
7زندگی من  برای بسياری سرمشق  شده  است ، زيرا تو پشت  و پناه  من  بوده ای! 

8خدايا، تمام  روز تو را شكر می گويم  و بزرگيت  را می ستايم . 9اكنون  كه  پير 

و ناتوان  شده ام  مرا دور مينداز و ترک مكن .
10دشمنانم  برضد من  سخن  می گويند و قصد جانم  را دارند. 11می گويند: »خدا 

او را ترک گفته  است . پس  برويم  و او را گرفتار سازيم ، چون  كسی نيست  
كه  او را نجات  دهد!«

12ای خدا، از من  دور مشو! خدايا، به  ياری من  بشتاب ! 13دشمنان  جانم  رسوا و نابود 

شوند. آنانی كه  می كوشند به  من  آسيب  برسانند سرافكنده  و بی آبرو شوند!
14من  پيوسته  به  تو اميدوارم  و بيش  از پيش  تو را ستايش  خواهم  كرد. 15از 

عدالت  تو سخن  خواهم  گفت  و هر روز برای مردم  تعريف  خواهم  كرد كه  
تو بارها مرا نجات  داده ای! 16ای خداوند با نيروی تو خواهم  رفت  و به  همه  

اعالن  خواهم  كرد كه  تنها تو عادل  هستی.
17خدايا، از زمان  كودكی معلم  من  تو بوده ای و من  هميشه  دربارة كارهای 

پير و سفيد مو  اكنون  كه   با ديگران  سخن  گفته ام . 18پس   تو  شگفت انگيز 
از قدرت  و  به  نسل های آينده   بتوانم   تا  شده ام  مرا ترک مكن . كمكم  كن  

معجزات  تو خبر دهم .
19ای خدا، عدالت  تو تا به  آسمانها می رسد. تو كارهای بزرگ  انجام  داده ای. 

خدايا كسی مانند تو نيست . 20ای كه  سختيها و زحمات  بسيار به  من  نشان  
دادی، می دانم  كه  به  من  نيروی تازه  خواهی بخشيد و مرا از اين  وضع  فالكت  
بار بيرون  خواهی آورد. 21مرا بيش  از پيش  سرافراز خواهی نمود و بار ديگر 

مرا دلداری خواهی داد.
22ای خدای من ، با نغمة بربط  صداقت  تو را خواهم  ستود! ای خدای مقدس  

برای  برای تو سرود خواهم  خواند. 23با تمام  وجود  با صدای عود  اسرائيل ، 
تو سرود خواهم  خواند و از شادی فرياد بر خواهم  آورد، زيرا تو مرا نجات  
داده ای. 24تمام  روز از عدالت  تو سخن  خواهم  گفت ، زيرا كسانی كه  در پی 

آزار من  بودند، رسوا و سرافكنده  شدند.
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اگر چنين  کنيم ،  جاللی  را که  سزاوار خدا است  به  خود  
نسبت  داده ايم .

نزديک  می شويم ،   به  غروب  زندگی  خود  71:14  وقتی  
در می يابيم  که  خدا در گذشته  هميشه  ياور ما بوده  است . 
وقتی  قوای  جسمانی مان  تحليل  می رود،  بيشتر به  خدا نياز پيدا 
می کنيم ،  و در می يابيم  که  او هنوز نيز ياور ما است . ما هرگز 
نااميد شويم ،  بلکه  هر چقدر هم  در محدوديت  قرار  نبايد 
داشته  باشـيم ،  بايد چشم  اميد خود را به  او بدوزيم . اميد به  او،  

به  ما کمک  می کند از حرکـت  و خدمت  به  او باز نايستيم .
71:18  سليمان  نوشت  که  عزت  پيران  تجربه  ايشان  است  
)امثال  20: 29(. شخص  هيچ گاه   برای  خدمت  به  خدا و دعا 
کردن  پير نيست . اگر چه  سن  و سال  ممکن  است  ما را از 
بعضی  از فعاليت های  بدنی  باز دارد،  نبايد اشتياق  ما را برای  
بازگو کردن  نيکيهايی  که  خدا در طول  سالهای  متمادی  
در حقمان  انجام  داده  از ما بگيرد. ما بايد آنها را به  همه ،  
خصوصًا به  کودکان  و افراد کم  سن  و سال  بازگو نماييم .



پادشاه  کامل . در اين  مزمور،  پادشاه  از خدا می خواهد که  به   موضوع: 
پسرش  کمک  کند تا با انصاف  و حکمت  بر کشور حکومت  
کند. اين  مزمور چشم  انتظار سلطنت  بی پايان  مسيح  موعود است ،  
تنها کسی  که  می تواند کامل  و با عدالت  سلطنت  کند و تابعين  

او از صلح  کامل  برخوردار خواهند شد.
سليمان  نویسنده: 

ای خدا، از عدالت  و انصاف  خود به  پادشاه  و خاندان  او عنايت   72 
كن  تا او بر قوم  تو عادالنه  حكومت  و داوری كند و مظلومان  را 
منصفانه  دادرسی نمايد. 3آنگاه  در سراسر سرزمين  ما سالمتی و عدالت  برقرار 
خواهد شد. 4باشد كه  پادشاه  به  داد مظلومان  برسد و از فرزندان  فقيران  حمايت  
كند و ظالمان  را سركوب  نمايد. 5باشد كه  قوم  تو ای خداوند، تا زمانی كه  
ماه  و خورشيد در آسمان  باقی باشند، تو را پيوسته  با ترس  و احترام  ستايش  

كنند.
بارشهايی  مانند  بر گياهان  می بارد و  بارانی كه   ما همچون   پادشاه   6سلطنت  

او،  كه  زمين  را سيراب  می كند، پر بركت  خواهد بود. 7در زمان  حكومت  
باشد، صلح  و  باقی  ماه   تا وقتی كه   مردم  خداشناس  كامياب  خواهند شد و 
سالمتی برقرار خواهد بود. 8دامنة قلمرو او از دريا تا به  دريا و از رود فرات  
تا دورترين  نقطة جهان  خواهد بود. 9صحرانشينان  در حضورش  تعظيم  خواهند 
افتاد. 10پادشاهان  جزاير مديترانه  و  كرد و دشمنانش  بخاک پايش  خواهند 
سرزمين  ترشيش  و نيز اهالی شبا و سبا برايش  هدايا خواهند آورد. 11همة 
پادشاهان ، او را تعظيم  خواهند كرد و تمام  قومها خدمتگزار او خواهند بود. 
12وقتی شخص  فقير و درمانده  از او كمک بخواهد، او را خواهد رهانيد. 13بر 

افراد ضعيف  و نيازمند رحم  خواهد كرد و ايشان  را نجات  خواهد داد. 14آنها 
را از ظلم  و ستم  خواهد رهانيد، زيرا جان  آنها برای او با ارزش  است .

او  قوم   او هديه  دهند.  به   بماند و مردم  طالی شبا  پايدار  پادشاه   15باشد كه  

پيوسته  برايش  دعا كنند و او را متبارک خوانند. 16سرزمين  او پر از غله  شود 
و كوهستانها مانند كوه های لبنان  حاصلخيز گردد. شهرها همچون  مزرعه های 
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چه    داريم   انتظار  خود  مملکت   سران   از  ما  72:1و2  
ويژگی هايی  داشته  باشند؟ خدا دوست  دارد همه  کسانی  که  به  
نام  او حکومت  می کنند،  منصف  باشند )72: 1(،  و با مردم  خود 
عادالنه  رفتار کنند. اگر سران  ممالک  اين  دو ويژگی ،  يعنی  
انصاف  و عدالت  را می داشتند،  چقدر دنيا جای  متفاوتی  می بود. 
خدا می خواهد که  با تعهد بيشتری  برای  ايشان  دعا کنيم  تا از 
اين  خصوصيات  برخوردار شوند )ر.ش . به  1تيموتائوس  2: 2(.

اسـت   درماندگان   و  فقرا  فکــر  به   خدا  72:12ـ14  
حد  اين   تا  خدا  اگر  دارند.  ارزش   او  برای   آنها  زيرا 
دلسوز فقرا است  و عميقًا آنها را دوست  دارد،  ما چطور 
در  بياييد  باشيم ؟  بی اعتنا  ايشان   بدبختی   به   می توانيم  
فقرا و ضعفا  بتوانيم   تا  نظر کنيم   تجديد  کارهای  خود 
و نيازمندان  را دوست  داشته  باشيم . آيا به  بدبختی  آنها 

بی اعتناييم ؟



تا  و  نشود  فراموش   هرگز  پادشاه   17نام   شود.  جمعيت   از  سرشار  پرعلف ، 
خورشيد باقی است  آوازة او پايدار بماند. 

تمام  قومهای جهان  توسط  او بركت  خواهند يافت  و او را خواهند ستود.
18متبارک باد خداوند، خدای اسرائيل ! تنها او قادر است  كارهای بزرگ  و 

شگفت انگيز انجام  دهد. 19شكر و سپاس  بر نام  مجيد او باد تا ابداالباد! تمام  
دنيا از شكوه  و جالل  او پر شود. آمين ! آمين !

20)پايان  زبور داود، پسر يسی.(

ج-کتابسوممزامیر)73:1تا89:52(
دراینمزامیرازحاکمیتخدا،دستخدادرتاریخ،وفاداریخدا،وعهدخداباداود
باید قادرمطلق یادآوریمیکندکهپرستشخدای ما به اینمزامیر تجلیلمیشود.

امریدائمیباشد.

سعادت  موقتی  شريران  و پاداش  ماندگار نيکان . ما بايد مقدس   موضوع:  
زندگی  کنيم  و به  خدا اعتماد داشته  باشيم  که  در آينده  به  ما 

پاداش  خواهد داد.
آساف ،  رهبر يکی  از گروه  سرايندگان  معبد. نویسنده: 

براستی، خدا برای اسرائيل  نيكوست  يعنی برای آنانی كه  پاكدل   73 
هستند. 2اما من  نزديک بود ايمانم  را از دست  بدهم  و از راه  راست  
گمراه  شوم . 3زيرا بر كاميابی بدكاران  و شروران  حسد بردم . 4ديدم  كه  در 
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72:17  سليمان ،  پسر داود،  در عصر طاليی  بنی اسرائيل   
حکومت  می کرد. او معبد شکوهمند اورشليم  را بنا کرد و 
کشور را به سوی  صلح  رهنمون  گشت . »پسر« در 72: 6 به  
جز پسر سليمان ،  به  عيسی  نيز که  مسيح  موعود بود،  اشاره  
نقطه  جهان « خواهد  او که  »تا دورترين   پادشاهی   دارد. 
رسيد )72: 8(،  از هر امپراطوری دنيوی  بزرگتر خواهد بود؛ 
اين  پادشاهی  زمانی  فرا خواهد رسيد که  مسيح  به  اين  جهان  
باز گردد تا برای  هميشه  سلطنت  کند )مکاشفه  11: 15(. نام  
عيسی  تنها نامی  است  که  قدرت  دارد همه  مردم  را برکت  

دهد؛ اين  نام  شايسته  ستايش  کامل  است .
72:20  کتاب  دوم  مزامير مانند مزمور 41 که  خاتمه  کتاب  
اول  است ،  با »آمين ! آمين !« به  پايان  می رسد. آيه  آخر بدان  
معنا نيست  که  داود اين  مزمور را نوشت ،  بلکه  مفهوم  آن  

اين  است  که  اکثر مزاميِر کتاب  دوم  را او نوشت .
نمی توانست  درک  کند که  چگونه   73:1بب  آساف  
در  اجازه  می دهد که  شريران  کامياب  شوند،   الهی   عدل  
حالی  که  نيکان  متحمل  سختی  می گردند،  تا اينکه  به  خانه  

برقرار  عدالت   روزی   که   يافت   در  آنجا  در  رفت .  خدا 
خواهد شد؛ آنگاه  حکمت  خدا را تصديق  کرد.

73:1ـ20  در اين  آيات  دو موضوع  مهم  مطرح  می شود:  
متحير  باايمان   مردِم  و  می شوند،   کامياب   شريران    )1(
می مانند که  چرا بايد خود را در زحمت  بيندازند و نيکوکار 
باشند؛ و )2( ثروت  شريران  به قدری  وسوسه انگيز می نمايد 
که  ايمانداران  ممکن  است  آرزو کنند که  کاش  می توانستند 
جای  آنان باشند. اما بحث  مربوط  به  اين  دو موضوع  پايان  
غيرمنتظره ای  پيدا می کند،  زيرا ثروت  شريران  ناگهان  در 
آن  شکاف  بزرگ  متوقف  می شود که  اين  زندگی  را از 
نيکان   پاداش   آنگاه   می کند؛  جدا  مرگ   از  پس   زندگی 
به نظر می رسيد  آنچه  که   ارزش  جاودانی  می يابد.  ناگهان  
ثروت  است ،  پوچ  خواهد نمود؛ و آنچه  که  به نظر می رسيد 
بی ارزش  است ،  تا ابد پايدار خواهد ماند. مانند آساف  وسوسه  
نشويد که  جای  خود را با شريران  عوض  کنيد تا به  ثروت  
آنها برسيد. روزی  آنها آرزو خواهند کرد که  جای  خود را 

با شما عوض  کنند و ثروت  ابدی  شما را داشته  باشند.



زندگی آنها درد و رنجی وجود ندارد، بدنی قوی و سالم  دارند، 5مانند سايرين  
در زحمت  نمی افتند و هيچ  گرفتاری ندارند؛ 6درنتيجه  با تكبر راه  می روند و به  
مردم  ظلم  می كنند. 7قلبشان  مملو از خباثت  است  و از فكرشان  شرارت  تراوش  
می كند. 8مردم  را مسخره  می كنند و حرفهای كثيف  بر زبان  می رانند. با غرور 
سخن  می گويند و نقشه های شوم  می كشند. 9به  خدايی كه  در آسمان  است  كفر 

می گويند و به  انسانی كه  بر زمين  است  فحاشی می كنند.
10و11و12خداشناسان  گول  زندگی پرناز و نعمت  آنها را می خورند و می گويند: 

»خدا نمی داند بر اين  زمين  چه  می گذرد. به  اين  مردم  شرور نگاه  كنيد! ببينيد 
چه  زندگی راحتی دارند و چگونه  به  ثروت  خود می افزايند.«

13پس  آيا من  بی جهت  خود را پاک نگه  داشته ام  و نگذاشته ام  دستهايم  به  گناه  

آلوده  شوند؟ 14نتيجه ای كه  هر روز از اين  كار عايدم  می شود رنج  و زحمت  
است .

15ولی اگر اين  فكرهايم  را بر زبان  می آوردم ، جزو مردم  خداشناس  محسوب  

زندگی  در  بدكاران   چرا  كه   بفهمم   نتوانستم   كردم   فكر  16هرچه   نمی شدم . 
كامياب  هستند؛ 17تا اينكه  به  خانة خدا رفتم  و در آنجا به  عاقبت  كار آنها 
پی بردم . 18ای خدا، تو بدكاران  را بر پرتگاه های لغزنده  گذاشته ای تا بيافتند 
و نابود شوند. 19آری، آنها ناگهان  غافلگير شده ، از ترس  قالب  تهی خواهند 
كرد. 20آنها مانند خوابی هستند كه  وقتی انسان  بيدار می شود از ذهنش  محو 
شده  است ؛ همچنين  وقتی تو ای خداوند، برخيزی  آنها محو و نابود خواهند 

شد!
21وقتی من  به  اين  حقيقت  پی بردم ، از خود شرمنده  شدم ! 22من  احمق  و نادان  

بودم  و نزد تو ای خدا، مانند حيوان  بی شعور رفتار كردم ! 23اما تو هنوز هم  
مرا دوست  داری و دست  مرا در دست  خود گرفته ای! 24به  صالحديد خود 
مرا در زندگی هدايت  خواهی كرد و در آخر مرا به  حضور پرجاللت  خواهی 
پذيرفت . 25ای خدا، من  تو را در آسمان  دارم ؛ اين  برای من  كافی است  و هيچ  
چيز ديگر بر زمين  نمی خواهم . 26اگر چه  فكر و بدنم  ناتوان  شوند، اما تو ای 

خدا، قوت  و تكيه گاه  هميشگی من  هستی!
27خدا كسانی را كه  از او دور شوند و به  او خيانت  كنند، نابود خواهد كرد. 
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73:20  آساف  دريافت  که  ثروتمندانی  که  اميد،  شادی ،   
و اطمينان  خود را بر ثروت  خود می نهند،  در خواب  به سر 
می برند. رؤيا و خواب  فقط  در ذهن  شخص  جريان  دارد. 
غيرواقعی   خواب ،   همچون   زندگی تان   اهداف   نگذاريد 
باشد،  و چشمتان  آنقدر دير به روی  حقيقت  باز شود که  

واقعيت  حقايق  الهی  را از کف  بدهيد. خوشحالی  و اميد 
فقط  زمانی  واقعی  خواهد بود که  بر پايه  حقايق  الهی  استوار 
باشد،  نه  بر ثروت . از آنجا که  واقعيت  در خدا است ،  بايد 
تا جايی  که  می توانيم ،  خود را به  او نزديک  کنيم  تا نسبت  

به  زندگی  واقع بين  باشيم .



28اما من  از اينكه  نزديک تو هستم  لذت  می برم ! ای خداوند، من  به  تو توكل  

نموده ام  و تمام  كارهايت  را می ستايم !

درخواست  از خدا برای  کمک  به  قومش  تا از اهداف  او دفاع   موضوع:  
احساس   که   آنگاه   بياورند.  ياد  به   را  او  وعده های   و  نمايند 
پريشانی  و فراموش شدگی  می کنيم ،  می توانيم  از خدا درخواست  

کمک  کنيم ،  با اين  يقين  که  او می شنود.
آساف  )يا يکی  از فرزندانش ،  زيرا بسياری  معتقدند که  اين  مزمور  نویسنده: 

بعد از سقوط  اروشليم  در سال  586 ق .م . نوشته  شده  است .(

كه   74  ما  بر  چرا  كرده ای؟  ترک  را  ما  هميشه   برای  چرا  خدا،  ای 
گوسفندان  مرتع  تو هستيم  خشمگين  شده ای؟ 2قوم  خود را كه  در 
زمان  قديم  از اسارت  بازخريدی، به  ياد آور. تو ما را نجات  دادی تا قوم  خاص  
تو باشيم . شهر اورشليم  را كه  در آن  ساكن  بودی، به  ياد آور. 3بر خرابه های 
شهر ما عبور كن  و ببين  دشمن  چه  بر سر خانة  تو آورده  است ! 4آنها در خانة  
تو فرياد پيروزی سر دادند و پرچمشان  را به  اهتزاز در آوردند. 5و6و7مانند 
هيزم شكنانی كه  با تبرهای خود درختان  جنگل  را قطع  می كنند، تمام  نقشهای 
تراشيده  را با گرز و تبر خرد كردند و خانة مقدس  تو را به  آتش  كشيده  با 
خاک يكسان  نمودند. 8عبادتگاه های تو را در سراسر خاک اسرائيل  سوزانيدند 

تا هيچ  اثری از خداپرستی برجای نماند. 
9هيچ  نبی در ميان  ما نيست  كه  بداند اين  وضع  تا به  كی ادامه  می يابد تا ما را از 

آن  خبر دهد. 10ای خدا، تا به  كی اجازه  می دهی دشمن  نام  تو را اهانت  كند؟ 
11چرا دست  خود را عقب  كشيده ای و به  داد ما نمی رسی؟ دست  راست  خود 

را از گريبان  خود بيرون  آور و دشمنانمان  را نابود كن .
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زيرا   بود  گرفته   شدت   اسرائيل   بر  خدا  74:1و2  خشم  
ايشان  مدت های  طوالنی  به  گناه  و بت پرستی خود ادامه  
داده  بودند. او نسل های  متمادی  نسبت  به  ايشان  صبر و 
بردباری  نشان  داده  بود،  اما در آخر کاسه  صبرش  لبريز 
شد و زمان  اجرای  مجازات  فرا رسيد. اگر در گناه  بيفتيد و 
فورًا در طلب  بخشش  خدا بر آييد،  رحمت  او شايد فوری  
شامل  حالتان  شود و خشم  او فورًا فرو نشيند. اما اگر برای  
مدتی  طوالنی  مرتب  به  او گناه  ورزيد،  تعجب  نکنيد اگر 

صبر او جای  خود را به  خشم  بدهد.
74:8  وقتی  سپاهيان  دشمن  موفق  می شدند قوم  اسرائيل  
هر  تا  می پرداختند  اورشليم   غارت   به   دهند،   را شکست  
از  که   کسانی   غالبًا  بزدايند.  را  خداپرستی   از  اثری   نوع  
خدا متنفرند،  چنين  واکنشی  نشان  می دهند. امروز بسياری  

ما   جامعه   از  را  خداپرستی   نشانه های   همه   می کوشند 
بزدايند؛ نمونه  آن ،  حذف  تعليمات  دينی  مسيحی  است  از 
مسيحی .  به اصطالح   در کشورهای   مدارس   درسی  برنامه  
بر  دستتان   از  مسيحی   تأثيرات   حفظ   برای   کمکی   اگر 
برای   اما وقتی  می بينيد خدانشناسان   انجام  دهيد.  می آيد،  
اقدامات  شديدی   نشانه های  خداپرستی   بردن  همه   بين   از 
به عمل  می آورند،  نااميد نشويد زيرا آنها نمی توانند حضور 

او را در زندگی  ايمانداران  از بين  ببرند.
74:11ـ18  از ديد ما،  بعضی  اوقات  به  نظر می رسد که  
خدا خيلی  دير و کند به  فرياد ما می رسد. اما آنچه  که  از 
نظر ما شايد کند باشد،  از ديد خدا بهترين  و مناسب ترين  
اما  است ،   آسان   الهی   دخالت   برای   بی تابی   است .  زمان  
هرگز از انتظار کشيدن  برای  او دست  نکشيد. وقتی  خدا 



12ای خدا، تو از قديم  پادشاه  ما بوده ای و بارها ما را نجات  داده ای. 13و14با قدرت  

خود دريای سرخ  را شكافتی و سر نهنگان  غول پيكر را شكستی و گوشت  
آنها را خوراک صحرانشينان  كردی. 15چشمه ها جاری ساختی تا قوم  تو آب  
بنوشند و رود هميشه  پرآب  را خشک كردی تا از آن  عبور كنند. 16شب  و 
روز را تو بوجود آورده ای؛ خورشيد و ماه  را تو در آسمان  گذاشته ای. 17تمام  

نظم  جهان  از توست . تابستان  و زمستان  را تو ايجاد كرده ای.
18ای خداوند، ببين  چگونه  دشمن  نام  تو را اهانت  می كند. 19قوم  ستمديدة خود 

را برای هميشه  ترک مكن ؛ كبوتر ضعيف  خود را به  چنگ  پرندة شكاری 
مسپار! 20گوشه های تاريک سرزمين  ما از ظلم  پر شده  است ، عهدی را كه  با 
ما بسته ای به  ياد آر. 21نگذار قوم  مظلوم  تو بيش  از اين  رسوا شوند. ايشان  را 

نجات  ده  تا تو را ستايش  كنند.
22ای خدا، برخيز و حق  خود را از دشمن  بگير، زيرا اين  مردم  نادان  تمام  روز 

به  تو توهين  می كنند. 23فرياد اهانت آميز آنها را كه  پيوسته  بلند است ، نشنيده  
مگير.

خواهد  غالب   شريران   بر  است ،   نهايی   داور  خدا  که   آنجا  از  موضوع: 
شد. وقتی  اشخاص  متکبر امنيت  ما را تهديد می کنند،  می توانيم  
مطمئن  باشيم  که  خدا عاقبت  بر آنها غالب  خواهد آمد و ايشان  

را از ميان  بر خواهد داشت .
آساف  نویسنده: 

ما  75  به   تو  می گويم !  سپاس   را  تو  خدا،  ای  می گويم   سپاس   را  تو 
نزديک هستی و ما معجزات  تو را اعالم  می كنيم .

2خداوند می فرمايد: »وقتی زمان  معين  برسد، مردم  را از روی عدل  و انصاف  

داوری خواهم  كرد. 3اگرچه  زمين  چنان  بلرزد كه  ساكنانش  هراسان  شوند، 
ولی همچنان  محكم  و پابرجا خواهد ماند، زيرا من  اركان  آن  را برقرار نموده ام . 
4و5به  متكبران  و شروران  می گويم  كه  مغرور نباشند و از بلندپروازی و الف  

زدن  دست  بردارند.«
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ساکت  است  و شما سخت  در عذاب  هستيد،  از الگويی   
که  در اين  مزمور وجود دارد،  پيروی  کنيد. اعمال  عظيم  
کنيد،   مرور  کتاب مقدس   تاريخ   سرتاسر  در  را  خدا 
انجام  داده   همچنين  کارهايی  را که  در زندگی  خودتان  
است . به  اين  ترتيب ،  متوجه  می شويد که  دست  خدا نه  
نيز هميشه  در  زندگی  خودتان   بلکه  در  تاريخ ،   در  تنها 

کار بوده  است .
75:2  بچه ها در درک  مفهوم  زمان  مشکل  دارند. »هنوز 

وقتش  نيست ، « برايشان  قابل  درک  نيست . آنها فقط  زمان  
حال  را می فهمند. ما انسان های  محدود،  نمی توانيم  ديد خدا 
را از زمان  درک  کنيم . ما همه  چيز را اآلن  می خواهيم ،  
و متوجه  نيستيم  که  برنامه  زمانی  خدا برای  ما بهتر است . 
وقتی  زمان  معين  برسد،  او هر کاری  را که  الزم  باشد انجام  
خواهد داد،  نه  هر کاری  را که  ما دوست  داريم . گاه  ما 
برنامه   که   است   مشخص   اما  بی تابيم ،   کودکاْن  همچون  

زمانی  خدا کامل  است . بنابراين  بايد آن  را بپذيريم .



6و7سرافرازی انسان  نه  از غرب  می آيد نه  از شرق  و نه  از هيچ  جای ديگر، زيرا 

هيچكس  نمی تواند ماية سرافرازی كسی شود جز خدا. اوست  كه  انسانها را 
داوری می كند و يكی را سرافراز و ديگری را سرافكنده  می نمايد. 8خداوند 
كاسه ای در دست  دارد كه  از شراب  تند و قوی غضب  او پر است . او آن  را به  

تمام  بدكاران  خواهد نوشانيد و آنها آن  را تا جرعة آخر سر خواهند كشيد.
9اما من  از تعريف  و تمجيد خدای يعقوب  باز نخواهم  ايستاد، بلكه  پيوسته  در 
وصف  او سرود خواهم  خواند! 10او قدرت  بدكاران  را درهم  خواهد شكست  و 

نيكان  را تقويت  خواهد نمود.

درخواست  از خدا برای  تنبيه  خطاکاران . خدا می تواند حتی  از  موضوع:  
َغلَيان  خشم  انسان  برای  جالل  دادِن خود بهره  گيرد.

آساف  نویسنده: 

مشهور 76 اسرائيل   در  او  نام   است !  معروف   يهودا  سرزمين   در  خدا 
است ! 2خانة خدا در اورشليم  است . او در كوه  صهيون  مسكن  دارد. 
را  او  را شكست  و شمشير و سپر جنگی  تير و كمان  دشمن   او  آنجا  3در 

خرد كرد. 4خداوندا، تو عظيمتر و پرشكوهتر از تمام  كوه های بلند هستی! 
5دشمنان  نيرومند ما غارت  شده ، به  خواب  مرگ  فرو رفتند. ديگر هيچكس  

نمی تواند دست  خود را بر ضد ما بلند كند. 6ای خدای يعقوب ، وقتی تو آنها 
را نهيب  زدی، عرابه ها و اسبهايشان  سرجای خود خشک شدند. 7خداوندا، تو 
بسيارمهيب  هستی! وقتی غضبناک می شوی، كيست  كه  تواند در حضورت  
از آسمان  داوری خود را اعالم  نمودی و برای رهايی  بايستد؟ 8و9وقتی تو 

مظلومان  اقدام  كردی، جهان  ترسيد و سكوت  نمود. 
10خشم  انسان  جز اينكه  منجر به  ستايش  تو شود، نتيجة ديگری ندارد؛ تو خشم  

او را مهار می كنی و از آن  برای نماياندن  قدرت  خود استفاده  می نمايی.
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75:8  داوری  خدا شريران  را فرو خواهد گرفت . خدا  
خشم  خود را بر دشمنانش  خواهد ريخت  و آنها مجبور 
مجازات   کاسه   از  نوشيدن   شد.  خواهند  آن   نوشيدن   به  
به کار  کتاب مقدس   در  غالبًا  که   است   توصيفی   خدا 
؛   12 :49 ؛   15 :25 ارميا  ؛   22 ،17 :51 )اشعيا  است   رفته  
اين    .)6 :18 ؛   19 :16 ؛   10 :14 مکاشفه   ؛   16 :2 حبقوق  
نشان   را  شخص   هر  برای   الزم   داروی   مقدار  تصوير 
می دهد. »سر کشيدن  تا جرعه  آخر« به  معنای  مجازات  

کامل  است .
قدرت   به خاطر  را  خدا  که   مزمور  اين   76:1بب  
از  تجليل   برای   زياد  احتمال   به   می ستايد،   حيرت آورش  

شکست  سنخاريب  بعد از تجاوز به  يهودا نوشته  شده  است  
)ر.ش . به  2پادشاهان  18: 13ـ37(.

جالل   به   منجر  می تواند  چطور  انسان   خشم   76:10  
يافتِن خدا شود؟ دشمنی  با خدا و قوم  او فرصتی  فراهم  
برای   آورد.  به عمل   بزرگی   کارهای   خدا  تا  می آورد 
مثال ،  فرعون  از آزاد کردن  بردگان  عبرانی  امتناع  ورزيد 
)خروج  5: 1و2(؛ همين  امر به  خدا اجازه  داد تا معجزات  
بر  11: 9(. خدا  دهد )خروج   انجام   قومش   برای   عظيمی  
خطاکاران  غالب  می شود و حماقت  کسانی  را که  او را 
انکار می کنند يا عليه  او دست  به  طغيان  می زنند،  وسيله ای  

می سازد برای  جالل  دادِن خود )ر.ش . به  مزمور 14: 1(.



11آنچه  را برای خدا نذر كرده ايد بجا آوريد. ای همسايگان  اسرائيل ، برای 

خداوندی كه  عظيم  و مهيب  است ، هدايا بياوريد. 12او حاكمان  مغرور را نابود 
می كند و در دل  پادشاهان  جهان  وحشت  ايجاد می نمايد.

آرامش   گذشته ،   سختيهای   در  خدا  کمک   آوردن   ياد  به   با  موضوع:  
می يابيم . به  ياد آوردن  معجزات  خدا و اعمال  گذشته  او می تواند 

به  ما دليری  دهد تا به  راه  خود ادامه  دهيم .
آساف  نویسنده:  

فرياد  77  خدا  بسوی  برمی آورم !  فرياد  خدا  بسوی  بلند  صدايی  با 
برمی آورم  تا صدای مرا بشنود. 2به  هنگام  زحمت  از خدا كمک 
نياز دراز می كنم . تا دعايم  را مستجاب   می طلبم . تمام  شب  بسوی او دست  
نكند آرام  نخواهم  گرفت . 3خدا را به  ياد می آورم  و از حسرت  می نالم . بفكر 
فرو می روم  و پريشان  می شوم . 4او نمی گذارد خواب  بچشمانم  بيايد. از شدت  

ناراحتی نمی توانم  حرف  بزنم .
5به  روزهای گذشته  فكر می كنم ، به  سالهايی كه  پشت  سر نهاده ام  می انديشم . 
6تمام  شب  را در تفكر می گذرانم  و از خود می پرسم : 7»مگر خدا مرا برای هميشه  
ترک كرده  است ؟ آيا او ديگر هرگز ازمن  راضی نخواهد شد؟ 8آيا ديگر هرگز 
بمن  رحم  نخواهد كرد؟ آيا ديگر هرگز بقول  خود وفا نخواهد كرد؟ 9آيا خدا 
مهربانی و دلسوزی را فراموش  كرده  است ؟ آيا غضب  او باعث  شده  در رحمت  
او بسته  شود؟« 10سپس  بخود می گويم : »اين  از ضعف  من  است  كه  چنين  فكر 
می كنم . پس  سالهايی را كه  دست  خداوند قادر متعال  در كار بوده  است  به  ياد 
خواهم  آورد.« 11بلی، معجزات  و كارهای بزرگی را كه  خداوند انجام  داده  است  

به  ياد خواهم  آورد 12و در كارهای شگفت انگيز او تفكر خواهم  كرد.
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76:11  از آنجا که  خدا بسيار بزرگ  و قدرتمند است ،   
بايد او را تکريم  نمود و از او ترسيد. کسانی  که  اآلن  
برخورد  با  غضب   روز  در  بی اعتنايند،   خدا  به   نسبت  
را  او  اآلن   که   کسانی   شد.  خواهند  روبرو  خدا  سخت  
تکريم  می کنند،  در آن  روز مورد لطف  او قرار خواهند 

گرفت .
به هنگام   تا  آورد  بر  فرياد  خدا  نزد  آساف   77:1ـ12  
بود:   اين   او  درخواست   بخشد.  دليری   او  به   درماندگی  
اول  شخص   77: 13ـ20 ضمير  در  اما  می طلبم .«  »کمک  
بيان  درخواست   مفرد حذف  شده  است . آساف  در حين  
خود،  توجهش  از نياز خودش  منحرف  شد و به  ستايش  
معجزه   که   هستی   خدايی   آن   »تو  گشت :   معطوف   خدا 

می کنی « )77: 14(. وقتی  دعا می کنيم ،  خدا نگاهمان  را از 
خودمان  بر داشته ،  به  خودش  معطوف  می سازد.

او  شک های     ،)4 :77( آساف   پريشانی   علت   77:4ـ9  
بود )77: 7ـ9(. وقتی  او شک  و ترديد خود را نسبت  به  
قدوسيت  خدا کنار گذاشت  و يقين  حاصل  کرد که  خدا 
نسبت  به  او توجه  دارد )77: 13و14(،  پريشانی اش  برطرف  

شد )77: 20(.
77:11و12  به  ياد آوردن  نيکويی  و وفاداری  خدا،  قوم 
اسرائيل  را در سختی ها تقويت  می بخشيد. آنها می دانستند 
که  خدا قادر است  و قابل  اعتماد. وقتی  با مشکالت  جديدی  
مواجه  می شويد،  نيکويی هايی  را که  خدا در زندگی تان  کرده  ،  

به  ياد آوريد؛ اين  کار ايمانتان  را تقويت  خواهد کرد.



13ای خدا، تمام  راه های تو پاک و بی عيب  است ! خدايی به  بزرگی و عظمت  

تو وجود ندارد. 14تو آن  خدايی هستی كه  معجزه  می كنی و قدرت  خود را بر 
قومها نمايان  می سازی. 15با دست  توانای خود بنی اسرائيل  را رهانيدی. 16آبها 
وقتی تو را ديدند به  عقب  رفتند و اعماق  دريا بلرزه  در آمد. 17از ابرها باران  
باريد. در آسمان  رعد و برق  پديد آمد و تيرهای آتشين  به  هر سو جهيد. 18در 
ميان  گردباد صدای رعد شنيده  شد و برقهای آسمان  دنيا را روشن  كرد. زمين  
تكان  خورد و لرزيد. 19و20از ميان  دريا جايی كه  هرگز بفكر كسی نمی رسيد 
راهی پديد آوردی و مانند يک شبان ، بنی اسرائيل  را به  رهبری موسی و هارون  

از آن  عبور دادی.

درسهايی  از تاريخ . آساف  تاريخ  قوم  يهود را از زمان  اسارت   موضوع: 
در مصر تا سلطنت  داود بازگو می کند. اين  ماجرا بارها و بارها 
برای  هر نسل  نقل  می شد تا ايشان  خدا را از ياد نبرند و همان  

اشتباهات  اجدادشان  را تکرار نکنند.
آساف  نویسنده:  

ای قوم  من ، به  تعاليم  من  گوش  دهيد و به  آنچه  می گويم  توجه   78 
از  كه   بپردازم   مطالبی  به  شرح   مثل   آوردن   با  2می خواهم   نماييد. 
قديم  همچنان  پوشيده  مانده  است . 3می خواهم  آنچه  را از نياكان  خود شنيده ام  
تعريف  كنم . 4اينها را بايد تعريف  كنيم  و مخفی نسازيم  تا فرزندان  ما نيز 
بدانند كه  خداوند با قدرت  خود چه  كارهای شگفت انگيز و تحسين  برانگيز 
به   داد و  اسرائيل   قوم   به   را  احكام  و دستورات  خود  است . 5خدا  داده   انجام  
ايشان  امر فرمود كه  آنها را به  فرزندانشان  بياموزند 6و فرزندان  ايشان  نيز به  
نوبة خود آن  احكام  را به  فرزندان  خود تعليم  دهند و به  اين  ترتيب  هر نسلی 
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معجزه آسای    شدِن  باز  به   بارها  عهدعتيق   در  77:16  
دريای  سرخ  اشاره  شده  است  )يوشع  24: 6 ؛ نحميا 9: 9 ؛ 
مزمور 74: 13و14 ؛ 106: 9 ؛ 136: 13(. اسرائيلی ها مدت  
کوتاهی  پس  از ترک  مصر،  خود را بين  دريای  سرخ  و 
ارتش  فرعون  که  قصد اسير کردنشان  را داشتند،  در دام  
يافتند. خدا دريا را گشود و قوم  اسرائيل  را از زمين  خشک  
از وسط  دريا عبور داد. ماجرای  اين  معجزه  حيرت انگيز از 
نسلی  به  نسلی  ديگر انتقال  می يافت  و قدرت  و محفاظت  و 

محبت  خدا را به  اسرائيلی ها يادآوری  می کرد.
به  شورش  می گذاردند و  اسرائيل  سر  78:1بب  مردم  
نافرمان  می شدند )78: 8(؛ ايشان  معجزات  خدا را  از خدا 
لب   خودخواهی   روی   از  )78: 11و12(؛  می بردند  ياد  از 
به  شکايت  می گشودند )78: 18(؛ قول  می دادند که  توبه  

کنند،  اما نمی کردند )78: 37(؛ و همچنين  ناسپاس  بودند 
ما  تا  ثبت  شده   در کالم  خدا  ايشان   )78: 42(. خطاهای  

بتوانيم  از تکرار آنها اجتناب  کنيم .
78:5  خدا امر کرد که  شرح  اعمال  عظيمی  که  در طول  
به   که   مقدسی   احکام   نيز  و  داده ،   انجام   اسرائيل   تاريخ  
امر  اين   شود.  منتقل   فرزندان   به   والدين   از  داده ،   ايشان  
هدف  و اهميت  آموزش  مذهبی  را نشان  می دهد که  به  
هر نسل  کمک  می کند تا از خدا اطاعت  نمايند و اميد 
خود را بر او نهند. مهم  است  که  کاری  کنيم  که  نسل  
اينکه   برای   نکنند.  تکرار  را  پدرانشان   اشتباهات   بعدی  
شرح  کارهای  عظيمی  که  خدا در طول  تاريخ  در جهان  
انجام  داده ،  از نسلی  به  نسل  بعد منتقل  شود،  چه  گامهايی  

بر می داريد؟



با احكام  و دستورات  خدا آشنا گردند. 7بنابراين  آنها ياد می گيرند كه  بر خدا 
توكل  نمايند و كارهايی را كه  او برای نياكانشان  انجام  داده  است ، فراموش  
نكنند و پيوسته  مطيع  دستوراتش  باشند. 8درنتيجه  آنها مانند نياكان  خود مردمی 
سركش  و ياغی نخواهند شد كه  ايمانی سست  و ناپايدار داشتند و نسبت  به  

خدا وفادار نبودند.
9افراد قبيلة  افرايم  كه  به  تير و كمان  مجهز بودند و در تيراندازی مهارت  
خاص  داشتند، هنگام  جنگ  پا به  فرار نهادند. 10آنان  پيمان  خود را كه  با 
كنند.  زندگی  او  دستورات   مطابق   نخواستند  و  شكستند  بودند،  بسته   خدا 
انجام   مصر  در  نياكانشان   و  ايشان   برای  كه   را  او  معجزات   و  11و12كارها 

مانند  را  آبها  و  را شكافت   دريای سرخ   13خدا  فراموش  كردند.  بود،  داده  
ديوار برپا نگه  داشت  تا ايشان  از آن  عبور كنند. 14بنی اسرائيل  را در روز 
بوسيلة ستون  ابر راهنمايی می كرد و در شب  توسط  روشنايی آتش ! 15در 
بيابان  صخره ها را شكافت  و برای آنها آب  فراهم  آورد. 16بلی، از صخره  

چشمه های آب  جاری ساخت !
17ولی با وجود اين ، ايشان  بار ديگر نسبت  به  خدای متعال  گناه  ورزيدند و در 

صحرا از فرمان  او سر پيچيدند. 18آنها خدا را امتحان  كردند و از او خوراک 
خواستند. 19حتی بر ضد خدا حرف  زدند و گفتند: »آيا خدا می تواند در اين  
بيابان  برای ما خوراک تهيه  كند؟ 20درست  است  كه  او از صخره  آب  بيرون  
آورد و بر زمين  جاری ساخت ، ولی آيا می تواند نان  و گوشت  را نيز برای 
قوم  خود فراهم  كند؟« 21خداوند چون  اين  را شنيد غضبناک شد و آتش  خشم  
او عليه  اسرائيل  شعله ور گردد. 22آنها ايمان  نداشتند كه  خدا قادر است  احتياج  
آنها را برآورد. 23با وجود اين ، خدا درهای آسمان  را گشود 24و نان  آسمانی 
را برای ايشان  بارانيد تا بخورند و سير شوند. 25بلی، آنها خوراک فرشتگان  را 
خوردند و تا آنجا كه  می توانستند بخورند خدا به  ايشان  عطا فرمود. 26سپس  با 
قدرت  الهی خود، بادهای شرقی و جنوبی را فرستاد 27تا پرندگان  بی شماری 
همچون  شنهای ساحل  دريا برای قوم  او بياورند. 28پرندگان  در اردوی اسرائيل ، 
اطراف  خيمه ها فرود آمدند. 29پس  خوردند و سير شدند؛ آنچه  را كه  خواستند 
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از   يکی   شائول ،   تا  موسی   زمان   از  افرايم   78:9و10  
مهم ترين  قبايِل اسرائيل  بود. خيمه  عبادت  در قلمرو اين  
قبيله  بر پا شده  بود. در جای  ديگری  از کتاب مقدس  هيچ  
نشده   ميدان  جنگ   از  افرايمی   سربازان   فرار  به   اشاره ای  
در  است   استعاره ای   احتمااًل  اخير  اشاره   بنابراين ،   است ؛ 
اشاره  به  ضعف  افرايم  در برخورداری  از رهبری مقتدرانه  
در مدت  جنگ . وقتی  داود پادشاه  شد،  قبيله  يهودا تبديل  

شد به  قبيله  برجسته قوم  اسرائيل . به خاطر ايمان  و اطاعت  
داود،  خدا اورشليم  را در سرزمين  يهودا بر گزيد تا محل  
معبد جديد باشد و افرايم  را رد کرد )78: 67(. همين  امر 
موجب  تنش  بين  اين  دو قبيله  گرديد. احتمااًل اين  مزمور 
به  علت  اين  تنش  نوشته  شد تا يک  بار ديگر نشان  دهد 
که  چرا خدا يهودا را بر گزيد. خدا غالبًا از طريق  کسانی  

عمل  می کند که  بيشتر به  او وفادارند.



خدا به  ايشان  داد. 30و31اما هنوز غذا در دهانشان  بود كه  غضب  خدا بر ايشان  
افروخته  شد و شجاعان  و جوانان  اسرائيل  را كشت ، زيرا از حرص  خود دست  

نكشيدند.
32با وجود اين  همه  معجزات ، بنی اسرائيل  باز نسبت  به  خدا گناه  كردند و 

به  كارهای شگفت انگيز او ايمان  نياوردند. 33بنابراين  خدا نيز كاری كرد 
لرز  با ترس  و  بيابان  تلف  كنند و عمرشان  را  كه  آنها روزهايشان  را در 
بگذرانند. 34هنگامی كه  خدا عده ای از آنان  را كشت  بقيه  توبه  كرده ، بسوی 
پشتيبان   و  پناهگاه   متعال   خدای  كه   آوردند  بياد  35و  نمودند  بازگشت   او 
ايشان  است . 36اما توبة آنها از صميم  قلب  نبود؛ آنها به  خدا دروغ  گفتند. 

37دل  بنی اسرائيل  از خدا دور بود و آنها نسبت  به  عهد او وفادار نماندند.

38اما خدا باز بر آنها ترحم  فرموده ، گناه  ايشان  را بخشيد و آنها را از بين  نبرد. 

بارها غضب  خود را از بنی اسرائيل  برگردانيد، 39زيرا می دانست  كه  ايشان  بشر 
فانی هستند و عمرشان  دمی بيش  نيست .

40بنی اسرائيل  در بيابان  چندين  مرتبه  سر از فرمان  خداوند پيچيدند و او را 

رنجاندند. 41بارها خدای مقدس  اسرائيل  را امتحان  كردند و به  او بی حرمتی 
ايشان  را  او  او را فراموش  كردند و روزی را كه   42قدرت  عظيم   نمودند. 
منطقة  در  او  كه   را  43بالهايی  نياوردند.  بياد  بود  رهانيده   دشمن   دست   از 
خدا  زمان   آن   44در  كردند.  فراموش   بود،  كرده   نازل   مصريها  بر  صوعن  
آبهای مصر را به  خون  تبديل  نمود تا مصريها نتوانند از آن  بنوشند. 45انواع 
پر  را  آنها  بگزند. خانه های  را  آنها  تا  فرستاد  ميان  مصريها  به   را   پشه ها 
از قورباغه  كرد. 46محصوالت  و مزارع  ايشان  را بوسيلة كرم  و ملخ  از بين  
برد. 47تاكستانها و درختان  انجيرشان  را با تگرگهای درشت  خراب  كرد. 
49او آتش   تلف  كرد.  و تگرگ   برق   و  با رعد  را  و گله هايشان   48رمه ها 

خشم  خود را همچون  اجل  معلق  به  جان  ايشان  فرستاد. 50او غضب  خود را 
از ايشان  باز نداشت  بلكه  باليی فرستاد و جان  آنها را گرفت . 51همة پسران  
نخست زادة مصری را كشت . 52آنگاه  بنی اسرائيل  را از مصر بيرون  آورد و 
آنها را همچون  گلة گوسفند به  بيابان  هدايت  كرد. 53ايشان  را به  راه های 
امن  و بی خطر راهنمايی كرد تا نترسند؛ اما دشمنان  آنها در دريای سرخ  

غرق  شدند.
54سرانجام  خدا اجداد ما را به  اين  سرزمين  مقدس  آورد، يعنی همين  كوهستانی 
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78:53

خرو 14: 19و20، 27و28
78:54

خرو 15: 17
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78:36و37  فرزندان  اسرائيل  بارها و بارها گفتند که  از  
خدا پيروی  خواهند کرد،  اما نکردند. مشکل  اين  بود که  
پيروی  آنها از خدا زبانی  بود نه  قلبی ؛ توبه  ايشان  توخالی  

بود. حرف  ارزشی  ندارد. خدا می خواهد زندگی  ما بازتابی  
باشد از ادعاها و وعده های  روحانی  ما؛ او می خواهد که  ما 

ايماندارانی  واقعی  باشيم ؛ او تماميت  ما را می خواهد.



كه  با دست  توانای خود آن  را تسخير نمود. 55ساكنان  اين  سرزمين  را از برابر 
ايشان  بيرون  راند؛ سرزمين  موعود را بين  قبايل  اسرائيل  تقسيم  نمود و به  آنها 

اجازه  داد كه  در خانه های آنجا سكونت  گزينند.
56اما با اين  همه ، خدای متعال  را امتحان  كردند و از فرمان  او سرپيچيدند و 

دستوراتش  را اجرا نكردند. 57مانند اجداد خود از خدا روی برتافتند و به  او 
خيانت  كردند و همچون  كمانی كج  غير قابل  اعتماد شدند. 58بتكده ها ساختند 
و به  پرستش  بتها پرداختند و به  اين  وسيله  خشم  خداوند را برانگيختند. 59وقتی 
بكلی  را  آنها  و  بسيار غضبناک گرديد  ديد،  اسرائيل   از  بی وفايی  او چنين  
برپا ساخته  بود ترک كرد 61و  طرد كرد. 60خيمة عبادت  را كه  در شيلوه  
صندوق  مقدس  را كه  مظهر قدرت  و حضورش  در بين  اسرائيل  بود، بدست  
دم   به   را  آنها  و  غضبناک گرديد  برگزيدة خويش   قوم   62بر  سپرد.  دشمن  
شمشير دشمنان  سپرد. 63جوانانشان  در آتش  جنگ  سوختند و دخترانشان  لباس  
عروسی بر تن  نكردند. 64پيشوايان  دينی آنها بدم  شمشير جان  سپردند و اجل  

به  زنهايشان  مجال  نداد تا برای آنها سوگواری كنند.
مانند شخص   و  شود،  بيدار  خواب   از  كه   كسی  همچون   خداوند  65سرانجام  

نيرومندی كه  از باده  سرخوش  گردد، به  ياری اسرائيل  برخاست . 66دشمنان  
برای هميشه  رسوا ساخت . 67او فرزندان   قوم  خود را شكست  داده ، آنها را 
يوسف  و قبيلة افرايم  را طرد نمود 68اما قبيلة يهودا و كوه  صهيون  را كه  از 
مانند كوه های  قبل  دوست  داشت ، برگزيد. 69در آنجا خانة مقدس  خود را 
نمود. 70سپس  خدمتگزار خود داود را  برپا  دنيا، جاودانه   پابرجای  محكم  و 
كه  گوسفندان  پدرش  را می چرانيد، برگزيد. 71او را از چوپانی گرفت  و به  
پادشاهی اسرائيل  نصب  نمود. 72داود با صميم  قلب  از اسرائيل  مراقبت  نمود و 

با مهارت  كامل  ايشان  را رهبری كرد.

