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اي بر كتاب كارهاي رسوالن مهمقد  
ماتيتوضيحات مقد  

، موعظة آن روايات در اعمال، تفسيرشان و )اناجيل(پيوندي ضروري ميان روايات مربوط به زندگي عيسي كتاب كارهاي رسوالن   .أ 
 .كاربرد آنها در رساالت عهد جديد است

) 2(و ) چهار انجيل(اناجيل ) 1: (ساخت كه عبارت بودند ازكليساي اوليه دو مجموعه از نوشتجات عهد جديد را پرورد و منتشر   .ب 
. به روشني نمايان گرديدكتاب كارهاي رسوالن شناسي قرن دوم، ارزش  ها در مسيح اما با پيدايش بدعت). نامه هاي پولس(رساالت 

 .نمايد ا ميانگيز انجيل را هويد  و نتايج شگفت)kerygma(محتوا و هدف موعظه رسوالن كتاب كارهاي رسوالن 

منصبان دولتي رومي شناسي نوين، خصوصاً در رابطه با موضوع صاحبتوسط اكتشافات باستانكتاب كارهاي رسوالن دقت تاريخي   .ج 
: 22كه براي فرماندهان معبد نيز در لوقا  [36، 35، 22، 20: 16، در stratēgoiبه عنوان مثال واژه (مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است 

 Roman Society and. ك.ر(، 28:7، اعمال proto؛ و politarchas ،17 :6، 8  ؛] به كار رفته است26-24: 5؛ 1: 4 اعمال ؛52، 4

Roman Law in the New Testament  نوشتةA. N. Sherwin-White ( اين امر بازتابي از يك نوشتة منصفانه، متعادل و
 .باشد ي ميالهيات/مورد تحقيق قرار گرفته از لحاظ تاريخي

 : توان در متون يوناني باستان با شكلهاي كمي متفاوت يافتعنوان كتاب را مي  .د 

 )ASV, NIV(هستند » اعمال«، ترتوليان، ديديموس، و يوسبوس داراي عنوان )نسخة سينائينه( »א«متن آلف عبري  )1

اعمال «و آتاناسيوس داراي عنوان  در يك پذيره، آيرنيوس، ترتوليان، سرياني )Bezae( D، )نسخة واتيكانيه (Bمتون  )2
 )KJV, RSV, NEB (. هستند»رسوالن

 . است» اعمال رسوالن مقدس«، و كريسوستوم داراي E ،G، ) اصالح نخست متن اسكندريه (A2متون  )3

ب ادبي نشانگر اسلو)  معمولةكردها، روي ها، رفتار، عمل ، روشكارها (praxis و  praxeisاين امكان وجود دارد كه واژه هاي 
). ، استيفان، فيليپ، پولسبه عنان مثال يوحنا، پطرس(مشهور و بانفوذ باشد  افرادكارهاي اي براي مشخص كردن زندگي و  مديترانه
  ).مانند انجيل لوقا( كتاب در اصل عنواني نداشته است احتماالً

چنين به ). A،B،Cالف عبري، ,MSSP45, P74(نام متن كوتاهتر آلكساندرين است . دو متن متمايز سنتي براي اعمال وجود دارد  .ه 
بر اساس سنتهاي . جزئيات بسيار بيشتري را دربردارند) D و P38, P48 P29,( نظر مي رسد كه متون اصلي مربوط به خانواده غرب 

.  اند مورد شك و ترديد استكليساي اوليه، اين امر كه جزئيات مزبور را نويسنده اصلي وارد كرده يا اينكه كاتبان بعدها آنها را گنجانيده
كوشند تا متون سخت و مي) 1: (بر اين عقيده اند كه متون غربي داراي افزودگيهاي بعدي هستند زيرامقدس  كتاباكثر پژوهشگران متون 

ي همان مسيح عبارتهاي مشخصي را براي تأكيد بر اين امر كه عيس) 3(جزئيات اضافي مي افزايند؛ ) 2(نامأنوس را رتوش و درست كنند؛ 
 :F. F. Bruce, Acts .ك.ر(در سه قرن اول ميالدي، نويسندگان مسيحي از آنها نقل قولي نكرده اند  )4(است اضافه مي كنند؛ 

Greek Textبراي مباحثاتي با جزئيات بيشتر به ). 80-69.  صصTextual Commentary on the Greek New 

Testament  نوشتة Bruce M. Metzgerس صص هاي متّحد كتاب تشارات انجمن از انمراجعه كنيد272-259. مقد . 

فقط و فقط در صورتي كه يك گزينة . نخواهيم پرداختهاي متني  به سبب شمار زياد افزودنيهاي متأخر، در اين تفسير به تمامي گزينه
   .متفاوت متني در تفسير يك بخش مشخص ضروري باشد، در اين تفسير به آن خواهيم پرداخت

  نويسنده
 .در كتاب، نام و نشاني از نويسنده ذكر نشده است، اما داللت قوي بر نويسنده بودن لوقا وجود دارد  .أ 

پايان  [18-21:1؛ 15-5: 20؛ ]سفر دوم بشارتي در فيليپي [17-10: 16 ("ما"بخشهاي منحصر به فرد و شگفت انگيز با ضمير  )1
 . به قوت بر لوقا به عنوان نويسنده داللت دارند] ن زنداني به روم اعزام مي شودپولس به عنوا [16: 28-1: 27و ] سفر سوم بشارتي

 .  به روشني آشكار مي شود2- 1: 1 با اعمال 4- 1: 1ارتباط ميان سومين انجيل و اعمال با مقايسه لوقا  )2
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 يكي از همراهان پولس  به عنوان11: 4تيموتائوس 2، و 24، فيلمون 14-10: 4از لوقا، يك پزشك غيريهودي، در كولسيان  )3
 .لوقا تنها نويسنده غيريهودي در عهد جديد است. نام برده شده است

 .استكتاب كارهاي رسوالن كليساي اوليه متّفق القول شهادت مي داد كه لوقا نويسنده  )4

 )"توافق دارد با لوقاي پزشك": از روم بيان مي دارد.  م200-180(بخشي از متن موراتوري   )أ 

 .) م200-130(ينيوس نوشته هاي آير  )ب 

 .) م215- 156(هاي كلمنت اسكندريه نوشته  )ج 

 .) م200-160(هاي ترتوليان نوشته  )د 

 .) م254-185(هاي اُريجن نوشته  )ه 

 Sir William. (مؤيد نويسنده بودن لوقا هستند) خصوصاً اصطالحات پزشكي(شواهد داخلي اسلوب نگارش و واژگان  )5

Ramsay  و Harnack.( 

 : در مورد لوقا در دسترس ما قرار داردسه منبع اطالعاتي  .ب 

 .و خود كتاب اعمال) 11: 4تيموتائوس 2؛ 24؛ فيلمون 14-10: 4كولسيان (سه متن در عهد جديد  )6

 .) م180-160(مارسيون در قرن دوم درباره لوقا -پيش گفتار كتاب ضد )7

لوقا كه از لحاظ اجدادي اهل ": د مي گوي4: 3اوسبيوس، مورخ كليساي اوليه در قرن چهارم در كتاب تاريخ كليسا،  )8
انطاكيه و از نظر شغلي پزشك بود، در همراهي اصلي خود با پولس و نيز همراهي دورتر با ساير رسوالن، نمونه هايي از شفاي جانها 

 ".انجيل و اعمال رسوالن براي ما برجاي گذاشته است: را كه از ايشان دريافت كرده بود در دو كتاب الهامي خود يعني

 :نمايه اي مركب از شخصيت و خصوصيات لوقاچنين است )9

 ) در زمره اپفراس و ديماس آمده، نه همراه با دستياران يهودي14- 12: 4در كولسيان (يك غيريهودي   )أ 

 در  Sir William Ramsay(يا فيليپي مقدونيه ) مارسيون بر انجيل لوقا-پيش گفتار كتاب ضد(از اهالي انطاكيه سوريه   )ب 
 )19: 16مورد اعمال 

 ، يا دست كم مردي تحصيل كرده)14: 4كولسيان . ك.ر(پزشك   )ج 

 )مارسيون-پيش گفتار ضد(در اواسط ميانسالي، پس از گشايش كليسا در انطاكيه به مسيح ايمان آورد   )د 

 ) در آن آمده است"ما"بخشهايي در اعمال كه ضمير (همراه پولس در سفرهايش   )ه 

 غيرمتأهل  )و 

 )مقدمه ها، اسلوب نگارش و واژگان يكسان(ت سومين انجيل و اعمال را نگاش  )ز 

  درگذشتBoeotia سالگي در 84در سن   )ح 

 ايرادات وارد شده به نويسنده بودن لوقا  .ج 

-1، اما در روميان )17رجوع كنيد به اعمال (و اصطالحات فلسفه يونان ها  موعظه پولس بر كوه مريخ در آتن حاوي مقوله )10
 .شماردفايده ميرا عبث و بي) سرشت، شهادت اخالقي دروني ("نه مشتركزمي"، به نظر مي رسد كه پولس هرگونه 2

و سخنان پولس در اعمال، او را به عنوان يك يهودي مسيحي ترسيم مي كند كه براي موسي احترام زيادي قايل ها  موعظه )11
 .نداست، اما نامه هاي پولس، شريعت را به عنوان موضوعي مشكل ساز و زودگذر، كم بها جلوه مي ده

 2 و 1يعني در (موعظه پولس در اعمال حاوي آن تمركز بر آخرت شناسي كه در رساالت اوليه اش مي باشد، نيست  )12
 ).تيموتائوس
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اگر همين ضوابط . اينگونه تناقضات در اصطالحات، اسلوب و موضوعات مورد تأكيد جالب است اما قطعي و جامع نيست )13
با اينحال شمار . م كه عيسي در اناجيل همنظر با عيساي انجيل يوحنا بسيار متفاوت استرا در مورد اناجيل به كار ببريم، مي بيني

 .بسيار كمي از پژوهشگران اين امر را كه هر دو بازتاب زندگي عيسي هستند، منكر مي شوند

 مانند (ا بسياري از پژوهندگان هنگامي كه نويسنده اعمال را زير سئوال مي آوريم، در واقع منابع لوقا را مورد بحث قرار مي دهيم زير  .د 

C. C. Torrey( بر اين عقيده اند كه لوقا در اكثر موارد در پانزده باب اول، از منابع آرامي ،)استفاده كرده ) يا نقل قولهاي سينه به سينه
نيز لوقا تنها به ارائه حتي در سخنراني هاي آخر پولس . اگر اين نظريه صحيح باشد، لوقا مولف اين كتاب است نه نويسنده آن. است

استفاده لوقا از منابع ديگر به اندازه نويسنده بودن او مي تواند يك مسئله . خالصه سخنراني بجاي نقل قول كلمه به كلمه اكتفا مي كند
 .اساسي باشد

 
 تاريخ نگارش

 ميالدي را 63 الي 30حدود مباحث و اختالف نظرها بر سر زمان نگارش اعمال بسيار است، اما وقايع موجود در اعمال از   .أ 
در زمان امپراتوري نرون . م65از زندان روم آزاد و و احتماأل در كشاكش جفاهاي .  م60پولس در اواسط دهه (پوشش مي دهد 

 ).دوباره دستگير و كشته شد

) 1: ( زداگر سرشت دفاعي كتاب در مورد دولت روم را در نظر بگيريم، نگارش كتاب را مي توان در دو تاريخ تخمين  .ب 
 . م73- 66شورش مربوط به يهوديان در ) 2(يا /و) آغاز جفاي نرون به مسيحيان روم. ( م64پيش از 

اگر بكوشيم توالي انجيل لوقا و اعمال را در نظر بگيريم، آنگاه تاريخ نگارش انجيل بر تاريخ نگارش اعمال اثر گذار   .ج 
، اما شرحي از آن داده نشده است، )21در لوقا (پيشگويي شده بود .  م70از آنجايي كه سقوط اورشليم توسط تيتوس در . خواهد بود

در اين صورت، تاريخ نگارش اعمال در پي آمد نگارش انجيل، مدتي پس از . باشد.  م70به نظر مي رسد كه نگارش اعمال پيش از 
 .آن تخمين زده مي شود

، آنگاه تاريخ )F.F.Bruceهنوز در زندان روم است، پولس (در صورتي كه پايان غيرمنتظره كتاب ما را ناراحت كند   .د 
 .مربوط مي شود.  م63- 58نگارش به اواخر دوره اول زنداني بودن پولس در 

