دروش آموزشی کریستادلفین بر اساش کتاب مقدش
درش پانسدهم-وعده های خدا به داود

وعده های خدا به داود
مطالعه :دوم سمىئیل،باب7
آیه ای کلیدی
چرا اولین آیه عهد جدید عیطی مطیح فرزند داود و فرزند ابراهیم معرفی می کند؟ "کتاب نطب نامه عیطی مطیح بن داود بن ابراهیم" (متی،باب،1آیه)1
به این دلیل اضت که خدا می خىاهد وعده مهمی را که در مىرد عیطی مطیح در عهد عتیق بطته اضت را یاد آور غىد.ما می دانیم که مطیح نطل وعده داده غده به ابراهیم اضت(.درش
دوازده) او نطل خاؼ وعده داده غده به داوود نیس اضت.
چرا خدا با داود عهد بست؟
درضتتت م تتل ابتتراهیم،داود وهتتم متتردم ایمانتتدار بتتىد .داود هتتسار ضتتال ازتتل از سىلتتد مطتتیح زنتتد ی متتی کتترد او نیتتس در ماتتل سىلتتد مطتتیح ،بیتتت الاتتم ،غتتهر کتتىچ ی در نسدی تتی
اورغلیم به دنیا آمتد .او کتىچ ترین فرزنتد یطتی بتىد .بطتیارم از مسامیتردر کتتاب مستدش نىغتته داود اضتت .ایتن مسامیتر نػتا دهنتده عػتق او بته ختدا و کتست اوضتت بته همتین
دلیل اضت که او "مرغىب دل خدا" سىؾیف غد(.اعمال،باب،13آیه)22
زمانی کته غتالىل دادغتاه اضترالیل بتىد ختدا داوود را بته عنتىا دادغتاه بعتدم بر سیتد .زمتانی کته ختدا ضتمىلیل نزتی را بترام مطتح دادغتاه آینتده بته خانته یطتی فرضتتاد داود یت
چىدا جتىا بتىد  .ضتمىلیل از این ته ختدا فرزنتد بتسرا یطتی را انتهتاب ن ترده بتىد متعختب بتىد امتا ختدا بته او وتت ن"بته چهتره اظ و بلنتدم اتامتع ن تر منمتا زیترا او را رد
کرده ات چىن ه خداوند م ل انطا نمی نگرد زیرا که انطا به ظاهر می نگرد و خداوند به دل می نگرد" (اول ضمىلیل،باب،16آیه)7
خدا از آنچه در الب داود دید خىغنىد بىد متا بایتد بته ختاار داغتته باغتیم کته خداونتد اتادر بته دیتد التب هتام متا نیتس هطتت.در اول ضتمىلیل بتاب  17در متىرد ایمتا داود متی
ختتىانیم .امتتت اضتترالیل از جانتتب فلطتتیینیا سهدیتتد متتی غتتدند .لػ ت ر فلطتتیینی سىضتته مزتتارزم بتته نتتات جلیتتا هتتدایت متتی غتتد،او متتردم ع تتیم الخ تته بىد.غتتالىل دادغتتاه و
لػ رظ از جلیا می سرضیدند و در ایما به ختدا نیتس غ طتت ختىرده بىدنتد داود جتىا متی دانطتت کته دغتمن متردت بتا کمت ترفتن از ختدام متردت غ طتت خىاهتد ختىرد.
او با ایما به خدا و سنها با یت زنخیتر و دتنن ضتن بته جنت بتا جلیتا رفتت و او را کػتت بعتد از ایتن لػت ر فلطتیینی ریهتند.بته واضتیه ایمتا داود بته ختدا متردت اضترالیل
از دضتتت دغتتمن نختتا یافتند.غتتالىل بتته مىفسیتتت داود حطتتاد ورزیتتد.در فرؾتتت هتتام بطتتیارم ضتتعی بتتر کػتتتن داود کتترد  .داود فتترارم غتتده بتتىد ایتتن مػ ت س او را بتترام
زما دادغاهی آماده ضاخت  .کتاب مستدش بته متا متی آمتىزد کته ایمانتدارا وااعتی در زنتد ی ختىد بته مػت س زیتادم برختىرد متی کننتد کته بته واضتیه آ ایمانػتا رغتد متی
کند.
هنگامی که غالىل دنزال داود بىد فرؾت هتام زیتادم دتیع آمتد کته داود متی سىانطتت غتالىل را ب ػتد و ستا دادغتاهی را بتر ضتر نهتد امتا داود متی دانطتت کته ایتن اغتتزاه اضتت
و غالىل دادغاه مطح غتده خداضتت و ا تر او ایتن کتار را متی کترد خداونتد داود را از بتین متی بترد .داود متردم درضتت ار بتىد کته اجتازه داد خداونتد اسوااتا زنتد ی اظ را کنتترل
کند این می سىاند درش دیگرم برام ما باغد .
داود دادغاه غد
بعتتد از متترا غتتالىل داود دادغتتاه متتردت ختتدا غتتد و از اورغتتلیم جتتایی کتته معزتدم در آ ضتتاخت ح ىمتتت متتی کتترد  .داود نگتترا ؾتتندواچه ختتدا بتتىد .ؾتتندواچه ضتتینه دىغتتیده
غده از اتس بتىد کته نمتادم از حختىر ختدا درضتت در التب مردمتا امتتع را نػتا متی داد از زمتا مىضتی ؾتندواچه در متابح م تانی ختاؼ بترام مساتا ختدا و مردمتانع
نگهدارم می غد.
ازتل از دادغتاهی غتالىل فلطتیینیا ؾتندواچه را بتترده بىدنتد بعتد هتا باز ردانتده غتد ولتتی در متابح اترار نگرفتت .داود اؿتر بسر تی داغتتت و متی خىاضتت خانته ام بترام ختتدا
(معزد) و برام ارار داد ؾندواچه در اورغلیم بطازد.
داود ناسا ،نزی خدا را از اؿدظ با خزر ضاخت  .آ غب خدا با ناسا ؾازت کرد و دیامی برام داود فرضتاد این دیات غامل وعده هام خدا به داود بىد

