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 عیسی چه کرد؟: درك کار مسیح 
 سرودهاي مربوط به نوزادي عیسی   : 2درس  

 دکتر آر. سی. اسپرول 

توي درس اول نگاه کردیم به شروع  . بدیمي کار مسیح ادامه مون درباره به مطالعه  میخواهیم
 ، ؛ و دیدیم که در تجسمنجاتگرده به ازل و عهد برمی  ریشه و ابتداي اون که کار مسیح و این 

مطلبی که امروز  بدون هیچ شهرت و جایگاهی.  خواري را رو پذیرفت خواست خودش، با عیسی 
هاي  تولد عیسی و جنبه  در مورد کتاب مقدس  از  قسمتی ، در موردش صحبت کنمخواهم می 

...در انجیل لوقا روایت تولد  اناجیل متی و لوقا می خونیم  در  رو    هاقسمت ما این  .  اونهمربوط به  
  بشارت  اون که به  بخشی هست، اول از همه بشه متولد  اون کها قبل از عیسی را داریم. ام

القدس بر او سایه  که قدرت روح که جبرائیل فرشته به مریم داد؛ این خبري ، یعنی ییمگمی 
 خواهد افکند و او آبستن خواهد شد.

سرود که تحت   تا گزارشی داریم از سه - از این روایت قسمتیعنوان به–حاال، در انجیل لوقا 
که اغلب   یک قسمت خیلی مهم در مورد کار مسیحهکنم و فکر می  هالقدس داده شدالهام روح 

براي نجات  براي قرنها در سنت عهدقدیم، هر وقت خدا کاري مهم و خاص    شود.نادیده گرفته می 
  سرود موسی،  - قوم خدا اون کار خدا را با یک سرود جشن میگرفتند ، قومش انجام میداد

  تو که  وقتی ، هم ادامه دارهعهدجدید  انتهاي ؛ این موضوع تا بقیهسرود مریم، سرود دبوره و 
کتاب مکاشفه به ما گفته شده که روزي خداوند به قومش سرودي جدید خواهد داد زیرا نجات  

در جشن تجسم کلمه بخونیم. که    هکنثبت می  برامون سرود را  تا  . اما لوقا سه  هما به کمال می رس
او ظاهر شد و بشارت   هاي ب سرود زکریاست که فرشته  بعدي، هستی از آنها سرود مریم یک

که زمانی سروده شد که عیسی  ه سرود شمعون  یشداد و سوم اوي تعمیددهنده را به اتولد یحی 
  چون  بندازیمبه این سرودها  کوتاه خواهم نگاهیبه معبد آوردند. می  تقدیم کردن را براي 
 .  میکنهاز کار عیسی را آشکار  یمهم اي اونها زوایمضمون 

شروع کنیم. در ضمن در سنت ما این   اونهاستمعروفترین  حاال بیایید با سرود مریم که احتماالً
ي سرود مریم  ي سرود به زبان التین معروف هستند. پس اولین کلمه سرودها... به اولین کلمه

من   کند و روحجان من خداوند را تمجید می «هگکه مریم می  وقتی، هستش مگنیفیسیا در التین 
اهمیت مالقات با جبرائیل   به  اون کهاز   بعد .» او این سرود را آمد وجدي من خدا به به رهاننده

؟ خب، اولین چیزي  هکنخدا را تمجید می ن  و الیزابت (از بستگانش) تعمق کرد، گفت. حاال چرا او
احساس کنید که مریم چقدر تحت    میتونیدنظر افکند.»  ت کنیزِ خود  ر: «زیرا بر حقانهایه  گکه می 
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خدا انتخاب شده   طرفتاریخ دنیا این دختر روستایی از  هايتاثیر قرار گرفته که از بین تمام زن 
و  کردهشوم. او به من نظر ب تونم منکر این : «نمی هگمی  هو انگار دار باشهتا مادر مسیح موعود 

ن  که در نهایت می فهمند او  اونجابه حقارت من توجه کرده.» این داستان اصلی سیندرالست، 
 دل شاهزاده را بدست آورده.   که ه کسی

