مزمور ۲۳
خالصه موعظه
همه ما در بطن وجودمان تصوری بنیادی از شخصیت خداوند داریم .مزمور  ۲۳ما را تشویق یم کند تا این تصویر را بر مبنای
اینکه خداوند یک شبان است تصور کنیم .یک شبان مراقبت بسیاری فردی ،تصحیح ،تغذیه و هدایت فراهم یم کند ،او ما را
عمیقا و بسیار از نزدیک یم شناسد ،او به ما یم گوید که کدام راه ها بهتین هستند وقت که ما به او اعتماد کرده و اجازه یم دهیم
رهت ما باشد .اگر ما خود را به این شبان تسلیم کنیم ،هیچ کمبودی نخواهیم داشت .
ر
این تسلیم و اعتماد دشوار است ،زیرا که روحهای ما تکییده و هراسان یم شوند ،و اعتماد کردن برای روحهای شکسته دشوار
ست و آبهای راحت آغاز یم شوند .برای ما همچون گوسفندان ،مرتعهای ر ز
است .پس ریتمهای زندگ ما از کنار مرتعهای ر ز
ست و
آبهای راحت متفاوت وجود دارند .بخش از خوانده شدگ ما به عنوان گوسفندان ،این است که مکانهات را که باعث تازگ
روحمان یم شوند تشخیص دهیم .
با روحهای تازه شده ،ما مجهز هستیم که در راههای راست و عدالت قدم بگذاریم ،که همانا تمام راههای زندگیمان است .پولس
رسول یم فرماید ،هر آنچه میکنید ،در کالم و اعمال ،آنها را بنام عیش مسیح بجا آورید .هر لحظه از زندگ ما ،هر آنچه که یم
کنیم در راه های عدالت انجام یم گردد .
ییک از این راهها بسیار دشوار است ،رایه که از سایه دره مرگ عبور یم کند .تجربه های زندگ بسیار متفاوت ما را به این دره یم
آورند .و هر کدام از ما بطور مرتب از این وادی عبور یم کنیم .این راه توجه خایص نیاز دارد ،و شبان ما ن زت توجه خایص به این
مست دارد .
حت در میان و بعد از گذر از این وادی ،شبان ما به تازه کردن روح ما ادامه یم دهد ،این بار در برابر سفره ای که در برابر
دشمنانمان برای ما آماده شده است ،و با تده ز
ی رس ما با روغن مقدس که سفره خداوند و تعمید را پیش بی زت یم کنند .هر دوی
این مراسم ،نشانه هات ملموس از توجه و مراقبت شبان هستند .حمایت هات ملموس که ما باید به او اعتماد کنیم .بنا برین ما با
ز
دانسی اینکه نیکوت و رحمت تمام ایام عمر مان همراه ما خواهند بود .و ما در خانه
اعتماد به نفس به جلو نگاه یم کنیم ،با
خداوند از حال تا ابد االباد ساکن خواهیم بود.
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1خداوند شبان من است.
محتاج به هیچ چ زت نخواهم بود.
رز
2در ز ز
رسست مرا یمخواباند.
چمتارهای
رهتی یمکند.
در کنار آبهای آرام مرا ر
3جان تازهای به من یمبخشد
و بهخاطر نام خود ،مرا به راه راست هدایت یمنماید.
ّ
ّ ٔ
ز
دره تاریک مرگ
گذشی از
4حت هنگام
از چ زتی نیمترسم،
زیرا تو همراه من هست.
عصا و چوبدست تو مرا حمایت خواهد کرد.
5سفرهای برای من در حضور دشمنانم یمگست زات

ز
مهمات عزیز در این ضیافت یمپذیری
و مرا چون
ز
گردات.
و جام مرا رلتیز یم
6اطمینان دارم که تمام عمرم به من لطف و ّ
محبت خوایه نمود،
ٔ
و تا ز
زمات که زنده هستم ،در خانه تو ساکن خواهم بود.

