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 ماتی تعلیم مقدّ 
 ) 1: شخص و کار مسیح (بخش  3درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

  که ی درحال  ، یح یمس يآموزه ي هاه یپا يمون درباره سوّم از مطالعات  يجلسه یعنیجلسه،  نی ا در
که    میاز اعتقادنامه آغاز کن  یبا بخش  میخواهمی   –  میدی رسوالن ادامه م   ياعتقادنامه   یبه  بررس

اعتقادنامه مختصر هست،   نیو اگرچه ا  کنه، ی پسر جلب م يپدر، به خدا  يرو از خدا  مون توجّه 
  ده ینام تیّحیمس ل، یدل  ن یهمتمرکز داره. به  یس یبخش اون بر شخص و کار ع نیترامّا بزرگ 

اعتقادنامه بعد از عبارت   ن، یما قرار داره. بنابرا مان ی در قلب ا ی سیشده، چون شخص و کار ع
او،   يگانه یو به پسر ": کنهی م  دایادامه پ طور، ن ی در خصوص خدا، ا "ن یزمخالق آسمان و "

او،  يگانه یپسر ": میبکن  یبخش از اعتقادنامه نگاه  نی به ا نییای. ب "ح یمس یس یما ع خداوند
 .شده ان یکلمات ب  نیهم يمطلب، تو  ی. خب، کلّ" حیمس یس یخداوند ما ع

به   یکه به شکل قابل توجّه  میصورت نوار دارجداگانه به  يمجموعه  کی ر، یِگون یدر ل  جان ی ا ما
کار رفته.  به   ی سیع  فیتوص  يبرا   دیکه در عهد جد   پردازهی م   ین یاز مفهوم عناو  يترق یعم  ات یجزئ

  صر، طور مختامّا به  م، ی بپرداز ات یجزئ ن یا يبه همه ی مرور اجمال  ن یکه در ا میما فرصت ندار
  ی سیکه به ع  گهی م  سایفالن کل  ی. وقتکنمی بخش از اعتراف رو عرض م  نی از جوانب مهمّ ا  چندتا 

  د، ی. بلکه در عهد جد ست یشخص ن  ک ی صرفاً نام  جان ی در ا " حیمس" يدارن، کلمه  مان ی ا حیمس
نسبت داده    ی سیکه به ع  ین یتکرار عناو  زان ینسبت داده شده. از لحاظ م  ی سیبه ع  ي ادیز   نی عناو

اوّل    گاهیدر جا  يتکرار شده و از لحاظ عدد  هیاز بق  ترشیب   اد، ی ز  اریکه با اختالف بس  یشده، عنوان 
  ح، ینام اون هست و مس  ، یسیکه ع  میدرنظر داشته باش  دیهست و با  "حی مس"قرار گرفته، عنوان  

  ن ی چن ه، ی چ یسیعکه اسم کامل  نیدیپرسی نفر م کی عنوان برتر اونه. اگه در دوران باستان از 
  ن یبلکه ا ست، ین  حیمس یسی. نام اون، عيناصر يسایع ای وسفیبار  یس ی: عنیدیشنی م يزیچ

  ن ی ا سا، یکل خ یقدر برجسته و مهمّ هست، که در تاراون  ی س یع ي برا دیعهد جد  میعنوان در تعال 
نام   ح، یعنوان مس که میکنی دارن و ما اغلب فکر م  گهیدبا هم  ی تنگاتنگ وندینام و عنوان، پ

اعتراف    نویا   ه، یاول   ي سای و کل  سایکل  یکه وقت   میداشته باش   ادیبه   د یبا  یاست. ول   ی س یع  ی انوادگخ
  یی تو"تکرار کرد که گفته بود:  ی پیلیف ي هیصریرا در ق س یکرد، درواقع اعتراف پطرس قدّ 

 ".زنده  ي پسر خدا ح، یمس

  ي است، که ترجمه  ستُس”ی“کر یونان ی يبرگرفته از کلمه  ماًیمستق د، یدر عهد جد حیمس يکلمه 
  ي معنا  حا؛یمس ای  ایوارد زبان ما شده؟ مِسا یهست که با چه عنوان  اخیمِس یق یعهد عت يکلمه 
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  یس یکه به ع  میگی م   ی. امّا وقت "مسح شده"  یعنی،  "ح یمس"  ا ی  ستُس”یاصطالح “کر  ای   ای اصطالح مِسا
هست    یی حا یهمون مس  ی سیع  میگی و م  میکنی م   مان یاعتراف ا  میدر واقع دار   م، یدار   مان ی ا  حیمس

