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 ابن داود 
 رو�رت روثو�ل بقلم 

األقل يف وسط والية فلور�دا،    ىلعة اليت تنهال ىلع ماليك املنازل؟  ألنظمة األمنيَّ اعروض    عددهل الحظت قبًال  
. وىلع مدار  يف الراديوة  تُذاع بانتظام أثناء الفواصل اإلعالنيَّ   امل��  األمنإعالنات أنظمة  فيبدو أنها يف لك ماكن.  

. وال فعيلها ة وت أنظمة اإلنذار امل�يلَّ   تر�يب صندوق بر�دي منشورات ال حرص هلا عن بيع خدمة  السن�، تلىقَّ 
 ��. مل�رشاء أنظمة محاية مراقبة  إقنايع ىلع أملمندو� املبيعات اذلين يطرقون باب م��  عددأستطيع حرص 

حول باحاتنا.    األسوارفنحن نغلق أبوابنا. ونمتلك الكب حراسة. ونُقيم    .اتلقنية  منخفضةة  حلول أمنيَّ   توجد أيًضا 
 نرغب يف األمن.  تثبت أمًرا واحًدا وهو أننا   �عن مثل هذه اإلجراءات، ف مهما قلنا 

يف العالم القديم، وخاصة يف إرسائيل. إن إقامة إرسائيل ىلع قطعة أرض    �شلك خاص   قو�َّة األمن    اكنت الرغبة يف
حيطة اليت  حيث ملتىق ثالث قارات، أفر�قيا وأسيا وأورو�ا، جعلها يف خطر الغزو ادلائم من الشعوب األخرى المُ 

االسرتاتييجاهتمَّ  اجلغرايف  بموقعها  ملكة،  ت  أصبحت  و�عدما  إذ  بلغ  .  تماًما.  آخر  مستوى  األمن  إىل  االحتياج 
 شخص ما أن ينزتع منك العرش. أراد  لطاملا ة. فب األمر محاية الشعب، و�ذلك محاية الُساللة امللكيَّ تتطلَّ 

قد منح اهللا للملك ف.  ١٧-١: ٧صموئيل    ٢يف    الُمدوَّنيف إقامة اهللا للعهد ادلاودي،    الصدارة  مر�زاألمن  بوعد  �تل ال
  عهد  رئيسيًّا يف ال  ا وعدً داود  
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   ثَابِتًا   يَُ�ونُ   ُكرِْسيَُّك .  أ

َ
بَدِ ا  إِىل

َ ْ
  آية " (أل

نَة  آمنة  ملكة  ىلعداود    �صل  لم).  ١٦ نَة  اململكة  هذه  أن  بل  ،فحسب  األبد  إىل  يدوم  بُملك  ُمؤمَّ  أمام   بدألا  إىل  ُمؤمَّ
 س اذلي هللا ذاته. قدَّ ا ليس من أعدائه فحسب، بل أيًضا من الغضب المُ أخ�ً  آمنًا  سيص� داود  فبيت. اهللا

 �ُ أ�رث من  بما هو  انلص  وُِعَد يف هذا  برجلرَّ وقد  دوًما  داود سيحظى  بيت  أن    ٢(   أورشليم  عرش   ىلع   جالس  د 
ابل ب  وسيب  يهوذا  سقوط  أن  يف  ا،و�وشيَّ   ا حزقيَّ   األتقياء،  داود   أحفاد  سقطات  بت�سبَّ   عندما   حىتَّ ف).  ١٥:  ٧  صموئيل

)، اتضح أن كريس داود لن يثبت إذا جلس عليه ملوك  ٢٧-٢٠: ٣٥أخبار األيام    ٢؛  ١٩- ١٢:  ٢٠ملوك    ٢أٍت ال �الة ( 
يتطلَّ   خطاة. سوف 

ِّ
ابنًا يلك األمر  أمانًا  ب  اململكة ومنحها  الرب دلاود لإلبقاء ىلع كريس    سوفمن أعدائها.    دائًما  

  يف  هللا  هيالًك   ب�لرغم من حقيقة أن سليمان  ىلع ا).  ١٣السم اهللا (آية   ثابتًا   بيتًا   بلناء  دلاود   اكمًال   ابنًا  األمر  بيتطلَّ 
رت   عالوًة ىلع ذلك،و  األوثان،  عبادة  يف  سقط  قد  ألنه  املقصود،  االبن  هذا  ي�ن  لم  هلكنَّ   أورشليم،   اهليلك بابل    دمَّ

