر من األحيان
ٍ
لشخص ما شيئاً
علينا أن نغفر
عمله تسبَّب لنا باألذى.
وبعد ذلك،
يمكننا أن نبدأ بتجاوز غضبنا.

اصنع لك أنبوباً للصراخ.
•ل ُّف هذا الكتاب مثلما يظهر في الصورة.
•ضع فمك على أحد طرفي األنبوب.
•ضع يدك على الطرف اآلخر لألنبوب.
• ُخ ْذ نفساً عميقاً.
•اصرخ بأعلى صوت يمكنك الصراخ به.

با ِدر بعمل أمرٍ عملي!

طرق سهلة لتجنُّب الغضب والملَل:

إ ْن َ
كنت غاضباً،
•فخُذ نفساً عميقاً ثالث مرات قبل أن تعمل أي شيء.
• ُخ ْذ قسطاً كافياً من النوم.
•اطلب من الله أن يساعدك في أن تغفر للذين آذوك.
تمل بسهولة ،فإ ّن هناك بعض األمور البسيطة التي يمكنك عملها
كنت ّ
•إن َ
فتُبقيك مشغوالً .انظر الصفحات 20 ،17 ،11
•تح َّدى إخوتك أو أخواتك بامتحانٍ
معرفي عا ّم.
ٍّ

أوجد نوعاً من ِّ
الصلة
بالوحدة .وال بأس في ذلك.
قد تشعر بالوحدة
كبير ،وأنّك صغي ٌر جدا ً جدا ً.
وقد تشعر أن العالم كبير
ٍ
لشخص ت ُح ُّبه .وقد تكون بعيدا ً
وقد تكون مشتاقاً
عن أصدقائك أو عائلتك.
ارسم ثياب ذلك الشخص على دمي ٍة من الورق لتذكيرك به.
ٍ
كنت مشتاقاً
لشخص ما ،فاكتب اسم ذلك الشخص هنا.
إن ُ

الشمس تغيب وأنتم غاضبون".
"ال تدعوا
َ
(أفسس )26 :4

اكتب اسم الشخص لتظهر الدمية شبيه ًة بذلك الشخص بطريق ٍة ما.

"اذهبوا واحتفلوا آكلين أطايب الطّعام،
وشاربين حلو الشّ راب،
وابعثوا أنصب ًة لمن لم يعد لهم،
الرب هو ق ّوتكم".
وال تحزنوا أل ّن فرح ّ
(نحميا )10 :8

إن كان الشخص طويالًً ،فاكتب اسمه بأحرف طويلة جدا ً.
إن كان الشخص متأنّقاًً ،فاكتب اسمه بطريقة فنية جميلة.
"[ال شي ٍء يقدر] أن [يفصلنا] عن محبّة الله التي لنا في المسيح يسوع ربنا( ".رومية )39 :8

ُك ْن صديقاً

من ُذ بدء العالم قال الله إنّه ليس حسناً أن يكون الواحد منا وحده.
ستحتاج ألصدقاء وعائلة! الله يح ُّبك ويعرف ما تحتاج إليه .قال يسوع" :لن أترككم يتامى ،بل سأعود
إليكم( ".يوحنا .)18 :14

إحدى الطُّرق العظيمة للوصول إلى ال ّناس هي باالتصال بهم أو بإرسال رسالة إليهم.

كل الذين يح ّبونه .يمكنك أن تكون على صلة به بالتح ُّدث معه .إنّه
حي ،والروح القدس يحيا في ّ
يسوع ّ

يمكنك أن تكتب رسالة شك ٍر أو تشجيعٍ قصيرة ،أو رسالة تعبِّر فيها عن اشتياقك إليهم،

أي أم ٍر تريد ،مستخدماً كلماتك االعتيادية
يُ َس ّر جدا ً بسماعك! هذا ما يُدعى الصالة .يمكنك أن تكلِّمه عن ِّ
في أي وقت ،وأينما كنت.
يمكنك أن تكون تابعاً ليسوع باإليمان به وأن تطلب منه أن يأتي إلى قلبك .ويسوع ي ِع ُد بأن ِ
يرسل روحه

أو رسالة تع ِّبر فيها عن أمنيتك بأن تربّي زراف ًة في البيت.
خلقاً!
كُ ْن ّ
الرسالة التي تكتبها ستكون طريق ًة للتواصل مع ٍ
شخص ما.