 :برخي از تاريخهاي مربوط به وقايع تاريخي كه در اعمال به ثبت رسيده اند   .ه 
 

 .) م48-44، 28: 11اعمال (قحطي فرا گير در امپراتوري كلوديوس  .1

 . ) م44) بهار(، 23-12:20اعمال (آگريپا اول مرگ هيروديس  .2

 )منصوب شد.  م53، كه در 7: 13اعمال (پروكنسولي سرجيوس پولس  .3

 ])؟. [ م49، 2: 18اعمال (تبعيد يهوديان از روم توسط كلوديوس  .4

 ])؟. [ م52 يا 51 (12: 18پروكنسولي گاليو، اعمال  .5

 ])؟. [ م56 – 52، 27: 24؛ 26: 23اعمال (پروكنسولي فليكس  .6

 ])؟. [ م60-57، 27: 24اعمال (جايگزيني فليكس توسط فستوس  .7

 افسران رومي يهوديه .8

 فرمانداران  )أ 

 . م36-26پنطيوس پيالطس،  )1(

 . م37-36مارسلوس،  )2(

 . م41-37مارولوس،  )3(
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، كلوديوس، امپراتور روم. اسلوب فرمانداري در سيستم اداري روم تغيير كرد و روشي اجرايي برخود گرفت.  م41درسال   )ب 
 .شخصأ منصوب كرد. م41هيروديس آگريپاس اول را در 

 :بازسازي شد.  م66، اسلوب فرمانداري تا سال . م44پس از مرگ هيروديس آگريپاس اول در   )ج 

 آنتيوس فليكس )1(

 پورسيوس فستوس )2(

  
  هدف و ساختار

 خدمت بشارتي جهاني، از سنديت بخشيدن به رشد سريع پيروان عيسي از ريشه يهودي بهكتاب كارهاي رسوالن يكي از اهداف   .أ 
 :باالخانه دربسته به كاخ قيصر بود

 ).20- 19: 28متي (است كتاب كارهاي رسوالن  ، يعني مأموريت بزرگ 8: 1اين الگوي جغرافيايي پيرو اعمال  )1

 :گسترده شدن جغرافيايي به روشهاي گوناگون توصيف شده است )2

.  جزيره مديترانه اي ياد شده است9 شهر و 54 كشور، 32در اعمال از . استفاده از شهرهاي بزرگ و مرزهاي ملي  )أ 
 ).15: 9اعمال . ك.ر(سه شهر عمده در آن عبارتند از اورشليم، انطاكيه و روم 

را تقريبأ مي توان به دو قسمت مساوي بر اساس خدمات كتاب كارهاي رسوالن . استفاده از افراد مهم و كليدي  )ب 
:  نفر در اين كتاب ذكر شده است اما اشخاص مهم در آن عبارتند از95نام بيش از . پطرس و پولس تقسيم كرد

 .پولس، استيفان، فيليپ، برنابا، يعقوب و پطرس

دو يا سه اسلوب ادبي كه متناوبأ در اعمال به چشم مي خورد و به نظر مي رسد كه بازتابي از تالش هشيارانه   )ج 
 :نويسنده در ساختار نگارشش باشند، عبارتند از

  
   از اعداداستفاده) 3(  عبارتهاي رشد يابنده) 2(   عبارتهاي تلخيصي)1    (
  41: 3  47: 2  )در اورشليم (7: 6 – 1:1

  4: 4    14: 5  )در فلسطين (31: 9 -  8: 6
  14: 5  7: 6  )درانطاكيه (24: 12 -32: 9

  7: 6    31: 9  )صغيردرآسياي (5: 15- 25: 12
  31: 9  24: 12  )در يونان (20: 19 –6: 16
  24، 21: 11  5 :16  )در روم (31: 28 - 21: 19
  19 :20  12 :24  
    14 :1  
    19 :20  

 
 
 

ظاهراً . آشكارا مربوط مي شود به سوءتفاهمي كه در مورد مرگ عيسي در اثر خيانت بوجود آمده بودكتاب كارهاي رسوالن   .ب 
موعظه هاي پطرس، استيفان و پولس استفاده مي كند ) 1( او از ).تئوفيلوس، كه احتماأل افسري رومي بود(مخاطب لوقا غيريهوديان هستند 
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روميان دليلي . از ديد مثبت صاحب منصبان دولتي رومي در مورد مسيحيت بهره برداري مي كند) 2(تا تمهيدات يهوديان را نشان بدهد و 
 .براي ترس از پيروان عيسي نداشتند

 
 و سخنراني هاي رهبران مسيحيها  موعظه )1

 43-34: 10؛ 12- 8: 4؛ 26-12: 3؛ 40-14 :2پطرس،   .أ 

 53-1: 7استيفان،   .ب 

 29-1: 26؛ 21—1: 24؛ 6-1: 23؛ 21: 22- 40: 21؛ 25-17: 20؛ 31-22: 17؛ 42-10: 13پولس،   .ج 

 تماس با صاحب منصبان دولتي )2

 25-13: 23پنتيوس پيالتوس، لوقا   .أ 

 12، 7: 13سرگيوس پولس، اعمال   .ب 

 40-35: 16قاضيان اعظم فيليپي، اعمال   .ج 

 17-12: 18گاليو، اعمال   .د 

 )31خصوصاً آيه  (41- 23: 19مقامات ايالت افسس، اعمال   .ه 

 26: 23كلوديوس ليسياس، اعمال   .و 

 24فليكس، اعمال   .ز 

 24فستوس، اعمال   .ح 

 )32خصوصاً آيه  (26آگريپاس دوم، اعمال   .ط 

 10-7: 28پوبليوس، اعمال   .ي 
 

س يك بدعتگزار نيست بلكه با وفاداري حقايق انجيل رسوالن را هاي پطرس و پولس، آشكارا معلوم است كه پول از مقايسه موعظه )3
 !يكسان است) kerygma(حقايق اساسي دربارة عيسي . دارد اعالم مي

پولس . لوقا نه فقط از مسيحيت در برابر دولت روم دفاع مي كرد، بلكه مقصودش دفاع از پولس در مقابل كليساي غيريهوديان نيز بود  .ج 
؛ و گروههاي 13-10قرن 2 در "بزرگ رسوالن"گرايان غالطيه، يهودي(هودي مورد حمله قرار مي گرفت مكررأ توسط گروههاي ي

لوقا به هنجار بودن پولس را با نمايش آشكاراي قلب و الهيات وي در سفرها و ). گنوسي گرايان كولسي و افسس(يهوديان يوناني 
 .هايش نشان مي دهد موعظه

مال، ارائه يك كتاب آموزه اي نبوده است، اما اين كتاب عناصر موعظه رسوالن اوليه را كه آقاي هرچند مقصود از نگارش كتاب اع  .د 
C. H. Dodd آن را "Kerygma") اين عناصر به ما كمك مي كند تا دريابيم . مي خواند، بيان مي نمايد) حقايق اساسي درباره عيسي

 . مرگ و قيام عيسي را بيان مي داشتند، چه بوده استاحساس آنان در مورد اصول اساسي انجيل، خصوصأ هنگامي كه



6 

  
، از The Book of Acts, The Early Struggle for an Unhindered Gospelفرانك ستاگ در كتاب تفسير خود،   .ه 

 پيامي از يك يهودي گرايي ملي محض به) انجيل(اين نظريه دفاع مي كند كه هدف اوليه همانا جابه جا شدن پيام مربوط به عيسي 
خالصه . تمركز داردكتاب كارهاي رسوالن لوقا از نوشتن ) اهداف(تفسير آقاي ستاگ بر هدف . جهاني براي تمامي نوع بشر بوده است

، كه روشي 31: 28 در "بي پروا"آقاي ستاگ بر روي اصطالح . ارائه شده است 18- 1از تئوريهاي مختلف در صفحات و تحليل خوبي 
 بخشيدن به يك كتاب است، به عنوان كليد اصلي درك تأكيد لوقا بر انتشار مسيحيت و پيروزي آن بر تمامي غيرمعمول براي پايان

 .نمايد موانع و مرزها، تمركز مي

در يازده باب .  نيست"القدس روحاعمال "اشاره شده، اما نام آن كتاب كارهاي رسوالن  بيش از پنجاه مرتبه درالقدس روحهرچند به   .و 
 ياد شده القدس روحدر نيمه اول كتاب اول بيش از همه جا از .  نشده استالقدس روحهيچگونه اشاره اي به هاي رسوالن كتاب كاراز 

اعمال براي ). اصل آن منابع به زبان آرامي نگاشته شده بوداحتماالً ( ديگر نقل قول كرده است در اين قسمت لوقا از منابع. است
 نيست، بلكه مقصود حفظ افكارمان از ساختن القدس روحمنظور كم بها كردن مكان ! عيسي نيست به منزله اناجيل براي القدس روح

 .مي باشدكتاب كارهاي رسوالن  به طور جامع و اساسي از روي القدس روحالهيات مربوط به 

  حقايق اساسي در مورد كليساي اوليه: سرفصل ويژه
، 7- 6: 26؛ 43: 10؛ 24، 19: 3؛ 30: 2اعمال ( اكنون با آمدن عيسي كه همان مسيح موعود است، تحقق يافته اند وعده هاي خدا در عهد عتيق  .أ 

 ).19-18: 1  پطر 2؛ 12-10: 1 پطر 1؛ 2-1: 1؛ عبر 16: 3تيمو 1؛ 4- 2: 1؛ روم 22

 ).38: 10اعمال (خداعيسي را در هنگام تعميدش به عنوان مسيح موعود، مسح كرد   .ب 

 ).37: 10اعمال (ت خود را پس از تعميدش در جليل آغاز كرد عيسي خدم  .ج 

 ).38: 10؛ 22: 2؛ اعمال 45: 10مرقس (به واسطه قدرت خدا بود ) معجزات(مشخصه خدمت او انجام كارهاي نيك و به ظهور آوردن عجايب   .د 

: 8. ؛ روم23: 26؛ 39: 10؛ 11: 4؛ 18، 15-13: 3؛ 23: 2؛ اعمال 16: 3؛ يوحنا 45: 10مرقس (مسيح موعود مطابق قصد ازلي خدا برصليب شد   .ه 
 ).4:10يوحنا 1؛ 18: 3؛ 19، 2: 1پطرس 1؛ 3: 1. ؛ عبر4: 1. ؛ غال3: 15؛ 18-17: 1. قرن1؛ 34

؛ 9 :10؛ 34: 8. ؛ روم23: 26؛ 31: 17؛ 41-40: 10؛ 26، 15: 3؛ 32-31، 24: 2اعمال (او از مردگان برخيزانيده شد و به شاگردانش ظاهر گرديد   .و 
 )21، 18: 3 ؛2: 1پطرس 1؛ 16: 3. تيمو1؛ 10: 1. تسا1 به جلو؛ 12، 7-4: 15. قرن1

؛ 16: 3تيمو 1؛ 9: 10؛ 34: 8. ؛ روم36: 10؛ 13: 3؛ 36-33، 29-25: 2اعمال ( ناميد "خداوند"خدا عيسي را سرافراز و مكرم گردانيد و او را   .ز 
 ).22: 3پطرس 1؛ 1:3عبر 

 ).12: 1پطرس 1؛ 47-44: 10؛ 39-38، 18-2:14؛ 8: 1اعمال ( جماعت تازه خدا را تشكيل دهد  را بخشيد تاالقدس روحاو   .ح 

 ).10: 1تسا 1؛ 28-20: 15قرن 1؛ 17:31؛ 42: 10؛ 21-20: 3اعمال (او براي داوري و احياي همه چيزها باز خواهد آمد   .ط 

؛ 17: 1. ؛ روم20: 26؛ 30: 17؛ 48- 47، 43: 19: 3؛ 38، 21: 2اعمال  (تمامي كساني كه پيام انجيل را مي شنوند بايد توبه كنند و تعميد گيرند  .ي 
  ).21: 3پطرس 1؛ 9: 10

  
اين نمايه به عنوان اعالميه اصلي كليساي اوليه شناخته مي شد، هرچند نويسندگان مختلف عهد جديد ممكن است بخشي را ناديده گرفته يا بر 

مرقس بر اساس .  استkerygmaانجيل مرقس به تمامي، از نزديك پيرو ديدگاه پطرس از . اشندقسمتهاي ديگر در موعظه هايشان تأكيد گذاشته ب
متي و . را كتبأ در انجيلش ارائه كرده استها  او اين موعظه. سنت به عنوان بيان كننده ساختار موعظه هايي كه پطرس در روم كرد، شناخته مي شود

 .لوقا هر دو پيرو ساختار اساسي مرقس هستند



7 

 How to Read the Bible For All Its Worth. ك.ر(براي تعليم آموزه طراحي نشده است كتاب كارهاي رسوالن   .ز 
كتاب به عنوان مثال تالش براي بنا كردن الهيات طرز ايمان آوردن به مسيح از روي ). 112-94.  صصFee and Stuartنوشتة

ترتيب و عناصر ايمان آوردن به مسيح در اعمال متفاوت است؛ بنابراين روش هنجار . است كه الهياتي مردود مي باشدكارهاي رسوالن 
 .ز رساالت براي اين امر مدد جستمند چيست؟ بايد او قاعده

