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 عیسی چه کرد؟: درك کار مسیح 
 عیساي نوجوان در معبد   : 3درس  

 دکتر آر. سی. اسپرول 

  ش براي درك کاري که براي انجام و  کار مسیح ادامه میدیم در موردي خودمون را امروز مطالعه
موضوعاتی که بسیار  ،  نگاه میکنیم به اتفاقات یا لحظات مختلف زندگی زمینی او    ه بودفرستاده شد
، اما فکر  هشتوجه زیادي نمی  اون امروز میخوایم به متنی نگاه کنیم که معموالً به . مهم هستند

که   ه، وقتیاز معبد اورشلیم مسیح متن، روایت دیدار  اون و ه کنم براي درك کار مسیح مهممی 
عهدجدید داریم   توي که کم یابی  هستش دسته متون  اون . این یکی از ش بوددوازده سال 

خدمت   شروعي عیسی بین تولد و شده ي سالهاي به اصطالح گمدرباره  ما را قسمتهایی که 
سالها   اون که او تمام ه . براي ما جاي سوال شروع شد تعلیم میدهسی سالگی  تويکه  شعمومی

در نجاري پدرش   شد، و احتماالًسالهایی که در ناصره بزرگ میتوي اون . زندگی او  چیکار میکرد
معبد تا شروع خدمت    توي ؟ تنها چیزي که از زمان مراسم تقدیمش  ور بودچطیوسف کار می کرد،  

اش  ي سفر خانواده ، البته به استثناي روایتی مختصر درباره هاز معبد  او، دیدار  میدونیمزمینیش  
با فرار ه و  خواب به یوسف هشدار داده شده بود که به خانه برنگرد  تويکه    اونجاییبه مصر، از  

  مردزمانی که هیرودیس  . و نهایتاًه[عیسی] را در برابر هیرودیس حفظ کنکردن به مصر جان 
 .  هامن شون به ناصره برا برگشتنفرشته به او گفت که 

پر از اوهام و  تصورات  که به نوعی خیالی و  است  شده موضوع اناجیل آپوکریفسالهاي گم  اون خب،  
  براي  اونها. ندناستیکی نوشته شد رهايگذا بدعتطرف قرون دوم و سوم از  و توي؛  هستند

اقتدار برابر با رسوالن برخوردارند، از اسامی رسوالن در  یک نشان دادن این موضوع که از 
البته کلیساي اولیه    بقیه.   انجیل پطرس و انجیل توما و   مثلاستفاده می کردند،    اسنادشون جعل  

قتدار کانن کتاب مقدس برخوردار  عنوان کتبی که منشاء رسالتی نداشتند و از ابه و این کتب ر
نوشته   دن براون  کهداوینچی  رمزانتشار کتاب پرفروش االن بعد از نبودند، آشکارا رد کرد. 

هایش را  ، موجی از توجهات معطوف به این کتب شده؛ کتابی که اکثر حدسیات و نظرپردازي بود
  هنوز عیسی  زمانی میگن که  يه داستانهاي تخیلی دربار کتابهااین  از کتب آپوکریفا گرفته است.

. وقتی تنها بود فرا طبیعیش از قدرتهاي بی دلیلشي استفاده  مثال  در موردیک پسر بچه بود ، 
کار گرفت و کبوتر  را به  شجادوي خود  بعداي درست کرد و کرد، با خاك پرندهو تنهایی بازي می 
کردند را اذیت می  ن او شهابازي  هم  . یا اینکه اگرهبا آن پرنده بازي کن نستزنده شد و او تو

معنی  جعلی و بی   اونقدر  به وضوح طور چیزها  . و این قضاوت را علیه اونها نازل میکرد  ون او از آسم
 .نیستندي روایات تاریخی زندگی عیسی ارزشمند هستند، که قطعاً به اندازه