پیام خدا به داوود
خدا به داود وت که بترایع خانته ام نطتازد در عتىـ وعتده داد کته خانته ام بترام داود خىاهتد ضتاخت ن"  ...و خداونتد ستى را خزتر متی دهتد کته خداونتد بترام ستى خانته ام بنتا
خىاهد نمىد "( دوت ضتمىلیل بتاب 7آیته  )11و بعتد ختدا وعتده هتام دیگترم نیتس داد ن" ...تریتت ستى را کته از ؾتلب ستى بیترو آیتد بعتد از ستى اضتتىار ختىاهم ضتاخت و ضتلینت
او را دایدار خىاهم نمتىد " دوت ضتمىلیل بتاب7آیته  12در اینختا کلمته تریته ب تار بترده غتده اضتت در ایتن آیته ایتن کلمتا بته فرزنتدم ختاؼ اغتاره دارد و من تىرظ سمتات نىاد تا
ش
نیطت چتى آیته کتامس مػتهؽ کترده اضتت کته ضتلینت او را دایتدار خىاهتد کترد (بترام درذ بهتتر کلمته تریته نطتل و نىاد تا بته درش  12مراجعته کنیتد) ختدا در متىرد فرزنتد
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وعده داده غده وت ن" او برام اضم متن خانته ام بنتا خىاهتد نمتىد و کرضتی ضتلینت او را ستا بته ابتد دایتدار ختىاهم ضتاخت " (آیته  )13آیته  16نػتا میدهتد کته من تىر از کرضتی
،دادغاهی داوود و دادغاهی خداضت .
سىجه داغته باغید که این وعده ها باید بعد از مرا داود به حسیست می دیىضت زمانی اسواق می افتاد که " روزهام سى سمات خىاهد غد و با ددرا خىد خىاهی خىابید" (آیه )12
این وعده ها اینگىنه خسؾه می غىندن


خدا به داوود وعده دطرم خاؼ داد که از کرضی داود در دادغاهی او (که دادغاهی خداضت) ح ىمت خىاهد کرد .



