ﻓﺮوش ﯾﻮﺳﻒ و ﭘﺴﺮ ﺧﺪا
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ۳۶-۱:۳۷

ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﯾﻮﺳﻒ و ﮔﻨﺎه ﻓﺎﺣﺶ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮد آن را در ﺟﻼل دادن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱۲رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺪا ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﺾ راﯾﮕﺎن ﺧﻮﯾﺶ او را از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و در
ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۳-۲:۱۲ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ وﻋﺪه داد» :ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻢ و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﺰرگ ﺳﺎزم و ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را
ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ آن ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﻠﻌﻮن ﺧﻮاﻧﺪ و از ﺗﻮ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ «.ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ از ﻫﻤﯿﻦ وﻋﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،آن ﻣﺎﺷﯿﺢ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ.
ﺳﭙﺲ در ﻓﺼﻞ  ۱۵ﺧﺪا رﺳﻤﺎ ً ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﺑﺎ ﻧﻤﺎدی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﮔﻔﺘﺎری ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ وی ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
آن اﯾﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و آﻧﻬﺎ را
ﺧﺪا در ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۱۶-۱۳:۱۵ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ ذر ّﯾﺖ ﺗﻮ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ِ
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل اﯾﺸﺎن را ﻣﻈﻠﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﺮ آن اﻣﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﻦ داوری ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ اﻣﻮال ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ  . . .و در ﭘﺸﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑﺪﯾﻦﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،زﯾﺮا ﮔﻨﺎه اَﻣﻮرﯾﺎن ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.

ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺪا در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای راﺑﻄﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاش ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل
در ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ» .ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل اﯾﺸﺎن را ﻣﻈﻠﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ «.ﺧﺪا ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻧﺎآﺷﻨﺎ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻗﺮن )ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ!( در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ وارث آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .آﯾﮥ » :۱۵ﮔﻨﺎه اَﻣﻮرﯾﺎن ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ «.ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﻗﻮام را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺧﺪا در ﮐﺘﺎب ﺗﺜﻨﯿﻪ  ۵:۹ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺖ ﺧﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ راﺳﺘﯽِ دل ﺧﻮﯾﺶ داﺧﻞ زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ ﻣﯽﺷﻮی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪاﻟ ِ

ﺷﺮارت اﯾﻦ اﻣﺘﻬﺎ ،ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ اﺧﺮاج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب،

ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ «.ﻓﺘﺢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد داوری ﺧﺪا ﺑﺮ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺷﺮارت و ﭘﻠﯿﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اوج ِ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﺎ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد راه ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ
آن اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺼﺮ ،ﻏﺮﯾﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻬﺎرﺻﺪ
ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ِ
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻗﻮم رﻫﺴﭙﺎرش ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮوﯾﺪ
زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﻃﺮح ﺧﺪا اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل،
رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﻨﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،(۱۳:۱۵ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» ،ﺑﺎ ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ داﺧﻞ ﻣﻠﮑﻮت
ﺧﺪا ﮔﺮدﯾﺪ« )اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن .(۲۲:۱۴

از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻓﺎﺣﺶ ،ﻧﺒﻮت ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﺣﺎل ،اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ :ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﺪا راﻫﯽ ﻣﺼﺮ ﺷﺪﻧﺪ؟ ﺧﺪا در اﯾﻦ ﮐﻮچ ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻗﺼﺪ دارد ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را
درﺑﺎرۀ راه و روﺷﻬﺎی ﺧﻮد و درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮش ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﻧﺒﻮت را از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻓﺎﺣﺶ و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ

۱

ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﻧﺴﻠﯽ را ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﯾﻬﻮدا
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺗﺒﺎر او ﻣﯽآﻣﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﯿﺰ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﭘﯿﺶرو دارد.
ﻣﺎﺟﺮای ﯾﻮﺳﻒ اﻣﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ را
ِ