78:55
يوش  23: 4و5

78:58
الو 26: 1

تث  32: 16، 21
78:59

الو 26: 30
تث  32: 19

78:60
1سمو 4: 11

78:61
1سمو 4: 17

78:62
داو 20: 21

1سمو 4: 10
78:63

اعد 11: 1
ار 7: 34 ؛ 16: 9

78:64
1سمو 22: 18

78:69
1پاد 6: 1ـ38

78:70
1سمو 16: 10ـ12

78:71
2سمو 5: 2 ؛ 7: 8

1پاد 9: 4
1توار 11: 2
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با   و  عالقه   با  نوجوان ،   چوپان   اين   داود،   78:70ـ72  
مهارت  از گله اش  مراقبت  می کرد. او وقتی  هم  پادشاه  
مراقبت   قومش   از  شکل   همان   به   شد،   اسرائيل   قوم 
به عمل  می آورد:  با دستانی  ماهر و قلبی  صادق . مهارت  
است .  کارآمد  رهبر  يک   برای   اوليه   ابزار  صداقت   و 
که   نيز  کسانی   ندارند.  کارآيی   مهارت ،   بدون   رهبران  
گمراه   را  مردم   هستند،   باال  اخالقی   ويژگی های   فاقد 
رسيدن   از  هدف   می شوند.  فاسد  راحتی   به   يا  می کنند 
ناديده   را  شود صداقت   موجب   نبايد  بيشتر،   مهارِت  به  

بگيريم .
به   داود  شد،   نوشته   مزمور  اين   وقتی   78:71و72  
پادشاهی  رسيده  بود؛ با اين حال  او چوپان  خطاب  می شود 

رايج   حرفه ای   کتاب مقدس   زمان   در  چوپانی   پادشاه .  نه  
برای   بود. گوسفنداِن گله   مسؤوليت   پر  بسيار  و کاری  
هدايت  و تغذيه  و حفاظْت کاماًل به  چوپان  متکی  بودند. 
گذراند  چوپانی   به   را  زندگی اش   اوليه   سالهای   داود 
)1سموئيل  16: 10و11(. سالهايی  از عمر او که  به  چوپانی  
گذشت ،  برای  مسؤوليت هايی  که  خدا برای  او مقرر کرده  
بود،  در حکم  دوره  آموزشی  بود. وقتی  او آمادگی  کامل  
کار  به   گوسفندان   از  مراقبت   کار  از  را  او  خدا  يافت ،  
مراقبت  از قوم  خود يعنی  اسرائيل  گماشت . وضعيت  فعلی  
خود را سبک  نينگاريد يا غير مسؤوالنه  با آن  برخورد 
باشد  کارآموزی   دوره   شايد  فعلی تان   وضعيت   نکنيد؛ 

برای  خدمتی  که  خدا برايتان  مقدر کرده  است .



وقتی  بی عدالتی  شما را بر آشفته  می سازد،  بر ضد خدا فرياد بر  موضوع:  
نياوريد،  بلکه  احساس  خود را برای  او بيان  کنيد. در بال و مصيبت  

شايد به  خشم  آييم ،  اما اعتماد ما همچنان  بايد بر خدا باشد.
آنکه   از  بعد  را  آن   احتمااًل  او(،   فرزندان   از  يکی   )يا  آساف   نویسنده:  
به   با خاک  يکسان  کردند نوشتند )ر.ش .  بابلی ها اورشليم  را 

2پادشاهان  25(.

ای خدا، قومهای خدانشناس ، سرزمين  قوم  برگزيدة تو را تسخير  79 
را  اورشليم   شهر  و  كردند  بی حرمت   را  تو  مقدس   خانة   نمودند؛ 
خراب  نمودند. 2جنازه های بندگانت  را خوراک پرندگان  و جانوران  ساختند. 
3خون  آنها را مانند آب  در اطراف  اورشليم  جاری كردند؛ كسی باقی نماند تا 

آنها را دفن  كند. 4ای خدا، نزد قومهای اطراف  رسوا و ماية ريشخند شده ايم . 
5خداوندا، تا به  كی بر ما خشمگين  خواهی بود؟ آيا آتش  خشم  تو تا به  ابد 

بر سر ما زبانه  خواهد كشيد؟ 6خدايا، خشم  خود را بر سرزمينها و قومهايی كه  
تو را نمی شناسند و عبادت  نمی كنند، بريز. 7همين  قومها بودند كه  دست  به  

كشتار قوم  تو زدند و خانه هايشان  را خراب  نمودند.
8ای خدا، ما را بسبب  گناهانی كه  اجدادمان  مرتكب  شده اند مجازات  نكن . 
بر ما رحم  فرما، زيرا بسيار دردمنديم . 9ای خدايی كه  نجات  دهندة ما هستی، 
بخاطر حرمت  نام  خودت  ما را ياری فرما؛ ما را نجات  ده  و گناهان  ما را بيامرز. 
10چرا قومهای خدانشناس  بگويند كه  خدای ايشان  كجاست ؟ ای خدا، بگذار با 

چشمان  خود ببينيم  كه  تو انتقام  خون  بندگانت  را از دشمنان  می گيری. 
11خداوندا، نالة اسيران  را بشنو و با دست  توانای خود آنانی را كه  محكوم  به  

مرگ  هستند، برهان . 12از قومهای مجاور ما، بسبب  بی حرمتی ای كه  نسبت  به  
تو روا داشته اند، هفت  برابر شديدتر انتقام  بگير. 13آنگاه  ما كه  قوم  برگزيده  
و گوسفندان  گلة  تو هستيم ، تو را تا به  ابد شكر خواهيم  گفت  و تمام  نسلهای 

آيندة ما تو را ستايش  خواهند كرد.

79:1
مز 74: 2ـ7
ار 26: 18

مراثی  1: 10
79:2

تث  28: 26
ار 7: 33 ؛ 16: 4

79:3
ار 14: 16

79:6
ار 10: 25

79:7
مز 53: 4
79:8

مز 106: 6 ؛ 142: 6
اش  26: 5 ؛ 64: 9

79:9
2توار 14: 11

ار 14: 7

79:10
مز 115: 2

79:12
پيدا 4: 15
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خدا   قوم   از  عده ای   فقط   اگر  عهدعتيق ،   مطابق   79:6  
گناه  می کردند،  خشم  و مجازات  خدا اغلب  بر تمام  قوم  
می کند که   اينجا،  آساف  درخواست   در  می ريخت .  فرو 
قبول   از  بريزد که   بر سرزمينهايی   خدا مجازات  خود را 
قوِم خوِد  باز زده اند. جالب  است  که   حاکميت  خدا سر 
آساف  که  يهودا باشد،  به خاطر امتناع  از همين  امر تحت  
اينها  36: 14ـ20(.  )2تواريخ   داشت   قرار  الهی   مجازات  
وفادار  خدا  به   بودند  خورده   سوگند  که   بودند  مردمانی  
باشند،  اما اينک  او را رد کرده  بودند. همين  امر مجازات  

آنان  را سخت تر می ساخت .

که   باشيم   داشته   انتظار  خدا  از  می توانيم   آيا  79:10  
ديگران   استهزای   و  تمسخر  مورد  تا  کند  مراقبت   ما  از 
داد  را جالل  خواهد  نگيريم ؟ خدا در آخرت  خود  قرار 
)مزمور 76: 10(؛ اما تا فرا رسيدن  آن  روز،  ما بايد با صبر 
اجازه  دهيم   را تحمل  کنيم  و  بردباری  رنج  تمسخرها  و 
که  خدا از اين  طريق  ما را تصفيه  کند. بنا به  داليلی  که  
ما نمی دانيم ،  خدا به  بی ايمانان  اجازه  می دهد تا ايمانداران  
انتقاد،  تمسخر،   را مورد استهزا قرار دهند. ما بايد آماده  
از حمله   را  ما  زيرا خدا  باشيم ،   ناخوشايند  تهمت های   و 

تمسخرات  و استهزاها دور نگاه  نمی دارد.



دعا برای  احيا و بازسازی ،  بعد از تحمل  نابودی  و تباهی . خدا  موضوع:  
تنها اميد نجات  ما است .

از شکست   بعد  را  احتمااًل آن   فرزندانش (،   از  يکی   )يا  آساف   نویسنده: 
حکومت  شمالی  )اسرائيل ( و تبعيد مردم  آن  به  آشور  نوشته  است .

ای شبان  اسرائيل ، به  صدای ما گوش  ده ! ای كه  قبيلة يوسف  را  80 
مانند گلة گوسفند رهبری می كنی، جالل  و شكوه  خود را بنمايان ! 
قبايل   بر  را  قدرت  خود  فرموده ای،  فرشتگان  جلوس   برفراز  ای خدايی كه  

افرايم ، بنيامين  و منسی آشكار ساز! بيا و ما را نجات  ده !
3ای خدا، ما را بسوی خود بازآور و به  ما توجه  فرما تا نجات  يابيم . 4ای خداوند 

80:1
خرو 25: 22

مز 23: 1 ؛ 77: 20
80:2

مز 35: 23
80:3

اعد 6: 24ـ26
مز 31: 16 ؛ 60: 1

80:4
مز 79: 5 ؛ 84: 8
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کرده ،   التماس   خدا  از  بار  سه   نويسنده   80:3،7،19  
می گويد:  »ما را به سوی  خود باز آور.« توبه  مستلزم  اين  
است  که  خود را فروتن  سازيم  و رو به سوی  خدا کنيم  تا 
بخشش  او را دريافت  داريم  و احيا شويم . وقتی  به سوی  

خدا باز می گرديم ،  او به  ما کمک  می کند تا وجود خود 
را بهتر ببينيم ؛ و چون  خود را بهتر ديديم ،  گناهانمان  را نيز 
آشکارتر خواهيم  ديد. و چون  گناهانمان  را ديديم ،  بايد 

فرايند توبه  را پيوسته  تکرار کنيم .

دعا مشارکت  انسان  با خدا است . مزامير را می توان  مجموعه ای  از دعاهايی  دانست  که  به صورت  دعادرکتابمزامیر
سرود بيان  شده  است . بارزترين  مشخصه  اين  دعاها شايد صداقت  و بی پيرايگی آنها  باشد. کلمات  
اين  مزامير اغلب  بيانگر احساسات  ما است ،  احساساتی  که  ترجيح  می دهيم  هرگز کسی  جز خدا 
از آنها مطلع  نباشد. اگر اين  مزامير را دعای  خود بسازيم ،  خواهيم  توانست  نکات  زيادی  درباره  
مشارکتی  که  مورد نظر خدا است  بياموزيم . بيشتر اوقات  ما حالت  اصلی  احساسات  خود را به  خدا 
بروز نمی دهيم ،  شايد به  اين  دليل  که  نمی خواهيم  او را برنجانيم  يا او را نسبت  به  انگيزه های  خود 
کنجکاو سازيم . وقتی  از مزامير برای  بيان  احساسات  خود استفاده  می کنيم ،  خواهيم  آموخت  که  

صداقت  و خلوص  نيت  چقدر برای  خدا با ارزش  است .
در بخش  ذيل ،  چندين  نوع  دعا با نمونه هايی  از مزامير آمده  است . توجه  کنيد که  نويسندگان  مزامير به  
داليل  مختلف  و به  شکل های  گوناگون  با خدا مشارکت  برقرار می کردند. هر يک  از ما دعوت  شده ايم  

که  با خدا مشارکت  داشته  باشيم . استفاده  از مزامير،  کيفيت  دعاهای  ما را غنی  خواهد ساخت .

موضوعدعا:
ستايش 

شکرگزاری  جمعی 
شکرگزاری  فردی 
درخواست  جمعی 
درخواست  فردی 

ابراز غم  و اندوه  جمعی 
ابراز غم  و اندوه  فردی 

خشم 
اعتراف 

ايمان 

مزامیر:
117  ،113  ،100

136  ،75  ،67
32  ،30  ،18

123  ،80  ،79
86  ،55  ،3

137  ،74  ،44
120  ،6  ،5

140  ،109  ،35
51  ،32  ،6

23  ،16  ،11



قادر متعال ، تا به  كی بر قوم  خود خشمگين  خواهی بود و دعاهای آنها را 
اجابت  نخواهی كرد؟ 5تو به  ما غصه  داده ای تا بجای نان  بخوريم  و كاسه ای 
پر از اشک تا بجای آب  بنوشيم ! 6سرزمين  ما را به  ميدان  جنگ  قومها تبديل  

كرده ای و ما را مورد تمسخر دشمنان  ساخته ای.
7ای خداوند قادر متعال ، ما را بسوی خود بازآور! بر ما نظر لطف  بيانداز تا 

نجات  يابيم .
8ما را همچون  يک درخت  مو از مصر بيرون  آوردی و در سرزمين  كنعان  

را  ما  9اطراف   راندی.  بيرون   آنجا  از  را  بت پرست   قومهای  تمام   و  نشاندی 
از بيگانگان  پاک كردی و ما ريشه  دوانيده ، سرزمين  موعود را پر ساختيم . 
10ساية ما تمام  كوه ها را پوشاند و شاخه های ما درختان  سرو را فرا گرفت . 

11تمام  سرزمين  موعود را تا به  دريای بزرگ  و رود فرات  در برگرفتيم . 12اما 

اكنون  ديوارهای ما را فرو ريخته ای؛ هر رهگذری دستش  را دراز می كند و 
خوشه ای می كند! چرا، ای خدا، چرا؟ 13گرازهای جنگل ، ما را پايمال  می كنند 

و حيوانات  وحشی، ما را می خورند.
14ای خدای قادر متعال ، روی خود را بسوی ما بازگردان  و از آسمان  بر اين  

درخت  مو نظر كن  و آن  را نجات  ده ! 15از اين  نهالی كه  با دست  خود آن  را 
نشانده ای، و از فرزندی كه  بزرگش  كرده ای، محافظت  فرما، 16زيرا دشمنان  آن  
را مانند هيزم  می سوزانند. خدايا، بر دشمنان  غضب  فرما و آنها را نابود كن . 17از 
قومی كه  برای خود برگزيده  و چنين  قوی ساخته ای، حمايت  كن ! 18ما ديگر از 
تو روی گردان  نخواهيم  شد. ما را زنده  نگاه دار تا نام  تو را ستايش  كنيم . 19ای 
خداوند قادر متعال ، ما را بسوی خود باز آور و به  ما توجه  فرما تا نجات  يابيم .

مصر  از  بنی اسرائيل   خروج   به مناسبت   سرود  اين   عيد.  سرود  موضوع: 
تصنيف  شده  است . در آن ،  نيکويی  خدا در مقابل  نافرمانی  قوم  
اسرائيل  قرار گرفته  است . علی رغم  نافرمانی های  ما،  خدا رهاننده  

ما است .
آساف  آن  را احتمااًل برای  استفاده  در عيد خيمه ها سروده  است . نویسنده: 

خدای اسرائيل  را كه  قوت  ماست  با سرودهای شاد ستايش  كنيد!  81 
2با دف  و بربط  دلنواز و رباب  سرود بخوانيد. 3شيپورها را در روز 

80:6
مز 44: 13

80:8
2توا 20: 7

مز 44: 2
اش  5: 2، 7

ار 2: 21 ؛ 11: 17
حز 17: 6، 23

عا 9: 15
80:9

خرو 23: 28
اش  5: 2
هو 14: 5
80:11

مز 72: 8
80:12

مز 89: 40
اش  5: 5
80:13
ار 5: 6
80:16

2توا 36: 19
ار 52: 13
80:17

مز 89: 21

81:1
مز 46: 1 ؛ 59: 16 ؛ 66: 1 ؛

95: 1و2
81:2

مز 108: 2 ؛ 144: 9 ؛ 149: 3
81:3

الو 23: 24
اعد 10: 10
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اشاره   موعود  مسيح   به   احتمااًل  »فرزند«  80:15و17  
ندارد،  بلکه  به  اسرائيل  که  خدا در جای  ديگر او را »پسر 
خدا  از  مزمور  سراينده    .)22 :4 )خروج   می خواند  ارشد« 
اسرائيل   بر  را  بار ديگر رحمت  خود  تقاضا می کند که  

جاری  سازد،  بر مردمی  که  بر گزيده  بود تا پيغامش  را از 
طريق  ايشان  به  دنيا برساند.

داود  مربوطند.  هم   به   پرستش   و  موسيقی   81:2ـ4  
مرسوم   معبد  عبادتی   مراسم   برای   را  موسيقی   از  استفاده  



عيد به  صدا درآوريد در اول  ماه  و در ماه  تمام . 4زيرا اين  در اسرائيل  رسم  
است  و حكمی است  از جانب  خدای يعقوب . 5خداوند اين  عيد را به  هنگام  
بيرون  آمدن  بنی اسرائيل  از مصر، مملكتی كه  زبانش  برای ما بيگانه  بود، برای 

آنها تعيين  كرد.
خداوند می فرمايد: 6»بار سنگين  بردگی را از دوش  تو برداشتم . دستهايت  را 
از حمل  سبدها رها ساختم . 7وقتی در زحمت  بودی دعا كردی و من  تو را 
رهانيدم . از ميان  رعد و برق  به  تو پاسخ  دادم  و در كنار چشمه های »مريبه « 
ايمان  تو را آزمايش  كردم . 8ای قوم  خاص  من  بشنو، به  تو اخطار می كنم ! ای 
اسرائيل ، به  من  گوش  بده ! 9هرگز نبايد خدای ديگری را پرستش  نمايی. 10من  
كه  تو را از بردگی در مصر رهانيدم ، خدای تو هستم . دهان  خود را باز كن  و 

من  آن  را از بركات  خود پر خواهم  ساخت .
هم   من   12پس   نكردند.  اطاعت   مرا  و  نشنيدند  مرا  سخن   بنی اسرائيل   11»اما 

ايشان  را رها كردم  تا به  راه  خود روند و مطابق  ميل  خود زندگی كنند. 13اما 
می كردند.  زندگی  من   دستورات   مطابق   و  می دادند  من  گوش   به   ای كاش  
14آنگاه  بی درنگ  دشمنانشان  را شكست  می دادم  و همة  مخالفانشان  را مغلوب  

می ساختم ؛ 15كسانی كه  از من  نفرت  داشتند در حضور من  به  خاک می افتادند 
و گرفتار عذاب  جاودانی می شدند؛ 16و من  اسرائيل  را با بهترين  گندم  و عسل  

می پروراندم .«

داور منصف . خدا بدکارانی  را که  با ديگران  غيرمنصفانه رفتار  موضوع: 
می کنند،  داوری  خواهد کرد.

آساف  نویسنده:  

ميز  82  پای  به   را  قضات   تا  است   ايستاده   آسمانی  دادگاه   در  خدا 
كی  به   »تا  می گويد:  جهان   اين   قضات   به   2او  بكشاند.  محاكمه  

81:5
خرو 11: 4

81:7
ـ7 ؛ 19: 19 خرو 2: 23 ؛ 17: 5

مز 50: 15 ؛ 95: 8
81:9

خرو 20: 3
اش  43: 12

81:10
خرو 20: 2

مز 78: 25 ؛ 103: 5
81:11

خرو 32: 1
81:12

روم  1: 24و26
81:13

تث  5: 29
اش  48: 18

ار 7: 23

81:16
تث  32: 13و14

82:1
مز 58: 11
اش  3: 13

82:2
تث  1: 17
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کرد )1تواريخ  16: 7(. پرستش ،  تماميت  شخص  را در بر  
می گيرد؛ و موسيقی  با معطوف  ساختِن افکار و عواطف  
شخص  به  خدا،  به  او کمک  می کند که  خود را متمرکز 
ذکر  به   هم   می توانيم   موسيقی ،   طريق   از  سازد.  پرستش  
خود  گناهان   به   هم   و  بپردازيم   خدا  عظمت   و  بزرگی  

بينديشيم .
را  خدا  عظيم   معجزات   اسرائيل ،   قوم   اعياد  81:4و5  
و  شادی   زمان   آنان   اعياد  می کرد.  يادآوری   ايشان   به  
زندگی   روزانه   تنشهای   با  رويارويی   برای   قوا  تجديد 
حوش   و  حول   عمدتًا  فکرمان   کريسمس   در  آيا  بود. 
عيد  آيا  کرد؟  خواهيم   دريافت   که   است   هدايايی  

شکرگزاری   و  بهار  از  گرم   استقبال   قيام (  )عيد  پاک  
صرف  به خاطر غذاهای  گوارا است ؟ بنياد روحانی  اين  
باشيد و آنها را فرصتی   ياد داشته   به   روزهای  ويژه  را 
به  شما،   نيکويی هايش   به خاطر  برای  عبادت  خدا  بدانيد 

خانواده ،  و ملتتان .
خدا  از  می بايست   اسرائيلی ها  که   زمانی   81:11و12  
اطاعت  کنند و از اراده  او تبعيت  نمايند،  خدا اجازه  داد 
که  ايشان  کور و سرسخت  و خودخواه  باقی  بمانند. گاه  
خدا اجازه  می دهد همچنان  سرسخت  بمانيم  تا ما را به  سر 
عقل  بياورد. او ما را از نافرمانی  باز نمی دارد زيرا می داند 

از عواقب  گناه  درس  عبرت  خواهيم  گرفت .



با بی انصافی قضاوت  خواهيد كرد؟ تا به  كی از مجرمين  جانبداری خواهيد 
فقيران   داد مظلومان  و  به   يتيمان  دفاع  كنيد؛  بيچارگان  و  3از حقوق   نمود؟ 
به   5اما شما  برهانيد.  از چنگ  ظالمان   را  برسيد. 4ستمديدگان  و درماندگان  
حماقت  رفتار می نماييد و در جهل  و تاريكی زندگی می كنيد، به  همين  جهت  
اساس  اجتماع  متزلزل  است . 6من  شما را »خدايان « خواندم  و لقب  »فرزندان  
خدای متعال « را به  شما دادم . 7اما شما مانند هر انسان  ديگر خواهيد مرد و 

همچون  ساير رهبران  خواهيد افتاد.«
8ای خدا، برخيز و بر جهان  داوری كن ! زيرا تو همة قومها را به  تصرف  در 

خواهی آورد.

نبرد با دشمنان  خدا. اين  مزمور دعايی  است  برای  اين  که  خدا هر  موضوع:  
کاری  که  الزم  است  انجام  دهد تا همه  بپذيرند که  او حقيقتاً خدا است . 

روزی  همه  تصديق  خواهند کرد که  خدا بر همه  چيز مسلط  است .
آساف  )يا يکی  از فرزندانش ( نویسنده: 

ای خدا، ساكت  منشين ! هنگامی كه  دعا می كنيم ، خموش  و آرام   83 
دشمنانت  شورش   2ببين  چگونه   ده !  نجات   را  ما  و  برخيز  مباش ! 
می كنند و آنانی كه  از تو نفرت  دارند به  مخالفت  و دشمنی بر خاسته اند. 3آنها 
بر ضد قوم  خاص  تو نقشه های پليد می كشند و برای كسانی كه  به  تو پناه  
آورده اند، توطئه  می چينند. 4می گويند: »بياييد قوم  اسرائيل  را نابود كنيم  تا 

نامش  برای هميشه  محو شود.«
5همة دشمنان  با نقشة نابودی ما موافقت  نموده اند و بر ضد تو همدست  شده اند: 

6ادوميان ، اسماعيليان ، موآبيان ، هاجريان ، 7مردمان  سرزمينهای جبال ، عمون ، 
عماليق ، فلسطين  و صور. 8آشور نيز با آنها متحد شده  و از عمون  و موآب  كه  

از نسل  لوط  هستند حمايت  می كند.

82:3
تث  24: 17

82:6
يو 10: 34ـ36

82:7
مز 49: 12 ؛ 83: 11

82:8
مز 2: 8 ؛ 12: 5

مکا 11: 15

83:2
مز 2: 1
83:3

مز 31: 20
83:4

استر 3: 5و6
83:5

مز 2: 2
83:6

پيدا 25: 12ـ16
2توا 20: 1، 10

83:7
2توا 20: 10

1سمو 4: 1 ؛ 15: 2
حز 27: 2و3، 9
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خدايان    را  اسرائيل   قضات   و  داوران   مزمور  اين   82:6  
ناميده   خدايان   آنها  می نامد.  متعال «  خدای   »فرزندان   و 
شدند زيرا نمايندگان  خدا در امر داوری  و قضاوت  بودند. 
تا  استفاده  کرد  آيه   اين   از  عيسی   يوحنا 10: 34ـ36،   در 
ثابت   را  الوهيتش   ادعای   يهود،   سران   با  بحث   به هنگام  
کند. استدالل  او از اين  قرار بود:  اگر خدا انسانهای  ناچيز 
را خدايان  می خواند،  چرا کفر است  اگر او که  پسر خدا 

است ،  اعالم  برابری  با خدا کند.
83:5ـ8  اين  همدستی  عليه  خدا شايد به  اتحاد چند پادشاه  
يهودا جنگ  کردند  مردم   و  يهوشافاط   با  دارد که   اشاره  
)2تواريخ  20(. نويسنده  اين  مزمور آساف  ناميده  شده  است ؛ 

اما اين  نامی  است  کلی  که  می تواند هم  به  خوِد آساف  اشاره  
داشته  باشد و هم  به  يکی  از فرزندان  او. »يکی  از فرزندان  
آساف « يحزئيل  نام  داشت  که  پيروزی  يهودا و پادشاهش  
يهوشافاط  را پيشگويی  کرد )2تواريخ  20: 13ـ17(. سراينده  
مزمور می گويد که  اتحاد عليه  يهودا در حقيقت  اتحاد عليه  
خدا است . از اين  رو بود که  يحزئيل  گفت :  »شما نمی جنگيد،  
بلکه  خدا به جای  شما می جنگد« )2تواريخ  20: 15(. از آنجا 
که  خدا حاکِم کِل جهان  است  )83: 18(،  دشمنان  اسرائيل  

دشمنان  خدا تلقی  می شدند.
83:8-11  »نسل  لوط « به  موآبيان  و عمونيان  اشاره  دارد 
در  بيشتر  اطالعات   )برای  کسب   )پيدايش  19: 38-36(. 



9خداوندا، همان  باليی را كه  در درة قيشون  بر سر مديان  و سيسرا و يابين  

آوردی، بر سر اين  دشمنان  نيز بياور. 10همانگونه  كه  مخالفان  ما را در »عين  
دور« از بين  بردی و جنازه هايشان  در روی زمين  ماند و كود زمين  شد، اين  
دشمنان  متحد را نيز نابود كن . 11فرماندهان  اين  دشمنان  را به  سرنوشت  غراب  
ساز  صلمونع  هالک  و  ذبح   مانند  را  آنان   بزرگان   همة   ساز.  دچار  ذئب   و 

12همان  كسانی كه  قصد داشتند ملک خدا را تصاحب  كنند.

ساز.  پراكنده   باد،  برابر  در  غبار  و  كاه   همچون   را  ما  دشمنان   خدا،  13ای 

را  و همه  چيز  افروخته  می شود  در كوهستان   و  در جنگل   14چنانكه  آتش  

می سوزاند، 15همچنان ، ای خدا، آنها را با تندباد غضب  خود بران  و با طوفان  
خشم  خويش  آنها را آشفته  و پريشان  كن . 16آنها را چنان  مغبون  كن  كه  به  
تو التماس  كنند. 17آنها را در انجام  نقشه هايشان  با شكست  مواجه  ساز. بگذار 
در ننگ  و رسوايی جان  بسپارند 18و بدانند كه  تنها تو خدای متعال  هستی و 

در سراسر جهان  حكومت  می كنی.

حضور زنده  خدا بزرگترين  شادی  ما است . حضور با طراوت  خدا  موضوع:  
به  ما کمک  می کند تا در قوت ،  فيض ،  و جالل  رشد کنيم .

پسران  قورح  نویسنده:  

ای خداوند قادر متعال ، چه  دلپذير است  خانة تو! 2دلم  هوای صحنهای  84 
تو را كرده  است ! تمام  وجودم  مشتاق  مالقات  توست ، ای خدای 
زنده ! 3ای خداوند قادر متعال  كه  پادشاه  من  هستی! در كنار قربانگاههای خانة  
تو، حتی گنجشگها نيز برای خود خانه  يافته اند و پرستوها آشيانه  ساخته اند تا 
بچه های خود را در آن  بگذارند. 4خوشابه  حال  آنانی كه  در خانة تو ساكنند 
و پيوسته  تو را حمد می گويند! 5خوشابحال  كسانی كه  از تو قوت  می يابند و 

83:9
داو 4: 22و23

83:11
داو 7: 25 ؛ 8: 21

83:12
2توا 20: 11

83:14
اش  9: 18
83:15

مز 58: 9
83:16

مز 109: 29
83:18

اش  45: 21

84:1
مز 27: 5
84:2

مز 42: 1و2 ؛ 63: 1
84:3

مز 43: 4

84:4
مز 65: 4
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باره  غراب  و ذئب ،  مراجعه  کنيد به  داوران  7: 25؛ برای   
ذبح  و صلمونع  مراجعه  کنيد به  داوران  8: 21(.

83:13ـ18  فرمانروايان  ملت ها قدرت  عظيمی  اِعمال  می کنند 
و مسير تاريخ  و مردمان  را تغيير می دهند. در اطراف  يهودا 
اقوام  بت پرستی  بودند که  قصد نابودی يهودا را داشتند. آساف  
دعا کرد که  خدا نفس  گرم  داوری  خود را بر آنان  بدمد تا 
آنها با ديدِن شکست  خود بدانند که  خداوند برتر از همه  
حاکمان  جهان  است . بعضی  اوقات  قبل  از آنکه  به  باال نگاه  
کنيم  و خداوند را ببينيم ،  بايد به  خاک  بيفتيم ؛ قبل  از آنکه  
بتوانيم  به  پيروزی  نهايی  برسيم ،  بايد شکست  بخوريم . آيا 
بهتر نيست  به هنگام  سعادت  و خوشبختی  خداوند را جستجو 

کنيم ،  تا اينکه  صبر کنيم  تا مجازات  او بر ما نازل  شود؟

84:1،4  نويسنده  آرزو داشت  که  از اين  دنيای  پرهياهو 
کند.  مالقات   مقدسش   خانه   در  را  خدا  و  نهد  بيرون   پا 
درست  است  که  می توانيم  خدا را در هر جا و هر وقت  
ما  به   کليسا  ساختمان   داخل   به   رفتن   اما  کنيم ،   مالقات  
کمک  می کند که  خود را از هياهوی  زندگی  کنار بکشيم  
و وارد جايی  شويم  که  بتوان  به دور از دغدغه ،  تعمق  و 
دعا کرد. آنچه  باعث  سرور و شادی  ما می شود،  ساختمان  
زيبای  کليسا نيست ،  بلکه  دعا و سرود و تعليم  و موعظه  و 

مشارکتی  است  که  در آنجا صورت  می پذيرد.
بيابان  خشک  )يا »بَکا«،   از  84:5ـ7  زائرين  خانه  خدا 
بيابان   اين   محل   می کردند.  عبور  گريه (  وادی   يعنی  
نمادين   حالت   فقط   شايد  آن   به   اشاره   و  نشده ،   مشخص  



از صميم  قلب  تو را پيروی می كنند. 6وقتی آنان  از بيابان  خشک عبور كنند 
در آنجا چشمه ها بوجود خواهند آورد و باران  رحمت  و بركات  بر آن  زمين  
خواهد باريد. 7آنان  از قدرت  به  قدرت  منتقل  خواهند شد و سرانجام  بر كوه  

صهيون  در حضور تو، ای خدا خواهند ايستاد.
8ای خداوند قادر متعال ، دعای مرا اجابت  فرما! ای خدای يعقوب ، تقاضای مرا 
بشنو! 9ای خدايی كه  سپر ما هستی، بر پادشاه  برگزيدة  خود نظر لطف  بيافكن .

10يک روز در صحنهای خانة تو بودن  بهتر است  از هزار سال  در هر جای ديگر 

در اين  دنيا! نوكری در خانة تو را بيشتر می پسندم  تا اربابی در قصرهای  شروران . 
11زيرا تو ای خداوند، نور ما هستی! تو حافظ  و نگهدارندة ما هستی! تو به  ما فيض  و 

جالل  خواهی داد و هيچ  چيز نيكو را منع  نخواهی كرد از آنانی كه  به  راستی عمل  
می كنند. 12ای خداوند قادر متعال ، خوشابه  حال  كسی كه  بر تو توكل  دارد!

از تکريم  نمودن  خدا تا دريافت  تفقد الهی . تکريم  به  بخشايش   موضوع: 
منتهی  می شود که  حاصل  آن  بازيابی  محبت  و شادی  ما برای  

خدا است .
پسران  قورح  نویسنده:  

ای خداوند، اين  سرزمين  مورد لطف  تو واقع  شده  است . تو بنی اسرائيل   85 
باز آورده ای. 2خطای امت  خود را بخشيده ای؛ تمام   را از اسارت  
گناهان  ايشان  را آمرزيده ای؛ 3خشم  تو ديگر بر آنها افروخته  نمی شود. 4اكنون  
ای خدای نجات دهنده ، ما را بسوی خود بازگردان  و ديگر بر ما خشم  مگير. 
5آيا تا به  ابد بر ما خشمگين  خواهی بود؟ آيا نسل های آيندة ما نيز مورد خشم  

تو قرار خواهند گرفت ؟ 6آيا به  ما حياتی تازه  عطا نخواهی فرمود تا از حضور 
تو شادی كنيم ؟ 7خداوندا، رحمت  خود را بر ما ظاهر كن  و ما را نجات  ده !
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داشته  باشد و منظور مرحله ای  از کشمکشها و گريه هايی   
باشد که  انسان  برای  مالقاِت خدا بايد پشت  سر بگذارد. 
دريافت  قدرت  بيشتر در حضور خدا غالبًا به دنبال  عبور از 
»مکان های  خشک زندگی « تحقق  می يابد. اگر امروز از 
بيابان  خشک  می گذريد،  مطمئن  باشيد که  راه  رسيدن  به  

خدا را طی  می کنيد،  نه  راه  دور شدن  از او را.
84:6  بيابان  خشک  شايد مکانی  واقعی  نبوده ،  بلکه  نمادی  
است  از مکانی  خشک  که  در اثر بارانی  معجزه آسا به  دشتی  
حاصل خيز تبديل  می شود. کسی  که  دوست  دارد در حضور 
خدا به سر ببرد،  شرايط  نامساعد را فرصت های  خوبی  به شمار 

می آورد برای  چشيدن  مجدد امانت  و برکت  خدا.
84:11  اين  آيه  وعده  نمی دهد که  خدا هر چيزی  را که   
ما  فکر می کنيم  خوب  است  به  ما خواهد داد،  بلکه  وعده  

می دهد که  هيچ  چيزی  را که  به  خيريت  دائمی  ما باشد،  
از ما دريغ  ندارد. او وسايل  الزم  را در اختيار ما خواهد 
گذاشت  تا در طريق  او گام  بر داريم ،  اما اين  ما هستيم  که  
بايد در اين  طريق  گام  بر داريم . اگر از او اطاعت  کنيم ،  
او هيچ  چيزی  را که  برای  زندگی  خداپسندانه  الزم  باشد،  

از ما دريغ  نخواهد داشت .
85:6و7  سراينده  مزمور از خدا می خواهد که  حياتی  تازه  
به  قومش  عطا فرمايد. خدا قادر است  که  هم  به  کليساها و 
هم  به  تک تک  افراد حياتی  نو عطا کند. او می تواند محبت  
خود را بر ما بريزد و محبت  ما را نسبت  به  خودش  بار 
ديگر احيا نمايد. اگر شما در کليسا،  خانواده ،  يا زندگی  
روحانی  خود به  حياتی  تازه  نياز داريد،  از خدا بخواهيد که  

با محبت  و مهربانی  خود شما را لمسی  تازه  کند.



8هر آنچه  كه  خداوند بفرمايد من  با جان  و دل  اطاعت  خواهم  كرد، زيرا او به  ما 

كه  قوم  خاص  او هستيم ، صلح  و سالمتی خواهد بخشيد، چنانچه  به  راه  احمقانه  و 
گناه آلود خود باز نگرديم . 9به  يقين ، خداوند كسانی را كه  او را احترام  می كنند 
می رهاند؛ او شكوه  و عظمت  از دست  رفتة سرزمين  ما را به  ما باز خواهد گرداند.

10رحمت  و راستی با هم  مالقات  كرده اند؛ عدالت  و صلح  يكديگر را بوسيده اند! 

11راستی از زمين  می رويد و عدالت  از آسمان  به  زمين  نگاه  می كند. 12خداوند به  ما 

چيزهای نيكو خواهد بخشيد و سرزمين  ما، محصول  فراوان  خواهد داد. 13عدالت  
پيشاپيش  او حركت  خواهد كرد و راه  را برای او آماده  خواهد ساخت .

اعتماد صادقانه  به  خدا در عمق  مشکالت . موضوع:  
داود نویسنده: 

ای خداوند، دعای مرا بشنو و آن  را اجابت  فرما، زيرا ضعيف  و  86 
درمانده ام . 2جان  مرا حفظ  كن  و مرا نجات  ده  زيرا من  بندة وفادار 
تو هستم  و بر تو توكل  دارم . 3بر من  رحمت  فرما، زيرا تمام  روز به  درگاه  تو 
دعا می كنم . 4بندة خود را شاد كن ، زيرا تنها تو را می پرستم . 5تو برای آنانی 

كه  تو را می خوانند نيكو و بخشنده  و بسيار رحيم  هستی .
6ای خداوند، دعای مرا اجابت  فرما! به  نالة من  توجه  نما! 7به  هنگام  سختی تو 

را خواهم  خواند، زيرا دعای مرا مستجاب  خواهی فرمود.
8خداوندا، خدايی ديگر مانند تو وجود ندارد. كارهای تو بی نظير است . 9همة 

قومهايی كه  آفريده ای خواهند آمد و تو را پرستش  نموده ، نام  تو را خواهند 
ستود. 10تو بزرگ  و قادر هستی و معجزه  می نمايی؛ تنها تو خدا هستی!

11خداوندا، راه  خود را به  من  نشان  ده  تا وفادارانه  در آن  گام  بردارم . مرا ياری 

ده  تا بدون  شک و دودلی تو را خدمت  نمايم . 12با تمام  وجودم  تو را حمد 
و سپاس  خواهم  گفت  و پيوسته  عظمت  نام  تو را بيان  خواهم  نمود، 13زيرا 

رحمت  تو در حق  من  بسيار عظيم  است ؛ تو مرا از خطر مرگ  رهانيده ای!
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85:10و11  اين  ويژگی ها يعنی ،  رحمت ،  راستی ،  عدالت ،   
و صلح ،  دشمنانی  نيستند که  موقتًا به  يکديگر آتش  بس  داده  
باشند،  بلکه  همکارانی  هستند که  برای  کار با يکديگر دست  
به  دست  هم  داده اند. آنها فوران  راستی  بر روی  زمين  هستند.

86:8ـ10  خدای  کتاب مقدس  منحصربه فرد است ! او زنده  
و قادر است  که  برای  دوستداران  خود معجزات  عظيم  انجام  
دهد. همه  خدايان  ساخته  انسان  در مقابل  او فاقد قدرتند زيرا 
صرفًا اختراع  فکر انسانند و حيات  ندارند. جالل  و حرمت  و 
قدرت  تنها برازنده  خداوند است  )مکاشفه  4: 11(. با آنکه  
مردم  در سرتاسر دنيا به  خدايان  بسياری  معتقدند،  هرگز 

نبايد نگران  باشيد که  خدا فقط  يکی  از خدايان  متعدد است ،  
يا اينکه  شک  کنيد که  شايد خدای  اشتباهی  را می پرستيد. 

خدای  خالق  عالم  هستی  يگانه  خدای  حقيقی  است .
يعنی   وجود  تمام   با  خدا  گفتن   حمد  86:11و12  
سپاسگزاری  از خدا و جالل  دادن  او در همه  شئون  زندگی . 
از زندگی   او در هر قسمت   به   بايد وفاداری  خود را  ما 
خود نشان  دهيم ،  نه  صرفًا با رفتن  به  کليسا. اگر با تمام  
وجود خدا را تکريم  کنيم ،  در آن  صورت ،  کار و روابط  
و استفاده  ما از پول ،  و کاًل تمامی  خواسته هايمان  موافق  

اراده  او خواهد بود.



14خدايا، افراد متكبر بر ضد من  برخاسته اند و گروهی ظالم  و ستمگر در فكر 

كشتن  منند. آنها به  تو توجهی ندارند. 15خداوندا، تو عادل ، بخشنده ، مهربان ، صبور 
و رحيم  هستی. 16روی خود را بسوی من  برگردان  و بر من  رحمت  فرما. بندة خود 
را توانا ساز و او را نجات  ده . 17لطف  و مهربانی خود را به  من  نشان  ده ، مرا ياری 

فرما و دلداری ده ، تا آنانی كه  از من  نفرت  دارند اين  را ببينند و شرمسار شوند.

اورشليم ،  جايی  که  همه  ايمانداران  روزی  در آنجا جمع  خواهند  موضوع: 
شد.

پسران  قورح  )کارکنان  معبد( نویسنده:  

اورشليم  بر كوه های مقدس  بنا شده  است . 2خداوند آن  را بيش  از  87 
ساير شهرهای اسرائيل  دوست  دارد. 3ای شهر خدا، به  سخنانی كه  

خدا در بارة تو گفته  است  گوش  كن :
4»فلسطين  و صور و حبشه  به  تو، ای اورشليم ، تعلق  دارند و مصر و بابل  جزو 

ممالكی می باشند كه  مرا می شناسند.«
5دربارة اورشليم  خواهند گفت  كه  تمام  قومهای دنيا به  آن  تعلق  دارند و اينكه  

خدای قادر متعال  اورشليم  را قوی خواهد ساخت . 6هنگامی كه  خداوند اسامی 
به  اورشليم  نسبت  خواهد داد. 7آن  قومها  نمايد، همة آنها را  قومها را ثبت  
سرودخوانان  و رقص  كنان  خواهند گفت : »اورشليم  سرچشمة  همة بركات  و 

خوشيهای ماست !«

در عمق  درماندگی . خدا بدترين  مصائب  ما را درک  می کند. موضوع: 
در  )احتمااًل همان  شخصی  که   قورح   پسران   از  يکی   هيمان ،   نویسنده: 
1تواريخ  15: 19 ؛ 16: 41 ؛ 25: 4و5 به عنوان  نبی  پادشاه  از او نام  

برده  شده  است (.

ای خداوند، ای خدای نجات  من ، شب  و روز در حضور تو گريه   88 
و زاری كرده ام . 2دعای مرا بشنو و به  ناله ام  توجه  فرما. 3زندگی 
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جامعه    مظهر  آن ،  معبِد  و  اورشليم   اينجا  87:1بب  
آن   مزمور  اين   است .  شده   تلقی   ايمانداران   همه   آينده  
شهر مقدس  الهی  و آسمانی را پيشگويی  می کند که  در 
زندگی   افتخار  است .  شده   توصيف   21: 10ـ27  مکاشفه  
کردن  در آنجا به  همه  کسانی  بخشيده  شده  که  نامشان  در 

کتاب  زندگانی  بره  ثبت  شده  است  )مکاشفه  21: 27(.
88:1بب  آيا هرگز احساس  کرده ايد که  به  پايان  راه  
از  است  که   به قدری  غمگين   مزمور  رسيده ايد؟ سراينده  

با آنکه  اوضاع  بد بود و  نيز مأيوس  شده  است .  زندگی  
بدتر هم  می شد،  او قادر بود همه  چيز را به  خدا بگويد. اين  
مزمور يکی  از معدود مزاميری  است  که  پاسخ  يا اميدی  
مثبت   و  شاد  بايد  هميشه   که   نکنيد  فکر  نمی دهد.  ارائه  
باشيد. خالصی  از اندوه  و شفا از افسردگی ،  به  زمان  نياز 
دارد. هر چقدر هم  غمگين  باشيم ،  باز می توانيم  مشکالت  
خود را نزد خدا ببريم  و درد و رنج  خود را برای  او بيان  

کنيم .



من  پر از رنج  و مصيبت  است ؛ جانم  به  لب  رسيده  است ! 4رمقی در من  نمانده  
است ؛ مانند مرده  شده ام ، 5مانند كشته ای كه  به  قبر سپرده  شده ، مانند مرده ای 
كه  ديگر به  ياد نخواهی آورد و لطف  خود را شامل  حالش  نخواهی فرمود. 
6تو مرا به  اعماق  تاريكی انداخته ای 7غضب  تو بر من  سنگينی می كند؛ طوفان  
خشم  تو مرا در بر گرفته  است . 8آشنايانم  را از من  دور كرده ای و آنها را 
از من  بيزار ساخته ای. چنان  گرفتار شده ام  كه  نمی توانم  برای خالصی خود 
چاره ای بيانديشم . 9چشمانم  از شدت  گريه  ضعيف  شده اند. ای خداوند، هر روز 
از تو درخواست  كمک نموده  و دست  نياز بسويت  دراز می كنم  تا بر من  
رحم  كنی. 10وقتی بميرم ، ديگر معجزات  و كمک تو برايم  چه  فايده  خواهد 
داشت ؟ آنوقت  ديگر چگونه  می توانم  تو را ستايش  كنم ؟ 11مگر آنانی كه  در 
قبر هستند می توانند از رحمت  و وفاداری تو سخن  بگويند؟ 12آيا معجزة تو 
در آن  مكان  تاريک ديده  می شود؟ آيا می توان  در عالم  خاموشی از وفاداری 

و عدالت  تو سخن  گفت ؟
13خداوندا، نزد تو فرياد برمی آورم  و كمک می طلبم . هر روز صبح  به  پيشگاه  

تو دعا می كنم . 14چرا مرا ترک نموده  و روی خود را از من  برگردانيده ای؟ 
15از اوان  كودكی تاكنون ، در رنج  و خطر مرگ  بوده ام  و هميشه  از دست  تو 

تنبيه  شده ام . 16خشم  شديد تو مرا پريشان  كرده  و از ترس  تو بيجان  شده ام . 
17خشم  تو و ترس  از تو تمام  روز چون  سيل  از هر سو مرا احاطه  می كند. 

18دوستان  و عزيزانم  را از من  دور كرده ای؛ تاريكی تنها مونس  من  است .

مسيح   داود. وعده  خدا در عيسی   نسل   برای  حفظ   وعده  خدا  موضوع: 
تحقق  يافت ،  زيرا او از نسل  داود است  و تا ابد سلطنت  خواهد 
کرد. محبت  و لطفی  که  به  داود وعده  داده  شد،  در مسيح  از آن  

ما است .
ايتان  )يکی  از رهبران  قبيله  الوی  و احتمااًل يکی  از سرايندگان   نویسنده:  

ارشد در معبد،  1تواريخ  15: 17، 19(،  يا يکی  از فرزندان  او.

ای خداوند، رحمت  تو را همواره  خواهم  ستود و با زبان  خود پيوسته   89 
از وفاداری تو سخن  خواهم  گفت ، 2زيرا رحمت  تو هميشگی است  
و وفاداری تو چون  آسمانها پايدار است . 3و4تو با خادم  برگزيده ات  داود عهد 
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برای  توصيف  سلطنت  پرشکوه    اين  مزمور  89:1بب  
که   بود  داده   وعده   خدا  است .  شده   نوشته   پادشاه   داود 
بسازد و سلطنت   پادشاه  جهان   پر قدرتمندترين   را  داود 
فرزندانش  را تا ابد برقرار دارد )2سموئيل  7: 8ـ16(. از آنجا 
که  اورشليم  نابود شد و ديگر پادشاهی  در آنجا سلطنت  

نکرد،  اين  آيات  را فقط  می توان  پيشگويی ای  دانست  در 
بود.  داود  نسل   از  که   مسيح ،   عيسی   آينده   سلطنت   باره  
آيه  27 سلطنت  بی پايان  داود را پيشگويی  می کند که  در 
سلطنت  آينده  مسيح  بر جهان  تحقق  خواهد يافت  )ر.ش . 

به  مکاشفه  22: 5(.



بسته ای و وعده  كرده ای كه  تخت  سلطنت  او را تا ابد، نسل  اندر نسل ، پايدار 
خواهی داشت .

5ای خداوند، آسمانها از كارهای شگفت انگيز تو تعريف  می كنند و امانت  
و وفاداری تو را می ستايند. 6در آسمانها كيست  كه  با تو برابری كند؟ در 
ميان  موجودات  آسمانی چه  كسی را می توان  به  تو تشبيه  كرد؟ 7تو در ميان  

مقدسين  مورد ستايش  هستی؛ آنان  با ترس  و احترام  گرداگرد تو ايستاده اند.
8ای خداوند قادر متعال ، كيست  مانند تو؟ تو در قدرت  و امانت  بی نظيری! 
امواج  درياها مسلط  هستی و طغيان  آنها را آرام  می گردانی. 10تو مصر  9بر 
ساختی.  مار  و  تار  را  دشمنانت   توانای خود  با دست   و  هم  كوبيدی  در  را 
11آسمانها و زمين  و هر آنچه  در آنهاست  از آن  تو می باشند؛ زيرا تو آنها را 

آفريده ای. 12شمال  و جنوب  را تو بوجود آورده ای. كوههای تابور و حرمون ، 
مظهر قدرت  تو می باشند. 13دست  تو بسيار تواناست . تو خدای متعال  هستی. 
14فرمانروايی تو بر اساس  عدل  و انصاف  است . در تمام  كارهايت  رحمت  و 

راستی مشاهده  می شود. 
15خوشابحال  مردمی كه  می دانند چگونه  تو را تحسين  و تمجيد كنند، زيرا آنها 

در نور حضورت  راه  خواهند رفت . 16آنها تمام  روز به  نام  تو شادی می كنند 
و بسبب  عدالت  تو سربلند می باشند. 17تو به  ما قدرت  می بخشی و به  لطف  
ما حمايت   از  تو  18ای خداوند،  می گردانی.  سرافراز  و  پيروز  را  ما  خويش  

كردی؛ ای خدای مقدس  اسرائيل ، تو به  ما پادشاه  بخشيدی.
ميان   »در  فرمودی:  و  گفتی  نبی خود سخن   با  رويا  عالم   در  19و20خداوندا، 

اسرائيل  جوانی را برگزيده ام  و او را سرافراز نموده ام  تا پادشاه  شود؛ او بندة 
من  داود است ! 21او را پايدار و توانا خواهم  ساخت . 22دشمنانش  بر او چيره  
نخواهند شد و گزندی از مخالفانش  به  او نخواهد رسيد. 23در برابر چشمان  وی 
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را   فرشته  خداوند  هزاران   در صحن های  آسمان ،   89:5  
با  و  شکوه   با  از صحنه های   يکی   اين  صحنه   می ستايند. 
ابهت  است  که  نشان  می دهد خدا قابل  قياس  با هيچ  چيز 
نيست . قدرت  و پاکی  او،  او را برتر از طبيعت  و فرشتگان  
فرشتگان   درباره   بيشتر  اطالعات   )برای  کسب   می سازد. 
نگاه  کنيد به  تثنيه  33: 2 ؛ لوقا 2: 13 ؛ و عبرانيان  12: 22.(
89:14و15  عدل  و انصاف  تصويرگر اساس  فرمانروايی  
گرفته   فرا  را  آن   فضای   راستی   و  رحمت   و  است   خدا 
با  خدا  رفتار  نحوه   بنياديِن  جنبه های   بيانگر  اينها  است . 
انسان  است . ما سفيران  خدا بايد به  همين  شکل  با مردم  
رفتار کنيم . يقين  حاصل  کنيد که  اعمال  شما استوار است  
عمل   هر  زيرا  راستی ،   و  رحمت   و  انصاف   و  عدل   بر 

از  يا فريبکارانه  نمی تواند  از محبت ،   غيرمنصفانه ،  عاری  
خدا باشد.