خدا وعده داد که خانه ام برام داود بنا خىاهد کرد .



خدا وعده داد که دطر مىعىد برام نات او خانه ام خىاهد ضاخت .

درک وعده ها
 -1دطرم خاؼ که دادغاهی اظ سا به ابد برارار خىاهد بىد ن
دطر وعده داده غده بطیار مهم بىد خدا در مىرد او می ىید ن" من او را ددر خىاهم بىد و او مرا دطر خىاهد بىد " (دوت ضمىلیل،باب،7آیه  )14این آیه نػا می دهد که تریه وعده
داده غده داوود ،دطر خدا عیطی مطیح اضت.
ش
داود دطرم به نات ضلیما داغت  .وعده هام خدا به داود سسریزا از اریق ضلیما به حسیست دیىضت او بعد از داود دادغاهی کرد و معزد خانه خدا را ضاخت ا رچه او معنی کامل
وعده هام خدا نزىد زیرا ن


ضلیما زمانی به دادغاهی رضید که داود هنىز زنده بىد



برام همیػه دادغاهی ن رد



او دطر خدا نزىد

زمانی وعده هام خدا به داود به حسیست می دیىندد که عیطی مطیح باز ردد و دادغاهی خدا را دوباره برارار کند و از سهت داود در اورغلیم فرمانروایی کند  .زیرا ن


عیطی از نطل داود اضت ،از ارف مادرظ مریم،دص می سىاند فرزند داود خىانده غىد.



برام همیطه فرمانروایی خىاهد کرد



خدا ددر اوضت

عهد جدید نیس این مىضىع را که مطیح دطر خاؼ داود اضت سایید می کند.
در باب  1لىاا در مىرد فرغته ام می خىانیم که بر مریم نازل غده و به او وعده فرزندم به نات عیطی مرا می دهد  .این دطر از ی

ددر زمینی به دنیا نهىاهد آمد بل ه سىضه ادر

خدا  .به مریم وته غد ن" روح السدش بر سى خىاهد آمد و اى حخر اعلی بر سى ضایه خىاهد اف ند.از آ جهت آ مىلىد مسدش دطر خدا خىانده خىاهد غد".
(لىاا،باب،1آیه)35
در مىرد این دطر فرغته به مریم سىضیح داد ن"او بسرا خىاهد بىد و به دطر حخر اعلی مطمی غىد و خداوند خدا سهت ددرظ داود را بدو عیا خىاهد فرمىد و او بر خاندا
یعسىب سا به ابد دادغاهی خىاهد کرد و ضلینت او را نهایت نهىاهد بىد" (لىاا،باب،1آیه 32و)33
به مریم وعده داده غد (اول لىاا)
به داودوعده داده غد (دوت ضمىلیل،باب)7
دطر او بر سهت داوود خىاهد نػطت
دطرم که از سهت خىدظ (داود) ضلینت کند
برام دادغاهی دطر او دایانی نهىاهد بىد
دادغاهی دطر سا به ابد ادامه خىاهد داغت
خدا از ما می خىاهد که این دو بهع را به هم ربه دهیم  .فرزند وعده داده غده به داوود ،فرزندم بىد که ارار بىد مریم به دنیا بیاورد -فرزند خدا
دىلص رضىل در مىرد غهؿیت غگوت انگیس داود بطیار نىغته اضت و همین اىر نػا می دهد که عیطی مطیح نطل وعده داده غده به داود اضت ن " ...داود را برانگیهت سا دادغاه
ایػا غىد و در حق او غهاد داد که داود بن یطی را مرغىب دل خىد یافته ات که به سمامی اراده من عمل خىاهد کرد و از تریت او خدا بر حطب وعده ،برام اضرالیل نخا دهنده ام
یعنی عیطی را آورد"(اعمال،باب،13آیه 22و)23
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 -2خدا خانه ام برام داود بردا خىاهد کردن
به داود اجازه داده نػد که خانه خدا را بطازد و دطرظ ضلیما این کار را انخات داد  .و این خانه مرکس درضتع اضرالیل غد .ی
الزت را مهیا کرده بىد.
ش
کلمه "خانه" معمىال به ضاختمانی اغاره دارد  .ولی می سىاند در مىرد ی
اینگىنه کلمه خانه به خانىاده ام بسرا اغاره می کند.