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق ،ﯾﻌﻘﻮب
ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ و ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺤﺎق اﺳﺖ .اﺳﺤﺎق ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻌﻘﻮب دارد )ﮐﻪ ﻧﺎم
ﭘﺪران دوازده ﻃﺎﯾﻔﮥ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﻪ
دﯾﮕﺮش اﺳﺮاﯾﯿﻞ اﺳﺖ( .ﯾﻌﻘﻮب ﻧﯿﺰ ﺻﺎﺣﺐ دوازده ﭘﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ِ
ﻧﺎم ﯾﻮﺳﻒ ،دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و در ﻫﺮ دو روﯾﺎ ﯾﺎزده ﺑﺮادر و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش او را ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۸:۳۷ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺧﻮاﺑﻬﺎ از او ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ دل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آﯾﮥ  ۱۱ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻪ وی ﺣﺴﺎدت ورزﯾﺪﻧﺪ.

ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮابﺑﯿﻨﻨﺪه
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،آن روز ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺮادرﺷﺎن ﺟﺎری ﺳﺎزﻧﺪ .ﭘﺪر ﯾﻮﺳﻒ ،او را در ﭘﯽ ﺑﺮادراﻧﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ از
ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮ آورد )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  .(۱۴:۳۷آﻧﻬﺎ وی را از دور دﯾﺪﻧﺪ و در آﯾﺎت  ۲۰-۱۹ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ،اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮاﺑﻬﺎ ﻣﯽآﯾﺪ .اﮐﻨﻮن،
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ او را ﺑﮑﺸﯿﻢ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﺎهﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺟﺎﻧﻮری درﻧﺪه او را ﺧﻮرد و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺧﻮاﺑﻬﺎﯾﺶ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد «.اﻣﺎ روﺑﯿﻦ ﺑﺮ آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ او ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺮادراﻧﺶ ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮده ﺑﻪ ﮐﺎروان اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن
ﮐﻪ راﻫﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ )آﯾﮥ  .(۲۵ﺳﭙﺲ ردای ﻣﺨﺼﻮص او را ﺑﻪ ﺧﻮن ﺣﯿﻮاﻧﯽ آﻏﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺪرش ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ وﺣﺸﯽ
ﯾﻮﺳﻒ را درﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎﺟﺮا ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

دﺳﺘﯽ ﻧﻬﺎن در ﮐﺎر اﺳﺖ
ﭘﻨﻬﺎن ﺧﺪا در ﮐﺎر ﺑﻮد.
ﭘﯿﺶرو اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻋﻤﻠﺸﺎن دﺳﺖ
اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮرش را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺎﯾﻌﯽ در
ِ
ِ

آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮابﺑﯿﻨﻨﺪه ،در واﻗﻊ ،ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .وه! ﭼﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری
ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او از ﮔﻨﺎه آن ﻧﺎﺑﻮدﮔﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدِ آﻧﻬﺎ را رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر ،زﻧﺪان ،و ﻣﺸﯿّﺖ اﻟﻬﯽ
ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر ،ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان ﻓﺮﻋﻮن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﮐﺎخ ،ﯾﻮﺳﻒ را در ﻣﺼﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  (۳۶:۳۷و ﯾﻮﺳﻒ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺸﯿّﺖ ﻏﺮﯾﺐ ﺧﺪا ﺳﭙﺮد و ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺖ و وﻓﺎداری ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮد .او ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺧﺎﻧﮥ او راه ﯾﺎﺑﺪ و ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ راﺳﺘﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻤﻮاره ﮐﺎﻣﯿﺎب و ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺴﺮ ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر ﺳﻌﯽ
زن ﺧﺒﯿﺚ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ دروغ ،ﯾﻮﺳﻒ را
ﺑﺮ اﯾﻦ داﺷﺖ ﺗﺎ او را اِﻏﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﯾﻮﺳﻒ از زﻧﺎ دوری ﺟﺴﺖ و آن ِ
ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﺪاﻗﺖ و درﺳﺖﮐﺎریاش ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪ.
در زﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯽﺧﺒﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا در ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎ در ﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ وﻓﺎداری زﻧﺪاﻧﺒﺎن را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮد و اﻋﺘﻤﺎد او را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﻧﺎﻧﻮا و ﺳﺎﻗﯽ درﺑﺎر ﻓﺮﻋﻮن ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،از زﻧﺪان ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺑﻬﺎی
ﻓﺮﻋﻮن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮاب را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﻋﻮن را ﺟﺬب ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد ﺳﺎزد .ﻓﺮﻋﻮن ﻧﯿﺰ او را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ِ ﻣﺼﺮ
ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﻮد» :ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ ﺑﺎش و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ از ﺗﻮ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﻢ« )ﭘﯿﺪاﯾﺶ .(۴۰:۴۱