  ی سیع يدرباره  د یکانون و محور اعالن عهد جد ن یمنتظرش بودند. البتّه ا ی طوالن  ی که همه مدّت
  ي مفهوم، من دوباره شما رو به مجموعه  ن یدرك ا  ي هست. برا حیاون مس کهن یا  یعن یهست، 

  ی رو بررس   حیمفهوم اصطالح مس  تر، ش یب   اتیّجا با جزئکه در اون   دهمی ها ارجاع مبرنامه از    يگرید
ساده    ریتصو   ک ی  ق، یعنوان فاخر هست، چون در عهد عت  کی   ح، یلقب مس  ح، ی. اصطالح مسمیکنی م

  که . بلمیخواهد بود، ندار  یچه شکل   ل، یموعود اسرائ  کهن ی از ا  يریتصو  م، یندار  حایو واحد از مس
که   حایمس يدرباره  ییهانبوّت  م؛یرو دار یمختلف ییحایانتظارات مس ق، یض در عهد عتدرعو

  ن یما ا ن یخواهد بود. بنابرا دی عهد جد ک ی و واسط  ی انجیخواهد بود، م ی خواهد آمد، مثل موس 
  یی گوشیاز پ  اء، یاشع   يها در نبوّت   ایخواهد آمد،    یکه مثل موس  یکس  م، ی دار   حایرو از مس  ریتصو

که گناهان   یهست،. خادم خداوند، کس لیاسرائ يدهیدکه خادم رنج  نیشنوی م  یکس يدرباره 
  ي ها رو درباره نبوّت  نی ا  يپس ما همه  شه، ی م  ریکه تحق یکس ره، یگی قوم رو بر خودش م 

 .خواهد بود دهیدرنج  یکه خادم ییحایمس م، یدار  حایمس نیا  تیّشخص

مشابه  ل، یاسرائ یپادشاه اءی اح يکه درباره م یرو دار قیعهد عت ییحا یمس يهاوعده  بعدش
  ي له یداوود، از نسل داوود و از قب تی و از ذرّ کنهی پرجالل دوران داوود، صحبت م يروزها

مفهوم    یعنیاز سلطنت خدا رو آغاز کنه.    يد یپادشاه باشکوه خواهد آمد تا ُبعد و دوران جد  هودا، ی
ادامه   میتون یکه مردم مشتاقانه منتظرش بودند. م  میاز نسل داوود رو دار  پادشاه  کی از    یملکا
خصوص به م؟یبگ میتون ی م یچ  ق، یدر عهد عت یآخرالزّمان  ای کیپتیآپوکال  اتیّادب  يدرباره م، یبد

به   ام یّاالم یکه از تخت سلطنت قد کنه، ی صحبت م  یوجود آسمان  ک ی  يکه درباره الیدر کتاب دان 
و لقب اون پسر انسان هست. پس ما   کنه، ی و در مقام داور جهان عمل م شه، ی ه م فرستاد نیزم

  ر ی تصو رامون یرو پ یاختالفات جزئ ا یمتفاوت  ي اندازهاچشم  نی ا يهمه  ها، دگاه ید  نیا  يهمه 
  م مثل آد  -میمختلف نگاه کن يفاکتورها ن یو به ا میرو بخون  قیو اگه فقط عهد عت میدار حایمس

 میپرسی از نسل داوود... م ی پادشاه  ده، یدپسر انسان، خادم رنج ، یچون موس هم  ی دوّم، کس
 م؟یکدوم مورد رو جا انداخت 

مختلف رو که مّد نظرتون هست،  يفاکتورها  نی ا يهرحال، شما همه امّا به کنم، ی فراموش م من
تصوّر کرد که   شهی هست. نم یباورنکردن  شن؟ی نفر جمع م  کی در  نای ا يطور همه چه  ن، یدار

