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 הנכם מורשים להעתיק או להדפיס את  : אישור
  .הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



 דויד היה המלך של
 בדרום, יהודה 
 אבל.  ישראל 

 שאר בני 
 ישראל 
 המליכו 

 עליהם את 
 ,בושת-איש 

 בנו של 
 .כמלך, שאול 



 מלחמת אחים
 התנהלה במשך 

 .שבע שנים 
 אבל דויד   

 התחזק 
 יותר 

 .ויותר 



 בושת  -לבסוך המלך איש
 ידי שני  -הומת על

 .חיילים שלו



 אז באו כל שבטי בני ישראל לדויד ומשחו  
 דויד , סוף סוף.  אותו למלך עליהם

 היה למלך על  
   .כל העם



הוא כבש , הדבר הראשון שדויד המלך עשה
.  העיר התפרסמה בשם עיר דויד.  את ירושלים

 .הוא בנה ושיפץ אותה כמצודה נגד האויבים



יצא צבאו של דויד לנצח את  , מירושלים
   .הפלישתים והאויבים האחרים של ישראל



המלך דויד החזיר את ארון אלוהים  , בהמשך
 ארון .  לירושלים

 האלוהים הכיל  
 את לוחות הברית  

 ודברים נוספים  
 שאלוהים ציוה על  

 .משה לעשות



 ארון האלוהים הזכיר לבני ישראל את  
 קדושת אלוהים  

 ואת חובתם  
 .לציית לו



 דויד נאלץ להלחם  
הרבה מלחמות בימים  

 .  הראשונים למלכותו
 הוא היה חייל נבון ואדם 
ענו וצנוע אשר התפלל  

 ובקש את הדרכת  
 .אלוהים



 דויד היה מוטרד מהעובדה שלו היה  
 בית יפה לגור וארון 
 אלוהים שהה בתוך 

 דויד החליט  .  אוהל
 .  לבנות מקדש

 ,  הנביא, נתן
 אמר לו  

 .לעשות כן



 בלילה  
 שלח  , ההוא

 אלוהים  
 :  מסר לדויד

 כי ימלאו  "
 ימיך ושכבת 
 את אבותיך 

והקימותי את זרעך אחריך אשר יצא ממעיך  
והוא יבנה בית לשמי  .  והכינותי את ממלכתו

 ."וכוננתי את כסא ממלכתו עד עולם



דויד רצה לעזור לכל מי שנשאר ממשפחת  
 הוא מצא רק את בנו של.  שאול

 ,מפיבושת, יהונתן 
 .אשר היה נכה 



 הוא יאכל על שולחני כמו אחד מבני"
 דויד היה טוב.  אמר דויד" ,המלך 

 כלפי מפיבושת מפני 
 שיהונתן היה 

 .חברו הטוב 



כל זמן שדויד בטח וציית  
 אלוהים עזר  , לאלוהים

 אבל  .  לדויד לשגשג
 צל נורא נפל  , יום אחד

 .  על חייו של דויד



הוא שלח את צבאו להלחם והוא  
 לילה  .  נשאר בירושלים

 הוא לא יכול היה  , אחד
 אז הוא קם  .  לישון

 והתהלך על גג בית המלך  
 .והסתכל על העיר         



דויד ראה אשה יפה  
-שמה היה בת.  מתרחצת

-דויד חטא עם בת.  שבע
שבע למרות העובדה  

 היה אחד , אוריה, שבעלה
 מחייליו האמיצים         

 .של דויד                  



שבע אמרה  -כאשר בת
,  מאוחר יותר,לדויד 

שהיא בהריון ומחכה  
 דויד ידע, לתינוק

שחטאו יגרום להרבה   
 .יותר בעיות



 במקום לחזור                                          
 בתשובה ולהתודות 

 ',על החטא בפני ה 
זה דבר שלעולם  .  דויד ניסה לכסות על חטאו 

הוא קרא לאוריה לחזור הביתה  !  לא יצליח
 וקיוה שאוריה יחשוב, משדה הקרב

 .שהתינוק שעומד לבוא הוא שלו 



 אבל אוריה לא
 גר בביתו בזמן 

 שחייליו נמצאים 
 אוריה.  בשדה הקרב 
 .ישן בפתח בית המלך 



 כעת עשה דויד מעשה
 .אפילו יותר אכזרי 

 הוא שלח את   
 אוריה חזרה 
 לשדה הקרב 

 .עם מכתב 



 המכתב הורה למפקד
 שלו שישלח את 
 אוריה לקרב בו 

 .הוא ימות 
 כאשר אוריה   

 לקח דויד את, מת 
 .שבע לאישה-בת 



בכדי להראות לדויד  , נתן,אלוהים שלח את משרתו
נתן סיפר לדויד סיפור על איש עשיר אחד .  את חטאו

 לאיש העשיר.   ואיש מאוד עני
 .היה הרבה מאוד צאן ובקר 
 אבל לאיש העני היתה   
 רק כבשה אחת שהיתה 
 כמו, כך יקרה-כל 
  .בת עבורו 



האיש  , כאשר אורח בא אל האיש העשיר
.   העשיר ריחם ולא הרג אף כבש מהצאן שלו

 הוא לקח והרג  , במקום זאת
 .את כבשת האיש העני



דויד כעס מאוד על אנוכיותו של  
האיש  ", הוא קרא.  האיש העשיר

 ."אשר עשה זאת חייב למות



.  אמר נתן לדויד באומץ!"  אתה הוא האיש"
 מה שדויד עשה היה מעשה יותר גרוע ממה  

 שהאיש העשיר                           
 .עשה בסיפור                           



 .   הראה לדויד כמה שהוא היה אכזרי' ה
 ודויד הצטער מאוד על  

 הוא אמר  .  חטאו
 אני  : "לאלוהים

 חטאתי נגדך  
 ועשיתי  

 ."מעשה רע



.  ואלוהים סלח לדויד
-אבל התינוק של בת

,  שבע היה מאוד חולה
ומת זמן קצר לאחר  

 .הלידה



.  אלוהים סלח לדויד על חטאו הנורא
 ,  שבע נולד בן נוסף-ואז לבת

 אשר היה למלך  , שלמה
 אבל  .  גדול אחרי דויד

 לדויד היו גם ילדים  
 ,  נוספים אחרים

 אחדים מהם הביאו 
 .עליו צער רב



 ) 2חלק (דויד המלך 
 

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
 
 'יב –' א', שמואל ב

 
 

 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט



 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא "התנ
 . אותנו ואשר חפץ שנכיר אותו

 
אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם 

העונש על חטא הוא מוות אבל .  הוא קורא חטא
, אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו, ישוע
אם אתה או !  קם לתחיה מן המתים ועלה לשמים

את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על 
הוא יבוא ויחיה  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עכשו בתוככם ואתם תחיו עמו לעולמים



 ,  אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
 :אמרו זאת לאלוהים

שאתה הוא ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר
אלוהים שהפך להיות אדם ושמת עבור חטאי  

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על .  ושקמת מן המתים
החטאים שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים  

עזור לי  .  עכשו ושיום אחד אהיה אתך לעולמים
 .  אמן).  או בתך(לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך 

 
   ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום

 16' יוחנן ג


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34