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

2 

کرد. معرفت، حکمت و قامت رشد می عنوان یک پسر بچه در  در اصل به ما گفته شده که عیسی به 
بینیم دیدار عیسی از معبد می   در موردرشد را در روایت انجیل لوقا    اون اي مختصر از  و ما گوشه 

  ن ی: «و والد میخونیمرا    بخشاین    41ي  فصل دوم انجیل لوقا، از آیه   توي.  میخونم  براتون که االن  
  د، یچون دوازده ساله شد، موافق رسم ع و. رفتندی م  میفصح، به اورشل دیاو هر ساله بجهت ع

در   ، یسیع یعنیآن طفل  نمودند، ی چون روزها را تمام کرده مراجعت م  و .آمدند م یبه اورشل
که او در قافله   بردندی بلکه چون گمان م .دانستندی و مادرش نم وسفی و  توقف نمود میاورشل

و چون او را   .جستندی خود م ان یآشنا و شان یخو  ان یکردند و او را در م روزهک ی  است، سفر
  ان یکه در م افتند ی کلی سه روز، او را در ه و بعد از  .برگشتند میدر طلب او به اورشل افتند، ین 

  که سخن او را و هر .کردی سوال هم شان یا و از شنودی را م  شان یمعلمان نشسته، سخنان ا
مضطرب شدند. پس   دند، ی او را د شان یچون ا. گشتی م  ریاو متح ي از فهم و جوابها د، یشنی م

ناك گشته تو را  پدرت و من غم  نکیا ؟يکرد ن یچن فرزند چرا با ما  يگفت: «ا  ي مادرش به و
  د ی که با دیاندانسته مگر د، یکردیچه مرا طلب م گفت: «از بهر شان یو به ا.» میکردی جستجو م

 .» دند ی گفت، نفهم شان یرا که بد  یآن سخن یول  »من در امور پدر خود باشم؟

بر واکنش الهیدانان دوران    اون قدر جذاب کرده تاکید  خب، یکی از چیزهایی که این متن را این 
؛  میشهانگیز در معبد ظاهر  ي شگفت عنوان یک نابغهعیسی به این پسر دوازده ساله است که به 

  سوالهاییبه  دن جواب داو با  دارهي کتب مقدس و الهیات کسی که دانش بسیار زیادي درباره 
زده کرده بود. حاال اولین چیزي که  را مبهوت و شگفت  اونها شنید و مطرح کردن پرسشها که می 

خواهم در این خصوص بررسی کنم معرفت و دانش عیسی است که با هر کسی که در آن  می 
تی به  کنیم وقي گناه را بررسی می کرد کامالً متفاوت بود. چرا؟ وقتی آموزهسرزمین زندگی می 

  اون  تويکه تاثیرات گناه  شیمسقوط بشر نگاه می کنیم، متوجه می در موردتعلیم کتاب مقدسی 
ها، امراض،  سقوط در تمام ابعاد بشر رخنه کرده. این تاثیرات نه تنها بدن را در معرض بیماري 

ذاشته.  اي گتاثیرات قابل مالحظه   همبلکه سقوط بر ذهن انسان    -دهمرگ و سایر ضعفها قرار می 
هر   مفهوم این معموالً. گناه ذهنی  تاثیرات —گیمتاثیرات ذهنی گناه می  اون الهیات به  تويما 

 تويگرفته شده، که  nousي یونانی . اما این مفهوم از کلمه هشدر زندگی کلیسا بیان نمی  روزه
» یا «متعلق  nousمعناي «متعلق یا مربوط به » بهnoetic». بنابراین « هي «ذهنیونانی معادل کلمه 

گناه   ينتیجهکه ده رومیان به ما تعلیم می  اولفصل  توي». حاال، پولس ه یا مربوط به ذهن بشری
هاي ما تاریک  که ذهن ه ده ایني ما می ي خدا که از طریق طبیعت به همه در رد کردن مکاشفه 

