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 مع داوداهلل عهد 

 17-4 :7صموئيل  2

براهيم وموسى وداود يجب أن تزيد من بهجة إيماننا هو أنأن سبب  في  ةاألساسي   فكرةال عهود اهلل مع نوح وا 
إذا  نكون شعبه، ونحن لفعل الخير لشعبه ته الكاملةمعرف كلو  المطلقة قدرتههي أن اهلل يبذل كل  مكل منه

 كلي  أن اهلل هو هي  هاعرفيمسيحي أن  يمكن ألية . أكثر الحقائق العملي  اإليمانالمسيح في طاعة  بعنات  ا
، أموالكستخدام اة على طريقة أكثر أهمية عملي   الك. ال شيء سوف يكون له أثر  هكلو ، الحكمة كلي  و  القوة

الثقة  إن أو التعامل مع القلق.، الصراعوالتعامل مع ، األطفالتربية و ، ومتابعة دعوتك، وقضاء وقت فراغك
على كل مجال من  تؤثر خالصة،نعمة  انطالقا من لخيركعمل كل شيء معا يالسيادة ذات بأن اهلل القلبي ة 

 مجاالت حياتك.

 ي ةيومهو القوة ال قديرةرحمة بك يلمركز عاهلل  اهتمامأن ، خاطئا بالرغم من كونك، التأكيد العميق العاطفي
نالسالم العميق حتى و  يكالتي تعط والفرح الحقيقي ، عيد الميالدفي المنزل  إلى تستطيع العودة كنت ال ا 

نحتى و  نودفء المحبة حتى و ، لها الخاصة هديةتلك التحمل كلفة شراء أن ت تستطع مل ا  كنت ال تسمع من  ا 
أن كل  التأكديتضمن مسؤولية  هلل الوظيفي   التوصيفحقيقة أن  تستند علىعليه. عندما  عتمدصديق لك ت

لن تبخل و ، سخريةبلسخرية ا مجاوبةأو  السرقةأو للشهوة قلبك لن يرنح  عندها، يعمل لخيركشيء في حياتك 
 عيد الميالد حقا لك.هذ األسبوع ما يعينه زمالئك  إبالغ عن

 ا:ذاتي   مكتوبال الوظيفي   ه: توصيفاهللعهود 

حجب أي عدم مسؤولية حقا شمل ياهلل  توصيف عمل أن كتابي افيها نرى دليال  هأنهو  ودلعهل دراستناسبب 
خيرنا ل الشروروتحويل كل ، نهولئك الذين ينتظرو جل أوالعمل أل، باالستقامة سلكونالذين ي عن صالحشيء 

 ي  فوظيال توصيفه هو يعلن عناهلل عهدا  يصنع: عندما عهود اهلللتعريف كقدمه أهذا ما أود أن  .بدياأل
: قوليو ، ي  وظيفال توصيفهيضع و ، شريك العهد إلىع عليه. في كل الحاالت تقريبا كان يأتي وق  وي الخاص،

، كما أناتحبني كنت س إنوبكل قوتي بكل نفسي كل قلبي و بها ألجلك بهي الطريقة التي سأعمل  ه"هذ
 "أني أحفظ كلمتي. تثقو ، يبلتصق وت
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 فيهال يوجد  ا واحداعهدعلى األقل ن هناك هو أ تقريبافي كل حالة  الوضعهذا هو أن أقول  يسبب أن
يقضي على العالم  هو أنه لنلنفسه اهلل الذي كتبه  الوظيفي   توصيفالفنوح.  العهد مع، على اإلطالق اشرط

شرط  فيههذا العهد ال يوجد  أن معرفتناسبب  مجرى الطبيعة حتى النهاية.بل سيحفظ  بطوفانمرة أخرى 
هِذِه َعاَلَمُة اْلِميثَاِق الَِّذي َأَنا َواِضُعُه َبْيِني َوَبْيَنُكْم، ": كما اإلنسان مع الحيوانات صنعههو أن اهلل  بهعلق تي