لوقا را از اين منظر مي نگرند كه قصدش تغيير ) Hans Conzelmann: از جمله(با اين وجود جالب است كه برخي از پژوهشگران 
دا پادشاهي خ.  به تأخير افتاده استParousiaجهت تفكر قرن اولي قريب الوقوع بودن قيامت به سمت خدمت صبورانه در برخورد با 

 .عملكرد كليسا در زمان حاضر در كانون توجه قرار مي گيرد و نه اميد به قيامت. ها را تغيير مي دهد و زندگيآمده هم اكنون با قدرت 

چرا يهوديان مسيح موعود يهود را :  آمده است مبني بر اينكه11-9. يك هدف محتمل ديگر اعمال، همان چيزي است كه در روم  .ح 
عيسي ايشان . جاي اعمال، سرشت جهاني انجيل به روشني جار زده مي شودرأ از غيريهوديان تشكيل شد؟ در جايرد كردند و كليسا اكث

 . پيام او به روم مي رسد. يهوديان او را رد مي كنند اما غيريهوديان به وي پاسخ مي دهند). 8: 1. ك.ر(را به تمامي جهان فرستاد 

مي توانند در ) پولس(و مسيحيت غيريهودي ) پطرس(دادن اين امر است كه مسيحيت يهودي اين امكان وجود دارد كه قصد لوقا نشان 
 .آنها در رقابت با هم نيستند بلكه در بشارت به جهان به هم پيوند شده اند! كنار هم به حيات و رشد خود ادامه دهند

موافقم ) 18 ص F. F. Bruce ) New International Commentaryتا آنجا كه به هدف نگارش مربوط مي شود، من با   .ط 
كتاب كارهاي گفتار به عنوان پيش) 4-1: 1(گفتار انجيل لوقا كه از آنجا كه انجيل لوقا و اعمال در اصل يك جلد كتاب بوده اند، پيش

 قرار داد و با استفاده لوقا هرچند خود شاهد عيني تمامي وقايع نبود، اما به دقت آنها را مورد بررسي و تحقيق. نيز عمل مي كندرسوالن 
 .از چهارچوب تاريخي، ادبي و الهياتي خود، بدرستي ثبتشان كرد

عيسي و ) 4: 1لوقا (بدين سان، اوقا چه در انجيل خود و چه در اين روايت، مي خواهد واقعيت تاريخي و مرجع مطمئن بودن الهياتي 
كتاب كارهاي ، كه واپسين واژه در 31: 28. ك.پروا، ربي( يافتن باشد شايد كانون توجه اعمال موضوع تحقق. كليسا را به ثبوت برساند

نوشتة Interpreting the Book of Acts . ك.ر(اين موضوع با كلمات و عبارات گوناگون به نقل درآمده است ). استرسوالن 
Walter L. Liefeldانجيل نقشه از پيش .  تازه نيستانجيل يك چاره انديشي بعدي يا يك نقشه دوم و يا يك چيز). 24-23.  صص

  ).29: 13؛ 28: 4؛ 18: 3؛ 23: 2اعمال . ك.ر(تعيين شده خداست 
  سبك
روايت تاريخي كتاب مقدسي .  پادشاهان، يك روايت تاريخي است2براي عهد جديد مانند كتاب يوشع در كتاب كارهاي رسوالن   .أ 

اينگونه روايت،  . خ نگاري يا ثبت وقايع به صورت جزء به جزء نيستنشانگر واقعيت آن است، ولي در عين حال كانون توجه آن تاري
رخدادهاي خاصي را كه شخصيت خدا، شخصيت انسانها، چگونه مي توانيم نزد خدا پارسا باشيم، و يا اينكه خدا مي خواهد ما چگونه 

 .گزيند زندگي كنيم، برمي

هدف آنها چيست، ) 1: (ر متن موضوعات زير را ذكر نمي كنندمشكل تفسير روايت كتاب مقدسي آن است كه نويسندگان هرگز د  .ب 
 :خواننده بايد در مورد سئوالهاي زير تفكر نمايد. چگونه بايد از آنچه ثبت شده تقليد كنيم) 3(حقيقت اصلي چيست، يا ) 2(

 چرا اين واقعه به ثبت رسيده است؟ )1

 دارد؟مقدس  كتابواقعه مزبور چه ارتباطي با موضوعات قبلي  )2

 قيقت الهياتي مركزي در اين واقعه چيست؟ح )3

 )واقعه قبلي يا بعدي چيست؟ آيا اين موضوع مربوط به جايي ديگر است؟(آيا متن ادبي حائز اهميت است؟  )4

 .)گاهي روايات بسياري از يك موضوع يا هدف الهياتي سخن مي گويند(متن ادبي چقدر بزرگ است؟  )5
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روايت . اغلب چيزهايي به ثبت رسيده كه ارتباط جزئي با هدف نويسنده دارد. باشدروايت تاريخي نبايد تنها مرجع يك آموزه   .ج 
اين امر كه واقعه اي رخ داده، به معني آن نيست كه . نيز باشدمقدس  كتابتاريخي مي تواند نمايانگر حقايق ثبت شده در بخشهاي ديگر 

 ).خودكشي، چند همسري، جهاد ديني، برداشتن مارها و غيره: مانند (اراده خدا براي همه ايمانداران در همه اعصار وضعيتي مشابه است

 How to: بهترين بحث كوتاه در مورد چگونگي تفسير روايت تاريخي را مي توان در كتاب گوردون في و داگالس استوارت  .د 

Read the Bible for All Its Worth يافت112-94 و 93-78 صفحات  . 

  يخي تارةفهرست كتب مربوط به زمين
اين فهرست توسط آقاي . كتابهاي جديد در مورد اعمال در زمينه قرن اولي آن توسط پژوهشگران سبكهاي باستاني منتشر شده اند  
  .مينتر ويرايش شده است. بروس ام

 The Book of Acts in Its Theological Setting  .أ 
 The Book of Acts in Its Graeco-Roman Setting  .ب 
 The Book of Acts and Paul in Roman Custody  .ج 
 The Book of the Acts in Its Palestinian Setting  .د 
 The Book of Acts in Its Diaspora Setting  .ه 
 The Book of Acts in Its Theological Setting  .و 

  :كتابهاي زير نيز بسيار مفيد هستند
١. A. N. Sherwin-White, Roman Society and Roman Law in the New Testament 
٢. Paul Barnett, Jesus and the Rise of Early Christianity 
٣. James S. Jeffers, The Greco-Roman World  

  ) مقدمهviصفحه . ك.ر(قرائت نوبت اول 
هر يك از ما مي . مي كنيدمقدس  كتاب مطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسيري هستيد كه از راهنمايكتاب حاضر يك تفسير   

شما نمي بايست . نقش اول را داريدمقدس  كتاب در تفسير القدس روحو مقدس  كتابشما، . ايد در نوري كه پيشارويش قرار گرفته گام برداردب
س  كتابر از اين وظيفه شانه خالي كنيد و فقط آن را بر دوش مفسبگذاريدمقد.  

  .موضوع مركزي كتاب را به زبان خود بازگو كنيد. نيدرا در يك نشست بخوامقدس  كتابتمامي كتاب مورد نظرتان از   

 موضوع كل كتاب  .1

 )سبك(روش نگارش  .2

  )مقدمه vi-vii صفحات »راهنماي مطالعه درست كتاب مقدس«از روي (قرائت نوبت دوم 
ا بايد در نوري كه فرارويش هر يك از م. هستيدمقدس  كتاب مطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خودتان از راهنماياين يك تفسير 

نبايد از زير اين بار شانه خالي كنيد و آن را بر .  در اين تفسير نقش اول را ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . قرار دارد گام بردارد
  .دوش مفسر بيندازيد

عات اصلي را نشانه بگذاريد و هر موضوع را در يك موضو. را براي دومين بار در يك نشست بخوانيدمقدس  كتابتمامي كتاب مورد نظر از 
  .جمله ساده بيان كنيد

 موضوع بخش ادبي نخست .١

 موضوع بخش ادبي دوم .٢

 موضوع بخش ادبي سوم .٣

 موضوع بخش ادبي چهارم .۴

 ...الي آخر .۵
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  1 فصل كارهاي رسوالن
  ∗هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

NJB  TEV  NRSV  NKJV  UBS4 
  گفتار پيش  مقدمه   قيامقدمه؛ مسيحم  گفتارپيش  مقدمه

1 :1-5  1 :1-5  1 :1-5  1 :1-3  1 :1-5  
    القدسوعده روح     

عيسي به آسمان باال برده   صعود
  شود مي

  صعود عيسي مسيح  8-4: 1  صعود

1 :6-8  1 :6  1 :6-11    1 :6-11  
عيسي به آسمان صعود     7-9: 1  

  كند مي
  

1 :9-11      1 :9-11    
  انتخاب جانشين يهودا  دعا در باالخانه   شاگرد12اجتماع   شين يهوداجان  گروه رسوالن

1 :12-14  1 :12-14  1 :12-14  1 :12-14  1 :12-14  
    انتخاب متياس      جانشين يهودا

1 :15-20  1 :15-17  1:15-26  1:15-26  1:15-26  
  1 :18-19        
  1 :20        
1 :21-22  1 :21-22        
1 :23-26  1 :23-26        
  

  ) مقدمهvii  صفحه»خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (ت دور سوم قرائ
  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف

هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 
نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . مپيشارويمان قرار دارد، گام برداري

  .بيندازيدمقدس  كتاب

                                                            

اي  هاي امروزي به گونه هركدام از ترجمه. كنند ود نقش بسيار مهمي را در فهم مقصود نويسندة اصلي ايفا ميها الهام الهي نيستند، با اين وج بندي اگرچه پاراگراف ∗
هاي  وقتي كه ترجمه. اي متفاوت و به روشي ويژة خودش اين كار را انجام داده است هر ترجمه به گونه. اند بندي و فصل اول را خالصه كرده ها را تقسيم متفاوت، پاراگراف

  .كنند بندي آيات و موضوعات كدام ترجمه به نوعي شما را در درك كالم خدا كمك مي كنيد، شايسته است از خودتان بپرسيد كه تقسيم مقدس را مطالعه مي تلف كتابمخ
سپس . آن را تشخيص دهيد) هاي راگرافو پا(مقدس، لطفاً ابتدائاً متن كالم خدا را مطالعه كنيد و تالش نماييد كه موضوع  هاي كتاب در مطالعة هر يك از بخش

به ياد . توانيم كالم خدا را به راستي درك نماييم تنها زماني كه منظور و منطق نويسندة اصلي را درك كنيم، مي. مقايسه كنيد) امروزي(هاي مدرن  برداشت خود را با ترجمه
خدا، هيچگونه  القدس را بصورت مكتوب براي ما نوشتند و ما حق نداريم كه در اصل متن كالم  روحخدا، تنها كساني بودند كه الهام باشيد كه نويسندگان اصلي كالم داشته

  . خوانندگان كالم وظيفه دارند كه حقيقت اين كالم الهامي را درك كرده، در زندگي روزمرّة خود، آن را بكار ببرند. تغيير و يا اصالحي انجام دهيم
  .اند حات تكنيكي و مختصر شده، در ضمائم يك، دو، سه، و چهار توضيح داده شدهلطفاً توجه بفرماييد كه تمام اصطال
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. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد
هر پاراگراف يك و تنها .  خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشدپاراگراف بندي الهام

  .يك موضوع اصلي دارد
 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4

  ها  واژگان و عبارتةمطالع

 مي "درست كردم"ي نامشخص مياني اخباري است و ترجمه تحت اللفظي آن  اين يك فعل ماض»نوشتم... من در اولين نامه خود  «1: 1
 در يوناني براي "كتاب"اصطالح ).  مقايسه كنيد2-1: 1 را با اعمال 4-1: 1لوقا (لوقا آشكارا نويسنده دو كتاب انجيل لوقا و اعمال است . باشد

اين واژه در خود به طور ضمني نشان مي داد كه دستكم سه نگاشته در ) كيعني در يوناني كالسي(از لحاظ فني . روايت تاريخي به كار مي رفت
. يقينأ امكان دارد كه از پايان غيرمعمول اعمال بتوان چنين برداشت كرد كه نقشه لوقا اين بود كه كتاب سومي را نيز بنويسد. ميان بوده است

احتماأل توسط لوقا به ) تيموتائوس و تيطس2تيموتائوس، 1(ني مي خوانيم برخي از متألهين حتي بر اين باورند كه آنچه ما اكنون رساالت شبا
  .نگارش درآمده اند

: توان آن را چنين ترجمه كردمي). فيلوس(محبت برادرانه ) 2(و ) تئوس(خدا ) 1(اين نام تشكيل شده است از  "تئوفيلوس" 
  ."محبوب خدا"، يا "دوست خدا"، "دوستدار خدا"

