در اﺑﺘﺪا ،ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد
ﯾﻮﺣﻨﺎ ۳-۱:۱
در اﺑﺘﺪا ،ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن در اﺑﺘﺪا ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد .ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از او ﭼﯿﺰی
از ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ.

ﺳﺎل آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﯿﺴﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮ ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ او ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﺎر ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ او را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﺮ ﺳﻪ
ِ

ت دﯾﮕﺮ ِ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰد ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۳۱-۳۰:۲۰ﻫﺪف از ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻌﺠﺰا ِ

ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺗﺎ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻪ اﺳﻢ او ﺣﯿﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ«.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦﻗﺪر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ ﮐﻪ
ْ
اﯾﻦ اﻧﺠﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ و از ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪاران اﺳﺖ .اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻋﯿﺴﯽ در ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۶:۱۵ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺧﺸﮑﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده در آﺗﺶ
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد «.و در ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۳۱:۸ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﮐﻼم ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ«.
ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦﻗﺪر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺗﺎ اﯾﻤﺎن آورده ،ﺑﻪ اﺳﻢ او ﺣﯿﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ«
اﯾﻤﺎن اﯾﻤﺎﻧﺪاران را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺮ دو را ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ در ﻏﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪاران اﯾﻤﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد و
ِ
ﺣﯿﺎت اﺑﺪی رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزد .ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺰ اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ را در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻧﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺎن را ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺢ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و او را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻤﺎرﯾﺪ.

ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ روﯾﺪادﻫﺎ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ
ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در آن روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،ﻋﯿﺴﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ،ﭘﻨﺞ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ» :ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ او را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد )۲۳:۱۳؛ ۲۶:۱۹؛ ۷ ،۲:۲۰؛  .(۲۰:۲۱ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﯾﻮﺣﻨﺎ
در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب در آﯾﮥ  ۲۱:۲۰ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﭘﻄﺮس ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ،آن ﺷﺎﮔﺮدی را ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ او را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد دﯾﺪ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ ﻣﯽآﯾﺪ «.ﺳﭙﺲ،
در ﭼﻬﺎر آﯾﻪ ﺑﻌﺪ ) (۲۴:۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺷﻬﺎدت داد و اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﻮﺷﺖ «.ﭘﺲ آن »ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ او را
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد« او ﮐﻪ در ﺷﺎم آﺧﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﮥ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻮد ) ،(۲۳:۱۳ﻫﻤﺎن او ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ اﻟﻬﺎم اﻟﻬﯽ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﯿﺴﯽ و ﻣﻘﺼﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﻬﺎدت داد.

اﻟﻬﺎم ِ اﻟﻬﯽ

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ اﻟﻬﺎم ِ اﻟﻬﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮدش ﭼﻨﯿﻦ وﻋﺪه داده ﺑﻮد .او در ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۲۶:۱۴ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»ﺗﺴﻠﯽدﻫﻨﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ روحاﻟﻘﺪس ،ﮐﻪ ﭘﺪر او را ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،او ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داد و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ آورد «.و در ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۱۳:۱۶ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن او ،ﯾﻌﻨﯽ روح راﺳﺘﯽ ،آﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ راﺳﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ از
ﺧﻮد ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ«.

۱

ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻋﯿﺴﯽ رﺳﻮﻻﻧﺶ را در ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﻧﺠﺎت داد ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ،آﻧﻬﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ
روحاﻟﻘﺪس اﯾﺸﺎن را ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای زﯾﺮﺑﻨﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﻣﮑﺘﻮب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )اﻓﺴﺴﯿﺎن  .(۲۰:۲از اﯾﻦرو ،ﻣﺎ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﮐﻼم ِ اﻟﻬﺎمﺷﺪۀ ﺧﺪا اﺳﺖ.

ﺖ ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﺳﻪ آﯾﮥ ﻧﺨﺴ ِ
ﻋﺒﺎرت »ﮐﻠﻤﮥ ﺧﺪا« ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واژﮔﺎن اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ » :۳-۱:۱در اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد.
ﻫﻤﺎن در اﺑﺘﺪا ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد .ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از او ﭼﯿﺰی از ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ «.اﮐﻨﻮن ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ آﯾﺎت
اﺳﺖ.