ع. كل ما دمن ضف اإليمانتطلب أن (. ال يمكنك 12 :9تكوين " ).َوَبْيَن ُكلِّ َذَواِت اأَلْنُفِس اْلَحيَِّة الَِّتي َمَعُكمْ 
 " ولكن في كل عهد أخر.القيام به بالنسبة لك أنتويما  هذا، الضفدعأيها " أن تقوليمكنك القيام به هو 

لعمالء الذين يثقون به ألجل اقط يعمل ف أنهالعهد  شريكلويقول  في  وظيال توصيفهيعرض كان اهلل  صنعه
 ك.تلرعايما شخص في ثق حين ت بأشياٍء تعملها يقومونو 

 .اودعهد اهلل مع د إلىننظر اليوم 

 .17-12 :7صموئيل  2سوف نحاول أن نفهم ، أوال

 وعد العهد. يتم تحقيقسنرى كيف ، ثم

 سوف نطبق هذا كله في حياتنا اليوم.، أخيراو 

 :مع داود اهلل عهد

من األحداث  طويال اتلسكوبفإنه يأخذ : ةكثير من المقاطع النبوي  يقوم به ما ب 17-12 :7صموئيل  2يقوم 
يعد  الستةفي هذه اآليات ، معا. على سبيل المثال ةوالبعيد ةقريبلاألحداث ا إلىبحيث يتم النظر معا  يطويهاو 

أن  15-14  اتآلييمكن ل لهذااهلل.  بيتا بنيوسي داودمكان  ملكسي، ابن داود، اهلل من ناحية أن سليمان
َولِكنَّ َرْحَمِتي اَل تُْنَزُع ِمْنُه َكَما َنَزْعُتَها ِمْن َشاُوَل . ُأَؤدِّْبُه ِبَقِضيِب النَّاِس َوِبَضَرَباِت َبِني آَدمَ ِإْن َتَعوََّج " تقول

 الَِّذي َأَزْلُتُه ِمْن َأَماِمَك."

 :بديينأ ةومملك عرشا

ْيًتا الْسِمي، َوَأَنا ُأثَبُِّت ُكْرِسيَّ ُهَو َيْبِني بَ " 13اآلية تقول . عدم كمالهلكن الوعد يذهب أبعد من سليمان و 
" .اأَلَبد   إلىَأَماَمَك. ُكْرِسيَُّك َيُكوُن ثَاِبًتا  اأَلَبد   إلىَوَيْأَمُن َبْيُتَك َوَمْمَلَكُتَك " قولت 16" اآلية .اأَلَبد   إلىَمْمَلَكِتِه 
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عد اهلل أن يعندما : إسرائيل لرجاءا مركزي  هذا العهد كان أن ". ال عجب اأَلَبد   إلىعبارة "تظهر ثالث مرات 
 .فكل األبدية يتم صياغتها، األََبدِ  إلىفعل شيئا ي

األََبِد  إلى َوَمْمَلَكُتكَ َوَيْأَمُن َبْيُتَك " 16اآلية  ومع ذلك تقول. أن يموتلداود  يقصدأن اهلل  12نعرف من اآلية 
يُّكَ َأَماَمَك.  من خالل  تأمينهامملكة داود و  تثبيتيجب أن يعني هذا أنه سيتم  ".دِ األَبَ  إلىَيُكوُن ثَاِبًتا  ُكْرس 

آمنة في أيدي المملكة تكون أن أبدا  يمكنال . ُيؤد بيجب أن  خاطئ على أنهصور يُ سليمان . ولكن نسله
: عبد آلهتهمو ، اتأجنبي بنساءسليمان  ما تزوجبعد 13-11 :11ملوك  1اهلل في  هما يفعلل انظر. ئخاط

ُق »َفَقاَل الرَّبُّ ِلُسَلْيَماَن: " ِمْن َأْجِل َأنَّ ذِلَك ِعْنَدَك، َوَلْم َتْحَفْظ َعْهِدي َوَفَراِئِضَي الَِّتي َأْوَصْيُتَك ِبَها، َفِإنِّي ُأَمزِّ
، ِمْن َأْجِل َداُوَد َأِبيَك، َبْل ِمْن َيِد اْبِنَك ِإالَّ ِإنِّي اَل َأْفَعُل ذِلَك ِفي َأيَّاِمكَ . اْلَمْمَلَكَة َعْنَك َتْمِزيًقا َوُأْعِطيَها ِلَعْبِدكَ 

