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 22رنج و جالل در مزمور  
 دبلیو. رابرت گادفِرِي نویسنده:  

اي خداي من، اي خداي من، چرا  شود: «در تاریخ بشریت آغاز می   زاريترین  با دردناك  22مزمور  
اي؟» اینها کلماتی هستند که عیسی در عمق دردهاي خود روي صلیب، بر زبان کرده مرا ترك 

و بنابراین،  رنج او منحصر به فرد بود، چون او خود را براي گناهان قوم خویش فدا کرد آورد. 
کامال اشتباه   اما چنین رویکردي به این کلمات عیسی ببینیم.  مایلیم تا این زاري را منحصر به

  1: 22گفت. بلکه از مزمور نمی  هاي او باشند ترجمان رنج  کهمانند عیسی کلماتی بی است. 
این کلمات نخستین بار توسط داوود ادا شدند و او از طرف تمام قوم خدا  کرد. قول می نقل

شوند، براي درك کامل  ي قوم او مربوط می ه مسیح و همه از آنجا که این کلمات ب  کرد.صحبت می 
 الزم است که بر این کلمات و کل مزمور تامل کنیم. آنها

).  21-1شود که دعاي ناشی از تقالي داوود، در آن غالب است (آیات مزمور با بخشی شروع می 
در  است.  ي خود از احساس ترك شدن توسط خدا ي اول، داوود در حال بیان تجربه در درجه 

نه تنها دشمنان او را    – تواند آن را حس کند  اینجا شدیدترین رنجی وجود دارد که خادم خدا می 
)،  16-14) و جسم او در دردي وحشتناك قرار دارد (آیات 13-12، 7اند (آیات محاصره کرده

ي  این فقط تجربه دهد. هاي او نمی شنود و اهمیتی به رنج کند خدا او را نمی بلکه احساس می 
زده  ما شگفت هاي هولناك است. ي تمام قوم خدا در رویارویی با سختی داوود نیست؛ تجربه 

تواند بیکار  شویم که وقتی در چنین دردهایی هستیم، چطور پدر آسمانی و پر محبت ما می می 
 بایستد.  

ي ناامیدي  و به ورطهبا اینحال حتی در این درد شدید، داوود هرگز ایمان خود را از دست نداد 
غم و اندوه او، وي را به دعا سوق داد و اولین کلمات دعا، «خداي من» هستند.  کامل سقوط نکرد.  

هاي خدا از آگاهی خود مبنی بر اینکه خدا، خداي اوست،  راه  يهحتی در رنج و حیرت خود دربار
او وفاداري  کند. بیان می  ي اندوه خود، آن ایمان را با صراحتدارد. او در میانه دست بر نمی 

پدران ما بر تو توکل داشتند؛ بر تو توکل آورد: «ي خدا در تاریخ اسرائیل را به یاد می گذشته 
بر تو توکل داشتند،   افتند؛ی یی آوردند و رها  بر ادینزد تو فر ؛ يداد یرا خالص شان یداشتند و ا

ي خدا در زندگی شخصی خود را  سپس، داوود مراقبت گذشته ).  5-4» (آیات  پس خجل نشدند
که بر آغوش مادر خود بودم مرا   یوقت  ؛يآورد رون یکه تو مرا از شکم ب  رایزآورد: « به یاد می 

).  10-9» (آیات  یمن تو هست  ي. از رحم بر تو انداخته شدم؛ از شکم مادرم خدا یمطمئن ساخت
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تن ذهن از خاطرات وفاداري خدا در گذشته براي  یک مرهم روحانی مکرر در مزامیر، پر ساخ
 اطمینان از وفاداري او در زمان حال است.  