۲

ﺧﻮاﺑﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ
دﻗﯿﻘﺎً ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﮥ ﯾﻮﺳﻒ ،ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ و در ﭘﯽ آن ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺤﻄﯽ در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﻣﺮدم ِ ﻣﺼﺮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺪارک دﯾﺪه و در ﻃﯽ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻏﻼت را ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ از وﺟﻮد ﻏﻼت در

ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺖ ﯾﺎری ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮادرﺷﺎن را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﺧﻮدش را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد.
ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻔﺪه ﺳﺎل ﺑﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ او را ﭼﻮن ﺑﺮده ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ) (۲:۳۷و ﺣﺎل در ﺳﯽ و ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ )۵۳ ،۴۶:۴۱؛
 .(۶:۴۵ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮادراﻧﺶ ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮابﺑﯿﻨﻨﺪه را از ﺳﺮ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و در
اﯾﻦ از ﺳﺮ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺑﻮد ﮐﻪ روﯾﺎی ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ زاﻧﻮ زدﻧﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﯾﻮﺳﻒ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ آﻏﺎز ﺗﺤﻘﻖ آن ﻧﺒﻮﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ذر ّﯾﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺣﺎل ،دوﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ راﻫﯽ ﻣﺼﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﮥ ﺧﺪا را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؟ و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا در اﯾﻦ ﮐﻮچ ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻗﺼﺪ دارد ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
را درﺑﺎرۀ راه و روﺷﻬﺎی ﺧﻮد و درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮش ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ؟

ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﯾﻦ وﻋﺪه را در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻓﺎﺣﺶ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ،ﻃﻤﻊ و آزﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ
از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ،واﺿﺢ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ راﻫﯽ ﻣﺼﺮ ﺷﺪﻧﺪ :آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه
ِ

ﻏﻼم ﮔﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و ﻓﺮﯾﺐ دادن ﭘﯿﺮﻣﺮدی دﻟﺸﮑﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺑﯽرﺣﻤﯽ و ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ

ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺧﺪا را ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 (۱ﺧﺪا ﯾﻮﺳﻒ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارد
ﯾﻮﺳﻒ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۵:۴۵ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺮادران ﻫﺮاﺳﺎﻧﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رﻧﺠﯿﺪه ﻣﺸﻮﯾﺪ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺪﯾﻦﺟﺎ ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺮا
ﻓﺎﺣﺶ ﺑﺮادران اذﻋﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻨﺎ ﺑﺮ راه و
ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻧﻔﻮس را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارد «.ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه
ِ
روﺷﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺟﺎن ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻧﺶ را داﺷﺘﻨﺪ» .ﺧﺪا ﻣﺮا ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ

ﻓﺮﺳﺘﺎد«.
و ﻣﺒﺎد ﮐﻪ ارزش اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﮐﻢ ﺑﯿﻨﮕﺎرﯾﻢ و آن را ﺳﺨﻨﯽ ﺟﺰﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻣﺰﻣﻮر  ۱۷-۱۶:۱۰۵ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪا ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ او را رﻫﺴﭙﺎر ﻣﺼﺮ ﻧﻤﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻗﺤﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﭘﯿﺶروی اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻮﺳﻒ را ﮐﻪ او را ﺑﻪ
ﻣﻄﻠﻖ داﺷﺖ» :ﭘﺲ ﻗﺤﻄﯽ را ﺑﺮ آن زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮام ﻧﺎن را ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﺮدی
ِ
ﻏﻼﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را از ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻗﺤﻄﯽ ﮐﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد روی داده اﺳﺖ و ﺧﺪا ﻓﻘﻂ از
ﭘﯿﺶ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺤﻄﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﯿﺮ! ﺧﺪا آن ﻗﺤﻄﯽ را آورد و ﺧﺪا آن رﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺪارک دﯾﺪ.
 (۲آﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺮارت ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺧﺪا آن را ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﭘﯿﺶروی ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮدش ﯾﻮﺳﻒ را
ﭘﺲ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺎﻟ ِ
ِ

دوﻣﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﺒﻮت ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻓﺬﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ

ﭘﺪرﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او آﻣﺪه و ﺑﺎز ﻫﻢ واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا از اﯾﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۲۰-۱۹:۵۰ﯾﻮﺳﻒ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ! زﯾﺮا ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ در ﺟﺎی ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ؟ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﺑﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا از آن ﻗﺼﺪ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم
ﮐﺜﯿﺮی را اِﺣﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ«.

۳

دوم ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﻧﺒﻮت را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎ ﻧﯿّﺖ ﭘﻠﯿﺪ و ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ
ﯾﻮﺳﻒ را ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا آن را ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺲ از ﻧﻘﺸﮥ ﭘﻠﯿﺪ آﻧﻬﺎ از
ﺷﺮارﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷﺖ :در آن ﻋﻤﻞ ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺪی
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﻧﻤﻮد.

ﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و اﺷﺎرهﮔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت
ِ

اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪه و ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ :ﺧﺪا در ﻫﺮ ﻧﻘﺸﮥ اﻧﺴﺎن و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﻠﯿﺪاﻧﻪای ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،۵:۴۵ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﺗﺎ زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارد «.و ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ
 ۲۰:۵۰از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﺗﺎ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﮐﺜﯿﺮی را اِﺣﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ «.اﻣﺎ ،در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن و در ﮐﻞ
ﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﯽ – و ﻫﺪف ﺟﻬﺎﻧﯽ آن در ﺟﻼل ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺷﺎرهﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد
ﻣﺎﺟﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺠﺎت ﻗﻮم ﺧﺪا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه – اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻧﺠﺎت
ِ

دارد.

ﺳﻪ اﺷﺎرهﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﻼل ﻋﯿﺴﯽ
ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺮای دﯾﺪن ﺟﻼل ﻋﯿﺴﯽ و ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ او آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ:
 (۱ﻧﺠﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻨﺎه و رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﺎ اﯾﻦ روال ﮐﻠﯽ را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده و ﺑﻪ ﻧﺠﺎت و
رﻫﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻨﺎه و رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ او ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ و او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه
اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺘﯽ و ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪ و در ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺧﺪا در ﮐﺎر ﺑﻮد ﺗﺎ ﻗﻮﻣﺶ و ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺗﻼش ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺠﯽﺷﺎن را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻓﺮاوان اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ
و او ﻣﺘﺤﻤﻞ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﮔﺮدﯾﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮﻣﺶ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪ.
از اﯾﻦرو ،ﻣﺎﺟﺮای ﯾﻮﺳﻒ و ﮔﻨﺎه ﻓﺎﺣﺶ ﺑﺮادراﻧﺶ ﻣﺎ را آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺻﺒﺮ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺧﺎدم ﺑﻮدﻧﺶ را
ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ او ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ او را از ﺳﺮ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺪاﯾﻢ ﮐﺮده او ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﻢ
ﺳﺘﻤﻬﺎ دﯾﺪه از ﺑﻬﺮ ﻧﺠﺎﺗﻢ
ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺮگْ او ﮔﺸﺘﻪ ﻓﺪاﯾﻢ؟
ﺷﮕﻔﺘﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ!
ﮐﻪ ﺟﺎن داده ز ﺑﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﻢ؟