89:17  »به  لطف  خويش  ما را پيروز و سرافراز می سازی « 
به  زمانی  اشاره  دارد که  ما پر از گناه  و ضعيف  و ناتوانيم ،  
فاقد صالحيتيم .  روحانی   کار  کوچکترين   برای   حتی   و 
آنگاه  اگر از روح  خدا پر شويم ،  قدرت  او از طريق  ما 
جاری  می شود و ما می توانيم  کارهايی  برای  او انجام  دهيم  

که  فوق  از انتظار ما است .
او اشاره  شده ،  ممکن  است   به   اينجا  نبی ای  که   89:19  
سموئيل  باشد که  داود را برای  پادشاهی  اسرائيل  مسح  کرد 
)1سموئيل  16: 1ـ13(؛ يا شايد ناتان  باشد که  وقتی  داود 

پادشاه  شد،  نبی  اسرائيل  بود )2سموئيل  7: 4ـ17(.



بدخواهانش  را از بين  خواهم  برد و آنانی را كه  از او نفرت  داشته  باشند هالک 
خواهم  نمود. 24پيوسته  از وفاداری و رحمت  من  برخوردار خواهد بود و من  او 
را پيروز و سرافراز خواهم  ساخت . 25قلمرو فرمانروايی او را از دريای بزرگ  
تا رود فرات  وسعت  خواهم  بخشيد. 26او مرا پدر خود و خدا و صخرة نجات  
خويش  خواهد خواند. 27من  نيز با او چون  نخستزادة خويش  رفتار خواهم  كرد 
و او را برتر از تمام  پادشاهان  جهان  خواهم  ساخت . 28رحمت  خود را هرگز 
از او دريغ  نخواهم  داشت ، زيرا عهد من  با او عهدی دايمی می باشد. 29نسل  او 

را تا ابد باقی خواهم  گذاشت  و سلطنت  او جاودانی خواهد بود. 
30و31و32»اما اگر فرزندانش  از دستورات  من  سرپيچی كنند و احكام  مرا بشكنند، 

آنگاه  ايشان  را تنبيه  خواهم  نمود. 33با اينحال  آنها را از رحمت  خود محروم  
نخواهم  كرد و نسبت  به  قولی كه  داده ام ، وفادار خواهم  ماند. 34آری، عهد خود 
را نخواهم  شكست  و آنچه  را كه  گفته ام  تغيير نخواهم  داد. 35و36يک بار به  داود 
به  نام  مقدس  خود وعده  دادم  و هرگز آن  را باطل  نخواهم  كرد كه  نسل  او تا 
ابد باقی خواهد ماند و سلطنت  وی تا زمانی كه  خورشيد بدرخشد دوام  خواهد 

داشت  37و مانند ماه  كه  شاهد باوفايی در آسمان  است ، پايدار خواهد بود.«
38اما ای خداوند، تو بر پادشاه  برگزيدة خود غضبناكی و او را ترک كرده ای. 

زمين   بر  را  او  تاج   تو  نموده ای؟  باطل   خويش   بندة  با  را  خود  عهد  39آيا 

و  شكسته ای  را  او  شهر  40حصار  ساخته ای!  بی حرمت   را  آن   و  انداخته ای 
غارت   را  او  اموال   می رسد  راه   از  كه   41هر  كرده ای.  خراب   را  قلعه هايش  
می كند. او نزد همسايگان  خود رسوا شده  است . 42دشمنانش  را بر او پيروز 
نكرده ای.  كمک  را  او  جنگ   در  كرده ای.  كند  را  او  43شمشير  ساخته ای. 
44تخت  سلطنتش  را واژگون  ساخته ، به  شكوه  وعظمتش  خاتمه  داده ای. 45پيری 

زودرس  به  سراغش  فرستاده ای و نزد همه  رسوايش  كرده ای.
46ای خداوند، تا به  كی روی خود را پنهان  می كنی؟ آيا تا ابد غضب  تو چون  

آتش  افروخته  خواهد بود؟ 47به  ياد آور كه  عمر انسان  چقدر كوتاه  است . تو 
همة انسانها را فناپذير آفريده ای. 48كيست  كه  بتواند نميرد و تا ابد زنده  بماند؟
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طول    در  اسرائيل   دائمی   نااطاعتی   به   نظر  89:34ـ37  
داد  وعده   خدا  می نمايد.  شگفت آور  وعده   اين   تاريخ ،  
که  کسی  از نسل  داود هميشه  بر تخت  پادشاهی  خواهد 
می کردند،   نااطاعتی   مردم   اگر  اما    ،)29 :89( نشست  
نااطاعتی  و  با وجود  اما  مجازات  می شدند )89: 30ـ32(. 
قصور  وعده هايش   حفظ   در  هرگز  خدا  آنها،   مجازات  
زياد  شرارت   کرد،   نااطاعتی   اسرائيل    .)33 :89( نکرد 
با  اما  گرديد،   شروع   تبعيد  گشت ،   تجزيه   کشور  شد،  

تمام  اينها،  باقيمانده ای  از قوم  خدا وفادار ماندند. قرن ها 
بعد،  مسيح  موعود،  پادشاه  ابدی ،  از خاندان  و نسل  داود 
آمد،  درست  همان  طور که  خدا وعده  داده  بود. خدا به  
کلمه   يک   حتی   او  می کند.  عمل   خود  وعده های   همه  
خدا  به   می توانيم   گرفت .  نخواهد  پس   را  سخنانش   از 
اعتماد کنيم  که  ما را نجات  بخشد زيرا اين  را خودش  
قابل   کاماًل  خدا  6: 13ـ18(.  )عبرانيان   است   داده   وعده  

اعتماد است .



49ای خداوند، كجاست  رحمت های گذشتة تو؟ كجاست  وعدة رحمت  تو كه  

در نهايت  وفاداری به  داود دادی؟ 50ببين  مردم  چگونه  مرا مالمت  می كنند. 
بار مالمتهای ايشان  را بر دوش  می كشم . 51دشمنانت  پادشاه  برگزيده ات  را 

ريشخند می كنند و هر جا پای می نهد او را مالمت  می نمايند.
52شكر و سپاس  بر نام  خداوند تا ابد! آمين ! آمين !

دـکتابچهارممزامیر)90:1تا106:48(
دراینکتاب،دعاییازموسی،مزموریدربارهستمگران،ومزموریدرستایشخدا
بهعنوانپادشاهبهچشممیخورد.اینمزامیربهمایادآوریمیکنندکهبایدجایگاه

خودرابهخاطرداشتهباشیمودرمقابلخدایمتعالمطیعباشیم.

مقايسه  طبيعت  ابدی  خدا با طبيعت  ضعيف  انسانی . طول  عمر  موضوع: 
ما در اين  دنيا محدود است ؛ از اينرو،  موظفيم  به طرز عاقالنه ای  
آن  را مورد استفاده  قرار دهيم ،  و فقط  برای  زمان  حال  زندگی  
نکنيم ،  بلکه  هميشه  خانه  ابدی مان  را مد نظر داشته  باشيم . اين  

مزمور اغلب  در مراسم  تدفين  به کار می رود.
موسی ؛ به  اين  ترتيب ،  اين  قديمی ترين  مزمور می باشد. )برای   نویسنده: 
تاريخچه   به   نگاه  کنيد  درباره  موسی ،   بيشتر  اطالعات   کسب  

زندگی  او در خروج  فصل  16.(

ای خداوند، تو هميشه  پناهگاه  ما بوده ای. 90 
2قبل  از آنكه  دنيا را بيافرينی و كوهها را بوجود آوری، تو بوده ای. 

تورا ابتداء و انتهايی نيست .
3انسان  را به  خاک برمی گردانی و می گويی: »ای خاكيان ، به  خاک تبديل  

شويد!«
4هزار سال  در نظر تو چون  يک روز، بلكه  چون  يک ساعت  است .

5و6تو انسان  را چون  سيالب  از جای بر می كنی و می بری. زندگی او خوابی 

بيش  نيست . او مانند گياهی است  كه  صبح  می رويد و می شكفد ولی عصر 
پژمرده  و خشک می شود.

7بر اثر غضب  تو ما رو به  نابودی می رويم  و خشم  تو ما را پريشان  و بی قرار 
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يادآوری  می کند که  هزار سال  در   ما  به   90:4  موسی  
نظر خدا چون  يک  روز است . خدا به  زمان  محدود نيست . 
وقتی  سالها می گذرد و وضع  دنيا بهتر نمی شود،  به  آسانی  
مأيوس  می شويم . از آنجا که  ما خود نمی توانيم  آينده  را 

ببينيم ،  بعضی  اوقات  از خود می پرسيم  که  آيا خدا قادر 
به  اين  کار می باشد. اما اين  تصور نادرست  را نکنيد که  
خدا همان  محدوديت های  ما را دارد. خدا کاماًل از زمان  

آزاد است .



ساخته  است . 8گناهان  ما را در برابر چشمان  خود گذاشته ای و هيچ  خطای ما 
از ديد تو پنهان  نيست .

9روزهای زندگی ما بر اثر خشم  تو كوتاه  شده  است  و عمر خود را مثل  يک 

خواب  می گذرانيم . 10عمر ما هفتاد سال  است  و اگر قوی باشيم ، شايد به  هشتاد 
سال  برسد. ولی در طول  اين  مدت  چيزی جز درد و رنج  نصيب  ما نمی شود. 

هر آن  ممكن  است  عمرمان  بسرآيد و به  عالم  ديگر پرواز كنيم .
11خداوندا، كيست  كه  بداند شدت  خشم  تو چقدر است ؟ كدام  يک از ما چنان  

كه  بايد و شايد از تو می ترسد؟ 12به  ما ياد بده  كه  بدانيم  عمر ما چه  زودگذر 
است  تا در اين  عمر كوتاه  با خردمندی زندگی كنيم . 

13ای خداوند، تا به  كی بر ما خشمگين  خواهی بود. از خشم  خود برگرد و 

بر بندگان  خود رحم  كن . 14صبحگاهان  ما را از رحمت  خود بهره مند گردان  
تا در تمام  عمر خود شادمان  باشيم . 15به  اندازة سالهايی كه  ما را ذليل  و خوار 
ساخته ای، ما را شاد و سرافراز گردان . 16بگذار ما بندگانت  بار ديگر اعمال  
شگفت انگيز تو را مشاهده  كنيم . عظمت  خود را بر فرزندانمان  نمايان  ساز. 
17خداوندا، ما را مورد لطف  خود قرار بده  و در تمام  كارهايمان  ما را بركت  

عطا فرما، بلی، در تمام  كارهايمان  ما را بركت  عطا فرما!

از  دنيايی  عاری   بحبوحه  خطرها. خدا وعده   در  حفاظت  خدا  موضوع:  
خطر را نداده ،  اما وعده  داده  که  هر گاه  با خطر روبرو شديم ،  به  

ما کمک  کند.
ناشناس  نویسنده:  

آنكه  به  خدای قادر مطلق  پناه  می برد، زير ساية او در امان  خواهد  91 
بود. 2او به  خداوند خواهد گفت  »تو پناهگاه  و خدای من  هستی. 

من  بر تو توكل  دارم .«
3خداوند، تو را از هر دام  خطرناک و بيماری كشنده  خواهد رهانيد. 4او تو را در 

زير بالهای خود خواهد گرفت  و از تو مراقبت  خواهد كرد. وعده های امين  او 
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90:8  خدا از همه  گناهان ما  مطلع  است  چنانکه  گويی   
حتی   است ،   گذاشته   خود  برابر چشمان   در  را  ما  گناهان  
گناهانی  را که  ما مخفی  کرده ايم . الزم  نيست  گناهان  خود را 
از خدا بپوشانيم  زيرا می توانيم  بی پرده  و صادقانه  با او صحبت  
کنيم . خدا از اعترافات  ما يکه  نمی خورد چون  از قبل  از آنها 
مطلع  است . اما با وجود آنکه  او اطالعات  وحشتناکی  درباره  
ما دارد،  ما را دوست  می دارد و می خواهد ما را ببخشد. اين  

امر به جای  آنکه  ما را بترساند،  بايد ما را تشويق  کند.

90:12  ما خيلی  زود فراموش  می کنيم  که  زندگی  واقعًا 
ما کمک   به   پذيرفتن  کوتاهی  عمر  است .  چقدر کوتاه  
می کند تا از وقت  کمی  که  داريم  عاقالنه تر استفاده  کنيم . 
اين  به  ما کمک  می کند که  زندگی مان  را برای  خيريت  
به   زودگذر.  و  آنی   لذات   برای   نه   بگيريم ،   به کار  ابدی  
کوتاهی  زندگی  خود بينديشيد و از خود بپرسيد:  »پيش  
از مردنم  می خواهم  به  چه  چيز برسم ؟ برای  رسيدن  به  آن ،  

امروز چه  قدمی  می توانم  بر دارم ؟«



برای تو چون  سالح  و سپر می باشد. 5و6از بالهای شب  نخواهی ترسيد و از حمالت  
ناگهانی روز بيم  نخواهی داشت . وبايی كه  درتاريكی می خزد تو را نخواهد ترساند 
و طاعونی كه  در روشنايی كشتار می كند تو را نخواهد هراساند. 7اگر هزار نفر 
در كنار تو بيفتند و ده  هزار نفر در اطراف  تو جان  بسپارند، به  تو آسيبی نخواهد 
رسيد. 8تنها با چشمان  خود، خواهی نگريست  و مجازات  گناهكاران  را خواهی 
ديد. 9و10هيچ  بدی دامنگير تو نخواهد شد و باليی بر خانة تو سايه  نخواهد افكند، 
زيرا تو به  خداوند پناه  برده ای و زير ساية خدای قادر متعال  بسر می بری. 11او به  
فرشتگان  خود دستور می دهد تا به  هر راهی كه  بروی، از تو حمايت  و محافظت  
كنند. 12آنها تو را روی دست  خود خواهند گرفت  تا پايت  به  سنگ  نخورد. 

13شير درنده  و مار سمی را زيرپا له  خواهی كرد و آسيبی به  تو نخواهد رسيد!

14خداوند می فرمايد: »آنانی را كه  مرا دوست  دارند، نجات  خواهم  داد و كسانی 

را كه  مرا می شناسند، محافظت  خواهم  كرد. 15وقتی دعا كنند، دعايشان  را 
مستجاب  خواهم  ساخت  و چون  در زحمت  بيفتند، به  كمک ايشان  خواهم  
شتافت ؛ آنها را خواهم  رهانيد و سرافراز خواهم  ساخت . 16به  آنها عمر دراز 

خواهم  بخشيد و نجاتشان  خواهم  داد.«

مراسم   در  مزمور  اين   از  باشيد.  وفادار  و  شکرگزار  روز  هر  موضوع:  
عبادتی  روزهای  َسَبت  در معبد استفاده  می شد.

ناشناس  نویسنده: 

چه  نيكوست  خداوند را سپاس  گفتن  و نام  خدای قادر متعال  را با  92 
سرود ستايش  كردن !

2هر صبح ، از خداوند بخاطر رحمتش  تشكر كنيد و هر شب ، امانت  او را به  

ياد آوريد. 3او را با صدای رباب  ده  تار و به  نغمة بربط  بپرستيد.
4ای خداوند، تو با كارهای خود، مرا شاد كرده ای؛ بسبب  آنچه  كه  برايم  انجام  

داده ای، نغمه های شاد می خوانم .
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91:5و6  وقتی  هراسان  هستيم ،  بايد به  ياد بياوريم  که  خدا  
ملجا و پناهگاه  ما است . ايمان  نويسنده  به  محافظت  خدا،  او 
را در تمامی  خطرات  و ترسهای  زندگی  همراهی  می کرد. ما 
نيز بايد چنين  اعتمادی  به  خدا داشته  باشيم ؛ ترسمان  هر چه  

باشد،  بايد ايمان  و اعتماد به  او را جايگزين  آن  سازيم .
91:11  يکی  از کارهای  فرشتگان ،  محافظت  از ايمانداران  
است  )عبرانيان  1: 14(. در کتاب مقدس  به  وجود فرشتگان  
محافظ  اشاره  شده  است  )1پادشاهان  19: 5 ؛ دانيال  6: 22 ؛ 
متی  18: 10 ؛ لوقا 16: 22 ؛ اعمال  12: 7(،  اما ذکر نشده  که  
آيا هر ايمانداری  يک  فرشته  دارد يا نه . فرشتگان  می توانند 

پيام آوران  خدا نيز باشند )متی  2: 13 ؛ اعمال  27: 23و24(. 
نيستند  رؤيت   قابل   خاص ،   موارد  جز  به   فرشتگان  

)اعداد 22: 31 ؛ لوقا 2: 9(.
92:1و2  شکرگزاری  از خدا کاری  نيست  که  گاه به گاه  
انجام  دهيم . شکرگزاری  بايد هر روز بر لبان  ما باشد. هرگز 
نمی توانيم  بگوييم  که  از والدين  يا دوستان  يا رهبران  و 
به  خصوص  از خدا به  اندازه  کافی  تشکر کرده ايم . وقتی  
شکرگزاری  جزئی  از زندگی مان  شود،  در خواهيم  يافت  
شخصی   و  کرده   تغيير  زندگی   به   نسبت   نگرشمان   که  

مثبت تر،  مهربان تر،  با محبت تر،  و فروتن تر شده ايم .



بی نهايت   تو  افكار  شگفت انگيزند.  و  عظمت   با  بسيار  تو  اعمال   5خداوندا، 

عميق اند. 6شخص  نادان  درک نمی كند و آدم  احمق  اين  را نمی فهمد كه  7هر 
چند گناهكاران  مثل  علف  هرز می رويند و همة بدكاران  كامياب  هستند، ولی 
سرانجام ، برای هميشه  نابود خواهند شد. 8اما تو ای خداوند، تا ابد باقی و از 
همه  برتر هستی! 9همه  دشمنانت  نابود خواهند شد و تمام  بدكاران ، از پای در 

خواهند آمد.
10تو مرا همچون  گاو وحشی نيرومند ساخته ای و با روغن  خوشبوی تازه  مرا 

معطر كرده ای. 11نابودی دشمنانم  را با چشمانم  ديده ام  و خبر سقوط  گناهكاران  
را با گوشهای خود شنيده ام .

12خداشناسان ، همچون  درخت  خرما ثمر می دهند و مانند درخت  سرو لبنان ، 

نشانده   خداوند  خانة  در  كه   هستند  درختانی  همچون   13آنان   می كنند.  رشد 
شده اند و شكوفه  می دهند. 14حتی در ايام  پيری نيز، قوی و پرنشاط  خواهند 
بود و ثمر خواهند داد، 15و اعالم  خواهند كرد: »خدا عادل  است ؛ او تكيه گاه  

من  است  و در او هيچ  بدی وجود ندارد.«

طبيعت  تغييرناپذير و متعال  خدا. خلقت  او بيانگر قدرت  عظيم   موضوع:  
او است .
ناشناس  نویسنده: 

قدرت  و عظمت   93  و  به  جالل   را  او خود  می كند!  سلطنت   خداوند 
آراسته  است . زمين  بر جای خود محكم  شده  و متزلزل  نخواهد شد. 
ازل   از  تو  است .  بوده   برقرار  قديم   از  تو  فرمانروايی  تخت   خداوند،  2ای 

بوده ای.
3خداوندا، سيالبها طغيان  نموده  و می خروشند. 4اما تو كه  در آسمانها سلطنت  

می كنی، قوی تر از تمام  سيلهای خروشان  و امواج  شكننده  درياها هستی!
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معروف    طوالنی اش   عمر  به   خرما  درخت   92:12و13  
است . تشبيه  شخص  به  درخت  خرما به معنی  راست قامت  
است .  طوالنی   زندگی   از  برخورداری اش   و  او  بودن  
سروهای  لبنان  تا 40 متر ارتفاع  و 10 متر محيط  داشتند؛ از 
اين  رو،  بسيار محکم  و تزلزل ناپذير بودند. سراينده  مزمور 
ايمانداران  را درختانی  راست قامت ،  محکم ،  و تزلزل ناپذير 

می انگارد.
بدنی   قوای   از  که   جوانان   به   فقط   خدا  تکريم   92:14  
ايمانداران   نيست .  محدود  برخوردارند،   نشاط   و  شور  و 
وفادار،  حتی  در سن  پيری  نيز می توانند ثمرات  روحانی  
به  بار آورند. سالخوردگاِن وفاداِر بسياری  هستند که  به  

واسطه  يک  عمر زندگی  با خدا،  چيزهای  زيادی  دارند که  
به  ديگران  بياموزند. دوست  يا خويشاوند سالخورده ای  را 
بيابيد تا از تجربه  زندگی اش  با خدا با شما سخن  گويد و 
شما را دعوت  کند تا قله های  تازه ای  از زندگی  روحانی  

را فتح  کنيد.
بعدی   مزمور  هفت   يهود،   احاديث   مطابق   93:1بب  
از  بعضی   از  است   پيشگويی هايی   حاوی    )99 تا   93(
در   93 مزمور  که   می شود  گفته   موعود.  مسيح   کارهای  
قرار  استفاده   مورد  اسارت   از  بازگشت   از  پس   دوره  
می گرفته ،  و احتمااًل در زمان  حمله  سنحاريب  نوشته  شده  

است  )2پادشاهان  18و19(.



5ای خداوند، تمام  وعده های تو راست  است . خانة تو برای هميشه  با قدوسيت  
آراسته  شده  است .

خدا قوم  خود را از مجازات  سختی  که  در انتظار شريران  است ،   موضوع: 
ما  از آنجا که  خدا مقدس  و عادل  است ،   حفظ  خواهد کرد. 

می توانيم  مطمئن  باشيم  که  شريران  پيروز نخواهند شد.
ناشناس  نویسنده:  

ای خداوند، ای خدای انتقام  گيرنده ، قدرتت  را نشان  بده . 2ای داور  94 
جهان ، برخيز و متكبران  را به  سزای اعمالشان  برسان . 3گناهكاران  
بود؟ 4همة بدكاران ، گستاخ  و ستمگر  به  كی پيروز و سرافراز خواهند  تا 
هستند و حرفهای ناروا می زنند. 5قوم  تو را از بين  می برند و بر بندگانت  ظلم  
می كنند. 6بيوه  زنان  و غريبان  و يتيمان  را می كشند. 7اين  ستمكاران  می گويند: 

»خداوند ما را نمی بيند و متوجة  كارهای ما نمی شود.«
8ای قوم  من ، چرا اينقدر نادان  هستيد؟ كی به  سر عقل  خواهيد آمد؟ 9آيا خدا 
كه  به  ما گوش  داده  است ، خودش  نمی شنود؟ او كه  به  ما چشم  داده  است ، آيا 
نمی بيند؟ 10او كه  همة قومها را مجازات  می كند، آيا شما را مجازات  نخواهد 
كرد؟ او كه  همه  چيز را به  انسان  می آموزد، آيا نمی داند كه  شما چه  می كنيد؟ 

11خداوند از فكر انسان  آگاه  است  و می داند كه  فكر او پوچ  و بيهوده  است .

12خوشابه  حال  كسی كه  تو، ای خداوند، او را تأديب  می كنی و قوانين  خود 

را به  او می آموزی. 13چنين  شخصی، در روزهايی كه  تو گناهكاران  را گرفتار 
می سازی و نابود می كنی، آسوده  خاطر و درامان  خواهد بود. 14خداوند قوم  
برگزيدة خود را ترک نخواهد كرد و ايشان  را از ياد نخواهد برد. 15بار ديگر 
آن   از  درستكاران   همة  و  شد  خواهد  اجرا  انصاف   و  عدل   روی  از  داوری 

پشتيبانی خواهند كرد.
16كيست  كه  به  طرفداری از من  برخيزد و در مقابل  گناهكاران  ايستادگی 

كند؟ چه  كسی حاضر است  با من  عليه  بدكاران  بجنگد؟ 17اگر خداوند مددكار 
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93:5  برای  ورود به  فرمانروايی  جاودانی  خدا بايد مقدس   
بود. خدا هرگز کاری  انجام  نمی دهد که  غيرمقدس  باشد،  
و نيز اجازه  نخواهد داد چنين  چيزی  به  بقای  خود ادامه  
روشهای   از  استفاده   عليه   است   هشداری   امر  اين   دهد. 
خدا  زيرا  مقدس ،   هدفی   به   رسيدن   برای   غيرمقدس  
شما  خدای   خداوند،   من   زيرا  باشيد  »مقدس   می فرمايد:  

مقدس  هستم « )الويان  19: 1و2(.
بايد  ما  به   کمک   برای   خدا  اوقات   بعضی   94:8ـ13  

را  فرزندش   مهربان   پدر  که   همانگونه   کند،   تنبيه   را  ما 
برای  کودک  چندان   تنبيه   تا اصالح  شود؛  تنبيه  می کند 
نادرست   از  درست   تشخيص   برای   اما  نيست ،   خوشايند 
»تنبيه  شدن   است . کتاب مقدس  می فرمايد که :   ضروری  
نتيجه  آن ،  زندگی  پاک  و صفات   اما  نيست ...  خوشايند 
شد«  خواهد  ظاهر  آن   از  بعد  مدتی   که   است   پسنديده  
)عبرانيان  12: 11(. هرگاه  دست  تأديب کننده  خدا را بر 

خود احساس  می کنيد،  آن  را دال  بر محبت  او بدانيد.



من  نمی بود بزودی از بين  می رفتم . 18وقتی فرياد زدم  كه  پاهايم  می لغزند! تو، 
ای خداوند رحيم ، به  فريادم  رسيدی و نگذاشتی بيافتم .

19هنگامی كه  فكرم  ناراحت  و دلم  بی قرار است ، ای خداوند، تو مرا دلداری 

می دهی و به  من  آسودگی خاطر می بخشی.
20آيا حكمرانان  شرور از حمايت  تو برخوردار خواهند بود كه  به  نام  قانون  

هر نوع  ظلمی را مرتكب  می شوند؟ 21آنها عليه  درستكاران  توطئه  می چينند و 
بی گناهان  را به  مرگ  محكوم  می كنند. 22اما خداوند صخره  و پناهگاه  من  است  

و مرا از هر گزندی حفظ  می كند.
23خداوند، شروران  و بدكاران  را به  سزای اعمالشان  خواهد رسانيد و آنها را از 

بين  خواهد برد. آری، خداوند، خدای ما، ايشان  را نابود خواهد كرد.

دعوت  به  پرستش  خدا موضوع: 
داود نویسنده: 

بياييد خداوند را ستايش  كنيم  و در وصف  »صخرة« نجات  خود،  95 
با  و  بياييم   او  به  حضور  2با شكرگزاری  بخوانيم !  با شادی سرود 
سرودهای شاد او را بپرستيم ! 3زيرا خداوند، خدای عظيمی است ؛ او پادشاهی 
است  كه  بر همة خدايان  فرمان  می راند. 4اعماق  زمين  در دست  خداوند است  
و بلندی و عظمت  كوه ها از آن  او می باشد. 5آبها و خشكی ها را خدا بوجود 

آورده  و آنها به  او تعلق  دارند.
6بياييد دربرابر خدا، سر فرود آوريم  و او را عبادت  كنيم . بياييد در حضور 
آفرينندة خود زانو بزنيم . 7ما قوم  او هستيم  و او خدای ما، ما گلة او هستيم  و 
او شبان  ما. ای كاش  امروز صدای خداوند را بشنويد كه  می فرمايد: 8»سختدل  
و نامطيع  نباشيد چنانكه  اجداد شما در صحرای مريبا و مسا نامطيع  شدند. 9در 
آنجا، اجداد شما، هر چند بارها معجزات  و اعمال  شگفت انگيز مرا ديدند، اما 

94:19
اش  57: 18 ؛ 66: 13

94:20
مز 58: 2
94:21

خرو 23: 7
متی  27: 4

94:23
مز 140: 9، 11

95:4
مز 135: 5و6

95:5
پيدا 1: 9و10

95:7
عبر 3: 7ـ11، 15 ؛ 4: 7

95:8
اعد 20: 13
تث  6: 16

95:9
اعد 14: 22
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از   مقاطعی   در  که   کرده ايم   تجربه   ما  همه   94:19  
زندگی مان ،  شک ها و ترديدها افکار ما را پر می سازند. 
به   و  سعادتمندند  بدکاران   که   می بيند  مزمور  سراينده  
فاسدند  حکمرانان   )94: 3ـ7(؛  می کنند  ستم   ديگران  
)94: 21و22(.  می شوند  محکوم   بی گناهان   و   )20 :94(
امروز نيز در دنيای  خود شاهد همين  وقايع  هستيم . اما از 
آنجا که  می دانيم  خدا اجازه  نخواهد داد که  شرارت  تا ابد 
باقی  بماند،  بايد به  برنامه  زمانی  او اعتماد داشته ،  مسؤوالنه  

فرمانبردار باشيم .
95:8  سختدلی  به  اندازه  يک  تکه  ِگل  يا ناِن سفت شده  
بی فايده  است . هيچ  چيز نمی تواند آن  را به  شکل  اول  در 

دلهای   کردن   سخت   از  را  ما  داود  سازد.  مفيد  و  آورد 
با  اسرائيل   بنی  که   کاری   همان   می دارد،   حذر  بر  خود 
مخالفت  کردن  با اراده  خدا کردند )خروج  17: 7(. آنها به  
قدری  مطمئن  بودند که  خدا نمی تواند نجاتشان  دهد که  به  
آسانی  ايمان  خود را از دست  دادند. وقتی  کسی  سختدل  
می شود،  آنقدر بر پيروی  از راههای  خود سماجت  می کند 
که  ديگر قادر به  بازگشت  به سوی  خدا نخواهد بود. همه  
اينها به يکباره  اتفاق  نمی افتد،  بلکه  نتيجه  بی توجهی  ممتد 
به  اراده  خدا است . اگر برای  مدتی  طوالنی  با خدا مخالفت  
کنيد،  شايد او شما را مانند نانی  سفت شده   که  بی فايده  و 

بی ارزش  است ،  دور بيندازد.



باز به  من  شک كردند. 10مدت  چهل  سال ، از آنها محزون  و بيزار بودم ، زيرا 
دل  و فكرشان  از من  دور بود و نمی خواستند دستوراتم  را اطاعت  نمايند 11تا 
اينكه  خشمگين  شده ، قسم  خوردم  كه  نگذارم  وارد سرزمينی شوند كه  وعده  

داده  بودم  در آن  آرام  و قرار بگيرند.

چگونه  خدا را بستاييم . ما می توانيم  برای  او سرود بسراييم ،  در  موضوع: 
باره  او با ديگران  سخن  بگوييم ،  او را بپرستيم ،  جاللش  دهيم ،  به  

او هديه  بدهيم ،  و مقدس  زندگی  کنيم .
در  داود  حمد  سـرود  به   مزمـور  اين   زيـرا  داود؛  احتــمااًل  نویسنده:  

1تواريخ  16: 23ـ36 شباهت  زياد دارد.

سرودی تازه  در وصف  خداوند بخوانيد. ای همة مردم  دنيا در وصف   96 
خداوند سرود بخوانيد. 2برای خداوند سرود بخوانيد و نام  او را حمد 
گوييد. هر روز به  مردم  بشارت  دهيد كه  خداوند نجات  می بخشد. 3در ميان  قومها 
عظمت  او را ذكر نماييد و كارهای شگفت انگيز او را برای همه  تعريف  كنيد.

4خداوند بزرگ  است  و سزاوار ستايش ! او برتر از همة خدايان  است . 5زيرا خدايان  

قومهای ديگر بت ها می باشند اما خداوند ما، آفرينندة آسمانهاست . 6حضور 
خداوند پرشكوه  و پرعظمت  است  و خانة او به  قوت  و جالل  آراسته  است .

7ای قومهای روی زمين ، خداوند را ستايش  كنيد؛ عظمت  و توانايی خداوند را 
ستايش  كنيد. 8نام  پرشكوه  خداوند را ستايش  كنيد و با هدايای خود به  خانة او 
بياييد. 9خداوند را در لباس  تقوی و پرهيزكاری بپرستيد. ای همه  مردم  روی 
زمين ، از حضور وی بلرزيد. 10به  همة قومها گوييد »خداوند سلطنت  می كند!« 
جهان  پايدار است  و تكان  نخواهد خورد. خداوند قومها را با انصاف  داوری 
خواهد كرد. 11آسمان  و زمين  شادی كنند و دريا و موجودات  آن  به  جوش  و 
خروش  آيند. 12مزرعه ها و هر آنچه  كه  در آنهاست  شادمان  شوند و درختان  
جنگل  شادی كنند. 13زيرا خداوند برای داوری جهان  می آيد. او همة قومها را 

با عدل  و انصاف  داوری خواهد كرد. 

95:10
اعما  7: 36 ؛ 13: 18

عبر 3: 17
95:11

تث  1: 35
عبر 4: 3و5

96:3
مز 145: 12

96:5
1توا 16: 26

اش  42: 5

96:8
مز 115: 1

96:9
1توا 16: 29
2توا 20: 21

96:10
مز 58: 11 ؛ 67: 4

96:11
اش  49: 13

96:12
اش  35: 1 ؛ 44: 23 ؛

55: 12و13
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محروم   خدا  نهايی   برکات   از  را  ما  چيزی   چه   95:11  
می سازد؟ ناسپاسی  )95: 2(،  بی اعتنايی  به  صدای  او )95: 7(،  
4: 5ـ11،   عبرانيان   در   .)9 :95( )95: 8(،  و شک   سختدلی  
خدا ما را تشويق  می کند که  دلهای  خود را سخت  نسازيم ،  
بلکه  به  جاذبه  گناه  و هر چه  که  باعث  دوری  ما از خدا 

می شود،  پشت  کنيم .

96:1ـ4  اگر به  بزرگی  خدا ايمان  داشته  باشيم ،  نمی توانيم  از 
سخن  گفتن  درباره  او با ديگران  خودداری  کنيم . خدا بر آن  
شده  است  که  ما را به کار گيرد تا »در ميان  قوم ها عظمت  
او را ذکر نماييم .« خلقت  خدا ماالمال  از ستايش  عظمت  او 
است ؛ دهان  ما نيز بايد لبريز از ستايش  او باشد. در سخن  

گفتن  درباره  بزرگی  خدا با ديگران  چقدر موفق  هستيد؟



خدا،  فاتح  پر هيبت  ما،  عادل  و منصف  است . موضوع: 
ناشناس  نویسنده: 

خداوند سلطنت  می كند، پس  ای ساكنان  زمين  شادی كنيد و ای  97 
جزيره های دور دست  خوشحال  باشيد.

انصاف   و  عدل   بر  سلطنتش   را گرفته اند.  اطراف  خداوند  تاريكی،  و  2ابرها 
می سوزاند.  را  او  دشمنان   و  می رود  خداوند  پيشاپيش   3آتش ،  است .  استوار 
4برق هايش  دنيا را روشن  می سازد. زمين  اين  را می بيند و می لرزد. 5كوه ها از 
هيبت  حضور خداوند تمام  جهان ، مانند موم  ذوب  می شوند. 6آسمانها عدالت  او 

را بيان  می كنند و همة قومها شكوه  و جالل  وی را می بينند.
7همة بت پرستان  كه  به  بت های خود فخر می كنند، شرمسار خواهند شد. ای همة 

خدايان ، در مقابل  خداوند به  زانو بيافتيد و او را بپرستيد! 8و9ای خداوند، شهر 
اورشليم  و همة مردم  يهودا بسبب  سلطنت  عادالنة تو خوشحال  هستند. زيرا تو بر 

تمام  دنيا با عدل  و انصاف  حكمرانی می كنی و از همة خدايان  برتر هستی.
10خداوند آنانی را كه  از بدی متنفرند دوست  دارد. او عزيزان  خود را حفظ  

می كند و ايشان  را از دست  بدكاران  می رهاند. 11نور بر نيكان  می تابد و شادی 
بر پاكدالن . 12ای درستكاران  بسبب  آنچه  كه  خداوند انجام  داده  است  شادی 

كنيد. آری، كارهای خدای مقدس  را به  ياد آريد و او را سپاس  گوييد.

سرود شادی  و پيروزی . از آنجا که  خدا بر شرارت  پيروز است ،   موضوع:  
همه  پيروان  او،  در آن  زمان  که  خدا جهان  را داوری  کند،  با او 

پيروز خواهند بود.
ناشناس  نویسنده:  

سرودی تازه  در وصف  خداوند بسراييد؛ زيرا كارهای شگفت انگيز  98 
است .  ساخته   پيروز  را  او  مقدسش   بازوی  و  توانا  دست   و  كرده  

97:2
خرو 19: 9
تث  4: 11

97:3
عبر 12: 29

97:5
يوش  3: 11

عا 9: 5
97:7

ار 10: 14
عبر 1: 6
97:8

خرو 18: 11
صف  3: 14

97:10
دان  3: 28
روم  12: 9

98:1
خرو 15: 6
اش  52: 10
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قدوسيت    مظهر  خدا  اطراف   تاريکی«  و  »ابرها  97:2  
مطلق  او و ناتوانی  انسان  در يافتن  او است . بدون  ياری  

خدا،  هيچ  انسانی  قادر به  يافتن  او نخواهد بود.
97:7  اگر چه  خدا خود را و محبتش  را از طريق  طبيعت  
بسياری   هستند  باز  است ،   ساخته   آشکار  کتاب مقدس   و 
که  با عزم  راسخ  از او رو گردانند يا او را رد می کنند و 
اهدافی  را در پيش  می گيرند که  از نظر خودشان  مهم تر از 
خدا است . کتاب مقدس  می فرمايد که  اين  افراد بت پرستند 

زيرا به  چيزی  غير از خدا وفادارند.
97:10  اگر از صميم  قلب  مايل  به  خشنودی  خدا هستيد،  
قطعًا خواسته های  خود را با خواست  خدا هماهنگ  خواهيد 
خدا  که   داشت   خواهيد  دوست   را  چيزهايی   ساخت ؛ 

خدا  که   شد  خواهيد  متنفر  چيزهايی   از  و  دارد  دوست  
دلشکسته   ستم کيشان   ستم کشی های   از  اگر  است .  متنفر 
به  فکر خودشان  هستند  نيستيد،  اگر کسانی  را که  فقط  
که   می خوريد  غبطه   کسانی   به   اگر  و  می کنيد،   تحسين  
استفاده   روشی   هر  از  هدف   به   نيل   و  پيشرفت   برای  
می کنند،  در اين صورت ،  خشنود ساختن  خدا در سرلوحه  
خواسته های  شما قرار ندارد. فرا بگيريد که  راههای  خدا 
را دوست  بداريد و از بدی  در هر شکل  آن  متنفر باشيد،  
يعنی  نه  تنها از گناهان  آشکار،  بلکه  از گناهانی  نيز که  

»در اجتماع  ما پذيرفته  شده  هستند«.
آمدن   که   است   ستايش   و  حمد  مزموِر  اين   98:1بب  
عيسی  را پيشگويی  می کند. عيسی  آمد تا همه  انسان ها را 



2خداوند پيروزی خود را اعالم  نموده  و قدرت  نجاتبخش  خويش  را بر قومها 

آشكار ساخته  است . 3او به  قوم  اسرائيل  وعده  داد كه  بر ايشان  رحمت  فرمايد، و 
به  وعده اش  وفا نمود. همة مردم  دنيا پيروزی رهايی بخش  خدای ما را ديده اند.

4ای ساكنان  زمين ، با شادی خداوند را بستاييد؛ با صدای بلند سرود بخوانيد 
و او را بپرستيد. 5و6با نغمة بربط  و كرنا و سرنا، خداوند را ستايش  كنيد؛ در 

حضور خداوند بانگ  شادی برآوريد.
7دريا و هر آنچه  كه  در آن  است ، به  جوش  و خروش  آيد. زمين  و ساكنانش  

سرود بخوانند. 8و9نهرها دست  بزنند و كوه ها در حضور خداوند شادی كنند؛ 
زيرا خداوند برای داوری جهان  می آيد. او قومهای جهان  را با عدل  و انصاف  

داوری خواهد كرد.

خدا را به خاطر انصاف  و قدوسيتش  بستاييد. از آنجا که  خدا  موضوع: 
کاماًل عادل  و منصف  است ،  می توانيم  کاماًل به  او اعتماد کنيم .

ناشناس  نویسنده:  

زمين   99  تمام   ای  می كند!  سلطنت   خداوند  زيرا  بترسيد،  قوم ها  ای 
بلرزيد، زيرا خداوند بر تخت  خود كه  بر باالی سرفرشتگان  قرار 

دارد نشسته  است !

98:2
لو 1: 54، 72

روم  3: 25

98:6
اعد 10: 10

2توا 15: 14
98:7

مز 24: 1
98:9

اش  55: 12

99:1
خرو 25: 22
1سمو 4: 4
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از گناهانشان  نجات  بخشد )98: 2و3(،  و بار ديگر باز خواهد 
گشت  تا جهان  را داوری  کند )98: 8و9(. خدا محبت  و عدالت  
را تا به  حد کمال  دارد. زمانی  که  مجازات  می کند رحيم  است ،  
و زمانی  که  محبت  می کند از هيچ  گناهی  چشم  نمی پوشد. او 

را به خاطر وعده  نجاتش  و بازگشتش  ستايش  کنيد.

99:1  کلمه  »فرشتگان « در اينجا در اصل  »کروبی ها« 
فرشتگان   مختلف   گروههای   از  يکی   کروبی ها  است . 
می باشند. )برای  کسب  اطالعات  بيشتر درباره  فرشتگان ،  

نگاه  کنيد به  توضيحات  مربوط  به  91: 11.(

عدالتدرکتاب
مزامیر

در مزامير،  عدالت  موضوع  اصلی  است . سرايندگان  مزامير خدا را می ستايند چون  او عادل  است ؛ ايشان  
از او التماس  می کنند که  در هر جا که  ظلم  و شرارت  هست  دخالت  کرده ،  عدالت  برقرار کند؛ آنها 
شريرانی  را که  به  ثروت  خود متکی اند،  محکوم  می سازند،  و نيکوکارانی  را که  نسبت  به  همسايگان  

خود عادلند،  می ستايند.
در مزامير،  به  موضوع  عدالت  بيش  از موضوع  صداقت  توجه  شده  است . عدالت  مداخله  فعاالنه  در 
دفاع  از درماندگان  به  خصوص  فقرا است . سرايندگان  مزامير فقط  آرزو نمی کنند که  نيازهای  فقرا 
برطرف  گردد،  بلکه  از خدا درخواست  می کنند که  اقوامی  را که  عدالت  را زير پا می گذارند و بر 

قوم  خدا ستم  می رانند،  از ميان  بر دارد.
در اينجا نمونه هايی  از مزاميری  ارائه  شده  که  از عدالت  سخن  می گويند. وقتی  آنها را می خوانيد از 
خود بپرسيد:  »همسايه  من  کيست ؟ آيا شيوه  زندگی  و کار و تفريحات  و عادات  مصرفم  و نيز 
کمکهايم ،  کسانی  را که  کمتر از من  دارند ياری  می دهد يا به  آنها صدمه  می رساند؟ اگر قرار باشد 

در اين  هفته  کاری  برای  فرد درمانده ای  انجام  دهم ،  آن  کار چيست ؟«
مزامير برگزيده ای  که  بر اين  موضوع  تأکيد می گذارند،  عبارتند از:  7 و 9 و 15 و 37 و 50 و 72 

و 75 و 82 و 94 و 145.



2خداوند در اورشليم  جلوس  فرموده  و بر تمام  قومها مسلط  است . 3همة مردم  

نام  بزرگ  او را گرامی بدارند، زيرا او مقدس  است .
4ای خدا، ای »پادشاه « مقدر )توانا(، تو انصاف  را دوست  داری. تو در اسرائيل  

عدالت  و برابری را بنياد نهاده ای.
5خداوند، خدای ما را ستايش  كنيد و در پيشگاه  او به  خاک بيفتيد زيرا او 

مقدس  است .
6وقتی موسی و هارون  و سموئيل ، مردان  خدا، از خداوند كمک خواستند، او 

درخواست  ايشان  را مستجاب  فرمود. 7او از ميان  ستون  ابر با آنان  سخن  گفت  
و آنان  احكام  و دستورات  او را اطاعت  كردند.

8ای خداوند، خدای ما، تو دعای قوم  خود را مستجاب  نمودی و به  آنها نشان  
دادی كه  خدايی بخشنده  هستی؛ اما در عين  حال  آنها را بخاطر گناهانشان  

تنبيه  نمودی.
9خداوند، خدای ما را حمد گوييد و او را نزد كوه  مقدسش  در اورشليم  عبادت  

كنيد، زيرا او مقدس  است .

دعوت  برای  ورود شادمانه  به  حضور خدا. گستره  وفاداری  خدا  موضوع:  
نسل  ما و بعد از ما را فرا می گيرد.

ناشناس  نویسنده:  

ای ساكنان  روی زمين ، در حضور خداوند فرياد شادمانی سر دهيد!  100 
2خداوند را با شادی عبادت  كنيد و سرودخوانان  به  حضور او بياييد.

3بدانيد كه  او خداست . او خالق  ماست  و ما قوم  او هستيم  و گوسفندان  چراگاه  او.

99:3
تث  28: 58

يوش  24: 19
1سمو 2: 2

99:4
مز 17: 2

99:6
خرو 15: 25
1سمو 7: 9

99:7
خرو 33: 9
اعد 12: 5

99:8
اعد 14: 20

100:2
تث  12: 11و12 ؛ 28: 47

100:3
1پاد 18: 39
اش  40: 11

حز 34: 30و31
مر 14: 27
يو 10: 11
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99:3  همه ،  حتی  پادشاهان  و حاکمان ،  بايد بزرگی  خدا  
و نام  مقدس  او را گرامی  بدارند زيرا نام  او مظهر طبيعت  و 
شخصيت  و شهرت  او است . اما گاه  در گفتگوهايمان  نام  خدا 
را با حالت  نادرستی  به کار می بريم  که  بر خالف  قدوسيت  او 
است . چقدر ساده  می توان  خدا را در زندگی  روزمره  خود مورد 
اهانت  قرار داد. اگر ادعا می کنيد که  او پدر شماست ،  آنگونه  
که  شايسته  نام  خانوادگی تان  است ،  زندگی  کنيد. نام  خدا را 

هم  با  سخنان خود و هم  با  زندگیتان گرامی  بداريد.
فوق العاده   گناهکاران   برای   خدا  قدوسيت   99:5  
هراس انگيز است ،  اما برای  ايمانداران  بسيار آرامش بخش  
می باشد. خدا از نظر اخالقی  کامل  است  و از گناه  جدا. اين  
برای  گناهکاران  هراس انگيز است  زيرا همه  بی کفايتی ها 
و شرارت های  آنها در پرتو قدوسيت  او آشکار می شود. 
خدا نمی تواند گناه  را تحمل  کند يا آن  را ناديده  بگيرد 
يا توجيه  کند. قدوسيت  خدا به  ايمانداران  آرامش  می دهد 

زيرا وقتی  او را می پرستيم ،  از لجن  گناه  بيرون  می آييم ؛ 
وقتی  به  او ايمان  می آوريم ،  مقدس  می شويم .

99:6  کتاب مقدس  به  موارد متعددی  اشاره  می کند که  
درخواست   خدا  از  سموئيل   و  هارون ،   موسی ،   آنها  طی  
کمک  کردند )خروج  15: 25 ؛ 17: 4 ؛ اعداد 11: 11ـ15 ؛ 

12: 13 ؛ 14: 13ب ب  ؛ 1سموئيل  7: 5، 9 ؛ 15: 11(.
100:2  بعضی  از کارمندان  با اکراه  کار می کنند و وقتی  
هم  که  مشغول  کار هستند گله  و شکايت  می کنند. برخی  
هم  در تمام  طول  روز با شادی  به  بهترين  وجه  ممکن  کار 
می کنند. ما بايد مانند آن  کارمندان  وفاداری  باشيم  که  با 
خوشحالی  خدمت  می کنند. خودخوری  و شکايت  کردن  
اطاعت   خداوند  از  اينکه   از  آيا  است .  نيرو  اتالف   فقط  

می کنيد،  خوشحاليد؟
100:3  خدا خالق  ما است ؛ ما خود را خلق  نکرده ايم . 
گويی   که   می کنند  زندگی   طوری   مردم   از  بسياری  



4با شكرگزاری از دروازه های خانه  او داخل  شويد؛ سرود خوانان  به  صحنهای 
او بياييد. او را پرستش  كنيد و نام  مقدسش  را گرامی بداريد.

5خداوند نيكوست  و رحمت  و امانتش  را انتهايی نيست .