طبقات   ی هان از کنون تمام رای: «زمیخونه و میگهالقدس این سرود را و مریم تحت الهام روح 
کرده و نام او قدوس است.»   میعظ يآن قادر، به من کارها  رایز خوشحال خواهند خواند،  مرا

وصف  که به من این سعادت و افتخار  هقدوس کسی اون . کردهکه به من نظر  هقدوس کسی اون 
گفت که   ن با تمام قدرت و عظمتش. یادتون هست وقتی فرشته به او او را بخشیده؛  نشدنی

فرشته  ام؟» همریم گفت: «چگونه ممکن است، زیرا من با مردي نبود بعد بشهآبستن  هقرار
آفریده    ی!» کسی که حیات و عالم هستی را از هیچ براي خدا هیچ چیزي محال نیست : «مریم  گفت

  اول روز  تو که  همونطور. درست هحیات ببخش همبه رحِم تو  نهتورا از مرگ، می  زندگی و
طوري که آن به، فرو میگیرههم روح تو را  همون گرفت،  آفرینش روح خدا سطح آبها را فرو

داره قدرت عظیم خدا را   ن . پس اوخونده میشهمقدس  میگیرهاي که در رحم تو قرار نطفه
خود،  يترسند. به بازو  ی که از او م یبعد نسل است. بر آنان  رحمت او نسالً و« .تمجید میکنه

تها به  پراکنده ساخت. جباران را از تخ شان یدل ا الیفرمود و متکبران را به خ قدرت را ظاهر
هاي جهان  کنم که تمام سالح .» من میزي را تصور می دیفروتنان را سرافراز گردان  افکند. و ریز

سادگی آنها  با یک حرکت به   شبه ضد خدا قرار دارند و خدا با قدرت بازوي راست خود   اون روي  
. او نیرومندان و  دیدگاهی داشت. او قدرتمندان را پراکنده کرده اینطور. مریم هکنرا محو می 

گرفته، و فروتنان را سرافراز   آنها را از  ون و قدرتش انداخته متکبران را از تخت قدرت به زیر 
 کرده. 

خود   يو بنده ، رد نمود دستی ته فرمود و دولتمندان را ریس کوین  يزها ی«گرسنگان را به چ
فرشته و  که  از  زي راچیاین سرود  انتهايکرد.» حاال توجه کنید که مریم  يار ی را  لیاسرائ

صرفا   دارهکه کودکی که در رحم  نهکدرك می  ن ده. اوالیزابت شنیده به قوم اسرائیل ربط می 
عهدقدیم و انتظار  اون کودك به کل بلکه براي پر کردن یک قسمت جدا افتاه از تاریخ نیست. 

و به   میبه اجداد ما گفته بود، به ابراه  : «چنانکههگقوم اسرائیل گره خورده. و مریم در انتها می 
  Pleromaدر اون ، از تولد هکن» وقتی عهدجدید از تولد عیسی صحبت می .او تاابداالباد تیذر

»  به کمال رسیدن زمان « Pleromaي . کلمه خیلی با معنیه اي یونانی . و این کلمه هکنصحبت می 
اندیشی یا  سم مسیح در این دنیا یک چاره که تج؛ این هترجمه شده و به همین عبارت اشاره دار

ي  ، این نقشه نهآتنا مجدداً از ذهن زئوس متولد نشد.  ثلحرکتی ناگهانی از سوي خدا نبود و م
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بسته بود،   ي اینها به عهدي که با ابراهیمداده بود و همه   نجات ي  به قومش وعده  ن خدا بود و او
وقتی به  دنیا آمد.  به  وقت کاملکه عیسی در    هرا نشون مید   این  Pleromaي  پیوند خورده. کلمه 

شمارند  ها و روزها را می ماهها و هفته  میبینیم اونها، هایی که حامله میشوند نگاه میکنیمخانوم 
از تاریخی که دکتر تعیین   بعدده روز  ون که اولین فرزندم اد. یادم میبرسهتا زمان تولد کودك 

  زمان به  اون آماده بودم که  چون نزدیک بود عقلم را از دست بدهم  منکرده بود به دنیا آمد 
کل تاریخ براي تولد این کودك انتظار کشیده،   ، اما از یک نظر را ببینم. ون و فرزندم هپایان برس