ُق ِمْنَك اْلَمْمَلَكَة ُكلََّها، َبْل ُأْعِطي ِسْبًطا َواِحًدا الْبِنَك، أَلْجِل َداوُ  ُقَها. َعَلى َأنِّي اَل ُأَمزِّ َد َعْبِدي، َوأَلْجِل ُأَمزِّ
إقامة مملكة داود ال يمكن أن يحدث طالما أن نسل داود  هذا يدل على أن وعد «."ُأوُرَشِليَم الَِّتي اْخَتْرُتَها

 .متمرد وغير مطيع

 بار لداود:بن الاال الرجاء في

ملوك  1في ، . على سبيل المثالأخبار األيامالملوك و في سفر خرى تلو األة هذا العهد مرة طي  يتم تكرار شر 
ِريَقُهْم َوَسَلُكوا َأَماِمي ِباأَلَماَنِة ِمْن ُكلِّ ُقُلوِبِهْم َوُكلِّ ِإَذا َحِفَظ َبُنوَك طَ ": سليمان أن اهلل قالل داوديقول  4 :2

عصاة ال يمكن هم  داودوهذا يعني أنه طالما أن أبناء  ".إسرائيلَأْنُفِسِهْم، َقاَل اَل ُيْعَدُم َلَك َرُجٌل َعْن ُكْرِسيِّ  
َواآلَن َأيَُّها الرَّبُّ ِإلُه سليمان "يصلي حيث  25 :8ملوك  1 إلىنظر ا. ثم األبد إلى ةالمملكة آمن تكونأن 

 إ نْ ، إسرائيلاْحَفْظ ِلَعْبِدَك َداُوَد َأِبي َما َكلَّْمَتُه ِبِه َقاِئاًل: اَل ُيْعَدُم َلَك َأَماِمي َرُجٌل َيْجِلُس َعَلى ُكْرِسيِّ   إسرائيل
، 11 :6ملوك  1)أنظر أيضا  ".تَّى َيِسيُروا َأَماِمي َكَما ِسْرَت َأْنَت َأَماِميَكاَن َبُنوَك ِإنَّمَا َيْحَفُظوَن ُطُرَقُهْم حَ 

 (.10 - 1 :28؛ 13-8 :22 أخبار األيام 1؛ 9-4 :9 ؛12

. الخراب إلىاألمة جلب دائما ي اود وسليمان أن العصيان في ملكهادل تبعاعلى مر القرون  إسرائيل تعل مت
 :7صموئيل  2األبد ) إلىداود  سيثب ت كرسي  إن اهلل قد وعد أنه : امؤكد اواحد ئاشي واعرفاألتقياء بينهم ولكن 
 يملكو ، داود كرسي  على  يجلسو ، العهد شروط سيتمم الذييجب أن يأتي  داودل اابنأن  أدركوا(. ذلك 13
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ن التزمو ، لكلمته أميناكان اهلل  إنالوعد. أن يحقق أبدا ال يمكن  ينكمالالغير تعاقب الملوك فاألبد.  إلى  ا 
العرش أن يقيم ابنا بارا ومطيعا لداود كي يجلس على يصبح لزاما عليه ، 7صموئيل  2في  ي  وظيفال بتوصيفه

 (.37-29 :89)راجع مزمور 

 الخاص:اهلل ل تدخ  

رميا، شعياءوعد به إهذا بالضبط ما  شعب ل ي  المستقبلالخالص  إلىحزقيال يتطلع . هيفعلسنه أحزقيال و ، وا 
ُأَخلُِّصُهْم ِمْن ُكلِّ َمَساِكِنِهِم الَِّتي ِفيَها َأْخَطُأوا، َوُأَطهُِّرُهْم َفَيُكوُنوَن ": (وما يليه 23 :37كلمة اهلل )في باهلل ويتكلم 

