ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﺧﺪا درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮش
روﻣﯿﺎن ۴-۱:۱
رﺳﻮل ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪه و ﺟﺪا ﻧﻤﻮده ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً وﻋﺪۀ آن را داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ اﻧﺒﯿﺎی
ﭘﻮﻟﺲ ،ﻏﻼم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و
ِ
ﺧﻮد در ﮐُﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ ،درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺟﺴﻢ از ﻧﺴﻞ داوود ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ روح ﻗﺪوﺳﯿﺖ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮت

ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪ ،از ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدﮔﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ.

ﭘﻮﻟﺲ ﻏﻼم ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﯿﺢ او را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد و ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﻮد و ﭘﻮﻟﺲ ﻧﯿﺰ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﺑﻮد .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای ﺧﺸﻨﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﯿﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ ﻣﺒﺎد اﯾﻦ ﭘﻨﺪار اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ذﻫﻨﻤﺎن ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﭘﻮﻟﺲ و زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﻏﻼم
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽداﺷﺖ .ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن  ،۱۸:۱۵ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ
او واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺟﺰ در آن اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺘﻬﺎ ،در ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ«.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﭘﻮﻟﺲ ﻣﺴﯿﺢ را در ﻫﻤﺎن ﻗﺪرﺗﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﻮﻟﺲ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد »ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺗﺎ ﻣﺨﺪوم ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ« )ﻣﺮﻗﺲ ۴۵:۱۰؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۱۰:۱۵و اول ﭘﻄﺮس  ۱۱:۴را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ( .اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ
ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪۀ آن ﺑﻮد ،از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن در درک ﮐﻞ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ
آن ﻣﺴﯿﺢ ﮔﺮدد )ﺑﻪ اول
ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻣﺴﯿﺢ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﻮﻟﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻮﻟﺲ ﺟﻼل از ِ
ﭘﻄﺮس  ۱۱:۴ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.
رﺳﻮل ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪه «.ﻣﺴﯿﺢ
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ ِ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎرت ﺑﻌﺪی ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﯾﻢ» :
ِ

ﭘﻮﻟﺲ را در ﻣﺴﯿﺮ دﻣﺸﻖ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ او ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داد ﺗﺎ در ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ راﺳﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺻﺎﺣﺐاﺧﺘﯿﺎر ِ او ﺑﺎﺷﺪ .در

اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا «.رﺳﺎﻟﮥ ﻏﻼﻃﯿﺎن
ﻋﺒﺎرت ﺑﻌﺪی ،دﺳﺖ ﻣﻘﺘﺪر ﺧﺪا را ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ ﻫﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ» :ﺟﺪا ﻧﻤﻮده ﺷﺪه ﺑﺮای
ِ
 ۱۵:۱ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺧﺪا ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﭘﻮﻟﺲ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ﺧﺪا آنﻗﺪر ﺑﺮای ﻣﮑﺸﻮف ﻧﻤﻮدن اﻧﺠﯿﻠﺶ ﻏﯿﺮت دارد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﻧﺲ و اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا« ) (۱:۱ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﺎت  ۴-۲ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ.
اﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺒﺎرت »
ِ

»  . . .ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً وﻋﺪۀ آن را داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﻮد در ﮐُﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ « . . .
اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻢراﺳﺘﺎ ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﻢ :ﺧﺪا ﻏﯿﺮت دارد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ
اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ]ﺧﺪا[ وﻋﺪۀ آن را داده
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﮑﺸﻮف ﺷﻮد ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .آﯾﮥ ] . . . » :۲ﭘﻮﻟﺲ[ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده ﺷﺪه ﺑﺮای
ِ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﻮد در ﮐُﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ«.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ در آﯾﮥ  ۲ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 (۱اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪهﻫﺎی ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ اﺳﺖ
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﯿﺶ و آﯾﯿﻨﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ .ﺧﺪای ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﻫﻤﺎن ﺧﺪای ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ وﻋﺪه ﻣﯽداد و
در ﺣﺎل ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ ﺑﻮد در آﻣﺪن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ رﺳﺎﻧﺪ.

