كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس  -تامبا  -فلوريدا
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مقدمة :موضوع سفر صموئيل الثاني هو عرض لحياة داود امللك بعد جهاده وصراعاته مع شاول امللك وموت
ألاخير على أيدي ألاعداء في النهاية .وعرض لصعود داود العرش وحروبه وإصعاده التابوت إلى أورشليم .كما
عرض لسقطات داود في بعض الخطايا وما سببته له من متاعب وأحزان لم تنقطع حتى نياحته .أي أن هذا
السفر يمثل تاريخ الشعب في مدة حكم داود حوالي ً 04
عاما .وتعتبر دراسته هامة ملن يريد أن يفهم مزامير داود.
يسجل سفر صموئيل الثاني فترة ألاربعين سنة التي ملك فيها داود .فبعد موت شاول قام سبط يهوذا فورا
بتنصيب داود ملكا عليهم .كان داود ابن ثالثين سنة حين ملك وملك أربعين سنة .في حبرون ملك على يهوذا سبع
سنين وستة أشهر .ولكن ابنير قائد جيوش شاول قاد ألاسباط ألاخرى لقبول إيشبوشث ابن شاول ملكا عليهم.
وبعد مقتل إيشبوشث ،أعترف سائر ألاسباط بداود قائلين :قد قال لك الرب أنت ترعى شعبي إسرائيل وأنت
تكون رئيسا على إسرائيل ()5:2
ً
داود فييا الوا ي ملييو الحسييس ا قيقييي لملكيية بييعل ه وليييس شيياول  -أيضييا هييو الييذي أعييد نبنييه سييليمان ميين
بعده املواد لبناء الهيكل وترتيب خدمة العبادة ،ووضع أكثر املزاميير ،وتببيع عين السييد املسييه مشيت ى ألاميم اليذي
جاء من نسله حسب الجسد.
يكشف ملذا السفر عن سمو حياة داود العجيبة ،كما عن ضيعفاته وميا قدمتيه الخطيية مين ثميار قاتلية .وكعنيه
يوجييد ميين يقييدر أن يتبييرر أمييام ظ حتييى رجالييه الع ميياء! يمثييل هييذا السييفر تلي ً
يذيرا لكييل إنسييان خاصيية بالبسييبة
ً
للمؤمنين ،وكما يقول القديس بولس الرسول" :إذا من ي ن أنه قائم فلين ر أن يسقط" ( 1كو .)15 :14
وقيد نقييل داود عاصيمته ميين حبيرون إلييى أورشيليم وعيياش فيي منطقيية صيهيون .بعييد ذليك تلقييد داود نبيوة عيين املسيييا:
كرسيك يكون ثابتا إلى ألابد ( 5صيم  )16 -11:1وقيد أكيد إشيعياء فيميا بعيد الحقيقية بيعن املسييا سييكون مين نسيل
ً
داود قائال " :نهاية له على كرس ي داود وعلى مملكتيه ليببههيا ويعضيدها بيالح (إش  )1:7وقيد أنبيع امليال جبرائييل
ً
ً
العذراء مريم قائال :هذا يكون ع يما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب إلاله كرس ي داود أبيه " (لوقا .)33-35:1
ٌ
ً
وخالل ال ي  54سنة ألاولى من امللك انتصر داود امللك على الفلسطيبيين في الغرب وألاشوريين في الشمال وأيضا
والعمونيين واملوآبيين في الشرق وألادوميين والعمالقة في الجنوب ولكن أنتصارات داود وضعفاته هي-:
ً
أو  :انتصارات داود النبي تتلخص أنتصارات داود في نصرته على بيت شاول [ ]0-1ونصرته على اليبوسيين
والفلسطيبيين [ ]2إحضار تابوت العهد [ .]1-6نصرته على ألامم املقاومة له [ .]14-٨ضعفات داود النبي
ومتاعبه :تتلخص ضعفات داود في شهوة امرأة أوريا الحثي []15-11متاعب سقطة أمنون مع أخته ثامار []13
ْ
ثورة ابشالوم ضده [ ]17-10ثورة شبع بن ِبكري [ ]54مجاعة بسبب الجبعونيين [ ]51نشيد النصرة وكلماته
ألاخيرة [ ]53-55إلاحصاء والوباء [.]50

ً
 .6سر نصرة داود أنه كان يقف أمام الرب يسعله ويعمل نرضائه دائما نرضاء نفسه والدليل علي ذلك عندما ما
جاء العماليقي يقدم له إكليل شاول امللك وسواره لم يفرح بموت شاول والحصول على اململكة بل أمر بقتل
العماليقي ألنه قاتل مسيه الرب .بعدها لم يتسرع بالصعود إلى يهوذا إ بعد سؤال الرب .وحين ملك داود على
إسرائيل اهتم بإحضار التابوت إلى أورشليم وهو يرقص بكل قوت أمام التابوت واشت ى أن يبنى هلل بي ًتا.
ومواقف كثيرة أوضحت كيف كان داود يفكر وفي اختصار كان داود يضع الرب نصب عيبيه في كل تصرف فكان
شعور داود امللك بلضرة ظ كان له فاعليته داخل قلبه وفي عبادته.
 .1إن كان شعوره بالحضرة إلالهية ً
غالبا في داخل نفسه ففي الوقت الذي طلب لنفسه الشهوة واسههان بلضور
ظ سقط تلت سطوة الخطايا بسرعة لكن ظ أسرع إليه بناثان النبي لكي يقيمه ويسنده ويعضده " الرب ً
أيضا
قد نقل عنك خطيتك تموت" (.)13 :15

 .8تقسيم سفرصموئيل الثاني
الباب ألاول انتصارات داود النبي
ص []11 -1
ص ( 1داود يرثي شعبه)
ص ( 2داود يملك على يهوذا)
ص ( 3أبنير ينضم إلى داود)
ص ( 4نهاية مملكة شاول)
ً
ص ( 5مسح داود ملكا)
ص ( 6إحضار تابوت العهد)
ص ( 7اشتياق داود لبناء بيت الرب)
ص ( 8انتصارات داود املستمرة)
ص ( 9داود ومفيبوشث)
ص ( 11تآمر الرؤساء على داود)

الباب الثاني ضعفات داود ومتاعبه
ص []24 -11
ص ( 11سقوط داود مع ببشبع)
ص ( 12اعتراف داود النبي)
ص ( 13أمنون وثامار)
ص ( 14العفو عن أبشالوم)
ص ( 15عقوق أبشالوم)
ص ( 16داود الهارب)
ص ( 17إحباط مشورة أخيتوفل)
ص ( 18نهاية أبشالوم)
ص ( 19عودة داود ُ
للملك)
ص ( 21ثورة شبع بن بكري)
ص ( 21مجاعة بسبب الجبعونيين)
ص ( 22نشيد النصرة)
ص ( 23كلمات داود ألاخيرة)
ص ( 24إلاحصاء وعقوبة الوباء)