(. 23 :34)انظر  ."وُن ِلَجِميِعِهْم َراٍع َواِحدٌ كُ َوَداُود َعْبِدي َيُكوُن َمِلًكا َعَلْيِهْم، َويَ . ِلي َشْعًبا َوَأَنا َأُكوُن َلُهْم ِإلًها
، َوُأِقيُم ": (6-5 :23 إرميافي البر ) شرط سيتمم أن الملك القادم علىرميا يؤكد إ َها َأيَّاٌم تَْأِتي، َيُقوُل الرَّبُّ

، َفَيْمِلُك َمِلٌك َوَيْنَجُح، َوُيْجِري َحقًّا َوَعْداًل ِفي األَ  ْرِض. ِفي َأيَّاِمِه ُيَخلَُّص َيُهوَذا، َوَيْسُكُن ِإْسَراِئيُل ِلَداُوَد ُغْصَن ِبر 
َنا.  (.26-25، 21: 33" )راجع آِمًنا، َوهَذا ُهَو اْسُمُه الَِّذي َيْدُعوَنُه ِبِه: الرَّبُّ ِبرُّ

: (7-6 :9اهلل )في ك وفعلي ا عرفه، رأى مجد ابن داود أكثر وضوحا من أي شخص من ءشعياإولكنه كان 
َياَسُة َعَلى َكِتِفِه، َوُيْدَعى اْسُمُه َعِجيًبا، ُمِشيًرا، " ِإلًها َقِديًرا، َأًبا َأَبِديًّا، ألَنَُّه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبًنا، َوَتُكوُن الرِّ

، ِلُنُموِّ ِرَياَسِتِه، َوِللسَّاَلِم اَل ِنَهاَيَة َعَلى ُكْرِسيِّ َداُوَد وَ  .َرِئيَس السَّاَلمِ  َعَلى َمْمَلَكِتِه، ِلُيثَبَِّتَها َوَيْعُضَدَها ِباْلَحقِّ َواْلِبرِّ
سيأتي  اهلل نفسهأن  في نهاية المطاف في حقيقةيكمن  داودلعهد مع اضمان فلذلك  "األََبِد. إلىِمَن اآلَن 
هلل نفسه اأن  تثقيمكنك أن ، امؤكدأيضا  مع ذلكو  االعهد مشروطيكون على العرش. عندما  يجلسكملك و 

 سيتدخل الستيفاء الشروط.

 :الوعود لداود تحقيق

يَنُه َيُسوَع.  " قال 33-31 :1لوقا في عندما ظهر المالك جبرائيل لمريم  َوَها َأْنِت َسَتْحَبِليَن َوَتِلِديَن اْبًنا َوُتَسمِّ
 إلىْيِت َيْعُقوَب هَذا َيُكوُن َعِظيًما، َواْبَن اْلَعِليِّ ُيْدَعى، َوُيْعِطيِه الرَّبُّ اإِللُه ُكْرِسيَّ َداُوَد َأِبيِه، َوَيْمِلُك َعَلى بَ 

لداود أن الوعد أن الكتاب المقدس  يعلمنابما ال يدع أي مجال للشك ، لذلك ".َيةٌ األََبِد، َواَل َيُكوُن ِلُمْلِكِه ِنَها
 ؛45 :22رب داود )متى ( و 3 :1في يسوع المسيح. كإبن داود )رومية قد تحقق األبد  إلى نسله سيملك

 .الحقيقي   إسرائيل بيت( فوق 25 :15كورنثوس  1في السماء ) يملك اآلن المسيح( 1 :110مزمور 
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 ؟الداودي  من العهد األمم  نتفعهل ت

صلة ذات  داودليس العهد مع أ؟ األمم عالقة كل هذا بنا نحن ما: هو نطرحهولكن السؤال الذي يجب أن 
؟ إجابة المفدي إسرائيل على شعبلفي المسيح األملك ببساطة  أليس تحقيق الوعد هو؟ إسرائيل بشعبفقط 

 اليوم. بنا نحن األممله صلة مباشرة داودي  المسيح كملك  ُملك! الهي  المدويةالعهد القديم والعهد الجديد 