ليكون فيك ويع ّزيك.
تعلَّم عن يسوع المسيح بقراءة الكتاب ال ُمق َّدس والتح ُّدث إلى اآلخرين الذين يتبعونه.

"أح ُّبوا بعضُ كم بعضاً مح ّب ًة أخويّة ،مفضِّ لين بعضُ كم بعضاً في الكرامة( ".رومية .)10 :12

اكتب رسالة هنا.
ِأضف أسماء أفراد عائلتك على
تنس جدودك وأوالد أعمامك
ال َ
وع ّماتك وأخوالك وخاالتك.
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شجرتك.
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يمكن أن يظهر العمالقة في أشكال عديدة في الحياة.

مالحظات للمنتصرين

فيروس كورونا عمالق يظهر اآلن .ولك ّن الله أعظم من كل العمالقة التي نواجهها ،وهو
سيمنحك الق ّوة لتتغلَّب وتنتصر عليهم.

هذه هي المحبة وهكذا تظهر:

قصة داود ،المنتصر ،الحقيقية .تقرأ عن را ٍع صغير واجه عمالقاً كبيرا ً ،اسمه
لنتعلَّم من ّ

"المح ّبة تصبر طويالً؛

جليات .كان جليات أطول وأضخم من أي العب كرة سلة أو مصارع .كما سترى كيف

وهي لطيفة .المحبة ال تحسد.

ساعد الله داود في أن يتغلب عليه بمقال ٍع وخمسة حجارة ملساء.

المحبة ال تتفاخر وال تتك َّبر.
ال تتص َّرف بغير لياقة،
الخاصة.
وال تسعى إلى مصلح ِتها
ّ

ّ
قصة داود ،المنتصر!

وال تُستَ َف ُّز سريعاً ،وال تنسب الش َّر ٍ
ألحد.
بالحق.
ال تفرح بالظُّلم ،بل تفرح
ّ
كل شيء،
كل شي ،وتص ِّدق َّ
إنّها تستُ ُر َّ

الشرطي

كل شيء".
كل شي ٍء ،وتتح َّمل َّ
وترجو َّ
(1كورنثوس )7-4 :13

عامل التوصيل

انظر حولك واشكر الله على ال ّناس الرائعين الذين
يعيشون معك.
ِ
أعدد قائم ًة بال ّناس الذين يساعدون اآلخرين (مثل
األطباء والمم ِّرضات وأصحاب المحالت التجارية)،
صل ألجل الذين ال يستطيعون
وصل ألجلهمِّ .
ِّ
االهتمام بأنفسهم.

الممرِّضة
eG

t
ti

OH
!T

كُ ْن صديقاً ،و ِج ْد طُ ُرقاً عملي ًة لمساعدة من لديهم
احتياجات .اطلب من الله أن يساعدك في أن
تحب الذين حولك.
تتعلَّم كيف ُّ

عامل النظافة

البائع
الطبيب

جمع الفلسطينيون وبنو إسرائيل جيوشهما للحرب .وعسكر جيش الفلسطينيين على جبلٍ  ،بينما
عسكر جيش بني إسرائيل على جبلٍ آخر مقابل ،وكان وا ٍد يفصل بينهما.
كان جليات جبارا ً فلسطينياً ،كان طوله يقترب من الثالثة أمتار .كان يرتدي خوذ ًة نحاسية ،ودرعاً
نحاسياً ،وكانت حول ساقيه صفائح من نحاس لحمايتها .وكان يحمل رمحاً طويالً من نحاس.
وفي كل صباح ومساء ،كان جليات يصرخ إلى جيش بني إسرائيل قائالً" :اختاروا منكم رجالً يبارزني.
فإن قتلني ،فسنكون عبيدا ً لكم .لكن إن قتلتُه ،فستكونون عبيدا ً لنا".
استم ّر هذا م ّد ًة ليست قصيرة .وقد كان الملك شاول وكامل جيش إسرائيل مرتعبين .ولم يُرِد أح ٌد أن
يبارز ذلك العمالق.
ويوماً ما ،ذهب داود لتفقُّد إخوته الذين كانوا في جيش بني إسرائيل .وصل داود إلى المعسكر
لحظة تق ُّدم جليات لتح ّدي بني إسرائيل ودعوتهم لمبارزته.

ِصل بين ال ِمهن ُّ
والصور ال ُمشار إليها أعاله.

قال داود" :كيف يم ِكن لهذا الرجل بأن يكلِّم جيوش الله الحي بمثل هذا الكالم؟ َمن يظ ُّن نفسه؟"

ث ّم قال داود للملك شاول" :سأنازِل جليات".