و ) 25: 26؛ 3: 24؛ 26: 23اعمال . ك.ر( مي توانست عنواني محترمانه براي يك صاحب منصب رومي باشد 3: 1ر لوقا  د"عاليجناب"عنوان 
. او را مي توان باني اصلي نگارش، رونوشت برداري و انتشار دو كتاب لوقا برشمرد. احتماأل مربوط مي شد به رتبه چابك سواران در جامعه رومي

 .، آمده كه پسر عموي دوميتن بودT.Flavius Clemens در سنتهاي كليسا، نام وي

 كارهايي كه عيسي كرد، "همه": شگفت انگيز است كه لوقا مي گويد.  رجوع به انجيل لوقا است"تمام كارها و تعاليم عيسي از ابتدا" 
 .يار گزينشي عمل كرده انددر انتخاب آنچه در مورد زندگي و تعاليم عيسي بس) مانند ساير اناجيل هم نظر(زيرا انجيل لوقا 

  : چند واژة يوناني مختلف براي توصيف صعود عيسي به آسمان به كار برده شده است» برده شدآسمان به... كه  تا روزي  «2: 1
1. analambanō براي 11، 9: 2پادشاهان 2، كه در ترجمه هفتاد )16: 3تيمو 1. ك.، ر22، 11، 2: 1اعمال (، برداشته شدن 

 .58: 2مكابيان 1 به آسمان نيز به كار رفته است و همچنين مورد مشابه در انتقال ايليا

2. epairō 9: 1اعمال (، باال كشيدن، باال بردن، افراشتن( 

3. analēpsis ،) 1، شكلي از شماره 51: 9لوقا( 

4. diistēmiجدا شدن ، 

5. anabainō 62: 6يوحنا (، صعود كردن( 

  5-1: 1اعمال : متن مژده براي عصر جديد
القدس دستورات الزم را به رسوالن  كه به وسيلة روح  تا روزي2 ابتدا تئوفيلوس عزيزم، من در اولين نامة خود دربارة تمام كارها و تعاليم عيسي از1

بارها به  او پس از مرگ، با داليل بسيار، خود را زنده، به اين افراد نشان داد و مدت چهل روز3: شد به تو نوشتم برگزيدة خود داد و به آسمان برده
اورشليم را ترك نكنيد بلكه در انتظار «: ايشان گفت بهوقتي او هنوز در بين آنان بود 4. وگو كرد ايشان ظاهر شد و دربارة پادشاهي خدا با آنها گفت

 ».القدس تعميد خواهيد يافت بعد از چند روز شما با روح داد، اما يحيي با آب تعميد مي5. شما گفته بودم، باشيد آن وعدة پدر، كه در خصوص آن به
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 به پايان مي رسد، ولي يكي از سه متن كه بعدأ به آن اضافه شده 8: 16انجيل مرقس در . ده استدر اناجيل متي و مرقس اين واقعه به ثبت نرسي
 ).analambanō( شرح مي دهد 19: 16است رخداد مزبور را در 

در عهد . ، كه شخصيت حائز اهميت در اعمال است، ياد شده»القدس روح« اين نخستين باري است كه از »القدس به وسيله روح« 
ساخت، اما هيچ اشاره اي به شخصيت داشتن وي نشده  را عملي مي) يهوه(ه  و ه  نيرويي بود كه قصد و ارادة ي)ruach(» روح خدا «عتيق،
 .اما در عهد جديد شخصيت و تشخص روح به طور كامل به تحرير درآمده است). يكتاپرستي عهد عتيق(است 

 )29: 3؛ مرقس 31: 12متي (مي توان به او كفر گفت  .١

 )26: 14؛ يوحنا 12: 12لوقا (او تعليم مي دهد  .٢

 )26: 15يوحنا (او شهادت مي دهد  .٣

 )15-7: 16يوحنا (او مجاب و راهبري مي كند  .۴

 )14: 1، افس hos( خطاب شده است "او" .۵

 )30: 4افس (غمگين مي شود  .۶

 )19: 5تسا 1(مي توان خاموشش ساخت  .٧

  )33-32: 2تثليث در : نگاه كنيد به سرفصل مخصوص( گويند متون معتقدان به تثليث در مورد سه شخص نيز سخن مي
 19: 28متي  .١

 14: 13 قرن 2 .٢

 2: 1  پطر 1 .٣

  . با عملكرد انسان پيوند داردالقدس روح
 28: 15اعمال  .١

 26: 8. روم .٢

 11: 12قرن 1 .٣

 30: 4افس  .۴

 15: 5تسا 1 .۵

، بلكه فصلي تازه در كار او القدس روح نه شروع كار روز پنطيكاست. بر نقش روح تأكيد شده استكتاب كارهاي رسوالن از همان ابتداي 
لوقا كليسا را براي فصلي تازه از . تعميد او نيز نه آغاز كار روح بلكه فصلي تازه از كار او بود.  را در خود داشتالقدس روحعيسي همواره . بود

ت موثر است و محبت خداي پدر، بخشش و احياي  همچنان قدرالقدس روحعيسي همچنان كانون توجه است، . خدمت موثر آماده مي سازد
 !تمامي نوع بشر به شباهت او هدف اصلي مي باشد

 8: 1 و اعمال 20-18: 28، اما ذكر آنها در متي نشده ندكه درانجيل لوقا ثبت   اشاره به اطالعاتي است»داد...دستورات الزم را « 
 .آمده است

برخي از پژوهشگران آن را . در وجه وصفي است) در ظاهر مجهول و در معني معلوم(ماضي غير معين مياني » داد...دستورات الزم« 
هر . بشارت و بلوغ مسيحي)1: (كليسا عملكردي دوجانبه دارد). 49: 24 يا لوقا 47-45: 24؛ لو 20-19: 28متي . ك.ر( مي دانند 8: 1اشاره به 

اورشليم را "ساير پژوهشگران اين كلمه را اشاره به ) 2. (رت و تجهيز خدا باشدايماندار به مسيح بايد براي نايل آمدن به اين دو، منتظر قد
 ).49: 24؛ لوقا 4آيه . ك.ر ("ترك نكنيد، بلكه منتظر آن وعده پدر باشيد

 . نگاه كنيد13: 1 به جدول اسامي رسوالن در »رسوالن« 
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معموأل در عهد عتيق اين فعل به . معنا به كار رفته استدر دو ) ، ماضي نامعين اخباريeklegō(» برگزيده« كلمة :»برگزيدة خود« 
در اينجا به نظر مي رسد كه هر دو معنا در . خدمت اشاره دارد نه به نجات، اما در عهد جديد به طور معمول به نجات روحاني اشاره مي كند

 ).13: 6لوقا . ك.ر(مد نظر است 

 اشاره به سه بار ظاهر شدن عيسي در اتاق باالخانه به تمامي آن گروه در يكشنبه  احتماالً»خود را زنده به اين افراد نشان داد «3: 1
قيام عيسي براي اثبات حقانيت انجيل نقش ). 8-5: 15. قرن1. ك.ر(شبهاي پياپي است، اما مي تواند به ساير ظاهر شدنها نيز اشاره داشته باشد 

در زير ). 19،20-12: 15قرن 1؛ و خصوصأ 31: 17؛ 30،33،34،37: 13؛ 40: 10؛ 35: 5؛ 10: 4؛ 15،26: 3؛ 24،32: 2. ك.ر(تعيين كننده اي دارد 
 Paul نوشتة Jesus and the Rise of Early Christianity، كتاب185جدولي از ظاهر شدنهاي عيسي پس از قيام آمده كه از صفحه 

Barnettبرداشت شده است .  
   قرنتيان1  لوقا  متي  يوحنا

  در اورشليمظاهر شدن مسيح 
        )15: 20يو (مريم 

      )9: 28متي (زنان   
  )5: 15قرن 1(قيافا   )34: 24لو(شمعون     
    )15: 24لو (دو نفر در راه عموآس     
  )15:5قرن 1(دوازده   )36: 24لو(شاگردان     

        )17: 20يو (ده شاگرد 
        )26: 20يو(يازده شاگرد

  هاي عيسي در جليل ظاهر شد ن
؛ 6: 15قرن1( ايماندار 500از بيش       

 ) 20-16: 28احتماالً مربوط به متي 
  )15:7قرن1(يعقوب       

        )1: 21يو(هفت شاگرد 
      )20-16: 28متي(شاگردان   

  هاي عيسي در اورشليم ظاهر شدن
  )7: 15قر1(همة رسوالن   )51-50: 24لو(صعود     
 
  

1 :3    
NASB, NRSV, 

NIV 
  »با داليل بسيار«

NKJB  » بسيار] غيرقابل انكار[به داليل«  
TEV  »بارهاي زياد به روشهايي مستدل و بال ترديد«  
NJB  »با براهين بسيار«  

بحث قابل مالحظه اي در مورد اصطالحات به كار رفته ادبيات يوناني .  در عهد جديد فقط در همين يك جا به كار رفته استtekmērionواژة 
 آمده كه در آن عبارت Moulton and Milligan نوشتة The Vocabulary of the Greek Testament كتاب 628در صفحه 

 . نيز آمده است24: 3 و سوم مكابيان 3: 19؛ 11: 5اين اصطالح در كتاب حكمت سليمان . ارائه شده است» شواهد مدلل«مزبور به معناي 
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رنج بردن مسيح موعود در عهد ). 23: 1قرن 1. ك.ر( را مي پذيرفتند  ايمانداران يهودي با سختي زياد اين جنبه از انجيل»پس از مرگ« 
اين يك تصديق اكيد الهياتي ).  را مورد توجه قرار دهيد47-45: 24؛ و لو 53؛ اش 22؛ مز 15: 3. پيد. ك.ر(عتيق مورد اشاره قرار گرفته است 

 ).13: 2به عنوان مخصوص در . ك.؛ رkerygma(بر موعظه رسوالن بود 

؛ 15: 22؛ 25: 17؛ 22: 9لوقا . ك.ر(براي اشاره به صليب عيسي استفاده مي كند ) رنج بردن (paschō اغلب از مصدر فعال ماضي نامعين لوقا
  ).31: 8. ك.ر(احتمال دارد لوقا اين اسلوب را از انجيل مرقس برگرفته باشد ). 3: 17؛ 16: 9؛ 18: 3؛ 3: 1؛ اعمال 46، 26: 24

اما اينها تنها چند .  در عهد جديد ده يا يازده روايت از ظاهر شدن عيسي پس از قيام به ثبت رسيده است»اهر شدبارها به ايشان ظ« 
 .ظاهرأ عيسي در طي اين دوره مي آمد و مي رفت، ولي نزد گروهي ماندگار نبود. نمونه هستند و فهرست قطعي به ما نمي دهند

در اينجا چهل روز، مربوط به .  دوره زماني نامشخص بلندتر از يك ماه قمري است اين يك اصطالح عهد عتيقي براي يك»چهل روز« 
از آنجا . لوقا تنها منبع اين اطالعات است. است) يعني ميان يك دوره پنجاه روزه(زماني ميان جشنهاي ساليانه يهود يعني عيد فصح و پنطيكاست 

، بايد دليل ديگري براي )اشاره اي به آن نمي كنند. يحي نيز تا قرن چهارم منويسندگان مس(كه تاريخ صعود عيسي يك مسئله اساسي نيست 
اين رقم مي تواند مربوط به ماندن موسي بر كوه سينا، سالهاي سرگرداني اسرائيل در بيابان، زمان آزمايش . آوردن اين رقم وجود داشته باشد

 .ست كه تاريخ مذكور به خودي خود يك مسئله اساسي نيستعيسي باشد و يا دليل ديگري كه برما آشكار نيست، اما بديهي ا

 ناستيكها مدعي بودند كه عيسي اطالعات رمزي و سري را براي آن گروه در دوره »وگو كرددربارة پادشاهي خدا با آنها گفت« 
ري كه به عموآس مي رفتند، روايت همراه شدن عيسي با دو نف. يقينأ اين يك ادعاي كذب است. ميان فصح و پنطيكاست آشكار مي ساخت
ها و متنهاي مربوط به زندگي، گوييبه زعم من، عيسي شخصأ به رهبران كليسا از عهد عتيق، پيش. نمونه خوبي از تعاليم پس از قيام عيسي است

  .پادشاهي خدا كه در زير آمده رجوع كنيد: به عنوان خاص. مرگ، قيام و بازگشت دوباره خود را نشان مي داد

    پادشاهي خدا: عنوان خاص
؛ 15: 43.؛ اش3: 95؛ 18: 89؛ 4: 44؛ 10: 29؛ 9-7: 24؛ 16: 10.؛ مز7: 8.سمو1. ك.ر( در عهد عتيق به عنوان پادشاه اسرائيل )يهوه(ه  و ه ي

ادشاهي خدا با قدرت و رهايي پ.) م. ق6-4(با تولد عيسي در بيت لحم ). 6: 2.مز. ك.ر(و مسيح موعود پادشاه آرماني قلمداد مي شد ) 4،6: 44
يحيي تعميد دهنده نزديك بودن پادشاهي را عالم ). 36-17: 36.؛ حز34-31: 31.ار. ك.عهد جديد، ر(جديدي به داخل تاريخ بشريت راه يافت 