 مجمع أورشليم:قرار 

مسألة ما إذا كان كانت ال 15عمال في أ مجمع أورشليمنه في أ. تذكرون 18-14 :15عمال أ إلىظر نا
، االمسي: سرائيلوعد العهد القديم إلورثة لك. ورأى الرسل أنفسهم يخلصواأن من أجل  على األمم أن ُيختتنوا

 سيأتيفي السماء و  يملكو ، من بين األمواتقد قام و  ،إسرائيل من أجل خطيةد مات قو ، جاءقد ، ابن داود
هذا دون أن  لألمم أن يستفيدوا من كليمكن هل : السؤال الكبير هو إنعلى األرض.  ليدين ويملكمرة أخرى 

 يهود من خالل الختان؟ وايصبح

عن بولس وبرنابا  أخبرا(. و 8 :15اليهود ) أن األمم قبلوا الروح كماكيف  مجمع أورشليم أخبر بطرسفي 
ه. ثم ممبين األ مانجاحه العهد  إلىشارة بإ 18-14 :15ة في اليهودي   للحصري ةة قاضي  ضربة  يعقوب وج 

َقْد َأْخَبَر َكْيَف اْفَتَقَد اهلُل َأوَّاًل اأُلَمَم ِلَيْأُخَذ ِمْنُهْم َشْعًبا َعَلى اْسِمِه.  ]بطرس[ ِسْمَعاُن ": باألمموعالقته  الداودي  
َمَة َسَأْرجُع َبْعَد هَذا َوَأْبِني َأْيًضا َخيْ   :[11 :9]نقال عن عاموس  َوهَذا ُتواِفُقُه َأْقَواُل اأَلْنِبَياِء، َكَما ُهَو َمْكُتوبٌ 

يَن  .َداُوَد السَّاِقَطَة، َوَأْبِني َأْيًضا َرْدَمَها َوُأِقيُمَها ثَاِنَيةً  يُع اأُلَمم  الَّذ  ، َوَجم  ل َكْي َيْطُلَب اْلَباُقوَن م َن النَّاس  الرَّبَّ
َي اْسم ي َعَلْيه مْ   ".ُدع 

 االمتداد العالمي  لمملكة داود:

في " كان  َيْأَمُن َبْيُتَك َوَمْمَلَكُتَك ِإَلى األََبِد َأَماَمكَ " 16 :7صموئيل  2هذا يعني أنه عندما قال اهلل لداود في 
األمريكيين في القرن  باألممصلة ذات الداودي  العهد أن سبب . إسرائيلأكبر بكثير من  ةً ومملك بيتا مخيلته

 إسرائيلفي  ملكا باراليس فقط مسؤولية إقامة  داود شملأعلنه لالذي  الوظيفي  اهلل  توصيف نالعشرين هو أل
ِلُنُموِّ ِرَياَسِتِه، " ءشعياإعلى كل العالم. قال على الكنيسة ومن ثم  ملكهذا الجعل  ولكن أيضا، األبد إلى

ال ُك َممَ َقْد َصاَرْت " 15 :11رؤيا ل المالك في اقو أنحاء العالم.  ملكه في كلسوف يكون  ."َوِللسَّاَلِم اَل ِنَهاَيةَ 
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ه   اْلَعاَلم   يح  سيكون ، ي  وظيفال توصيفهجميع المسؤوليات في اهلل يتمم عند  ".، َفَسَيْمِلُك ِإَلى َأَبِد آلِبِدينَ ل َربَِّنا َوَمس 
نما ، ليس فقط اليهودلملك ا رعاياكوكب األرض. وستكون  هوبيت داود  أمة من كل لسان وقبيلة و  شعباوا 

 (.9 :7)رؤيا 

 :الكنيسة اليومإرسالي ة 

 إلى أنمن السماء  بشكل غير مرئياآلن  يملكأنفسنا البن داود الذي  نخضع يالكنيسة اليوم ه إن إرسالية
رساليتناتحت قدميه. و  أعدائهيضع كل   لكي يكونواللناس في كل حي وكل أمة  األخبار السارةهي أن نعلن  ا 

لو إذا ما  ،األبد إلىملكوت المسيح ل رعايا سعيدة  ملكوت المسيح. إلىهذا العالم  من ملكوتوالئهم  احو 