دعا برای  درخواست  کمک  از خدا برای  برخورداری  از زندگی   موضوع: 
مقدس . برای  آنکه  با صداقت  و درستی  زندگی  کنيم ،  هم  تالش  

ما ضروری  است  و هم  کمک  خدا.
داود نویسنده: 

ای خداوند، رحمت  و انصاف  تو را می ستايم  و با سرود تو را  101 
می پرستم . 2من  راه  درست  و بی عيب  را در پيش  خواهم  گرفت  
و با خردمندی رفتار خواهم  نمود. ای خداوند، با حضور خود، مرا در اين  راه  

ياری فرما.
در خانه  خود، زندگی پاكی خواهم  داشت . 3هر چيز بد و ناپسند را از پيش  
نخـواهم   دوست   را  نادرست   افراد  كردار  نمود.  خواهم   دور  خـود  چشـم  
داشـت  و در كارهايشان  سهيم  نخواهم  شد. 4نادرستی را از خود دور خواهم  
ديگران   از  كه   را  5كسی  كرد.  نخواهم   معاشرت   گناهكاران   با  و  ساخت  
متحمل   را  خودخواه   و  مغرور  شخص   كرد؛  خواهم   ساكت   كند  بدگويی 

100:5
مز 25: 8

101:1
مز 145: 7

101:3
تث  15: 9

101:4
امث  11: 20

101:5
امث  6: 16ـ19
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هستند.   خود  کوچک   دنيای   اصلی   هسته   و  خالق   آنها 
منتهی   تملک  حريصانه   احساس   به  يک   فکر  طرز  اين  
دست   از  را  خود  چيز  همه   اگر  کسان   چنين   می شود؛ 
بدهند،  به  ورطه  نااميدی  کامل  می افتند. اما اگر بپذيريم  
است ،   او  از  داريم   را خدا خلق  کرده  و هر چه   ما  که  
ديگران   به   خود  مال   از  داشت   خواهيم   دوست   آنگاه  
است   داده   ما  به   خدا  که   طور  همان   درست   بدهيم ، 
دست   از  چيز  همه   اگر  بدينسان ،    .)10 :2 )افسسيان  
برود،  باز از حضور خدا و هر آنچه  که  او به  ما می دهد،  

برخوردار خواهيم  بود.
شايسته   او  تنها  بنابراين   است ؛  همه   خالق   100:4  خدا 
پرستش  است . نگرش  شما نسبت  به  پرستش  چيست ؟ آيا 
شما با رغبت  و با شادی  به  حضور خدا می آييد،  يا اينکه  
فقط  وانمود به  شادی  می کنيد و با اکراه  به  کليسا می رويد؟ 
اين  مزمور به  ما می آموزد که  نيکويی  و وفاداری  خدا را به  
ياد داشته  باشيم ،  و با چنين  حالتی ،  با شکرگزاری  و حمد،  

خدا را بپرستيم .
آغاز  در  را  مزمور  اين   احتمااًل  داود  101:1بب  
سلطنتش  نوشته  است ،  يعنی  زمانی  که  معيارهای  اخالقی  
بخواهد  اگر  که   می دانست   او  می کرد.  تعيين   را  خود 
خواهد  نياز  خدا  به  کمک   باشد،   داشته   بی عيبی   زندگی  

در  را  پرهيزکاری   طريق   می توانيم   ما   .)2 :101( داشت  
اين  موارد اجتناب  کنيم :   از  اينکه   پيش  بگيريم ،  به شرط  
رفتار   )2( )101: 3(؛  ناشايست   و  پست   کارهای    )1(
با مردم  )101: 3(؛ )3( خودخواهی  )101: 4(؛  فريبکارانه  
)4( نادرستی  )101: 4(؛ )5( غيبت  و بدگويی  )101: 5(؛ 
)6( خودپسندی  و غرور )101: 5(. عالوه  بر اجتناب  از 
خطاهای  مذکور،  بايد به  کالم  خدا اجازه  دهيم  که  روش  

زندگی  درست  را به  ما نشان  دهد.
را  درگيری   امکان   صميمانه   و  نزديک   روابط   101:2  
به سختی   آن   در  که   است   جايی   خانه   می دهد.  افزايش  
می توان  زندگی  خداپسندانه ای  داشت . خانواده های  ما،  ما 
و  آزاد  خانه   در  زيرا  می بينند  شرايطمان   بدترين   در  را 
راحت  هستيم  و نقاب  رفتار خوب  را از چهره  بر می داريم . 
ما اغلب  با اعضای  خانواده  خود با آن  احترام  و محبتی  که  
به  دوستان  و همکاران  خود نشان  می دهيم ،  رفتار نمی کنيم . 
خدا  از  زيرا  بود  کرده   تجربه   را  مشکل   اين   حتمًا  داود 
درخواست  کمک  کرد. از آنجا که  ما بايد با نزديکترين  
کسان  خود نيز خوب  رفتار کنيم ،  و از آنجا که  زندگی  
باشد،  دعا  برای  آنها  از زندگی  مسيحی   نمونه ای   بايد  ما 
زندگی   خانه   در  تا  کند  کمک   شما  به   خدا  که   کنيد 

پرهيزکارانه ای  داشته  باشيد.



نخواهم  شد. 6من  در پی اشخاص  امين  و خداشناس  هستم  تا آنها را به  كاخ  
خود بياورم . كسی كه  درستكار باشد، او را به  كار خواهم  گماشت .

7حيله  گر به  كاخ  من  راه  نخواهد يافت  و دروغگو نزد من  نخواهد ماند. 8هر 

روز عده ای از بدكاران  را نابود خواهم  كرد تا شهر خدا را از وجود همة آنها 
پاک سازم .

درمان  پريشان حالی . از آنجا که  خدا زنده  و تغييرناپذير است ،   موضوع: 
می توانيم  اعتماد داشته  باشيم  که  او می تواند امروز به  ما همانقدر 

کمک  کند که  در گذشته  به  قوم  خويش  می کرد.
ناشناس  نویسنده: 

ای خداوند، دعای مرا بشنو و به  فريادم  گوش  فرا ده ! 2وقتی كه   102 
در زحمت  هستم ، روی خود را از من  برنگردان ! به  من  توجه  

فرما، و هرگاه  دعا كنم  بی درنگ  مرا اجابت  فرما!
چوب   همچون   استخوانهايم   و  می شود  ناپديد  سرعت   به   دود  چون   3عمرم  

خشک می سوزد. 4دل  من  مانند گياهی است  كه  كوبيده  و خشک شده  باشد. 
بلند می نالم ؛ جز پوست  و استخوان   غذا خوردن  را از ياد برده ام . 5با صدای 
چيزی در بدنم  نمانده  است . 6همچون  پرنده ای وحشی، آوارة  صحرا شده ام  و 
چون  جغد خرابه نشين ، بی خانمان  گشته ام . 7مانند گنجشكی بر پشت  بام ، تنها 
مانده ام ؛ خواب  به  چشمانم  نمی رود. 8هر روز دشمنانم  مرا تحقير می كنند و 

مخالفانم  مرا لعنت  می نمايند. 
9و10بسبب  خشم  و غضب  تو ای خداوند، غذای من  خاكستر است  و نوشيدنی ام  

با اشكهايم  آميخته  است . زيرا تو مرا برداشتی و به  كنار انداختی. 11عمرم  چون  
سايه های عصر، زودگذر است ؛ همچون  علف  خشک پژمرده  شده ام .

12اما تو ای خداوند، تا ابد پادشاه  هستی؛ ذكر تو در تمام  نسل ها باقی خواهد 

ماند. 13تو برخاسته ، بر اورشليم  ترحم  خواهی فرمود؛ اكنون  زمان  آن  رسيده  
است  كه  بر اورشليم  رحمت  فرمايی. 14بندگان  تو سنگها و خاک اورشليم  را 

دوست  دارند!

101:8
مز 46: 4 ؛ 75: 10

102:1
خرو 2: 23

1سمو 9: 16

102:3
عز 10: 6

ايو 30: 30
يوش  4: 14

102:5
مراثی  4: 8

102:8
2سمو 16: 5
اش  65: 15
لو 23: 11

اعما  26: 11

102:12
خرو 3: 15

مراثی  5: 19
102:13

اش  60: 10
زکر 1: 12
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گوناگونی    معيارهای   خود  خادمان   برای   داود  101:6  
خداشناس «  و  »امين   اشخاص   که   گفت   او  کرد.  وضع  
اطرافيان   و  دوستان   گماشت .  خواهد  خود  به  خدمت   را 
نزديک  ما تأثير عميقی  بر زندگی  ما می گذارند. از اينرو،  

ايشان  را بايد با دقت  انتخاب  کنيد.
و  غصه ها  با  که   داريم   را  آزادی   اين   ما  102:1ـ11  
نيست   الزم   برويم .  خدا  نزد  شکاياتمان   و  پريشان حالی  
احساسات  واقعی مان  را بپوشانيم  يا اول  به  درجه  خاصی  از 

رشد برسيم . وضعمان  هر چقدر بد باشد،  باز می توانيم  به  
خدا متوسل  شويم .

تنها  نه   می شويم ،   مأيوس   يا  بيمار  وقتی   102:3و4  
غذايمان  بلکه  زندگی مان  نيز طعم  خود را از دست  می دهد. 
در اين  مواقع ،  تنها خدا راحت  و قوت  ما است . حتی  وقتی  
که  ديگر توان  مبارزه  را نداريم ،  می توانيم  به  او تکيه  کنيم . 
اغلب  به هنگام  ضعف های  ما است  که  قوت  خدا بيش  از 

هر زمان  ديگری  در دسترس  ما قرار می گيرد.



و  قدرت   از  جهان   پادشاهان   همه   و  ترسيد  خواهند  خداوند  نام   از  15قومها 

عظمت  او هراسان  خواهند شد. 16او شهر اورشليم  را دوباره  بنا خواهد كرد و 
با جالل  و شكوه  فراوان  ظاهر خواهد شد. 17به  دعای قوم  درمانده  خود توجه  
نموده ، ايشان  را اجابت  خواهد نمود. 18آنچه  كه  خداوند انجام  می دهد برای 

نسل  آينده  نوشته  خواهد شد تا ايشان  نيز او را ستايش  كنند:
19و20»خداوند از مكان  مقدس  خود در آسمان ، به  زمين  نظر انداخت  تا ناله  

سازد.«  آزاد  بودند،  شده   محكوم   مرگ   به   كه   را  آنها  و  بشنود  را  اسيران  
او  خانة  در  را  تا خدا  بيايند  هم   اورشليم  گرد  در  قومها  وقتی  21و22بنابراين  

پرستش  كنند، نام  خداوند در اورشليم  ستوده  و سراييده  خواهد شد.
23خداوند در جوانی ام  توان  مرا از من  گرفته  و عمرم  را كوتاه  ساخته  است . 24ای

 خدای من ، نگذار در جوانی بميرم ! تو تا ابد زنده  هستی! 25در ازل ، تو بنياد زمين  را 
نهادی و آسمانها عمل  دست  تو می باشند. 26آنها فانی می شوند، اما تو باقی هستی. همة 
آنها چون  جامه ، پوسيده  خواهند شد؛ و همچون  ردا، آنها را عوض  خواهی نمود و از 

بين  خواهند رفت . 27اما تو جاودانی هستی و برای تو هرگز پايانی وجود ندارد.
28فرزندان  بندگانت ، هميشه  در امان  خواهند بود و نسل  آنها از حمايت  تو 

برخوردار خواهند شد.

محبت  عظيم  خدا به  ما. کارهايی  که  خدا برای  ما می کند،  بيانگر  موضوع:  
صفات  او است .

داود نویسنده: 

نام   103  من ،  وجود  تمام   ای  ستايش  كن !  را  خداوند  من ،  جان   ای 
مقدس  او را ستايش  كن ! 2ای جان  من ، خداوند را ستايش  كن  

102:15
1پاد 8: 41و42

102:16
اش  60: 1و2
102:17

نح  1: 6
102:18

تث  31: 19
1قرن  10: 11

102:19
تث  26: 15
102:21

اش  49: 22، 23
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102:16ـ22  سلطنت  آينده  مسيح  موعود بر روی  زمين   
شامل  دو رويدادی  خواهد بود که  در اين  آيات  به  آنها 
اشاره  شده  است . اورشليم  دوباره  بنا خواهد شد و تمام  مردم  

دنيا خدا را خواهند پرستيد )مکاشفه  11: 15 ؛ 21: 1ـ27(.
مشکالت   به خاطر  مزمور  اين   نويسنده   102:25ـ27  
است   احساس  می کرد که  طرد شده   بزرگی  که  داشت ،  
)102: 9و10(. مشکالت  و غم  و اندوه  می تواند بر ما فائق  
شود و سبب  گردد که  احساس  کنيم  خدا ما را فراموش  
کرده  است . اما خدا که  خالق  ما است  تا ابد با ما بوده، به  
همه  وعده هايش  عمل  خواهد کرد،  حتی  اگر ما احساس  
قول   نقل   آيات   اين   از  1: 10ـ12  عبرانيان   کنيم .  تنهايی  
می کند تا نشان  دهد که  عيسی  مسيح ،  پسر خدا،  در خلقت  

نيز حاضر و فعال  است .
103:1بب  داود بر اعمال  با شکوه  خدا تفکر می کرد 

و او را می ستود. شکايت  کردن  از زندگی  آسان  است ،  
اما فهرست  داود موارد زيادی  در اختيار ما می گذارد که  
به خاطر آنها بايد خدا را بستاييم ،  از قبيل  محبت ،  بخشش ،  
مهربانی ،  رحمت ،  عدالت ،  صبر،  و ماليمت  او؛ همه  اينها 
شامل  حال  ما می شود بدون  آنکه  مستحق  هيچ يک  از آنها 
باشيم . سفر زندگی تان  هر چقدر هم  سخت  باشد،  هميشه  
می توانيد روی  برکات  خدا حساب  کنيد،  چه  برکاتی  که  
مربوط  به  گذشته  است ،  چه  آنهايی  که  در حال  حاضر از 
نصيبتان   آينده   در  که   برکاتی   چه   و  برخورداريد،   آنها 
خواهد شد. وقتی  احساس  می کنيد چيزی  نداريد که  خدا 

را به خاطرش  بستاييد،  فهرست  داود را بخوانيد.
103:1،22  تمام  طبيعت ،  سپاه  فرشتگان ،  و هر چيزی  در هر 
جا بايد خداوند را ستايش  کند! ستايش  خدا يعنی  حمد او،  به  
ياد آوردن  همه  کارهايی  که  او برای  ما انجام  داده  )103: 2(،  



و تمام  مهربانيهای او را فراموش  مكن ! 3او تمام  گناهانم  را می آمرزد و همة 
مرضهايم  را شفا می بخشد. 4جان  مرا از مرگ  می رهاند و با محبت  و رحمت  
خود مرا بركت  می دهد! 5جان  مرا با نعمت های خوب  سير می كند تا همچون  

عقاب ، جوان  و قوی بمانم .
6خداوند عدالت  را اجرا می كند و حق  مظلومان  را به  آنها می دهد. 7او روشهای خود 

را بر موسی آشكار نمود و اعمال  شگفت انگيز خود را به  بنی اسرائيل  نشان  داد.
8خداوند بخشنده  و مهربان  است ؛ او دير غضب  و پر محبت  می باشد. 9خداوند 

هميشه  توبيخ  و تنبيه  نمی كند و تا ابد خشمگين  نمی ماند. 10او با ما مطابق  
گناهانمان  عمل  ننموده  و آنچنان  كه  سزاوار بوده ايم ، ما را به  سزای اعمالمان  
نرسانده  است . 11زيرا به  اندازه ای كه  آسمان  از زمين  بلندتر است ، به  همان  
اندازه  رحمت  خداوند بر كسانی كه  او را گرامی می دارند عظيم  می باشد! 12به  
اندازه ای كه  مشرق  از مغرب  دور است  به  همان  اندازه  خداوند گناهان  ما را 
از ما دور كرده  است ! 13همانطوری كه  يک پدر فرزندانش  را دوست  دارد، 

همچنان  خداوند نيز كسانی را كه  او را گرامی می دارند دوست  دارد.
14خداوند از سرشت  و فطرت  ما آگاه  است  و می داند كه  خاک هستيم .

15عمر انسان  مانند علف  و همچون  گل  صحرا می باشد، 16كه  روزی باد بر آن  می وزد 

و از بين  می رود و ديگر در آن  مكانی كه  بوده ، هرگز ديده  نمی شود. 17و18اما 
رحمت  خداوند بر كسانی كه  او را گرامی می دارند، هميشگی است  و او عدالت  را 

در حق  فرزندان  آنانی كه  عهد و احكام  او را حفظ  می كنند، بجا می آورد.
19خداوند تخت  فرمانروايی خود را در آسمانها قرار داده  است  و از آنجا بر 

همة موجودات  حكمرانی می كند. 20ای همة فرشتگان  توانا كه  گوش  به  فرمان  
خداوند هستيد تا دستوراتش  را اجرا نماييد، او را ستايش  كنيد! 21ای همه  

نيروهای آسمانی، ای خدمتگزاران  خداوند، او را سپاس  گوييد!
22ای همه  مخلوقات  خداوند، در هر جايی كه  هستيد، او را بستاييد!

ای جان  من ، خداوند را ستايش  كن !
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)103: 17و18(،  و خدمت    او  فرامين   از  اطاعت   او،   تکريم  
دائمی  به  او )103: 21(. آيا زندگی  شما خداوند را می ستايد؟

103:7  احکام  خدا اول  به  موسی  و قوم  اسرائيل  داده  شد. 
خدا  اينکه   از  می دهد  ارائه   مشخصی   تصوير  خدا  احکام  
کيست  و از ما می خواهد چگونه  زندگی  کنيم . ده  فرمان  
و ساير احکام  خدا را در عهدعتيق  مرور کنيد و از خدا 
بخواهيد که  طبيعت  و اراده  خود را از طريق  آنها به  شما 

نشان  دهد.
103:12  شرق  و غرب  هرگز نمی توانند به  هم  برسند. اين  
تصويری  است  نمادين  از آمرزش  الهی . وقتی  او گناهان  

ما را می بخشد،  آنها را از ما دور می سازد و ديگر آنها را به  
ياد نمی آورد. ما هرگز نبايد فکر خود را مشغول  گناهان  
گذشته  خود بکنيم ،  گناهانی  که  بخشيده  شده  است ،  زيرا 
خدا وقتی  می بخشد،  فراموش  نيز می کند. ما تمايل  داريم  
که  گذشته  زشت  خود را دوباره  زنده  کنيم ،  اما خدا اين  
کار را نمی کند زيرا او پرونده  ما را پاک  کرده  است . اگر 
می خواهيم  از خدا پيروی  کنيم ،  بايد بخشايش  او را الگو 
قرار دهيم . وقتی  ما خطای  ديگران  را می بخشيم ،  بايد آن  
را فراموش  نيز بکنيم . در غير اين  صورت ،  نشان  می دهيم  

که  بخشايش  خدا را واقعًا درک  نکرده ايم .



بلکه   تنها خلق  می کند،   نه   او  او.  به واسطه  خلقت   سپاس  خدا  موضوع:  
خلقتش  را نيز حفظ  می کند. توجه  و مراقبت  خدا منبع  شادی  ما 

است .
ناشناس  نویسنده: 

ای جان  من ، خداوند را ستايش  كن ! 104 
ای خداوند، ای خدای من ، تو چه  پرشكوه  هستی! تو خود را با 
عزت  و جالل  آراسته  و خويشتن  را با نور پوشانيده ای. آسمان  را مثل  خيمه  
گسترانيده ای 3و خانة خود را بر آبهای آن  بنا كرده ای. ابرها را عرابه  خود 
نموده ای و بر بالهای باد می رانی. 4بادها فرمانبران  تو هستند و شعله های آتش  

خدمتگزاران  تو.
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از  شعرگونه   است   خالصه ای   مزمور  اين   104:1بب  
آفرينش  جهان  آنگونه  که  در پيدايش  فصل  1 آمده  است . 
سراينده  مزمور به  هر آنچه  که  خدا هر روز خلق  کرد،  به  
خدا جهان   می کند.  اشاره   خدا  ستايش   برای   دليلی   عنوان  
را  روشنايی   اول ،   روز  در  کرد:   خلق   ترتيبی   چنين   با  را 
)پيدايش  1: 3 ؛ مزمور 104: 1و2(؛ در روز دوم ،  آسمان  و آب  
را )پيدايش  1: 6 ؛  مزمور 104: 1ـ4(؛ در روز سوم ،  خشکی  

و نباتات  را )پيدايش  1: 9ـ13 ؛ مزمور 104: 6ـ18(؛ در روز 
چهارم ،  خورشيد و ماه  و ستارگان  را )پيدايش  1: 14ـ16 ؛ 
مزمور 104: 19ـ23(؛ در روز پنجم ،  پرندگان  و جانوران  آبزی  
را )پيدايش  1: 20ـ23 ؛ مزمور 104: 25و26(؛ و در روز ششم ،  
حيوانات ،  انسان ،  و خوراک  ايشان  را )پيدايش  1: 24ـ31 ؛ 
مزمور 104: 21ـ24و27ـ30(. کاری  که  خدا به هنگام  آفرينش  

انجام  داد،  سزاوار ستايش  همه  انسان ها است .

خداآنگونه
کهدرمزامیر
توصیفشده

است

بسياری  از مزامير خطاب  به  خدا يا درباره  خدا سخن  می گويد. از آنجا که  آنها در موقعيت های  مختلفی  
نوشته  شده اند،  به  حقايق  مختلفی  از شخصيت  خدا اشاره  دارند. فهرست  زير نمونه ای  است  از صفات  
خدا مطابق  درک  و تجربه  نويسندگان  مزامير. وقتی  اين  مزامير را می خوانيد،  از خودتان  بپرسيد که  

آيا اين  همان  خدايی  است  که  شما می شناسيد.

خدا...
دانای  مطلق  و حاضر مطلق  است .

زيبا و خواستنی  است .
خالق  است .

نيک  و سخاوتمند است .
بزرگ  و حاکم  است .

مقدس  است .
با محبت  و وفادار است .

رحيم  و بخشنده  است .
قدرتمند است .

راغب  به  آشکار کردن  اراده ،  احکام ،  و راه  خود است .
منصف  و عادل  است .

روح  است .

محلآیات
مزمور 139

مزمور 27 و 36 و 45
مزمور 8 و 104 و 148
مزمور 34 و 81 و 107
مزمور 33 و 89 و 96

مزمور 66 و 99 و 145
مزمور 23 و 42 و 51

مزمور 32 و 111 و 130
مزمور 76 و 89 و 93
مزمور 1 و 19 و 119

مزمور 71 و 97 و 113
مزمور 104 و 139 و 143



5ای خداوند، تو زمين  را بر اساسش  استوار كردی تا هرگز از مسيرش  منحرف  
نشود. 6درياها همچون  ردايی آن  را دربرگرفت  و آب  درياها كوه ها را پوشاند. 
7اما آبها از هيبت  صدای تو گريختند و پراكنده  شدند. 8به  فراز كوه ها بر آمدند و 
به  دشت ها سرازير شده ، به  مكانی كه  برای آنها ساخته  بودی، جاری شدند. 9برای 

درياها حدی تعيين  نموده ای تا از آنها نگذرند و زمين  را دوباره  نپوشانند.
10در دره ها، چشمه ها بوجود آورده ای تا آب  آنها در كوهپايه ها جاری شود. 

11تمام  حيوانات  صحرا از اين  چشمه ها آب  می نوشند و گورخرها تشنگی خود 

را برطرف  می سازند. 12پرندگان  بر شاخه های درختان  النه  می سازند و آواز 
می خوانند. 13از آسمان  بر كوه ها باران  می بارانی و زمين  از نعمت های گوناگون  
تو پر می شود. 14و15نباتات  را برای خوراک حيوانات ، و درختان  ميوه دار و 
سبزيجات  و غالت  را برای استفاده  انسان ، از زمين  می رويانی تا انسان  بتواند 

شراب  و روغن  و نان  برای خود تهيه  كند و شاد و نيرومند باشد.
16درختان  سرو لبنان  كه  تو ای خداوند، آنها را كاشته ای سبز و خرمند. 17مرغان  

هوا در درختان  سرو النه  می سازند و لک لک ها بر شاخه های درختان  صنوبر. 
18كوه های بلند، چراگاه  بزهای كوهی است  و صخره ها، پناهگاه  خرگوش ها.

19ماه  را برای تعيين  ماه های سال  آفريدی و آفتاب  را برای تعيين  روزها. 20به  

النه های  از  حيوانات  وحشی  همة  تاريكی شب   در  می شود.  تو شب   فرمان  
خود بيرون  می آيند. 21شيربچگان  برای شكار غرش  می كنند و روزی خود را 
از خدا می خواهند. 22هنگامی كه  آفتاب  طلوع  می كند، آنها به  النه های خود 
برمی گردند و می خوابند. 23آنگاه  انسانها برای كسب  معاش ، از خانه  بيرون  

می روند و تا شامگاه  كار می كنند.
24خداوندا، كارهای دست  تو چه  بسيارند. همه  آنها را از روی حكمت  انجام  

داده ای. زمين  از مخلوقات  تو پر است . 25در درياهای بزرگی كه  آفريده ای 
جانوران  بزرگ  و كوچک به  فراوانی يافت  می شوند. 26نهنگان  در درياها بازی 

می كنند و كشتی ها بر سطح  آنها روانند.
به  آنها بدهی. 28تو روزی  تا تو روزی شان  را  منتظرند  27تمام  مخلوقات  تو 

آنها را می رسانی و آنها را سير می كنی. 29هنگامی كه  روی خود را از آنها 
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104:5  زمين  همچون  دستگاهی  کار می کند که  به  طرز  
زيبا و استادانه ای  ساخته  شده  است . خدا خودش  آن  را نگاه  
می دارد. همان  قدرتی  که  زمين  را استوار نگاه  می دارد،  ما 

ايمانداران  را نيز در اتحاد با هم  نگاه  می دارد.
104:24  خلقت  از تنوع  چشمگيری  برخوردار است ؛ اين  
امر بيانگر غنای  قوه  خالقه  خدای  پرمهر ما و نيکويی  و 
حکمت  او است . وقتی  به  طبيعت  اطراف  خود می نگريد،  

خدا را به خاطر خالقيتش  شکر گوييد. با نگاه  تازه ای  به  مردم  
بنگريد و هر يک  از آنها را خلقت  منحصربه فرد خدا بدانيد،  

خلقتی  با استعدادها و توانايی ها و عطيه های  خاص  خود.
104:29  مزمور 105 حاکميت  خدا را بر تاريخ  بيان  می کند،  
در حاليکه  مزمور 104 از حاکميت  خدا بر تمام  خلقت  سخن  
می گويد. خدا بر تمام  هستی  قدرت  مطلق  و نامحدود دارد. او 
می آفريند،  و آفرينش  خود را حفظ  می کند،  و بر آن  حاکميت  



برمی گردانی مضطرب  می شوند؛ و وقتی جان  آنها را می گيری، می ميرند و 
بخاكی كه  از آن  ساخته  شده اند، برمی گردند. 30اما زمانی كه  به  مخلوقات  جان  

می بخشی، زنده  می شوند و به  زمين  طراوت  می بخشند.
31شكوه  و عظمت  خداوند جاودانی است  و او از آنچه  آفريده  است  خشنود 

لمس   را  كوه ها  می لرزد؛  زمين   و  می كند  نگاه   زمين   به   32خداوند  می باشد. 
می نمايد و دود از آنها بلند می شود.

33تا زنده ام ، خداوند را با سرود پرستش  خواهم  كرد و تا وجود دارم  او را 

ستايش  خواهم  نمود. 34باشد كه  او از سرود من  خشنود شود، زيرا او سرچشمه  
همة خوشی های من  است . 35باشد كه  همة گناهكاران  نابود شوند و بدكاران  

ديگر وجود نداشته  باشند.
ای جان  من ، خداوند را ستايش  كن ! سپاس  بر خداوند باد!

اعمال  عظيم  خدا برای  هدايت  قوم اسرائيل  به  سرزمين  موعود.  موضوع: 
به  ياد آوردن  معجزات  او ما را تشويق  می کند که  پيوسته  در 

اتحاد با او زندگی  کنيم .
داود نویسنده: 

خداوند را بسبب  كارهای شگفت انگيزش  سپاس  گوييد. كارهای  105 
بستاييد و دربارة  را  2او  تعريف  كنيد.  قوم ها  برای ساير  را  او 
كارهای شگفت انگيزش  تفكر نماييد. 3ای طالبان  خداوند به  او افتخار كنيد. 

دل  شما هميشه  شاد باشد. 4از او كمک بخواهيد و پيوسته  او را طلب  كنيد.
كارهای  خداوند،  برگزيدة  بندگان   ای  يعقوب ،  و  ابراهيم   فرزندان   5و6ای 
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حز 37: 9
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104:32

خرو 19: 18
داو 5: 5
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1توا 16: 8ـ22، 34

105:2
مز 98: 5
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دارد. وقتی  به  قدرت  خدا پی  می بريم ،  اطمينان  حاصل  می کنيم   
که  او می تواند نيازهای  زندگی مان  را بر آورده  سازد.

104:30  امروزه ،  بسياری  از مردم  آنقدر گستاخ اند که  فکر 
می کنند نيازی  به  خدا ندارند. اما هر نََفس  ما به  روحی  که  او 
در ما دميده  ،  بستگی  دارد )پيدايش  2: 7 ؛ 3: 19 ؛ ايوب  33: 4 ؛ 
34: 14و15 ؛ دانيال  5: 23(. ما نه  تنها برای  زندگی  کردن  به  
خدا وابسته ايم ،  بلکه  بايد از او بخواهيم  که  درباره  نقشه هايی  

که  برای  هر روِز ما دارد،  بيشتر به  ما تعليم  دهد.
105:1بب  15 آيه  اول  اين  مزمور در اول  تواريخ  16: 7ـ22 
نيز آمده  است  که  شرح  می دهد داود چگونه  صندوق  عهد را 
به  اورشليم  آورد. سه  مزمور ديگر،  يعنی  مزامير 78و106و136 

نيز سرودهايی  در شرح  تاريخ  قوم اسرائيل  می باشند.
105:4  حتی  وقتی  احساس  می کنيد خدا دور است ،  بر 
طلبيدن  او پافشاری  کنيد. خدا به  کسانی  که  صادقانه  در 
جستجوی  او هستند،  پاداش  می دهد )عبرانيان  11: 6(. عيسی  

بيابيد« )متی  7: 7(. داود  تا  وعده  داد و فرمود:  »بجوييد 
برای  طلبيدن  خدا روش  ارزشمندی  پيشنهاد می کند و آن  
اينکه  با راههايی  که  خدا در گذشته  برای کمک به  قومش  
به کار برده ،  آشنا شويم . در کتاب مقدس  تاريخ  قوم  خدا 
ثبت  شده  است . با کند و کاو  در کتاب مقدس ،  خدای  با 

محبتی  را خواهيم  يافت  که  منتظر ما است  تا او را بيابيم .
105:5و6  قوم  اسرائيل ،  يعنی  مردمی  که  خدا از طريق  
نسل   از  فرمود،   آشکار  بشريت   بر  را  خود  احکام   آنها 
ابراهيم  هستند. خدا ابراهيم  را بر گزيد و وعده  داد که  نسل  
او در سرزمين  کنعان  )که  امروز فلسطين ناميده  می شود( 
زندگی  خواهند کرد و تعدادشان  قابل  شمارش  نخواهد بود 
)پيدايش  17: 6ـ8(. پسر ابراهيم  اسحاق  بود و پسر اسحاق  
نيز يعقوب . اين  سه  مرد پارترياخ ها يا بنيان گذاران  بنی  
اسرائيل  محسوب  می شوند. خدا آنها را به خاطر ايمانشان  

برکت  داد )ر.ش . به  عبرانيان  11: 8ـ21(.



شگفت انگيز و داوريهای او را به  ياد آوريد! 7»يهوه « خدای ما است  و سراسر 
جهان  را داوری می كند. 8و9او تا ابد به  عهدی كه  با ابراهيم  بسته  و سوگندی كه  
برای اسحاق  خورده  است ، اگر چه  هزار پشت  هم  بگذرد، وفادار خواهد ماند. 
10و11اين  است  عهد جاودانی او با اسرائيل  كه  فرمود: »سرزمين  كنعان  را به  شما 

خواهم  بخشيد تا ميراث  شما شود.« 12خداوند اين  وعده  را هنگامی به  اسرائيل  
داد كه  هنوز قومی كوچک بودند و در كنعان  در غربت  بسر می بردند، 13در 
ميان  قبايل  سرگردان  بودند و از يک ديار به  دياری ديگر می رفتند. 14و15اما 
خداوند نگذاشت  كسی بر آنها ظلم  كند. او حتی پادشاهان  را بخاطر آنها هشدار 
داده ، گفت : »بر برگزيدگان  من  دست  دراز نكنيد و به  انبيای من  آزار نرسانيد.« 
16خداوند در كنعان  خشكسالی پديد آورد و قحطی تمام  سرزمين  آنجا را فرا 

گرفت . 17او پيش  از آن  يوسف  را به  مصر فرستاده  بود. برادران  يوسف  او را 
همچون  برده  فروخته  بودند. 18پاهای يوسف  را به  زنجير بستند و گردن  او را 
در حلقة آهنی گذاشتند. 19او در زندان  ماند تا زمانی كه  پيشگويی اش  به  وقوع  

پيوست . در زندان  خداوند صبر و بردباری او را آزمود.
20آنگاه ، فرعون  دستور داد تا يوسف  را از زندان  بيرون  آورده ، آزاد سازند. 

بزرگان   بر  22تا  نمود  ناظر خانة خود و حاكم  سرزمين  مصر  را  او  21سپس  

مملكت  فرمان  راند و مشايخ  را حكمت  آموزد.
به  مصر رفتند و در آن  سرزمين  ساكن  شدند.  فرزندانش   يعقوب  و  23آنگاه  

24خداوند قوم  خود را در آنجا بزرگ  ساخت  و آنها را از دشمنانشان  قوی تر 

كرد. 25اما از طرف  ديگر، خداوند كاری كرد كه  مصری ها بر قوم  او ظلم  كنند 
و ايشان  را بردة خود سازند. 26سپس  بندگان  خود موسی و هارون  را كه  برگزيده  
بود، نزد بنی اسرائيل  فرستاد. 27موسی و هارون ، كارهای شگفت انگيز و معجزات  
خدا را در مصر به  ظهور آوردند. 28خدا سرزمين  مصر را با تاريكی پوشانيد 
اما مصريان  فرمان  خدا را مبنی بر آزادسازی قوم  اسرائيل  اطاعت  نكردند. 29او 

آبهای ايشان  را به  خون  مبدل  ساخت  و همة ماهيانشان  را كشت .
30زمين  آنها وحتی قصر فرعون  پر از قورباغه  شد. 31به  امر خداوند انبوه  پشه  و 

مگس  در سراسر مصر پديد آمد. 32بجای باران ، تگرگ  مرگبار و رعد و برق  بر 
زمين  مصر فرستاد 33و باغهای انگور و تمام  درختان  انجير مصری ها را از بين  برد.

امر فرمود و ملخ های بی شماری پديد آمدند و تمام  گياهان  و  34و35خداوند 

محصوالت  مصر را خوردند. 36او همة پسران  ارشد مصری ها را كشت .
37سرانجام  بنی اسرائيل  را در حاليكه  طال و نقره  فراوانی با خود برداشته  بودند، 

صحيح  و سالم  از مصر بيرون  آورد. 38مصريان  از رفتن  آنها شاد شدند، زيرا 
از ايشان  ترسيده  بودند.
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39خداوند در روز بر فراز قوم  اسرائيل  ابر می گسترانيد تا آنها را از حرارت  

آنها  به   تا  می بخشيد  ايشان   به   آتش   شب ،  در  و  نگاهدارد  محفوظ   آفتاب  
روشنايی دهد. 40آنها گوشت  خواستند و خداوند برای ايشان  بلدرچين  فرستاد 
و آنها را با نان  آسمانی سير كرد. 41او صخره  را شكافت  و از آن  آب  جاری 
شد و در صحرای خشک و سوزان  مثل  رودخانه  روان  گرديد. 42زيرا خداوند 
او را بركت   ابراهيم  داده  بود كه  نسل   بندة خويش   به   اين  وعدة مقدس  را 

دهد.
43پس  او قوم  برگزيدة خود را در حاليكه  با شادی سرود می خواندند از مصر 

بيرون  آورد، 44و سرزمين  قومهای ديگر را با تمام  محصوالتشان  به  آنها بخشيد 
45تا در آن  سرزمين  نسبت  به  وی وفادار مانده ، از دستوراتش  اطاعت  نمايند. 

خداوند را سپاس  باد!

سرودی  در باب  توبه  ملی  به هنگام  بازگشت  قوم  يهود از اسارت   موضوع: 
بابل . علی رغم  فراموش کاری  و سرکشی  و خودسری  ما،  خدا 

صبورانه  ما را از مشکالت  رهايی  می بخشد.
ناشناس  نویسنده: 

و  106  است   مهربان   او  كه   زيرا  گوييد،  سپاس   و  حمد  را  خداوند 
رحمتش  جاودانی! 2كيست  كه  بتواند تمام  كارهای بزرگی را 
كه  خداوند انجام  داده  است  بيان  كند و شكر و سپاس  او را آنچنان  كه  بايد و 

شايد، بجا آورد؟ 3خوشابحال  آنانی كه  با انصاف  و درستكار هستند.
4و5ای خداوند، هنگامی كه  بر قوم  خود رحمت  می فرمايی و آنها را نجات  
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ما کمک  می کند که    به   105:45  هر روز صبح ،  خدا 
برای  راه  نامعلومی  که  پيش  رو داريم ،  آماده  شويم . او اين  
کار را از طريق  کتاب مقدس  انجام  می دهد؛ وقتی  آن  را 
می خوانيم  و می بينيم  که  او در گذشته  برای  خداترسان  چه  
کارهايی  انجام  داده ،  برای  رويارويی  با آينده  خود آمادگی  
می يابيم . وقتی  از ميان  صفحات  کالم  خدا به  حقايق  الهی  
فرا می گيريم  که  چگونه  وفادار و مطيع   دست  می يابيم ،  
باشيم ،  و در می يابيم  که  آينده  آن  طور که  بعضی  اوقات  
به نظر می رسد،  نامعلوم  نيست . وقتی  حقايق  بيشتری  درباره  
خدا می آموزيم ،  يقين  حاصل  می کنيم  که  خدا با ما است  و 

نيازی  نيست  که  از فردا بترسيم .
106:1  مزمور 105 خالصه ای  بود از وفاداری  خدا در طول  
تاريخ ،  در حالی  که  مزمور 106 خالصه ای  است  از شرارت  
انسان  در طول  تاريخ . مزمور 105 رويدادهايی  را که  تا 
خروج  از مصر اتفاق  افتاد،  شامل  می شد )خروج  5ـ14(؛ 

مزمور 106 رويدادهای  پس  از خروج  از مصر تا وقايعی  
بر  در  می شود،   بابل   در  اسارت   به   مربوط   ظاهرًا  که   را 

می گيرد )2پادشاهان  25(.
106:2  اگر زمانی  بخواهيم  فهرست  همه  معجزات  موجود 
در کتاب مقدس  را تهيه  کنيم ،  حيرت  خواهيم  کرد. اين  
معجزات  تمامی  جوانب  زندگی  را در بر می گيرند. هر چه  
بيشتر درباره  کارهای  بزرگ  خدا فکر کنيم ،  بيشتر به  ارزش  
معجزاتی  که  او در زندگی  ما انجام  داده  است  پی  خواهيم  
برد. تولد ما،  رشد شخصيتی مان ،  خانواده  و دوستاِن مهربان ،  
و  جسم   شفای   حساس ،   دوره های   در  خاص   هدايت های  
روح ،  رستگاری ،  و... همه  اينها معجزات  خدا در زندگی  
ما هستند. اگر فکر می کنيد که  هرگز معجزه ای  نديده ايد،  
به  زندگی  خود دقيق تر نگاه  کنيد؛ در آن  صورت ،  مداخله  
نيرومندانه  و پرمهر او را در زندگی  خود مشاهده  خواهيد 

کرد. خدا امروز نيز معجزات  عظيم  انجام  می دهد!



می دهی مرا نيز به  ياد آور و نجات  بده  تا سعادت  برگزيدگان  تو را ببينم  و با 
قوم  تو شادی كنم  و در فخر آنها شريک باشم .

7اجدادمان   بوده ايم .  بدكار  و  اجداد خود گناه  كرده ايم ؛ شرور  مانند  نيز  6ما 

معجزات  تو را در مصر درک ننمودند. آنها محبت  و رحمت  تو را فراموش  
كردند و در كنار دريای سرخ  از اطاعت  تو سر باز زدند. 8ليكن  تو، همانگونه  
بدين  وسيله  قدرت  خود را  نجات  دادی و  بودی، آنها را  كه  وعده  فرموده  
آشكار ساختی. 9دريای سرخ  را امر فرمودی و خشک گرديد و بنی اسرائيل  را 
هدايت  كردی تا از ميان  دريا كه  همچون  بيابان ، خشک شده  بود گذر كنند. 
10آنها را از دست  دشمنانشان  رهانيدی و آزاد ساختی. 11همه  دشمنان  آنها در 

دريا غرق  شدند و حتی يكی از آنها نيز زنده  نماند.
12آنگاه  قوم  خداوند، به  او ايمان  آوردند و او را با سرود ستايش  كردند. 13ولی طولی 

نكشيد كه  معجزاتش  را فراموش  كردند و بدون  مشورت  با او به  راه  خود ادامه  دادند. 
14آنها با خواسته های نفسانی خود، خدا را در صحرا امتحان  كردند. 15خدا هم  آنچه  را 

كه  خواستند به  ايشان  داد، ولی آنها را به  بيماری سختی مبتال ساخت .
16بنی اسرائيل  در صحرا به  موسی و هارون ، پيشوايان  برگزيده  خداوند، حسد بردند. 

17آنگاه  زمين  دهان  گشود و »داتان « و »ابيرام « را با خاندانشان  فرو برد، 18و 

آتش  از آسمان  بر طرفداران  ايشان  افروخته  شد و آن  مردم  شرور را سوزانيد.
19بنی اسرائيل  در دامنه  كوه  سينا بُتی گوساله  شكل  از طال ساختند و آن  را 
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106:13ـ15  قوم  اسرائيل  در بيابان  آنقدر به  فکر دريافت  
خوراک  و آب  بودند که  ديگر توجهی  به  خواست  خدا 
فکر کسب  رضايت  جسمانی  و  در  بيشتر  آنها  نداشتند. 
آنی  بودند تا رضايت  پايدار روحانی . آنها آنچه  را که  به  
صالحشان  بود نخواستند،  و از توکل  به  لطف  و عنايت  

خدا امتناع  ورزيدند )اعداد 11: 18ـ33(.

را  ما  اگر زياد گله  و شکايت  کنيم ،  شايد خدا خواسته  
به  ما عطا کند،  حتی  اگر به  مصلحت  غايی  ما نباشد. اگر 
خدا به  دعايتان  پاسخ  مثبت  نمی دهد،  احتمااًل به  اين  دليل  
است  که  می داند که  اجابت  آن  به  نفعتان  نيست . به  لطف  

و عنايت  خدا اعتماد کنيد.

مزامير تاريخی  برای  مخاطبين  اوليه شان ،  يادآور کارهای  عظيم  خدا در گذشته  برای  حمايت  از تاریخدرکتابمزامیر
قوم اسرائيل  بود. اين  سروده های  تاريخی  به منظور انتقال  درسهای  مهم  به  نسل های  آينده  نوشته  
شد. در اين  مزامير از وعده های  متعددی  که  خدا داده  و صادقانه  به  آنها عمل  کرده  بود،  تجليل  

به عمل  آمده  است ؛ همچنين  بی وفايی  قوم  اسرائيل  به  خدا تشريح  شده  است .
برای  مطالعه  اين  تاريخ  کهن ،  بايد مد نظر داشته  باشيم  که  قوم  خدا چگونه  هميشه  در درس  
عبرت  گرفتن  از گذشته  قصور می ورزيدند. آنان  بارها و بارها شاهد وفاداری  و بخشايش  خدا 
بودند،  اما هر بار از آنها رو بر می گردانند و بار ديگر در گناه  فرو می رفتند. خدا می تواند از 
اين  مزامير استفاده  کند تا به  ما خاطر نشان  سازد که  چطور ما نيز اغلب  عينًا همان  کار را 
می کنيم ؛ با اينکه  همه  امور ما را به  اين  سمت  سوق  می دهد که  برای  خدا زندگی  کنيم ،  اما ما 
برای  همه  چيز زندگی  می کنيم  جز برای  خدا. اگر به  کالم  خدا توجه  بيشتری  مبذول  می داشتيم ،  

در زندگی  خود مرتکب  اين  همه  اشتباه  نمی شديم .
مزامير تاريخی  منتخب  از اين  قرارند:  68،  78،  95،  105،  106،  111،  114،  135،  136،  149.



پرستش  كردند. 20آنها بجای عبادت  خدای پرجالل ، مجسمه  گاو را پرستش  
و  شمردند  خوار  را  خود  دهنده   نجات   خدای  ترتيب ،  اين   21و22به   نمودند. 
كارهای شگفت انگيز او را در مصر و دريای سرخ  فراموش  كردند. 23آنگاه  
خداوند خواست  ايشان  را هالک كند، ولی خادم  برگزيده  او موسی به  شفاعت  

برخاست  و التماس  نمود كه  از نابود كردن  آنها بگذرد.
24بنی اسرائيل  نمی خواستند وارد سرزمين  موعود شوند، چون  به  وعده  خدا كه  

گفته  بود آن  زمين  را به  ايشان  می دهد، ايمان  نداشتند. 25آنها در خيمه های 
26از  نمی دادند.  دستورات  خداوند گوش   به   و  می كردند  پيوسته  غرغر  خود 
اين  رو، خداوند خواست  ايشان  را در صحرا نابود كند، 27و فرزندانشان  را در 

سرزمينهای بيگانه  پراكنده  و آواره  سازد.
28بنی اسرائيل  در »فغور« به  پرستش  بت  بعل  پرداختند و از گوشت  قربانی هايی 

كه  به  بت های بی جان  تقديم  می شد، خوردند. 29با اين  رفتار خود، خشم  خداوند را 
برانگيختند كه  بسبب  آن  بيماری وبا دامنگير آنها شد. 30آنگاه  »فينحاس « برخاسته ، 
افراد مقصر را مجازات  نمود و وبا قطع  گرديد. 31اين  كار نيک فينحاس  در نزد خدا 

هرگز فراموش  نخواهد شد و تمام  نسل ها او را به  نيكی ياد خواهند كرد.
32بنی اسرائيل  در كنار چشمة »مريبه «، خداوند را خشمگين  ساختند، چنانكه  

حتی موسی بخاطر آنها از ورود به  سرزمين  كنعان  محروم  شد. 33زيرا چنان  
موسی را به  ستوه  آوردند كه  او غضبناک شده ، سخن  ناشايست  بزبان  راند.

34آنها، قومهايی را كه  خداوند گفته  بود از بين  ببرند، نكشتند، 35بلكه  با آنها 

وصلت  نمودند و از كارهای بد ايشان  پيروی كردند. 36بت های آنها را پرستش  
نمودند و با اين  كار، خود را محكوم  به  مرگ  كردند. 37اسرائيلی ها، پسران  
و دختران  خود را برای بت ها قربانی كردند. 38خون  فرزندان  بی گناه  خود را 
برای بت های كنعان  ريختند و زمين  موعود را با خون  آنها ناپاک ساختند. 
39با اين  كارها، خود را آلوده  كردند و به  خدا خيانت  ورزيدند. 40بنابراين ، 

خشم  خداوند بر بنی اسرائيل  افروخته  شد و او از آنها بيزار گرديد. 41آنها را 
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106:34ـ39  قوم  اسرائيل  هميشه  از حافظ  و روزی دهنده   
آن   ديدن   از  پس   چگونه   آنها  می گرداندند.  بر  رو  خود 
معجزات  عظيم ،  توانستند از خدا رو بر گردانند و بتهای  آن  
سرزمين  را بپرستند؟ ما نيز معجزات  عظيم  خدا را ديده ايم ،  
اما بعضی  اوقات  می بينيم  که  بتهای  دنيا ما را به سوی  خود 
می کشند،  بت  قدرت ،  آسايش ،  شهرت ،  شهوت  و لذت . همان  
طور که  بنی اسرائيل  خدا را فراموش  کردند،  ما نيز مستعد آن  
هستيم  که  او را فراموش  کنيم  و آلوده  دنيای  فاسد اطرافمان  
شويم . همه  کارهايی  را که  خدا برای  شما انجام  داده  به  ياد 

آوريد تا ديگر »لذايذ« دنيا شما را از خدا دور نسازد.

106:40ـ42  چرا خدا اجازه  می دهد که  قومش  از سوی  
نيروهای  بت پرست  و بدکارتر از خودشان  مورد مجازات  واقع  
شوند؟ آنچه  مهم  است ،  خوِد مجازات  است ،  نه  وسيله  آن . 
وقتی  پيروان  خدا از او رو بر می گردانند و منحرف  می شوند،  
نبايد تعجب  کنند که  مورد مجازات  قرار می گيرند. ما نه  
روش  مجازات  را تعيين  می کنيم  و نه  بايد از آن  شکايت  کنيم . 
وظيفه  ما اين  است  که  پيغامی  را که  خدا می خواهد از طريق  

مجازات  به  ما بدهد،  دريافت  داريم  و به سوی  او باز گرديم .
اجازه   اسرائيلی ها  به   کمک   برای   خدا  106:40ـ42  
ما می تواند  فرود آيد. مشکالت   ايشان   بر  داد مشکالت  



بدست  قوم هايی كه  از ايشان  نفرت  داشتند، سپرد تا بر آنها حكمرانی كنند. 
42دشمنانشان  بر آنها ظلم  كردند و ايشان  را خوار و ذليل  ساختند.

43خداوند بارها بنی اسرائيل  را از دست  دشمنانشان  نجات  بخشيد، ولی آنها هر بار بر 

ضد او شوريدند و در گناهان  خود بيشتر غرق  شدند. 44با وجود اين ، هنگامی كه  
فرياد برآوردند، خداوند به  داد ايشان  رسيد و به  درماندگی آنها توجه  نمود. 45او 
وعده ای را كه  به  ايشان  داده  بود، به  ياد آورد و بسبب  رحمت  فراوانش ، آنها را 

مجازات  نكرد. 46او دل  اسيركنندگان  آنها را به  رقت  آورد تا به  آنها رحم  كنند.
47ای خداوند، ما را نجات  ده . ما را از ميان  قومها، به  سرزمين  خودمان  برگردان  

تا نام  مقدس  تو را حمد گوئيم  و با شادی تو را ستايش  كنيم .
48خداوند، خدای اسرائيل ، از حال  تا ابد متبارک باد. همه  مردم  اسرائيل  بگويند: 

»آمين ! خدا را سپاس  باد!«

هـ-کتابپنجممزامیر)107:1تا150:6(
بر را پرهیزکارانه زندگی برکات میستایند، را خدا اعمال مزامیر این سرایندگان
میشمارند،خدارابهخاطررهاییسپاسمیگویند،واورابرایکالمشگفتانگیزش
میستایند.اینمزامیربهمایادآوریمیکنندکهکاملترینقربانیایکهمیتوانیمبه

خداتقدیمکنیم،زندگیوفادارانهوفرمانبردارانهمااست.

