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 کوشد خدا همیشه براي ما و خیریت ما می 
 دبلیو. رابرت گادفِرِي نویسنده:  

سرودي در تمجید روزي که «خداوند او را از دست تمام  یکی از مزامیر داوود است،  18 مزمور
خدا را  ترین مزمور کتاب اول، این مزمور، طوالنیدشمنانش و دستان شائول رهایی بخشید.» 

کتاب   22این متن همچنین با تفاوتی اندك در باب  کند.براي خالصی بخشیدن او ستایش می 
  شتن یخودر مرکز این مزمور، یک اعتراف ایمان قوي وجود دارد: «  ده است.دوم سموئیل ثبت ش 

 ).  25 يه یی» (آینمای م  میرح م، یرا با رح

  ستایشی  ).50-46یابد (آیات ) و پایان می 6-1شود (آیات این مزمور با ستایش خدا آغاز می 
این ستایش از   که سرشار از محبت و شکرگزاري براي حفاظت خدا از دشمنان و مرگ است.

هایی که در  پیروزي  –کند به پادشاه و قوم خود بخشیده است شادي می هایی که خدا پیروزي 
 معرض دید دنیا قرار گرفتند.

داوود  دهد.ی ) وفاداري داوود و خدا را مورد تمجید قرار م 29-20بخش مرکزي مزمور (آیات 
رسد این ادعا را احاطه  هایی که به نظر می در ذیل به دشواري خداوند را با راستی خدمت کرد (

خدا به سهم خودش همیشه قابل اتکا بود و پادشاه خود را برکت  ). اند نگاه خواهیم کردکرده
داوود را در  گزارش یاري قدرتمند خدا به در هر دو طرف این تعمق مرکزي بر وفاداري،  داد.

هاي خود را دارند. آیات  هر کدام از این دو بخش، مشخصه   ).45-30؛19-7دست داریم (آیات  
موفقیت داوود را برجسته   45-30کنند. آیات بر کار خدا در نجات داوود تاکید می  7-19

 کنند که خدا از طریق او عمل کرد.می 

تر به چند نکته داشته  یم نگاهی عمیق خواهدر پرتو این بررسی اجمالی از ساختار مزمور، می 
عیبی یک  ادعاي بی )؟ 24-20عیبی کند (آیات تواند ادعاي بی نخست، داوود چطور می باشیم. 

خداوند، مرا    ي ا، با تحمیلی خاص بیان شده است: « 18در مزمور    مزامیر است.  در  مضمون مکرر
. دیام، پس نخواهم لغزام و بر خداوند توکل داشته که من در کمال خود رفتار نموده   رایداد بده ز

که رحمت تو در مد   رای گردان. ز  ی. باطن و قلب مرا مصفّازمایخداوند مرا امتحان کن و مرا ب  يا
داخل نخواهم    نیام و با منافقننشسته  لام؛ با مردان باطتو رفتار نموده   ی نظر من است و در راست

اما اگر بخواهیم فقط از برخی از گناهان داوود نام ببریم، او یک قاتل و زناکار  ). 4-1(آیات  شد
 عیبی کند؟ تواند ادعاي بی است. چطور می 
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ما باید تشخیص بدهیم که داوود حتی با اینکه در گناهانی جدي افتاد، یک پیرو سرسپرده و  
او را با گناهانش روبرو کرد، توبه کرد و عمیقا براي آنها   وقتی ناتان  ثابت قدم خداوند بود.

ابراز کرد. زندگی    51و    32زیبایی مثل مزمور    يه خود را در مزامیر نادمان   ي ه او توب سوگوار بود.  
 شود.عهد خدا در اطاعت و توبه توصیف می  يه او به طور کلی با نگهداري وفاداران 

کمال اخالقی مطلق نیست. او آن را با معیاري تشخیص داد که  کند،  آنچه داوود ادعا می بنابراین،  
که    ستین   يازنده   رای. زایخود به محاکمه بر م  يه بر بندهرگز یاراي ایستادگی با آن را نداشت: «

در مقایسه با گناهکارانی که از خدا    بیشتر  او).  2:  143» (مزمور  به حضور تو عادل شمرده شود
دهد تا ادعا  او این مقایسه را انجام نمی  مدعی وفاداري خود است.و پادشاه او تنفر داشتند، 

کند که مستحق لطف خداست یا آن را به دست آورده است، بلکه تا نشان دهد که فیض  
از گناهکاران متفاوت کرده است.  حقیقتا    تفکر، ایمان، و حیات   يه در شیو  خدا او را  يهدهندنجات 

خواهد  داوود خدا و شریعت او را دوست داشت، و بنابراین گناه وي برایش دردآور است و می 
در مقابل، فرد گناهکار خدا و شریعت او را  توبه کند و در پی یک زندگی خداپسندانه باشد. 