۱

 (۲ﺧﺪا وﻋﺪهﻫﺎﯾﺶ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد
ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﺢ )ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد( ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .آﻧﻬﺎ رﻧﺞ و زﺣﻤﺎت ﺳﻬﻤﮕﯿﻨﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .آنﮔﺎه ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد و وﻋﺪه ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺧﺪا وﻋﺪهﻫﺎﯾﺶ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ او ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﯾﮥ  ۲ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﺎری درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺠﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﺶ ﻧﯿﺰ.
اﯾﻤﺎن ﻣﺎ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ را درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺮﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﻇﻬﻮرش را وﻋﺪه داده ﺑﻮد و آن وﻋﺪهﻫﺎ را
ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
 (۳ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪس و اﻟﻬﺎمﺷﺪه را ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﮥ  ۲ﻣﺎ را در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزۀ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﺧﺪا را
ﺖ« آﻧﻬﺎ ﺧﺪا درﺑﺎرۀ وﻋﺪهاش ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺧﺪا آن را اراده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ »ﺑﻪ وﺳﺎﻃ ِ
ﺖ« آﻧﻬﺎ .ﭘﺲ ﺳﺨﻨﮕﻮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮدِ ﺧﺪا اﺳﺖ( .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم ِ آﻧﻬﺎ ﺑﻠﮑﻪ »ﺑﻪ وﺳﺎﻃ ِ
ﻣﻘﺪس ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪﺳﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺮا از ﻫﻤﮥ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ و ارزﺷﻤﻨﺪﻧﺪ؟ زﯾﺮا آن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺳﺨﻨﺎن
ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﯾﻪ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ]» :ﺧﺪا[ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً وﻋﺪۀ آن را داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﻮد در ﮐُﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ «.اﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس وﻋﺪه داد .اﯾﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﭼﻮن ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس«
درﮐﯽ از ﮐﻼم ﺧﺪا رﺳﯿﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا روی ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪﺳﻤﺎن واژۀ » ِ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،روﻣﯿﺎن  ۲:۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.
و ﻣﺒﺎدا از اﯾﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ارﺗﺒﺎط دارد .ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ (۱) :ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﮥ  ۱:۱ﺧﻮد را رﺳﻮل ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺪار و ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ )اﻓﺴﺴﯿﺎن  .(۲۰:۲ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،او ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮑﯽ از اﻧﺒﯿﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ؛ ) (۲ﭘﻮﻟﺲ در رﺳﺎﻟﮥ اول
ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۱۳:۲ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪﺷﺪۀ از ﺣﮑﻤﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻣﯽآﻣﻮزد «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ،
ﭘﻮﻟﺲ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﺶ از اﻟﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ) (۳ﭘﻄﺮس در رﺳﺎﻟﮥ دوم ﭘﻄﺮس  ۱۶:۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ »ﻣﺮدﻣﺎن
]ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ[ را ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﮐُﺘﺐ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.ﭘﺲ ﭘﻄﺮس رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ را در ﻓﻬﺮﺳﺖ آن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻋﻈﮥ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺮای ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻣﺮی ﺟﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﮐﻼم ﺧﺪا اﺳﺖ
ﻧﻪ ﮐﻼم اﻧﺴﺎن .در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ اﻟﻬﺎم ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺠﯿﻞ وﻋﺪه داده ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺠﯿﻞ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ اﻟﻬﺎم ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﮑﺸﻮف و ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎورش دارﯾﻢ و اﯾﻦ ﺑﺎور دﯾﺪﮔﺎﻫﻤﺎن را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﻪ آﻣﻮزهﻫﺎ،
ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در دﻧﯿﺎ ﮐﺎﻣﻼ ًﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ درﺑﺎرۀ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ از زﻣﺎﻧﻬﺎی دور ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪ ) .(۲:۱اﯾﻦ اﻧﺠﯿﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ »ﺳﺎﺑﻘﺎ ً وﻋﺪۀ آن را داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﻮد در ﮐُﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ«.