  حال، ن ی درع ی که پادشاه باشه ول  یداوود باشه، انسان  تی که از ذرّ نی رو داشته باش ی شخص
و   نیدو مورد رو کنار هم قرار بد نی ا نیکن یهم باشه که از آسمان فرستاده شده؛ سع  يداور

خادم    کی .  نیرو هم بهش اضافه کن  دهیدخادم رنج  کی   ر یتصو  شه، ی نم  ده یچیپ  ی لیاگه براتون خ
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با  اد؟یطور جور در مچه ، یگذار مثل موسقانون  کیبا  ایپادشاه باشکوه،  کی  ریبا تصو دهیدرنج
در   ق، یدق ی ها به شکلمؤلفه  ن یکه هرکدوم از ا نهیا م، ینیب ی م  دیکه در عهد جد  يز یچ حال، ن یا

 ات ی. مخصوصاً اگه جزئستین   یباور کردن   نی. ارن یگی کنار هم قرار م  ح، ی مس  یس یو کار ع  یزندگ
انجام شدن. و باز، اگه نقش   نایا  يطور همه که چه   نینیو بب  نیانتظارات متفاوت رو مطالعه کن  نیا
 .شنی هم م  تردهیچیپ ی لیموضوعات، خ نیا  يهمه ن، یالگو اضافه کن نی اعظم رو هم به ا  اهنک

  ن، یچنهم  کنه؛ی م   فاءی. اون نقش پادشاه رو ا کنهی م   فاءیرو ا  اءیو نقش انب  ادیم  ی سیع  حال، ن یا  با
حمل   ی سیع شه، ی ختم نم  نای. فقط به اکنهی م فاءی کاهن و پادشاه رو هم ا ، ینقش کاهن اعظم، نبّ

  ن، یار یم ادیرو در کتاب مکاشفه به  وحّنای اءیهست؛ رو دهیدگناه هست، اون خادم رنج  يکننده
جا بود، و کتاب آسمان نگاه کنه و طومار، اون  ي دقّت به تخت داور کرد که با دایاجازه پ یوقت

  کسچ یو ه  " کتاب باشد؟  نی که سزاوار گشودن ا  ستیک":  دیاعالن رو شن  ن یجا بود و ااون   ات، یح
  يله یقب ر یاون ش  گهیکار، سزاوار نبود و بعدش، آخر فرشته اعالم کرد که حاال د نی انجام ا يبرا

تا   میجا منتظرما در اون  يد خواهد شد و کتاب رو باز خواهد کرد، و همه غالب شده و وار هودا ی
اون کتاب رو    ي طومار رو باز کنه و محتوا  نیا   يبا غرّش، وسط صحنه حاضر بشه و مُهرها  ریاون ش

شده به مرکز صحنه قدم   بح ذ يبرّه ک ی نه،  اد؟یم ر یش ک ی ایآ افته، ی م  یآشکار کنه. چه اتّفاق 
مفهوم هست. و مفهومش رو از صفحات و   کی، حامل "حیمس"لحاظ، لقب  کی از  . پسگذارهی م

به انجام   یس یاونا در ع يو همه  ره، یگی م ق، ی عهد عت ی کتاب مقدّس خ یگوناگوِن تار يهافصل
 .رسنی م

که   ی همون مسح شده هست، کس  یس یکه ع کنهی رو اعتراف م  مانشیا  سایخب؛ پس کل اریبس
او، خداوند    يگانهیو به پسر    "قوم خدا.    يحایداده شده بود، مس  لیاسرائ  اون از قبل، به  يوعده 

. کنهی جلب م   حیفرد بودِن مساعتقادنامه، توجّه ما رو به منحصربه   نی ا  جان ی. در ا "حیمس  یس یما ع
 بره، ی که ازش لذت م یپسر بودن  یعنیشده.  دهیپدر نام يگانه یپسر  یس یدر کتاب مقدّس، ع

  گردمی م   ياکلمه   کی دنبال    ، یهست. درواقع، من در زبان فارس  رینظیبا پدر داره، ب که    يارابطه
  الح اصط ا ی همتا، ی . ما از اصطالح ب میکنی م  دایپ د ی عهد جد اتیرو نشون بده که در آ یکه مفهوم 