فقال داود لجليات:
ٍ
بسيف ورم ٍح وترس ،أ ّما أنا فأحاربك باسم الرب ،الذي سيعينني .وسيعرف
"أنت تبارزني
َ

"أنت أصغر من أن تنازله يا داود .أنت ال تعرف شيئاً عن النزال والقتال".
فر ّد شاول عليهَ :

كل الق ّوة والسلطان".
الجميع أنّه إلهنا ،وأن له َّ

بري خروفاً ،أالحقه.
فحكى داود لشاول قصةً" :أنا أهت ّم بغنم أبي .وحين يأخذ حيوا ٌن ٌّ

ركض داود إلى جليات ،وأخرج حجرا ً من جرابه ،ووضعه في المقالع ،ورماه على جليات.

قتلت أسدا ً ودبّاً .والرب الذي أنقذني من تلك الحيوانات سينقذني من هذا الفلسطيني".
وقد ُ

أصاب الحجر جليات في جبهته ،ووقع ذلك العمالق إلى األرض على وجهه.

ٍ
وحينئذ ألبس شاول داود لباس الحرب وع ّدتها ،ووضع على رأسه خوذة .لك َّن داود لم يكن معتادا ً على

لم يكن داود سوى فتى صغير يرعى الغنم .ولك ّنه كان يثق بال ّر ّب .وال ّر ّب أعانه لينتصر في

ارتدا ِء هذا اللباس و َح ْملِ هذه الع ّدة الثقيلة .ولذا ،خلعه داود.

ذلك النزال ض ّد العمالق جليات.

وذهب داود إلى مجرى السيل ،واختار من هناك خمسة حجار ٍة ملساء .ووضع داود الحجارة في جراب
الراعي الذي كان معه.
ثم أخذ عصاه الخشبية ،ومقالعه وسار لمواجهة جليات.
فتى صغيرا ً ولم يكن يرتدي
رأى جليات أن داود كان ً
لباس الحرب وع ّدتها،
فقال له" :لماذا تحارب بالعصي؟
هل تظ ّنني كلباً؟ َ
تعال إلى هنا!
سأُط ِعم جسدك لطيور السماء وحيوانات الب ّريّة!"

(مأخوذة من .2019 ,Classical Children's Bible
قصة مأخوذة من 1صموئيل .17
ّ
ُمستخ َدمة بإذن من ).Christian Media Publishing

ٌ
أسئلة للمنتصرين
• َمن كان جليات؟
•ماذا كان يريد؟
•لماذا كان الملك شاول والجنود يخافون جليات؟
•ما التح ّديّات أو الصعوبات أو المخاوف التي تواجهها اليوم؟
•لماذا لم يخَف داود من مواجهة جليات؟
•ما الدروس التي نتعلَّمها عن االنتصار على العمالقة؟

خطوات تأخذها لتصري منترصا ً
خطوات تأخذها لتصير منتصراً

قد تشابه داود ،في مواجهتك تح ّد ٍ
يات
ٍ
وصعوبات ومخاوف .ضروري أن تعرف
أ ّن أعظم عمالق يواجهه العالم هو الخطية.
الله يُحبُّك وسيساعدك في أن تنتصر على الخطية.
فكِّر بعمل األمور التالية.
اقبل يسو َع المسيح بصال ٍة بسيطة تقولها له:
الرب يسوع ،أرجوك اغفر لي خطاياي َ
وتعال
"أيّها ّ
إلى قلبي اليوم .أكون في بعض األحيان خائفاً وحزيناً وأشعر بالوحدة.
أعرف أنني بحاج ٍة إليك .أرجوك كُ ْن معي ِ
وأعطني سالمك .آمين".
آمن بيسوع المسيح بشأن كل شي ٍء في حياتك.
اعترف :أسرع في االعتذار ليسوع وللذين آذيتَهم،
ارتكبت خطأً أو خطيةً.
كلّما
َ
ِ
عادات صالحة تبنيك روح ّياً ،مثل الصالة
ن ِّم
وقراءة الكتاب ال ُمق َّدس والسخاء.

افتح قلبك واكتب صالةً.

__________________________________________________
__________________________________________________
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ارسم ُهنا ً
صورة لداود في مواجهته جليات.

__________________________________________________

َ
هذا الكتاب هدية منّا لك.
إنّه رفيق ودود لك.