توانایی ما را براي داشتن تفکري سالم و واضح مختل  و  میکنه. گناه ذهن ما را تیره و تار هشمی 
 .  میکنه
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گناه   . ما هنوز هم حتی در وضعیتهم توان استدالل در ما باقی مونده  هنوزاز سقوط  بعد
  هنوز چهار. یا  اونها میشهتوانیم دو را با دو جمع کنیم و به این نتیجه برسیم که مجموع می 

  توي از ما  کدامروي قضایاي منطقی و سایر مشکالت فلسفی کار کنیم. با این وجود، هر  میتونیم
.  هستند  اي گزاف بسیار جدي و با هزینه هاشویم و گاهی این خطامی  هاییمرتکب خطا ون تفکرم

  المَثَل در آمده، که دائماً صورت یک ضرب این جمله که انسان جایزالخطاست، در فرهنگ ما به 
کنم چرا با اینکه مردم در معرض  . من اغلب تعجب می ري میکنهما را یادآو   ي قوط کردهانسانیت س

؟ به این موضوع  اساسی میرسنمتفاوت و    بسیاراطالعات تقریباً یکسانی قرار دارن، اما به نتایجی  
جدي    اختالفاتکه  بینیم  ، می توي مالقاتهاي خودمون با افراد مسیحی  دیگه  توجه کردید که گاهی

  همچین تا حدي که مردم به  مبهمه؟کننده و قدر گیج ریم؟ چرا؟ کتاب مقدس این دا
با سرسختی شدید روي  نن  تو.... همچنین می الیم اون میرسندهاي مختلفی در مورد تع گیري نتیجه

انواع تفرقه و جدایی در حیات کلیسا و زندگی   باعثها پافشاري کنند و این گیري نتیجه اون 
ي ما از منبع یکسانی برخورداریم. خب،  همه  و روابط انسانی را نابود کنند. شنب  اعضاي خانواده

کنند، و احتمال  مردم نسبت به بقیه با تالش و پشتکار بیشتري مطالعه می   بعضی ازیم بگیم  ن تومی 
ي ما از  کنند، درك بهتري داشته باشند. اما همه که مطالعه می  منابعیکه از  دارهبیشتري وجود 

لحاظ ي ما در وقف خودمون بهن قاصریم، پس همهوه خداوند خداي خود با تمام ذهنممحبت ب 
 کنیم. هایی از شکست و سستی را تجربه می عقالنی براي درك کتاب مقدس دوره 

هاي مشخص متن کالم  فرضبا یک سري تعصبات و پیش   ون آلودماین، ما در وضعیت گناه   فقط نه  
دور  که از اصل  بشهآنقدر درگیر جزئیات  نهتومتعصب اغلب می خدا را می خونیم و یک شخص 

سنت خاص بزرگ شدید و به کلیسایی    توي یکاگر شما  شده.  اسیر  تعصب    ن ذهن اوچون    بمونه
هایی را تعلیم گرفته باشید  آموزه   هید، ممکنتکلیساي خاص را گرف  اون هاي  رفتید و آموزه   یخاص

ه شما تعلیم داده شدند که مورد اعتماد شما بودند، شاید از  که غلط باشند، اما از طرف افرادي ب 
ي ایجاد روابط  اید که اینطور فکر کنید؛ و ما درباره ن؛ و شما یادگرفتهون یا شبانتوطرف والدینت

پیدا  آن پرورش    توياي که  کنیم، جایی که من تعهدي مقدم نسبت به فرقه آمیز صحبت می محبت 
آمیز را  روابط محبت  اون که ه دین یا اساتیدم دارم. و بسیار سختیا نسبت به دیدگاه وال  کردم

چیزي که کتاب مقدس   اون هم در مورد درك بهترِ  اون نادیده بگیرید و پذیراي اصالح باشید، 
 .دهتعلیم می

منطق   قبال یک درس ...بخونمتونم می  .خاطر گناه تضعیف شدهبه تنهایی به  ش عمل تفکر خود
دوري   اونهاهاي منطقی را که باید از انواع مختلف سفسطه  هادانشجو اون که از  ، بعددادممی 