.  رسانندی مفهوم را نم  ن یا یکاف  ياصطالحات واقعاً به اندازه  ن یاما ا  م، یکنی استفاده م  گانهی
  ی سیبودن هست.. حاال، ع  شهیهم  يبرا  بارک ی  يمعناکه به  کننی استفاده م  یعبارت  کیاز    هایآلمان 

هست   یسک نامه، ی پدر م يگانه یتنها پسر  ای ”monoganes“ که کتاب مقدّس  یعنوان کسبه
مثل   کسچ ی. ههمتاستی و ب  ب یرقی اون، ب  یعنی . مینامی م " گانهی " ا ی ’sui generis‘ که ما اونو 

 .رو تکرار نکرده ي زیچ ن یتا حاال چن کسچ یه ست؛یاون ن 
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هست. پس    ح یمس  یسی ما در ع  ی تنها برطبق فرزند خواندگ  ن یا   یول   م، یشد  ده یپسران خدا نام  ما
 شهی عنوان م  نیا  يکه درباره   یکوتاه  يپسر خداست. حاال، جمله  ، يفردبهبه شکل منحصر   یسیع

  ن ی ا کنه، ی در مقام پسر خدا اشاره م ی س یبارها به ع د، ی. عهد جد"پسر خدا" : نهیکار برد، ابه
پسر   کنه؟ی اشاره م یعنوان پسر چه کس به  یس یاوقات، به ع ترشیاونه. امّا ب  نی از عناو ی کی

  پسر   یسیع  د، ی مرتبه در عهد جد  83  ای  82تعداد دفعات اونو فراموش کردم،    قاًیانسان. من دق
رو پسر انسان   یسیع یسه مورد، چه کس  ایاز دو  ریاونا به غ يانسان خطاب شده، و در همه 

اگرچه لقب پسر انسان، از لحاظ تعداد دفعات   کنه، ی کار رو م نیخودش ا یسیع کنه؟ی م خطاب 
 يداره. شماره  يادی ز يو دو، فاصله کی  يامّا با شماره  ره، یگی سوّم قرار م فیکار رفته، در ردبه
سه، پسر انسان هست، عنوان پسر   يدو خداوند هست و شماره  يهست، شماره حیمس ک، ی

به لحاظ   یاز دو مورد اوّل هست؛ ول  ترن ییپا ی لیکار رفته، ختعداد دفعات به حاظ انسان از ل 
  ي برا  یس یاوّل رو داره. پسر انسان عنوان محبوب ع گاهیاز خودش، جا یسیع یشخص فیتوص

  " پسر خدا"و ما دو لقب:  کنهی اعتراف م  یسیع  تیّ و الوه تیّبه انسان  سا یچون کلخودشه. پس 
  ي ز یعنوان پسر انسان، عمدتاً به چه چ میکه فرض کن هیع یپس طب م، ی اررو د " پسر انسان "و 

 .یانسان   يبه جنبه  کنه؟ی اشاره م 

  قت، ی. چون درحقستین  طورن ی. متأسفانه، اکنهی اون اشاره م تیّپسر خدا، عمدتاً به الوه و
  ت یّهست. پسر انسان هم، منحصراً به الوه یوجود آسمان  کی  ق، یپسر انسان در عهد عت ریتصو

اون جلب   تیّدر لقب پسر انسان وجود داره که توجّه رو به انسان  يعنصر کنه، ی اشاره نم  یسیع
که    گهی م   یحسّ   کی اونه. پس    یآسمان   تیّ عمدتاً به ماه  دیدر عنوان پسر انسان، تأک  ی. ول کنهی م
  میبه همون اندازه در خطا خواه م، یوارونه هستن، امّا نه کامالً. اگر خالف اونو هم بگ باًیتقر  نایا

پسر خدا    ع، . درواقرهیگی رو هم در بر م  تیّانسان   یول   کنه، ی م  د یتأک  تیّبود. پسر انسان بر الوه
اوقات،   ی. گاه شهیم فیاطاعت، تعر قیچون بازم پسر بودن ازطر کند، یم دیتأک تیّبر انسان 

شدن،  دهیپادشاهان هم پسران خدا نام ایها شدن. شاهزاده دهیفرشتگان هم پسران خدا نام
 .رسونهی رو نم  تیّو ضرورتاً مفهوم الوه ییتنهاپس عنوان پسر خدا به 

