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خواهد هر يك از شـما راه عـدالت را           در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي      . سالم بر شما شنوندگان عزيز    
 كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باشـيد برنامـه خـود را                        تعيينكه او خود    

  . كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالتحاليم از اينكه باري ديگر برنامه بسيار خوش. كنيم آغاز مي
ديديم كه داود يك شـبان، نوازنـدة چنـگ،          . كرديم در چهار درس گذشته داستان داود نبي را بررسي مي           

در درس  . دانشجوي كالم خدا، قهرمان جنگها، پادشـاه اسـرائيل و نبـي خـدا بـود               سرايندة سرود،   (مزمور نويس   
اما، ديـديم   . اشته ديديم كه داود نيز يك گناهكار بود؛ چرا كه كاري انجام داد كه در نظ خدا بسيار ناپسند بود                   گذ

كـار از گنـاه خـود بازگـشت و بـه آنچـه خـدا در مـورد                كه خدا گناهان داود را بخشيد، زيرا داود با قلبـي توبـه            
آمد تا مجازات گناهان مردم دنيـا را   ايد به اين دنيا مي   اي كه ب   دهنده  گفته بود ايمان آورد، همان نجات       دهنده نجات

  .متحمل شود
آيـا نـام ايـن      . مقدس قرار دارد تفكر كنيم     امروز، قصد داريم بر روي كتابي بسيار زيبا كه در وسط كتاب             

خدا در يك دورة زماني چنـد صـد سـاله انبيـاي گونـاگوني همچـون                 . دانيد؟ اين كتاب مزامير است     كتاب را مي  
اما سهم داود در نگارش مزامير بيـشتر        . ي، سليمان، آصاف و بني قورح را به كار گرفت تا مزامير را بنويسند             موس

  . امروز قصد داريم در دو مزمور اول تفكر و تعمق كنيم. از ديگرن است
روند، و كساني    كساني كه در طريق عدالت راه مي      : گويد اولين سرود در مورد دو گروه از مردم سخن مي         

  : در مزمور اول نوشته شده است. كنند كه در طريق شرارت سير مي
خوشابحال كسي كه به مشورت شريران نرود و بـه راه گناهكـاران نايـستد، و در مجلـس اسـتهزا                       

پـس  . كنـد  كنندگان ننشيند؛ بلكه رغبت او در شريعت خداوند است و روز و شب در شريعت او تفكر مـي                  
دهـد، و بـرگش پژمـرده         آب خواهد بود، كه ميـوة خـود را موسـمش مـي             مثل درختي نشانده نزد نهرهاي    

شريران چنين نيستند، بلكه مثل پر كاهند كـه بـاد آن را             . كند نيك انجام خواهد بود     گردد و هر آنچه مي     نمي
  . داند، ولي طريق گناهكاران هالك خواهد شد زيرا خداوند طريق عادالن را مي. كند پراكنده مي

خواهد كه  هر كسي مي. بينيم  كساني را كه مبارك هستند و كساني كه روزي هالك خواهند شد مي            در اينجا طريق  
اما شما بايد از طريق راهـي كـه         . خواهد همه بركت يابند    خدا مي . خواهد هالك شود   هيچكس نمي . بركت بگيرد 

كنـدو   ه دو شـكل بيـان مـي       اولين سرود مزامير آن را ب     اين راه بركت چيست؟     . خدا مقرر كرده است نزد او رويد      
بر كالم خدا تفكر كنيد با اين هـدف كـه           : دوم. كنند در پيش نگيريد    راه كساني را كه كالم خدا را استهزا مي        : اول

  . آن را درك كنيد، به آن ايمان بياوريد و راه نجاتي را كه خدا مقرر كرده است بپذيريد



مثـل درختـي   «گويـد شـما    مقـدس مـي    كنيد، كتاباگر به طريق عدالت خدا ايمان آوريد و از آن پيروي      
شـود و    ؛ زندگي شما در خدا برقرار مي      »دهد نشانده نزد نهرهاي آب خواهيد بود كه ميوة خود را در موسمش مي            

امـا اگـر طريـق عـدالت خـدا را در            . هايي همچون محبت، شادي و سالمتي      در موسم خود ميوه خواهد داد، ميوه      
  . د بود كه باد آن را پراكنده خواهد كردپيش نگيريد مثل كاه خواهي

در ايـن بـاب خـدا بـه داود الهـام بخـشيد تـا در مـورد                 . اكنون بياييد به سرود دوم در مزاميـر بپـردازيم           
پس بياييد به دقت به پيامي كه خدا توسط قلم نبي خدا داود به              . آمد اي بنويسد كه بايد به اين دنيا مي        دهنده نجات