خانىاده یا ی

ضاختما وااعی بىد که داود ازل از مر ع مؿالح

ش
ضر اغت مهم نیس باغد  .م س در بریتانیا به خانىاده ضلینتی "خانه ویندضىر" وته می غىد و

دص با این آیه که به مریم وته غد " بر خاندا (خانىاده) یعسىب سا به ابد دادغاهی خىاهد کرد" (لىاا،باب،1آیه)33
واتی خدا وت کته بترام داود خانته ام بنتا خىاهتد کترد من تىرظ ختانىاده ام ضتلینتی بىد،ختانىاده ام کته بترام همیػته متی مانتد(دوت ضتمىلیل،باب،7آیته  1ستا  )16کته مربتى
به تریه داود،عیطی مطیح به عنىا دادغاه آینده دنیا می غىد.
 -3دطر وعده داده غده نیس معزدم برام نات خدا خىاهد ضاختن
واتی خدا در مىرد مطیح وتت " "او بترام اضتم متن خانته ام بنتا خىاهتد کترد "ن(دوت ضتمىلیل،باب،7آیته  )13من تىر ختدا یت

خانته نزتىد بل ته یت

ختانىاده بتىد  .خانته ام کته

(ختتانىاده ام کتته) مطتی ح متتی ضتتازد،خانىاده خداضتتت،خانىاده ام از ایمانتتدارا در سمتتات دوره هتتا  .کتتتاب مستتدش ختتانىاده ختتىد را معزتتدم معنتتىم معرفتتی متتی کنتتد .واتتتی دتتىلص
رضتتىل بتته غیتتر یهىدیتتا افطتتص در بتتاب  2آیتته  19ستتا  21متتی نىغتتت بتته ایتتن خانتته بتتسرا از ایمانتتدارا اغتتاره کتترد ن "دتتص از ایتتن بتته بعتتد غریزتب و اجنزتتی نیطتتتید بل تته همتتىان
مسدضین هطتید و از اهتل خانته ختدا و بتر بنیتاد رضتىال و انزیتا بنتا غتده ایتد کته ختىد عیطتی مطتیح ضتن
مسدش در خداوند نمى می کند "

زاویته اضتت کته در وم سمتامی عمتار بتا هتم مرستب غتده و هی تل

مرورم بر وعده هام خدا به داوود در باب 2ضمىلیل آیه 7
آیه
11
12

متن
خداوند سى را خزر می دهد که خداوند برام سى خانه ام بنا خىاهد کرد
زیرا روز هام سى سمات خىاهد غد و با ددرا خىد خىاهی خىابید و تریت سى را که
از ؾلب سى بیرو آید بعد از سى اضتىار خىاهم ضاخت و ضلینت او را دایدار
خىاهم نمىد

13

او برام اضم من خانه ام بنا خىاهد نمىد و کرضی ضلینت او را سا به ابد دایدار
خىاهم ضاخت

14

من او را ددر خىاهم بىد و او مرا دطر خىاهد بىد و ا ر او ناه ورزد او را سادیب
خىاهم نمىد

ن ا
خدا خانىاده داود را که غامل مطیح می غىد خىاهد ضاخت
واتی که زند ی داود سمات غد و او مرد خداوند ی ی از نىاد انع را از مرا بر خىاهد خیساند
و خدا خىد دادغاهی آ غهؽ را بردا خىاهد کرد
آ غهؽ برام خدا خانه ام می ضازد (ضلیما معزد را ضاخت مطیح خانه معنىم را می
ضازد) خدا دادغاهی مطیح را سا به ابد حمایت خىاهد کرد (ضلیما برام همیػه فرمانروایی
ن رد)
خدا ددر آ غهؿی از خاندا داود می غىد و آ غهؽ دطر خدا می غىد (مطیح دطر
خداضت)مطیح هر س ناه ن رد،اما می خىانیم که او باید اااعت را بیامىزد
(عزرانیا ،باب،5آیه )8