سپاس  از خدا بايد همواره  بر زبان  کسانی  باشد که  به  دست  او  موضوع:  
رهايی  يافته اند. اين  مزمور برای  تجليل  از بازگشت  يهوديان  از 

تبعيِد بابل  نوشته  شده  است .
ناشناس  نویسنده: 

خداوند را حمد گوييد، زيرا او مهربان  است  و رحمتش  تا ابد  107 
باقی است .
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ثمربخش  باشد زيرا )1( ما را فروتن  می سازد؛ )2( ما را  
دوباره   و  باز می دارد  دنيا  به  وسوسه های   از جذب  شدن  
ما را به سوی  خدا باز می گرداند؛ )3( به  دعاهای  ما جان  
می بخشد؛ )4( به  ما اجازه  می دهد بيشتر طعم  وفاداری  خدا 
را بچشيم ؛ )5( ما را بيشتر به  خدا متکی  می سازد؛ )6( ما 
را تشويق  می کند که  تسليم  نقشه ای  شويم  که  خدا برای  
زندگی  ما دارد؛ و )7( ما را ترغيب  می کند تا با کسانی  

که  در مشکل  هستند،  مهربانتر باشيم .
106:44ـ46  اين  تصوير زيبايی  است  از لطف  خدا نسبت  
به  قومش ،  قومی  که  فقط  سزاوار مجازات  بود. خوشبختانه ،  
وفاداری  خدا نسبت  به  ما،  به  اندازه  وفاداری  ما نسبت  به  او 
نيست . خدا با فرستادن  پسرش  و مرگ  او در راه  گناهان  

ما،  به  ما لطف  فرمود. اگر او اين  کار را زمانی  انجام  داد 
که  ما هنوز گناهکار بوديم ،  چقدر بيشتر حاال که  فرزندان  

او هستيم ،  به  ما لطف  خواهد داشت ؟
107:1  اين  مزمور از چهار گروه  مختلف  از مردمی  سخن  
می گويد که  در تنگنا هستند و بيان  می دارد که  چگونه  
)107: 3ـ6(،   آوارگان   است :   داده   رهايی   را  ايشان   خدا 
زندانی ها )107: 10ـ16(،  افراد نادان  که  گرفتار نادانی های  
و  پريشان   که   کسانی   و  )107: 17ـ20(،   می شوند  خود 
سرگردانند )107: 23ـ30(. مصيبت  ما هر چقدر هم  بزرگ  
او  بيابد.  راهی   ما  به   برای  کمک   است   قادر  خدا  باشد،  
نسبت  به  کسانی  که  در تنگنا هستند،  بامحبت  و مهربان  

می باشد.



2كسانی كه  توسط  خداوند نجات  يافته اند به  همه  اعالم  كنند كه  خداوند آنها را 

از دست  دشمنانشان  نجات  داده  است  3و آنها را از سرزمينهای بيگانه ، از مشرق  و 
مغرب ، شمال  و جنوب ، به  سرزمين  خودشان  باز گردانيده  است . 4بنی اسرائيل  در 
صحرا آواره  و سرگردان  بودند و جای معينی برای سكونت  نداشتند، 5گرسنه  و 
تشنه  بودند و جانشان  به  لب  رسيده  بود. 6و7آنگاه  در گرفتاری خود نزد خداوند 
فرياد برآوردند و او ايشان  را از همة گرفتاريهايشان  رهانيد و ايشان  را از راه  
راست  به  سرزمينی هدايت  كرد كه  بتوانند در آن  زندگی كنند. 8پس  بايد از 
خداوند، بسبب  رحمتش  و كارهای بزرگی كه  در حق  ايشان  انجام  داده  است ، 

تشكر كنند. 9او جان  تشنه  و گرسنه  را با نعمتهای خوب  سير می كند.
و  اسير  اهانت  كردند،  او  به   و  سرپيچيدند  دستورات  خدا  از  كه   10و11آنانی 

بار مشقت   آنها در زير  افكند. 12پشت   آنها سايه   بر  زندانی شدند و مرگ  
خم  شد و سرانجام  افتادند و كسی نبود كه  ايشان  را ياری كند. 13آنگاه  در 
گرفتاری خود نزد خداوند فرياد برآوردند و او آنها را از همه  گرفتاريهايشان  
رهانيد. 14آنها را از مرگی كه  بر آنها سايه  افكنده  بود رهانيد و زنجيرهای 

اسارت  ايشان  را پاره  كرد.
15پس  بايد از خداوند، بسبب  رحمتش  و كارهای  بزرگی كه  در حق  آنها انجام  

داده  است ، تشكر كنند. 16او درهای برنجين  زندانها را می شكند و زنجيرهای 
اسارت  را پاره  می كند.

17افراد نادان ، بسبب  رفتار شرارت بار و آلوده  به  گناه  خود، ضعيف  و بيمار 

شدند، 18اشتهای خود را از دست  دادند و جانشان  به  لب  گور رسيد. 19آنگاه  در 
اين  گرفتاری خود، نزد خداوند فرياد برآوردند و او ايشان  را از گرفتاريهايشان  
رهايی بخشيد. 20او با كالم  خود آنها را شفا بخشيد و ايشان  را از مرگ  نجات  
داد. 21پس  بايد خداوند را بسبب  رحمتش  و كارهای بزرگی كه  در حق  ايشان  
انجام  داده  است ، سپاس  گويند. 22بايد با تقديم  قربانی از او تشكر كنند و با 

سرودهای شاد كارهايی را كه  كرده  است  اعالم  نمايند.
23برخی به  كشتی سوار شده ، به  دريا رفتند و به  كار تجارت  مشغول  شدند. 

24آنان  قدرت  خداوند را ديدند و كارهای شگرف  او را در اعماق  درياها مشاهده  

نمودند. 25به  امر او بادی شديد ايجاد شد و دريا را طوفانی ساخت ، 26چنانكه  
كشتی ها دستخوش  امواج  گرديدند و باال و پايين  می رفتند. سرنشينان  آنها، از 
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107:2  خدا کارهای  زيادی  برای  ما انجام  داده  است ،  و  
ما چيزهای  زيادی  داريم  که  به خاطر آنها از او تشکر کنيم  
ما می خواهد که  کارهای   از  او  به  مزمور 103(.  )ر.ش . 
از  بيش   اين  آيه   اعالم  کنيم .  به  همه   او را  شگفت انگيز 
را  حقيقت   اين   دادن ،   شهادت   برای   باشد  حکمی   آنکه  

بيان  می دارد که  کسانی  که  واقعًا در حضور خدا زندگی  
می کنند،  نخواهند توانست  اين  تجربه باشکوه  را فقط  برای  
خود نگاه  دارند و آن  را به  ديگران  بازگو نکنند )همچنين  

ر.ش . به  اعمال  1: 8 ؛ 2قرنتيان  5: 18ـ20(.



ترس  نيمه  جان  شدند 27و مثل  مستان ، تلوتلو خورده ، گيج  و سرگردان  بودند. 
28آنگاه  در اين  گرفتاری خود نزد خداوند فرياد برآوردند و او ايشان  را از اين  

گرفتاری رهايی بخشيد. 29خداوند طوفان  را آرام  و امواج  دريا را ساكت  ساخت . 
30آنها شاد شدند زيرا از خطر رهايی يافته  بودند، و سرانجام  بسالمت  به  بندر مراد 

خود رسيدند. 31پس  آنها نيز بايد خداوند را بسبب  رحمتش  و كارهای بزرگی 
كه  در حق  ايشان  انجام  داده  است ، سپاس  گويند. 32بايد عظمت  خداوند را در بين  

جماعت  اسرائيل  اعالم  كنند و نزد بزرگان  قوم ، او را ستايش  نمايند.
33خداوند رودخانه ها را به  خشكی مبدل  ساخت  و چشمه های آب  را خشک 

كرد. 34زمين  حاصلخيز را به  شوره زار تبديل  نمود، زيرا ساكنان  آن  شرور 
از  پر  و  حاصلخيز  را  خشک  و  شوره زار  زمين های  ديگر  بار  35اما  بودند. 
چشمه های آب  نمود. 36و37گرسنگان  را در آن  اسكان  داد تا شهرها بسازند، 
كشت  و زرع  كنند و تاكستانها ايجاد نمايند. 38خداوند آنها را بركت  داده ، 

فرزندان  بسياری به  ايشان  بخشيد، و نگذاشت  رمه ها و گله هايشان  كم  شوند.
39هنگامی كه  قوم  خداوند در زير ظلم  و ستم  رو به  نابودی می رفتند، 40خداوند 

كسانی را كه  بر قومش  ظلم  می كردند خوار و ذليل  ساخت  و آنها را در ميان  
ويرانه ها، آواره  و سرگردان  كرد. 41او قوم  فقير و درماندة خود را از زير بار 
سختيها رهانيد و فرزندان  و گله های ايشان  را افزونی بخشيد. 42نيكان  اين  را 

ديده ، شاد خواهند شد اما بدكاران  خاموش  خواهند شد.
43خردمندان  دربارة اينها فكر كنند و رحمت  و محبت  خداوند را به  ياد داشته  

باشند.

پيروزی  با قوت  خدا. با کمک  خدا می توانيم  کارهايی  بيش  از  موضوع: 
حد تصورمان  انجام  دهيم .

داود نویسنده:  

ای خدا، من  روحية خود را نباخته ام  و اعتماد خود را از دست   108 
نداده ام . من  سرود خواهم  خواند و تو را ستايش  خواهم  كرد. ای 
جان  من  بيدار شو! 2ای بربط  و عود من  بصدا درآييد تا سپيده  دم  را بيدار سازيم ! 
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اما   107:28ـ32  گاه  همه  چيز را مأيوس کننده  می بينيم . 
مشکالت ،  آنگاه  که  به سوی  خدا فرياد کمک  بر می آوريم ،  
می تواند ما را به  توکل  بيشتر به  او سوق  دهد. هنگامی  که  رهايی  
يافتيم ،  او را برای  نيکويی اش  سپاس  خواهيم  گفت . آنگاه  پی  
خواهيم  برد که  خدا می تواند گرفتاريهای  ما را به  خيريت  

تبديل  نمايد زيرا مشکالت ْ ايمان  ما را تقويت  می کند.
شايد  نشده اند،   رنج   متحمل   هيچگاه   که   آنان   107:43  
نتوانند خدا را به  اندازه کسانی  سپاس  گويند که  زير فشار 

سختيها رشد يافته اند. کسانی  که  عمل  دست  خدا را در 
را عميق تر درک   او  نيکويی   و  ديده اند،  محبت   تنگناها 
باشيد،   کرده   تجربه   را  شدايد  و  سختی ها  اگر  می کنند. 

می توانيد خدا را بيشتر مورد ستايش  قرار دهيد.
108:1بب  نتايج  دو مزمور در کنار هم  قرار گرفته اند تا 
اين  مزمور را به وجود آورند. پنج  آيه اول  نقل  قولی  است  
از مزمور 57: 7ـ11 و هشت  آيه بعدی  )يعنی  108: 6ـ13( 

نقل  قولی  است  از مزمور 60: 4ـ12.



3خداوندا، در ميان  مردم  تو را سپاس  خواهم  گفت  و در ميان  قومها تو را ستايش  

خواهم  كرد، 4زيرا رحمت  تو بی نهايت  عظيم  است . 5ای خدا، جالل  و شكوه  تو 
باالتر از آسمانها قرار گيرد و عظمت  تو بر تمام  جهان  آشكار شود.

6ای خدايی كه  ما را دوست  داری، با قدرت  خويش  ما را نجات  ده  و دعای 
ما را اجابت  فرما.

7خدا در خانة مقدس  خويش  سخن  گفته  و فرموده  است : »با پيروزی شهر 

شكيم  و درة سوكوت  را بين  قوم  خود تقسيم  خواهم  كرد. 8جلعاد و منسی 
از آن  من  است ؛ افرايم  كاله خود من  و يهودا عصای سلطنت  من  است . 9اما 
قوم  موآب  را مانند لگن  برای شستشو بكار خواهم  برد، بر قوم  ادوم  كفشم  را 

خواهم  انداخت  و بر فلسطين  فرياد بر خواهم  آورد.«
10و11كيست  كه  مرا برای گرفتن  شهرهای حصاردار ادوم  رهبری كند؟ ای خدا، تو 

ما را رهبری كن ؛ بلی، تو كه  اينک از ما روگردان  شده ای، ما را رهبری كن ! 12تو 
ما را درجنگ  با دشمن  كمک كن ، زيرا كمک انسان  بی فايده  است . 13با كمک تو 

ای خدا، پيروز خواهيم  شد، زيرا اين  تويی كه  دشمنان  ما را شكست  خواهی داد!

خشم  و رنجش  صالحان  از دروغگويان  و افترازنان . ما می توانيم   موضوع: 
احساسات  و تمايالت  واقعی  خود را به  خدا بيان  کنيم .

داود نویسنده: 

ای خدا و ای معبود من ، خاموش  مباش ! 2بدكاران  به  من  تهمت   109 
ناروا می زنند و حرفهای دروغ  دربارة من  می گويند. 3با نفرت  
دور مرا گرفته اند و بی سبب  با من  می جنگند. 4من  آنها را دوست  دارم  و برای 
ايشان  دعای خير می كنم ، ولی آنها با من  مخالفت  می ورزند. 5به  عوض  خوبی، 

به  من  بدی می كنند و به  عوض  محبت ، با من  دشمنی می نمايند.

108:11
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108:7  کالم  خدا مقدس  است  زيرا خدا مقدس  است .  
او هر چه  که  می گويد،  انجام  خواهد داد زيرا کالم  او و 
شخصيت  او از هم  تفکيک ناپذير هستند . اگر خدا کالم  

خود را نقض  کند،  خدا بودِن خود را نفی  کرده  است .
108:9  موآب ،  ادوم ،  و فلسطين  به  ترتيب  دشمنان  قوم 
آنها  بودند.  غرب   و  جنوب ،   شرق ،   جانب   از  اسرائيل  
نفرت   ايشان   خدای   و  اسرائيلی ها  از  زيرا  بودند  دشمن  

داشتند.
108:13  آيا دعاهای ما به اين دليل با درخواست خاتمه 
نه  فقط   يابيم ؟ داود  از شرايط  تنش زا رهايی  می يابد که 
برای  نجات ،  بلکه  برای  پيروزی  نيز دعا کرد. ما به  کمک  
خدا می توانيم  خواهان  ادامه بقای  خود شويم ؛ اما بيش  از 
آن  می توانيم  خواستار  پيروزی  شويم ! راههايی  را بيابيد که  

خدا از طريق  آنها می تواند گرفتاری  شما را فرصتی  سازد 
برای  نشان  دادن  قدرت  عظيم  خود.

109:1ـ4  بر داود اتهامات  دروغ  فراوانی  وارد آوردند 
که   همانطور  15: 3و4(،   ؛ 2سموئيل   22: 7ـ13  )1سموئيل  
مسيح  نيز قرن ها پس  از آن  تحت  حمله چنين  اتهاماتی  
داود  دعای   27: 39ـ44(.  ؛  26: 59ـ61  )متی   گرفت   قرار 
برای  دشمنانش ،  در دعای  عيسی  برای  کسانی  که  او را به  
صليب  کشيدند،  بازتاب  يافته  است  )لوقا 23: 34(. همچنين  
در اعمال  1: 20 در خصوص  مرگ  يهودا از 109: 8 نقل  

قول  شده  است .
109:4  داود خشمگين  بود از اينکه  مردمان  بدکار به  او 
افترا می زدند و در باره اش  دروغ  می گفتند و او را اينچنين  
هدف  حمالت  خود قرار می دادند. با اين حال ،  او گفت  که  



6ای خدا، دشمنم  را به  دست  داوری ظالم  بسپار و بگذار يكی از بدخواهانش  
كنار او بايستد و بر ضد او شهادت  دهد. 7بگذار او در محاكمه  مجرم  شناخته  
و  شود  كوتاه   8عمرش   گردد.  محسوب   جرم   برايش   او،  دعای  حتی  شود. 
ديگری جا و مقام  او را بگيرد. 9فرزندانش  يتيم  و زنش  بيوه  شود. 10فرزندانش  
آواره  شده ، در ميان  ويرانه های خانة خود به  گدايی بنشينند. 11طلبكاران  تمام  
دارايی او را ضبط  نمايند و بيگانگان  هر آنچه  را كه  او به  زحمت  اندوخته  
است ، تاراج  كنند. 12كسی بر او رحم  نكند و برای يتيمان  او دل  نسوزاند. 
13نسلش  بكلی از بين  برود و ديگر نامی از آنها باقی نماند. 14خداوند گناهان  

اجدادش  را به  ياد آورد و گناهان  مادرش  را نيامرزد. 15گناهان  آنها در نظر 
خداوند هميشه  بماند، اما نام  و نشان  آنها از روی زمين  محو گردد. 

16اين  دشمن  من  رحم  نداشت . او بر فقيران  و بی كسان  ظلم  می كرد و آنها 

را می كشت . 17دوست  داشت  مردم  را نفرين  كند، پس  خودش  نفرين  شود. 
نمی خواست  به  مردم  بركت  رساند، پس  خود از بركت  محروم  شود. 18و19تمام  
وجودش  به  نفرين  آلوده  بود، پس  باشد كه  نفرينهای او مانند آبی كه  می نوشد 
وارد بدنش  شود و مغز استخوانهايش  را بخورد؛ همچون  لباس  او را در برگيرد 

و چون  كمربند، به  دور او حلقه  زند.
20ای خداوند، دشمنانم  را كه  در باره  من  دروغ  می گويند و مرا تهديد به  مرگ  

می كنند، اينچنين  مجازات  كن . 21اما ای خداوند، با من  برحسب  وعده  خود 
عمل  نما و بخاطر رحمت  عظيم  خويش ، مرا نجات  ده ، 22زيرا كه  من  فقير و 
درمانده  و دل  شكسته ام ؛ 23همچون  سايه ، رو به  زوال  هستم  و مانند ملخ  از باد 
رانده  شده ام . 24از بس  روزه  گرفته ام  زانوهايم  می لرزند و گوشت  بدنم  آب  
تكان   را  سر خود  می بينند،  مرا  هرگاه   شده ام .  رسوا  دشمنان   25نزد  می شود. 

می دهند و مسخره ام  می كنند.
26ای خداوند، ای خدای من ، مرا ياری فرما؛ مطابق  رحمت  خود، مرا نجات  

بده ، 27تا بدخواهانم  بدانند كه  تو نجات  دهندة من  هستی. 28آنها مرا نفرين  
كنند، اما تو مرا بركت  بده . آنها سرافكنده  شوند، اما بنده  تو، شادمان  شود. 

29دشمنانم  شرمسار شوند و خفت  و خواری وجودشان  را دربرگيرد.
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دشمنانش  را دوست  دارد و برای  آنها دعا می کند. ما در  
عين  حال  که  بايد از بدی  متنفر باشيم  و برای  غلبه  بر آن  
بکوشيم ،  بايد همه  را دوست  داشته  باشيم  از جمله  کسانی  
ما  می دارد.  را دوست   آنان   زيرا خدا  می کنند،   بدی   که  
دعوت  شده ايم  که  از گناه  متنفر باشيم ،  اما گناهکاران  را 
دوست  بداريم . تنها با دعا کردن  برای  دشمنانمان  می توانيم  

قدرت  بيابيم  تا مانند داود عمل  کنيم .

109:6ـ20  اين  مزمور يکی  ديگر از مزامير لعن  و نفرين  
است ؛ درخواستی  است  از خدا برای  مجازات  بدکاران  )برای  
کسب  آگاهی  بيشتر در باره مزامير لعن  و نفرين ،  نگاه  کنيد 
به  توضيحات  مربوط  به  مزمور 35: 1ب ب (. داود نمی خواست  
خودش  انتقام  بگيرد،  بلکه  از خدا می خواست  که  در وعده 
خودش  مبنی  بر مجازات  بدکاران  تعجيل  کند. سخنان  داود 

سرنوشت  نهايی  همه دشمنان  خدا را نشان  می دهد.



30خداوند را بسيار سپاس  خواهم  گفت  و در بين  مردم  او را ستايش  خواهم  

ظالمان   از دست   را  ايشان   و  پشتيبانی می كند  بيچارگان   از  او  31زيرا  كرد، 
می رهاند.

اعتبارنامه مسيح  موعود. عيسی  همان  مسيح  موعود است . موضوع: 
داود نویسنده:  

خداوند، به  خداوند من  گفت : »به  دست  راست  من  بنشين  و من   110 
دشمنانت  را به  زير پاهايت  خواهم  افكند.«

2خداوند، شهر اورشليم  را پايتخت  تو قرار خواهد داد تا از آنجا بر دشمنانت  

و  تقوی  لباس   در  تو  قوم   برسی،  قدرت   به   كه   3هنگامی  كنی.  حكمرانی 
پرهيزكاری، به  حضورت  خواهند آمد، و نيروی تو همچون  شبنم  صبحگاهی 

هر روز تازه تر خواهد شد.
4خداوند قسم  خورده  است  و از آن  برنخواهد گشت  كه  تو تا ابد چون  »ملک 

صادق « كاهن  هستی. 5خداوند كه  به  دست  راست  تو است  در روز غضب  
خود، پادشاهان  را شكست  خواهد داد. 6او قومها را داوری خواهد كرد، و 
ميدانهای جنگ  را از اجساد كشته شدگان  پر خواهد ساخت  و در سراسر دنيا، 
پادشاهان  را مغلوب  خواهد كرد. 7او از نهر سر راهش  خواهد نوشيد و نيروی 

تازه  گرفته ، سربلند و پيروز خواهد ايستاد.

همه کارهای  خدا نيکو است . احترام  به  خدا آغاز حکمت  است . موضوع:  
ناشناس  نویسنده:  

خداوند را با تمام  دل  خود در ميان  قوم  او ستايش  خواهم  كرد. 111 
آنها  به   كه   همة كسانی  2كارهای خداوند چه  شگفت انگيزند! 
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به    آن   مشخص   اشاره  به خاطر  مزمور  اين   از  110:1  
مسيح  موعود،  بيش  از ساير مزامير در عهدجديد نقل  قول  
به  خود،   اشاره   در  متی  22: 41ـ45  در  عيسی   است .  شده  
اين  آيه  را ذکر کرد. آيات  1و6 نگاهی  دارد به  نابودی  
6ـ9(؛  )مکاشفه   مسيح   به دست   بدکاران   کامل   و  نهايی  
آيه  2 سلطنت  مسيح  بر روی  زمين  را پيشگويی  می کند 
)مکاشفه  20: 1ـ7(؛ آيه های  3و4 از کار کهانتی  مسيح  برای  
5و6  آيه های   و  5ـ7(؛  )عبرانيان   می گويد  سخن   قومش  
نگاهی  دارد به  جنگ  نهايی  در اين  جهان ،  آنگاه  که  مسيح  

نيروهای  شرارت  را شکست  دهد )مکاشفه  19: 11ـ21(.
باره  در  مبهمی   اعتقادات   مردم   از  بسياری   110:1ـ7  
بيش   عيسی  شخصيتی   که   نمی پذيرند  ايشان   دارند؛  خدا 
چنين   کتاب مقدس   اما  است .  بوده   بزرگ   معلم   يک   از 

که   می دهد  وعده   مزمور  اين   در  خدا  نمی دهد.  تعليمی  
پادشاهی   و  ابدی   کاهنی   تا  بفرستد  جهان   به   را  مسيح  
می فرمايد که  عيسی ،   به وضوح   باشد. عهدجديد  جاودان  
پسر خدا و مسيح  موعود است . او فقط  يک  معلم  برجسته 

اخالق  نيست .
»ملک   درباره  بيشتر  اطالعات   کسب   برای   110:4  
صادق «،  به  تاريخچه زندگی  او در پيدايش  فصل  15 نگاه  
کنيد. کاهن  بودن  در مقام  و منزلت  »ملک  صادق « به  اين  
معنا است  که  مسيح  هرگز از مقام  الهی اش  سوء استفاده  

نخواهد کرد و اينکه سلطنتش  ابدی  خواهد بود.
شکرگزاری   مزامير   118 تا   111 مزامير    118 ـ 111
طنين   عبری  »هللوياه «(  )به   می شوند. سپاس  خدا  ناميده  

آهنگ  روح افزا و اميدبخش  اين  سروده ها است .



است   شكوهمند  خداوند  3كارهای  می انديشند.  باره شان   در  هستند  عالقمند 
است !  نشدنی  فراموش   4كارهای شگفت انگيز خداوند،  عدالتش  جاودانی!  و 
او  را می رساند،  ترسندگان  خود  است ! 5خداوند، روزی  بخشنده   و  او رحيم  
هرگز عهد خود را از ياد نمی برد. 6خداوند سرزمينهای قوم های بيگانه  را به  

بنی اسرائيل  بخشيد و به  اين  وسيله  قدرتش  را به  قوم  خود نشان  داد.
7هر كاری كه  خداوند انجام  می دهد، درست  و منصفانه  است . همة احكام  او 

قابل  اعتماد می باشند. 8كارها و احكام  خداوند تا ابد باقی می مانند، زيرا بر عدل  
و راستی بنا شده اند. 9او با دادن  فديه ، قوم  خود را آزاد كرده  است  و با آنها 

عهد ابدی بسته  است . او مقدس  و قدرتمند است .
راه  است .  اين   نخستين  گام  در  10انسان  چگونه  خردمند می شود؟ خداترسی 

خداوند به  همة كسانی كه  دستوراتش  را اجرا می كنند، خرد می بخشد. 
خداوند را تا ابد سپاس  باد.

امتياز ايمان  داشتن  به  خدا. خدا افکار و اعمال  کسانی  را که  از  موضوع:  
احکام  او متابعت  می کنند،  هدايت  می کند.

ناشناس  نویسنده:  

خداوند را سپاس  باد! 112 
خوشابحال  كسی كه  از خداوند می ترسد و احكام  او را با رغبت  
انجام  می دهد. 2فرزندان  شخص  درستكار در دنيا نيرومند خواهند شد و نسل  او 
بركت  خواهند يافت . 3خانواده اش  صاحب  مال  و ثروت  خواهد شد و خوبيهای 

او هرگز از ياد نخواهد رفت .
4برای كسی كه  درستكار و بخشنده ، مهربان  و نيكوكار است ، حتی در تاريكی 
شب  نيز نور طلوع  می كند. 5خوشبخت  است  كسی كه  دلسوز و قرض  دهنده  

111:3
مز 96: 6 ؛ 145: 5

111:4
مز 86: 15 ؛ 103: 8

111:5
متی  6: 31ـ33

111:8
اش  40: 8
متی  5: 18
111:9
لو 1: 68
111:10

امث  1: 7و9 ؛ 3: 4و5 ؛ 9: 10

112:2
مز 25: 13
112:3

امث  3: 16و17 ؛ 8: 18

112:4
ايو 11: 17
مز 97: 11
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111:9  فديه  برای  کسی  پرداخته  می شود که  گروگان   
عيسی   اما  شده  ،   گناه   گروگان   انسان   باشد.  شده   گرفته  
بهای  آزادی  او را پرداخته  است ،  زيرا جانش  را همچون  
قربانی ای  کامل  فدای  او کرد. پيش  از آنکه  عيسی  جان  
خود را قربانی  گناه  کند،  انسان  اجازه  نداشت  وارد حضور 
ايمانداران   همه  اينک   اما  شود؛  )قدس االقداس (  خدا 
و  شوند  نزديک   خدا  تخت   به   دعا  طريق   از  می توانند 

حضور شيرين  روح القدس  را در زندگی  بچشند.
111:10  خداترسی  تنها راه  برای  کسب  خرد و حکمت  
است . همين  مفهوم  در امثال  1: 7ـ9 بيان  شده  است . بيشتر 
اوقات  مردم  نمی خواهند به  اين  شرط  عمل  کنند،  با اين  
تصور که  تنها با کسب  تجربه  در زندگی  و تحصيالت  
اما اگر خدا را منبع   دانشگاهی  می توانند خردمند شوند. 

تصميمات   برای   اساسی   و  پايه   ندانيم ،   حکمت   و  خرد 
خردمندانه  نخواهيم  داشت ،  و محکوم  به  اتخاذ تصميمات  
ياد  به   همواره   بود.  خواهيم   اشتباه   ارتکاب   و  احمقانه  
باشيد که  پايه  و اساس  رشد در خرد و حکمت ،   داشته  
تصديق  و پذيرش  اين  واقعيت  است  که  خدا منبع  حکمت  
است ؛ اطاعت  از احکام  او راه  دستيابی  به  خرد و حکمت  

می باشد.
112:1  اگر از خداوند بترسیم،  و به  او اعتماد کنيم ،  و از 
اطاعت  کردن  از فرامين  او شادی نماييم ،  برکات  بسياری  
نصيبمان  خواهد شد،  برکاتی  نظير احترام ،  سعادت ،  امنيت ،  
و رهايی  از ترس  )112: 2ـ9(. اگر انتظار برکات  خدا را 
داريد،  اول  بايد ترس  او را در دل  داشته  باشيد،  به  وعده های  

او ايمان  داشته  باشيد،  و با شادی  از او اطاعت  نماييد.



باشد و در كسب  و كارش  با انصاف  باشد. 6او در زندگی پيوسته  ثابت  قدم  و 
پايدار خواهد بود و نام  نيكش  هميشه  در يادها باقی خواهد ماند. 

7او از شنيدن  خبر بد نمی ترسد، زيرا ايمان  او قوی است  و بر خداوند توكل  
دارد. 8او نگران  نمی شود و نمی ترسد زيرا مطمئن  است  كه  شكست  دشمنانش  
اثرات  نيكوكاری او تا  را خواهد ديد. 9با سخاوتمندی به  فقيران  می بخشد؛ 
ابد باقی می ماند و هميشه  نزد مردم  سربلند و محترم  می باشد. 10بدكاران  اين  
همراه   و  می فشارند  بهم   را  دندانهای خود  می شوند؛  می بينند و خشمگين   را 

آرزوهايشان  از بين  می روند.

ميزان  توجه  و مراقبت  خدا. رحمت  عظيم  خدا از توجه  او به  فقرا  موضوع:  
و ستمديدگان  نمايان  است .

ناشناس  نویسنده:  

خداوند را سپاس  باد! 113 
تا  از حال   او  2نام   را ستايش  كنيد!  او  نام   بندگان  خداوند،  ای 
ابد ستوده  شود. 3از طلوع  آفتاب  تا غروب  آن ، نام  خداوند را ستايش  كنيد! 

4خداوند بر همة قومها حكمرانی می كند؛ شكوه  او برتر از آسمانهاست .

5خداوند، خدای ما كه  در آسمانها نشسته  است ، همتا و مانندی ندارد. 

6و7و8او از آسمان  بر زمين  نظر می افكند تا شخص  فروتن  و فقير را از خاک 

بلند كند و سرافراز نمايد و او را در رديف  بزرگان  قوم  خويش  قرار دهد. 
9خداوند با بخشيدن  فرزندان  به  زن  نازا او را خوشحال  و سرافراز می سازد.

خداوند را سپاس  باد!

ما  بخشيد.  رهايی   مصر  از  را  اسرائيل   قوم   مطلق   قادر  خدای   موضوع:  
می توانيم  کارهای  عظيم  خدا را در زندگی  خود ستايش  کنيم .

ناشناس  نویسنده:  

هنگامی كه  مردم  اسرائيل  از مصر، آن  سرزمين  بيگانه  بيرون  آمدند،  114 
2يهودا مكان  عبادت  خداوند شد و اسرائيل  محل  سلطنت  او.

112:6
مز 15: 5 ؛ 55: 22

112:7
مز 56: 4
112:8

مز 56: 10و11
112:9

2قرن  9: 9
مز 148: 14
112:10
متی  8: 12
لو 13: 28

113:4
مز 8: 1 ؛ 97: 9

113:5
مز 89: 6 ؛ 103: 19

113:6
مز 11: 4

اش  57: 15
113:7

1سمو 2: 8

114:1
خرو 13: 3
114:2

خرو 29: 45و46
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112:7و8  همه ما می خواهيم  بدون  ترس  زندگی  کنيم .  
قهرمانان  ما اشخاص  بی باکی  هستند که  همه خطرات  را به  
جان  می خرند و بر آنها غالب  می شوند. سراينده مزمور به  ما 
تعليم  می دهد که  ترس از خدا می تواند به  زندگی  بدونترس 
منتهی  شود. ترس  از خدا يعنی  احترام  و تکريم  او به عنوان  
خداونِد قادر مطلق . اگر اعتماد داشته  باشيم  که  خدا کاماًل از 
ما مراقب  می کند،  پی  خواهيم  برد که  ترسمان  از امور ديگر،  

حتی  ترس  از خوِد مرگ  نيز از ميان  رفته  است .

113:5ـ9  از ديد خدا،  ارزش  شخص  ارتباطی  به  ثروت  يا 
مقام  او در جامعه  ندارد. بسياری  از کسانی  که  در خدمت  به  
خدا پيشرفت  کرده اند،  از طبقات  بی بضاعت  بر خاسته اند. 
و  می کند،   عمل   دنيا  اين   اجتماعی   ضوابط   از  برتر  خدا 
اغلب  رهبران  و خادمين  خود را از ميان  مطرودين  جامعه  
انتخاب  می کند. آيا رفتار شما با مطرودين  اجتماع ،  نشان  
نشان   خود  اعمال   با  قائليد؟  ارزش   برايشان   که   می دهد 

دهيد که  همه مردم  از ديد خدا با ارزش  و مفيدند.



3دريای سرخ ، چون  آمدن  بنی اسرائيل  را ديد، از مقابل  آنها گريخت  و رود 

اردن  به  عقب  برگشت . 4كوه ها همچون  قوچها، و تپه ها مانند بره ها به  جست  
و خيز درآمدند.

5ای دريا، تو را چه  شد كه  گريختی؟ ای رود اردن ، چرا به  عقب  برگشتی؟ 
6ای كوه ها و تپه ها، چرا مثل  قوچها و بره ها به  جست  و خيز درآمديد؟

7ای زمين ، در برابر خداوند بلرز؛ 8در برابر كسی كه  صخره  را به  درياچة آب  
تبديل  می كند و از سنگ  خارا، چشمة آب  جاری می سازد.

به عمل   ما مراقبت   از  ما فکر می کند و  به   او  خدا زنده  است .  موضوع: 
می آورد. ما بايد او را در رأس  همه  امور زندگی  خود قرار دهيم .

ناشناس  نویسنده: 

تنها تو ای خداوند، بلی، تنها تو سزاوار تجليل  و تكريم  هستی،  115 
نه  ما؛ زيرا تو سرشار از رحمت  و وفا می باشی.

2چرا مردم  خدانشناس  از ما بپرسند: »خدای شما كجاست ؟« 3خدای ما در 

آسمانهاست  و آنچه  را كه  اراده  فرمايد انجام  می دهد. 4اما خدايان  آنها، بت های 
طال و نقره  می باشند كه  با دستهای انسان  ساخته  شده اند.

114:3
خرو 14: 21

114:4
مز 29: 5و6

114:5
حب 3: 8

114:8
خرو 17: 5و6
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اش  48: 11
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115:3
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دان  4: 35
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ار 10: 25

1484 مزامیر115،114

114:7  حتی  با وجود تکنولوژی  پيشرفته ای  که  داريم ،   
مبارزه   به   را  ما  هنوز هم  درياها و رودخانه ها و کوهها 
بر طبيعت  مسلط   مقابل  خدا که   اما در  دعوت  می کنند. 
اينها هيچ اند. وقتی  قدرت  موج  دريا يا شکوه  قله  است ،  
کوهی  را نظاره  می کنيد،  به  عظمت  و جالل  خدا فکر کنيد 
است .  طبيعت   عجايب   از  حيرت انگيزتر  مراتب   به   که  
لرزيدن  در برابر خدا يعنی  تصديق  قدرت  و اقتدار کامل  

او و پذيرش  ضعف  خودمان  در مقايسه  با او.
به هنگام   سنت   طبق    118 تا   115 مزامير    118-115
صرف  شاِم عيد ِپَسح  سروده  می شد،  عيدی  که  به  يادبود 

رهايی  قوم اسرائيل  از بندگی  در مصر برگزار می شد.
خدا  نام   فقط   که   می خواست   مزمور  سراينده  115:1  
تجليل  و تکريم  شود. بيشتر اوقات  ما از خدا می خواهيم  
که  نام  خودش  را  درکنار نام  ما جالل  دهد. برای  مثال ،  
شايد ما برای  انجام  کاری  نيک  از خدا طلب  کمک  کنيم  
تا کار ما مورد توجه  قرار بگيرد. يا شايد از خدا بخواهيم  
و  تشويق   مورد  تا  بکنيم   موعظه خوبی   که  کمک  کند 
تحسين  شنوندگان  قرار بگيريم . ايرادی  ندارد که  در نزد 
مردم  خوب  به نظر برسيم  يا آنها را تحت  تأثير خود قرار 
دهيم ؛ مشکل  زمانی  پديدار می شود که  هدف  ما فقط  اين  
باشد که  نزد مردم  محبوبيت  بيابيم ،  بدون  توجه  به  اينکه  
تکريم   و  تمجيد  نه .  يا  می يابد  جالل   ميان   اين   در  خدا 

شما بايد نتيجه ثانوی  تالشتان  برای  تکريم  و تجليل  خدا 
باشد.

115:1و2  شايد اين  مزمور زمانی  نوشته  شده  باشد که  خدا به  
اقوام  بت پرست  اجازه  داده  بود تا قوم  او را به خاطر بت پرستی شان  
مجازات  کنند. از آنجا که  قوم  خدا در رنج  بودند،  بت پرستان  
آنها را به  ريشخند می گرفتند و می گفتند که  خدايشان  مرده  
امر صادق  است . مردم  اغلب  فکر  امروز هم  همين   است . 
می کنند خدا مرده  است  زيرا قوم  او ضعيف  يا زخم خورده  
به نظر می رسند. قوم  اسرائيل  برای  اهداف  الهی  فرايند تصفيه  را 
می گذراند؛ خدا در جريان  اين  امر زنده  بود و بر اوضاع  تسلط  

داشت . خدا بر روند تصفيه  و اصالح  ما نيز تسلط  دارد.
از  بسياری   می شد،   نوشته   مزامير  که   زمانی   115:4ـ8  
مردم  در اسرائيل  بتها را که  مجسمه هايی  از چوب  يا سنگ  
يا فلز بودند می پرستيدند. آنها به  آنچه  که  ديدنی  بود فخر 
می کردند،  و آنچه  را که  ناديدنی  بود خوار می شماردند. 
ما نيز امروز به  چيزهای  ملموس  )چون  مقام ،  پول ،  خانه ،  
لباس ،  دارايی ( بيش  از امور غير ملموس  )رشد روحانی ،  
نجات ،  کمک  به  نيازمندان ،  صرف  وقت  با عزيزان  خود( 
صرف   را  خود  زندگی   تمام   که   کسانی   می دهيم .  بها 
به دست  آوردن  چيزهای  ديدنی  می کنند به  اندازه بتها نادان  
و توخالی  می باشند )برای  کسب  اطالعات  بيشتر درباره 

حماقت  بتها،  نگاه  کنيد به  اشعيا 44: 9ـ20(.



5بت هايشان  دهان  دارند ولی حرف  نمی زنند. چشم  دارند اما نمی بينند. 6گوش  
لمس   ولی  دارند،  7دست   نمی بويند.  اما  دارند،  بينی  نمی شنوند.  ولی  دارند 
نمی كنند. پا دارند اما راه  نمی روند. از گلويشان  صدايی بيرون  نمی آيد. 8همه  
بتهايشان   مانند  بتها را می سازند و آنها را پرستش  می كنند  اين   كسانی كه  

بی شعور و نادان  هستند.
9ای قوم  اسرائيل ، بر خداوند توكل  كنيد، زيرا او مددكار و محافظ  شماست . 
10ای كاهنان  خداوند بر او توكل  كنيد، زيرا او مددكار و محافظ  شماست . 

11ای خداترسان  بر خداوند توكل  كنيد، زيرا او مددكار و محافظ  شماست .

12خداوند هميشه  به  فكر ماست  و ما را بركت  می دهد. او مردم  اسرائيل  و 

را گرامی  او  را كه   همة كسانی  13خداوند  می دهد.  بركت   را  كاهنان  خود 
می دارند، از كوچک و بزرگ ، بركت  می دهد.

14خداوند شما و فرزندانتان  را صاحب  فرزند سازد. 15او كه  آسمانها و زمين  

را آفريد، شما را بركت  دهد. 16آسمانها از آن  خداوند می باشند، ولی او زمين  
را به  انسان  بخشيد. 17مردگان  و آنانی كه  به  عالم  خاموشی می روند، خداوند 
را ستايش  نمی كنند. 18اما ما زندگان ، خداوند را از حال  تا ابد ستايش  خواهيم  

كرد. 
خداوند را سپاس  باد!

پرستش  خدا به خاطر رهايی  از مرگ  قطعی . پرستش  در واقع   موضوع:  
پاسخ  ما است  به  خدا برای  تشکر از او،  نه  جبران  کاری  که  او 

برايمان  انجام  داده  است .
ناشناس  نویسنده: 

خداوند را دوست  می دارم  زيرا ناله  و فرياد مرا می شنود و به  درخواست   116 
من  گوش  می دهد، پس  تا آخر عمر، نزد او دعا خواهم  كرد.
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مز 33: 20 ؛ 62: 8
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مز 103: 11 ؛ 135: 20
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مز 98: 3 ؛ 128: 1، 4

115:15
پيدا 1: 1 ؛ 14: 19

115:17
مز 6: 5 ؛ 31: 17

116:1
مز 18: 1 ؛ 66: 19

116:2
مز 17: 6 ؛ 31: 2

مزامیر116،115 1485

115:8  اين  بتها قدرت  انجام  هيچ  کاری  را ندارند،  زيرا  
کنترل  امور عالم  هستی  در دست  خدا است ؛ کسانی  که  
فاقد  بتهايشان   اندازه  به   درست   می پرستند  را  بتها  اين  
نيرومند  گرچه   قدرت   و  ثروت   بتهای   می شوند.  قدرت  
به نظر می رسند،  درست  به  اندازه بتهای  چوبی  و سنگی  و 
فلزی  فاقد قدرت اند. اين  بتها نمی توانند انسان  را از مرگ  

حفظ  کنند و قادر نيستند حيات  جاودانی  ببخشند.
هميشه   »خداوند  می فرمايد:   مزمور  نويسنده  115:12  
با  به  فکر ما است .« چه  حقيقت  پر شکوهی ! گاه  حتی  
اينکه  با خدا زندگی  می کنيم ،  احساس  انزوا و تنهايی  و 
طردشدگی  می کنيم . اما خدا می بيند،  درک  می کند،  و به  

ما می انديشد. وقتی  مشکالت ْ شما را افسرده  می سازد يا 
نسبت  به  ارزش  خود دچار شک  می شويد،  دل  قوی  داريد 
زيرا شما هميشه  در ذهن  خدا جای  داريد. اگر او به  شما 

می انديشد،  قطعًا به زودی  به  کمکتان  خواهد شتافت .
116:1و2  خدا آنقدر دور نيست  که  نتوانيم  به  او برسيم . 
به   نويسنده   اين   عشق   می دهد.  گوش   ما  دعاهای   به   او 
خداوند رشد کرده  بود زيرا او طعم  پاسخهايی  را که  خدا به  
دعاهای  او داده  بود،  چشيده  بود. اگر نااميد هستيد،  به  ياد 
بياوريد که  خدا نزديک  است  و به  دقت  به  همه دعاهايتان  
گوش  می دهد،  و برای  آنکه  بيشترين  نفع  عايدتان  شود،  

تک تک  دعاهايتان  را مستجاب  می کند.



نام   بودم ، 4سپس   بود و مايوس  و غمگين   افكنده   بر من  سايه   3خطر مرگ  

خداوند را خواندم  و فرياد زدم : »آه  ای خداوند، مرا نجات  بده !« 5او چه  خوب  
و مهربان  است ! آری، خدای ما رحيم  است . 6خداوند افراد ساده  دل  و فروتن  

را حفظ  می كند. من  با خطر روبرو بودم ، ولی او مرا نجات  داد.
7ای جان  من ، آسوده  باش ، زيرا خداوند در حق  من  خوبی كرده  است ! 8او مرا 
از مرگ  نجات  داد و اشكهايم  را پاک كرد و نگذاشت  پايم  بلغزد، 9تا بتوانم  

در اين  دنيا در حضور خداوند زيست  كنم .
10و11در شدت  پريشانی خود گفتم : »آنها دروغ  می گويند، من  هرگز از اين  

وضع  خود نجات  پيدا نخواهم  كرد.« با اينحال  ايمان  خود را از دست  ندادم . 
چه   است ،  كرده   من   برای  خداوند  كه   خوبيهايی  همة  برابر  در  اينک  12اما 

می توانم  به  او بدهم ؟ 13هدية نوشيدنی به  حضور خداوند خواهم  آورد تا از او 
تشكر نمايم  كه  مرا نجات  داده  است . 14در حضور قوم  او نذرهای خود را به  
خداوند ادا خواهم  كرد. 15جان های مقدسان  خداوند نزد او عزيزند، پس  او 

نخواهد گذاشت  آنها از بين  بروند.
16ای خداوند، من  بندة تو و پسر كنيز تو هستم . تو مرا از چنگ  مرگ  رها 

ساختی. 17قربانی شكرگزاری را به  حضورت  تقديم  می كنم  و نام  تو را گرامی 
می دارم . 18و19در حضور تمام  مردم  اسرائيل  و در خانة تو كه  در اورشليم  است ، 

نذرهای خود را ادا خواهم  نمود.
خداوند را سپاس  باد!

دليل  ديگری  برای  ستايش  خدا:  محبت  خدا نسبت  به  همه مردم   موضوع:  
دنيا. ما بايد خدا را به خاطر محبت  نامحدودش  ستايش  کنيم .

ناشناس  نویسنده: 

او را  117  قبايل ،  ای همة قومها، خداوند را ستايش  كنيد! ای تمام  
حمد گوييد. 2زيرا رحمت  او بر ما بسيار عظيم  است  و وفای او 

را حدی  نيست .
خداوند را سپاس  باد!
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از   يکی   هنگامی که   بميرند.  بايد  همه   عاقبت   116:15  
عزيزان  ما در آستانه  مرگ  قرار می گيرد،  اندوهگين  شده ،  
احساس  عجز می کنيم . عبارت  »او نخواهد گذاشت  آنها 
از بين  بروند«،  به  اين  معنا است  که  آنها )ايمانداران ( برای  
خدا گرانبها هستند و او زمان  سفر ابدی  ايشان  را به دقت  
انتخاب  می کند. بگذاريد اين  حقيقت  زمانی  که  عزيزی  را 

از دست  می دهيد،  به  شما آرامش  بخشد.
فصل   کوتاهترين   فقط   نه    117 مزمور  117:1و2  

گرفته   قرار  نيز  آن   وسط   در  بلکه   است ،   کتاب مقدس  
قول   نقل   مزمور  اين   از   11 :15 روميان   در  پولس   است . 
برای  يهوديان   فقط   نجات  خدا  نشان  دهد که   تا  می کند 

نيست  بلکه  برای   همه مردم  می باشد.
117:1و2  آيا تا به  حال  گفته ايد:  »به  ياد ندارم  که  خدا 
را  او  می توانم   باشد. چطور  برايم  کرده   به حال  کاری   تا 
ارائه   خدا  پرستش   برای   دليل   دو  مزمور  اين   بپرستم ؟« 
می دهد:  »رحمت  او بر ما بسيار عظيم  است « و »وفای  او 



اين  جهان ،   تحوالت   و  تغيير  در  ابدی  خدا.  محبت   به   اعتماد  موضوع: 
محبت  خدا تغيير نمی کند. اين  به  ما امنيت  می بخشد.

ناشناس  نویسنده:  

خداوند را ستايش  كنيد، زيرا او نيكوست  و رحمتش  بی پايان .  118 
2مردم  اسرائيل  بگويند: »رحمت  خداوند بی پايان  است .« 3كاهنان  

خدا بگويند: »رحمت  خداوند بی پايان  است .« 4مردم  خداترس  بگويند: »رحمت  
خداوند بی پايان  است .«

5در زحمت  بودم ؛ از خداوند كمک خواستم ؛ او به  دادم  رسيد و مرا رهانيد. 

بكند؟  به  من   انسان  چه  می تواند  نخواهم  ترسيد.  با من  است ، پس   6خداوند 

7خداوند مددكار من  است  و من  شكست  دشمنانم  را با چشمان  خود خواهم  

ديد! 8به  خداوند پناه  بردن  بهتر است  از اميد بستن  به  انسان . 9آری، به  خداوند 
پناه  بردن  حتی بهتر است  از اميد بستن  به  اميران .

10و11و12اگر همة دشمنان  مانند زنبور بر سر من  بريزند و دور مرا بگيرند، به  

ياری خداوند تمام  آنها را نابود خواهم  كرد. آنها مثل  خارها كه  دوامی ندارند 
خواهند سوخت  و فوری خاموش  خواهند شد. 13دشمن  بر من  هجوم  آورد تا 
نابودم  كند، ولی خداوند مرا كمک نمود. 14خداوند قوت  و سرود من  است ؛ 

او باعث  نجات  من  شده  است .
15فرياد پيروزی قوم  خدا از خيمه هايشان  شنيده  می شود كه  می گويند: »دست  

توانای خداوند متعال  اين  پيروزی را نصيب  ما ساخته  است ! 16آری، دست  
توانای خداوند متعال ، ما را در جنگ  پيروز ساخته  است !«

17من  نخواهم  مرد، بلكه  زنده  خواهم  ماند و كارهای خداوند را برای همه  تعريف  

خواهم  كرد. 18خداوند مرا بسختی تنبيه  نموده ، ولی نگذاشته  است  كه  بميرم .
19دروازه های خانة خدا را باز كنيد تا وارد شوم  و خداوند را پرستش  كنم !

20اين  دروازة خداوند است ؛ فقط  نيكوكاران  می توانند از آن  وارد شوند.

21ای خداوند، تو را ستايش  می كنم  كه  مرا اجابت  فرموده ، نجاتم  دادی.