داند که خدا  او میبینیم. نیز می حال حاضرامید داوود را در جدیت وي در دعا براي تسکین 
  ياما تو ا آورد: «تواند کمک کند رو می تواند کمک کند و به خدا به عنوان تنها کسی که می می 

ما هرگز نباید دست  ). 19ي » (آیه نصرت من شتاب کن يقوت من، برا يخداوند، دور مباش. ا 
 مان. هاي ترین پریشانی از دعا کردن بر داریم؛ حتی در عمیق 

کند که احساس ترك شدن از سوي خدا بسیار  گیري می جان کالون در تفسیر خود اینگونه نتیجه 
مورد ایمانداران، نادر باشد، کشمکشی مرتب و مکرر براي  بیشتر از آنکه منحصر به مسیح یا در  

نویسد، «هیچ فرد خداشناسی وجود ندارد که هر روز در خود همین  او می ایمانداران است. 
کند که از سوي خدا دور انداخته  بنا بر قضاوت جسم، او فکر می   ي مشابه را نداشته باشد.تجربه

یابند که از چشمان حس و عقل  ا را با ایمان در می و ترك شده است، در حالیکه هنوز فیض خد 
پنهان است.» ما نباید فکر کنیم که زندگی مسیحی آسان است و یا مجبور نیستیم که روزانه  

 صلیب خود را حمل کنیم. 

ي هر ایماندار است، بلکه همچنین نبوتی بسیار قابل توجه و ویژه از  این مزمور نه تنها تجربه
سگان بینیم: «ي صلیب را بخصوص به طور واضح در این کلمات می ما صحنه  هاي عیسی است.رنج

  ي ه اند. هم فته مرا سُ ي هاي ها و پااند؛ جماعت اشرار مرا احاطه کرده، دستدور مرا گرفته 
خود   ان ی. رخت مرا در منگرندی به من چشم دوخته، م شان ی. ا شمارمی خود را م  يهااستخوان 

بینیم که این مزمور ). در اینجا می 18-16» (آیات کردند و بر لباس من قرعه انداختند میتقس
 رسد.  عیسی می  يهبه کمال تحقق خود دربار 

شد، از  هاي ما را متحمل می ها و رنج دانست و از آنجا که روي صلیب غم عیسی این مزمور را می 
پس چون فرزندان پنداري کند. «ذاتمان همهاي قول کرد تا با ما در رنج کلمات ابتدایی آن نقل

وساطت موت،  ه شد تا ب  کی هر دو شر نیهمچنان در ا زیدر خون و جسم شراکت دارند، او ن 
ما شدن    ). عیسی ما را با جایگزین14ِ:  2» (عبرانیان  را تباه سازد  سیابل  ی عنیصاحب قدرت موت  

 دهد. مان می و قربانی براي گناهان ما، نجات 

کند. دعاي ناشی از تقال،  در قسمت دوم این مزمور، لحن و حالت به طور چشمگیري تغییر می 
جماعت تو   ان یدر مشود. مزمورنویس از ستایش مملو است: «تبدیل به ستایشی پر حرارت می 
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خواند تا براي ستایش خدا به او  ن خود را نیز می ). او برادرا22ي  » (آیهخواهم خواند   حیرا تسب
 ).  23ي » (آیه دییترسندگان خداوند او را حمد گو  يابپیوندند: «

هاي خدا است.  شکستی که در ابتداي مزمور قطعی  خاطر پیروزي راه این ستایش پر حرارت، به
ا شخصی یا فردي  رسید، اکنون در کام پیروزي فرو رفته است. این پیروزي نه تنه به نظر می 

  ي هاکرانه  عی جمهاي وافر متکی است: «است، بلکه جهانی نیز خواهد بود. این ستایش، بر وعده 
ها به حضور تو  امت لی قبا يه خداوند بازگشت خواهند نمود؛ و هم يسوه متذکر شده، ب  نیزم

هر   يغذا خورده، سجده خواهند کرد؛ و به حضور و نی متموالن زم ي. همه ..سجده خواهند کرد
). پس از رنج، جالل یک پادشاهی جهانی  29،  27» (آیات  خواهد نمود  رکوع  رودی که به خاك فرو م

 رسد.  از راه می 

او   ی تیذریابد: «ها گسترش می گذارد، بلکه تا نسلي جهان تاثیر می پیروزي خدا نه تنها بر همه 
). تصویرِ  30ي  » (آیه بعد را اِخبار خواهند نمود  يه خداوند طبق   يه و درباررا عبادت خواهند کرد  

هاي خدا نیست، بلکه تضمینی از آن است که زمان رنج  مدت راه کوتاه  ي پیروزي اینجا فقط درباره 
ي خدا در سرتاسر زمین خواهد شد. و بدون شک، از زمان  منتهی به زمان گسترش آگاهی درباره 