ملكوت المسيح. ، الملكوت الجديدعادات و  اتجاهاتم القداسة الشخصية تعل  تعني ، لوضع األمر بطريقة أخرى
أن على استعداد ضده هو تمردوا  والذي قدلعالم ل عني إخبار الناس بأن الملك الشرعي  تة الشخصي   كرازةوال

يأتي من سلعالم ل ي  والملك األبد، ابن داود ،. يسوع المسيحُملكهعيش في ظل يو  يرجعمن  كلالعفو ل يمنح
لى أن. و المخلصينعلى جميع رعاياه أبد اآلبدين  إلىوالسالم  برالفرح والمن  ملكا يقيمو ، السماء فإن ، يأتي ا 

 الناس من كل أمة. إلىوكوني ا  هي تقديم عفوا كامال ومجانافي جميع أنحاء العالم إرسالي ة الكنيسة 

 إلىاهلل. أنتقل  دعوةنها إ. تينها ليست مجرد دعو إ مع داود عهدا معك. عهد اهلل أن تجعلدعوة ب أختم
لمملكة ا داودل تدأك   تيال، سيادة وحكمة ومحبة اهللذات أن  يهذه الدعوة هإن فكرة . 3-1 :55 إشعياء
َأيَُّها اْلِعَطاُش َجِميًعا ": نصتا كجزء من تلك المملكة.هلل األبدي   الصالح د لكؤك  يمكنها أيضا أن تة األبدي  

ٍة وَ  ٌة َتَعاَلْوا اْشَتُروا َوُكُلوا. َهُلمُّوا اْشَتُروا ِباَل ِفضَّ ِلَماَذا  .ِباَل َثَمٍن َخْمًرا َوَلَبًناَهُلمُّوا ِإَلى اْلِمَياِه، َوالَِّذي َلْيَس َلُه ِفضَّ
ْذ ِبالدَّسَ َتِزُنوَن ِفضَّ  َأِميُلوا  .ِم َأْنُفُسُكمْ ًة ِلَغْيِر ُخْبٍز، َوَتَعَبُكْم ِلَغْيِر َشَبٍع؟ اْسَتِمُعوا ِلي اْسِتَماًعا َوُكُلوا الطَّيَِّب، َوْلتََتَلذَّ

. اْسَمُعوا َفَتْحَيا َأْنُفُسُكْم.  يًّا، آَذاَنُكْم َوَهُلمُّوا ِإَليَّ َقةَ َوَأْقَطَع َلُكْم َعْهًدا َأَبد  اد  َم َداُوَد الصَّ  ."َمَراح 

تلك لوالسالم  لبرتضمن لك كل السعادة وايمكنها أن ة مملكة أبدي   داودل تضمن تيال األمانةو لرحمة إن ذات ا
على استعداد الستقبال ما و ، ائعجو اليدين خالي  ي  لإ يستأت كنتإن : اهلل لك هذا الصباحيقول المملكة. 

رحمة بنفس ال لألبدعاملك أأن  بقسمنفسي ألزم و  اوظيفي  توصيفا  في حضوركأكتب لنفسي سفأنا ، هأعطي
 في عهدي مع داود. امتهأظهر  التي األمانةو 
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: (وما يليه 16 :22األخير من الكتاب المقدس )رؤيا  صحاحالتماس الرب يسوع نفسه في اإل إلى وانصت
يَُّة َداُوَد. َكْوَكُب ا" ْبِح اْلُمِنيرُ َأَنا َأْصُل َوُذرِّ اًنا ...لصُّ  تعالى ".َمْن َيْعَطْش َفْلَيْأِت. َوَمْن ُيِرْد َفْلَيْأُخْذ َماَء َحَياٍة َمجَّ

الذي  الوظيفي   التوصيفة من نسختك الشخصي  الخاص ع بدمه يوق  س هوو ، ملك الملوك إلىتعالى ، البن داود
ل ، اأبدي  عهدا كعطيها لك سي. و إلهكأن يكون أي  ،كتب لنفسه قد  .عن صنع الخير لكأبداأال يتحو 