 به موضوع دیعهد جد  یو وقت م، یکنی نگاه م " گانهیپسر "عنوان به  یوقت  حال، ن یا با
“monogenes” رو   ي اطاعت فرزند يرابطه ازش یب  يزینظرم چپدر، به  يگانه یپسر  پردازه، ی م

ما   م، یبر  شیپ  ترع یسر  ی. خُب، کم کنهی جلب م  حیمس  ی االه  تیّو توجّه رو به شخص  رهیگیدربر م
داشته   ادی. به میرو هم دار " خداوند ما"، و عنوان "گانهیپسر "عنوان  م، یرو دار حیلقب مس

 Jesus“ يساده ان یب  ه، یاوّل  يسا یکل مان ی اعتراف ا نیکه در ابتداء عرض کردم که اوّل  نیباش
ho kurios”  ،کار  خداوند به  يبرا دی که در عهد جد يا. کلمه "خداوند است یسیع ی عنی"بود
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 ياز واژه  یونان ی يترجمه  ن یکار رفته، ابه  یسی ع ي برا جا ن یهست که ا ی ونان ی يکلمه  کی رفته، 
 .پدر نسبت داده شده  يبه خدا ي طور انحصاربه باًیتقر  ق، یهست که در عهد عت "ي اَدونا"  يعبر

بود  ی نام هوه، ی ارن، یزبان ب را به  "هوهی "دوست نداشتن که نام  ان یهودی که  نی داشته باش ادیبه
را  بودند که ما آن  یدنبال روشبه  ان یهودی! پس ی نام ناگفتن کی آوردن، ی زبان مبه دیکه اونا نبا

  ي وه ین شی. ا يزیچ يدرباره میرمستقیغ ان یب  ه؟یچ نیا ی. معنمینامی در کالم م  لیطول و تفص
مطلب هست، و    کی ان یب  يبرا  نیروش الت کینظرم، نه، به -هست  یونان یروش  کی ان یب 

  گه یزبان د کی مفهوم رو داره، فقط از  هست که همون  گهید يکلمه  کی  ییدرازگو ای فراسیپر
. پس در  میاریزبان ن به  ماًیامّا اونو مستق م، یصحبت کن  يزیکه درباره چ نهی. منظورش اادیم

  ي که مکرّراً برا  یکفر نسبت به نام مقدّس، نام ای یحرمتی از ب  يریجلوگ يبرا ، يهودی تشپرس
هست.    دی در عهد جد  "خداوند"  يکلمه   يعبر  بود، که معادل  "ياَدون، اَدونا"  بردن، ی کار مخدا به 

 .باشکوه و شاهانه داشت  يمعنا کی  ، یسی ع ي پس مفهوم خداوند

مطلقاً مخصوص   ان، یهودیمطلق، از نظر  تیّهست که حاکم مطلق هست و حاکم یکس خداوند
  رهینرون و غ يهاشدن تا باغ  لیتبد  ی انسان  يها به مشعل ان یحیکه مس ی لیاز دال یک یخداست. 

  ن ی ا   دیروم، با  ي خودشون به امپراتور  ياز سوگند وفادار   ی عنوان بخشکه به  نهیرو روشن کنن، ا 
 .خداوند است صر، یق -"Cesar ho Kurios" :کردن ی م ان یرو ب   هاعالن ساد

  ي هر کار  م، یکنی اطاعت م  ان یاز وال  م، یپردازی خودمون را م  يهاات یما مال ": گفتی م  یح یمس کی
و اون  م، یکنی کار رو نم  کی  ی هست، ول  صریق صر، یکه ق میگی ما م م، یدی انجام م نی از ما بخواه

و  م، یدی م صریهست به ق  صریرو که مال ق يزی. ما چمیدی نم صریعنوان خداوند رو به ق کهن یا
  د ی خداوند، با یعنیحدّ،  ن ی در باالتر "kurios" و عنوان  میدی رو که مال خداست به خدا م يزیچ