خواهم فردا از هر کدام از  گفتم: «خب می دادم. می تکالیفی می  اونها گرفتند، به کنیم، یاد می 
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عنوان  به    اي عملی بیارید.» شاید بیست مورد از آنها را هایی که االن خوندیم، نمونه این سفسطه 
هایی از این  خواهم نمونهگفتم: «می کردیم. و من می هاي غیررسمی بررسی می سفسطه 
بیارید.» پیدا کردن یک نمونه   تون را با خوداونها ي فردا پیدا کنید و ها را در روزنامه سفسطه 

  توي ي خبري کار چندان سختی نبود. در واقع، آخرین نشریه  تويها سفسطه اون از هر یک از 
را نه از   اونها کردیم، ها نگاه می هاي این سفسطه که به نمونه  وقتی ن، ومکتاب درسی 

دیدیم که  کردیم. مینگاري عوام پسند، بلکه از برترین مغزهاي تاریخ دنیا استخراج می روزنامه 
یک خطاي   به ي افالطون یا دکارت، یا امانوئل کانت یا دیوید هیوم یا جان استوارت میلدر جمله 

گرفتار خطاهاي   هستندشدت نخبه  ه که ب  اونهایی  تمام انسانها، حتی   ه چون دارمنطقی بارز وجود 
 شن.  منطقی می 

؟ تا این  هتاثیرات ذهنی گناه عمل کن بدون لحاظ فکري توانید تصور کنید که فردي به حاال می 
گناهیش، از این نظر  ندیده. پس عیسی در بی  ش گناه به چشم خودمقطع، دنیا هرگز انسانی بی 

  اونها ي درباره  چند دقیقه پیشمشکالتی که  اون در گناه اولیه شراکتی نداشت، تحت تاثیر که 
دور ي آنها تضعیف نشد، بنابراین تفکر او کامالً شفاف و به واسطه صحبت کردیم قرار نگرفت و به 

ساله،   12عنوان یک کودك به ن نظیر بود. اوبی  ن از هرگونه ابهام بود. تیزهوشی و فراست او
.  همی توانست فکر کن ش تر از اکثر الهیدانان داناي زمان خودتر و هوشمندانه میقتر، منسجم ع

را در   خودشزندگی  اولسال  12 ن او چون  ه، رفت تا یاد بگیرهجا نرفت تا خودنمایی کناون او 
 حال یادگیري بود. 

طبیعت   بیني  رابطه  اون کنید و  ، درك می هکنله مطرح میئحاال، شما دومین موضوعی را که این مس
. ونستدتمام این سواالت را می  جواب «خب قطعاً عیسی  میگن  بعضیها. هالهی و طبیعت بشری

خدا عالِمِ مطلق   ، و بله ، او خداي مجسم بود ، خدا عالم مطلق نیست؟» بله ه مگ ، او خدا نبود مگه
صفت الهی علم  از  ن ، داراي مغزي الهی نبود. طبیعت بشري اوشطبیعت بشری درست؛ اما ه

گاهی  هتوانست به عیساي انسان اطالعاتی رو منتقل کنه و گمطلق برخوردار نبود. طبیعت الهی می 
کرد، شاهد این امر  طبیعی که در اختیارش بود مردم را متحیر می که عیسی با دانش مافوق 

یعت الهی،  خواهم... طبکرد... معذرت می هستیم. اما طبیعت انسانی، صفت الهی را منتقل نمی 
توي   افرادي همونطور کهکرد، را به طبیعت بشري منتقل نمی بودن خدا مطلق عالم  هصفت الهی 

اگه اینطور بود موضوع انسان کامل  ولی .این موضوع را تعلیم بدهندتاریخ کلیسا سعی کردند 
 . بودن مسیح زیر سوال میرفت
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پسري   ز این کهیک سال قبل ا، بود. رسم هشبینیم که عیسی وارد معبد می در هر صورت، می 
هایی که سال  را به معبد بیاورند تا با آیین  ون اش ا ، خانواده انجام بدهرا  جشن تکلیفمراسم 