  : گويد مقدس مي كتاب. يمما داده است گوش ده
  

خيزنـد و    كنند؟ پادشاهان زمين بـر مـي       اند و طوائف دنيا در باطل تفكر مي        چرا امتها شورش نموده     
اند، به ضد خداوند و بـه ضـد مـسيح او؛ كـه بنـدهاي ايـشان را بگـسليم و                       سروران با هم مشورت نموده    

خداونـد بـر ايـشان اسـتهزا        . خنـدد  سته است مي  او كه بر آسمانها نش    . زنجيرهاي ايشان را از خود بيندازيم     
. آنگاه در خشم خود بديشان تكلم خواهد كرد و به غضب خويش ايشان را آشفته خواهـد سـاخت                  . كند مي

خداونـد بـه مـن      : كنم فرمان را اعالم مي   » .ام، بر كوه مقدس خود صهيون       نصب كرده  او من پادشاه خود ر    «
از من درخواست كن و امتها را به ميراث تو خواهم           . را توليد كردم  تو پسر من هستي امروز تو       «: گفته است 

ايشان را به عـصاي آهنـين خـواهي شكـست؛ مثـل كـوزة               . داد و اقصاي زمين را ملك تو خواهم گردانيد        
  » .گر آنها را خرد خواهي نمود كوزه

رس عبادت كنيد و با لـرز       خداوند را با ت   ! اي داوران جهان متنبه گرديد    ! و االن اي پادشاهان تعقل نماييد       
پسر را ببوسيد مبادا غضبناك شود و از طريق هـالك شـويد، زيـرا غـضب او بـه انـدكي افروختـه             ! شادي نماييد 

  . خوشابحال همة آناني كه بر او توكل دارند. شود مي
در خـدا   . دانيد خدا در باب دوم كتاب مزامير چه اعالني كرده است؟ اين اعالن بسيار مهـم اسـت                  آيا مي   

آدم را  آمـد تـا بنـي     اي كه بايد به اين دنيا مـي        دهنده برد، نجات  دهنده را نام مي    اين سرود، سه اسم از اسامي نجات      
بياييد به اين سـه اسـمي كـه         . مسيح، پادشاه، و پسر   : آيا اين اسامي را شنيديد؟ اين اسامي عبارتند از        . نجات دهد 

  .  برد كمي فكر كنيم دهندة دنيا به كار مي خدا براي اشاره به نجات
يـا  (مسيح يك واژة عبري و به معناي برگزيدة خـدا           . نامد مي» مسيح«دهنده را    بينيم كه خدا نجات    مي. 1  

دهنـده   خواهد به فرزندان آدم اعالن نمايد كه هر كسي بايـد بـه نجـات               خدا با اين نام مي    . است) مسيح شدة خدا  
اما، خـدا در    . دهنده و داور دنيا باشد      كسي است كه خدا برگزيد تا نجات       ايمان بياورد و او را بپذيرد، زيرا او تنها        

بياييد ايـن   .  كنند   آدم مسيحي را كه قرار بود به دنيا بفرستد رد مي           كند كه بني   سه آيه اول اين سرود، پيشگويي مي      
  . آيات را دوباره بخوانيم



خيزنـد و   كننـد؟ پادشـاهان زمـين بـر مـي      اند و طوائف دنيا در باطل تفكـر مـي       چرا امتها شورش نموده   «  
اند، به ضد خداوند و به ضد مسيح او؛ كه بندهاي ايـشان را بگـسليم و زنجيرهـاي                   سروران با هم مشورت نموده    

  ) 3-1:2 (».ايشان را از خود بيندازيم
 قـدوس   كنند زيـرا او    پذيرند؟ آنها مسيح را رد مي     بخواهند مسيحي را كه خدا فرستاد        چرا مردم دنيا نمي     

كند، روشني را دشمن دارد و       زيرا هر كه عمل بد مي     «گويد   مقدس به ما مي    است، به گناه آلوده نشده است، كتاب      
كند كـه   پس خدا در اين آيات پيشگويي مي) 20:3يوحنا  (» .آيد، مبادا اعمال او توبيخ شود      پيش روي روشني نمي   
نـد كـرد تـا انـسان قدوسـي كـه خـدا برگزيـده بـود            هاي دنيا بـا يكـديگر دسيـسه خواه         چگونه يهوديان و امت   