۲

»  . . .درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد « . . .
و دوﻣﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ درﺑﺎرۀ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ) (۳:۱اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ . . . » .اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
وﻋﺪۀ آن را داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﻮد در ﮐُﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ ،درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد  « . . .اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮ
ﺧﺪا ،ﺑﯽدرﻧﮓ و ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠﯽ ،دو ﻧﮑﺘﻪ را روﺷﻦ ﺳﺎزﯾﻢ ،زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﺑﺮوﯾﻢ.
 (۱ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﺮدد ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن  ۳:۸ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ» :زﯾﺮا آﻧﭽﻪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺤﺎل ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺴﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد ،ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را در ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺴﻢ ِ
ﮔﻨﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد «.ﺧﺪا او را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻮد ،در ﻣﻘﺎم ﭘﺴﺮ ﺧﺪا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ و ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺖ و ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد .او ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﻧﺒﻮد
)روﻣﯿﺎن .(۱۹ ،۱۴:۸
 (۲ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮدش ﺧﺪا اﺳﺖ
آن اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ و از اﯾﺸﺎن ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺟﺴﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﭘﻮﻟﺲ در روﻣﯿﺎن  ۵:۹در اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮐﻪ ﭘﺪران از ِ
ﻓﻮق از ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺪای ﻣﺘﺒﺎرک ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ «.و در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  ۹:۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﺴﯿﺢ ،از ﺟﻬﺖ ﺟﺴﻢ ،ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﭘ ُﺮی ِ اﻟﻮﻫﯿﺖ
ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ «.ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮش اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮ اﻟﻬﯽ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭘﺴﺮی
ﮐﻪ از ازل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺻﺮﻓﺎ ً اﻣﻮر دﻧﯿﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا درﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا در
ﺷﺨﺺ ﭘﺴﺮش ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ِ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺪر اﺳﺖ و ﺧﻮدش ﺧﺪا اﺳﺖ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر دﻧﯿﺎ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ِ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﻮﻟﺲ ،ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا اﻧﺠﯿﻞ را ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﮑﺸﻮف ﺷﺪﻧﺶ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﻤﻮده و وﻋﺪه داده ﺑﻮد و اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﯿﻞ درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮ اﻟﻬﯽ
ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت »اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا« را از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺳﺎزد .ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ اﻣﻮر ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
و در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﭘﺴﺮش ﻗﺮار دارد.

»  . . .ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺟﺴﻢ ،از ﻧﺴﻞ داوود ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ « . . .
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ درﺑﺎرۀ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ اﻟﻬﯽ »ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺟﺴﻢ ،از ﻧﺴﻞ داوود ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ «.اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دو ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ:
 (۱ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن ﺷﺪ
او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ذات اﻟﻬﯽاش ذات اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .ﺧﺪا ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪ ﺗﺎ او را ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ اراده ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ و اﺑﺪی ﺧﻮﯾﺶ را اﻧﺴﺎن ﺳﺎزد.
 (۲او از ﻧﺴﻞ داوود ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ
ﭼﺮا اﯾﻦ وﻋﺪه ﺟﺰﯾﯽ از اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﭼﺮا ﺧﺒﺮ ﺧﻮش اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ وﻋﺪهﻫﺎی ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﺑﻪ آﻣﺪن ﻣﺎﺷﯿﺢ ﺑﺴﺘﮕﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﻣﺴﺢﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از ﻧﺴﻞ داوود ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﻮم ﺧﺪا ﭼﯿﺮه ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺻﻠﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ را
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد .او ﺗﺤﻘﻖ ﻫﻤﮥ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا ﻣﯽﺑﻮد.

۳

ﺑﻪ دو وﻋﺪه از وﻋﺪهﻫﺎی ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ارﻣﯿﺎ » :۵:۲۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪای ﻋﺎدل ﺑﺮای داوود ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻓﻄﺎﻧﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را در زﻣﯿﻦ ﻣُﺠﺮا ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ «.و اﺷﻌﯿﺎ » :۱۰:۱۱و در آن روز واﻗﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﮥ ﯾَﺴﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋَﻠﻢ ِ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻣﺘﻬﺎ آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽِ او ﺑﺎ ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
ﭘﺲ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﺧﺪا دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﺮح و وﻋﺪهاش را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن
وﻋﺪهای ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از ﻧﺴﻞ داوود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﻌﯿﺎ  ۷-۶:۹ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ دوش او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺳﻢ او ﻋﺠﯿﺐ و
ﻣﺸﯿﺮ و ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮ و ﭘﺪر َﺳﺮْﻣَﺪی و َﺳﺮور ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺮﻗّﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽِ او را اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
از اﯾﻦرو» ،اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا« اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ )ﻣﺮﻗﺲ » :۱۵-۱۴:۱ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ آﻣﺪه،
ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :وﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ«( .آﻣﺪن
ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﻣﺪن »ﭘﺴﺮ داوود« آن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮﻋﻮد ﺑﻮد .او ﺑﺮ اﻣﺘﻬﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ﭼﯿﺮه ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و
ﺷﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﺗﺮﻧ ّﻢ ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺧﻮﺷﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﺷﻌﯿﺎ  ۱۰:۳۵ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓﺪﯾﻪ
ِ
ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻮﺷﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻏﻢ و ﻧﺎﻟﻪ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد «.ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﮥ  ۳را
ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺎدی ﺟﺎوداﻧﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا
»اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا« ﻣﯽﺳﺎزد .آﻣﺪن ﭘﺴﺮ ﺧﺪا در ﻣﻘﺎم ﭘﺴﺮ داوود ،ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻧﺠﺎت
ِ
ﻣﯽﺑﻮد.