به اورشلیم  فصح . و مردم از راههاي دور براي عید بشه، آشنا باید انجام بدهاورشلیم   توي بعد
ها/ با اعضاي خانواده، بلکه با خاله   فقط نه    اونهاو    آمدن ي عیسی از ناصره  . اینجا، خانواده میومدن 

کاروان همراه    توناصره داشتند    توي ی که  های آشنا  بقیه و با  ون  ها و فرزندانشی یها، عموها/داعمه 
هم   دورشدند و این مکان جایی رایج و متداول بود که مردم از روستاها و شهرهاي مختلف می 

را   شون سفر خود بعد اونها کنند. شروعشلیم] اور ه طرف را [ب  شون شدند تا سفر خودجمع می 
یک روز هم به سفر ادامه   اونهارا ترك کردند؛  اونجاکردند. از اورشلیم دیدار کردند و  شروع

دانم. فکر مریم به یوسف گفت: «عیسی کجاست؟» و یوسف به مریم گفت: «نمی  بعددادند. 
 بین.» پس هکی از اعضاي خانواده باشکاروان با ین باید توي هستی. او ن کردم تو مراقب اومی 

ن  که عیسی را پیدا نکردند شوکه شدند. اوگشتند و از این ن دنبال اوون دوستان و بستگانش
مجبور بودند که یک روز تمام سفر کنند که   اونهااز یک روز بود که گم شده بود، پس  تربیش

تونید اضطرابی که  می  حاالرا پیدا کنند.  ن تونن اوردند تا ببینند که می رگدوباره به اورشلیم ب 
  کجا ن که او و این متفاوتشون مریم و یوسف را فرا گرفته بود، تصور کنید؛ وقتی که به پسر 

 فکر می کردند. میتونه باشه

  و . بین معلمها پیدا کردندمعبد و  توياز سه روز بعد عیسی را  اونهاکه ه گی این روایت به ما م 
داد، در شگفت  شنید، از فهم او و پاسخهایی که می خونیم «هر که سخنان او را می می  اونجا

زده شدند. مادرش به او گفت: «پسرم چرا  شد. چون والدینش او را در آنجا دیدند، شگفتمی 
استفاده کنه و بگه پس عیسی عاري از   ی بخواهدشخص  از این قسمت شاید با ما چنین کردي؟» 

: «چرا با ما چنین  هپرسمریم می جونه، رن مریم را می ه واقعاً دارن . با این همه، اوگناه نبوده
. ونهدرا یک توهین نسبت به خودش، شوهرش و کل خانواده می  موضوعاین  مریم کردي؟» 

 «چرا این کار را کردي؟» :  گفتند اونها د؟» جستی: «چرا مرا می هگعیسی می 

نستید که کجا هستم. باید  ودگشتید؟ باید می نبال من می د؟ چرا یهعیسی گفت: «مشکل شما چ
؟»  اید که باید من در امور پدر خود باشمندانستهنستید که به چه کاري مشغولم.» «مگر ودمی 
.  ه. پس اینجا مشکل آگاهی و شناخت مطرحنفهمیدندگفت    بهشون را که    حرف معناي این    اونهاامّا  

  یکار نست چود. اما عیسی می لهکار مشغواون  نستند که او کجاست یا چرا به  ودمریم و یوسف نمی 
ه  کار داشت. پس مفهومی که در اینجا نهفته، این  اون و درکی واضح نسبت به دلیل انجام    هکنمی 

خاطر اینکه با وجود تمام مکاشفاتی  به  هکنرا توبیخ می که عیسی با مالیمت، مهربانی و ادب مادرش  
تولد عیسی بشارت داده شد، از این    يدرباره او    خصوص زمانی که به که به او داده شده بود، به