  ش مان به ظرفیت نهایی خودکه ز ادزمانی این کودك می پس؛ دهدامی  مشتاق بوده و ناله سر
کنید دوست دارم یک لیوان را در نظر بگیرم؛ شما سعی می  -Pleromaي  رسیده. در مورد ایده 

را بلند   اون د نیتوصورت نمی  اون در  چون کنید نمی  کامل پررا  اون را با آب پر کنید اما  اون 
. میگذاریم الی باالي لیوان  فضایی خ  همیشه یه . پس  میریزیدآب را    چون حتما جابجا کنید    و    نیدک

. دوست این اصطالح در مورد وقتی که لیوان کامال پر شده هم نیستنیست؛  Pleromaاما این 
شیر آب را باز کنم. وقتی لیوان پر بگذارم بعد لیوان را زیر شیر آب فکر کنم به این که دارم 

یه  لیوان گنجایش حتی  چون  هشسرازیر می  آب از لیوان ، هرسو آب به سطح لیوان می  هشمی 
کافی براي   يبه اندازه که خدا تاریخ را  اینمعنی اون اصطاحه، . این هاز آن را ندار ه قطره دیگ

زمان  -  Pleroma ي کامل، یعنیلحظه  اون در  -ي دقیق آماده کرده بود که فرمان دادلحظه اون 
 . بشهعیسی از مریم باکره متولد  -کامل

و   میشه القدس پر که از روح وقتی ؛ دیده میشهنبوت زکریا پدر یحیی  تويمشابهی موضوعات 
  ل یاسرائ ي: «خداوند خدا بدهید. به کلمات این سرود گوش میخونهرا  Benedictusسرود 

  ما  ي برا یقرار داد. و شاخ نجات  ییفدا شان یا ياز قوم خود تفقد نموده، برا را یمتبارك باد، ز
  او  يایگفت که از بدو عالم انب نیخود داود. چنانچه به زبان مقدس يبنده ي، در خانه برافراشت

  توي  سرود شادمانی چیه؟ي اصلی این همین جا مکث کنم. نکته ید» حاال اجازه بد.بودند یم
به زبان اصلی توجه  هم مالقاتِ خدا. اگر  اون ، همالقاتتمرکز روي یک زکریا  Benedictusسرود 

یعنی   ه، ي یونانی اسقفمعادل کلمه  که گیریم اسمی را می  اون که از ه فعلی اساس ، بر کنیم
episkopos .  کلیسا بر   را شنیدیم، اما چرا گفته میشه اسقفی؟ چون اداره اسم کلیساي اسقفی

کلمه اي هستش    skoposبود.  episkoposبود؟  یاسقف چ  در گذشته  اماي اسقفهاست، عهده 
و    ستوسکوپی، سمیکروسکوپ،  تلسکوپگیریم، مثل  می   اون را از    Scope  لیسیانگاي  ریشه که  

کنید که معموالً  ي آن به چیزي نگاه می که از دریچه   ه و اسکوپ چیزی  ، هایی که داریمتمام اسکوپ 
که با چشم غیرمسلح را  کوچکی  خیلی. میکروسکوپ چیزهاي هشبا چشم غیرمسلح دیده نمی 

آسمان و   هاي ه ده تا بتوانیم ستاري دور را نشان می . تلسکوب فاصله دهنشان می  ندشدیده نمی 
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کنید.  نگاه می  اون ي که از دریچه هرا ببینیم و الی آخر. بنابراین، اسکوپ چیزیه چیزهاي دیگ
  . هکنکنید، معناي ریشه را تشدید می اضافه می  اون ) را به epi )e-p-Iحاال، وقتی پیشوند 

، هشبررسی می  چیزي که که با جدیت، شور و شوق و تماماً به   هچیزی episcopeبنابراین، یک 
 . هکننگاه می 

که وارد پایگاههاي   اشاره میکردبه ژنرال ارتش  episkoposي دنیاي یونان باستان، کلمه توي
آمادگی جنگ    اونها که    هکرد تا ببینرا بازرسی می   اونهاکرد.  را ارزیابی می   بازهاشد و سرنظامی می 