»  . . .و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ روح ﻗﺪوﺳﯿﺖ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮت ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪ ،از ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدﮔﺎن « . . .
ﭘﻮﻟﺲ درﺑﺎرۀ »اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا« ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» .اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا« ﭘﯿﺶ از ﻣﮑﺸﻮف ﺷﺪﻧﺶ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮔﺸﺘﻪ و وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮ اﻟﻬﯽ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭘﺴﺮی ﮐﻪ از ازل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﭘﺴﺮ ،در ﻣﻘﺎم ﭘﺴﺮ داوود ،در
ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﯿﺪﻫﺎ و روﯾﺎﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ و ﺻﻠﺢ و ﺷﺎدی در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را ﮐﻪ در ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﮥ  ۴ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﺨﺮﯾﺐﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻫﻢ دﻟﺸﺎد ﮐﻨﻨﺪه .او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺑﻪ ﺣﺴﺐ روح ﻗﺪوﺳﯿﺖ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮت ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪ ،از ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدﮔﺎن«.
ﯾﻬﻮدﯾﺎن زﻣﺎﻧﮥ ﭘﻮﻟﺲ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﺢ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻇﺎﻟﻢ دﻧﯿﺎ و روﻣﯿﺎن را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزد،
ﭼﺮا ﺗﺨﺮﯾﺐﮐﻨﻨﺪه؟
ِ
ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ را در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻨﺎ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﻮﻣﺶ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﮥ  ۴اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺎﮐﯽ از
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﭘﺴﺮ داوود ﻣﺮگ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ او ﺑﻤﯿﺮد؟! آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻣﺎﺷﯿﺢ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺑﻪ ﮐﻠﯽ در ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ و
آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ذﻫﻨﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﺷﯿﺢ ﻧﻤﯽﻣﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .در ﺑﺎور ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﻗﺮار ﻧﺒﻮد
ﻣﺎﺷﯿﺢ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮد و ﮐﺘﮏ ﺧﻮرد و ﺑﻪ ُﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺼﻠﻮب ﮔﺮدد و ﻗﻮﻣﺶ را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬارد .ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﺾ ﺑﻮد )ﻟﻮﻗﺎ
» :۲۱:۲۴اﻣﺎ ﻣﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﺳﺮاﯾﯿﻞ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ«(.
ﭘﻮﻟﺲ در ﻓﺼﻠﻬﺎی  ۳و  ۵و  ۸ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .اﻣﺎ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،در اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪای ﺷﺎدیﺑﺨﺶ و
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﮥ  ۴ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﺢ ِ ﻣﺮده از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻗﻠﺐ ِ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا اﺳﺖ.
ﭘﻮﻟﺲ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 (۱اﯾﻦ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ از ﻣﺮدﮔﺎن »ﺑﻪ ﺣﺴﺐ روح ﻗﺪوﺳﯿﺖ« ﺑﻮد
اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،دﺳﺖﮐﻢ ،ﺑﻪ دو ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ.