دانست كه اين انسانهاي شرير قـصدِ انجـام چـه كـاري              اما خدا مي  . دهنده و داور دنيا باشد از ميان بردارند        نجات
ها را به كار گرفت تا نقشة پاك و عالي خود را براي نجات گناكاران بـه انجـام      هاي خبيث انسان   خدا نقشه . دارند
خداونـد بـر ايـشان اسـتهزا        . خنـدد  او كه بر آسمانها نشسته است مي      «: خوانيم به همين دليل است كه مي     . اندبرس
شـايد  . دهد مسيح است   دهنده نسبت مي    از اين رو اولين نامي كه خدا در اين باب به نجات            )4:2مزمور  (» .كند مي

  .است» برگزيدة خدا«كه آن هم به معناي . ست اChristجالب باشد كه بدانيد نام عبري مسيح همان واژة يوناني 
خواهد همه بدانند كـه مـسيح در         خدا توسط اين نام مي    . مسيح پادشاه نيز است   . است   پادشاهنام دوم   . 2  

در روز بـزرگ داوري، هـر       . كننـد  رغم اينكه اكثر مردم دنيـا او را رد مـي           پايان داود و حاكم دنيا خواهد بود، علي       
. االرباب باشـد   انو خواهد شد، زيرا او تنها كسي است كه خدا انتخاب كرد تا شاه شاهان، رب               كسي در مقابل او ز    

دهنده و هم داور شما خواهد بود، زيرا چه بخواهيد چه نخواهيد، او پادشاهي است كه                 در نتيجه مسيح هم نجات    
   !خدا برگزيد تا تا ابداالباد سلطنت كند

اين نـامي اسـت   . دهد ر اين باب نام ديگري نيز به مسيح نسبت مي    سوم، همانگونه كه خوانديم خدا د     . 3  
پيش از اينكه شـرح دهـيم ايـن واژه بـه چـه معنـايي       . است» پسر«اين نام  . كه ما بايد به دقت آن را بررسي كنيم        

. است، شايد به خاطر داشته باشيم هرآنچه داود در مزامير نوشت، با حكمتي كه خدا به او عطا كرده بـود نوشـت                      
نـد  توا هاي انبيا فهم برخي مطالب دشوار است، اما اين موضـوع نمـي     همچنين بايد به خاطر بسپاريم كه در نوشته       

بعـضي  ) مقـدس  كتـاب (در آنهـا    «: خدا در كالم خـود بـه مـا هـشدار داده اسـت             ! حقيقت آنها را زير سؤال ببرد     
كنند تـا بـه       را مثل ساير كتب تحريف مي      علم و ناپايدار آنها    چيزهاست كه فهميدن آنها مشكل است و مردمان بي        

ناداني يك فاجعه است، مخصوصاً اگر در مـورد مـسيحي باشـد كـه خـدا                ) 16:3پطرس  2(» !هالكت خود برسند  
پيش از آنكـه پـي ببـري، جهـل تـو را             «: گويد المثلي مي  ضرب! برگزيد تا فرزندان آدم را از هالكت ابدي برهاند        

سپاريم دربارة نامي كه خدا به مـسيح نـسبت داده            ين مفهوم را به ذهن خود مي      بياييد در حاليكه ا   » !خواهد كشت 
   . است فكر كنيم

خداونـد بـه مـن گفتـه        « : گويـد  خوانيم كه مسيح مي    در آيه هفت مي   . حال بياييد به مزمور دوم بازگريم     
ح چـه گفـت؟ او گفـت،        آيا شنيديد كه خداوند به مسي     ) 7:2(» .تو پسر من هستي امروز تو را توليد كردم        «: است

دانيد اين نـام     دانيد چرا خدا مسيح را پسر خود ناميد؟ آيا مي          آيا مي » .امروز تو را توليد كردم    ....تو پسر من هستي   «



مقـصود ايـن نيـست كـه خـدا          . برداشت اشتباهي از اين نام نداشـته باشـيد        به چه معنا است؟ اميدواريم كه شما        
خـدا روح  ! چنين فكـري كفـر اسـت      ! حاشا!   صاحب فرزندي شده است    همسري براي خود اختيار كرده و از او       

  .شود دار نمي است و مانند انسان بچه
كنيم، زيرا خدا خود علت را گفته        ؟ خدا را شكر مي    »!تو پسر من هستي   «پس، چرا خدا به مسيح گفت،         

هاي انبيـا    از نوشته ست داريم   آنقدر وقت نداريم كه بتوانيم ساعتها دربارة اين موضوع صحبت كنيم، اما دو            . است
   .سه دليل بياوريم كه چرا خدا مسيح را پسر خود ناميده است

هـر  .  آنكه بايد بدانيد خدا به اين دليل مسيح را پسر خود ناميد كه مسيح از باال آمد، يعني از آسـمان      اول  
همانگونـه  .  بلكه از حضور خدا آمد     داند كه مسيح از انسان متولد نشد،       هاي انبيا ايمان دارد، مي     كسي كه به نوشته   