22همان  سنگی را كه  معماران  نپسنديدند و دور انداختند، اينک مهمترين  سنگ  

ساختمان  شده  است .
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را حدی  نيست .« حتی  اگر در تمام  زندگی مان  خدا کاری   
شايسته  دليل ،   دو  اين   به   باز  باشد،   نداده   انجام   ما  برای  

عميق ترين  ستايشهای  ما است .
118:8  خلبان  به  هواپيمايش  اعتماد دارد؛ مسافر نيز به  
وسيله نقليه ای  که  استفاده  می کند. ما هر روز بايد به  چيزی  
يا کسی  اعتماد کنيم . اگر برای  رسيدن  به  مقصد به  يک  
اعتماد  به  خدا  اعتماد می کنيد،  آيا حاضريد  نقليه   وسيله 
کنيد تا شما را در اين  جهان  و نيز تا به  مقصد ابدی تان  

هدايت  کند؟ آيا به  او بيش  از انسان  متکی  هستيد؟ اگر 
نه ،  چرا؟

از  که   می کرد  اشاره   که   آنگاه   عيسی   118:22و23  
سوی  قوم  خود طرد خواهد شد،  از اين  آيه  نقل  قول  کرد 
اگر   .)17 :20 لوقا  ؛  12: 10و11  مرقس   ؛   42 :21 )متی  
او »مهم ترين  سنگ   اما اکنون   چه  عيسی  را رد کردند،  
روحانی   ساختمان   اساس   و  بنياد  است ،   شده   ساختمان « 

کليسا )اعمال  4: 11 ؛ افسسيان  2: 20 ؛ 1پطرس  2: 6و7(.



پيروزی خداوند  24امروز روز  23اين  كار خداست ؛ چه  كار شگفت انگيزی! 

است ، بايد جشن  گرفت  و شادی كرد! 25خداوندا، تمنا می كنيم  ما را نجات  
دهی و كامياب  سازی!

26بركت  باد بر آن  كسی كه  به  نام  خداوند می آيد! ما از خانة خداوند، تو را 

منور ساخته  است .  را  ما  بركت  می دهيم . 27خداوند، همان  خدايی است  كه  
شاخه ها را بدست  گيريد و جشن  را آغاز كنيد و بسوی قربانگاه  خانة خدا 

پيش  برويد.
28تو خدای من  هستی، تو را سپاس  می گويم  و بزرگی تو را ستايش  می كنم .

29خداوند را ستايش  كنيد، زيرا او نيكوست  و رحمتش  بی پايان .

کالم  خدا راست  است  و شگفت انگيز. قطع  نظر از اينکه  دنيا  موضوع:  
چقدر رو به  بدی  می رود،  نسبت  به  خدا و کالمش  وفادار بمانيد. 

اطاعت  از احکام  خدا تنها راه  دستيابی  به  شادی  واقعی  است .
ناشناس ؛ برخی  عزرای  کاهن  را نويسنده اين  مزمور می دانند. نویسنده:  

خوشابحال  آنان  كه  در زندگی، پاک و كامل  هستند و مطابق   119 
دستورات  خداوند رفتار می كنند. 2خوشابحال  كسانی كه  احكام  
خداوند را بجا می آورند، از صميم  قلب  او را اطاعت  می كنند 3و به  راه های كج  
نمی روند، بلكه  در راه هايی گام  بر می دارند كه  خدا نشان  داده  است . 4خداوندا، 
تو احكام  خود را به  ما داده ای و فرموده ای كه  آنها را با جديت  انجام  دهيم . 
5چقدر آرزو دارم  كه  در انجام  دستورات  تو مطيع  و وفادار باشم ! 6اگر تمام  

دستورات  تو را پيوسته  در نظر داشته  باشم ، هيچوقت  شرمنده  نخواهم  شد! 7وقتی 
داوريهای منصفانة  تو را بياموزم ، از صميم  قلب  تو را حمد خواهم  گفت ! 8ای 

خداوند، قوانين  تو را بجا خواهم  آورد؛ تو هيچگاه  مرا ترک نكن !
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118:24  مواقعی  هست  که  مطلقًا به  فکر جشن  و شادی   
نيستيم ،  يعنی  وقتی  روحيه مان  بد و برهم  ريخته  است  و 
دلمان  را غم  و اندوه  يا گناه  پر ساخته  است . ما می توانيم  
نويسندگان  مزامير را به خوبی  درک  کنيم ،  چرا که  ايشان  
اغلب  در اين  وضع  بودند. اما وضع  ايشان  هر چقدر هم  
که  بد می شد،  هميشه  احساس  خود را صادقانه  به  خدا بيان  
می کردند. ايشان  هرگاه  با خدا سخن  می گفتند،  دعاهای  
خود را با ستايش  و حمد خدا به  پايان  می بردند. وقتی  ميلی 
به  شادی  کردن  نداريد،  احساس  واقعی  خود را به  خدا ابراز 
کنيد. در آن  صورت ،  خواهيد ديد که  خدا کاری  خواهد 

کرد که  بتوانيد برای  آن  شادی  و سرور نماييد.
119:1بب  اين  مزمور،  هم  طوالنی ترين  مزمور است  و 
هم  طوالنی ترين  فصِل کتاب مقدس . اين  مزمور را شايد عزرا 

بعد از بازسازی  معبد )عزرا 6: 14و15( به عنوان  تعمقی  در 
زيبايی  کالم  خدا و نحوه کمک  آن  به  ما برای  پاک  ماندن  
و رشد در ايمان ،  نوشته  باشد. اين  مزمور 22 بخش  دارد که  
به دقت  دسته بندی  و هر بخش  با حرف  متفاوتی  از حروف  
الفبای  عبری  مشخص  شده  است  و هر آيه  با حرف  مشخصه 
آن  بخش  شروع  می شود. تقريبًا هر آيه  به  کالم  خدا اشاره  
می کند. اين  گونه  تکرارها در ميان  عبرانی ها معمول  بود. در 
آن  روزگار مردم  عادی  نسخه ای  شخصی  از کتاب مقدس  
نداشتند که  بخوانند؛ از اين  رو،  می بايست  کالم  خدا را از 
بر کنند و به طور شفاهی  به  ديگران  انتقال  دهند. ساختار اين  

مزمور به  شکلی  بود که  می شد به  آسانی  آن  را از بر کرد.
تنبيه   محبت   با  را  فرزندان  خود  مادرها  و  پدر  119:7  
می کنند تا به  آنها بياموزند چطور زندگی  شايسته ای  داشته  



9مرد جوان  چگونه  می تواند زندگی خود را پاک نگاه  دارد؟ بوسيلة خواندن  

كالم  خدا و اطاعت  از دستورات  آن ! 10خداوندا، با تمام  وجودم  تو را می جويم ، 
پس  نگذار از راه  تو منحرف  شوم . 11كالم  تو را در دل  خود حفظ  می كنم  و 
بخاطر می سپارم  تا مبادا نسبت  به  تو گناه  ورزم ! 12ای خداوند متبارک ، احكام  
خود را به  من  بياموز! 13تمام  دستورات  تو را با صدای بلند بيان  خواهم  كرد. 
14و15بيش  از هر چيز ديگر، از پيروی احكام  تو لذت  می برم ! در كالم  تو تفكر 

خواهم  كرد و دستوراتت  را بخاطر خواهم  سپرد. 16از قوانين  تو لذت  می برم  و 
هرگز آنها را فراموش  نخواهم  كرد.

17خداوندا، به  اين  خدمتگزارت  احسان  نما تا زنده  بمانم  و كالم  تو را اطاعت  

كنم . 18چشمانم  را بگشا تا حقايق  شگفت انگيز كالم  تو را ببينم . 19من  در اين  
دنيا غريب  هستم ؛ ای خدا، احكام  خود را از من  مخفی مدار. 20اشتياق  به  دانستن  
اوامر تو، همچون  آتش  همواره  جانم  را می سوزاند! 21تو متكبران  ملعون  را كه  
از دستورات  تو سرپيچی می كنند، مجازات  خواهی كرد. 22ننگ  و رسوايی را 
از من  بگير، زيرا دستورات  تو را انجام  داده ام . 23حكمرانان  می نشينند و بر ضد 
من  توطئه  می چينند، اما من  به  احكام  تو فكر می كنم . 24كالم  تو موجب  شادی 

من  است  و هميشه  مرا راهنمايی كرده  است .
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باشند. بعضی  اوقات ،  پدر آسمانی  نيز بايد ما را از طريق  
اصالح   را  شما  خدا  وقتی   کند.  اصالح   محبت آميز  تنبيه  
می کند،  او را شکر کنيد که  آنقدر شما را دوست  دارد 
که  به طور مستقيم  در زندگی  شما دخالت  می کند. سپس  
وقتی  وسوسه ها بار ديگر فرا می رسند،  تصميم  بگيريد که  

از خدا اطاعت  کنيد.
به  هر جا  ناپاکی ها هستيم .  از  119:9  ما غرق  دريايی  
که  نگاه  می کنيم ،  وسوسه ای  می يابيم  که  ما را به  زندگی  
ناپاک  سوق  می دهد. سراينده مزمور سؤالی  مطرح  می کند 
که  برای  همه ما مطرح  است :  ما در محيطی  ناپاک  چطور 
پاک   نمی توانيم   خودمان   ما  بمانيم ؟  پاک   می توانيم  
بمانيم ،  بلکه  بايد از هدايت  و قوتی  کارسازتر از تأثيراِت 
وسوسه انگيِز اطراف  خود برخوردار باشيم . ما اين  مقدار 
قوت  و خرد را در کجا می توانيم  بيابيم ؟ سراينده مزمور با 
پيروزی  اين  پاسخ  را می دهد:  با خواندن  کالم  خدا و عمل  

کردن  به  آن .
عامل   فکرمان   و  دل   در  خدا  کالم   حفظ   119:11  
بازدارنده ای  است  در مقابل  گناه . همين  بايد ما را ترغيب  
کند که  با ميل  و اشتياق  کتاب مقدس  را از بر کنيم . اما از 
بر کردن  به  تنهايی  ما را از گناه  حفظ  نخواهد کرد؛ بايد 

کالم  خدا را در عمل  نيز در زندگی  خود پياده  کنيم .

خوشمان   مقررات   و  احکام   از  اکثرًا  ما  119:12ـ18  
نمی آيد،  زيرا فکر می کنيم  آنها ما را از انجام  کارهايی  
که  دوست  داريم ،  باز می دارد. به  اين  ترتيب ،  در نگاه  اول ،  
شايد عجيب  باشد که  بشنويم  سراينده مزمور می گويد که  
بيش  از هر چيز ديگر از پيروی  احکام  خدا لذت  می برد 
)119: 14(. اما احکام  خدا داده  شده  تا ما را آزاد سازد که  
او می خواهد.  باشيم  که   تمام  و کمال  آن  چيزی   به طور 
احکام ،  ما را از انجام  کارهايی  که  ما را فلج  خواهد ساخت  
و نخواهد گذاشت  به  بيشترين  درجه شکوفايی  خود برسيم ،  
منع  می کند. احکام  خدا رهنمودهايی  هستند برای  کمک  
به  ما تا در راه  او قدم  بر داريم  و در راههايی  سرگردان  

نشويم  که  به  هالکت  و نابودی  منتهی  می شود.
119:19  تقريبًا هر سفر طوالنی  به  نقشه  يا راهنما نياز 
دارد. وقتی  سفر زندگی  را طی  می کنيم ،  کتاب مقدس  بايد 
نقشه مسير زندگی  ما باشد،  و راههای  امن  و موانعی  را که  
بايد از آنها دوری  کنيم ،  و مقصد نهايی  ما را به  ما نشان  
دهد. ما بايد خود را مسافرين  غريبی  در اين  دنيا بدانيم  
دارند.  نياز  به  مطالعه »نقشه« خدا  راه   برای  شناخت   که  
اگر نقشه  را ناديده  بگيريم ،  بدون  هدف  در سفر زندگی  
مقصد  دادن   از دست   در خطر  و  شد  خواهيم   سرگردان  

نهايی  خود قرار خواهيم  گرفت .



25ای خداوند، جانم  به  خاک چسبيده  است ؛ مرا زنده  ساز! 26رازهای دل  خود 

را در حضورت  گشودم  و تو مرا اجابت  فرمودی. اكنون  احكام  خود را به  من  
بياموز. 27دستوراتت  را به  من  ياد ده  تا در بارة كالم  شگفت انگيز تو تفكر 
نمايم . 28جان  من  از حزن  و اندوه  پژمرده  می شود؛ با كالمت  جان  مرا تازه  
ساز! 29نگذار به  راه  خطا روم ؛ احكام  خود را به  من  تعليم  ده . 30من  راه  راست  
31خداوندا،  نداشته ام .  دور  خود  نظر  از  را  تو  داوريهای  و  نموده ام   اختيار  را 
دستورات  تو را بجا می آورم ؛ مگذار شرمنده  شوم . 32با اشتياق  فراوان  در راه  تو 

گام  برمی دارم ، زيرا تو دل  مرا از بند رها ساختی.
33ای خداوند، راه  اجرای احكام  خود را به  من  بياموز و من  هميشه  آنها را انجام  

خواهم  داد. 34به  من  فهم  و حكمت  بده  تا با تمام  دل  شريعت  تو را نگاه  دارم . 
35مرا در راه  خودت  هدايت  كن ، زيرا راه  تو را دوست  دارم . 36دل  مرا بسوی 

احكامت  مايل  ساز، نه  بسوی حرص  و طمع ! 37مگذار به  آنچه  بی ارزش  است  
توجه  كنم ؛ مرا با كالمت  احيا كن ! 38طبق  وعده ای كه  به  من  داده ای عمل  نما 
همان  وعده ای كه  تو به  مطيعان  خود می دهی! 39ترسی را كه  از رسوا شدن  
دارم  از من  بگير. احكام  تو نيكوست ! 40خداوندا، مشتاق  احكام  تو هستم ! ای 

خدای عادل ، جان  مرا تازه  ساز! 
بتوانم   42تا  ده   نجات   مرا  وعده ات   طبق   و  فرما  رحم   من   بر  خداوند،  41ای 

پاسخ  مخالفانم  را بدهم ، زيرا آنان  مرا برای اينكه  بر تو اعتماد دارم ، سرزنش  
می كنند. 43قدرت  بيان  حقيقت  را از من  مگير، زيرا به  احكام  تو اميد بسته ام . 
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119:25  کالم  خدا چطور می تواند ما را زنده  سازد؟ دنيای  
ما پر از شرارت  است ؛ کالم  خدا با وعده پيروزی  بر بدی  
و شرارت  ما را زنده  می سازد. دنيای  ما می گويد که  اگر 
هستيم ؛  بی ارزش   باشيم ،   نداشته   مقام   و  ثروت   يا  زيبايی  
کالم  خدا اين  حقيقت  را بيان  می دارد که  ما را خدا خلق  
کرده  و ما را دوست  دارد،  و به  همين  جهت  ما در نظر او 
دارای  ارزش  هستيم . دنيای  ما پر است  از يأس  و نااميدی ؛ 
اما کالم  خدا به  ما اميد می دهد. دنيای  ما هيچ  پاسخ  واقعی  
پاسخهای   اما کالم  خدا  ندارد؛  ما  برای  سؤاالت   قطعی   و 
قانع کننده  و جاودانی  می دهد. آن  را بخوانيد و زنده  شويد.

119:32  زندگی  ما انباشته  است  از »کتاب های  قانون  و 
مقررات «،  اما نويسندگان  اين  کتاب ها هرگز با ما همراه  
مقررات   اين   از  که   نمی کنند  کمک   ما  به   و  نمی شوند 
پيروی  کنيم . اما خدا با ما همراه  می شود. و اين ،  ويژگی  
و  قوانين   تنها  نه   خدا  است .  کتاب مقدس   منحصربه فرد 
رهنمودها را در اختيار ما می گذارد،  بلکه  هر روز شخصًا 

با ما همراه  می شود تا به  ما کمک  کند مطابق  آنها زندگی  
کنيم . البته ،  اين  بر ما است  که  از او دعوت  کنيم  تا با ما 

همراه  شود. آيا شما اين  کار را می کنيد؟
119:36  بعضی  از مردم  به  چيزی  جز پول  نمی انديشند. 
پول  می تواند از مشقت  بکاهد،  تا حدودی  رفاه  ايجاد کند،  
مردم   از  برخی   برای   پول   سازد.  برقرار  نسبی   امنيت   و 
تقريبًا  به دست  آوردن  آن ،   برای   به قدری  مهم  است  که  
دست  به  هر کاری  می زنند. اما اطاعت  از خدا به مراتب  
است ،  زيرا آن  گنجی  است  آسمانی   از ثروت   باارزشتر 
نه  دنيوی  )لوقا 12: 33(. ما بايد هر کاری  که  خدا از ما 
می خواهد انجام  دهيم ،  بدون  توجه  به  اينکه  عواقب  مادی  
آن  چه  خواهد بود. دعای  سراينده مزمور را دعای  خود 
قرار دهيد،  و از خدا بخواهيد که  به  شما کمک  کند تا 
دلتان  را به سوی  احکامش  مايل  سازد،  نه  به سوی  حرص  
و طمع ؛ در دراز مدت ،  اين  بيشترين  نفع  را نصيب  شما 

خواهد ساخت .



44پيوسته  احكام  تو را نگاه  خواهم  داشت ! 45در آزادی كامل  زندگی خواهم  

كرد، زيرا هميشه  مطيع  اوامر تو هستم . 46احكام  تو را در حضور پادشاهان  
اعالم  خواهم  كرد و از اين  كار خود شرمنده  نخواهم  شد. 47از اطاعت  كردن  
دستورات  تو لذت  می برم ، زيرا آنها را دوست  دارم . 48دستورات  تو را با جان  

و دل  می پذيرم  و دربارة اوامر تو تفكر می كنم .
49خداوندا، قولی را كه  به  بندة خود داده ای به  ياد آور، زيرا مرا بوسيلة آن  

اميدوار ساخته ای. 50در زمان  مصيبت  بوسيلة كالمت  تسلی يافتم ، زيرا وعدة 
من   اما  كردند،  مسخره   بسيار  مرا  51متكبران   بخشيد.  من   جان   به   حيات   تو 
هرگز احكام  تو را ترک نكردم . 52ای خداوند، دستورات  تو را كه  در زمانهای 
قديم  صادر كرده  بودی، به  ياد آوردم  و بوسيلة آنها خود را دلداری دادم . 
53وقتی می بينم  بدكاران  احكام  تو را می شكنند، بسيار خشمگين  می شوم . 54هر 

جا مسكن  گزينم ، احكام  تو سرود من  خواهد بود. 55ای خداوند، در شب  نيز 
افكارم  متوجة توست  و دربارة كالم  تو می انديشم . 56سعادت  من  در اين  است  

كه  از اوامر تو اطاعت  كنم .
57ای خداوند، تو همه  چيز من  هستی، به  همين  سبب  است  كه  گفته ام  مطيع  

طبق   می باشم ،  تو  رضامندی  طالب   خود  دل   تمام   58با  بود.  خواهم   كالمت  
وعده ات  بر من  رحم  فرما! 59در بارة زندگی خود بسيار انديشيدم  و بسوی تو 
آمدم  تا از احكام  تو پيروی كنم . 60با شتاب  آمدم  تا اوامر تو را اجرا كنم . 
61بدكاران  كوشيدند مرا به  گناه  بكشانند، اما من  احكام  تو را فراموش  نكردم . 

62در نيمه های شب  برمی خيزم  تا تو را بسبب  داوری عادالنه ات  ستايش  كنم . 

63من  دوست  همة كسانی هستم  كه  تو را گرامی می دارند و دستوراتت  را 

انجام  می دهند. 64ای خداوند، زمين  از رحمت  تو پر است ! احكام  خود را به  
من  بياموز!

65خداوندا، همانگونه  كه  وعده  دادی، بر بنده ات  احسان  فرموده ای. 66حكمت  

و قضاوت  صحيح  را به  من  ياد ده ، زيرا به  احكام  تو ايمان  دارم . 67پيش  از 
اينكه  تو مرا تنبيه  كنی، من  گمراه  بودم ، اما اينک پيرو كالم  تو هستم . 68تو 
نيک هستی و نيكی می كنی! احكام  خود را به  من  بياموز! 69متكبران  دروغها 
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119:44ـ46  سراينده مزمور در باره »زندگی  کردن  در  
آزادی  کامل « سخن  می گويد. جالب  است  که  اطاعت  از 
قوانين  خدا ما را آزاد می سازد تا آن  کسی  باشيم  که  خدا 
در نظر دارد. با طلبيدن  نجات  و بخشايش  الهی ،  از گناه  و 
عواقب  ويرانگر آن  آزاد می شويم . با زندگی  کردن  طبق  
خواست  خدا،  آزاد خواهيم  شد تا نقشه  و اراده ای  را که  او 

برای  ما دارد انجام  دهيم .

119:61  فشارهای  زندگی ،  گاه  ما را همچون  کشتی ای  که  
دستخوش  امواج  دريا است ،  باال و پايين  می برد و ما را وا 
می دارد تا برای  ادامه بقای  خود دست  به  هر کاری  بزنيم ،  حتی  
اگر آن  کار غلط  باشد. تنها راه  قطعی  برای  آنکه  در کشاکش  
چنين  وسوسه هايی  سر پا بمانيم ،  اين  است  که  محکم  به  کالم  
خدا بچسبيم . اگر حس  کرديد که  به تدريج  از مسير خدا خارج  

می شويد،  زندگی تان  را بر کالم  خدا استوار سازيد.



دربارة من  می گويند، اما من  از صميم  قلب  مطيع  اوامر تو هستم . 70آنها از فرط  
تن پروری عقل  و شعور خود را از دست  داده اند، اما من  از احكام  تو لذت  
می برم . 71تو مرا تنبيه  كردی و اين  به  نفع  من  تمام  شد، زيرا باعث  شد احكام  

تو را بياموزم . 72كالم  تو برای من  از تمام  زر و سيم  دنيا باارزشتر است .
73ای خداوند، تو مرا آفريده ای؛ پس  به  من  دانش  عطا كن  تا قوانين  تو را بياموزم . 

74آنان  كه  تو را گرامی می دارند، از ديدن  من  خوشحال  می شوند، زيرا من  نيز 

بر كالم  تو توكل  دارم . 75ای خداوند، می دانم  كه  از روی عدل  و انصاف  داوری 
می كنی و مرا نيز منصفانه  تنبيه  نموده ای. 76اكنون  طبق  وعده ای كه  فرموده ای، 
بگذار رحمت  تو ماية تسلی من  شود. 77بر من  رحم  فرما تا جانم  تازه  شود، زيرا از 
احكام  تو لذت  می برم ! 78باشد كه  متكبران  شرمنده  شوند، زيرا با دروغهای خود 
مرا آزار رساندند؛ اما من  دربارة احكام  تو تفكر خواهم  كرد. 79ای خداوند، بگذار 
آنانی كه  تو را گرامی می دارند و با قوانين  تو آشنا هستند، به  نزد من  آيند. 80مرا 

ياری ده  كه  بطور كامل  از دستورات  تو اطاعت  كنم  تا شرمنده  نشوم !
81خداوندا، آنقدر انتظار كشيدم  مرا نجات  دهی كه  خسته  و فرسوده  شدم ؛ اما 

هنوز به  وعدة تو اميدوارم ! 82از بس  منتظر شدم  به  وعدة خود وفا كنی، چشمانم  
تار گرديد! خداوندا، چه  وقت  به  كمک من  خواهی آمد؟ 83مانند مشک دوده  
گرفته  و چروكيده  شده ام ؛ اما احكام  تو را فراموش  نكرده ام . 84تا به  كی بايد 
منتظر باشم ؟ كی شكنجه گران  مرا مجازات  خواهی كرد؟ 85متكبران  كه  با كالم  
تو مخالفت  می كنند، برای من  چاه  كنده اند تا مرا گرفتار سازند. 86ای خداوند، 
تمام  احكام  تو قابل  اعتماد می باشند. متكبران  به  ناحق  مرا عذاب  دادند. خداوندا، 
به  دادم  برس ! 87نزديک بود مرا از بين  ببرند، اما من  از دستورات  تو غافل  نشدم . 
88خداوندا، تو پر از رحمتی؛ به  جان  من  حيات  ببخش  تا احكامت  را بجا آورم .

89ای خداوند، كالم  تو تا ابد در آسمانها پايدار خواهد ماند. 90وفاداری تو در 

ثابت   مانند زمينی كه  آفريده ای  بود و  پابرجا خواهد  همة دورانها همچنان  
خواهد ماند. 91همة كاينات  به  فرمان  تو تا بحال  باقی مانده اند، زيرا تمام  آنها 
در خدمت  تو هستند. 92اگر كالم  تو ماية شادمانی من  نشده  بود، بدون  شک 
تابحال  از غصه  مرده  بودم ! 93احكامت  را هرگز فراموش  نخواهم  كرد، زيرا 
بوسيلة آنها مرا حيات  بخشيدی. 94من  از آن  تو هستم ، نجاتم  ده . كوشيده ام  
احكام  تو را نگاه  دارم . 95بدكاران  منتظرند مرا نابود كنند اما من  به  احكام  تو 

می انديشم . 96برای هر كمالی انتهايی ديدم ، اما كالم  تو كامل  و بی انتهاست !

119:70
اش  6: 10
ار 5: 28

119:71
امث  8: 10و11و19

119:73
ايو 31: 15

مز 139: 15و16
119:74
مز 35: 27
119:75

عبر 12: 10

119:82
اش  38: 14

مراثی  2: 11
119:83

ايو 30: 30
119:84
مز 39: 4

مکا 6: 10
119:85

مز 35: 19 ؛ 57: 6
ار 18: 22

119:89
اش  40: 8

متی  24: 35
1پطر 1: 25
119:90

مز 89: 1و2 ؛ 104: 2ـ4 ؛
6 :148
ار 31: 35

119:95
مز 40: 14
اش  32: 7

1492 مزامیر119

119:96ـ104  کالم  خدا ما را حکيم  و دانا می سازد،  داناتر  
به  کالم  خدا  معلمی  که   هر  از  دشمنانمان ،  خردمندتر  از 
بی اعتنا است . حکمت  حقيقی  گردآوری  دانش  نيست ،  بلکه  

بهکاربستن دانش  در مسير متغير زندگی  است . برای  کسب  
چنين  حکمت  و خردی ،  بايد اجازه  دهيم  آنچه  که  خدا به  ما 

می آموزد،  تغييری  سازنده  در زندگی  ما ايجاد کند.



تفكر می كنم .  تمام  روز در آن   دارم !  تو را چقدر دوست   97خداوندا، كالم  

و  ذهن   در  هميشه   زيرا  است ،  ساخته   حكيمتر  مخالفانم   از  مرا  تو  98احكام  

وجود من  است . 99آری، حتی از معلمان  خود نيز داناتر شده ام ، زيرا هميشه  
در كالمت  تفكر می كنم . 100از ريش  سفيدان  قوم  خود نيز خردمندتر شده ام ، 
كرده ام ،  پرهيز  بد  راه   به   رفتن   101از  كرده ام .  اطاعت   را  تو  دستورات   زيرا 
زيرا خواست  من  اين  بوده  كه  كالم  تو را اطاعت  كنم . 102از اينكه  مرا تنبيه  
نموده ای، ناراحت  نيستم ، زيرا قصد تو تربيت  من  بوده  است . 103كالم  تو برای 
جان  من  شيرين  است ؛ حتی شيرينتر از عسل ! 104از احكام  تو دانش  و حكمت  

كسب  كردم ، بهمين  جهت  از هر راه  كج  بيزار و گريزانم .
105كالم  تو چراغ  راهنمای من  است ؛ نوری است  كه  راه  را پيش  پايم  روشن  

می سازد! 106قول  داده ام  كه  از احكام  عادالنة تو اطاعت  كنم  و به  قول  خود 
وفادار خواهم  ماند. 107ای خداوند، بسيار درمانده  و پريشان  هستم ؛ همانگونه  
كه  وعده  فرموده ای، جان  مرا حيات  ببخش ! 108خداوندا، دعای شكرگزاری 
مرا بپذير و احكام  خود را به  من  بياموز. 109جان  من  دايم  در معرض  خطر قرار 
می گيرد؛ اما من  احكام  تو را فراموش  نمی كنم . 110بدكاران  بر سر راه  من  دام  
می نهند؛ اما من  از دستورات  تو منحرف  نمی شوم . 111اوامر تو تا ابد در خزانة 
قلبم  خواهد ماند، زيرا ماية شادی قلبم  می باشد. 112با خود عهد بسته ام  كه  تا دم  

مرگ  كالم  تو را اطاعت  كنم !
114تو  دارم .  دوست   را  تو  احكام   اما  بيزارم ،  متظاهر  و  دورو  مردمان   113از 

پناهگاه  و سپر من  هستی؛ اميد من  به  وعدة توست . 115ای بدكاران ، از من  دور 
شويد؛ زيرا من  اوامر خدای خود را بجا می آورم . 116خداوندا، طبق  وعده ای كه  
به  من  داده ای قدرت  عطا فرما تا زنده  بمانم . مگذار اميدم  به  ياس  و نوميدی 
تبديل  شود. 117به  من  قدرت  ببخش  تا از دست  دشمنانم  ايمن  باشم  و به  حفظ  
از  بپردازم . 118تو همة كسانی را كه  احكام  تو را قبول  نمی كنند  احكام  تو 
خود می رانی و تمام  نقشه های اغفال  كنندة آنها را بی اثر می سازی. 119تمام  
بدكاران  روی زمين  را مانند تفاله  دور خواهی انداخت ، به  همين  دليل  است  
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جنگل    در  رفتن   راه   برای   که   است   بديهی   119:105  
به هنگام  شب ،  نياز به  نور داريم  تا به  درخت  برخورد نکنيم  يا 
در چاله  نيفتيم . در اين  زندگی ،  از جنگِل تاريک شرارت های  
اين  دنيا می گذريم ،  دنيايی  که  به  خدا پشت  کرده  است . اما 
کتاب مقدس  می تواند نور ما باشد تا راهی  را که  در پيش  
روی  ما است  به  ما نشان  دهد،  طوری  که  به هنگام  طی  طريق ،  
ويرانگِر  ريشه  کتاب مقدس   نخورد.  بر  مانعی   به   پايمان  
ارزشها و فلسفه های  دروغيِن اين  جهان  را آشکار می سازد. 

کتاب مقدس  را مطالعه  کنيد تا بتوانيد راهی  را که  در پيش  
داريد به درستی  ببينيد و از راه  راست  منحرف  نشويد.

119:113  برای  اطاعت  از خدا،  حد وسط  وجود ندارد؛ 
شما بايد موقعيت  خود را مشخص  سازيد. يا از او اطاعت  
می کنيد يا نمی کنيد. يا کاری  را که  او دوست  دارد انجام  
می دهيد،  يا کاری  را که  خودتان  دوست  داريد. تصميم  
مزمور  سراينده  با  و  کنيد  اطاعت   خدا  از  که   بگيريد 

بگوييد:  »احکام  تو را دوست  دارم .«



كه  من  اوامر تو را دوست  دارم . 120ای خداوند، ترس  تو در دل  من  است  و از 
داوريهای تو هراسانم .

و  درست   كه   را  آنچه   زيرا  مكن ،  تسليم   دشمنانم   به  دست   مرا  121خداوندا، 

عادالنه  بوده  است ، انجام  داده ام . 122به  من  اطمينان  بده  كه  مرا ياری خواهی 
كرد؛ مگذار متكبران  بر من  ظلم  كنند. 123آنقدر چشم  انتظار ماندم  كه  بيايی 
و مرا نجات  دهی كه  چشمانم  تار شد. 124با من  طبق  رحمت  خود عمل  نما و 
اوامر خود را به  من  بياموز. 125من  خدمتگزار تو هستم ؛ به  من  دانايی عنايت  
فرما تا احكامت  را درک نمايم . 126خداوندا، زمان  آن  رسيده  كه  تو اقدام  كنی، 
زيرا مردم  از دستورات  تو سرپيچی می كنند. 127من  احكام  تو را دوست  دارم ؛ 
آنها را بيش  از طال و نقره  دوست  دارم . 128همة احكام  تو را، در هر موردی، 

صحيح  می دانم ؛ اما از هر نوع  تعليم  دروغ  متنفرم .
اطاعت   را  آنها  قلب   صميم   از  است ؛  عالی  بسيار  تو  احكام   خداوند،  129ای 

خردمند  را  ساده دالن   و  می بخشد  نور  انسان   به   تو  كالم   130درک  می كنم . 
می سازد. 131با اشتياق  فراوان  انتظار اجرای فرامين  تو را می كشم . 132همانگونه  
كه  بر دوستداران  خود رحمت  می فرمايی، بر من  نيز نظر لطف  بيافكن  و مرا 
مورد رحمت  خود قرار ده . 133با كالمت  مرا راهنمايی كن  تا مغلوب  بدی 
با  انجام  دهم . 135مرا  را  تو  اوامر  تا  از دست  ظالمان  نجات  ده   نشوم . 134مرا 
حضور خود بركت  ده  و احكام  خود را به  من  بياموز. 136اشک همچون  سيل  از 

چشمانم  سرازير می شود، زيرا مردم  دستورات  تو را بجا نمی آورند.
137ای خداوند، تو عادل  هستی و داوريهای تو منصفانه  است . 138احكامی را 

انصاف  سرشار است . 139آتش  خشم  من   از عدل  و  كه  وضع  نموده ای تمام  
وجود مرا می سوزاند، زيرا دشمنانم  به  احكام  تو بی اعتنايی می كنند. 140كالم  تو 
آزموده  شده  و پاک است ؛ چقدر آن  را دوست  دارم ! 141من  كوچک و نااليق  
هستم ، اما از اجرای احكام  تو غافل  نمی شوم . 142عدالت  تو ابدی است  و قوانين  
تو هميشه  راست  و درست  است . 143من  در زحمت  و فشار هستم ، ولی احكام  
تو موجب  شادی من  است ! 144اوامر تو هميشه  عادالنه  است ، مرا در فهم  آنها 

ياری فرما تا روحم  تازه  شود!
145ای خداوند، با تمام  قوت  خود نزد تو فرياد بر می آورم ؛ مرا اجابت  فرما تا 

احكام  تو را بجا آورم . 146از تو ياری می خواهم ؛ مرا نجات  ده  تا دستورات  تو را 
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119:125  ايمان  ما زمانی  زنده  می شود که  کتاب مقدس   
را در زندگی  خود به کار ببنديم . ما نيز همچون  سراينده 
مزمور،  به  دانايی  و اشتياق  نياز داريم  تا کتاب مقدس  را 
در آن  نقاط  از زندگی  خود به کار ببنديم  که  نياز هست . 

کتاب مقدس  مانند دارو است ؛ فقط  زمانی  اثر می کند که  از 
آن  در قسمت های  عفونی  استفاده  کنيد. وقتی  کتاب مقدس  
را می خوانيد،  درسها و احکام  و نمونه هايی  را که  می توانند 

به  زندگی  شما کمک  کنند،  مورد توجه  قرار دهيد.



انجام  دهم . 147پيش  از طلوع  آفتاب  نزد تو دعا و التماس  كردم  و به  انتظار وعدة 
تو نشستم . 148تمام  شب  بيدار ماندم  تا در كالم  تو تفكر نمايم . 149ای خداوند، 
با رحمت  خود فريادم  را بشنو و طبق  اوامر خود جان  مرا تازه  ساز! 150افراد 
شرور و بدكار، كه  بويی از احكام  تو نبرده اند، به  من  نزديک می شوند؛ 151اما ای 
خداوند، تو در كنار من  هستی. همة اوامر تو حقيقت  است . 152احكام  تو را از 
مدتها پيش  آموخته ام ! تو آنها را چنان  تثبيت  كرده ای كه  تا ابد پابرجا بمانند.

153ای خداوند، بر رنجهای من  نظر كن  و مرا نجات  ده ، زيرا من  نسبت  به  

و طبق   ساز  آزاد  مرا  و  دفاع  كن   من   154از حق   نبوده ام .  بی اعتنا  تو  قوانين  
وعده ای كه  داده ای نجاتم  ده . 155بدكاران  نجات  نخواهند يافت ، زيرا احكام  
تو را اطاعت  نمی كنند. 156خداوندا، رحمت  تو عظيم  است ! طبق  وعده ای كه  
اما من  از  فرموده ای مرا نجات  ده ! 157دشمنان  و آزاردهندگان  من  بسيارند، 
اطاعت  نمودن  احكام  تو غفلت  نخواهم  كرد. 158وقتی به  بدكاران  كه  كالم  تو 
را اطاعت  نمی كنند، نگاه  می كنم ، از آنها منزجر می شوم . 159خداوندا، مالحظه  
فرما كه  چقدر احكام  تو را دوست  دارم . تو رحيم  هستی، پس  مرا نجات  ده ! 

160تمام  احكام  تو برحق  و داوريهای تو هميشه  عادالنه  است .

161زورمندان  با بی انصافی بر من  ظلم  كردند، اما من  كالم  تو را گرامی داشتم . 

162بسبب  وعده های تو خوشحال  هستم ، خوشحال  مانند كسی كه  گنج  بزرگی يافته  

باشد! 163از دروغ  متنفر و بيزارم ، اما اوامر تو را دوست  دارم . 164برای داوريهای 
عادالنة تو، روزی هفت  بار تو را سپاس  می گويم . 165آنان  كه  احكام  تو را دوست  
دارند از سالمتی كامل  برخوردارند و هيچ  قدرتی باعث  لغزش  آنان  نخواهد شد! 
166ای خداوند، من  اوامر تو را اطاعت  می كنم  و اميدم  به  توست  كه  مرا نجات  

از صميم  قلب  دوست  می دارم .  انجام  می دهم  و آنها را  را  تو  دهی. 167احكام  
168دستورات  و اوامر تو را انجام  داده ام ، زيرا تو ناظر بر همة كارهای من  هستی.

169ای خداوند، فرياد مرا بشنو! طبق  وعده ای كه  داده ای قدرت  درک مرا زياد 

كن . 170دعايم  را بشنو و طبق  وعده ات  مرا نجات  ده ! 171هميشه  تو را سپاس  
می گويم ، زيرا احكام  خود را به  من  می آموزی. 172كالمت  را با سرود ستايش  
خواهم  كرد، زيرا تمام  احكام  تو عادالنه  است ! 173يار و ياور من  باش ، زيرا 
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امث  3: 23
1يو 2: 10
119:166
پيدا 49: 18
119:168
مز 139: 3
امث  5: 21
119:169

مز 18: 6
119:170

مز 22: 20 ؛ 31: 2 ؛ 140: 6
119:171

اش  2: 3
ميکا 4: 2

119:173
يوش  24: 22

لو 10: 42
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می کند   درخواست   واقع   در  مزمور  سراينده  119:159  
که  خدا او را زنده  سازد و احيا نمايد )برای  اينکه  بدانيد 
کالم  خدا چطور می تواند ما را زنده  سازد،  نگاه  کنيد به  

توضيحات  مربوط  به  119: 25(.
119:160  يکی  از صفات  خدا،  راستگويی  است . او راستی  
کامل  است ؛ از اين  رو،  کالم  او نمی تواند دروغ  باشد؛ کالم  
او قابل  اعتماد است  و می توان  از آن  کمک  و راهنمايی  

گرفت  )ر.ش . به  يوحنا 10: 34ـ38(. کتاب مقدس  کاماًل 
راست  و قابل  اعتماد می باشد.

119:165  جامعه امروزی  در آرزوی  آرامش  فکر است . 
اين  آيه  راه  و روش  قطعی  برای  دستيابی  به  اين  آرامش  
و  باشيم   داشته   را دوست   اگر خدا  می سازد.  را مشخص  
از احکام  او اطاعت  کنيم ،  »از سالمتی  کامل « برخوردار 

خواهيم  بود.



مطيع  كالمت  هستم . 174ای خداوند، مشتاق  ديدن  عمل  رهايی بخش  تو هستم ؛ 
كالم  تو لذت  زندگی من  است ! 175بگذار زنده  بمانم  و تو را سپاس  بگويم ! 
بگذار احكام  تو راهنمای من  باشند! 176مانند گوسفند گمشده  سرگردان  هستم ! 

بيا و مرا درياب ، زيرا غالمت  دستورات  تو را فراموش  نكرده  است .

دعا برای  رهايی  از دست  مدعيان  دروغين . همه ايمانداران  بايد  موضوع:  
اين  تنش  را تحمل  نمايند که  در اين  دنيا زندگی  کنند،  اما متعلق  

به  آن  نباشند.
ناشناس ؛ بسياری  حزقيا را نويسنده اين  مزمور می دانند. نویسنده: 

به  داد  120  او  از خداوند كمک خواستم  و  بودم ،  وقتی در زحمت  
من  رسيد. 2ای خداوند مرا از دست  دروغگويان  و مردم  حيله گر 
انتظار شماست ؟ 4تيرهای تيز و  نجات  بده . 3ای حيله گران ، می دانيد چه  در 
اخگرهای داغ ! 5شما مانند مردمان  »ماشک « و خيمه  نشينان  »قيدار« شرور 
هستيد. وای بر من  كه  در بين  شما زندگی می كنم ! 6از زندگی كردن  در ميان  
اين  جنگ طلبان  خسته  شده ام . 7من  صلح  را دوست  دارم ، اما آنان  طرفدار جنگ  

هستند و به  سخنان  من  گوش  نمی دهند.

برای  دريافت  کمک ،  می توانيم  به  خدا اتکا کنيم . زائران  برای   موضوع: 
رسيدن  به  مقصد می بايست  از سرزمينهای  دوردست  بگذرند؛ 
بلکه  تحت   نه  تحت  حفاظت  مخلوق ،   اما  بودند،   آنها محفوظ  

حفاظت  خالق .
ناشناس ؛ بسياری  حزقيا را نويسنده اين  مزمور می دانند. نویسنده:  

چشمان  خود را به  كوه ها دوخته ام  و در انتظار كمک هستم . 2كمک  121 
من  از جانب  خداوند می آيد كه  آسمان  و زمين  را آفريد.

119:175
اش  55: 3
119:176
اش  53: 6
لو 15: 4

120:1
مز 18: 6 ؛ 66: 14 ؛ 102: 2

120:4
مز 45: 15
120:5

ار 2: 10 ؛ 49: 28
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120ـ134  مزامير 120 تا 134 »مزامير زيارتی « يا »مزامير  
صعود« )»سرود درجات «( ناميده  می شود. آنها را کسانی  
می سرودند که  برای  شرکت  در مراسم  اعياد ساالنه  به  معبد 
می رفتند. هر مزمور »مرحله ای « )يا درجه ای ( است  از اين  
سفر زيارتی . مزمور 120 شروع  سفر است  از سرزمينی  دور 
که  در ميان  همسايگان  متخاصم  واقع  بود؛ مزمور 122 ورود 
زائرين  را به  اورشليم  تصوير می کند؛ و بقيه مزامير به  معبد و 

صفات  مختلف  خدا که  مربوط  به  معبد است ،  می پردازد.
اسرائيل ،   نام  قومی  بود ساکن  شمال   120:5و6  ماشک  
نام  قومی  بود ساکن  در جنوب  اسرائيل . هر دو  و قيدار 
به  جنگ طلبی  و وحشی گری  معروف  بودند. از آنجا که  
سراينده مزمور طبعًا نمی توانست  همزمان  در دو جا حضور 

داشته  باشد،  احتمااًل منظور او از اشاره  به  اين  اقوام ،  ابراز 
محاصره  در  را  او خود  بود؛  از وطن   احساس  دوری اش  

بت پرستان  می ديد.
120:7  بسياری  از مردم  تمايلی  به  برقراری  و ايجاد صلح  
ندارند،  زيرا از ديد ايشان ،  »جنگيدن  در راه  حق « انسانی تر 
است . شکوه  جنگ  در پيروزی يکی  از طرفين  است ؛ اما 
در مقابل ،  يکی  بايد بازنده  باشد. شکوه  برقراری  صلح  آن  
است  که  ممکن  است  موجب  شود عماًل دو برنده  وجود 
داشته  باشد. ايجاد صلح  و آشتی  طريق  خدا است ؛ بنابراين  

بايد با دقت  و با دعا بکوشيم  که  عامالن  صلح  باشيم .
و  اطمينان   که   است   کودکان   دعای   اين   121:1بب  
اميد خود را به  حفاظت  شبانه روزی  خدا ابراز می دارند. ما 



3خداوند نخواهد گذاشت  پايم  بلغزد و بيفتم . او كه  از من  حمايت  می كند، 

هرگز نمی خوابد.
به  خواب  نمی رود. 5خداوند  اسرائيل  محافظت  می كند، چشمانش   از  4او كه  

خودش  از تو مراقبت  می نمايد! او در كنارت  است  تا از تو حمايت  كند.
6آفتاب  در روز به  تو آسيب  نخواهد رسانيد و نه  مهتاب  در شب . 7خداوند، تو 

را از هر بدی دور نگاه  می دارد و جانت  را حفظ  می كند. 8خداوند، رفت  و آمد 
تو را زير نظر دارد و پيوسته  از تو مراقبت  می نمايد.

وارد شدن  به  حضور خدا. اورشليم  برای  يهوديان  همان  ارزشی   موضوع:  
را داشت  که  کليسا برای  ايمانداران  دارد.

داود نویسنده: 

هنگامی كه  به  من  می گفتند: »بيا تا به  خانة خداوند برويم « بسيار  122 
خوشحال  می شدم ! 2و اينک اينجا در ميان  دروازه های اورشليم  

ايستاده ايم !
3اورشليم  اينک بازسازی شده  و بشكل  شهری آراسته  درآمده  است . 4قبايل  
اسرائيل  به  اورشليم  می آيند تا طبق  دستوری كه  خداوند به  ايشان  داده  است ، 
او را سپاس  گويند و پرستش  كنند. 5اين  همان  دروازه ای است  كه  پادشاهان  

اسرائيل  می نشستند تا به  شكايات  مردم  رسيدگی كنند.
6برای برقراری صلح  و سالمتی در اورشلم  دعا كنيد! همة كسانی كه  اين  شهر 
را دوست  دارند، كامياب  باشند. 7ای اورشليم ، صلح  و سالمتی در حصارهای 

121:3
مز 66: 9

121:5
مز 91: 4

121:6
مکا 7: 16
121:7

مز 91: 10ـ12

122:1
اش  2: 3

زکر 8: 21

122:5
تث  17: 8
2توا 19: 8
122:6

مز 102: 14
122:7

اش  62: 6
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هرگز از مراقبت  خستگی ناپذير خدا از زندگی مان  بی نياز  
نخواهيم  شد.

122:1  رفتن  به  خانه خدا می تواند به اجبار باشد يا با رضايت  
خاطر. اين  کار برای  سراينده مزمور مسرت بخش  بود. او که  
زائر خانه  خدا بود و برای  شرکت  در يکی  از سه  عيد بزرگ  
مذهبی  به  آنجا رفته  بود،  از اينکه  خدا را با قومش  در معبد 
می پرستيد،  به  هيجان  آمده  بود. اگر گناهی  در زندگی  خود 
داشته  باشيم  يا اگر محبتمان  به  خدا سرد شده  باشد،  ممکن  
به  خدا  اگر  اما  بدانيم .  دشواری   کار  را  او  پرستش   است  
ببريم ،  تشنه پرستش   او لذت   از حضور  باشيم  و  نزديک  
به  خدا،   نسبت   ما  قلبی   بود. حالت   او خواهيم   ستايش   و 

تعيين کننده ديدگاه  ما نسبت  به  پرستش  او خواهد بود.
122:5  در زمان  کتاب مقدس ،  بزرگان  شهر در محوطه 
دروازه شهر می نشستند تا به  دعاوی  مردم  گوش  دهند و 
عدالت  را جاری  سازند )روت  4: 1و2(. بعضی  اوقات ،  خود 
پادشاه  در کنار دروازه  می نشست  تا با مردم  خود مالقات  

کند و تصميمات  قانونی  بگيرد )2سموئيل  19: 8ـ10(. در 
کنار دروازه شهر سخنرانی  و نبوت  هم  می شد )نحميا 8: 1 ؛ 

ارميا 17: 19و20(.
کاميابی   و  سالمتی   برای   مزمور  سراينده  122:6ـ9  
خودش  دعا نمی کرد،  بلکه  برای  همشهريانش  در اورشليم . 
اين  دعای  شفاعت  است ،  دعايی  که  برای  ديگران  می شود. 
انگيزه چنين  دعايی  غير خودخواهانه  است . بيشتر اوقات  
به جای  اينکه  برای  ديگران  شفاعت  کنيم ،  برای  نيازها و 
خواسته های  خودمان  دعا می کنيم . آيا امروز برای  کسی  

که  نيازمند است ،  شفاعت  خواهيد کرد؟
122:6ـ9  صلحی  که  سراينده مزمور در اين  آيات  در 
طلب  آن  است ،  چيزی  به  مراتب  بيشتر از عدم  وجود نزاع  
است . صلح  مورد نظر او کمال ،  سالمتی ،  عدالت ،  کاميابی ،  
نشأت   خدا  به   ايمان   از  واقعی   صلح   است .  حفاظت   و 
می گيرد زيرا تنها او همه ويژگی های  صلح  را در خود 

دارد. برای  پيدا کردن  صلح  واقعی ،  بايد خدا را بيابيد.



تو و رفاه  و آسايش  در قصرهايت  برقرار باد! 8برای برقراری صلح  در اورشليم  
دعا می كنم  زيرا برادران  و دوستانم  در آنجا هستند. 9ای اورشليم ، بخاطر خانة 

خداوند، سعادت  تو را خواهانم .

خدا  هدايت   به   بايد  ما  رحمت .  دريافت   برای   خدا  به   توسل   موضوع:  
حساس  باشيم .

ناشناس ؛ بسياری  حزقيا را نويسنده اين  مزمور می دانند. نویسنده: 

بسوی تو چشمان  خود را برمی افرازم ، ای خدايی كه  در آسمانها  123 
نشسته  و حكمرانی می كنی!

2چنانكه  غالمان  و كنيزان  از اربابان  خود رحمت  و كمک انتظار دارند چشمان  

ما نيز ای خداوند، بسوی تو است  تا بر ما رحمت  فرمايی. 3و4ای خداوند، بر 
ما رحمت  فرما! بر ما رحمت  فرما، زيرا به  ما اهانت  بسيار شده  و جانمان  از 

دست  ثروتمندان  ظالم  و مغرور به  لب  رسيده  است .

موضوع:  خدا ما را از دست  کسانی  که  در صدد نابودی  ما هستند،  نجات  
می دهد. خدا پشتيبان  کسانی  است  که  در جستجوی  او هستند.

داود؛ او احتمااًل آن  را بعد از شکست  دادن  فلسطينی ها نوشته   نویسنده: 
است  )2سموئيل  5: 17ـ25(.

قوم  اسرائيل  جواب  اين  سؤال  را بدهد: »اگر خداوند با ما نمی بود  124 
چه  می شد؟«

2و3هنگامی كه  دشمنان  درنده خوی ما بر ما يورش  آوردند، اگر خداوند با ما 

نمی بود آنها ما را زنده  می بلعيدند! 4و5سيل  ما را با خود می برد و در گردابها 
غرق  می شديم !