آماده نبودند،  سربازها ه. اگ نهاند یا کافی آماده شده  يبه اندازه ي جنگ را دارند و براي ادامه 
  اونها   episkoposارزیابی آماده بودند، آن وقت  ه توي زمان  شد. اگمی   انجامها  وقت مجازات   اون 
 داد.می  بهشون پاداشو  میکردحسین را ت

سرپرست و ناظر ماست.    ن ، یعنی اومعرفی میکنه    ما   جانهاي   عنوان اسقف   به   را   عیسی   عهدجدید 
آرزوي روزِ خداوند    ها. یهودي عالی نظارت داره بر هر اتفاقی که بین قومش میفته  شکل    بهن  او

دیدار   اون ترسیدند که می  اونها. همالقات کنکه خودِ خداوند این سیاره را  زمانی...را داشتند
اما امید مالقات   و داوریه. مصیبت  ، زمان و قومش آماده نباشندد ، اگر بیاهباشها ی روز تاریک 

از   رای«ززکریا توي سرودش میگه . یک چیز دیگه هم بود، براي نجات اونهاخدا با قومش براي 
برافراشت، در خانه   ما يبرا  یاد. و شاخ نجاتقرار د ییفدا شان یا يقوم خود تفقد نموده، برا

  یادتون باشه .  این سرود و شادي براي خبر بد نیست براي دیدن نجات خداوندهبنده خود داود.»  
 و این سرود براي تجلیل مالقات خدا در تجسمه.  شده، یعنی خدا با ما   ندهعمانوئیل خو عیسی، 

  که از ما نفرت دارند، تا رحمت را بر  ی از دشمنان ما و از دست آنان   یی «رها  ه:گ، در ادامه می بعد
 کرد،   ادی  میپدر ما ابراه  يکه برا  ي. سوگند دیفرما  جا آرد و عهد مقدس خود را تذکرپدران ما به 

. در  میعبادت کن خوفی او را ب  افته، ی ییتا از دست دشمنان خود رها د، ی عطا فرما ضی که ما را ف
بینید که چطور سرود  دوباره می  »عمر خود. يروزها یتمام  و عدالت، در ت یقدوس بهحضور او 

Benedictus  درست مثلMagnificat  آمدن مسیح را به عهدي که خدا با ابراهیم بست پیوند  
پایان  گفت که انتظار به  با باز  شدن موضوع براش قرنها انتظار کشیدند و مریم  مردم؟ هزن می 

را فراموش    ش. او هرگز عهدها هرا به فراموشی نسپرد  اون هرگز    خدا خدا به یاد آورده.    . رسیده  
هایی که خدا به  وعده اصول و  همون کنیم. زندگی می  روي اونهاکه  اصولیهن و. این همهنمی کن

  . هکنکنیم اما او فراموش نمی را فراموش می   اونها. ما  هکنها را فراموش نمی اون   ما داده. او هرگز  
 .  را که با ابراهیم قرار داد تجلیل میکنههر دو سرود تحقق عهدي   پس
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  یخوانده خواه  ی حضرت اعل یطفل نب ي ا : «و تو صحبت میکنه یحیی تعمید در مورد، زکریا بعد
تا قوم او را معرفت نجات   ، يساز ا یتا طرق او را مه د، یخرام ی خداوند خواه ي رو  ش یپ را یشد، ز

  چه طور که این کار نجات  از این پیدا کردیمما سرنخی  حاال.» شان یگناهان اآمرزش  در ، یده
آمرزش گناهان، دور  مثل  هر چیز دیگه اي که توي اون موضوع دخیله، و  برسهبه انجام   هقرار

به   موضوع. و این هکه شرق از غرب دوراي اندازه ، بهبیرون کردن خطاها از ماکردن گناهان و 
  ده ینمود.» سپ  از ما تفقد  یاز عالم اعل  دهیما که به آن سپ  يرحمت خدا   يه احشا انجام رسیده: «ب 

، او ما را در  مسیحبراي عیسی  اي هستش ه ي درخشان صبح عنوان دیگو ستاره  ی از عالم اعل
  ی سالمت  قیما را به طر  يهایمسیح مالقات کرده. «تا ساکنان در ظلمت و ظل موت را نوردهد. و پا