پادشاه یهىدیان
به داوود وعده دطرم داده غد که برام همیػه فرمانروایی متی کنتد متتن هتام دیگتر نػتا متی دهنتد کته عیطتی مطتیح ایتن دادغتاه خىاهتد بتىد .متردا خردمنتدم کته بته درضتتع
عیطی جىا آمتده بىدنتد درضتیدند " کخاضتت آ مىلتىد کته دادغتاه یهتىد اضتت؟" (متتی2ن )2واتتی مطتیح دضتتگیر غتد و نتسد دتیساص بترده غتد ،دتیساص از او او درضتید "آیتا ستى
دادغاه یهىد هطتی ؟ " مطتیح داضتد داد ن" ستى متی تىیی" (مراص،بتاب15آیته )2ایتن یت
بر اورغلیم ح مرانی کند و کتاب مسدش آ را کرضی داود سىؾیف کرده اضت .

روظ یهتىدم بترام ساییتد اضتت  .مطتیح بته زمتین بتازمیگردد ستا دادغتاه یهىدیتا غتىد و

پادشاهی که تمام دنیا را دربر خىاهد گرفت
عیطی مطیح در هنگات باز ػت سنها دادغتاه یهىدیتا نهىاهتد بتىد دادغتاهی آینتده ختدا بتر اورغتلیم اضتت ولتی کتل زمتین را دربتر خىاهتد رفتت و مطتیح بتر سمتامی امتت هتا بته
عنتتىا دادغتتاه فرمتتانروایی خىاهتتد کتترد  .ختتدا دربتتاره او در مسامیتتر بتتاب  72آیتته  8ستتا  11متتی ىیتتد ن" و او ح مرانتتی خىاهتتد کتترد از دریتتا ستتا دریتتا و از نهتتر ستتا ااؿتتام جها .بتته
حختىر وم ؾتارا نػتتینا ترد خىاهنتتد نهتاد و دغتتمنا او ختاذ را خىاهنتتد لیطتید دادغتتاها سرغتیع و جسایتتر هتدایا خىاهنتتد آورد.دادغتاها غتتزا و ضتزا ارمغتتا هتا خىاهنتتد
رضانید"
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دروش آموزشی کریستادلفین بر اساش کتاب مقدش
درش پانسدهم-وعده های خدا به داود

امیدی برای ایمانداران واقعی
در باب دوت اعمال دیرش رضىل به ما می ىید مرده بىد و در ازر بىد (آیه  )29و به آضما نرفته بىد (آیه  )34ابراهیم،داود و بطیارم از ایماندارا با این باور از دنیا رفتند که زما باز ػت
مطیح از ازر ها برخیسانده خىاهند غد "کامل خىاهد غد" و به آنها زند ی جاودا بر روم زمین داده خىاهد غد  .اما در عزرانیا باب 11آیه  39و  44می بینیم که زند ی جاودا فسه برام
آ افراد ایماندار نیطت و به ما نیس سعلق خىاهد رفت ن
"دص جمیع ایػا با این ه از ایما غهاد داده غدند وعتده را نیافتنتد زیترا ختدا بترام متا چیتسم نی تىسر مهیتا کترده اضتت ستا آن ته بتدو متا کامتل نػتىد" ختدا از متا متی خىاهتد
که دیغات خىظ نخاسع را بپایریم سا بتىانیم در برکت ع یم وعده داده غده به سمات ایماندارا ضهیم با غیم.
خسؾه
 -1به داود فرزندم خاؼ وعده داده غد که از سهت ضلینت او (ضلینت خداوند) برام همیػه دادغاهی کند.
 -2فرزند خاؼ داود عیطی مطیح اضت ،عیطی از ضمت مادرظ مریم از نىاد ا داود اضت.
 -3وعده هام خدا به داود در هنگات باز ػت عیطی مطیح به ساسق خىاهد دیىضت.عیطی مطیح بازمی ردد سا بر سهت داود در اورغلیم فرمانروایی کند و دادغاهی خدا را باز
برارار کند .
آیاسی برام میالعه ن
اول سىارید باب  17آیا  11و 12
اول ضمىلیل باب 17
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