شناسند و  ي دنیا می تحقق این وعده هستیم. امروزه عیسی را در همه  پنتیکاست شاهد
ي مسیح محقق  بینیم که وعده پرستند. حتی با اینکه هنوز رنج در این دنیا ادامه دارد، می می 

:  16» (متی افتینخواهد  الیو ابواب جهنم بر آن است کنمیخود را بنا م يسا یکلشده است: «
18 .( 

ي » (آیه ها مسلط استسلطنت از آن خداوند است و او بر امت رایز این پیروزي، کارِ خداست: «
اش را از طریق  گرداند. خدا پیروزي هاي خود را پیروز می اي است که در نهایت راه ). او یگانه 28

؛ به بیندآورد. و داوود خود را ابزاري در دست خدا می کند به دست می ابزاري که استفاده می 
»  نام تو را به برادران خود اعالم خواهم کردطور خاص در اعالم نیکویی و رحمت خداي خود: «

سخن    22ي  به ما گفته شده است، عیسی نیز در آیه   12:  2). همانطور که در عبرانیان  22ي  (آیه
ر  دهد که چطور عهد جدید کامال سخن گفتن عیسی را دقول دوباره نشان می گوید (این نقل می 

 بیند).مزامیر می 

  را یزبخش او: «ي رحمت نجات کند؛ به ویژه دربارهمزمورنویس در واقع نام خدا را اعالم می 
  ياست؛ و چون نزد و دهیخود را از او نپوشان  يو خوار نشمرده، و رو  ر یرا حق نی مسکنت مسک

براي ماموریت خدا در دنیا حیاتی   ). چنین اعالمی24ي » (آیه برآورد، او را اجابت فرمود ادیفر
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کند و افزایش  است. همانطور که کالون نوشت، «خدا کلیساي خود را تنها از طریق کالم ایجاد می 
 ي آن بگویند.  باید به دیگران دربارهاند، می دهد.» آنها که رحمت خدا را تجربه کردهمی 

کند، جالل تنها از آِن اوست  اگرچه خدا براي تحقق اهداف خود از ابزارهاي مختلف استفاده می 
کند. به همین دلیل، این  کند و پیروزي آنها را تضمین می زیرا اوست که از طریق آنها عمل می 

). خداي ما  31ي » (آیهکار کرده است نیاو ارسد: « مزمور با چنین قطعیتی به پایان می 
  را یزسازد. «کند، و ما را از ستایش سرشار می هاي خود عمل می شنود، به وعده مان را می اي دعاه

 ). 36: 11» (رومیان نیاست؛ و او را تا ابداآلباد جالل باد، آم  زیکه از او و به او و تا او همه چ

را درك کنیم تا بتوانیم آن را براي خود به کار ببریم، الزم   22 کوشیم تا مزمور همچنان که می 
است که جهت تاریخ کلیسا را در آن ببینیم: ابتدا رنج و سپس جالل. همچنین الزم است که یک  
مسیر خداترسی براي کلیسا و افراد مسیحی را در آن ببینیم. آن مسیر، این است: مشکالت  

کرده، باید ما را به سوي دعا سوق دهند. دعا باید ما را به  وط حقیقی و گریزناپذیر این دنیاي سق 
اند و هم آنها  هاي خدا سوق دهد؛ هم آنها که در گذشته محقق شده یادآوري و تمرکز بر وعده

کند تا آنطور  هاي خدا به ما کمک می که ایمان داریم در آینده محقق خواهند شد. یادآوري وعده 
توانیم با فیض و ایمان با مشکالتی  کنیم، میوقتی او را ستایش می   که باید، او را ستایش کنیم.

 داریم، روبرو شویم. که روزانه در زندگی 

 

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

دکتر  . است Westminster Seminary Californiaدانشگاه الهیات افتخاري در رییس  همچنین 
در  این مجموعه باشد که لیگونیر میدر سازمان خدمات  بررسی تاریخ کلیسامعلم درس گادفِرِي 

به   توان باشند که می بسیار می  هايکتاب  يگادفِرِي نویسندهدکتر  قسمت ارائه شده است. 6
An  ,Reformation Sketches ,God’s Pattern for Creationاشاره کرد: بعضی از آنها در اینجا 

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

 

 منتشر شده است.   سازمان خدمات لیگونیرسایت  اله در وب این مق 
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