 .» دی نما ت یهدا

  یه سرود کوتاهه  اون را هم بررسی کنم و  هخواهم یک سرود دیگاین جلسه ، می اتمام قبل از 
که یوسف و مریم را دید که عیساي نوزاد را براي آیین تقدیم به معبد   وقتیاز زبان شمعون، 

القدس به شمعون، این مردِ محترم وعده داده بود که تا مسیحِ  . بر طبق این متن، روح آوردندمی 
که او   دونیم. ما نمیمسیح را شخصا مالقات کنهکه  تا زمانی نمیمیره. نمیمیره، نهخداوند را نبی

کنم که هر روز به  کرد، اما گمان می را سپري می  شروزهاي خوداون حوالی معبد و  توي چطور
تحقق   ها، ماهها و سالها، اما این وعده روزها، هفته هگشتو دنبال مسیح موعود می  هآمدمی  اونجا

دید. اما خدا به او وعده داده بود  بود اما مسیح موعود را نمی  اونجانیافته بود. شمعون هر روز 
داشت پیرتر و پیرتر، و ضعیفتر و ضعیفتر    ن و او  میمیره ، ن هکه تا زمانی که مسیح خداوند را نبین

نوزاد را آوردند تا   عیساي ، هدایت روح خدا وارد معبد شد. وقتی والدینا شد؛ سرانجام ب می 
تصور    نیدتو؛  میعیسی را روي دستهاش بلند کرد، شمعون  انجام بدهندآیین شریعت را براش  

  ادبینند و او می بودند و شمعون، این مردِ سالخورده را می   اومده کنید که یوسف و مریم به معبد  
 Nuncسرود  ندن به خو هکنالقدس شروع می گیرد و با الهام روح می ازشون ن را از وو نوزادش
Dimittis» :را یبرحسب کالم خود. ز یبه سالمت  ، یدهی خداوند بنده خود را رخصت م  و حاال اي  

که   ي . نوریساخت ایامتها مه عی جم يرو  شیپ است، که آن را  دهی چشمان من نجات تو را د که
سلی اسرائیل  را جالل بود.» او که در انتظار ت لیاسرائ امتها کند و قوم تو يکشف حجاب برا

 .هبینرا می  ن او شبا چشمان خود -هگبه ما می  25ي همانطور که آیه -بود

در انتظار خدا   شاسرائیل در درد، جنگ، نزاع و تحت سلطه بودن نالیده بود و براي تسلی خود
از القاب    تسلی که خدا براي قومش تدارك دیده بود، همان مسیح موعود بود و این یکی  اون بود.  

رحمت و   ش، کسی که با کار خود میاره کسی که صلح و سالمتی -تسلی اسرائیل - عیسی است 
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هایی که به انبیا و از طریق آنها داده  ي امیدها، رویاها و وعده ، کسی که همه میارهشفقت خدا را  
 . ین یک جشن عظیمه! امیشه ن انجام شده بود در او

  وقتی حضور داشت؛ و    همحنّا  به اسم  اي  روز نبیه  اون   چون ه  آور آمداما در ادامه توضیحی دلهره
طفل قرار داده   نیا  نکیکه شمعون مشغول برکت دادن نوزاد و یوسف بود، به مریم گفت: «ا

که به خالف آن خواهند گفت.   یتیآ يو برا لیاز آل اسرائ ياریافتادن وبرخاستن بس يشد، برا
  مکشوف شود.» پیغام حنّا به   يار یتا افکار قلوب بس  فرو خواهد رفت،   ير یشمش  ز یو در قلب تو ن 

نن که این کودك موجب افتادن و برخاستن بسیاري  ورسهمراه پیغام شمعون این مطلب را می 
فرو خواهد رفت.» گفته    ي ریشمش  زی، اما به مریم هم گفته شد: «در قلب تو ن میشهدر اسرائیل  

  توي .» مطمئنم که بارها داشتهخودش نگه می  ذهن  توي این امور را  ی شده که مریم «تمام
تو در آینده مسیح و   چطور؟ یهچ اونهامنظور  گفته شخود  هو ب  کردهبه پسرش نگاه  شزندگی

 ؟ هشمیاما قلب من سوراخ  نجات دهده میشی، 
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