: 4متي. ك.ر(د عيسي به روشني تعليم مي داد كه پادشاهي خدا در شخص او و تعاليمش حضور دار). 15: 1؛ متي2: 3متي . ك.ر(مي داشت 
با اينحال اين پادشاهي ). 21: 17؛ 16: 16؛ 32-31: 12؛ 20: 11؛ 9،11: 10؛ لوقا 34: 12؛ مرقس19: 16؛ 28: 12؛ 12-11: 11؛ 7: 10؛ 35: 9؛ 17،23

  ).18، 16: 22؛ 31: 21؛ لوقا1: 9؛ مرقس29: 26؛ 14: 24؛ 28: 16متي. ك.ر(مربوط به آينده نيز مي شود 
اين موضوع مشترك، تعاليم عيسي درباره سلطنت .  برخورد مي كنيم"پادشاهي خدا": ر اناجيل مرقس و لوقا به عبارتدر موارد هم نظ  

انجيل متي .  نيز انعكاس يافته است6:10اين امر در دعاي عيسي در متي . كنوني خدا در قلب انسانهاست كه روزي در تمامي زمين به كمال مي رسد
، در حاليكه مرقس و لوقا براي غيريهوديان )پادشاهي آسمان(شد، عبارتي را به كار مي برد كه در آن نام خدا آورده نشود كه براي يهوديان نگاشته 

  .نوشتند و هر دو از نام خدا در اين عبارت استفاده كردند
آمدني پرجالل، نظامي ، به  كه –كانون توجه عهد عتيق فقط بر يك آمدن مسيح خدا . دليل وجود تنش مزبور دو بار آمدن مسيح بود

دو عصر يهود .  آمد9: 9 و شاه فروتن زكريا53 بود، اما عهد جديد نشان مي دهد كه او نخستين بار به عنوان خادم رنج كشيده اشعيا -جهت داوري
 كند، اما روزي بر تمامي عيسي در حال حاضر در قلب ايمانداران سلطنت مي. يعني عصر شرارت و عصر جديد عدالت بر روي هم قرار گرفته اند

 "آنچه در حال حاضر وجود دارد"ايمانداران در ميانه . او به همان گونه اي كه در عهد عتيق پيشگويي شد، خواهد آمد. خلقت سلطنت خواهد نمود
 نوشتة Stuart’s How to Read the Bible For All Its Worth. ك.ر( پادشاهي خدا زندگي مي كنند "آنچه هنوز واقع نشده"و 

Gordon D. Fee and Douglas134-131. صص( 
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1 :4    
NASB »آنان را جمع كرد«  
NKJV  »چون با ايشان جمع شد«  
NRSV  »وقتي او هنوز در بين آنان بود«  

TEV  »چون آنان گرد هم آمدند«  
TEVa »درحاليكه با ايشان مي بود«  

TEVb, NIV »درحاليكه با ايشان غذا مي خورد«  
NJB, KNOX  »در حاليكه با ايشان سر سفره بود«  

اصطالح .  ظاهر شدنهاي عيسي را به عنوان نمونه اي از ظاهر شدنها و داليل بسيار ديگر مورد استفاده قرار مي دهند يكي از5-4آيات 
sunalizamenosامالي متفاوت، معني را تغيير مي دهد.  را مي توان به گونه هاي متفاوت هجي كرد.  

 گردهمايي/ جمع- بلند aحرف  .1

 )»با نمك«:  تحت اللفظيبه طور( غذا خوردن با – كوتاه  aحرف  .2

  ماندن با–) تركيبي (Auحرف  .3

شرح مي دهد كه عيسي با گروه رسوالن غذا خورد، كه بر بدن ) 21يوحنا.ك.ر (43-41: 24مشخص نيست منظور كدام بوده است، ولي لوقا 
 ).3آيه .ك.ر(قيام كرده او داللت داشت 

بخش اول كتاب كارهاي رسوالن، مرور بخش پاياني انجيل لوقا .  شده است درج49: 24 اين فرمان در لوقا »اورشليم را ترك نكنيد« 
 . اي متصل به يكديگر فكر كند كند تا به دو كتاب به گونه است، كه به خواننده كمك مي

 . مربوط مي سازد32 -28: 2 پطرس اين عبارت را به پيشگويي آخرت شناسي يوئيل21-16: 2 در »باشيد... در انتظار وعده پدر« 
عيسي ). 33: 2؛ اعمال 49: 4لوقا . ك.ر( برمي شمارد القدس روح را همانا "وعده پدر"لوقا مشخصأ . آنان ده روز تا پنطيكاست منتظر ماندند

اما اين امكان وجود دارد كه لوقا وعده پدر را فقط يك چيز نمي .  سخن گفته بود16-14پيشتر از اين با ايشان درباره آمدن عيسي در يوحنا 
. ك.ر(، بلكه وعده نجات اسرائيل در شخص مسيح را در عهد عتيق نيز جزء همين وعده برمي شمرد )القدس روحيعني فقط آمدن (نداشت پ

 ).6: 26؛ 23،32: 13؛ 39: 2اعمال

»  پسر«عنوان ملت اسرائيل اغلب به ) 1: ( عهد عتيق نخستين بار از استعاره خانوادگي خصوصي پدر در مورد خدا استفاده مي كند»پدر« 
حتي پيش از آن در تثنيه تمثيل خدا به عنوان پدر مورد استفاده قرار گرفته ) 2(؛ )17: 3.؛ مال1: 11هوشع . ك.ر(توصيف مي شود ) ه و ه ي(يهوه 
. صريح شده و در مز ت13: 103.اين تمثيل در مز) 4(توصيف شده است؛ » پدر«و خدا » فرزندان او« اسرائيل 6-5: 32در تثنيه ) 3(؛ )31: 1(است 

؛ اسرائيل به عنوان پسر، خدا 8: 63؛ 2: 1. اش. ك.ر(در كتابهاي انبيا اين استعاره امري رايج است ) 5(به پيش رفته است؛ و ) پدر يتيمان (5: 68
 ).9: 31؛ 4،19: 3.؛ ار8: 64؛ 16: 63به عنوان پدر، 

بازتاب ) Pater(برمي خوريم، واژة يوناني پاتر » پدر«ياري از جاها وقتي به عيسي به زبان آرامي سخن مي گفت، اين بدان معناست كه در بس
منعكس كننده صميميت عيسي با پدر است؛ آشكار كردن اين » بابا«اين اصطالح خانوادگي ). 36: 14. ك.ر(است ) Abba(واژه آرامي اَبا 

در عهد عتيق ) ه و ه ي(به ندرت به جاي يهوه » پدر«اصطالح . يمي باشيمصميميت براي شاگردانش ما را نيز دلگرم مي سازد تا با پدر آسماني صم
، اما عيسي به كرّات و به گونه اي فراگير آن را به كار مي )در ادبيات عالمان ديني يهود نيز اغلب وجود ندارد(مورد استفاده قرار گرفته است 

  ).9: 6متي . ك.ر(به واسطه مسيح است اين يك مكاشفه عمده در ارتباط جديد ايمانداران با خدا . گيرد
خدمت يحيي تعميد دهنده را )  28-8،19-6: 1؛ يوحنا 17-15: 3؛ لوقا 8-2: 1؛ مرقس 12-1: 3متي . ك.ر( هر چهار انجيل »يحيي «5: 1

 او حائز اهميت است زيرا مانند نام. بود» هدية يهوه«يا » يهوه رئوف است«نام مختصر شده اسم عبراني يوحانان به معني » يحيي«. بازگو مي كنند
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نبي ديگري پس از مالكي در . يحيي آخرين نبي عهد عتيق محسوب مي شد. تمامي اسامي كتاب مقدسي، به هدف خدا از زندگي او اشاره دارد
 . گرديدحضور او به خودي خود موجب هيجان روحاني عظيمي در ميان قوم اسرائيل. در اسرائيل ظهور نكرده بود. م. ق430حوالي 

 ةاگر كسي از زمين.  تعميدگرفتن يكي از آيين رايج در ميان يهوديان قرن اول و دوم، البته فقط در مورد جديدااليمانان بود»تعميد با آب« 
 در آب، در تعميد با فرو رفتن) 2(ختنه، اگر مرد بود؛ ) 1: (داد خواست كامأل فرزند اسرائيل محسوب شود، بايد سه تكليف انجام مي غيريهودي مي

ها، ظاهراً تعميد يك هاي مختلف قرن ول فلسطين، مانند اسين در فرقه. در صورت امكان، گذرانيدن يك قرباني در معبد) 3(حضور سه شاهد؛ و 
دي از طهارت به عنوان نما) 1: (هاي اين آيين تشريفاتي شستشو بدين شرح بود اما در ميان يهوديان به طور كل، زمينه.  رايج و مكرر بودةتجرب

 ).15. ؛ الو10: 19خروج . ك.ر(دادند  به عنوان يك آيين معمول كه كاهنان انجام مي) 2(؛ و )16: 1.اش. ك.ر(روحاني 

؛ لوقا 11: 3آرايه مفعولي آن مي توان به خاطر متي . اين يك مضارع مفعولي اخباري است»  تعميد خواهيد يافتالقدس روحشما با « 
: 3متي .ك.يعني به عنوان يك وسيله، ر(باشد » توسط«، يا »با«، »در« مي تواند به معني νεحرف اضافه يوناني . داشته باشد به عيسي اشاره 16: 3

در اين مضمون، وعده القاي قدرت روحاني براي ) 2(يا ) 13: 12.قر1.ك.ر(مسيحي شدن، ) 1: (منظور اين عبارت مي تواند دو واقعه باشد). 11
 ).33: 1؛ يوحنا 17-16: 3؛ لوقا 8: 1؛ مرقس 11: 3متي .ك.ر(ميد دهنده اغلب از خدمت عيسي با اين عبارت ياد مي كرد، يحيي تع. خدمت موثر

) "توسط" يا "در"يا (تعميد او با .  را تأسيس خواهد كردالقدس روحمسيح موعود عصر جديد . اين تعميد در تقابل با تعميد يحيي قرار دارد
در ميان فرقه هاي مسيحي بحثهاي فراواني در اين مورد وجود داشته است كه اين امر به چه رخدادي در تجربه مسيحي .  خواهد بودالقدس روح

من شخصأ معتقدم كه اين . بخشي پس از نجات، يعني نوعي بركت ثانوي قلمداد مي كنندبرخي آن را اشاره به تجربه قدرت. اشاره مي كند
من پرشدنها و تجهيزشدنهاي بعدي را انكار نمي كنم، اما معتقدم كه فقط يك تعميد ). 13: 12.قر1. ك.ر(تعميد اشاره به مسيحي شدن دارد 

اين ). 12: 2.؛ كول5: 4.؛ افس4-3: 6.روم. ك.ر(روحاني اوليه در مسيح وجود دارد كه در آن ايمانداران با مرگ و قيام مسيح يكي مي شوند 
  : عبارتند ازالقدس روحچنانكه من برداشت مي كنم، اعمال .  توصيف شده است11-8: 16 در يوحنا القدس روحكار آغازين 

 الزام به گناه .1
 آشكار كردن حقيقت درباره مسيح .2
 راهبري به پذيرش انجيل .3
 تعميد دادن در مسيح .4
 الزام ايمانداران در هنگام تكرار گناه .5
 ايماندار را به شباهت مسيح درآوردن .6

اين عيد به يادبود . به عيد يهود يعني پنطيكاست است كه هفت هفته پس از فصح برگزار مي شد اين اشاره اي »بعد از چند روز« 
 ).10: 16؛ تثنيه 22: 34؛ خروج 31-15: 23.الو. ك.ر(مالكيت خدا بر محصول گندم بود و پنجاه روز پس از فصح برپا مي گرديد 

ظاهراً .  اين عمل يا مكررأ در گذشته انجام شده يا آغاز انجام آن بوده است اين زمان ماضي غير كامل نشان مي دهد كه»از او پرسيدند «6: 1
  .شاگردان اين سئوال را بارها پرسيده بودند

  11-6: 1اعمال : متن مژده براي عصر جديد
» رسيده است كه تو بار ديگر سلطنت را به اسرائيل بازگرداني؟ خداوندا، آيا وقت آن«: كه همه دور هم جمع بودند از او پرسيدند پس هنگامي6
القدس بر شما  روح اما وقتي 8. ها و زمانهايي را كه پدر در اختيار خود نگه داشته است، بدانيد تاريخندارد، كه  براي شما لزومي«عيسي پاسخ داد 7

كه عيسي اين را  همين9» .ترين نقاط عالم شاهدان من خواهيد بود تا دورافتاده نازل شود قدرت خواهيد يافت و در اورشليم و تمام يهوديه و سامره و
رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان  مي كه او هنگامي10. كردند، باال برده شد و ابري او را از نظر ايشان ناپديد ساخت ميكه همه نگاه  حالي گفت، در

