ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ
ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۸-۱:۱
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 .در او ﺣﯿﺎت ﺑﻮد و ﺣﯿﺎت ﻧﻮر اﻧﺴﺎن ﺑﻮد و ﻧﻮر در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ آن را درﻧﯿﺎﻓﺖ .ﺷﺨﺼﯽ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻮد .او ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻧﻮر ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ .او آن ﻧﻮر ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻧﻮر ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ .آن ﻧﻮر ِ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن را ﻣﻨﻮّر ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و در ﺟﻬﺎن آﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮد .او در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﮥ
ﺧﺎﺻﺎﻧﺶ او را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻣﺎ ﺑﻪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺪرت
ﺧﺎﺻﺎن ﺧﻮد آﻣﺪ و ّ
او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و ﺟﻬﺎن او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﻧﺰد ّ
داد ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﮔﺮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ او اﯾﻤﺎن آورد ،ﮐﻪ ﻧﻪ از ﺧﻮن و ﻧﻪ از ﺧﻮاﻫﺶ ﺟﺴﺪ و ﻧﻪ از ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺮدم ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﺪا
ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ،ﭘﺮ از ﻓﯿﺾ و راﺳﺘﯽ ،و ﺟﻼل او را دﯾﺪﯾﻢ ،ﺟﻼﻟﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﭘﺴﺮ ِ ﯾﮕﺎﻧﮥ ﭘﺪر و ﯾﺤﯿﯽ
ﺑﺮ او ﺷﻬﺎدت داد و ﻧﺪا ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﮐﻪ درﺑﺎرۀ او ﮔﻔﺘﻢ ،آن ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻣﻘﺪم ﺑﻮد «.و از ﭘ ُﺮی ِ او ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﺑﻬﺮه ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ و ﻓﯿﺾ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻓﯿﺾ ،زﯾﺮا ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻄﺎ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻓﯿﺾ و راﺳﺘﯽ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ رﺳﯿﺪ .ﺧﺪا را ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آﻏﻮش ﭘﺪر اﺳﺖ ﻫﻤﺎن او را ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮد.

در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ۱۹۷۴ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻢ را در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪم اﺳﺘﺎد اﺻﻠﯽام از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم اُﺳﮑﺎر ﮐﺎﻟﻤﻦ ،از ﺷﻬﺮ ﺑﺎزل ﺑﻪ ﻣﻮﻧﯿﺦ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺗﺪرﯾﺲ در ﯾﮑﯽ از ﮐﻼﺳﻬﺎی او را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .او اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ را
اول اﯾﻦ اﻧﺠﯿﻞ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﺳﯿﺰده ﻫﻔﺘﮥ اول از ﮐﻞ ﻫﺠﺪه ﻫﻔﺘﻪ ،ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﻬﺎرده آﯾﮥ ِ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﯾﻦ آﯾﺎت اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻏﻨﯽ و ﭘﺮﺑﺎرﻧﺪ.

ﭘﯿﻐﺎم ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ :ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺧﺎص درﺑﺎرۀ ﻣﺴﯿﺢ
ﺣﺎل ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻟﺮز ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ آﯾﻪﻫﺎ آﻣﺪهام ،ﺗﺮس و ﻟﺮز از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﻋﻈﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﻢ .وﻟﯽ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎﻣﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ آﻣﺎده ﻧﻤﻮد .آﯾﮥ
 ۱۴آن آﯾﮥ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ» :و ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ «.اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ اﺳﺖ .ﺧﺪا در
ﺷﺨﺺ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از ﺑﺎﮐﺮه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﻣﺪ .دوﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﺧﺎص درﺑﺎرۀ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺴﺘﻦ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻣﺮوز ،اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺬاﻫﺐ اﺻﻠﯽ دﻧﯿﺎ ،ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻋﯿﺴﯽ را اﺣﺘﺮام و ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ روزﻫﺎ رﻫﺒﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﮕﺎر ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ اﯾﻦ
ﺑﺎور را ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ را ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﻋﯿﺴﯽ آنﭼﻨﺎن ﻧﻨﮓآور و
ﭼﻮن ﯾﮏ ﻣﺠﺮم ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺮدد .از اﯾﻦرو ،ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻗﺎدر
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺪﻋﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﻠﻢ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺎراﮔﺮافِ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ،ﭘﺎراﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ او را ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص »ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ« ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺷﺎره
ﻧﻤﺎﯾﻢ و در ﺧﺼﻮص آن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ و در آن وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ،دو واﮐﻨﺶ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻢ .ﻫﺪف ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ روﯾﺪ ﮐﻪ او را ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ و