»ﮐﻠﻤﻪ« :ﻋﯿﺴﯽ
ﻧﺨﺴﺖ ،واژۀ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ» .در اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد «.آﯾﮥ  ۱۴ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ از آن آﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﻢ» :و ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ،ﭘﺮ از ﻓﯿﺾ و راﺳﺘﯽ ،و ﺟﻼل او را دﯾﺪﯾﻢ ،ﺟﻼﻟﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﭘﺴﺮ ِ ﯾﮕﺎﻧﮥ ﭘﺪر «.ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ اﺷﺎره دارد.
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ  ۲۱ﻓﺼﻞ ﻗﺮار ﺑﻮد درﺑﺎرۀ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮح دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻪ ﮐﺮد و ﭼﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ
داد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ِ ﺷﺨﺺ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و او را دﯾﺪه ﺑﻮد و از او ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ
دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ او را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد )اول ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۱:۱او ﺟﺴﻢ و ﺧﻮن داﺷﺖ .او روح ﯾﺎ ﺷﺒﺤﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﺳﭙﺲ ﻏﯿﺐ ﮔﺮدد .او ﻣﯽﺧﻮرد؛
او ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ؛ او ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ او را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻣﺎدر ﻋﯿﺴﯽ واﭘﺴﯿﻦ روزﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﺶ را در ﮐﻨﺎر ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد )ﯾﻮﺣﻨﺎ
.(۲۶:۱۹
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﻮﺣﻨﺎ در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۳-۱:۱اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﻮﺣﻨﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺟﺎ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮐِﻪ ﺑﻮد .ﺣﺎل ،او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ آﯾﻪ ﭼﯿﺰی را درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش زﻣﺎﻧﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای اﻧﺠﯿﻠﺶ ﺷﮑﻮه ﺟﺎوداﻧﯽ و اﻟﻮﻫﯿﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و اﯾﻨﮑﻪ او ﺧﺎﻟﻖ و ﺻﺎﺣﺐاﺧﺘﯿﺎر
اﺳﺖ در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد و اﺑﻬﺎﻣﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﯿﺴﯽ در اﺑﻬﺖ ﺑﯽﮐﺮاﻧﺶ
ﻧﮑﺘﮥ آﯾﺎت  ۳-۱ﻫﻤﯿﻦ اﺑﻬﺖ ﺑﯽﮐﺮان اﺳﺖ .ﻣﻘﺼﻮد ﯾﻮﺣﻨﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ روﺣﯿﮥ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺗﺮس و اﺣﺘﺮام
اﯾﻦ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﻢ آن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎه و ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻋﻈﻪام ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﯾﻮﺣﻨﺎ آن را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﮔﺮ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ
اﯾﻦ اﻧﺠﯿﻞ را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ آنﭼﻨﺎن در ﻟﻔﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻋﯿﺴﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﭘﯿﺶ ﻣﯽآورد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ﮐﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﯿﺮ» .ﻣﻦ از ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻗﻠﻤﻢ روان ﺷﻮد ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ،ﺣﯿﺮان و ﻣﺒﻬﻮت ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ «.ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ از اﯾﻦ اﻧﺠﯿﻞ را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ و ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و ﺣﯿﺮت ،از اﯾﻦ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد و ﺧﺪا ﺑﻮد و او ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺪا ﮐﺮد

۲

)ﯾﻮﺣﻨﺎ  ،(۱۳:۱۵ﻫﻤﺎن او ،ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ را آﻓﺮﯾﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺠﯽ ﭘﺮﺟﻼل را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ
ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﯿﺴﯽ را در اﺑﻬﺖ ﺑﯽﮐﺮاﻧﺶ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و او را ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺪارﯾﺪ.

ﭼﺮا »ﮐﻠﻤﻪ«؟
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻋﯿﺴﯽ را »ﮐﻠﻤﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ؟ »در اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد «.ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻋﯿﺴﯽ را ﮐﻠﻤﻪ
ﺖ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻋﯿﺴﯽ و ﺷﺨﺺ ﻋﯿﺴﯽ ،ﻫﺮ دو ،ﺣﻘﯿﻘ ِ

ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در آﻣﺪﻧﺶ ،در ﮐﺎرش ،در ﺗﻌﻠﯿﻤﺶ ،و در ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰش ،ﺧﻮد ْ ﭘﯿﻐﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ِ ﺧﺪا ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ ،اﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎ ً
ﯾﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺳﺨﻨﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻋﯿﺴﯽ و اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺎی ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻼم ﻋﯿﺴﯽ