 كنيد؟ همين ايد و به آسمان نگاه مي اي مردان جليلي، چرا اينجا ايستاده«: پرسيدند و11 ايستادند دوخته شده بود، دو مرد سفيدپوش در كنار آنان

 ».دوباره به همين طريق باز خواهد گشت پيش شما به آسمان باال برده شد، همان طوري كه باال رفت و شما ديديد،عيسي كه از
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 مي تواند به مفهومي كلي به كار رود يا در مفهوم الهياتي پيشرفته مورد استفاده قرار )kurios(» خداوند« اصطالح يوناني »خداوند« 
كاربرد ). 38، 36: 9يوحنا . ك.ر(باشد » انسان كامل-خدا«يا » شوهر«، »مالك«، »سرور«، »جناب«، »آقا«ند به معني اين اصطالح مي توا. گيرد

بود » بودن«خاست كه شكل متعدي فعل عبري ه، برمي و ه از اكراه يهوديان در تلفظ نام خداي عهد، ي) adon: عبري(عهد عتيقي اين اصطالح 
) 11: 5؛ تثنيه 7: 20خروج . ك.ر(» نام مرا براي مقاصد شريرانه بر زبان مياور«:  شكستن فرمان اول كه مي گفتآنان از). 14: 3خروج . ك.ر(

پس واژه عبري . بنابراين، چنين مي انديشيدند كه اگر اين نام را بر زبان نياورند، آن را به مقصد شريرانه و بيهوده به كار نخواهند برد. بيم داشتند
adonآن كردند كه مترادف واژه يوناني  را جايگزين kurios) نويسندگان عهد جديد از اين اصطالح براي توصيف الوهيت . بود) خداوند

 1؛ 13-9: 10. روم. ك.ر(اعتراف ايمان عمومي و فرمول تعميد كليساي اوليه بود » عيسي خداوند است«عبارت . كامل مسيح استفاده كردند
 ).11: 2. ؛ فيل3: 12. قرن

 آنها همچنان ديدگاهي كامأل ملي گرايانه يهودي »وقت آن رسيده است كه تو ديگر سلطنت را به اسرائيل بازگردانيآيا « 
 .احتماأل درباره موقعيت اداري خود نيز سئوال مي كردند). 21: 24؛ 11: 19؛ لوقا 11: 6؛ هوشع 7: 33. ؛ ار7: 14. مز. ك.ر(داشتند 

در اينجا مي خواهم بخشي از تفسير خود درباره مكاشفه را كه درباره همين . ث و مجادله هاي فراوان استاين سئوال الهياتي همچنان موجب بح
  :مسئله است، در زير بياورم

انبياي عهد عتيق درمورد احياي سلطنت يهوديان در فلسطين به مركزيت اورشليم پيش گويي مي كنند و مي گويند تمامي ملتهاي روي «
اما اين موضوع هرگز در كانون توجه رسوالن عهد جديد . خدمت پادشاهي كه از نسل داود است جمع خواهند شدزمين براي ستايش و 

؟ آيا نويسندگان عهد جديد وقايع تعيين كننده زمان آخر را از )19-17: 5متي . ك.ر(آيا عهد عتيق الهام خدا نيست . واقع نشده است
  قلم انداخته اند؟

  : درمورد آخر زمان از اين قرارندمقدس  كتابمنابع گوناگون اطالعاتي 
 انبياي عهد عتيق .1
 )12- 7؛ دانيال 39-37. حز. ك.ر(نويسندگان مكاشفه اي  .2
 )خنوخ1مانند (نويسندگان يهودي دوران سكوت ميان دو عهد كتابهاي مكاشفه اي غير كانوني  .3
 )21؛ لوقا 13؛ مرقس 24متي . ك.ر(شخص عيسي مسيح  .4
 )2. تسا2؛ 4. تسا1؛ 5قر 2؛ 15. قر1. ك.ر(نوشته هاي پولس  .5
  )كتاب مكاشفه(نوشته هاي يوحنا  .6

 اگر نه، چرا؟ مگر تمام اينها زمان آخر را تعليم مي دهند؟) نگاري، اشخاصوقايع؛ تاريخ(آيا تمامي اينها به روشني تمامي دستور كار 
  الهامي نيستند؟ ) العهدي يهود به جز نوشتجات بين(

اما در مكاشفه پيش . ا به نويسندگان عهد عتيق بر اساس اصطالحات و مقوله هاي قابل درك آنان، آشكار ساخت حقايقي رالقدس روح
برخي از نمونه هاي ). 13: 3-11: 2. افس. ك.ر(رونده، روح اين ديدگاههاي آخرت شناسي را تا حدي جهاني توسعه بخشيده است 

  :مربوطه به قرار زير است
به كار رفته است و در عهد جديد، تصويري از پذيرش خدا نسبت به ) صهيون(شبيهي از قوم خدا شهر اورشليم به عنوان ت .1

گسترش الهياتي يك شهر واقعي و . بدست مي دهد) 22-20اورشليم جديد مكاشفه (تمامي افراد توبه كار و ايمان آورنده 
 را حتي پيش از تشكيل قوم يهود 15: 3. ده در پيدفيزيكي به قوم خدا در وعده خدا از پيش خبر داده شده تا بشريت سقوط كر

 .غيريهوديان را دربرمي گرفت) 3: 12. پيد. ك.ر(حتي فراخواني ابراهيم نيز . يا پايتخت يهودي، رهايي بخشد

در عهد عتيق، دشمنان عبارت بودند از كشورهاي خاورنزديك باستان، اما در عهد جديد در معنايي گسترده تر تبديل  .2
نبرد از مقابله اي جغرافيايي  و منطقه اي به مقابله اي . مردمان بي ايمان، ضد خدا و كساني كه از شيطان الهام مي گيرندشدند به 

 .كيهاني تبديل شده است
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اكنون تبديل به ) وعده هاي پدران قوم(وعده سرزميني كه در عهد عتيق تا اين حد از قوم اسرائيل جدايي ناپذير است  .3
. ك.ر(اورشليم جديد بر زميني جديد فرود مي آيد، نه فقط صرفأ بر سرزميني در خاور نزديك . شده استتمامي روي زمين 

 ).22-20. مكا

نسل ابراهيم اكنون كساني هستند كه از )1: (نمونه هاي ديگر ديدگاههاي نبوتي عهد عتيق كه گسترش يافته اند عبارتند از .4
؛ 9: 1هوشع . ك.ر(پسران عهد اكنون شامل غيريهوديان نيز مي شود ) 2(؛ )29-28: 2. روم. ك.ر(لحاظ روحاني ختنه شده اند 

) 3(؛ )14: 2؛ تيطس 2: 14؛ تثنيه 5: 19 و خروج 18-16: 6. قرن2؛ 45: 29؛ خروج 12: 26. ؛ همچنين الو26- 24: 9. ؛ روم23: 2
حتي اسرائيل و عبارات ) 4(؛ و )19: 6. قرن1. ك.ر(يا فرد ايماندار است ) 16: 3. قرن1. ك.ر(معبد اكنون كليساي محلي 

 )6: 1. ؛ مكا10-9، 5: 2. پطر1؛ 16: 6غال . ك.ر(توصيف مشخصه آن اكنون به تمامي قوم خدا اشاره دارد 

عيسي و نويسندگان رساالت زمان آخر را مانند انبياي عهد . الگوي نبوتي تحقق يافته، گسترده شده و مشمول حال بسياري شده است
 Martinنوشتة The Future of The Kingdom in Prophecy and Fulfillment . ك.ر(ئه نمي دهند عتيق ارا

Wyngaarden .(كوشند الگوي عهد عتيق را به صورت تحت اللفظي يا هنجاري نشان بدهند، كتاب مكاشفه مفسران معاصر كه مي
! ولس را به گونه اي جدا جدا و مبهم معني مي كنندرا به صورت يك كتاب بسيار يهودي تحريف مي كنند و عبارات عيسي و پ

  .نويسندگان عهد جديد انبياي عهد عتيق را نفي نمي كنند بلكه مفهوم جهاني و نهايي نوشته هاي آنها را تبيين مي نمايند
1 :7    

NASB »انيدبراي شما لزومي ندارد، كه تاريخها و زمانهايي را كه پدر در اختيار خود نگه داشته است، بد.«  
NKJV  »از شما نيست كه زمانها و اوقاتيرا كه پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانيد.«  
NRSV  »از شما نيست كه زمانها و دورانها را بدانيد.«  

TEV  »زمانها و مناسبتها«  
NJB  »از شما نيست كه زمانها و تاريخها را بدانيد.«  
زمان  «)kairos(» اوقات«است، در حاليكه اصطالح ) يعني گذشت زمان(» اعصار«يا » اندور« به معني )chronos(» زمانها«اصطالح   

 چنين مي Louw and Nida: Greek-English Lexiconدر كتاب). 3-2: 1تيطس . ك.ر(معني مي دهد » وقايع يا فصلهاي خاص
واضح است كه ايمانداران نبايد بكوشند ). 1: 5. تسا1. ك.ر(خوانيم كه اين دو اصطالح مترادف هستند و مدت زمان را نشان مي دهند 

ايمانداران مي ). 32: 13؛ مرقس 36: 24متي . ك.ر(تاريخهاي مشخصي را تعيين كنند؛ حتي عيسي نيز زمان بازگشت خود را نمي دانست 
). 33-32: 24متي . ك.ر(و واقعي بمانند ه در همه زمانها منتظر رخدادي عيني اآلنتوانند به طور كلي زمانها را دريابند اما بايد آماده و فع

  !مابقي امور به خدا مربوط مي شود.  باشندآماده و فعالتأكيد دو جانبه عهد جديد درباره بازگشت ثانوي عيسي اين است كه ايشان بايد 
شهادت «عمال درباره ا.  با قدرت و شهادت پيوند داردالقدس روح توجه داشته باشيد كه آمدن »قدرت خواهيد يافت... اما  «8: 1

: 22؛ 31: 13؛ 39،41: 10؛ 32: 5؛ 15: 3؛ 32: 2؛ 8،22: 1. ك.ر(اين موضوع در تمامي كتاب حكمفرماست . است) martusيعني (» دادن
ون رسوالن شاهدان زندگي و تعليم عيسي بودند و اكن! به كليسا مأموريت داده شده است تا به انجيل مسيح شهادت بدهد). 16: 26؛ 15،20

  . به انجام مي رسدالقدس روحشهادت موثر فقط بوسيله قدرت . به زندگي و تعاليم او شهادت مي دادند
؛ 7-1اورشليم، بابهاي :  نماي كلي جغرافيايي اعمال چنين است»ترين نقاط عالمدورافتاده... سامره ... يهوديه ... اورشليم « 

اين نماي كلي مي تواند هدف و ساختار ادبي نويسنده را . 28-13، بابهاي )يعني روم(اط عالم ترين نق؛ دورافتاده12-8يهوديه و سامره، بابهاي 
هايش در عهد عتيق را تحقق مي مسيحيت يك فرقه از يهوديت نيست بلكه جنبشي جهاني از يك خداي حقيقي است كه وعده. مشخص نمايد

 ).46: 19؛ لوقا 7: 56؛ 4-2: 2. ؛ اش5: 19؛ خروج 3: 12. پيد. ك.ر(بخشد تا بشريت سركش را به مشاركت با خود بازگرداند 

نخستين رهبران يهودي كه با ترجمه هفتاد آشنا بودند و وعده هاي نبوتي در مورد اينكه يهوه اورشليم را احيا و سرافراز مي سازد و جهانيان را به 
اما انجيل ). 1: 8. ك.ر(آنها در اورشليم باقي ماندند . بودندها  دهاورشليم مي آورد، مي دانستند و در انتظار تحقق كلمه به كلمه اين وع
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به ايمانداران مي گفت كه ) 8: 1؛ اعمال 20- 18: 28متي . ك.ر(فرمان جهان شمول . ديدگاههاي عهد عتيق را گسترش بخشيد و اساسأ تغيير داد
، نه يك )2: 21. مكا. ك.ر(شليم عهد جديد استعاره اي از آسمان است اور. به تمامي جهان بروند و منتظر نباشند تا جهان به سوي ايشان بيايد

  .شهر فلسطيني
: 6؛ يوحنا 51-50: 24لوقا . ك.ر(عيساي قيام كرده به جايگاه ازلي جالل خود بازمي گردد . اين واقعه را صعود مي ناميم» باال برده شد «9: 1

  .فاعل متعدي اين عمل خداي پدر است). 22: 3پطر 1و ؛ 14: 4. ؛ عبر16: 3. تيمو1؛ 10: 4. ؛ افس27: 20؛ 22
براي نشان دادن حضور ) 1: (ابرها به سه طريق مختلف در عهد عتيق به كار رفته اند.  ابرها نشانه حائز اهميت آخرشناختي بودند»ابري« 