خداوند هست، و نه    یس یاعتراف کرد که ع  یحی مس  ي سایکل  ی وقت  یعنیکار بره.  خدا به   ي فقط برا
 بت وضوح، نسبه  نی االرباب. اربّ  ی عنی، ”kurioskurion“ بلکه ”kurios“ فقط خداوند، نه فقط

 .بود  یس یبه ع تیّدادن الوه

  که یی جا ن، یاریب  ادیبه 2 ان یپیلیپولس ف يرو در رساله یس یع یشدن از جالل اله  یخال  سرود
بود، که چون در صورت خدا بود،   زین   یسیع  حیفکر در شما باشد که در مس  نیهم":  گهیپولس م

  رت یکه بخواد سرسختانه بهش بچسبه و با غ  يزیعنوان چبه  "نشمرد،   متیبا خدا برابر بودن را غن
کرد و   یدش رو خال بلکه خو ت، یّکرد، قطعاً نه از الوه یمحافظت کنه، بلکه خودش رو خال  زشا

  تی او را به غا  زیخدا ن   جهیدر نت"آخر.    یحدّ مرگ و ال بشه، تا به  عیتا مط  رفتیصورت غالم رو پذ 
خم   یی هر زانو ، یس ی. تا به نام عدی نامها است، بدو بخش ع یرا که فوق از جم ی سرافراز کرد و نام
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  ”kurios“اون  کهن یخداوند هست، ا یس یع کهن ی ا ؟ يزی، به چه چ"اقرار کند یشود و هر زبان 
 هاست؟ نام  يبرتر از همه  ی که چه نام نهیپدر. حاال، سؤال ا  يجالل خدا  يهست، برا

هست،   یبرتر از هر نام گهی که پولس م ینظر برسه که نامبه  طورن یمتن، ممکنه ا نی ظاهر ا در
  ی نام نیعمل اطاعت خودش داشت. ا  لیتکم ازشینام رو پ نی ا یسی هست. امّا ع یسینام ع

اوست که نام برتر   يداره. درواقع فقط با صعود و سرافراز شیاز دوران کودک ی س یهست که ع
هست که   ینام  نیخداوند، و ا  ه؟یهست، امّا اون نام چ یکه برتر از هر نام ینام ، بهش داده شد
 میگی م ی . پس وقتمیکن  میزانوها و کرنش و تعظ يرو  ی س یع شگاهیکه در پ م یما خونده شد

که اون حاکم مطلق ماست، او بر ما اقتدار داره.   میگی م میخداوند ماست، درواقع دار یسیع
 .ماست، بلکه حاکم مطلق ما هم هست  يهندهدتنها نجات نه  یسیع

  ی اجمال   یسرعت و مختصراً، نگاه اعتقادنامه به   ، ی سیع  نِی اعتراف مختصر به عناو  ن یبعد از ا   حاال، 
. توجّه  میشی قائل م زی تما  حیشخص و کار مس نیب  ات، یّ. ما در االهاندازهی م  یسیع یزندگبه 
.  نیاونا رو از هم جدا کن نیتون ی . اما هرگز نم میدون ی م  زیکه عرض کردم ما اونا را متما نیکن

طور  انجام داد. و چه   که  ییکارها  قیاز طر  م؟یشناسی رو م  یس یطور شخص عجهت، چه   کیچون از  
شخص و کار   یعنیدوتا،  نی اون. پس ا تیّدرك هو قیازطر م؟یببر یاون پ  يکارها  ت یّبه اهم

 .متقابل و ارتباط دوطرفه باهم دارن  يرابطه ، یسیع

و   تیّ هو ي . درباره میدار ی سیشخص ع ياعتراف درباره  ک ی که در آغاز اعتقادنامه،  نی دار توجّه
  ح یخداوند ماست. پس کار مس  یس یخداست، ع  يگانه یهست، اون پسر    حیاون. اون مس  یستیک
پسر و خداوند انجام   حا، ی در مقام مس ی س یکه ع کنهی جلب م يحاال توجّه رو به کار  شه؟ی م ی چ

  ن یمن جالبه که ا يداره. حدّاقلّ برا میارتباط مستق ش یکه اون انجام داد، با زندگ ي ارداد. ک
  گفت ی که قبالً عرض کردم، م ی. در نماد روم شهی از باکره آغاز م یسیبا اعالن توّلد عاعتقادنامه 
لقاح نبود.   ای يبه باردار  يااشاره  چ یباکره متوّلد شد. ه میالقدس از مرروح  يواسطه که اون به 