۱

ﺧﺪاﯾﺘﺎن و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﺗﺎن ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ،دﻋﺎﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﭽﺴﺒﯿﺪ و او را ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻤﺎرﯾﺪ و در او
ﺷﺎدی ﮐﻨﯿﺪ و او را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ او را ﻋﯿﺎن ﺳﺎزﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ،ﺑﻪ آن ﭘﻨﺞ ﺣﻘﯿﻘﺖ درﺑﺎرۀ »ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ« اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
•

ﻧﺎم ِ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ.

آﯾﮥ » :۱۷ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻄﺎ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻓﯿﺾ و راﺳﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ رﺳﯿﺪ«.
ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن ﮐﻮدک را »ﻋﯿﺴﯽ« ﻧﺎم ﮔﺬار ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ »ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ در روﯾﺎ ﺑﻪ وی
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻮﺳﻒ ،ﭘﺴﺮ داوود ،از ﮔﺮﻓﺘﻦ زن ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺮﯾﻢ ،ﻣﺘﺮس ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در وی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از روحاﻟﻘﺪس اﺳﺖ و او
ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ زاﯾﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻬﺎد ،زﯾﺮا ﮐﻪ او اﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ«.
»ﻣﺴﯿﺢ« ﻟﻘﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭼﺸﻢاﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺮوزی ﺑﺨﺸﺪ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎن را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﮔﯿﺮد .وﻗﺘﯽ آﻧﺪرﯾﺎس ،ﺑﺮادر ﭘﻄﺮس ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۴۱:۱ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺎﺷﯿﺢ را ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ« ]و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ[ ﻣﺎﺷﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ آﯾﺎت درﺑﺎرهاش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس و در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ »ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﺎم از ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ :او ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ.
•

»ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ« ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺧﺪا ﺑﻮد و ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد.

آﯾﮥ » :۱در اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد«.
ﻫﻤﻮاره ﻓﺮﻗﻪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮّی ﮐﻪ در اﯾﻦ دو ﻋﺒﺎرت ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪهاﻧﺪ» :ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺰد
ﺧﺪا ﺑﻮد« و »ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد «.آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً در ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽﺷﺎن اﺳﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﯾﺎ
ﺖ اﯾﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ،
ﺧﺪا ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد .اﮔﺮ او ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﭘﺲ او ﺧﺪا ﻧﺒﻮد و اﮔﺮ او ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﺧﺪا ﻧﺒﻮد «.اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺣﻘﯿﻘ ِ
ﮔﺎه ،ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪان ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦﻃﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ» :ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ﯾﮑﯽ
ت اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
از ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻮد «.اﻣﺎ ،ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﺎﯾﺮ آﯾﺎ ِ
دﻟﯿﻞ آورد ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﯽ را ﺻﺤﯿﺢ و راﺳﺘﯿﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ آﯾﮥ اول ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدد ،ﺧﺪا ﺑﻮد و ﭘﺪر ﻧﯿﺰ ﺧﺪا
ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺧﺪا در دو ﺷﺨﺺ .اﯾﻦ ﺟﺰﯾﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﺗﺜﻠﯿﺚ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ
و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﻣﺎ در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۲۸:۲۰ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ و ای ﺧﺪای ﻣﻦ!«
•

ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدد ،ﯾﻮﺣﻨﺎ او را »ﮐﻠﻤﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪ.