 قدوسيت خدا تا اينكه انسان او را نبيند و نميرد براي پوشانيدن) 2(؛ )25: 11. ؛ اعد10: 16؛ 21: 13. خروج. ك.ر(فيزيكي خدا، ستون ابر جالل 
 ابرها مركبي 13: 7در دانيال ). 1: 19. ؛ اش3: 104. مز. ك.ر(براي حمل و نقل الوهيت ) 3(؛ و )5: 6. ؛ اش9: 18. ؛ مز20: 33خروج . ك.ر(

همين ارتباط مسيح موعود با ابرهاي . ر گرفته است بار در عهد عتيق مورد اشاره قرا30اين نبوت در دانيال بيش از . براي مسيح موعود بودند
 . مشاهده كرد17: 4. تسا1 و 9،11: 1؛ اعمال 62: 14؛ 26: 13؛ مرقس 64: 26آسمان را مي توان در متي 

آنها همچنان با شدت و حدت مي نگريستند تا .  اين يك زمان غيرنقلي است»چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود «10: 1
 .حتي پس از ناپديد شدن وي از نظرشان، همچنان به نگريستن ادامه دادند. ند عيسي را هر چه بيشتر بنگرندبتوان

؛ 9: 14؛ 9: 13؛ 6: 11؛ 4: 10؛ 55: 7؛ 15: 6؛ 4،12: 3؛ 10: 1؛ اعمال 56: 22؛ 20: 4لوقا . ك.ر(اين عبارت مشخصه نوشته هاي لوقاست  
مشتاقانه «: مفهوم ضمني آن عبارت است از) .  در كل عهد جديد آمده است3قرنتيان 2و مرتبه در ، به غير از لوقا و اعمال فقط د1: 23

  .»خيره شدن و چشم دوختن«، يا »زل زدن«، »نگريستن
 31: 24در لوقا .  مردمان در زمان قديم معتقد بودند كه بهشت درباالي آسمانهاست، ولي امروزه باال واژه اي نسبي است»به آسمان« 

بهشت جايي در آن باال نيست بلكه احتماأل در يك بعد زماني و مكاني . اين الگوي بهتري براي فرهنگ امروزي ماست. سي ناپديد شدعي
 !آسمان يك سمت و جهت نيست بلكه يك شخصيت است. ديگر قرار دارد

: 20؛ يوحنا 4: 24لوقا . ك.ر( در عهد جديد اغلب فرشتگان با لباس تابناك سفيدشان مشخص مي شوند، »دو مرد سفيدپوش« 
 .فرشتگان در هنگام تولد، وسوسه، جتسيماني، بر سر قبر و اينجا در هنگام صعود عيسي، ظاهر شدند). 12

). 31: 13؛ 7: 2. ك.ر(چند بار ذكر مي كند كه شاگردان عيسي اصأل جليلي بودند كتاب كارهاي رسوالن  لوقا در »مردان جليلي «11: 1
ساكنان يهوديه به اهالي اين منطقه با نظر حقارت مي نگريستند .  شاگرد به غير از يهوداي اسخريوطي از اهالي جليل بودندتمامي آن دوازده

 .نبود) تلمود(نسبت به انجام سنتهاي شفاهي ) گير يعني سخت(» كاشر«زيرا جمعيت بزرگ غيريهودي داشت و 

كنند  اما، اين فرشتگان تصريح مي.  ميان عيسي و مسيح تمايز ايجاد كنندكوشند تا  برخي از متألهين مي»بازخواهد گشت...عيسي« 
يافته و صعود كرده همچنان همان عيساي ناصري  مسيح جالل. شناسند، همان عيسي بازخواهد گشت كه عيسي همان كسي است كه آنها مي

 .ماند انسان باقي مي/او خدا. است

؛ 64: 26؛ 3،27،37،39: 24؛ 27: 16؛ 23: 10متي . ك.ر(سمان باز خواهد گشت عيسي به همان شكل كه رفت، بر روي ابرهاي آ 
: 1. پطر2؛ 8-7: 5؛ يعقوب 8، 1: 2؛ 10، 7: 1. تسا2؛ 16: 4، 10: 1. تسا1؛ 23: 15. قرن1؛ 22: 21؛ يوحنا 27: 21؛ لوقا 26: 13؛ 39-38: 8مرقس 

يكي از داليل ديركرد . ي موضوع تكرار شونده و اصلي عهد جديد استبازگشت ثانوي عيس). 7: 1. ؛ مكا28: 2يوحنا 1؛ 4،12: 3؛ 16
تأخير غيرمنتظره او، مرگ رسوالن، و سربرآوردن بدعتها همه و . كليساي اوليه در ثبت انجيل، انتظار آنها به بازگشت قريب الوقوع مسيح بود

 .ي ثبت كندهمه نهايتأ كليسا را بر آن داشت تا زندگي و تعاليم عيسي را به شكل كتب
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  14-12 :1اعمال : متن مژده براي عصر جديد
به   وارد شدند،به محض اينكه به شهر13. به اورشليم بازگشتند آنگاه رسوالن از كوه زيتون، كه فاصلة آن تا اورشليم فقط يك كيلومتر است،12
فيليپس و توما، برتولما و متّي، يعقوب فرزند حلفي و شمعون فدايي و  پطرس و يوحنا، يعقوب و اندرياس،. اي كه محل اقامت آنان بود رفتند خانه باال

  .ا وقت خود را صرف دعا نمايندشدند ت عيسي و برادران او دور هم جمع مي اينان همه با زنها و مريم مادر14. يعقوب در آنجا بودند يهودا فرزند

 .»با شادي عظيم«:  اضافه مي كند52: 24 لوقا »بازگشتند «12: 1

 مقايسه 3: 14 و 12-11: 11 را با مرقس 37: 21 و 29: 19؛ اما لوقا )بيت عنيا (50: 24به نظر مي رسد در تضاد با لوقا » كوه زيتون« 
 فوت باالتر از اورشليم قرار داشت كه 400-300 مايلي بود و در حدود 2,5اما تپه اي كه كوه زيتون ناميده مي شد، يك تپه به بلنداي . كنيد

در نبوت آخرشناختي عهد عتيق از اين كوه نام برده شده است . از بيت عنيا مقابل دره قدرون و از همان باال در طول معبد كشيده مي شد
 .تماأل همانجا اردو زدندعيسي بارها در آنجا با شاگردانش به دعا نشست و اح). 4: 14زكريا . ك.ر(

: 16خروج . ك.ر( عالمان ديني تعيين كننده فاصله مجاز سفر يهوديان در روز سبت بودند »فقط يك كيلومتر است...فاصله آن« 
وز سبت بود كه عالمان ديني به عنوان حداكثر فاصله اي مي دانستند كه مي توان در ر) يا قدم( ذراع 2000اين فاصله حدود ). 5: 35. ؛ اعد29

 .طي كرد و شريعت موسي را نشكست

سنت كليسا بيان ). 15-14: 14؛ مرقس 12: 22لوقا . ك.ر( اين احتماأل همان مكاني بود كه آنها شام آخر را صرف كردند »باالخانه «13: 1
كه موعظات پطرس را در انجيل ، )12: 12اعمال . ك.ر(خانه يوحنا مرقس قرار داشت ) طبقه دوم يا سوم(مي دارد كه آنجا در طبقه باالي 

 . نفر را در خود جاي مي داد، مي بايست اتاق جادار و بزرگي بوده باشد120اين باالخانه كه . مرقس ثبت نمود

اين ). 16-14: 6؛ و لوقا 19-16: 3؛ مرقس 4-2: 10متي . ك.ر( اين يكي از فهرستهاي ارائه شده از اسامي رسوالن است »آنان« 
اما همواره همان اشخاص در سه گروه چهارنفري نام برده شده . اسامي و ترتيب قرار گيري آنها متفاوت ست. ان نيستندفهرستها همگي يكس

بندي شده بودند كه به اين سه گروه چهارنفري شايد به اين دليل دسته. پطرس همواره در ابتدا و يهودا در انتهاي فهرست قرار مي گيرند. اند
 .گشتند تا تهيه الزم را براي خانواده هايشان ببينند به تناوب به خانه و كاشانه شان بازميترتيب هر گروه از آنان

  جدول اسامي رسوالن
  18- 12: 1كارهاي رسوالن   16- 14: 6لوقا   19- 16: 3مرقس   4- 2: 10متي   

  )پطرس(شمعون   گروه اول
  )برادرپطرس(اندرياس 

  )پسر زبدي(يعقوب 
  )برادريعقوب(يوحنا 

  )طرسپ(شمعون 
  )پسرزبدي(يعقوب 
  )برادريعقوب( يوحنا

  اندرياس

  )پطرس(شمعون 
  )برادر پطرس(اندرياس
  يعقوب
  يوحنا

  پطرس
  يوحنا
  يعقوب
  اندرياس

 
  فيليپس  گروه دوم

  برتولما
  توما
  )باجگير(متي 

  فيليپس
  برتولما

  متي 
  توما

  فيليپس
  برتولما 

  متي
  توما

  فيليپس 
  توما

  برتولما
  متي

  
  )سرحلفيپ(يعقوب   گروه سوم

  تدي
  )غيور(شمعون 

  )اسخريوطي(يهودا 

  )پسرحلفي(يعقوب 
  تدي

  )غيور(شمعون 
  )اسخريوطي(يهودا 

  )پسرحلفي(يعقوب 
  )غيور(شمعون 

  )پسريعقوب(يهودا 
  )اسخريوطي(يهودا 

  )پسرحلفي(يعقوب 
  )غيور(شمعون 

  )پسريعقوب(يهودا 
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. بودند) كه در جايي داده نشده(و يك نام يوناني ) شنيدن(، به معني عونمثأل شم( داراي يك نام يهودي  اغلب يهوديان جليل»پطرس« 

 ).16: 16؛ متي 42: 1يو. ك.ر(است ) كيفا (Cephas و در آرامي Petrosاين اسم در يوناني . دهدمي» صخره«عيسي به او لقب 

ياس يكي از شاگردان يحيي تعميد دهنده بود و  درمي يابيم كه اندر42- 29: 1از يوحنا. است» مردانه« در يوناني به معني »اندرياس« 
 .توسط برادرش پطرس به عيسي معرفي شد

 . به تفصيل شرح داده شده است51-43: 1فراخواني او در يوحنا . معني مي دهد» دوستدار اسب« در يوناني »فيليپس« 

 ).2: 21؛ 24: 20؛ 16: 11يوحنا . ك.ر(يا ديديموس است » دوقلو« در عبري به معني »توما« 

 ).20: 21؛ 49-45: 1يوحنا . ك.ر(امكان دارد او همان نتنائيل انجيل يوحنا باشد . مي باشد» پسر بطلميوس« به معناي »برتولما« 

 ).17-13: 2. ك.ر(اشاره به الوي است . معني مي دهد» هدية يهوه« در عبري »متي« 

مرقس . ك.ر(يكي از آنان برادر يوحنا بود . ناميده مي شدنددر فهرست اسامي شاگردان، دو تن يعقوب .  نامي عبري است»يعقوب« 
اين يعقوب را يعقوب صغير ). پطرس، يعقوب و يوحنا: كه عبارت بودند از(و يكي از اعضاي حلقه نزديكتر و صميميتر با عيسي بود ) 17: 3
 .مي خواندند) كوچكتر(

مرقس كه انجيل خود را خطاب به روميان ). 4: 10همچنين در متي(آمده است » قانوي« لقب او در متن يوناني مرقس »شمعون غيور« 
اما لوقا با همين . را كه به جنبش پارتيزانهاي يهودي ضدرومي اطالق مي شد، به كار ببرد» غيور«نگاشت، شايد نخواسته اصطالح داغ سياسي 

 :أخوذ از چند مورد باشدلقب قانوي مي تواند م). 13: 1 و اعمال15: 6لوقا . ك.ر(لقب از او ياد مي كند 

 از اهالي قاناي جليل .١
 از اصطالح عهد عتيقي كه اهل كنعان را تاجر مي خواندند .٢
 از لقب كلي اهاي كنعان .٣

). 17: 1؛ اعمال 15: 6لوقا . ك.ر(برگرفته شده است » مشتاق«از واژه آرامي به معني » غيور«اگر نامگذاري لوقا درست باشد، آنگاه   
گرايي بود كه از بيرون راندن شمعون يكي از اعضاي گروه ملي. فكر بودند  عيسي از گروههاي مختلف و گاه غيرهمةددوازده شاگرد برگزي

در حالت عادي در يك اتاق با ) يعني متي باجگير(رسد كه شمعون و الوي  اينگونه به نظر مي. كردند خشونت دفاع مياستفاده از قدرت روم با 
  .ماندند هم نمي

تدي و لبي هر دو به . نيز مي خواندند) 13: 1؛ اعمال 22: 14، يوحنا16: 6لوقا . ك.ر(» يهودا«يا ) 3: 10متي . ك.ر(» لبي«ا  او ر»تدي« 
 .هستند» فرزند محبوب«معني 