از باکره،   یس یتوّلد ع دیی تأ سا، یکل خ یتار يهیبعداً اضافه شدن. امّا از دوران اوّل  اتیجزئ ن یامّا ا 
 .مهم بود يمسأله  کی  سا یاعتراف کل يبرا

. اون  خوندمی م "حیکارِ مس"نامِ . بِرکهووِر رو به ی.س یداشتم دوباره کتاب ج ش، یروز پ چند
بحث در   رقابلیو غ کپارچهی صورت به  باًیبند، تقر نیتا قرن نوزدهم، ا کمی نوشته که از قرن 

  د به توّل سایکار کل يدر قرن دوّم و به بعد، در ادامه یوجود داشته و حتّ یح یمس مان ی اعتراف ا
  ی س یاگر به توّلد ع یعنی توجّه شده.  یحیمس مان ی ا يعنصر ضرور  کیعنوان به  شهیاز باکره هم

که جالبه که   گهی . بِرکهووِر منیشدی نم رفتهیپذ  یحیمس يسایدر کل ن، ینداشت مان یاز باکره ا
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شد، ی و قابل اعتماد بودن کتاب مقدّس، حمله م   ی که به درست  سا یکل  خین از تار فقط در اون دورا
اعتراف   یعنی کرد، ی خودش ازش دفاع م ياعضا نیدر ب  دی با سایبود که کل يز یمقوله چ نیا

 .از باکره یس یبه توّلد ع ی میقد

کار  به  ی کتاب درس کی عنوان که به  " یمقدّمات میتعل" کتاب  ی عنیکتاب،  ن یدارم در ا  کهی درحال 
  150که در  ی از مسائل اصل یطور مختصر، حدّاقلّ به بعضبه کنمی م  یسع  رم، ی م شیپ ره، ی م

  خوامی اآلن م   یاز باکره مطرح شده، اشاره کنم. ول   یس یتوّلد ع  يبراساس سوأل درباره   ریسال اخ
که: چرا    نهی. اون سوأل انیاون فکر نکرده باش  يدرباره   دیبپردازم که شا  یلحظه به موضوع  کی

نبود  نیخاطر اصرفاً به دونستن؟ی م  یرو از باکره امر مهمّ یسیتوّلد ع سا، یکل خیتار دانان ی االه
  وضوع م  نی رسول در خطر هست، مثل قابل اعتماد بودِن لوقا در گزارش ا  کیشهادت    یکه درست

هم   ی ات یااله تیّ ز باکره، از اهما ی س یتولد ع ا ی اون، امّا آ میدر تعل یو قابل اعتماد بودِن متّ 
 برخوردار هست؟ 

  ی کم تونهی که م نیشی م یزن شاهراه گمانه  کی وارد  ن، یپرسی سوأل رو م  ن یا  کهن یا محضبه
باکره متوّلد بشه تا   کی از  یس یبود که ع يضرور ا یآ گن، ی هم م های خطرناك هم باشه. امّا بعض

  ل یمورد دل  نی در ا یانجامش فرستاده بود؟ خُب، بعض يرو انجام بده که خدا اونو را برا  يکار
مهمّ بود که   یلیکه خ نی دیاستدالل شن نیا ي که مطمئنم که شما درباره نهیمنظورم ا ارن، یم
  ی کسان  يمتوّلد بشه. در کتاب مقدّس، واضحه که همه  هیبدون فساد حاصل از گناه اوّل  یسیع

  ی عن ی. شنی م  ایدن  ن یانسان وارد ا يبا ذات سقوط کرده  ان، یم ایدن توّلد به  ی ع یطب ندیکه با فرآ
 .سقوط کرده قرار داره تیجسم هست و در وضع  شه، ی از جسم متوّلد م  یهرچ

 يمعنافقط به  نی هست. ا گناهی اون ب  ز، یچ کیاز  ریاز هر لحاظ مثل ماست، غ دهندهه یفد خب، 
  کنن ی فکر م ی سادگبه ها ی بعض ن یبنابراهست.  هیبدون گناه اوّل  ی سیبلکه ع ست، ین  ی گناه عمل