گیرند و از هر راه ممکن در پی صدمه رساندن به  آنها خدا را نادیده می  شمرد.خوار می 
 هستند.شان همسایه 

عیب او برایش لطف خدا را به بار آورده است.  کند که درستکاري بی بار دیگر، داوود ادعا نمی 
گوید خدا او را وارد عهد خویش کرده و به او کمالی که صاحب آن است را بخشیده.  بلکه می 

لق او متع ). 32 يه» (آیهاي مرا کامل گردانیده است خداست که «کمر مرا به قوت بسته و راه 
داند که خدا نسبت به وي رحیم خواهد بود.  کند، به همین دلیل می به خداست و از او پیروي می 

و   دیرهان  ی قوم مظلوم را خواه رایزدهد: «خداوند نه فرد خودپسند، بلکه فروتن را نجات می 
)  1  يه تمام قوت او از خداوند است (آی).  27  يه » (آی انداخت  ی خواه   ری چشمان متکبران را به ز 

؛ مقایسه کنید با مزمور  2 يه و ایمان یا اعتماد مزمورنویس براي کمک، همیشه بر خدا است (آی
بنیاد توجه خدا به داوود، استحقاق  » ). دیام، پس نخواهم لغزبر خداوند توکل داشته: «1: 26

 ).19 يه » (آی داشتی که در من رغبت م  رایمرا نجات داد ز «او نیست، بلکه انتخاب خداست: 

در حالیکه داوود این مزمور را نوشت و از تمام حقوق براي سراییدن آن برخوردار بود، یک بار  
برد که بزرگتر و  اي می بینیم که مزمور ذهن مرا را به فراتر از داوود، به سوي آن یگانهدیگر می 

به مسیح است   این مزمور بیش از آنکه به داوود تعلق داشته باشد، متعلق تر از اوست.خالص 
،  9-8: 15پولس در استفاده خود از این مزمور در رومیان عیب بود. که کامال در همه چیز بی 

جهت  ه ب  دی خادم ختنه گرد ح یمس ايسیع میگوی م  رایز نویسد: «دهد. او می این را نشان می 
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به سبب رحمت   ندینما  دی ها خدا را تمجاجداد را ثابت گرداند، و تا امت   يهاخدا تا وعده   یراست
  ح ی ها اقرار خواهم کرد و به نام تو تسبامت   ان یجهت تو را در م   نیاز ا”او چنانکه مکتوب است که  

دهد که این مزمور حداقل به  نشان می  49: 18پولس در استناد به مزمور  »“.خواهم خواند
در واقع   کند.عیسی نیز صحبت می  يهکند، دربارداوود صحبت می  يهربار اي که دهمان اندازه

 تواند ادعاي کمال عهدي داشته باشد.  حتی داوود هم فقط اگر در مسیح باشد می 

  ). 15-7آید (آیات از خداست که به نجات داوود می  واضح ویژگی دیگر این مزمور، این تصویر 
آسمان را خم کرده، نزول فرمود  ) و خداوند پاسخ داد. «6 يه داوود براي کمک استغاثه کرد (آی 

» کرد  ران یباد ط  يها سوار شده، پرواز نمود و بر بال  ی. بر کروب بودی م  ظی غل  یکی تار  يو   يپا  ریو ز
ند رفت) و رعد و برق پیش روي او می 15، 7خشم خدا زمین را لرزاند (آیات  ).10-9(آیات 
در اینجا تصویري  ).  15،  8آمد (آیات  از بینی او دود و از دهانش آتش بیرون می).  14-12(آیات  

اما این چه زمانی در زندگی   بخشیدن وجود دارد.انگیز از قدرت و عزم خدا براي نجات شگفت 
چیزي  چنین بخشی را بیابیم.  توانیمکنیم، نمیوقتی به تاریخ عهد عتیق نگاه می  داوود رخ داد؟

اما داوود هرگز چیزي حتی   شبیه این زمانی رخ داد که خدا در کوه سینا با اسرائیل مالقات کرد
 نزدیک به این را نیز تجربه نکرد.