روﺷﻨﮕﺮ ِ ﺧﻮد او و ﮐﺎرش ﺑﻮد .ﻋﯿﺴﯽ و ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ
راﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﻢ« )ﯾﻮﺣﻨﺎ .(۶:۱۴
ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ  (۳۷:۱۸و ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮدش آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮد )ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۶:۱۴ﺷﻬﺎدت ﻋﯿﺴﯽ و ﺷﺨﺺ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻠﻤﮥ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .او ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﮐﻼم ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ« )ﯾﻮﺣﻨﺎ  (۳۱:۸و ﻓﺮﻣﻮد »در ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ« )ﯾﻮﺣﻨﺎ
 .(۷:۱۵وﻗﺘﯽ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ ،در ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ .ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ او »ﺷﻬﺎدت« ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ۳۶:۵؛  .(۲۵:۱۰ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،در اﻋﻤﺎﻟﺶ ،او ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد.

ﻋﯿﺴﯽ :ﭘﯿﻐﺎم ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺪا
در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ) ۱۳:۱۹ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاش ﻫﻤﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ اﺳﺖ( ،او ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺮﺟﻼل ﻋﯿﺴﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ» :و ﺟﺎﻣﻪای
ﺧﻮنآﻟﻮد در ﺑﺮ دارد و ﻧﺎم او را ﮐﻠﻤﮥ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ «.وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد »ﮐﻠﻤﮥ ﺧﺪا« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .دو آﯾﻪ ﭘﺲ از آن ،ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و از دﻫﺎﻧﺶ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺗﯿﺰ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ« )ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۱۵:۱۹ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻼم ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻗﺪرت ﮐﻼم ﺧﺪا اﻣﺘﻬﺎ را
ﻣﯽزﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ روح )اﻓﺴﺴﯿﺎن  .(۱۷:۶اﻣﺎ ﻗﺪرت اﯾﻦ ﮐﻼم آنﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ِ ﻋﯿﺴﯽ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﻼم
ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از دﻫﺎن او ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﺧﻮدش ﮐﻠﻤﮥ ﺧﺪا اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ ﯾﻮﺣﻨﺎ اﻧﺠﯿﻠﺶ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﮥ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ،ﻫﻤﮥ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺎدت ،ﻫﻤﮥ ﺟﻼل ،ﻫﻤﮥ ﻧﻮر ،و ﻫﻤﮥ آن ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد داﺷﺖ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻫﻤﮥ آن ﻣﮑﺎﺷﻔﮥ ﺧﺪا را در اﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :او
و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰش از ﻋﯿﺴﯽ ﺻﺎدر ﮔﺸﺖ
ِ

»ﮐﻠﻤﻪ« اﺳﺖ ،ﮐﻠﻤﮥ اول و آﺧﺮ و ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز و ﮐﺎﻣﻼ ً ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻮﺛﻖ .رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  ۲-۱:۱ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺧﺪا
زﻣﺎن َﺳﻠَﻒ ﺑﻪ اﻗﺴﺎم ﻣﺘﻌﺪد و ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ اﻧﺒﯿﺎ ،ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ اﯾﺎم آﺧﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد
ﮐﻪ در
ِ
ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪ «.ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻠﻤﮥ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺧﺪا و اوج ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻮد.

ﭼﻬﺎر ﺑﯿﻨﺶ درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴﯽ
ﺣﺎل ،ﯾﻮﺣﻨﺎ اول از ﻫﻤﻪ ﻗﺼﺪ دارد درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت اﻧﺠﯿﻠﺶ ﻣﻤﻠﻮ از ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدارش اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
ﺖ او؛  (۳راﺑﻄﮥ او ﺑﺎ ﺧﺪا؛ (۴
ﺖ ﻫﻮﯾ ِ
ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﺪ (۱ :زﻣﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ او؛  (۲ﻣﺎﻫﯿ ِ
راﺑﻄﮥ او ﺑﺎ ﺟﻬﺎن.
 (۱زﻣﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ او
آﯾﮥ » :۱در اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد «.واژﮔﺎن »در اﺑﺘﺪا« دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﺎن واژﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽِ ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ» :در اﺑﺘﺪا ،ﺧﺪا

آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ «.اﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻗﺼﺪ دارد درﺑﺎرۀ ﮐﺎر ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
۳

ﻋﯿﺴﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ را آﻓﺮﯾﺪ .او در آﯾﮥ  ۳ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﭘﺲ واژۀ »در اﺑﺘﺪا« ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰی آﻓﺮﯾﺪه ﺷﻮد ﮐﻠﻤﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ» :اﯾﻦﻗﺪر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ« )ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۳۱:۲۰ﺳﺨﻦ ﯾﻮﺣﻨﺎ در اﺑﺘﺪای اﻧﺠﯿﻞ
ﺧﻮد درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴﯽ ،آن ﻣﺎﺷﯿﺢ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ،ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از زﻣﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﻬﻮدا ﻧﯿﺰ در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽِ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽاش در

اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ» :ﺧﺪای واﺣﺪ و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ را ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت ﺑﺎد ،اﻻن و ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد .آﻣﯿﻦ« )ﯾﻬﻮدا
 .(۲۵:۱ﭘﻮﻟﺲ ﻧﯿﺰ در رﺳﺎﻟﮥ دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس  ۹:۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا »ﻗﺒﻞ از ﻗﺪﯾﻢاﻻﯾﺎم« در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﯿﺾ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﯿﺶ از
آﻏﺎز زﻣﺎن و ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻠﻤﻪ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ،وﺟﻮد داﺷﺖ .در اﯾﻦ اﻧﺠﯿﻞ ،ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﻣﻼﻗﺎت
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺖ او
ﺖ ﻫﻮﯾ ِ
 (۲ﻣﺎﻫﯿ ِ
اﻧﺘﻬﺎی آﯾﮥ  ۱ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد «.ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ اﯾﻦ اﻧﺠﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ آﻣﻮزهﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ
واژﮔﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ :آن ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن
ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺧﺪا ﺑﻮد و ﺧﺪا ﻫﺴﺖ.
راﺳﺘﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را در ﻣﻘﺎم ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ ،رﺳﺎ و ﺷﻔﺎف ،در ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﻤﺎن و در واﻗﻊ در ﻫﻤﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی
ِ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﻬﺮه ﮔﺮدد .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﻣﺎ در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ  ،۲۸:۲۰در ﺣﻀﻮر ﻋﯿﺴﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺷﮕﻔﺘﯽ اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
»ای ﺧﺪاوﻧﺪ ِ ﻣﻦ و ای ﺧﺪای ﻣﻦ!«
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮان ﯾﻬﻮد در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۳۳:۱۰ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ ،ﺗﻮ را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻔﺮ،
زﯾﺮا ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﺧﻮد را ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ« ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ »ﻧﻪ ،اﯾﻦ ﮐﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ .او ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺠﯽ ﻣﺎ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ و ﺧﺪای ﻣﺎ«.
آﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﻮﻋﻈﻪ درﺑﺎرۀ اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟ ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﻢ در
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﭘﯿﺶ روﯾﻢ .آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ و دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ را
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺧﺪا را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﺪان ﯾﻬﻮه ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ »ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد« ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ »ﮐﻠﻤﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻮد «.ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻫﻢ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻓﺖ و ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ آﯾﺎت
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮥ آﻧﻬﺎ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ،آن ﻃﺮﯾﻖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد .وﻟﯽ ،اﺑﺘﺪا ،ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ
راﺑﻄﮥ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
 (۳راﺑﻄﮥ او ﺑﺎ ﺧﺪا
ﺟﺎن ﮐﻼم آﻣﻮزۀ ﻋﻈﯿﻢ و
آﯾﮥ  ۱ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد» «.در اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد «.اﯾﻦ
ِ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ِ ﺗﺜﻠﯿﺚ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ِ ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ و در ﻋﻤﻖ دﻟﺘﺎن ﺟﺎی ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد و او ﺧﺪا ﺑﻮد.
ﺑﻮدن ﺧﺪا را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﯿﺴﯽ از
ت ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ ﺧﺪا
ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﺪا راﺑﻄﻪ دارد .ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪا اﺳﺖ و در ﺻﻮر ِ
ِ
ازل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺠﺰا ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘ ُﺮی ِ اﻟﻮﻫﯿﺖ در او ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻬﯽ در ﺳﻪ ﺷﺨﺺ وﺟﻮد دارد ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﻪ

۴

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ دو ﺷﺨﺺ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ :ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ .در اداﻣﮥ اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻬﺎ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﺎم روحاﻟﻘﺪس
آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در آﯾﻨﻪای ﮐﺪر ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺰﯾﯽ و ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ،(۱۲ ،۹:۱۳ﭘﺲ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻧﺸﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ّﺳﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺬارﯾﺪ .اﮔﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ
)ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  (۱۵-۱۴:۲و ﺟﻼﻟﺶ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺷﺘﯿﺎق و آرزوﻣﻨﺪی ِ ﺟﺎوداﻧﮥ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺗﺎزهﻫﺎی ﻫﺮﭼﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد .اﮔﺮ
اﻟﻮﻫﯿﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،روح و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﮥ ﺷﺎدیﺗﺎن در ﻋﺼﺮ آﯾﻨﺪه ﺗﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﺖ او )»ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد«(؛  (۳راﺑﻄﮥ او ﺑﺎ
ﺖ ﻫﻮﯾ ِ
ﭘﺲ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ (۱ :زﻣﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ او )ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع زﻣﺎن(؛  (۲ﻣﺎﻫﯿ ِ
ﺧﺪا )»ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد«( .اﮐﻨﻮن ،ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ راﺑﻄﮥ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
 (۴راﺑﻄﮥ او ﺑﺎ ﺟﻬﺎن
آﯾﺎت » :۳-۲ﻫﻤﺎن در اﺑﺘﺪا ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد .ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از او ﭼﯿﺰی از ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ «.آن ﮐﻠﻤﻪ ،ﮐﻪ
ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ،ﻣﺎ را ﺷﻔﺎ داد ،ﻣﺎ را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﺮد ،ﻣﺎ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎن
ﺧﻮد را ﻓﺪا ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﺎن او ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ را آﻓﺮﯾﺪ .ﺳﺮّ ﺗﺜﻠﯿﺚ را ﮐﻪ آﯾﮥ  ۱ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ آﯾﮥ  ۳ﻣﯽرﺳﯿﺪ آن را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ» .ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ «.ﺑﻠﻪ ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ.
آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﺎ ﮐﻠﻤﮥ ﭘﺪر ﺑﻮد .اﻣﺎ ،در ﻋﻤﻞ آﻓﺮﯾﻨﺶ ،او ﺧﺪا ﺑﻮد .ﺧﺪا،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻮدن ﻣﺴﯿﺢ را ﮐﻢ ﻣﺸﻤﺎرﯾﺪ .او در
ِ
ﯾﻌﻨﯽ آن ﮐﻠﻤﻪ ،ﺟﻬﺎن را آﻓﺮﯾﺪ .ﻣﻨﺠﯽ ﺷﻤﺎ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ ،دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ،ﻋﯿﺴﯽ ،ﺧﺎﻟﻖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.

ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺪ
ﺣﺎل ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﺪان ﯾﻬﻮه ﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﻓﺮﻗﮥ آرﯾﺎﻧﯿﺰم )ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﺎذﺑﯽ از ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻣﯿﻼدی( ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
»ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪا ﻧﺒﻮد ،اﺑﺪی ﻧﺒﻮد ،از ازل ،ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻮد ،ﻧﺨﺴﺖزادۀ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﻮد و ارﺷﺪ ِ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن «.ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﻓﺮﻗﮥ
آرﯾﺎﻧﯿﺰم» :زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ «.در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮥ ﯾﻮﺣﻨﺎ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ آﯾﮥ ۳
را ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ را ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ »ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ «.ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ .ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺨﻠﻮق ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺑﻠﻪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ
ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد «.او ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را آﻓﺮﯾﺪ اﻣﺎ ﺧﻮدش را ﻧﻪ .ﭘﺲ ﭘﺪر او را آﻓﺮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ او ،در ﻧﺰد ﭘﺪر ،ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮد.
وﻟﯽ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮد .او )در اﻧﺘﻬﺎی آﯾﮥ  (۳اﯾﻦ را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ . . . » :و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از او ﭼﯿﺰی از ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ «.ﻋﺒﺎرت »وﺟﻮد
ﻧﯿﺎﻓﺖ« ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺒﺎرت »ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از او ﭼﯿﺰی از ﻣﻮﺟﻮدات« ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ؟ »ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از او ،ﭼﯿﺰی از ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ «.ﻋﺒﺎرت
»وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ« ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر ،ﻗﺎﻃﻊ و ﻣﺤﮑﻢ ،و روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ،اﯾﻦ را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ وﺟﻮد دارد آﻓﺮﯾﺪۀ
دﺳﺖ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺴﯿﺢ آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ.
ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺪ .ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﺑﻮدن ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻼﻟﺶ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و او را ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﻢ .آﻣﯿﻦ.
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