اما در مورد وجود جسمي مسيح بايد بگوييم كه او از نسل داود بود، زيـرا                . دانيد، مسيح پدر زميني نداشت     كه مي 
اما در مورد پدر مسيح بايد گفت كـه او بـه طـرز              . مسيح از مريم باكره متولد شد و مريم از نسل داود پادشاه بود            

مـن  تـو پـسر     «تواند دربـارة او بگويـد،        به همين دليل است كه خدا مي      .  خدا مولود شد   منحصر به فردي از روح    
  ! هستي امروز تو را توليد كردم

گويـد خـدا و مـسيح يـك          مقدس مـي    دليل اين است كه خدا مسيح را پسر خود ناميد زيرا كتاب            دومين  
دوس باشد، همانگونه كه خدا پـاك و  دهندة موعود بايد پاك و ق    نجات. همچون پدر و پسر   . ويژگي مقدس دارند  

توضيح بسيار دهيم اما اگـر بـه وقـايع انجيـل نگـاهي بينـدازيم                توانيم در مورد اين موضوع       ما نمي . قدوس است 
همانگونه كه ديديم، حتي بزرگترين پيامبران هـم گنـاه          ! خواهيم ديد كه مسيح پسر آدم نبود كه به گناه آلوده شود           

الزم بود كه مسيح بدون گناه باشد زيرا او به          . او هميشه ارادة خدا را انجام داد      . اه نكرد اما مسيح، هرگز گن   . كردند
شـود كـساني كـه خـود بدهكارنـد، بـدهكاري ديگـران را         مگر مي! دنيا آمد تا گناهكاران را از گناه نجات بخشد       

» تـر  شـده و از آسـمانها بلنـد       عيب و از گناهكاران جدا       آزار و بي   قدوس، بي «مقدس او را     كتاب! بدهند؟ نه هرگز  
به همين خاطر   ! دهنده قدوس بود، همانگونه كه خدا او را قدوس فرستده بود           بله، نجات ) 26:7عبرانيان  . (نامد مي

  . ابا نداشت از اينكه او را پسر خود بنامداست كه خدا 
ديـديم كـه    .  متمايز سـازد    بايد بدانيم خدا از اينجهت مسيح را پسر خود ناميد تا او را از تمام انبيا                سوم،

مردي موافـق دل خـود      «خدا در مورد داود گفت،      . نام داشت » مرد خدا «موسي  . ناميده شد » دوست خدا «ابراهيم  
؟ اين نام تنها به مسيح نـسبت        »!تو پسر من هستي امروز تو را توليد نمودم        «اما خدا درباره كدام نبي گفت       » !يافتم

  .ه از آسمان آمد، از باكره متولد شد، و به گناه آلوده نبود و نشدداده شد زيرا مسيح تنها كسي بود ك
خواهد همـه او     شناسيد؟ خدا مي   شنوندگان عزيز، آيا مسيح، پادشاهي را كه خدا او را پسر خود ناميد مي               

بـاب را   به همين خاطر است كه داود اين        . را بشناسند، به او گوش دهيد، به او ايمان داشته باشيد و او را بپذيريد              
  : رساند با اين سخنان به پايان مي



خداوند را با ترس عبادت كنيـد و        ! اي داوران جهان متنبه گرديد    ! و االن اي پادشاهان تعقل نماييد     «
پسر را ببوسيد مبادا غضبناك شود و از طريق هالك شويد، زيرا غـضب او بـه انـدكي                   ! ا لرز شادي نماييد   

  ) 12-10:2مزمور (» .ني كه بر او توكل دارندخوشابحال همة آنا. شود افروخته مي
ب

ب

  
  
به ياري خدا در برنامه بعدي به بررسي سرود ديگري كـه داود نبـي               . رسد در اينجا برنامه ما به پايان مي       

  ..... در كتاب مزامير سروده است خواهيم پرداخت
  :  كنيد است تفكر و تعمق بر آنچه داود در كتاب مزامير نوشته. خدا به شما بركت دهد

  
خداوند را با ترس عبادت كنيـد و        ! اي داوران جهان متنبه گرديد    ! و االن اي پادشاهان تعقل نماييد     «

پسر را ببوسيد مبادا غضبناك شود و از طريق هالك شويد، زيرا غـضب او بـه انـدكي                   ! ا لرز شادي نماييد   
  ) 12-10:2 مزمور(» .خوشابحال همة آناني كه بر او توكل دارند. شود افروخته مي

  
  
 