سؤال   نی ا يرو  يطور جدّتولد از باکره هست که به يدرباره  یشرح منطق کی حیتوض ن، یکه ا
  ي ها. حاال، تفاوت هیبدون گناه اوّل  ایمتوّلد شد  هیبا گناه اوّل  یس یع ایکه آ کنهی تمرکز م ی اساس

  ی که ممکنه تا ابد باق  می باز کن  ییپرانتزها  شهی مورد هست که باعث م   نی هم در ا  يگریمختصر د
و در   ثی از تثل سایکه در درك کل نهیا شه، ی گرفته م  دهی که غالباً ناد گه یُبعد د کی بمونن، اما 

  م؟ یذات و چند شخص دار ک ی ما  ث، یاعالم کرده که در تثل سایکل ح، یاز شخص مس سایدرك کل
ذات و سه شخص   ک یهست که خدا  ثیتثل يبرا یو سنّت  ک ی کالس يقاعده ک ی  ن یسه شخص. ا

کامالً   ی اعتراف کرده. ول  یس یرو به راز تجسّم در شخص ع مانش ی طور اچه  سا یکل ی هست. ول 
 .شخص، و دو ذات  ک یسه؟ نه،   م؟یما چند شخص دار یس یع  دربرعکس هست. 
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  م؟یدو ذات داشته باش شخص با  ک ی میتون ی طور م چه  ، یات یاز نظر االه ن ی درك ا يبرا  حاال
  ی انسان  ی شخص  یسیع  ایداشت؟ آ ی ذات انسان   یسیع  ایسؤال رو از شما بپرسم، آ نی ا نی بگذار

  ی اون شخص االه ایکه آ دمیپرسی باشه، و من از شما م یشخص انسان  کی! اگه اون ریبود؟ خ
محافظت کنه؛ از   ن یاز ا  کنهی م ی سع  سا ی. خب، کلنیشما دو شخص دار صورت، ن یهست؟ در ا

راز تجسّم خدا که به  ست، ین  دیبع  ی لیکه خ يزیو تا حدّ ممکن، دركِ چ  یس یواحد بودن شخص ع
و از انسان بودن  کشهی خودش دست م یی که خدا از خدا ست ین  نیا  شیاومد. معن ایدن  نیا

ر  پس ث، یکه شخص دوّم تثل نهیبلکه تفکّر ا شه، ی خدا م دفعهک یانسان  کی ای. کشهی دست م
 ره، یگی به خودش م  یبلکه ذات انسان   ده، ی از ذات خودش رو از دست نم   يزیخدا، چ  يو ابد   یازل 

. وگرنه  یشخص انسان   ک ینه    کنه، ی به خودش اضافه م  ی ذات انسان   کی  ث، ی پس شخص دوّم تثل
  ث، یشخص دوّم تثل م، ی دار یو ذات انسان  یالهشخص با ذات ا  کی. ما م یما دو شخص رو داشت

 .رهیگی به خودش م  ي بشر یذات  ، یااله يکلمه  ای لوگوس 

  افتیرو در تیّانسان  ایجسم  م، ی. اون از مررهیگی زن م تیرو از ذرّ  یذات انسان  نیا  یسیع
. پس شهی متوّلد م ایدن  ن یو در ا اره یدست مو اونو به ادی م یشخص االه نی هرحال، ابه کنه؛ی م

هست، امّا    یزن گمانه   ایحدس    کی   نیکه ا  کنمی عرض م   دوباره  م، یشخص و دو ذات رو دار  کی ما  
خدا   ای  یدر ذات االه  رییتغ  ای  تی کار رو کرد تا از وجود داشتن دو شخص نی که خدا ا نهیا  فکّرت

  ده یرس  ان یجلسه به پا  نی خب؛ وقت ما در ا  اریکنه. بس  ي ریجلوگ  ی ذات انسان   کی درست کردن از  
و صعود و   ز یرنج، مرگ، رستاخ ياعتقادنامه درباره  ن یکه ا یی هاخالصهبعد، به  يو در جلسه 

 .میکنی کار رو م  نی ا ي بعد يو در جلسه میپردازیم ده، ی به ما م  ح یمس بازگشت
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