6سپاس  بر خداوند كه  نگذاشت  ما شكار دندانهای آنها شويم . 7همچون  پرنده ، 

از دام  صياد گريختيم . دام  شكست  و ما آزاد شديم . 8مددكار ما خداوند است  
كه  آسمان  و زمين  را آفريد.

122:8
مز 133: 1

123:1
مز 11: 4 ؛ 141: 8

123:2
مال 1: 6
123:3
نح  4: 4

مز 4: 1 ؛ 51: 1 ؛ 79: 4 ؛
22 :119

124:2
مز 56: 1 ؛ 138: 7

124:4
مز 18: 16 ؛ 69: 2

124:7
مز 91: 3 ؛ 141: 10
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به سوی    را  خود  چشمان   مزمور  سراينده  123:1بب  
خدا بر افراشت  و چشم  انتظار آن  بود که  خدا رحمتش  
بيشتر  انتظار می کشيد،   بيشتر  را جاری  سازد. او هر چه  
به سوی  خدا فرياد کمک  بر می آورد،  زيرا می دانست  که  
او نخواهد کرد و فقط   به   شرارت  و غرور هيچ  کمکی  

تحقير خدا را به دنبال  خواهد داشت .
124:7و8  آيا هيچ  وقت  احساس  کرده ايد که  در دام  بد 
اقبالی  افتاده ايد؟ داود اين  احساس  را با ماجرای  پرنده ای  

مقايسه  می کند که  فريب  می خورد و در دام  صياد می افتد. 
با خدا،  هميشه  مفری  وجود دارد زيرا هر چه  که  هست ،  
خالقش  خدا است . هيچ  مشکلی  آنقدر پيچيده  نيست  که  او 
نتواند حلش  کند،  و هيچ  شرايطی  آنقدر بغرنج  نيست  که  
او نتواند به  آن  سر و سامان  دهد. در موقع  نياز می توانيم  
ما  پشتيبان   او  زيرا  متوسل  شويم ،   به  خالق   برای  کمک  
است . خدا مفری  مهيا خواهد کرد،  و ما فقط  بايد به  او 

اعتماد کنيم  و چشم  به  او بدوزيم .



خدا حامی  ما است . کوههای  اطراف  اورشليم  مظهر حمايت  خدا  موضوع: 
از قومش  می باشد.

ناشناس ؛ بسياری  حزقيا را نويسنده اين  مزمور می دانند. نویسنده: 

آنانی كه  بر خداوند توكل  دارند، مانند كوه  صهيون ، هميشه  ثابت   125 
و پابرجا هستند. 2چنانكه  كوه ها گرداگرد شهر اورشليم  هستند، 

همچنان  خداوند گرداگرد قوم  خود است  و تا ابد از آنها محافظت  می كند!
3گناهكاران  در سرزمين  نيكوكاران  هميشه  حكمرانی نخواهند كرد، و گرنه  

نيكوكاران  نيز دست  خود را به  گناه  آلوده  خواهند كرد.
4ای خداوند، به  نيكوكاران  و آنانی كه  دلشان  با تو راست  است ، احسان  كن ، 
5اما آنانی را كه  به  راه های كج  خود می روند، با ساير بدكاران  مجازات  كن . 

صلح  و سالمتی بر اسرائيل  باد!

خدا کارهای  عظيمی  انجام  می دهد. قدرت  او نه  تنها ما را از اسارت   موضوع:  
گناه  نجات  می دهد،  بلکه  ما را به سوی  خود نيز باز می گرداند.

ناشناس ؛ احتمااًل برای  تجليل  از بازگشت  تبعيدی ها از اسارت   نویسنده: 
نوشته  شده  است  )عزرا فصل  1(.

هنگامی كه  خداوند ما را از اسارت  به  اورشليم  باز آورد، فكر  126 
از خنده  پر شد و  ما  كرديم  كه  خواب  می بينيم ! 2سپس  دهان  
سرود شادی سر داديم ! آنگاه  قومهای ديگر دربارة ما گفتند: »خداوند برای 

بنی اسرائيل  كارهای شگفت انگيز كرده  است !«
3آری خداوندا، تو برای ما كارهای شگفت انگيز كرده ای و ما را آزاد ساخته ای! 

4ای خداوند، آنچه  را از دست  داده ايم  به  ما بازگردان ؛ چنانكه  باران ، آب  را به  زمين  
خشک باز می گرداند. 5بگذار آنانی كه  با اشک می كارند، با شادی درو كنند! 

6كسانی كه  با اميد و انتظار بيرون  رفته  بذر می افشانند، با شادی محصول  خود 

را باز خواهند آورد.
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125:1  بعضی ها عادت  دارند با آشنايی  با عقايد جديد،   
اشخاصی   چنين   دهند.  تغيير  را  زندگی شان   شيوه  فورًا 
اعتماد و سست  هستند. راز  قابل   نتيجتًا غير  بی ثبات ،  و 
برخورداری  از استحکام ،  توکل  کردن  به  خدا است  زيرا او 

هرگز تغيير نمی کند و ما را استوار و محفوظ  می دارد.
125:3  اگر چه  سراينده مزمور نوشت :  »گناهکاران  در 
سرزمين  نيکوکاران  هميشه  حکمرانی  نخواهند کرد«،  اما 
در تاريخ  اسرائيل  اغلب  بدکاران  حکمرانی  می کردند. اما 
اِعمال   را  نهايی اش   داوری   بيان  داشت  که  وقتی  خدا  او 
کند،  عاقبت  وضعيت  دگرگون  خواهد شد. شرارت  مردم ،  

اغلب  آرمانهای  خدا را در اين  جهان  خدشه دار می سازد،  
اما اين  بدان  معنا نيست  که  خدا تسلط  خود را از دست  
داده  باشد. شرارت  فقط  تا زمانی  پيروز و غالب  خواهد بود 

که  خدا اجازه  دهد.
126:5و6  توانايی  خدا برای  احيای  حيات ،  فوق  از درک  
باز  برود،   بين   از  و  بسوزد  اگر جنگلی   است .  ما  فهم   و 
شفا  شکسته   استخوان   دارد.  وجود  مجددش   رشد  امکان  
می يابد. حتی  غم  و اندوه  نيز هميشگی  نيست . اشکهای  ما 
باشد که  در زميِن شادی  رشد می کند  می تواند بذرهايی  
زيرا خدا قادر است  از مصيبت ،  نيکويی  به  بار آورد. وقتی  



اساس  همه کارهايی  که  در  است .  بی معنا  بدون  خدا  زندگی   موضوع:  
زندگی  انجام  می شود،  نظير بنای  خانه ،  تعيين  شغل ،  و تشکيل  

خانواده ،  بايد خدا باشد.
سليمان  نویسنده:  

بيهوده   127  زحمت   بناكنندگانش   نكند،  بنا  را  خانه   خداوند  اگر 
بيهوده   نگهبانان   نكند،  نگهبانی  را  اگر خداوند شهر  می كشند؛ 
نگهبانی می كنند. 2بيهوده  است  كه  شما برای امرار معاش ، اين  همه  زحمت  
هنگامی كه   زيرا  دير می خوابيد؛  بر می خيزيد و شب   می كشيد، صبح  زود 

عزيزان  خداوند در خوابند، او برای ايشان  تدارک می بيند.
3فرزندان  هدايايی هستند از جانب  خداوند. آنها پاداشی هستند كه  خداوند به  
انسان  می دهد. 4پسرانی كه  برای مرد جوان  متولد می شوند، همچون  تيرهای 
چنين   از  را  خود  تركش   كه   5خوشابحال  كسی  او.  دست   در  هستند  تيزی 

تيرهايی پر می كند! او در جدل  با دشمنان  هرگز مغلوب  نخواهد شد. 

خدا،  سر واقعی  خانواده  است . اين  مزمور دعای  ازدواج  خوانده   موضوع:  
می شود. زيرا اغلب  در ازدواج  اسرائيلی ها سروده  می شد. خدا 
وفاداری  روحانی  شما را با دادن  آرامش  درونی  پاداش  می دهد.

ناشناس ؛ بسياری  حزقيا را نويسنده اين  مزمور می دانند. نویسنده: 

خوشابحال  كسی كه  خداوند را گرامی می دارد و از او اطاعت   128 
او پربركت  خواهد بود و خداوند او  می كند. 2حاصل  دسترنج  
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مز 78: 69

127:2
پيدا 3: 17

ايو 11: 18و19
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جا 8: 12
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بار غم  بر شانه هايتان  سنگينی  می کند،  بدانيد که  زمان  غم   
به   به پايان  خواهد رسيد و مجددًا  به  زودی   اندوه  شما  و 
بايد  می کشيم ،   انتظار  وقتی   يافت .  خواهيد  دست   شادی  
به  وقت  درو  الهی ،   باشيم . محصول  بزرگ  شادی   صبور 

نزديک  می شود!
بنا می کنند و نگهبانان  از شهر  127:1  خانواده ها خانه  
نگهبانی  می کنند،  اما هر دِو اين  کارها بيهوده  است  مگر 
اينکه  خدا با آنها باشد. خانواده  بدون  خدا هرگز نمی تواند 
برخوردار  به  روابط  می بخشد،   پيوند روحانی  که  خدا  از 
شود. شهر بدون  خدا به خاطر شرارت  و فساد درونی  از هم  
فرو خواهد پاشيد. مرتکب  اين  اشتباه  نشويد که  خدا را از 
زندگی  خود خارج  سازيد،  چون  اگر چنين  کنيد،  زندگی  
عبثی  خواهيد داشت . خدا را در اولويت  زندگی  خود قرار 

دهيد و بگذاريد او بنا کند.
127:2  خدا مخالف  تالش  انسانی  نيست . سخت کوشی  
اما کار کردن   )امثال  31: 10ـ29(.  خدا را جالل  می دهد 

تا سر حد محروم  ساختِن خود از استراحت  يا بی توجهی  
به  خانواده ،  شايد سرپوشی  باشد بر اين  واقعيت  که  به  خدا 
اعتماد نمی کنيم  و نمی گذاريم  نيازهای  ما را او بر آورده  
نياز  احيای  روحانی   و  استراحت  کافی   به   ما  سازد. همه 
داريم . از طرف  ديگر،  اين  آيه  توجيهی  برای  تنبلی  نيست  
)امثال  18: 9(. مواظب  باشيد که  حد تعادل  را حفظ  کنيد:  
در حين  توکل  به  خدا،  سخت  کار کنيد؛ و در حين  توکل  

به  خدا استراحت  نيز بکنيد.
نه   می پندارند،   زائدی   چيز  را  فرزند  بعضی ها  127:3ـ5  
نعمتی  برای  زندگی . اما کتاب مقدس  فرزندان  را »هدايايی  
از جانب  خداوند« می نامد. ما همچنين  می توانيم  درسهای  
باارزشی  از ذهن  کنجکاو و روان  ساده آنها بگيريم . کسانی  
که  فرزندان  را دردسر يا مزاحمت  می دانند،  به جای  اين  طرز 
فکر بايد آنها را فرصتی  برای  شکل  دادن  آينده  بدانند. وقتی  
خدا تا اين  حد به  آنها بها می دهد،  ما نبايد گستاخی  کنيم  و 

با آنها طوری  رفتار نماييم  که  گويی  مايه دردسر هستند.



را كامياب  خواهد ساخت . 3زن  او در خانه اش  همچون  درخت  انگور پرثمر 
سفره اش   دور  به   سالم ،  و  قوی  زيتون   درختان   مانند  فرزندانش   بود.  خواهد 

خواهند نشست . 4اين  است  پاداش  خداوند به  كسی كه  او را گرامی می دارد.
5خداوند تو را از صهيون  بركت  دهد! باشد كه  تو در تمام  روزهای زندگانيت  

شاهد سعادت  اورشليم  باشی! 6باشد كه  تو عمر دراز كنی و نوه های خود را 
ببينی!

صلح  و سالمتی بر اورشليم  باد!

داشتن  اعتماد و اطمينان  هنگامی  که  مورد ظلم  واقع  می شويم .  موضوع: 
خدا در شرايط  دشوار ما را حفظ  می کند.

ناشناس ؛ بسياری  حزقيا را نويسنده اين  مزمور می دانند. نویسنده: 

ای اسرائيل  به  ما بگو هنگامی كه  جوان  بودی، دشمنانت  چگونه   129 
بر تو ظلم  می كردند؟

از پای  نتوانستند مرا  اما  2»هنگام  جوانی دشمنانم  بر من  ظلم  بسيار كردند، 

درآورند. 3ضربات  شالق  آنان  پشت  مرا به  شكل  زمينی شيار شده  درآورد، 
4اما خداوند مرا از اسارت  آنان  آزاد ساخت .«

5سرنگون  شوند تمام  كسانی كه  از اسرائيل  نفرت  دارند! 6و7همچون  گياهی 

باشند كه  بر پشت  بامها می رويد، كه  پيش  از آنكه  آن  را بچينند، می خشكد و 
كسی آن  را جمع  نمی كند و به  شكل  بافه  نمی بندد. 8رهگذران  آنان  را بركت  
ندهند و نگويند: »بركت  خداوند بر شما باد!« و يا »ما شما را به  نام  خداوند 

بركت  می دهيم .«
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زندگی   که   نوشت   مزمور  سراينده  128:3و4  
از  پيروی   قبال   در  است   پاداشی   خوب   خانوادگی  
شامل   شده ،   ذکر  خدا  کالم   در  که   ارزشهايی   خدا. 
راستی ،   صداقت ،   خدمت ،   محبت ،   است :   چيزها  اين  
بپاشد،   هم   از  را  روابط   اينکه   به جای   ارزشها  اين   دعا. 
خانواده ها  همه  است .  حياتی   خانوادگی   زندگی   برای  
خانواده  از  کنيم   سعی   آنکه   به جای   دارند.  مشکالتی  
خود  مشکالت   با  که   بياموزيم   بايد  کنيم ،   فرار  خود 
مقابله  کنيم . آيا زندگی  خانوادگی  شما بهشت  است  يا 
جهنم ؟ برای  آنکه  خانواده تان  به  آن  چيزی  تبديل  شود 
که  خدا می خواهد،  خواندن  کالم  خدا و اطاعت  از آن ،  

نقطه آغاز می باشد.
129:2  قوم  اسرائيل  در روزگار اوليه  حيات  ملی  خود،  

کاماًل  هرگز  اما  گرفتند،   قرار  بسيار  ستم   و  ظلم   مورد 
نابود نشدند. همين  امر در مورد کليسا نيز صدق  می کند. 
کليسا  اما  شده اند،   روبرو  شديدی   ظلم های   با  مسيحيان  
هرگز نابود نشده  است . به  همين  دليل  بود که  عيسی  به  
پطرس  فرمود:  »بر روی  اين  صخره ،  کليسای  خود را بنا 
آن   نابودی   به   قادر  هرگز  جهنم   قدرت های   و  می کنم ،  
نخواهند بود« )متی  16: 18(. وقتی  با ظلم  و تبعيض  روبرو 
نخواهد  نابود  هرگز  کليسا  زيرا  باشيد  شجاع   می شويد،  

شد.
عيسی   غيرمنصفانه  شکنجه های   به   آيه   اين   129:3و4  
پيش  از مرگش  اشاره  می کند. او متحمل  ضربات  شالِق 
شکنجه گرانش  شد؛ در اثر اين  ضربات ،  پشت  او واقعًا به  

شکل  زمينی  شيارشده  در آمد )يوحنا 19: 1(.



اعتراف   خدا  به   را  گناهانمان   اگر  الهی .  آمرزش   از  اطمينان   موضوع: 
کنيم ،  خدا قطعًا ما را خواهد بخشيد.

ناشناس ؛ بسياری  حزقيا را نويسنده اين  مزمور می دانند. نویسنده: 

از گرداب  غم  نزد تو فرياد برمی آورم . 2خداوندا،  130  ای خداوند، 
صدای مرا بشنو و به  ناله ام  گوش  فرا ده ! 

3ای خداوند، اگر تو گناهان  مارا به  نظر آوری، كيست  كه  بتواند تبرئه  شود؟ 4اما 
تو گناهان  ما را می بخشی ، پس  تو را گرامی می داريم  و از تو اطاعت  می كنيم .

5من  بی صبرانه  منتظر خداوند هستم  و به  وعده ای كه  داده  است  اميد بسته ام . 

6آری، من  منتظر خداوند هستم  بيش  از كشيكچيانی كه  منتظر دميدن  سپيدة 

صبح  هستند!
7ای اسرائيل ، به  خداوند اميدوار باش ، زيرا رحمت  او عظيم  است ؛ اوست  كه  
می تواند ما را نجات  بخشد. 8خداوند اسرائيل  را از همة گناهانش  نجات  خواهد 

داد.

اعتماد و رضايت  خاطر. اعتماد آميخته  به  آرامش ،  پايه رضايت   موضوع: 
خاطر ما است .

داود نویسنده: 

ازآنچه   131  كشيده ام ؛  دست   تكبر  و  خودبينی  از  من   خداوند،  ای 
داشته ام .  نگه   را دور  اسـت  خود  از عقل  من   بلندتر  و  بزرگتر 
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خدا   به سوی   غم   گرداب   از  مزمور  سراينده  130:1و2  
فرياد بر آورد و گفت :  »صدای  مرا بشنو!« يأس  و نااميدی  
باعث  می شود که  احساس  کنيم  که  طرد شده  و از خدا 
اما درست  در همين  زمان  است  که  بيش   افتاده ايم .  دور 
نااميدی   و  يأس   داريم .  نياز  به  خدا  موقع  ديگری   از هر 
ناشی  از گناه  نبايد منجر به  دلسوزی  برای  خويشتن  شود 
بلکه   کنيم .  فکر  خدا  از  بيش   خود  به   گردد  موجب   و 
بايد به  اعتراف  گناه  منجر شود،  و به دنبال  آن   برعکس  
کنيم .  دريافت   را  الهی   فديه  و  بخشايش   و  بايد رحمت  
اگر احساس  کنيم  که  مشکل  بر ما فائق  آمده  است  و در 
اثر آن  برای  خود احساس  تأسف  کنيم ،  نتيجه اش  افزايش  
احساس  نااميدی  خواهد بود؛ اما فرياد کمک  بر آوردن  
به سوی  خدا،  توجه  ما را به سوی  تنها کسی  جلب  می کند 

که  واقعًا می تواند به  ما کمک  کند.
130:3و4  کينه  به  دل  گرفتن  همچون  کشيدن  ديواری  
است  بين  خودتان  و ديگری ؛ تا زمانی  که  از او کينه  در 
دل  داريد،  گفتگوی  بی پرده  با او غير ممکن  است . خدا 
هيچ  وقت  کينه  به  دل  نمی گيرد؛ وقتی  می بخشد،  کاماًل 

می بخشد،  و هر ديواری  را که  بين  ما و او فاصله  ايجاد 
می کند،  فرو می ريزد. بنابراين ،  می توانيم  درباره همه  چيز 
خدا  که   بدانيد  می کنيد،   دعا  وقتی   کنيم .  صحبت   او  با 
چيزی  عليه  شما در دل  نگه  نداشته  است . مجاری  ارتباطی  

با خدا کاماًل باز است .
131:1  تکبر از اين  ناشی  می شود که  به  خود بيش  از 
حد بها بدهيم  و به  ديگران  بسيار کم . تکبر به  بی قراری  و 
نارضايتی  منجر می شود زيرا ما را از آنچه  داريم  ناخشنود 
معطوف   ديگران   کارهای   به   را  توجه مان   و  می سازد 
می گرداند. تکبر هميشه  ما را تشنه توجه  و تحسيِن ديگران  
نگه  می دارد. اما فروتنی  سبب  می گردد که  ديگران  را در 
به   را می دهد که   امکان   اين   ما  به   قرار دهيم  و  اولويت  
باشيم . چنين   راضی   و  قانع   زندگی  خود  در  حضور خدا 
قناعت  و رضايتی  به  ما احساس  امنيت  می دهد و ما را از 
توجه  و تحسين  ديگران  بی نياز می سازد. بگذاريد فروتنی  
قرار  خود  تأثير  تحت   را  شما  زندگی   خدا  به   اعتماد  و 
دهد،  و به  شما قوت  و آزادی  ببخشد تا خدا و خلق  او را 

خدمت  کنيد.



2جان  مضطرب  خود را آرام  ساخته ام . اينک ، دل  من ، همچون  كودكی كه  در 

آغوش  مادر آرميده ، آرام  و بی تشويش  است .
3ای اسرائيل ، بر خداوند اميدوار باش ، از حال  تا ابد!

خدا را گرامی  بداريد تا او شما را گرامی  بدارد. سراينده مزمور  موضوع: 
به  آن  روز بزرگ  می انديشد که  صندوق  عهد به  اورشليم  برده  
شد؛ او همچنين  خدا را به خاطر وعده اش  مبنی  بر جاودانه  ساختن  

نسل  داود می ستايد.
ناشناس  نویسنده: 

ای خداوند، داود و سختيهای او را فراموش  مكن . به  ياد آور كه   132 
چگونه  نزد تو قسم  خورد و نذر كرد كه  تا مكانی برای عبادتگاه  
دايمی تو پيدا نكند، درخانة خود راحت  ننشيند و خواب  به  چشمانش  راه  ندهد 

و آرام  نگيرد.
6در »بيت لحم « راجع  به  صندوق  عهد تو شنيديم ، و در صحرای »يعاريم « آن  

را يافتيم . 7گفتيم : »بياييد به  حضور خداوند وارد شويم  و در پيشگاه  او عبادت  
كنيم .«

به   8ای خداوند، برخيز و همراه  صندوق  عهد خود كه  نشانة قدرت  توست  
عبادتگاه  خود بيا! 9باشد كه  كاهنان  تو جامة پاكی و راستی را در بر كنند و 

قوم  تو با شادی سرود خوانند!
پادشاه  برگزيده ات  را ترک مكن . 11تو  بنده ات  داود،  بخاطر  10ای خداوند، 

به  داود وعده  فرمودی كه  هميشه  يكی از فرزندانش  وارث  تخت  و تاج  او 
خواهد شد، و تو به  وعده ات  عمل  خواهی كرد. 12و نيز به  داود گفتی كه  اگر 

فرزندانش  از احكام  تو اطاعت  كنند، نسل اندرنسل  سلطنت  خواهند كرد.
13ای خداوند، تو اورشليم  را برگزيده ای تا در آن  ساكن  شوی. 14تو فرمودی: 

131:2
مز 62: 1

132:2
1پاد 8: 17

1توار 22: 7
اعما  7: 46
اش  49: 26

132:6
پيدا 35: 19
1سمو 7: 1
132:7

1توا 28: 2
مز 5: 7 ؛ 99: 5

132:8
اعد 10: 35
2توا 6: 41
مز 78: 61
132:9

ايو 29: 14
مز 149: 5
132:11

2سمو 7: 12ـ16
2توا 6: 16
132:12
لو 1: 32

اعما  2: 30
132:13
مز 78: 68
132:14

متی  23: 21
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در   خدا  حضور  نماد  و  مظهر  عهد  صندوق   132:2ـ5  
به   داود  وقتی   25: 10ـ22(.  )خروج   بود  قومش   ميان  
پادشاهی  رسيد،  قصر زيبايی  ساخت ؛ اما از اينکه  صندوق  
بود  بسيار غمگين   نگه داری  می شد،   عهد در يک  خيمه  
بسيار  را  داود  اين  موضوع   ؛ 7: 1ـ17(.  )2سموئيل  6: 17 
ناراحت  می کرد و خواب  از چشمانش  می ربود،  تا اينکه  
تصميمی  در مورد آن  گرفت . او به تدريج  نقشه معبدی  
آن   در  می بايست   عهد  صندوق   که   کرد  طرح ريزی   را 
باشيم   نزديک   خدا  به   به قدری   بايد  ما  شود.  نگه داری  
که  تا وقتی  اراده او را به جا نياورده  باشيم ،  آرام  و قرار 

نگيريم .

132:12  اين  وعده  که  نسل  داود تا ابد بر تخت  سلطنت  
خواهد نشست  در دوم  سموئيل  7: 8ـ29 يافت  می شود. اين  
وعده  دو قسمت  دارد:  )1( نسل  داود تا وقتی  که  از خدا 
و  سلطنت  خواهند کرد؛  اسرائيل   بر  ابد  تا  کنند  پيروی  
)2( برای  سلسله سلطنتی  داود هرگز پايانی  نخواهد بود. 
خدا  عليه   يهوديان   هنگامی که   بود؛  شرطی   اول   قسمت  
به   زمان   آن   از  و  شد  ساقط   حکومتشان   کردند،   طغيان  
بعد،  ديگر پادشاهی  در اورشليم  بر تخت  ننشست . قسمت  
به   مسيح   عيسی   در  و  است   شرطی   غير  وعده   اين   دوم  
تحقق  پيوست  که  از نسل  داود بود و تا ابد سلطنت  خواهد 

کرد.



»تا ابد در اينجا ساكن  خواهم  بود، زيرا اينچنين  اراده  نموده ام . 15آذوقة اين  
شهر را بركت  خواهم  داد و فقيرانش  را با نان  سير خواهم  نمود. 16كاهنانش  را 
در خدمتی كه  می كنند بركت  خواهم  داد، و مردمش  با شادی سرود خواهند 
خواند. 17در اينجا قدرت  داود را خواهم  افزود و چراغ  خاندان  او را روشن  
نگه  خواهم  داشت . 18دشمنان  او را با رسوايی خواهم  پوشاند، اما سلطنت  او 

شكوهمند خواهد بود.«

شادی  ناشی  از روابط  افراد يکدل  موضوع:  
داود نویسنده:  

با هم   133  چه  خوشايند و چه  دلپسند است  كه  قوم  خدا به  يكدلی 
زندگی كنند! 2يكدلی، همچون  روغن  خوشبويی است  كه  بر سر 
»هارون « ريخته  می شود و بر ريش  و ردايش  می چكد! 3يكدلی، مانند شبنمی 
است  كه  بر كوه  بلند »حرمون « می نشيند و از آنجا بر كوه های اورشليم  فرود 
می آيد. در آنجاست  كه  خداوند بركت  خود را عنايت  می كند، بركت  زندگی 

جاويد را.

خدا را بپرستيد و شادی  برکات  او را بچشيد. موضوع:  
ناشناس ؛ برخی  حزقيا را نويسنده اين  مزمور می دانند. نویسنده:  

خداوند را ستايش  كنيد، ای همة خدمتگزاران  خداوند كه  شبانگاه   134 
به  پيشگاه   در خانه  خداوند خدمت  می كنيد. 2دستهای خود را 

132:15
مز 107: 9

133:2
خرو 30: 25، 30

الو 8: 12
133:3

تث  4: 48 ؛ 28: 8

134:1
تث  10: 8
1توا 9: 33

2توا 29: 11
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132:17و18  اين  آيات  بيان  می دارند که  »پسر داود«  
سليمان ،   داود،   پسر  بود.  خواهد  شکوهمندی   پادشاه  
واقعًا پادشاه  شکوهمندی  بود )1پادشاهان  3: 10ـ14(؛ اما 
عيسی ،   به   دارد،   اشاره   نيز  دورتر  زمانهای   به   آيات   اين  
شکوه   و  عظمت ،   قدرت ،    .)17 :1 )متی   موعود  مسيحای  

مسيح  موعود تا ابد پايدار خواهد ماند.
133:1ـ3  داود گفت  که  يکدلی  امری  است  خوشايند،  
گرانبها،  و شادی آور. بدبختانه ،  يکدلی  آن طور که  بايد و 
موضوعات   سر  بر  مردم   نمی شود.  ديده   کليسا  در  شايد،  
به وجود  تفرقه   و  می کنند  پيدا  اختالف   هم   با  جزئی  
ايجاد  از  ديگران   کردن   بدنام   با  برخی   ظاهرًا  می آورند. 
تنش  لذت  می برند. يکدلی  مهم  است  زيرا:  )1( ما را نمونه 
سازنده ای  برای  دنيا می سازد و کمک  می کند تا ديگران  
تا به عنوان   به  ما کمک  می کند  جذب  مسيح  شوند؛ )2( 
جمع  ايمانداران  عمل  کنيم ،  همان  چيزی  که  خدا ما را برای  
آن  ساخته  است ،  و از اين  طريق  طعم  آسمان  را از هم اکنون  
برای   نيروبخش  و حيات بخش  است  زيرا  می چشيم ؛ )3( 

تضعيف  انرژی  ما،  تنش  کمتری  وجود خواهد داشت .
يکدل  بودن  به  آن  معنا نيست  که  در هر چيز با هم  توافق  
داشته  باشيم ؛ افراد نظرات  متفاوتی  دارند،  درست  همانطور 
وجود  متفاوتی   نُتهای   موسيقی ،   هماهنِگ  نوای   در  که  
زندگی ،   غايی   مورد هدف   در  توافق   يعنی   يکدلی   دارد. 
که  همانا خدمت  کردن  به  خدا با کمک  يکديگر می باشد. 
تجلی  بيرونی  اتحاد ما بايد نمايانگر اتحاد درونی  ما باشد،  

اتحاد در هدفی  مشترک .
133:2  روغن  را موسی  برای  مسح  هارون  به  مقام  کاهن  
اعظم  اسرائيل  )خروج  29: 7(،  و وقف  کاهنان  برای  خدمت  
خدا به کار می برد. اتحاد برادرانه ،  به سان  روغن  مسح کننده ،  
نشان  می دهد که  با تمام  وجود وقف  خدمت  به  خدا هستيم .

133:3  کوه  حرمون  بلندترين  کوه  در فلسطين  است  و در 
شمال  شرقی  دريای  جليل  قرار دارد.

134:1ـ3  چرا يک  مزمور کامل  مستقيمًا خطاب  به  يک  
گروه  کوچک ،  يعنی  به  خدمتگزاران  معبد نوشته  شده  است ؟ 
اين  آخرين  مزمور از »مزامير صعود« )مزامير 120ـ134( 



مقدس  خداوند بر افرازيد و او را پرستش  كنيد. 3خداوندی كه  آسمان  و زمين  
را آفريد، شما را از صهيون  بركت  خواهد داد.

سرود پرستش . در اين  مزمور بزرگی  و عظمت  خدا با بيهودگی   موضوع: 
بتها مقايسه  می شود. بت پرستان بتها را می پرستند،  اما قوم  خدا 

خدای  زنده  را پرستش  می کنند.
ناشناس  نویسنده:  

هللوياه ! خداوند را ستايش  كنيد! ای خدمتگزاران  خداوند، او را  135 
نيايش  كنيد! 2ای كسانی كه  در صحن  خانة خداوند می ايستيد، 
او را پرستش  نماييد! 3خداوند را شكر كنيد، زيرا او نيكوست . نام  خداوند را 
بسراييد، زيرا نام  او دلپسند است . 4خداوند بنی اسرائيل  را برگزيد تا قوم  خاص  
او باشند. 5می دانم  كه  خداوند بزرگ  است  و از جميع  خدايان  برتر! 6او هر 
آنچه  كه  بخواهد، در آسمان  و زمين  و حتی اعماق  دريا، انجام  می دهد. 7ابرها 
را از جاهای دور دست  زمين  بر می آورد، رعد و برق  و باد و باران  ايجاد 

می كند. 
را  حيواناتشان   نخست زاده های  و  كشت   را  مصريها  ارشد  پسران   8خداوند 

عالمات   و  معجزات   مصر  اهالی  و  فرعون   مقابل  چشمان   9در  هالک كرد. 
عظيم  انجام  داد. 10ممالک بزرگ  را مجازات  كرد و پادشاهان  مقتدر را از بين  
برد. 11و12سيحون ، پادشاه  اموريان  و عوج ، پادشاه  باشان  و همة پادشاهان  كنعان  

را كشت  و سرزمين  آنها را به  بنی اسرائيل  داد.
13ای خداوند، نام  تو تا ابد باقی است ! همة  نسل ها تو را به  ياد خواهند آورد. 

14تو قوم  خود را داوری خواهی نمود و بر بندگان  خود رحم  خواهی كرد.

15خدايان  قومهای ديگر، بتهای ساخته  شده  از طال و نقره  هستند. 16و17دهان  

ولی  دارند،  گوش   نمی بينند؛  اما  دارند،  چشم   نمی گويند؛  سخن   ولی  دارند، 
نمی شنوند؛ حتی قادر نيستند نفس  بكشند! 18سازندگان  و پرستندگان  بتها نيز 

مانند آنها بدون  شعورند.

135:2
مز 116: 19

135:3
مز 68: 4 ؛ 100: 5

135:4
خرو 19: 5

تث  7: 6 ؛ 10: 15
1پطر 2: 9
135:5

مز 48: 1 ؛ 97: 9
135:7

ايو 38: 25و26
ار 51: 16

زکر 10: 1
135:9

تث  6: 22
135:10

مز 136: 17ـ21
135:11

اعد 21: 33ـ35
يوش  12: 7ـ24

135:13
خرو 3: 15
135:14

تث  32: 36
مز 106: 45
135:15

مز 115: 4ـ8
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است ؛ در اين  مرحله ،  عبادت کنندگان  از کوهی  که  معبد بر  
آن  قرار داشت  باال رفته اند و نگهبانانی  را که  شب  و روز 
از آن  محافظت  می کنند،  می بينند. آنها کار خدمتگزاران  
را نوعی  پرستش  خدا می دانند،  کاری  که  همراه  با احترام  
و مسؤوليت  انجام  می شود. کار يا مسؤوليت  خود را در 
کليسا با حالت  احترام  به  خدا انجام  دهيد و بدينسان ،  آن  را 
به  پرستش  خدا مبدل  کنيد. با باال بردن  کيفيت  کارتان  و 

افزودِن روحيه خدمتگزاری  به  آن ،  خدا را حرمت  کنيد.
134:3  صهيون  نام  ديگری  است  برای  اورشليم .

را دوست  می دارند  او  را که   135:4  خدا همه کسانی  
و از او اطاعت  می کنند،  از آن  خود می داند و ايشان  را 

می پذيرد )ر.ش . به  1پطرس  2: 9(.
135:18  اين  امری  است  بسيار ظريف  و نامحسوس  که  
بتی  می شود که  می پرستد. همچنين  آنان  که   انسان  شبيه  
خدای  واقعی  را می پرستند،  شبيه  او می شوند. اهداف  شما 
چيست ؟ در زندگی شما چه  چيزی  در درجه اول  قرار دارد؟ 
آن  را به دقت  انتخاب  کنيد زيرا هر چيزی  را که  بپرستيد،  

خصوصيات  و خصائل  آن  را به  خود خواهيد گرفت .



هارون ،  ای خاندان   ای كاهنان ،  ستايش  كنيد!  را  بنی اسرائيل ، خداوند  19ای 

خداوند را ستايش  كنيد! 20ای الويان ، خداوند را ستايش  كنيد! ای خداشناسان ، 
او را ستايش  كنيد! 21ای مردم  اورشليم ، خداوند را ستايش  كنيد، زيرا او در 

اورشليم  ساكن  است !
خداوند را ستايش  كنيد!

داستان  پايان ناپذير محبت  خدا. خدا شايسته پرستش  ما است   موضوع: 
زيرا محبت  بی پايان  او را هرگز زوالی  نيست .

ناشناس  نویسنده: 

خداوند را شكر گوييد، زيرا او مهربان  است  و رحمتش  ابديست .  136 
2خدای خدايان  را شكر گوييد، زيرا رحمتش  ابديست . 3پروردگار 

عالميان  را شكر گوييد، زيرا رحمتش  ابديست .
4او را كه  معجزات  عظيم  می كند شكر كنيد، زيرا رحمتش  ابديست . 5او را كه  
آسمانها را با حكمت  خويش  آفريد شكر گوييد، زيرا رحمتش  ابديست . 6او 
را كه  خشكی را بر آبها قرار داد شكر گوييد، زيرا رحمتش  ابديست . 7او را 
كه  خورشيد و ماه  را در آسمان  آفريد شكر گوييد، زيرا رحمتش  ابديست ؛ 
8آفتاب  را برای فرمانروايی بر روز آفريد، زيرا رحمتش  ابديست ؛ 9و ماه  و 

ستارگان  را برای فرمانروايی بر شب ، زيرا رحمتش  ابديست .
رحمتش   زيرا  گوييد،  شكر  كشت   را  مصريان   ارشد  پسران   كه   را  10خدا 

ابديست ؛ 11و12او بنی اسرائيل  را با دست  توانای خود از مصر بيرون  آورد، زيرا 
رحمتش  ابديست ؛ 13و14دريای سرخ  را شكافت  و بنی اسرائيل  را از ميان  آن  
عبور داد، زيرا رحمتش  ابديست ؛ 15فرعون  و لشكر او را در دريای سرخ  غرق  

ساخت ، زيرا رحمتش  ابديست .
16او را كه  قوم  خود را در صحرا رهبری كرد شكر گوييد، زيرا رحمتش  

ابديست ؛ 17و18اوپادشاهان  نامور و قدرتمند را از بين  برد، زيرا رحمتش  ابديست ؛ 
19و20سيحون ، پادشاه  اموريان  و عوج ، پادشاه  باشان  را از ميان  برداشت ، زيرا 

رحمتش  ابديست ؛ 21و22سرزمينهای ايشان  را به  قوم  خود بنی اسرائيل  بخشيد، 
زيرا رحمتش  ابديست .

136:1
1توا 16: 41
2توا 20: 21

136:2
تث  10: 17

136:4
مز 72: 18
136:6

مز 24: 2
136:7

مز 74: 16
136:8

پيدا 1: 16
136:10

خرو 12: 29
مز 78: 51
136:11

خرو 12: 51 ؛ 13: 3
تث  9: 29
مز 44: 3

ار 32: 17، 21
136:13

خرو 14: 21
مز 78: 13
136:14
مز 106: 9
136:16

خرو 13: 18
تث  8: 15
136:17

مز 135: 10ـ12
136:22
مز 105: 6

اش  41: 8 ؛ 45: 4
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»زيرا   عبارت   مزمور،   اين   سرتاسر  در  136:1بب  
شايد  مزمور  اين   می شود.  تکرار  است «  ابدی   رحمتش  
متنی  با بندهای  متناوب  بوده  باشد،  و جماعت  کلمات  آن  
را هم آهنگ  با هم ،  پس  از هر جمله  تکرار می کرده اند. 
تکرار موجب  می شد که  اين  درس  مهم  خوب  در اذهان  

مردم  جای  بگيرد. رحمت  ترجمه واژه ای  عبری  است  که  
مفاهيم  محبت ،  مهربانی ،  بخشندگی ،  و وفاداری  را در بر 
می گيرد. ما هيچگاه  نبايد نگران  باشيم  که  محبت  خدا به  
پايان  برسد،  زيرا رحمت  او از چاهی  سرچشمه  می گيرد 

که  هرگز خشک  نمی شود.



23خداونْد ما را در مشكالتمان  به  ياد آورد، زيرا رحمتش  ابديست ؛ 24او ما را 

از دست  دشمنانمان  نجات  داد، زيرا رحمتش  ابديست . 25او روزی همة انسانها 
را می رساند، زيرا رحمتش  ابديست .

26خدای آسمانها را شكر گوئيد، زيرا رحمتش  ابديست .

مرثيه يک  تبعيدی  به علت  تلخی  اسارت . در غم  و اندوه ،  نمی توان   موضوع:  
سرودهای  شاد سراييد.

ناشناس  نویسنده: 

كنار نهرهای بابل  نشستيم  و اورشليم  را به  ياد آورديم  و گريستيم .  137 
2و3و4آنان  كه  ما را اسير كرده  و تاراج  نموده  بودند از ما خواستند از 

سرودهای اورشليم  بخوانيم  و ايشان  را شاد سازيم . اما ما بربطهای خود را بر درختان  
بيد آويختيم ، زيرا چگونه  می توانستيم  در ديار غريب  سرود خداوند را بخوانيم ؟ 

5ای اورشليم ، اگر تو را فراموش  كنم ، دست  راست  من  از كار بيافتد تا ديگر 
بربط  ننوازم ؛ 6اگر از فكر تو غافل  شوم  و تو را بر همة خوشيهای خود ترجيح  

ندهم ، زبانم  الل  شود تا ديگر سرود نخوانم .
7ای خداوند، به  ياد آور روزی را كه  اورشليم  محاصره  شده  بود و ادوميان  

فرياد برمی آوردند: »شهر را آتش  بزنيد و آن  را با خاک يكسان  كنيد!«
8ای بابل ، تو ويران  خواهی شد! متبارک باد آنكه  همان  باليی را كه  تو بر سر 
ما آوردی، بر سر خودت  بياورد. 9سعادتمند باد كسی كه  كودكان  تو را بگيرد 

و آنها را بر صخره ها بكوبد!

شکرگزاری  برای  دريافت  جواب  دعا. خدا نقشه هايش  را در  موضوع: 
زندگی  ما پياده  می کند و کمک  خواهد کرد تا در مواجهه  با 

سختی ها دوام  بياوريم .
داود نویسنده:  

حضور  138  در  می گويم .  سپاس   را  تو  قلب   صميم   از  خداوند،  ای 
خدايان  تو را شكر می كنم . 2بسوی خانة مقدس  تو خم  شده ، تو 

136:23
مز 9: 12 ؛ 106: 45

136:24
داو 6: 9
136:25

مز 104: 27
136:26

2توا 36: 23
عز 5: 11

137:1
نح  1: 4

حز 1: 1، 3
137:2

حز 26: 13
137:3

2توا 29: 27
نح  12: 46

137:7
ار 49: 7ـ22

حز 25: 12ـ14

137:8
اش  13: 1ـ22 ؛ 47: 1ـ15
ار 50: 1ـ46 ؛ 51: 1ـ64

138:2
مز 5: 7

اش  42: 21
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137:7  ادومی ها برادران  تنی  اسرائيلی ها بودند و هر دو قوم   
از نسل  اسحاق  و پدرش  ابراهيم  به وجود آمده  بودند. با آنکه  
اسرائيل  از طرف  جنوب  با ادوم  هم مرز بود،  بين  دو قوم  
نفرت  شديدی  وجود داشت . وقتی  شهر اورشليم  در محاصره 
قوم   به   کمک   برای   اقدامی   ادومی ها  بود،   بابل   سپاهيان  
اسرائيل  نکردند. در حقيقت ،  وقتی  شهر نابود شد آنها شادی  

کردند )ارميا 49: 7ـ22 ؛ يوئيل  3: 19 ؛ عوبديا 1: 1ـ20(.
137:8  بابل  در سال  539 ق .م . نابود شد.

باشد.  بايد جزء الينفک  زندگی  ما  138:1  شکرگزاری  
تنيده  شده  است .  مزامير  تمام   پود  تار و  اين  موضوع  در 
همان طور که  خدا را به خاطر برکات  مادی  و روحانی  شکر 
می کنيم ،  بايد از او به خاطر جواب  دعا نيز سپاس  گوييم . 
مواقعی  را به  ياد بياوريد که  از خدا طلب  محافظت ،  قوت ،  
آسايش ،  صبر،  محبت ،  يا نيازهای  ديگر کرده ايد و او دعای  
شما را مستجاب  کرده  است . مراقب  باشيد که  عنايت  و 

توجه  خدا و جواب  دعا را حق  مسلم  خود ندانيد.



را عبادت  می كنم  و نام  تو را بسبب  رحمت  و وفاداريت  می ستايم . بخاطر نام  
خود، به  تمام  وعده هايی كه  می دهی عمل  می كنی. 3هرگاه  دعا كنم ، جوابم  را 

می دهی و به  جانم  قوت  می بخشی.
4ای خداوند، تمام  پادشاهان  جهان  وقتی وعده های تو را بشنوند تو را خواهند 
زيرا  سراييد  خواهند  داده ای  انجام   تو  كه   را  كارهايی  آنان   5آری،  ستود. 
پرشكوه  و پرجالل  هستی. 6تو متعالی اما به  افراد فروتن  توجه  می نمايی و 

كارهای متكبران  از نظر تو پوشيده  نيست .
7خداوندا، هرچند اكنون  در سختی هستم ، اما تو مرا خواهی رهانيد؛ تو دشمنان  

مرا مجازات  خواهی كرد و مرا با قدرت  خويش  نجات  خواهی داد. 8تو كار 
مرا به  كمال  خواهی رساند. ای خداوند، رحمت  تو ابديست . كاری را كه  آغاز 

نموده ای به  كمال  برسان .

مقدس   می داند،  کاماًل  را  می بيند،  همه  چيز  را  خدا همه  چيز  موضوع: 
است ،  و همه  جا حاضر می باشد. خدا ما را می شناسد و با ما 
است . بزرگترين  هديه او به  ما اين  است  که  اجازه  داده  است  او 

را بشناسيم .
داود نویسنده: 

ای خداوند، تو مرا آزموده  و شناخته ای. 2تو از نشستن  و برخاستن   139 
من  آگاهی. فكرهای من  از تو پوشيده  نيست . 3تو كار كردن  و 
خوابيدن  مرا زير نظر داری و از همة راه ها و روشهای من  باخبر هستی. 4حتی 
پيش  از آنكه  سخنی بر زبان  آورم  تو آن  را می دانی. 5مرا از هر سو احاطه  
كرده ای و بادست  خود مرا حفظ  نموده ای. 6شناختی كه  تو از من  داری بسيار 

عميق  است  و من  يارای درک آن  را ندارم .
7از حضور تو به  كجا می توانم  بگريزم ؟ 8اگر به  آسمان  صعود كنم ، تو در آنجا 
هستی؛ اگر به  اعماق  زمين  فرو روم ، تو در آنجا هستی. 9و10اگر بر بالهای سحر سوار 

138:4
مز 102: 15

138:6
مز 101: 5 ؛ 113: 4ـ7

138:7
خرو 15: 12

عز 9: 8و9
مز 20: 6 ؛ 23: 4

138:8
ايو 10: 3

مز 27: 9 ؛ 71: 9

139:1
مز 44: 21
139:2

مز 94: 11
139:3

ايو 14: 16
139:4

عبر 4: 13
139:7

ار 23: 24
139:8

امث  15: 11
عا 9: 2ـ4
139:10

مز 23: 2و3
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138:8  هر يک  از ما رؤياهايی  داريم  و برای  آينده خود  
نقشه هايی  طرح  می کنيم . آنگاه  سخت  می کوشيم  تا آنها را 
به  تحقق  برسانيم . اما برای  آنکه  زحماتمان  به  نتيجه  برسد،  
بايد نقشه های  خدا را در نقشه های  خودمان  بگنجانيم . تنها 
او می داند چه  چيزی  در نهايت  به  صالح  ما است . وقتی  
رؤيا و نقشه ای  در سر می پرورانيد،  آنها را با خدا در ميان  

بگذاريد.
139:1ـ5  بعضی  اوقات ،  اجازه  نمی دهيم  مردم  ما را به طور 
کامل  بشناسند زيرا می ترسيم  به  چيزی  درباره ما پی  ببرند 
که  برايشان  خوشايند نيست . اما خدا همه  چيز را درباره ما 

می داند و با اين  حال  باز ما را می پذيرد و دوستمان  دارد. 
خدا به قدری  به  فکر ما است  که  تعداد موهای  سر ما را نيز 
می داند )متی  10: 30(. او در هر سختی  و در هر شرايطی  با ما 
است  و از ما محافظت  می کند،  و ما را مورد لطف  خود قرار 

داده ،  هدايتمان  می کند. او ما را به طور کامل  می شناسد.
نمی توانيد  بنابراين ،   است .  حاضر  جا  همه   خدا  139:7  
از حضور او به  جايی  بگريزيد. برای  کسانی  که  خدا را 
می شناسند و او را دوست  دارند،  اين  خبر خوبی  است  زيرا 
قطع  نظر از اينکه  چه  می کنيم  يا کجا می رويم ،  هيچ  وقت  

نمی توانيم  از حضور تسلی بخش  خدا دور شويم .



شوم  و به  آنسوی درياها پرواز كنم ، در آنجا نيز حضور داری و با نيروی دست  
خود مرا هدايت  خواهی كرد. 11اگر خود را در تاريكی پنهان  كنم  يا روشنايی 
اطراف  خود را به  ظلمت  شب  تبديل  كنم ، 12نزد تو تاريكی تاريک نخواهد بود و 

شب  همچون  روز روشن  خواهد بود. شب  و روز در نظر تو يكسان  است .
13تو مرا در رحم  مادرم  نقش  بستی و مرا بوجود آوردی. 14تو را شكر می كنم  

كه  مرا اينچنين  شگفت انگيز آفريده ای! با تمام  وجود دريافته ام  كه  كارهای 
تو عظيم  و شگفت انگيز است . 15وقتی استخوانهايم  در رحم  مادرم  بدقت  شكل  
می گرفت  و من  در نهان  نمو می كردم ، تو از وجود من  آگاه  بودی؛ 16بلی، 
حتی پيش  از آنكه  من  بوجود بيايم  تو مرا ديده  بودی. پيش  از آنكه  روزهای 
زندگی من  آغاز شود، تو همة آنها را در دفتر خود ثبت  كرده  بودی. 17خدايا، 
چه  عالی و چه  گرانبها هستند نقشه هايی كه  تو برای من  داشته ای! 18درک 
می شوم   بيدار  خواب   از  كه   روز  هر  است .  باالتر  من   فهم   از  آنها  عظمت  

كماكان  خود را در حضور تو می بينم .
19خدايا، بدكاران  را نابود كن ! ای جنايتكاران  از من  دور شويد! 20خداوندا، آنان  

دربارة تو سخنان  زشت  بر زبان  می آورند و به  تو كفر می گويند. 21پس  ای 
خداوند، آيا حق  ندارم  از كسانی كه  از تو نفرت  دارند، متنفر باشم ؟ 22آری، از 

آنها بسيار متنفر خواهم  بود و دشمنان  تو را دشمنان  خود تلقی خواهم  كرد! 
23و24خدايا، دل  مرا تفتيش  كن  و افكارم  را بيازما؛ ببين  آيا فساد و نادرستی در 

من  هست ؟ تو مرا به  راه  حيات  جاويد هدايت  فرما.