 (۲آن ﮐﻪ رﻧﺞ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻋﺎدل و ﺑﯽﮔﻨﺎه اﺳﺖ
دوم اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﺎﺟﺮای ﯾﻮﺳﻒ و ﮔﻨﺎه ﻓﺎﺣﺶ ﺑﺮادراﻧﺶ ،ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮای دﯾﺪن ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا در اﯾﻦ روال
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ،اﻏﻠﺐ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻨﺎه و رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﻗﻮﻣﺶ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﯿﺮوزی را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در اﯾﻦ
۴

ﻣﻮرد ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﯿﺴﯽ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ و رﻧﺞ و ﻋﺬاب را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ ﻋﺎدل و ﺑﯽﮔﻨﺎه
ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،ﭘﺎﯾﺪاری و وﻓﺎداری ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﯾﻮﺳﻒ در ﻫﻤﮥ رواﺑﻄﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دور از وﻃﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر و زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺶ اﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ » :۲۲:۳۹داروﻏﮥ زﻧﺪان ﻫﻤﮥ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﺳﭙﺮد و
آﻧﭽﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ او ﮐﻨﻨﺪۀ آن ﺑﻮد«.
و ﭘﺎداش ﯾﻮﺳﻒ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﻫﻤﺴﺮ ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر ﺑﻪ دروغ ﺑﻪ او ﺗﻬﻤﺖ زد و ﺳﺎﻗﯽ ﻓﺮﻋﻮن ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮاﺑﺶ را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ
ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ و ﻗﺪرﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاﺑﺶ ﯾﺎدی از او ﻧﮑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﮑﺘﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻗﻮﻣﺶ ﮔﻨﺎه و
رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن ﻋﺎدل را ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺰ رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺎ او ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ دﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺣﻖ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺧﺪا او را ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪ
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺠﺎت ﺟﻔﺎدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ )ﻣﺘﯽ  .(۴۲:۲۱اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ او
ِ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آن ﻋﺎدل ﻣﻄﻠﻖ و ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽﻧﻘﺺ و ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ )اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  .(۵۲:۷ﻓﺮض و ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی در زﻧﺪﮔﯽاش روی داده ﺑﻮد .اﻣﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﻫﻤﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮥ رﻧﺞ و ﻋﺬاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ت ﻗﺪم
وﺟﻮد ﻋﺎدل و ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﻮدﻧﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ او ﺧﺘﻢ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺖ .اﮔﺮ ﻋﺰم راﺳﺦ و ﺛﺒﺎ ِ
ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻋﯿﺴﯽ ده ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﯾﮥ ﺣﯿﺮت و ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ده ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻧﺞ و ﻋﺬاب را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ده ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺰاوار آن ﺳﺨﺘﯽ و ﻋﺬاب ﺑﻮد ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،در ﻫﻤﮥ آن رﻧﺞ و ﻋﺬاﺑﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم و اﻣﯿﻦ و
ﻋﺎدل ﺑﻮد.
 (۳ﻋﺼﺎ از ﯾﻬﻮدا دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﯾﻮﺳﻒ و ﻋﯿﺴﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮردی ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ ،ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ آﻣﺪن ﻋﯿﺴﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﺴﺮان ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﯾﻌﻘﻮب ،در آن ﻗﺤﻄﯽ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺒﻮت ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻨﺎه
ﻓﺎﺣﺶ اﯾﻦ ﺑﺮادران از ﻧﺎﺑﻮدی ﻃﺎﯾﻔﮥ ﯾﻬﻮدا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺷﯿﺮ ﯾﻬﻮدا ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ،ﺟﺎن ﺳﭙﺎرد ،از ﻣﺮگ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﻮت را ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۱۰-۸:۴۹ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﯾﻌﻘﻮب ،ﭘﺪر اﯾﻦ ﺑﺮادران ،در ﺣﺎل ﻣﺮگ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از ﻣﺮﮔﺶ ﻫﻤﮥ
ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .او درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮش ،ﯾﻬﻮدا ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ای ﯾﻬﻮدا ،ﺗﻮ را ﺑﺮادراﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺘﻮد .دﺳﺘﺖ ﺑﺮ ﮔﺮدن دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺴﺮان ﭘﺪرت ﺗﻮ را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﯾﻬﻮدا ﺷﯿﺮﺑﭽﻪای
اﺳﺖ .ای ﭘﺴﺮم ،از ﺷﮑﺎر ﺑﺮآﻣﺪی .ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ و ﭼﻮن ﺷﯿﺮ ﻣﺎدهای اﺳﺖ .ﮐﯿﺴﺖ او را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ؟
ﻋﺼﺎ از ﯾﻬﻮدا دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﻬﺎی وی ،ﺗﺎ ﺷﯿﻠﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺮ او را اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در اﯾﻦ آﯾﺎت ،آﻣﺪن آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﯾﯿﻞ ،ﺷﯿﺮ ﯾﻬﻮدا ،آن ﻣﺎﺷﯿﺢ ،ﻧﺒﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ آﯾﮥ  ۱۰ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ وﺳﯿﻠﮥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎ آﻣﺪن آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ از ﻧﺴﻞ ﯾﻬﻮدا ﺟﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻤﮥ اﻣﺘﻬﺎ ﻣﻄﯿﻊ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .آﯾﮥ » :۱۰او را اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
و اﯾﻦ ﻧﺒﻮت در ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﯿﺴﯽ در آﺳﻤﺎن را ﭘﺲ از ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰش از ﻣﺮدﮔﺎن
اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ» :ﮔﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎش! اﯾﻨﮏ آن ﺷﯿﺮی ﮐﻪ از َﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا و رﯾﺸﮥ داوود اﺳﺖ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب و ﻫﻔﺖ ﻣُﻬﺮش
۵