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

6 

نست. او تمام این سالها داشت در مورد این  وددر حالی که باید اینها را می  ه امر آگاهی ندار
ي  معناي واقعه  ه؟این فکر می کرد که سرنوشت پسر من چی کرد و بهچیزها تعمق و اندیشه می 

حناي  طرفجبرائیل فرشته و بعد از  طرف تولد او از من در زمانی که باکره بودم و پیغامی که از
داره چیکار  ؟ بشهچه کسی  ه؟ قرارهاین کودك کیه؟ نبیه و شمعون در معبد به من داده شد چی

تونید تصور  باشم؟» می پدر خود  در امور    باید منکه    ایده ندانست: «مگر  بعد عیسی میگه؟  میکنه
: «بله، و کار پدرت نجاري است...آن هم در ناصره و آنجا جایی است که باید  گهکنید که مریم می 

 باشی و به پدرت کمک کنی.»  

ي کار او به ما  بینشی درباره  همو این  هکنصحبت می  شي پدر آسمانیدرباره  هاما عیسی دار
  ش رو به رشد خود هسال سن با آگاهی و خودآگاهی این مقطع، حتی با دوازده  توي ده. او می 

که باید کاري را براي  ونه دنسبت به کار و ماموریتش بر روي این زمین، حداقل تا این حد می 
شد، مورد بحث گذاشته می ونجا  انوعی با معبد و اموري که  کار به   اون و    برسونه، پدرش به انجام  

 .  بوددر ارتباط 

 درکنیم که  درك می هم  نستن این موضوع که او پسر خداست که تجسم یافته، این را  وحاال، با د
ي تمایزات کارکردي  . ما درباره هاطاعت یا سرسپردگی وجود دار نوعیتثلیث بین پدر و پسر به 

.  ، پسر را میفرسته. این پدرطهکار خدا در ارتبا  یعنی تمایزاتی که با  -کنیمدر تثلیث صحبت می 
این  و . میرسونهانجام و کار نجات را به  ادکه میهست  نطور که قبالً ذکر کردم، این پسر موه

. پس اینجا حتی پسر زمینی  هکن عملیتا کار نجات را در انسانها  هشکه فرستاده می  هالقدسروح 
. تمام هم و غم عیسی  ه مسئولیت و سرسپردگی آگاهی دارهمراه شخص دوم تثلیث از این به
ي او  . بعدها، درباره بدهرا براي انجامش فرستاده، انجام  ن که کاري را که پدرش اواین ... هاین

 .  برسونهانجام ي پدر را بهکه اراده  هکه خوراك او این هشگفته می 

آوردند، که از کل ماجرا سر در نمی کنم...خیلی طول نکشید که مریم و یوسف با اینو من فکر می 
بودند.    شدهمطلع    اون که از    هاما قطعاً به این درك رسیدند که عیسی در برابر خدا ماموریتی دار

ي  به ناصره درباره   برگشتکنم در راه  از جزئیات با خبر نبودند، اما فکر می   اونهاباز هم می گم که  
  یه و لوقا تنها کس  ه، شدثبت  لوقا    توسطکه این ماجرا  این ماجرا مفصالً صحبت کردند. اما خوشحالم  

به ما    اون ، در ابتداي  هنویسرا می   ش. وقتی لوقا انجیل خودهکنبا ما صحبت می   اون   يکه درباره 
ده و بنا به شواهد تاریخی او با مریم  ب که گزارشی عینی و واقعی ارائه    هکه او در نظر داشت   هگمی 

ي زندگی عیسی  ي تولد، نوزادي و سالهاي اولیهی که لوقا درباره اطالعات چون مصاحبه کرده بود 
همراه شهادت  القدس به و من مطمئنم که با حمایت و قدرت روح   بقیه است.  ده بیشتر از به ما می 
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در حال رشد عیسی و   یهکه ما را براي درك خودآگاه ، کنیممریم، این گزارش را دریافت می 
 .کنهبه او سپرده بود، آماده می  تمرکز او بر ماموریتی که پدرش
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