ﯾﻮﺣﻨﺎ » :۱:۱در اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد«.
ﭼﺮا ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻋﯿﺴﯽ را »ﮐﻠﻤﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪ؟ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﮐﻪ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﭼﻪ ﺑﻨﺎﻣﺪ و ﭼﺮا ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪه،
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ »ﮐﻠﻤﻪ« ،واژهای ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ او را »ﮐﺮدار« ﺑﻨﺎﻣﺪ» :در اﺑﺘﺪا ،ﮐﺮدار ﺑﻮد و ﮐﺮدار ﻧﺰد ﺧﺪا

۲

ﺑﻮد و ﮐﺮدار ﺧﺪا ﺑﻮد «.ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﮐﺮدار و ﮐﻠﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدار ﭼﻨﺪان واﺿﺢ و روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت
ﮐﻼﻣﻤﺎن ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ،ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﮐﺮدار ﻣﺎ ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﮐﻠﻤﺎت ،واﺿﺢﺗﺮ از رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ،ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎرﻣﺎن را ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺧﺪا اﻋﻤﺎل ﺑﺲ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ارﺟﺤﯿﺖ را ﺑﻪ ﮐﻼم ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﯾﮏ دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﮔﻔﺘﺎر واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف و
رﺳﺎﻧﺎ ارزش واﻻﯾﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﯿﺴﯽ را »ﭘﻨﺪار« ﺑﻨﺎﻣﺪ» .در اﺑﺘﺪا ،ﭘﻨﺪار ﺑﻮد و ﭘﻨﺪار ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد و ﭘﻨﺪار ﺧﺪا ﺑﻮد «.اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﭘﻨﺪار و ﮐﻠﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ،از ﺳﻮی ﭘﻨﺪارﻧﺪه ،اﺑﺮاز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ
ﮔﻤﺎﻧﻢ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ درک ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ ﭘﺪر در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﻇﻬﻮر ﻧﻤﻮد ﺗﺎ وﺳﯿﻠﮥ ارﺗﺒﺎط ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ او را »اﺣﺴﺎس« ﺑﻨﺎﻣﺪ» .در اﺑﺘﺪا ،اﺣﺴﺎس ﺑﻮد و اﺣﺴﺎس ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد و اﺣﺴﺎس ﺧﺪا
ﺑﻮد «.اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻫﯿﭻ ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ ادراﮐﯽ و ﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد روﺷﻦ و ﺷﻔﺎﻓﯽ را در ﺑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺎﻣﯿﺪن ﻋﯿﺴﯽ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﮐﺮدار ﻣﺒﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎ »ﮐﻠﻤﻪ«
ِ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزد ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .او ﻧﺨﺴﺖ و ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ وﺟﻮد دارد و از ازل ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺪر در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎﺷﺪ .دﻟﯿﻞ دوم ﮐﻪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا وﺳﯿﻠﮥ ارﺗﺒﺎط ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ ﮔﺸﺖ .ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺪن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺧﺪا ﺧﻮد را ﻋﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﮐﻠﻤﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه
ِ
•

ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ »ﮐﻠﻤﻪ« آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ.