 ). ٢٤ ملوك  ٢ ؛١١-٣ ملوك  ١( بناه اذلي 
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ة لنسل داود ال يع� أن هذا النسل سينجو من العقاب ح� �سقط  ة األبديَّ إن وعد اهللا باملحبَّ فباإلضافة إىل ذلك، 
�َاِت َو�ِ   نلَّاِس ا�سل داود "بَِقِضيِب  اهللا  ب  يؤدِّ   فسوفة.  يف اخلطيَّ    هنا   الوعد  ل�ن).  ١٤:  ٧  صموئيل   ٢" ( آَدمَ   بَِ�   رَضَ

ت  د يص اهللا. فاآلية عينها اليت وع يع  ح�  آخر�ن  ملوك   يد   ىلع  اهلز�مةمن    عا�سيُ   داود   �سل  أن  د رَّ ُ�   من ا  أيًض   أ�رث
  ه إنَّ   هللا؟  ابنيُعترَب    القديم  العهد   يف  أيًضا   نمَ و).  ١٤  آية أبناء اهللا (  سيكونونباتلأديب وعدت أيًضا بأن أبناء داود  

ن إ للتبادل، قابالن – داود  و�سل  هاألمَّ   أي– إنهما . بأرسها  ةاألمَّ   لمثِّ يُ   هذا  داود  فنسل ).  ١: ١١ هوشع ( إرسائيل شعبه
  اذلي   منىسَّ   امللك   حالة   يف  بوضوح  هذا   نرى   �ن .  ةلألمَّ   ث �د   داود   البن  �دث   ما و  جاز اتلعب�، فالكهما ابن اهللا. 

  ذاته   واألمر).  ١٣-١٠:  ٣٣  أيام  أخبار  ٢(  أورشليم  إىل  يعود من السيب  أن  سوى   ليشء  ال  وُسيبَّ   تهخطيَّ   �سبب  وقبعُ 
 ). ٢٣-١٧: ٣٦يل شعب اهللا (إرسائ هم  اذلين يهوذا شعب  مع الحًقا  حدث  قد

 
ِّ

احلفاظ ىلع كريس  ن من   الرب وسيتم�َّ بتجميع هذه احلقائق مًعا، س�ى ظالل ملك آٍت. هذا امللك سيكون يلك
بر�ة احلياة  إىل    ود ة، وسيعة، وسيُسىب �سبب اخلطيَّ عقو�ة اهللا �سبب اخلطيَّ   تحمَّلداود. ل�ن هذا امللك أيًضا سي

. بدأ هذا أن يبدو  أيًضا إىل احلياة    اعدوا و  ذهبوا للسيبهم قد  لهم كما لو أنَّ مثِّ اذلين يُ ُ�َسب  ،  نتيجة ذللكاليت هللا. و
 كذلك؟ �ن نتحدَّ مألوفًا، أليس  

ِّ
 الرب اذلي  ث، بالطبع، عن االبن األخ� اذلي دلاود، املسيح �سوع ر�نا. فهو االبن يلك

؛ مىت  ٥٣دلاود، االبن اذلي ُسيبَّ بإرادته إىل دينونة اهللا حامًال غضب اهللا، يك يضمن قيامة شعبه إرسائيل (إشعياء  
 ). ٣٦-١: ٢ داود إىل األبد (أعمال الرسل ). وهو اذلي �لس ىلع كريس ٢١: ٥كورنثوس  ٢؛ ١٤-١: ١

ن  ). كون الرب �سوع ابنًا هللا، فهو مَ ٣٨:  ٣ينطوي العهد القديم ىلع ابن آخر هللا وهو آدم، أبو اجلنس البرشي (لوقا  
  ون نيؤم  جلميع اذلين   ةقيامة احلياة األبديَّ يضمن أيًضا  أيًضا، حامًال سيب دينونة اهللا يك    آدم   ل �سل مثِّ �ستطيع أن يُ 

اهللا إرسائيل   إىل شعب  االنضمام  ايلهودي واألم�  �ستطيع  باإليمان،  األمم.  األمن   يلنالوا باملسيح من ب�  بر�ة 
 إىل األبد.األمان و

 

س، وهو خر�ج   الُمقدَّ ر مساعد يف �لة تيبوتلوك، وأستاذ زائر ب�ليَّة اإلصالح للكتاب  رو�رت روثو�ل هو �رِّ
     مدينة أورالندو بوالية فلور�دا.لكيَّة الالهوت الُمصلَحة يف

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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