کند. او آنچه که با چشمان  البته توضیح آن این است که داوود در اینجا از زبان شعري استفاده می 
  اند که رخ داده است.را ثبت نکرده، بلکه آنچه چشمان ایمان او دیده فیزیکی خود دیده است 

ماند، کامال حقیقی است و براي منفعت قوم  اگرچه این قدرت مهیب خدا معموال از نظر پنهان می 
بینیم، براي قوم خود  خدا همیشه قدرتمندانه و مشتاقانه حتی زمانی که ما نمی   رود.او به کار می 

توانند ببینند را به ما نشان می ن ماداوود بیش از آنکه چشمان  يهعران تصور شاکوشد. می 
 دهد.می 

ما به تعلیم مکرر این موضوع   مقدس تعلیم داده شده است.این حقیقت بارها و بارها در کتاب 
فکر   الیشع يهبه تجرب  نیاز داریم چون مایلیم که فکر کنیم فقط آنچه مرئی است حقیقت دارد.

وقتی خادم او ترسان  دفاع در برابر قدرت پادشاه ارام نشسته بود.  او در دوتان، به نظر بی  کنید.
(دوم  »شترندیب  شانندیکه با ا یاز آنان  ندیکه با ما یآنان  رایمترس زشد، الیشع پاسخ داد: «

و خدا   بعد الیشع براي اینکه تسلی بیشتري به خادم خود بدهد، دعا کرد). 16: 6پادشاهان 
.»  ندیخداوند چشمان او را بگشا تا بب  ي ا« دعا کرده، گفت:    شعلیا«انگیز انجام داد.  کاري شگفت 

از سواران و   شع لیاطراف ا ي هاکوه  نک یکه ا دی پس خداوند چشمان خادم را گشود و او د
 هرگز در هیچ خطري نبود چون خداوند با او بود.   الیشع).  17 يه » (آیپر است نی آتش يهاارابه 
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 وقتی مقامات براي دستگیري مسیح در باغ جتسیمانی آمدند، ما شاهد چیزي مشابه هستیم. 
با وحشت، کوشید تا با شمشیري از او محافظت   رسید. پطرس دفاع به نظر می عیسی ضعیف و بی 

  ریبه شمش رد، یگ ریهر که شمش رایخود را غالف کن، ز  ریشمش”را گفت:   يو  یس یآنگاه ع«کند. 
از دوازده   ادهیالحال از پدر خود درخواست کنم که ز توانمی که نم يبری گمان م ا یهالك گردد. آ

عیسی از فروماندگی تسلیم ). 53-52: 26“» (متی من حاضر سازد؟ يفوج از مالئکه برا 
 پدر براي مرگ خود و نجات ما را پذیرفت. يه دستگیري نشد، بلکه چون اراد

یوحناي   کوشد.کند که خدا همیشه براي ما و خیریت ما می ما یادآوري می  يه این مزمور به هم
او که در شماست، بزرگتر است از آنکه در جهان  گوید: «نیز همین را می  رسول در عهد جدید

الزم نیست بترسیم، زیرا خدا در وقت نیکوي خود ما را نجات خواهد  ). 4: 4» (اول یوحنا است
 داد. ما نیز باید مانند این مزمور، خدا را براي رحمت و یاري او شکر کنیم.

 

رئیس هیت مدیره و همچنین یکی از معلمین همکار در  ، بعنوان دکتر دبلیو. رابرت گادِفرِي
باشد. ایشان همزمان بعنوان استاد افتخاري در تاریخ کلیسا و  سازمان خدمات لیگونیر می 

دکتر  . است Westminster Seminary Californiaهمچنین رییس افتخاري در دانشگاه الهیات 
که این مجموعه در   باشدلیگونیر میدر سازمان خدمات  بررسی تاریخ کلیسادرس  گادفِرِي معلم

توان به  باشند که می هاي بسیار می کتاب ي گادفِرِي نویسندهقسمت ارائه شده است. دکتر  6
An  ,Reformation Sketches ,nGod’s Pattern for Creatioبعضی از آنها در اینجا اشاره کرد: 

,Learning to Love the Psalms ,Unexpected Journey وSaving the Reformation. 

 

 منتشر شده است.   سازمان خدمات لیگونیرسایت  این مقاله در وب 
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