۴

ﻗﺪوس ﺧﺪا ﻋﯿﺴﯽ را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ.
ِ
اﻟﻒ .روح ِ

از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﭘﻮﻟﺲ در روﻣﯿﺎن  ۱۱:۸ﺳﺮﻧﺦ ﻣﯽﮔﯿﺮم» :و اﮔﺮ روح ِ او ،ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ ،در ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،او ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را از
ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ ﺑﺪﻧﻬﺎی ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ روح ِ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ «.اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ

روح ﺧﺪا ﮐﻪ در ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪن ﻋﯿﺴﯽ از

ﻣﺮدﮔﺎن ،روحاﻟﻘﺪس دﺧﯿﻞ ﺑﻮد.
ب .اﻣﺎ ﭼﺮا ﭘﻮﻟﺲ اﺻﻄﻼح ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ِ »روح ﻗﺪوﺳﯿﺖ« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد )اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد(؟

ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدﮔﺎن ارﺗﺒﺎط
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ :راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺮدﮔﺎن ﭘﯿﺸﻪای زﺷﺖ و ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ
ِ

ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﻧﺰد ﺳﺎﺣﺮهای در ﻣﻨﻄﻘﮥ »ﻋَﯿﻦدور« رﻓﺖ )اول ﺳﻤﻮﯾﯿﻞ  ۷:۲۸ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﺳﺎﺣﺮ ﺑﻮدن ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮﻣﻮز و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد.

اﺣﻀﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارواح و ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان در اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﺮ و اﻧﺰﺟﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدﮔﺎن ﮐﺎری
ِ
ﻧﺪارﯾﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت اﺣﻀﺎر ارواح ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدﮔﺎن
اﻣﺮی زﯾﺒﺎ و ﭘﺎک و ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮﻧﻪای از ِﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺮدهای ﮐﻪ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ِﺳﺤﺮ و ﺟﺎدوﮔﺮی ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎﻣﻼ ً ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر و ﻧﻨﮕﯿﻦ و ﻧﺎﭘﺎک ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
از اﯾﻦرو ،ﭘﻮﻟﺲ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد :ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روح ﻗﺪوﺳﯿﺖ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روﺣﯽ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ روﺣﯽ ﺷﺮﯾﺮ ﯾﺎ روﺣﯽ
ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪن ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﭘﺎک ﻧﮕﺸﺖ .ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪن ﻋﯿﺴﯽ اﻣﺮی
ﻧﺎﭘﺎک ،ﺑﻠﮑﻪ روح ِ ﺧﻮد ِ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻗﺪوسﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ .او در
ِ
ﻣﻘﺪس ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪن ﻋﯿﺴﯽ درﺳﺖ و ﻧﯿﮑﻮ و ﭘﺎک و زﯾﺒﺎ ﺑﻮد و ﺧﺪا را ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﻧﻬﺎد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ او را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺎرد .رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻘﺪس
ﺑﻮد.
 (۲ﺑﺎ اﯾﻦ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ» ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮت ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪ«
»ﺑﻪ ﻗﻮت« ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﺶ از رﺳﺘﺎﺧﯿﺰش ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ :در رﺳﺘﺎﺧﯿﺰش ،ﻣﺴﯿﺢ
از ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻮدن در ﻣﺮﺗﺒﻪای ﭘﺎﯾﯿﻦ و از ﺿﻌﻔﻬﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻗﻮت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن داد» .ﺑﻪ ﻗﻮت« ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﭘﺲ از رﺳﺘﺎﺧﯿﺰش ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪرت در آﺳﻤﺎن و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﻣﺘﯽ .(۱۸:۲۸
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ در رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۲۶-۲۵:۱۵ﻫﻢ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﯿﺢ ِ ﻗﯿﺎمﮐﺮده ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد» :زﯾﺮا ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ دﺷﻤﻨﺎن را زﯾﺮ
ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﻨﻬﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ او ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .دﺷﻤﻦ آﺧﺮ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮت اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ِ ﻣﻮﻋﻮد ِ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ .او

اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .او ﻫﻤﮥ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻬﺪ .روزی ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ او از ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺟﻼل آﺷﮑﺎرش ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﻠﮑﻮت ﺧﻮد را ﻫﻮﯾﺪا و ﭘﺮﺟﻼل ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ از ﻋﺒﺎرت
»ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮت« اﯾﻦ اﺳﺖ .او اﮐﻨﻮن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او از ﻃﺮﯾﻖ روﺣﺶ و از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و روزی
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻤﮥ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﺮ زاﻧﻮﯾﯽ ﺧﻢ ﺷﺪه و اﻋﺘﺮاف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ او ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺟﻼل
ﺧﺪای ﭘﺪر )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن .(۱۱:۲

و اﯾﻦ ﻓﺮﺟﺎم ِ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺟﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ» :آﻣﯿﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﺎ!«
ﭘﺎیﭘﺮ
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