ﯾﻮﺣﻨﺎ » :۳:۱ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از او ﭼﯿﺰی از ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ«.
ﯾﻮﺣﻨﺎ در اﯾﻨﺠﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ درﺑﺎرۀ ﮐﻠﻤﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﯾﮏ دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﻮدن ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻓﮑﺮ
ﺑﻮدن او ﺑﻪ ذﻫﻨﻤﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .ﺧﺪا ﻣﺒﺪأ و ﺷﺮح ﻫﻤﮥ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت – ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدش – اﺳﺖ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﯽدرﻧﮓ ،ﺧﺎﻟﻖ
ِ
»ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از او ﭼﯿﺰی از ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ« ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪا اﺳﺖ و آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ در آﯾﮥ  ۱۰ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ» :او در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﮥ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و ﺟﻬﺎن او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ «.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻮدن ﮐﻮری ﺟﻬﺎن ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮارت ﺟﻬﺎن در ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺪی
ِ
ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ در ﻣﻘﺎم ﺧﺎﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ ،وﻟﯽ ﺟﻬﺎن او را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺎز ﻫﻢ او را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﭘﺲ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را درﺑﺎرۀ »ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ« ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ؟  (۱او ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه و ﭘﺎدﺷﺎه ِ ﻣﺴﺢﺷﺪه؛  (۲او
ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﺷﺨﺺ دوم ﺗﺜﻠﯿﺚ؛  (۳او ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ – ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺧﺪا ﺧﻮد را ﻋﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛  (۴او ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
»ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ« در ﺧﻮد ﺣﯿﺎت دارد و آن ﺣﯿﺎت ﻧﻮر ِ آدﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
ﯾﻮﺣﻨﺎ » :۴:۱در او ﺣﯿﺎت ﺑﻮد و ﺣﯿﺎت ﻧﻮر اﻧﺴﺎن ﺑﻮد«.

۳

ﮐﻞ ﺣﯿﺎت در ﮐﻠﻤﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ اﺳﺖ .اﻣﺎ در
اﯾﻨﺠﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ دو ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻮﺑﻨﺪه روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ :ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺮدهاﯾﻢ و از
اﯾﻦرو ،از ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯽ ،ﮐﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ .آﻧﭽﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻋﯿﺴﯽ ﭼﺎرۀ ﻫﺮ دو ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ :او آن ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎﺟﺶ
ﻫﺴﺘﯿﻢ دارا اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﯿﺎت ﻧﻮری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻧﯿﻢ.
ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۲۱:۵ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭘﺴﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،او از ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﯾﻠﻌﺎزر اﻧﺠﺎم داد آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺒﺮ او اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ آن اﻧﺴﺎن ﻣﺮده ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﯾﻠﻌﺎزر ،ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎ!« )ﯾﻮﺣﻨﺎ .(۴۳:۱۱
و ﭼﻄﻮر آن ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮر رﺑﻂ دارد؟ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ،آن ﺣﯿﺎت ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﻣﺮدﮔﺎن
دﯾﺪن
ﺟﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮی اراﺋﻪ دﻫﻢ :وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺰ
ِ
روﺣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﻓﺮﻣﻮد» :آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺳﺮ ِ ﻧﻮ ﻣﻮﻟﻮد ﻧﺸﻮد ،ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
دﯾﺪن واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی روﺣﺎﻧﯽ.
دﯾﺪ« )ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۳:۳ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﯿﺴﯽ اﺑﺘﺪا ﺣﯿﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺳﭙﺲ آن ﺣﯿﺎت ﻧﻮر ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ِ
ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ آن ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮر رﺑﻂ دارد اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮدش
آن ﻧﻮر ِ ﻋﯿﺎن اﺳﺖ .ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮز اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردهاﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ و ارزش ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﻪ ﺟﻼل ﻋﯿﺴﯽ ،ﮐﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در او ﺣﯿﺎت ﺑﻮد و ﺣﯿﺎت ﻧﻮر اﻧﺴﺎن ﺑﻮد« ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﮐﻪ آن ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻫﻢ ﻗﺪرت ﺑﺮای دﯾﺪن ﺷﮑﻮه روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺧﻮدش آن ﺷﮑﻮه ِ ﻋﯿﺎن اﺳﺖ.
آﯾﮥ  ۱۴ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ و ﺟﻼل او را دﯾﺪﯾﻢ «.در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۲۴:۱۷ﻧﯿﺰ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ دﻋﺎ
ﮐﺮد» :ای ﭘﺪر ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادهای ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،ﺗﺎ ﺟﻼل ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ «.و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را دو
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد» :ﻣﻦ ﻧﻮر ﺟﻬﺎﻧﻢ« )ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۲:۸؛  .(۵:۹ﭘﺲ »ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ« در ﺧﻮد ﺣﯿﺎت دارد و آن ﺣﯿﺎت
ﻧﻮر آدﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .او ﻗﺪرت ﺑﺮای دﯾﺪن اﺳﺖ و ﺧﻮدش آن ﺷﮑﻮه ِ ﻋﯿﺎن اﺳﺖ.
ﭘﺲ آن ﭘﻨﺞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه درﺑﺎرۀ »ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ« ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 .۱ﮐﻠﻤﻪ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ :ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه و ﭘﺎدﺷﺎه ِ ﻣﺴﺢﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ.
 .۲او ﺧﺪا اﺳﺖ :او ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد و او ﺧﺪا ﺑﻮد.
 .۳او ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ :ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺧﺪا ﺧﻮد را ﻋﯿﺎن ﻣﯽﺳﺎزد.
 .۴او ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ :ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺧﻮد ِ او آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪ.
 .۵او ﺣﯿﺎت و ﻧﻮر اﺳﺖ :ﻗﺪرت زﻧﺪه ﺑﺮای دﯾﺪن و آن ﺷﮑﻮه ِ ﻋﯿﺎن و ﺳﯿﺮابﮐﻨﻨﺪه.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟

ﯾﮏ واﮐﻨﺶ :او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و او را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم
ﺧﺎﺻﺎن
اﯾﻦ واﮐﻨﺶ در آﯾﺎت  ۱۱-۱۰ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ» :او در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﮥ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و ﺟﻬﺎن او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﻧﺰد ّ
ﺧﺎﺻﺎﻧﺶ او را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ «.ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ» :او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و او را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم «.ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﻟﻨﺎک اﺳﺖ
ﺧﻮد آﻣﺪ و ّ

۴

ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺧﺎﻟﻖ و ﺣﯿﺎت و ﻧﻮرﺗﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺶ و ﺗﻤﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ دارم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎی ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورﯾﺪ.

واﮐﻨﺶ دﯾﮕﺮ :او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و او را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم
آﯾﺎت  ۱۳-۱۲ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ واﮐﻨﺸﻨﺪ» :و اﻣﺎ ﺑﻪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺪرت داد ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﮔﺮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ او اﯾﻤﺎن
آورد ،ﮐﻪ ﻧﻪ از ﺧﻮن و ﻧﻪ از ﺧﻮاﻫﺶ ﺟﺴﺪ و ﻧﻪ از ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺮدم ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﺪا ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ «.ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ واﮐﻨﺶ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ »ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ
ﮔﺮدﯾﺪ ِ« ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .او را ﭼﻮن ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه و ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺪا و ﮐﻠﻤﻪ و ﺧﺎﻟﻖ و ﺣﯿﺎت و ﻧﻮر و ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا در او ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.
ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺴﺮش را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ »ﺑﻦﻻدنﻫﺎی« ﺟﻬﺎن را ﮐﻪ در ﻏﺎرﻫﺎی ﻇﻠﻤﺖ و ﻣﺮگ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺑﯿﺎﺑﺪ .وﻟﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ درون ﻏﺎرﻫﺎ آﺗﺶ ﺑﯿﻨﺪازد ،ﺧﻮدش در دﻫﺎﻧﮥ ﻏﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ
ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺟﺎن دادهام .اﮔﺮ ﻣﺮا ﭼﻮن ﺧﺪای ﺧﻮد و ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ از ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺮگ ﺷﻤﺎ و ﻋﺪاﻟﺘﻢ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﺎﺣﺐ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوﯾﺪان ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺸﺖ«.
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
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