را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ  . . .و ﺳﺮودی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺳﺮاﯾﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺘﺎب و ﮔﺸﻮدن ﻣُﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ذﺑﺢ ﺷﺪی و ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺮای
ﺧﻮن ﺧﻮد از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ و زﺑﺎن و ﻗﻮم و اﻣﺖ ﺧﺮﯾﺪی و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪای ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﮐَﻬَﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺧﺪا ﺑﻪ
ِ
ﮐﺮد« )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ .(۱۰-۹ ،۵:۵

ﺷﯿﺮ ﯾﻬﻮدا ﺑ ّﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ذﺑﺢ ﺷﺪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﯾﻌﻘﻮب درﺑﺎرۀ ﺷﯿﺮ َﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺷﯿﺮ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﮥ ﻗﻮﻣﻬﺎی
ﺟﻬﺎن او را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﮔﻨﺎﻫﻤﺎن ﻣﺎ را اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن وﺳﯿﻠﻪ ،ﺑﻪ زور ،ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد وادارد ،ﺑﻠﮑﻪ او ﮔﻨﺎه
ﻣﺎ را ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺎ را آزاد ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺳﺘﺎﯾﺸﺶ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﺎدی ﻣﻄﯿﻊ وی ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺷﯿﺮ ﯾﻬﻮدا
ﺑ ّﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ذﺑﺢ ﮔﺮدﯾﺪ .او ،ﮐﻪ آن ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻋﺎدل اﺳﺖ ،ﺑﺎ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ اﻃﺎﻋﺖ و ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن
ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻮدن ﻣﺎ را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و اﺳﺎس و ﺷﺎﻟﻮدۀ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺎ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﺷﺎدی ﺑﯽﮐﺮان ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻫﻤﮥ رﻧﺠﻬﺎ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰش ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد آزاداﻧﻪ و ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﻄﯿﻊ او ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺎﺟﺮای ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺎﺟﺮای آن ﻋﺎدﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺘﺤﻤﻞ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ َﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد و ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﺪ و
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ِ ﺑ ّﺮهﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ رﻧﺞ و ﻣﺮﮔﺶ ﻫﻤﮥ اﻣﺘﻬﺎ را ﺣﺘﯽ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺮگ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻗﺎدر
ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎدی او را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺎدی ﻣﻄﯿﻊ او ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
www.MahfeleEnjil.com
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