139:11
ايو 22: 13
139:12

ايو 34: 22
1يو 1: 5
139:13

مز 119: 73
139:15

ايو 10: 8ـ10
جا 11: 5
139:16
ايو 14: 5
مز 56: 8

139:19
اش  11: 4
139:20

خرو 20: 7
تث  5: 11

139:23
مز 26: 2
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139:13ـ15  دست  خدا در آفرينش  هر کس  دخالت  
از  کم کم   حتی   يا  می کنيد  پوچی   احساس   وقتی   دارد. 
خودتان  متنفر می شويد،  به  ياد بياوريد که  روح  خدا آماده  
و حاضر است  که  در شما عمل  کند تا شخصيت  شما را 
به  آن  چيزی  مبدل  کند که  خدا برايتان  در نظر دارد. خدا 
دائم  به  فکر ما است  )139: 17و18(. ما بايد همان  قدر به  

خود ارج  نهيم  که  سازنده ما به  ما ارج  می نهد.
139:17و18  وقتی  پی  می بريد که  کسی  شما را دوست  
پيدا  خاطر  تسلی   است ،   شما  فکر  به   مدت   تمام   و  دارد 
شدن   ضعيف   از  را  ما  که   است   عالقمند  خدا  می کنيد. 
حفظ  کند و در صورت  افتادن ،  دستمان  را بگيرد. وقتی  
او اين قدر به  فکر ما است ،  آيا نبايد هر روز فرصتی  برای  

فکر کردن  به  او بيابيم ؟
139:21ـ24  نفرت  داود از دشمنانش  از غيرت  او برای  
تلقی   خدا  دشمنان   را  دشمنانش   داود  می شد.  ناشی   خدا 
می کرد؛ از اين  رو نفرتش  در واقع  آرزوی  قلبی اش  بود 
برای  اجرای  عدالت  برحق  خدا،  نه  انتقام  شخصی . آيا خشم  

گرفتن  بر کسانی  که  از خدا نفرت  دارند،  درست  است ؟ 
بله ،  اما بايد به  ياد داشته  باشيم  که  اين  خدا است  که  با آنها 
مقابله  خواهد کرد،  نه  ما. اگر واقعًا خدا را دوست  داشته  
باشيم ،  در آن  صورت  اگر کسی  از او متنفر باشد،  شديدًا 
آزرده  خواهيم  شد. داود از خدا خواست  قلب  و فکر او 
را خوب  تفتيش  کند و هر نوع  انگيزه نادرستی  را که  در 
پس  اين  نفرتش  باشد،  به  او نشان  دهد. اما در عين  حال  که  
بايد خواهان  مجازات  بدی  و شرارت  باشيم ،  بايد دعا کنيم  
که  دشمنان  خدا پيش  از آنکه  مورد داوری  او قرار گيرند،  

به سوی  او باز گردند )ر.ش . به  متی  5: 44(.
139:23و24  داود از خدا خواست  تا او را تفتيش  کند 
و اگر گناهی  در او باشد به  او نشان  دهد،  حتی  اگر اين  
اين  همچون  يک   باشد.  افکارش   تا حد آزمودن   تفتيش  
جراحی  است  برای  پيدا کردن  غده گناه . تا خدا گناه  را 
به  ما نشان  ندهد،  چطور می توانيم  به  آن  پی  ببريم ؟ پس ،  
وقتی  خدا گناه  را به  ما نشان  داد،  به  »راه  حيات  جاويد 

هدايت « خواهيم شد.



دعا برای  محافظت  در مقابل  کسانی  که  به  ما تهمت  می زنند يا  موضوع:  
تهديدمان  می کنند. رهايی  با تفکر بر زندگی  آينده مان  با خدا 

شروع  می شود.
داود نویسنده:  

ای خداوند، مرا از دست  مردان  شرور نجات  ده ! مرا از دست   140 
و  می انديشند  شرارت   به   تنها  2آنها  نگاهدار!  محفوظ   ظالماْن 
همواره  در فكر برپا كردن  نزاع  هستند. 3زبانشان  مانند نيش  مار سمی تند و 

تيز است  و لبهايشان  همچون  مار افعی سم  كشنده  دارد.
4ای خداوند، مرا از دست  مردان  شرور محفوظ  نگهدار. مرا از دست  مردان  
ظالم  كه  برای سرنگونی من  نقشه  می كشند، حفظ  فرما. 5مردان  متكبر بر سر 

راه  من  تله  و دام  می گذارند تا مرا گرفتار سازند.

140:2
مز 56: 6

امث  6: 14
اش  59: 4
140:3

روم  3: 13
يوش  3: 8
140:5

ايو 18: 9
مز 35: 7 ؛ 57: 6
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خشموانتقام 
درکتاب

مزامیر

برخی  از مزامير،  کسانی  را که  با تعاليم  عهدجديد آشنايی  دارند،  وحشت زده  می کند. سرايندگان  مزامير 
در طلبيدن  عدالت  خدا و ارائه مستقيم  پيشنهاد در مورد چگونگی  انجام  آن  به  خدا،  ترديدی  به  خود راه  
نمی دادند. ظاهرًا مزمورنگاران  هيچ  موضوعی  را برای  در ميان  گذاشتن  با خدا نامناسب  نمی ديدند. اما 

تمايل  ما به  اين  است  که  از موضوعات  خشم  و انتقام  در مزامير دوری  کنيم .
برای  درک  کلمات  خشم  و انتقام ،  توجه  به  چند نکته  الزم  می نمايد: 

)1( داوری هايی  که  از خدا طلب  می شد بايد به وسيله خود خدا انجام  می شد،  و به  نگارش  در آمدن  آنها 
نتيجه رنج  فردی  و ملی  بود. درخواست کنندگان  عدالت  خدا قادر يا حاضر نبودند خودشان  انتقام  بگيرند 
و از خدا می خواستند که  خودش  در اين  امر دخالت  کند. فقط  آنانی  قادرند چنين  احساسات  تند را درک  

کنند که  طعم  ظلم  و ستم  شديد در سطح  فردی  يا ملی  را چشيده  باشند.
)2( اين  نويسندگان  به خوبی  از عدالت  خدا آگاه  بودند. بعضی  از سخنان  آنها تالشی  است  برای  به دست  

آوردِن تصور مشخصی  از مجازاتی  که  خدا می تواند بر سر کسانی  بياورد که  به  قوم  او آزار رسانده  بودند.
)3( اگر زمانی  که  ناعادالنه  مورد حمله  يا ستم  قرار گرفته  باشيم ،  جرأت  کنيم  افکار خود را روی  کاغذ 
بيارويم ،  شايد از تمايل  شجاعانه خودمان  برای  انتقام جويی  حيرت زده  شويم . آنگاه  از اينکه  چقدر با اين  
پيشينيان  اشتراک  داريم ،  به شگفت  خواهيم  آمد. سرايندگان  مزامير فرمان  عيسی  را برای  دعا کردن  برای  
دشمنان  دريافت  نکرده  بودند ؛ با اين حال ،  به  نقطه شروع  درستی  اشاره  می کردند. ما دستور داريم  که  به  

عوض  بدی  نيکی  کنيم ،  اما برای  انجام  اين  فرمان  و بخشش  ديگران ،  شديدًا به  کمک  خدا نياز داريم .
)4( بين  مزامير خشم  و مزامير انتقام  وجه  تشابه  مفيدی  وجود دارد. مزامير »خشم « شديد  و گويا هستند،  
اما تمامًا خطاب  به  خدا نوشته  شده اند. در اين  مزامير،  نويسندگان  با شجاعت  به  او می گويند که  وقتی  
او به  قومش  پشت  می کند يا خيلی  آهسته  عمل  می کند،  چقدر نااميد و مأيوس  می شوند. اما وقتی  اين  
افکار و احساسات  صادقانه  ابراز می شد،  از خود مزامير می فهميم  که  اين  احساساِت گذرا،  اطمينانی  تازه  
به  وفاداری  خدا در پی  داشت . منطقی  است  که  همين  چيزها را از مزامير »انتقام « نيز انتظار داشته  باشيم . 
برای  مثال ،  طغيان  خشم  داود نسبت  به  تعقيب  شائول  را در مزمور 59 می خوانيم ؛ با وجود اين ،  می دانيم  
بيان   به  خدا  افکار خود را  انتقام  نگرفت . سرايندگان  مزامير آشکارا  از شائول   که  داود هرگز شخصًا 
می کردند با اين  اطمينان  که  او می تواند آنچه  را که  منطقی  است  از آنچه  که  از روی  احساس  بيان  شده  
است ،  تفکيک  کند. با همين  اطمينان  و اعتماد،  دعا کنيد زيرا او قابل  اعتماد است  و شما می توانيد دل  

خود را به  او بسپاريد.
مزامير برگزيده  که  بر اين  موضوعات  تأکيد دارند از اين  قرارند:  10 و 23 و 28 و 35 و 59 و 69 و 109 

و 137 و 139 و 140.



6ای خداوند، من  تو را خدای خود می دانم . فرياد مرا بشنو و به  داد من  برس . 
7تو قوت  و نجات  دهندة من  هستی. در ميدان  جنگ  تو سپر من  بوده ای! 8ای 
خداوند، نگذار بدكاران  به  مراد دل  خود برسند و كامياب  شده ، مغرور شوند. 
9بگذار آنچه  برضد من  انديشيده اند بر سر خودشان  بيايد. 10ای كاش  پاره های 
آتش  بر سرشان  بريزد و آنها را بسوزاند، ای كاش  به  چاه  عميق  افكنده  شوند 
و هرگز از آن  بيرون  نيايند. 11ای كاش  آنان  كه  به  ناحق  به  ديگران  تهمت  
می زنند، كامياب  نشوند. ای كاش  شخص  ظالم  بوسيلة ظلم  و شرارت  خودش  

نابود شود.
12خداوندا، می دانم  كه  تو به  داد ستمديدگان  خواهی رسيد و حق  آنان  را از 

ظالمان  خواهی گرفت . 13ای خداوند، نيكان  نام  تو را ستايش  خواهند كرد و 
درستكاران  در حضور تو خواهند زيست .

دعا برای  طلب  کمک  به هنگام  مواجهه  با وسوسه . داود از خدا  موضوع:  
او  به   انتقاد  پذيرش   در  و  محافظت  کند  او  از  می خواهد که  
ممکن   خدا  زيرا  باشيد  درست   انتقاد  پذيرای   بخشد.  حکمت  

است  از طريق  ديگران  با شما سخن  گويد.
داود نویسنده: 

ای خداوند، تو را به  ياری می طلبم ، پس  نزد من  بشتاب ! وقتی  141 
فرياد بر می آورم  و كمک می خواهم ، صدای مرا بشنو! 2بگذار 
دعای من  مانند دود بخور به  حضور تو رسد و برافراشتن  دستهايم  بسوی تو، 

همچون  قربانی شامگاهی باشد.
3ای خداوند، تو مراقب  سخنان  من  باش  و زبانم  را نگاه دار. 4هر نوع  تمايل  بد 
را از من  دور كن ، مبادا با مردان  بدكار مرتكب  اعمال  زشت  شوم  و در بزم  

آنها شركت  كنم .

140:6
استر 9: 25

مز 112: 10

140:10
مز 11: 6

متی  3: 10

140:11
مز 34: 21

1پاد 8: 45، 49

141:2
خرو 29: 41 ؛ 30: 8

دان  9: 21
مکا 5: 8 ؛ 8: 3و4

141:3
مز 39: 1

امث  13: 3 ؛ 21: 23
141:4

مز 119: 36
امث  23: 6
مال 3: 15
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140:12  وقتی  ستمديدگان  مورد ظلم  واقع  می شوند،  به   
چه  کسی  می توانند توسل  جويند؟ آنها آنقدر پول  ندارند 
که  از فرد واردی  کمک  بگيرند؛ شايد قادر به  دفاع  از خود 
نباشند. اما هميشه  کسی  هست  که  از ايشان  پشتيبانی  کند. 
خداوند از آنها حمايت  خواهد کرد و در نهايت  عدالت  
را در حق  آنها به اجرا در خواهد آورد. اين  حقيقت  بايد 
مايه تسلی  همه ما باشد. در هر موقعيتی  که  باشيم ،  خداوند 
با ما است . اما اين  حقيقت  بايد ما را از  مسؤوليتمان  آگاه  
سازد،  اين  مسؤوليت  که  ما در مقام  قوم  خدا،  موظفيم  از 

حقوق  ضعفا و درماندگان  دفاع  کنيم .
141:3  يعقوب  رسول  می فرمايد:  »زبان  عضوی  کوچک  
بار آورد«  به   است ،  ولی  چه  خسارات  سنگينی  می تواند 

متوسط ،  هر شخص  در طول  روز  به طور  )يعقوب  3: 5(. 
تقريبًا 700 بار دهان  خود را برای  سخن  گفتن  می گشايد. 
داود از روی  حکمتی  که  داشت  از خدا خواست  که  به  او 
کمک  کند تا در بعضی  مواقع  که  زير ستم  بود،  زبانش  را 
نگاه  دارد. عيسی  خودش  در مقابل  مدعيانش  سکوت  کرد 
)متی  26: 63(. با علم  به  قدرتی  که  زبان  دارد،  خوب  است  
که  از خدا بخواهيم  مواظب  سخنانی  که  بر زبان  می آوريم ،  

باشد تا سخنان  ما باعث  جالل  او شود.
کافی   می شود.  آغاز  بد  تمايالت   با  بد  اعمال   141:4  
نيست  که  از خدا بخواهيد شما را از وسوسه  دور نگه  دارد،  
و شما را قوی تر سازد،  يا شرايط  شما را تغيير دهد. بايد از 

او بخواهيد که  تمايالت  شما را تغيير دهد.



5بگذار مرد نيک مرا بزند كه  لطفی در حق  من  خواهد بود؛ بگذار مرا تأديب  
و تنبيه  كند كه  برايم  افتخار خواهد بود و از آن  اِبا نخواهم  كرد. اما با بدكاران  
مخالفت  خواهم  كرد و دعا خواهم  كرد كه  به  سزای اعمالشان  برسند. 6و7وقتی 
رهبران  اين  بدكاران  از صخره ها به  پايين  پرتاب  شوند و استخوانهايشان  به  

هرسو پراكنده  گردد، آنگاه  مردم  به  درستی سخنان  من  پی خواهند برد.
8ای خداوند، از تو انتظار كمک دارم . تو پناهگاه  من  هستی. نگذار بدكاران  
مرا از بين  ببرند. 9مرا از دام  و تلة شروران  برهان . 10بگذار من  جان  سالم  بدر 

برم ، اما آنان  در دام  خود گرفتار شوند.

دعا برای  زمانی  که  به  تنگ  آمده ايم . وقتی  احساس  می کنيم   موضوع:  
در دام  دشمنانمان  هستيم ،  فقط  خدا می تواند ما را در امان  نگاه  

دارد.
داود نویسنده: 

كمک  142  درخواست   و  می زنم   فرياد  خداوند  نزد  بلند  صدای  با 
می نمايم . 2تمام  شكايات  خود را به  حضور او می آورم  و مشكالت  
خود را برای او بازگو می كنم . 3وقتی جانم  به  لب  می رسد او به  كمكم  می شتابد 
و راهی پيش  پايم  می نهد. دشمنانم  بر سر راه  من  دام  می گذارند. 4به  اطراف  
خود نگاه  می كنم  و می بينم  كسی نيست  كه  مرا كمک كند. پناهی ندارم  و 

كسی به  فكر من  نيست .
5ای خداوند، تنها نزد تو فرياد برمی آورم  و از تو ياری می جويم . در اين  دنيا، يگانه  
پناهگاه  من  تو هستی. تنها تو می توانی جانم  را در امان  بداری. در زندگی، تنها 
تو را آرزو دارم . 6فريادم  را بشنو، زيرا بسيار درمانده  هستم . مرا از دست  دشمنانم  
برهان ، زيرا آنها بسيار قويتر از من  هستند. 7مرا از اين  پريشانی و اسارت  آزاد 

كن ، تا تو را بسبب  خوبيهايی كه  برايم  كرده ای در جمع  نيكان  ستايش  كنم .

141:5
مز 23: 5 ؛ 35: 14

امث  19: 25 ؛ 27: 6
غال 6: 1

141:9
مز 91: 3

142:1
مز 30: 8

142:4
مز 88: 8، 18

ار 30: 17

142:5
مز 91: 2، 9

142:6
مز 18: 17 ؛ 79: 8

142:7
مز 13: 6
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141:5  هيچ  کس  واقعًا انتقاد را دوست  ندارد؛ اما انتقاد  
اگر با حکمت  بيان  گردد و با فروتنی  پذيرفته  شود،  همه  
که   می دهد  تعليم   داود  شوند.  بهره مند  آن   از  می توانند 
آن    )2( نکنيد؛  رد  را  آن    )1( باشيم :   انتقادپذير  چگونه  
نظر  در  را  منشأ آن    )3( کنيد؛  تلقی   محبت   و  لطف   را 
داشته  باشيد )قوم  خدا اغلب  از پند و اندرز و بينش  عميقی  
برخوردارند(؛ و )4( زبانتان  را نگاه  داريد )شتاب زده  پاسخ  
ندهيد(. عملی  کردن  اين  پيشنهادها به  ما کمک  خواهد 
ما  از  انتقادی  که   انگيزه  نظر گرفتن   در  بدون   کرد که  
کنترل   در  آن   به   نسبت   را  العملمان   عکس   نحوه  شده ،  
خود داشته  باشيم  و کاری  کنيم  که  آن  انتقاد به جای  آنکه  

ويرانگر باشد،  ثمربخش واقع گردد.

کسی   که   کرده ايد  احساس   هيچگاه   آيا  142:4و5  
حق   به   داود  می آيد؟  سرتان   بر  چه   که   ندارد  توجهی  
تو  »از  نوشت :   جهت   همين   به   داشت ؛  احساسی   چنين  
ياری  می جويم .« از طريق  دعا می توانيم  از چنين  احساس  
ويرانگری  آزاد شويم ،  و به  ياد آوريم  که  خدا عميقًا به  

فکر ما است .
داود  که   شد  نوشته   زمانی   احتمااًل  مزمور  اين   142:7  
می ساخت ،   پنهان   غارها  در  را  خود  شائول   دست   از 
عين جدی   يا   )22 )1سموئيل   عدوالم   غارهای   مانند 
را  زندان   حکم   داود  برای   غارها  اين    .)24 )1سموئيل  
داشت ،  چون  از ترس  جانش  نمی توانست  آنها را ترک  

کند.



دعا در يأس  و نااميدی . دعاهای  ما بايد با آنچه  که  از شخصيت   موضوع: 
و نقشه های  خدا می دانيم ،  منطبق  باشد.

داود نویسنده:  

ای خداوند، دعای مرا بشنو و به  التماس  من  گوش  بده ! تو عادل   143 
و امين  هستی، پس  دعايم  را اجابت  فرما. 2بندة خود را محاكمه  

نكن ، زيرا هيچكس  در نزد تو عادل  و بی گناه  نيست .
3دشمن  مرا از پای درآورده  و به  زمين  كوبيده  است ! روزگارم  را آنچنان  سياه  

كرده  كه  مرگ  را در چند قدمی خود می بينم ! 4روحية خود را بكلی باخته ام  و 
از ترس  نزديک است  قالب  تهی كنم .

5گذشتة خود را به  ياد می آورم  و به  كارهايی كه  تو ای خدا، برای من  انجام  

داده ای می انديشم . 6دستهای خود را بسوی تو دراز می كنم . جان  من  همچون  
زمين  خشک ، تشنه  و طالب  توست !

7ای خداوند، دعای مرا هرچه  زودتر اجابت  فرما، زيرا نوميد و مأيوسم . روی 
خود را از من  بر نگردان ، مبادا بميرم . 8هر روز صبح  رحمت  خود را به  من  
بنمايان ، زيرا بر تو توكل  دارم . راهی را كه  بايد بپيمايم  به  من  نشان  ده ، زيرا 

از صميم  قلب  به  حضور تو دعا می كنم .
9ای خداوند، مرا از دست  دشمنانم  برهان ، زيرا به  تو پناه  آورده ام . 10مرا تعليم  
ده  تا ارادة تو را بجا آورم ، زيرا تو خدای من  هستی. باشد كه  روح  مهربان  تو 

مرا به  راه  راست  هدايت  نمايد.
11ای خداوند عادل ، بخاطر نام  خود جانم  را حفظ  كن . 12بر من  رحمت  فرما و 

همة دشمنان  و مخالفانم  را نابود كن ، زيرا من  خدمتگزار تو هستم .

جشن  و سرور به خاطر توجه  و عنايت  خدا. چه  در خوشبختی   موضوع: 
چه  در بدبختی ،  کسانی  خوشحال اند که  خدايشان  خداوند است .

داود نویسنده: 

سپاس  بر خداوند كه  تكيه گاه  من  است  و در ميدان  جنگ  به   144 
من  قوت  و مهارت  می بخشد. 2او هميشه  نسبت  به  من  رحيم  و 

143:2
1پاد 8: 46

ايو 14: 3 ؛ 22: 4
143:3

مراثی  3: 6

143:5
مز 77: 5، 10و11

143:6
مز 63: 1
143:7

مز 69: 17 ؛ 88: 4 
143:8
مز 32: 8

143:9
مز 59: 1
143:10
نح  9: 20

مز 23: 3 ؛ 119: 12
143:12

مز 52: 5 ؛ 116: 16

144:1
مز 18: 2
144:2
مز 84: 9
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اميد خود را از دست  می داد و در   143:7  داود داشت  
چنان  افسردگی  ای گرفتار شده  بود که  کم کم  توان  خود را 
از دست  می داد. گاه  احساس  می کنيم  در افسردگی  گرفتار 
شده ايم  که  مرتب  بيشتر هم  می شود و قادر نيستيم  خود را 
از آن  وضع  بيرون  بکشيم . در آن  مواقع ،  می توانيم  مانند 
داود نزد خداوند بياييم ،  و احساسات  واقعی  خود را به  او 
  ،)5 :143( بينديشيم   او  معجزات   به   می توانيم   کنيم .  بيان  
او  به     ،)6 :143( کنيم   دراز  او  به سوی   را  خود  دستهای  
توکل  نماييم  )143: 8(،  و تصميم  بگيريم  که  اراده او را 

ما  به  کمک   او  اين صورت ،   انجام  دهيم  )143: 10(. در 
خواهد شتافت .

اراده  نه   143:10  داود دعا کرد تا خدا قوت  دهد که  
می کنيم   دعا  وقتی   دهد.  انجام   را  او  اراده  بلکه   را،  خود 
او قدرت  دارد  بپذيريم  که   بايد  که  خدا هدايتمان  کند،  
زندگی مان  را در مسير تازه ای  قرار دهد؛ در غير اينصورت ،  
دعايمان  خودمحورانه  خواهد بود. اگر از خدا بخواهيم  که  
اولويت های  ما را تغيير دهد،  فکرمان  روشن  خواهد شد و 

خواسته های  تازه ای  خواهيم  يافت .



مهربان  بوده  است . او سپر و قلعة پناهگاه  من  است  و مرا نجات  می بخشد. بر 
او توكل  دارم ، زيرا قوم  مرا زير فرمان  من  نگه  می دارد.

3ای خداوند، انسان  چيست  كه  به  او توجه  نمايی؟ بنی آدم  چه  ارزشی دارد 
كه  به  فكر او باشی؟ 4عمر او دمی بيش  نيست ؛ روزهای زندگی اش  همچون  

سايه  می گذرد.
5ای خداوند، آسمان  را بشكاف  و فرود بيا! كوه ها را لمس  كن  تا از آنها دود 
برخيزد. 6رعد و برق  بفرست  و دشمنانت  را پراكنده  ساز؛ تيرهايت  را پرتاب  
كن  و آنها را از پای درآور! 7و8دستت  را از آسمان  دراز كن  و مرا از ميان  
آبهای عميق  نجات  ده ؛ بلی، مرا از چنگ  اين  بيگانگان  كه  سخنانشان  سراسر 

دروغ  است ، آزاد ساز! 
9ای خدا، تو را سرودی تازه  می سرايم ! سرودم  را با نغمة بربِط َده تار برای تو 
می سرايم ! 10تو پادشاهان  را نجات  می دهی و خدمتگزارت  داود را از دم  شمشير 
می رهانی! 11مرا از دست  دشمن  ظالم  برهان ؛ مرا از چنگ  اين  بيگانگانی كه  

سخنانشان  سراسر دروغ  است  نجات  ده !
قدبلند شوند و  تنومند و  ما رشد كرده ، همچون  درختان   12باشد كه  پسران  

دختران  ما مانند پيكرهای سنگی خوش تراِش قصر پادشاه  گردند! 13باشد كه  
انبارهای ما از انواع  محصوالت  پر شود و گوسفندانمان  در صحراها هزاران  
هزار بره  بزايند! 14باشد كه  گاوانمان  باردار شده ، بدون  زحمت  بزايند! باشد كه  

در كوچه هايمان  صدای آه  و ناله  نباشد!
15خوشابحال  قومی كه  چنين  وضعی دارند و »َيهوَّه « خدای ايشان  است !

زمانی  خواهد آمد که  همه مردم  متحدًا خدا را پذيرفته ،  پرستش   موضوع:  
همه  نياز  است ،   محبت   از  پر  خدا  که   آنجا  از  خواهند کرد. 

کسانی  را که  به  او توکل  می کنند،  رفع  می نمايد.
داود نویسنده:  

ابد  145  تا  و  داشت   خواهم   گرامی  را  تو  من ،  پادشاه   ای  خدا،  ای 
ابد  تا  ستايشت  خواهم  كرد! 2هر روز تو را خواهم  پرستيد و 
نامت  را سپاس  خواهم  گفت ! 3ای خداوند، تو بی نهايت  عظيم  هستی و درخور 

ستايشی؛ عظمت  تو فوق  قدرت  درک انسانی است .
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144:3و4  عمر کوتاه  است . داود به  ما يادآوری  می کند  
که  عمر »دمی  بيش  نيست « و »روزهای  زندگی  همچون  
ما  فرمود که  طول  عمر  يعقوب  رسول   سايه  می گذرد.« 
مانند مه  صبحگاهی  است  که  لحظه ای  آن  را می توان  ديد 
و لحظه ای  بعد محو و ناپديد می شود )يعقوب  4: 14(. از 

آنجا که  عمر کوتاه  است ،  تا آن  هنگام  که  وقت  داريم  
بايد برای  خدا زندگی  کنيم . عمر خود را با دنبال  کردِن 
اهداف  پست  که  ارزش  ماندگار ندارد،  تلف  نکنيد. برای  
را  شما  زندگی   می تواند  او  تنها  زيرا  کنيد  زندگی   خدا 

مفيد،  هدفمند،  و پرمفهوم  سازد.



4اعمال  تو را مردم  روی زمين  نسل اندرنسل  خواهند ستود و از كارهای تو 
تعريف  خواهند كرد. 5آنها از شكوه  و عظمت  تو سخن  خواهند گفت  و من  
دربارة كارهای عجيب  و شگفت انگيزت  سخن  خواهم  راند. 6كارهای مقتدرانة 
تو ورد زبان  آنها خواهد بود و من  عظمت  تو را بيان  خواهم  نمود. 7آنها دربارة 
مهربانی بيحد تو سخن  خواهند گفت  و من  عدالت  تو را خواهم  ستود. 8خداوند 
بخشنده  و مهربان  است . او دير غضبناک می شود و بسيار رحيم  است . 9او به  

همه  خوبی می كند و تمام  كارهايش  توأم  با محبت  است .
10ای خداوند، همة مخلوقاتت  تو را ستايش  خواهند كرد و همة مقدسانت  تو 

را سپاس  خواهند گفت . 11و12آنها از شكوه  ملكوت  تو تعريف  خواهند كرد 
و از قدرت  تو سخن  خواهند گفت ، بطوری كه  همه  متوجة عظمت  كارهای 
تو و شكوه  ملكوتت  خواهند شد. 13ملكوت  تو جاودانی و سلطنتت  بی زوال  
است ! 14خداوند همة كسانی را كه  در زحمتند ياری می دهد و دست  افتادگان  

را می گيرد و بر می خيزاند. 
15ای خداوند، چشمان  همة موجودات  زنده  به  تو دوخته  شده  است  تا روزی 

آنها را به  موقع  به  آنها برسانی. 16دست  پربركت  خود را بسوی آنها دراز كن  
و نياز همگان  را برآورده  ساز.

17خداوند در تمام  كارهايش  عادل  و مهربان  است . 18خداوند به  آنانی كه  او 

را به  راستی و صداقت  طلب  می كنند نزديک است . 19خداوند آرزوی  كسانی 
را كه  او را گرامی می دارند برآورده  می سازد و دعای آنها را شنيده ، ايشان  را 
نجات  می بخشد. 20خداوند دوستداران  خويش  را محفوظ  می دارد، اما بدكاران  

را نابود می كند.
21از دهان  من  هميشه  شكرگزاری خداوند شنيده  خواهد شد! باشد كه  همة 

مخلوقات  نام  مقدس  او را تا ابد سپاس  گويند!
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145:14  بعضی  اوقات ،  بارهايمان  بيش  از توانمان  به نظر 
می رسد و نمی دانيم  چطور می توانيم  ادامه  دهيم . سراينده 
نااميدکننده جاده زندگی  می ايستد  تقاطع   اين   مزمور در 
را  ما  بارهای   که   کسی   به   می کند،   اشاره   خداوند  به   و 
را  ما  طاقت فرسای   بارهای   می تواند  خدا  می کند.  حمل  
حمل  کند زيرا:  )1( عظمت  او فوق  قدرت  درک  انسانی  
کارهای   بسيار،   نسل های   طول   در   )2(  )3 :145( است  
پرشکوه  انجام  می دهد )145: 4(؛ )3( پر از شکوه ،  عظمت ،  
انجام   و معجزات  است  )145: 5(؛ )4( کارهای  پرقدرت  
می دهد )145: 6(؛ )5( عادل  است  )145: 7(؛ )6( بخشنده ،  

ما  به    )7( )145: 8(؛  است   محبت   با  و  صبور،   مهربان ،  
پايان ناپذير  فرمانروايی اش    )8( )145: 9(؛  می کند  خوبی  
ما  کمک   و  آب ،   خوراک ،   منبع    )9( )145: 13(؛  است  
و  عادل   کارهايش   تمام   در   )10( )145: 15و16(؛  است  
نزديک   خود  طالبين   به    )11( )145: 17(؛  است   مهربان  
است  )145: 18(؛ )12( دعاهای  ما را مستجاب  می کند و 
از ما محافظت  به  عمل  می آورد )145: 19و20(. اگر زير 
باری  هستيد و احساس  می کنيد نزديک  است  بيفتيد،  برای  
کمک  به  خدا متوسل  شويد. او حاضر است  بار شما را 

حمل  کند.



و  موقتی   انسان   کمک   خدا.  کمک   مقابل   در  انسان   کمک   موضوع:  
بی ثبات  است ،  اما کمک  خدا ماندگار و کامل .

ناشناس  نویسنده:  

خداوند را سپاس  باد!  146 
ای جان  من ، خداوند را ستايش  كن . 2آری، تا زنده ام  خداوند را 

سپاس  خواهم  گفت ؛ تا نفس  دارم  خدای خود را ستايش  خواهم  كرد.
3بر رهبران  انسانی توكل  نكنيد؛ آنها همگی فانی هستند و قادر به  نجات  دادن  
نيستند. 4وقتی آنها می ميرند به  خاک باز می گردند و تمام  نقشه هايشان  نقش  

برآب  می شود! 
5اما خوشابحال  كسی كه  خدای يعقوب  مددكار اوست  و اميدش  بر يهوه ، خدای 
او می باشد، 6همان  خدايی كه  آسمان  و زمين  و دريا و آنچه  را كه  در آنهاست ، 
آفريد. او خدايی است  كه  هميشه  نسبت  به  وعده هايش  امين  می ماند، 7به  داد 
مظلومان  می رسد، و گرسنگان  را سير می كند. خداوند اسيران  را آزاد می سازد، 
8چشمان  كوران  را باز می كند و آنان  را كه  زير بار مشقت  خم  شده اند، راست  

می گرداند. خداوند نيكان  را دوست  دارد، 9از غريبان  محافظت  می كند، از يتيمان  
و بيوه زنان  نگهداری می نمايد؛ اما نقشه های بدكاران  را نقش  برآب  می كند.

10خداوند تا ابد سلطنت  می نمايد. ای اورشليم ، خدای تو در طی تمام  دورانها 

حكمرانی خواهد كرد. خداوند را سپاس  باد! 

آنچه  که  موجب  شادی  خدا می شود. با آنکه  همه  چيز را خدا  موضوع: 
آفريد،  بزرگترين  شادی  او،  پرستش  واقعی ما و اعتماد ما به  او 

است .
ناشناس ؛ به هنگام  بازگشت  تبعيدی ها به  اورشليم  نوشته  شد. نویسنده:  

خداوند را سپاس  باد! 147 
چه  خوب  است  كه  خدای خود را با سرود بپرستيم ؛ چه  لذتبخش  
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146ـ150  اين  پنج  مزمور آخر پر است  از حمد و ستايش   
يا  کنيد«  ستايش   را  »خداوند  عبارت   با  مزمور  هر  خدا. 
»خداوند را سپاس  باد« شروع  می شود. اين  مزامير به  ما نشان  
می دهد که  کجا،  چرا،  و چگونه  خدا را ستايش  کنيم . ستايش  
خدا چه  می کند؟ )1( ستايش  خدا مشکالت  و قصورات  ما 
را از ذهن  ما می زدايد،  و آن  را به  خدا معطوف  می دارد؛ 
)2( ستايش  خدا ما را از تعمق  فردی  به  پرستش  گروهی  
می کشاند؛ )3( ستايش  خدا ما را وا می دارد تا شخصيت  او را 
مد نظر بگيريم  و آن  را تحسين  کنيم . )4( ستايش  خدا ديد ما 

را از اين  دنيا بر داشته ،  به  آسمان  معطوف  می سازد.

146:9  نقشه های  خدا در نظر جامعه ما وارونه  می نمايد. 
عيسی  بياناتی  ايراد کرد که  ارزشهای  جامعه  را وارونه  ساخت . 
او فرمود:  »بسياری  که  اکنون  اول  هستند،  آخر خواهند شد 
و کسانی  که  آخرند،  اول « )متی  19: 30(؛ »کسی  که  جانش  
را به خاطر من  فدا کند،  آن  را دوباره  به دست  خواهد آورد« 
)متی  16: 25(؛ و »بسياری  که  اآلن  کوچکترين  به  حساب  
می آيند،  در آنجا بزرگترين  خواهند بود« )مرقس  10: 31(. 
تعجب  نکنيد که  ديگران  ارزشهای  مسيحی  شما را درک  
نمی کنند. در عوض ،  مانند مسيحيان  اوليه  باشيد که  دنيای  

خود را »به هم  ريختند« )اعمال  17: 6(.



است  كه  او را بستاييم ! 2خداوند اورشليم  را دوباره  بنا می كند و پراكندگان  
اسرائيل  را جمع  می نمايد. 3او دلشكستگان  را شفا می بخشد و زخمهای ايشان  

را می بندد.
4خداوند حساب  ستارگان  را دارد و نام  هر يک از آنها را می داند. 5خداوند 

ما بزرگ  و تواناست  و حكمت  او را انتها نيست . 6او بيچارگان  را سرافراز 
می كند، اما روی بدكاران  را به  خاک می مالد.

ابرها را  با نغمة بربط  ستايش  كنيد! 8او  7خداوند را با سرود بپرستيد! او را 

بر آسمان  می گستراند و باران  را بر زمين  می باراند و گياه  را می روياند، 9به  
حيوانات  غذا می دهد و روزی جوجه كالغها را می رساند.

10خداوند به  نيروی اسب  رغبت  ندارد و قدرت  انسان  او را خشنود نمی سازد؛ 

11خشنودی او از كسانی است  كه  او را گرامی می دارند و به  رحمت  وی اميد 

بسته اند.
12ای اورشليم ، خداوند را ستايش  كن ! ای صهيون ، خدای خود را سپاس  بگو! 

13زيرا او دروازه هايت  را محكم  به  روی دشمن  بسته  و فرزندانت  را كه  در 

نگه   آرامش   و  در صلح   را  مرزهايت   14او  است .  داده   بركت   هستند  درون  
می دارد و تو را با بهترين  نان  گندم  سير می نمايد.

15خداوند به  زمين  دستور می دهد و هر چه  می فرمايد فوری عملی می شود. 16او 

برف  را مانند لحاف  بر سطح  زمين  می گستراند و شبنم  را همچون  خاكستر همه  
جا پخش  می كند. 17خداوند دانه های تگرگ  را مانند سنگريزه  فرو می ريزد و 
كيست  كه  تاب  تحمل  سرمای آن  را داشته  باشد؟ 18سپس  دستور می دهد و 

يخها آب  می شوند؛ باد می فرستد و آبها جاری می شوند.
19او شريعت  و احكام  خود را به  قوم  اسرائيل  داده  است . 20اين  كار را تنها در 

147:2
اش  11: 12 ؛ 56: 8

حز 39: 28

147:4
پيدا 15: 5

اش  40: 26

147:8
ايو 5: 10 ؛ 26: 8 ؛ 38: 26

147:10
1سمو 16: 7

مز 33: 17

147:13
نح  3: 3 ؛ 7: 3

مز 37: 26
147:14

تث  32: 14
اش  54: 13 ؛ 60: 17و18

147:15
ايو 37: 12
مز 104: 4
147:19

تث  33: 3و4
مال 4: 4

147:20
تث  4: 7و8

مز 79: 6
ار 10: 25

مزامیر147 1517

به    قادر  که   می کنيم   احساس   اوقات   بعضی   147:5  
درک  وضعيت  خود نيستيم ،  نمی دانيم  چه  می خواهيم ،  چه  
احساسی  داريم ،  مشکلمان  چيست ،  يا در مورد وضع  خود 
چه  اقدامی  بايد بکنيم . اما حکمت  خدا را انتهايی  نيست ؛ از 
اين  رو،  او کاماًل ما را درک  می کند. اگر احساس  می کنيد 
آوريد  ياد  به   نمی کنيد،   را درک   و خود  داريد  مشکلی  
می کند.  درک   کامل   به طور  و  به خوبی   را  شما  خدا  که  
به جای  اينکه  به  وضع  خود فکر کنيد،  توجه  خود را به  خدا 
معطوف  سازيد. بکوشيد که  هر چه  بيشتر شبيه  او شويد. 
هر چه  بيشتر با خدا و راههای  او آشنا شويد،  بهتر خود را 

درک  خواهيد کرد.
بردن   باال  را صرف   خود  عمر  بيشتر  ما  147:10و11  
خود  نفوذ  و  قدرت   افزايش   و  معلومات   و  مهارت ها 
تمام   ندارد؛ در حقيقت ،   اشکالی   اين  کار هيچ   می کنيم . 

مهارت ها و قابليت های  ما می تواند برای  جالل  خدا به کار 
به کار  خدا  به   اعتنا  بدون   را  آنها  وقتی   اما  شود.  گرفته  
گيريم ،  آنگاه  آنها از هيچ  ارزشی  برخوردار نخواهند بود. 
آنچه  که  خدا از ما می خواهد،  اعتماد ما است  به  او. اگر 
به  او اعتماد کنيم ،  او از مهارت ها و نيروی  ما به گونه ای  

استفاده  خواهد کرد که  در تصور ما نمی گنجد.
خاصی   ارزش   خدا  برای   اسرائيل   قوم   147:19و29  
داشت ،  زيرا او احکام  خود را به  ايشان  داده  بود،  و از نسل  
آنها،  پسر خود عيسی  مسيح  را فرستاد. اکنون  هر فردی  
که  از خدا پيروی  می کند،  به  همان  اندازه  برای  او خاص  
است . در حقيقت ،  کتاب مقدس  می گويد که  قوم  اسرائيِل 
واقعی ،  مردمانی  خاص  در مکان  جغرافيايی  خاص  نيست ،  
بلکه  اجتماع  همه کسانی  است  که  به  خدا ايمان  دارند و از 

او اطاعت  می کنند )ر.ش . به  روميان  2: 29(.



مورد اسرائيل  انجام  داده  است  و نه  قوم  ديگری؛ لذا قومهای ديگر با شريعت  
او آشنا نيستند.

خداوند را سپاس  باد!

تمامی  آفرينش  بايد خداوند را حمد و پرستش  کند. موضوع:  
ناشناس  نویسنده:  

خداوند را سپاس  باد! 148 
خداوند را از عرش  برين  ستايش  كنيد، ای كسانی كه  در آسمانها 
ساكن  هستيد. 2ای همة فرشتگان ، خداوند را ستايش  كنيد. ای همة لشكرهای 
آسمانی، او را ستايش  كنيد. 3ای آفتاب  و ماه ، خداوند را ستايش  كنيد. ای 
همة ستارگان  درخشان ، او را ستايش  كنيد. 4ای آسمانها و ای بخارهايی كه  

فوق  ابرهاييد، او را ستايش  كنيد.
5همگی خداوند را ستايش  كنيد، زيرا به  فرمان  او آفريده  شديد. 6او شما را 

تا ابد بر جايتان  ثابت  نموده  است  و آنچه  او ثابت  نموده  است  هرگز تغيير 
نخواهد كرد.

7ای همة نهنگان  و موجوداتی كه  در اعماق  دريا هستيد، خداوند را ستايش  كنيد. 
8ای آتش  و تگرگ  و مه  و تندباد كه  مطيع  فرمان  خداوند هستيد، او را ستايش  
كنيد. 9ای كوه ها، ای تپه ها، ای درختان  ميوه دار، ای سروهای آزاد، خداوند را 
ستايش  كنيد. 10ای حيوانات  وحشی و اهلی، ای پرندگان  و خزندگان ، خداوند 

148:1
مز 102: 19
متی  21: 9

148:2
مز 103: 20و21

148:4
پيدا 1: 7

تث  10: 14

148:5
پيدا 1: 1
148:6

ايو 38: 33

148:7
پيدا 1: 21
مز 74: 13
حب 3: 10
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148:5  تمامی  خلقت  مانند سمفونی  شکوهمند يا دسته  
که   متعدد  اجزاء  از  متشکل   است   عظيمی   سرايندگان  
هماهنگ  با هم ،  سرود حمد و ستايش  می سرايند. هر جزء 
داده ،   تشکيل   را  کل   از  بخشی   اما  است ،   مستقل   گرچه  
موجی  پرخروش  از حمد و ستايش  را پديد می آورد. اين  

تصويری  است  از اينکه  ما ايمانداران  چگونه  بايد خدا را 
که   بدانيم   حال ،   عين   در  اما  بستاييم ،   انفرادی   به صورت  
ايمانداراِن  از  جزئی  از دسته سرايندگاِن عظيمی  متشکل  
سراسر جهان  می باشيم . آيا سهم  خود را در گروه  بزرگ  

سرايندگان  از سرتاسر جهان  به خوبی  انجام  می دهيد؟

حمدو
ستایشدر

کتابمزامیر

مزامير اکثرًا دعا هستند،  و اکثر اين  دعاها شامل  حمد و ستايش  خدا است . با حمد و ستايِش خدا،  تحسين  
و قدردانی  و تشکرات  خود را ابراز می داريم . حمد و ستايش  در کتاب  مزامير اغلب  خطاب  به  خدا است ،  
اما ديگران  نيز تشويق  می شوند که  در اين  ستايش  شريک  گردند. اگر همه کارهايی  را که  خدا برای  
ما انجام  داده  و می دهد مورد توجه  قرار دهيم ،  چه  چيزی  می تواند طبيعی تر از فوران  حمد و ستايش های  

قلبی  باشد؟
وقتی  مزامير را می خوانيد،  به  موضوع  ستايش  خدا توجه  کنيد. اين  ستايش  فقط  به خاطر کارهای  او نظير 
آفرينش  و برکات  و بخشايش  گناه  نيست ،  بلکه  به خاطر شخصيتش  نيز می باشد،  چرا که  او بامحبت ،  
عادل ،  وفادار،  بخشنده  و صبور است . همچنين  توجه  کنيد که  در چه  مواقعی  سراينده مزمور ديگران  را نيز 
در حمد و ستايش  خدا سهيم  می سازد و مردم  را تشويق  می کند تا او را بستايند. اخيرًا به  چه  طرقی  خدا را 

ستايش  کرده ايد يا همه کارهايی  که  او برای  شما انجام  داده  است ،  برای  ديگران  بازگو نموده ايد؟
مزامير منتخب  که  بر اين  موضوع  تأکيد دارند از اين  قرارند:  8 و 19 و 30 و 65 و 84 و 96 و 100 و 

136 و 145 و 150.



را ستايش  كنيد. 11و12ای پادشاهان  و قومهای جهان ، ای رهبران  و بزرگان  دنيا، 
ای پسران  و دختران ، ای پيران  و جوانان ، خداوند را ستايش  كنيد.

13همة شما نام  خداوند را ستايش  كنيد، زيرا تنها اوست  خدای متعال ؛ شكوه  و 

جالل  او برتر از زمين  و آسمان  است . 14او بنی اسرائيل  را كه  قوم  برگزيده اش  
هستند توانايی می بخشد تا او را ستايش  كنند.

خداوند را سپاس  باد!

بزرگداشت  پيروزی . ما اطمينان  داريم  که  خدا حقيقتًا از قومش   موضوع:  
راضی  است .

ناشناس  نویسنده: 

خداوند را سپاس  باد! 149 
را  او  مؤمنان ،  جمع   در  و  بخوانيد  تازه   سرودی  خداوند  برای 
ای مردم   باش ؛  بخاطر وجودآفرينندة خود شاد  اسرائيل ،  2ای  ستايش  كنيد! 
اورشليم ، بسبب  پادشاه  خود شادی كنيد! 3با نغمة بربط  و عود، رقص  كنان  نام  
خداوند را سپاس  گوييد. 4زيرا خداوند ازقوم  خود راضی است  و فروتنان  را 
نجات  می بخشد. 5قوم  خداوند بسبب  اين  افتخار بزرگ  شاد باشند و تمام  شب  

در بسترهای خود با شادمانی سرود بخوانند.
6و7ای قوم  خداوند، با صدای بلند او را ستايش  كنيد و شمشيرهای دودم  را 

بدست  گرفته ، از قومها و قبايل  خدانشناس  انتقام  بگيريد. 8پادشاهان  و رؤسای 
آنها را به  زنجير بكشيد 9و حكم  خداوند را در مورد مجازات  آنها اجرا كنيد.

اين  است  پيروزی و افتخار قوم  او!
خداوند را سپاس  باد!

به  هر  در هر جا  و ستايش . خلقت  خدا  آخرين  سرود حمد  موضوع:  
طريقی  او را می ستايد. ما بايد به  سراينده اين  سروِد شاِد حمد و 

تمجيد خدا بپيونديم .
ناشناس  نویسنده:  

خداوند را ستايش  كنيد! 150 
در  را  او  توانايی  كنيد!  ستايش   مقدسش   خانة  در  را  خداوند 

148:13
مز 8: 1 ؛ 113: 4

مکا 5: 12
148:14

تث  10: 21
1سمو 2: 1
افس  2: 17

149:1
مز 33: 3 ؛ 89: 5

149:2
داو 8: 23
مز 47: 6
149:3

خرو 15: 20
149:4

مز 35: 27

149:6
مز 66: 17
149:8
نح  3: 10

150:1
مز 19: 1 ؛ 73: 17 ؛ 102: 19
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149:3ـ5  اگر چه  کتاب مقدس  ما را دعوت  می کند که   
اين  کار را چگونه  شروع   نمی دانيم   اغلب   بستاييم ،   را  او 
کنيم . در اين  آيه ها چند روش  پيشنهاد شده  است :  با صدای  
خود،  با موسيقی ،  با کارهايتان  خدا را بستاييد. خدا از وجود 

قومش  شاد است . ما نيز بايد از ستايش  او شاد باشيم .

داوری ای   بودن   کامل   مظهر  دوَدم   شمشير  149:6و7  
خواهد  اِعمال   موعود  مسيح   طريق   از  خدا  که   است  
گردد  باز  بدکاران   همه  تنبيه   برای   او  که   آنگاه   کرد،  

)مکاشفه  1: 16(.



آسمانها ستايش  كنيد! 2او را بسبب  كارهای عظيمش  ستايش  كنيد! عظمت  
بی نظير او را ستايش  كنيد! 3او را با نغمة سرنا و بربط  و عود ستايش  كنيد! 
4او را با دف  و رقص  ستايش  كنيد! او را با سازهای زهی و نی ستايش  كنيد! 
5او را با سنجهای خوش  صدا و قوی ستايش  كنيد! 6هر كه  جان  در بدن  دارد 

خداوند را ستايش  كند!
خداوند را سپاس  باد!

150:2
تث  3: 24
150:3

مز 98: 6
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در  پرستش   الينفک   جزء  سرود  و  موسيقی   150:3ـ5  
آيينهای   وارد  را  موسيقی   پادشاه   داود  بود.  عهدعتيق  
16: 4ـ7(.  )1تواريخ   کرد  معبد  و  عبادت   خيمه  عبادی  
آنها،   رهبران   و  سرايندگان   بر حضور گروههای   عالوه  
امر از آالت   اين   بلند و شاد می بود؛  موسيقی  می بايست  
مورد استفاده  مشهود است . در عهدجديد نيز موسيقی  در 

امر پرستش  مهم  بود )افسسيان  5: 19 ؛ کولسيان  3: 16(.
150:6  پيغام  از اين  واضح تر چطور می توانست  باشد؟ 
بستايند. چه   را  شنوندگان  می گفت  که  خدا  به   نويسنده  
ستايش ،   و  حمد  کتاِب  اين   اختتاِم  برای   مناسبی   روش  
اختتاميه ای  که  من  و شما را نيز به  ستايش  خدا تشويق  

می کند. به  خاطر داشته  باشيد که  هر روز او را بستاييد!
150:6  کتاب  مزامير به نوعی  شبيه  سفر روحانی  زندگی  

ما است . کتاب  با معرفی  کردن  دو راه  به  خواننده  آغاز 
راه   پرهيزکار  راه  مرگ . شخص   و  زندگی   راه   می شود:  
و  برکات   با  او  حال ،   اين  با  می گزيند؛  بر  را  زندگی  
مشکالت ،  غم  و شادی ،  موفقيت ها و موانع  روبرو است . اما 
در طول  همه اين  چيزها،  خدا حامی  او است ،  او را هدايت  
می کند،  تشويق  می نمايد،  تسلی  می دهد،  و از او مراقبت  
به عمل  می آورد. وقتی  زندگی  شخص  پرهيزکار به  پايان  
خود نزديک  می شود،  به خوبی  آشکار می گردد که  او راه  
درست  را برگزيده  است . آگاهی  از اين  حقيقت ،  سبب  
خواهد شد که  او خدا را بستايد زيرا او را در مسير درست  
هدايت  کرده  و به  او اطمينان  بخشيده  که  به زودی  به  دنيای  
بی عيبی  وارد خواهد شد که  خدا برای  پيروان  وفادار خود 

مهيا کرده  است .

ازکجایکتاب
مزامیرکمک
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