ممكن است مأخوذ از دو چيز » اسخريوط«.  در اين فهرست، دو شمعون، دو يعقوب و دو يهودا وجود دارد»يهوداي اسخريوطي« 
، كه بدين معناست كه او نيز مانند شمعون، يكي از »آدمكش«يا » مرد خنجر«) 2(يا ) 25: 15يوشع . ك.ر(» مردي از قريوت«) 1: (باشد

 .غيوران بوده است
اين يكدلي يك . است) thumos( »احساس و فكر« و )homo(» همين« اين اصطالحي مركب از »)به يكدل(اينان همه  «14: 1

: 4؛ 46: 2؛ 14: 1. ك.در مورد ايمانداران، ر(اين اصطالح مكررأ در اعمال آمده است .  موجود جوي از انتظار بودشرط نبود چراكه جو پيش
  ).29: 19؛ 12: 18؛ 20: 12؛ 6: 8؛ 57: 7؛ و در مورد سايرين در 25: 15؛ 12: 5؛ 24
1 :14    

NASB »دور هم جمع مي شدند«  
NKJV  »مواظب مي بودند«  
NRSV  » قف مي كردندو...همواره«  

TEV  »بارها جمع مي شدند«  
NJB  »دائمأ جمع مي شدند«  
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  زناني كه با عيسي و شاگردانش سفر مي كردند: عنوان خاص
  75: 19يوحنا   49: 23؛ 2: 8لوقا  41-40: 15مرقس   56-55: 27متي 

  مريم مجدليه
  و يوسف مريم، مادريعقوب
  )يعقوب و يوحنا( مادر پسران زبدي

  مريم مجدليه
  كوچك و يوشا مريم، مادريعقوب

  سالومه

  مريم مجدليه
  )هيروديس مباشر(  همسر خوزا،يونا

  كسان ديگر سوسن و بسياري

  ادر عيسيم ،مريم
  كلئوپاس خاله او، همسر
  مريم مجدليه

  
  : برگرفته شده، آمده است41-40: 15 يادداشتهايي در مورد اين زنان كه از تفسير مرقس ذيالً

مانند (گروه رسوالن كساني را داشتند كه از لحاظ مالي و خدماتي  »اي زن هم بودند كه از دور نگاه مي كردنددر آنجا عده«
  ).3: 8؛ لوقا 55: 27؛ متي 41آيه . ك.ر(آنها را خدمت مي كردند و آنها گروهي زن بودند ) پختن غذا، شستن و غيره

ل پس از اينكه عيسي او را مريم از جلي.  مجدل شهري كوچك در سواحل درياي جليل در سه مايلي شمال تيبريه بود»مريم مجدليه«
برخي غيرمنصفانه به او برچسب فاحشه بودن زده اند اما در هيچ كجاي . از پي عيسي مي رفت) 2: 8لوقا . ك.ر(از هفت ديو آزاد كرد 

  .عهد جديد مدركي براي اين امر وجود ندارد
مريم « او 1: 28در متي .  ياد شده است» يوسفمادر يعقوب و« از او به عنوان 56: 27در متي  »مريم مادر يعقوب كوچك و يوشا«

 مي توان اين احتمال را داد كه اوزوجه 25: 19سئوال اصلي اينجاست كه همسر او كه بوده است؟ از يوحنا .  خوانده شده است»ديگر
  ).15: 6؛ لوقا 18: 3؛ مرقس 3: 10متي . ك.ر( خوانده شده است »پسر حلفي«كلئوپاس بوده باشد، اما پسر او يعقوب 

؛ 40: 15؛ مرقس 56: 27متي . ك.ر( او مادر يعقوب و يوحنا، كه در حلقه دوستان نزديكتر عيسي بودند، است و همسر زبدي »سالومه«
16 :1-2.(  

  : آمده است25: 19در ادامه يادداشتهايي از اين زنان از كتاب تفسير من در مورد يوحنا 
، مادر عيسي به اتفاق خواهرش، مريم زن كلوپاس و مريم مجدليه نزديك صليبي كه عيسي به آن ميخكوب شده بود«

احتمال دارد كه از چهار نفر ياد شده باشد زيرا .  نام بسيار زياد است3 نام آمده يا 4 بحث و جدل بر سر اينكه آيا در اينجا »ايستاده بودند
اگر اين موضوع صحت داشته .  معرفي شده است56: 27 متي  و40: 15خواهر مريم، سالومه در مرقس . نمي شود نام دو خواهر مريم باشد

بر اساس يك سنت قرن دوم ميالدي . باشد، آنگاه مي توان چنين برداشت كرد كه يعقوب و يوحنا پسر خاله هاي عيسي بوده باشند
)Hegesippus (و نخستين كسي بود كه مريم مجدليه كسي بود كه عيسي هفت ديو از او اخراج كرد. كلوپاس برادر يوسف بوده است 

  ).10-1: 24؛ لوقا 16:1؛ مرقس18-11؛2-20:1.ك.ر(عيسي برگزيد تا پس از قيامش بر وي ظاهر شود

لوقا اغلب از اين اصطالح . به معني مصمم يا پايدار بودن و يا با ايستادگي درگير بودن است) kaptereō  و pros(اين اصطالح 
  . استفعل غيركامل پيچيده). 7: 10؛ 13: 8؛ 4: 6؛ 42،46: 2؛ 14: 1. ك.ر(استفاده مي كند 

؛ مرقس 56-55: 27متي. ك.ر( اينان گروهي از زنان بودند كه با عيسي و رسوالن سفر مي كردند و برايشان تهيه مي ديدند »با زنها« 
  ).25: 19؛ و يوحنا 49: 23؛ 2: 8؛ لوقا 41- 40: 15

متي . ك.ر(، و شمعون )17: 12ه عنوان خاص در ب. ك.ر(يهودا، يعقوب :  ما اسامي چند تن از برادران ناتني عيسي را مي دانيم»برادران او«
  . ، اما اكنون در ميان گروه شاگردان قرار داشتند)5: 7يوحنا . ك.ر(آنان زماني بي ايمان بودند ). 7: 2 و لوقا 3: 6؛ مرقس 55: 13

 New Internationalمريم نگاه كنيد به كتاب» گي جاودانباكر«براي مطالعه مبحث كوتاه و جالبي از تاريخچه  

Commentary, Acts نوشتة  F. F. Bruce 47، پانوشت 44 صفحه. 
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  26-15 :1اعمال : متن مژده براي عصر جديد
انداران، الزم بود پيشگويي اي ايم«16: ايستاد و گفت در آن روزها پطرس در برابر ايمانداران كه عدة آنان روي هم يكصد و بيست نفر بود15
زيرا او يكي از ما بود و 17 القدس به زبان داوود نموده بود، به حقيقت بپيوندد، عيسي، كه روح مقدس دربارة يهودا، راهنماي دستگير كنندگان كتاب

 در آن با سر سقوط كرد و از ميان پاره شرارت خود دريافت نمود، قطعه زميني خريد و او با پولي كه از بابت اجرت18. مأموريت ما شركت داشت در
 مزرعة' يعني 'حقل دما'ساكنان اورشليم رسيد و آن قطعه زمين را به زبان خودشان   اين امر به اطّالع جميعو18 هايش بيرون ريخت و تمام روده شد

و همچنين . و ديگر كسي در آن ساكن نشود ران بادمسكن او وي': كتاب زبور نوشته شده است زيرا در«: پطرس ادامه داد و گفت20» . ناميدند'خونين
يعني از 22 تمام مدتي كه عيسي خداوند با ما رفت و آمد داشت، بنابراين يك نفر كه پيوسته در'.21. مأموريتش نيز به ديگري سپرده شود': آمده است
عنوان گواه بر رستاخيز او به جمع ما  ة ما بوده است بايد بهپرداخت تا روزي كه عيسي از ميان ما باال برده شد، در جرگ يحيي به تعميد روزي كه
 پيشنهاد كردند و ديگري متياس بود، براي اين خدمت) كه لقب يوستس هم داشت(يوسف معروف به برسابا  آنگاه نام دو نفر را كه يكي23» .بپيوندد

كه جانشين يهودا 25 اي يك از اين دو نفر را انتخاب كرده كدام شان بده كهاي خداوندي كه از قلوب همة انسانها آگاهي، به ما ن«: و دعا كرده گفتند24
قرعه به نام متياس درآمد  پس قرعه انداختند و26» .كه سرنوشت او بود برود او سمت خدمت و رسالت خود را از دست داد تا به جايي بشود؛ زيرا كه

 .و به اين ترتيب او در شمار آن يازده رسول درآمد
اين عبارت معموأل در ابتداي بابهاي . است» در اين روزها« معادل )en tais hēmerais( معني لغوي واژة يوناني »در آن روزها «15: 1
لوقا از مشاهدات شاهدان ). 41: 13؛ 27: 11؛ 37: 9؛ 41: 7؛ 1: 6 ؛37: 5؛ 18: 2؛ 15: 1. ك.ر(اعمال به كار رفته است ) 15 الي 1يعني بابهاي (

نيز به گونه اي معمول و ) 9: 19؛ 11،31: 17؛ 5: 16؛ 2: 3؛ 47، 46: 2. ك.ر(كتاب كارهاي رسوالن او در بابهاي نخست . عيني استفاده مي كند
، لوقا شخصأ با بسياري از وقايعي كه ثبت مي كند، 15اب پس از ب.  را به كار مي برد)kath hēmeran(» هر روز«مبهم، شاخص زماني 

  . استفاده مي كند، اما نه با عبارات مبهم و رايج بابهاي نخست"روز"او باز هم به طور معمول از واژه . آشناست
. ك.ر (قدسال روحاو نخستين موعظه كليسايي را پس از نزول ). 16متي. ك.ر( پطرس ظاهرأ سخنگوي رسوالن است »پطرس ايستاد« 

نام عبري او ). 5: 15. قر1 و 21يوحنا . ك.ر(عيسي پس از قيام خود اول بر او ظاهر شد .  ايراد كرد3و دومين موعظه را در اعمال ) 2اعمال 
 معني اي يوناني به  واژه)Petros(» پطرس«واژة . نوشته مي شود» شمعون«اين اسم در يوناني ). 1: 1. پطر2؛ 14: 15. ك.ر(است » شيمئون«
 ).18: 16متي . ك.ر(است » سنگ« يا )Cephas(» كيفا«در زبان آرامي اين نام . است» صخرة جدا شده«

اين گروه ). 19-18اما نه آيات ( است UBS4 اين جمله اي معترضه در متن يوناني »عده آنان روي هم يكصد و بيست نفر بود« 
ردند و ساير شاگرداني بودند كه طي موعظات و خدمات شفاي عيسي به او ايمان حتمأ شامل يازده رسول، زناني كه عيسي را همراهي مي ك

 10 تا 1مثالً براي . (امكان دارد اين عدد بر اساس تفكرات علماي ديني يهود از گستره پيروان يك رهبر، عددي نمادين باشد. آورده بودند
 )6: 1هندرين  سن. ك.ر

- 17: 5متي : مثال(مربوط به عهد عتيق است ) 16-15: 3.پطر2به غير از (» مقدس كتاب« به  تمامي اشارات عهد جديد»كتاب مقدس «16: 1
همچنين به گونه اي ضمني بر ). 21: 1. پطر2. ك.ر( نيز تأكيد مي شود القدس روحدر اين قسمت بر الهام گرفتن داود از ). 17-15: 3تيمو 2؛ 20

 .شود  ميمقدس عبري صحه گذارده كتاب» كتب«كانوني بود 

 20يك فعل الزم اخباري ناكامل است كه به نقل قول اول در آيه .  به معناي ضرورت داشتن است) dei( اين واژة يوناني »الزم بود« 
  .اشاره دارد

؛ 34-31: 18لوقا . ك.ر(اين اصطالح مشخصه اي از احساس لوقا نسبت به زندگي عيسي و كليساي اوليه در امتداد عهد عتيق است  
؛ 25: 17؛ 32: 15؛ 14،16،33: 13؛ 12: 12؛ 42: 11؛ 22: 9؛ 43: 4؛ 49: 2لوقا . ك.ر(لوقا اغلب از اين اصطالح استفاده مي كند ). 44: 24؛ 37 :22
: 20؛ 21،36: 19؛ 3: 17؛ 30: 16؛ 5: 15؛ 27: 14؛ 6،16: 9؛ 29: 5؛ 12: 4؛ 21: 3؛ 16،21: 1؛ اعمال 7،26،44: 24؛ 7،37: 22؛ 9: 21؛ 5: 19؛ 1: 18
» غيرقابل اجتناب است«، »ضروري است«، »الزامي است«اصطالح مزبور به معني ). 21،24،26: 27؛ 9: 26؛ 10،24: 25؛ 19: 24؛ 11: 23؛ 35
  ).ترجمه هفتاد(ق كالم عهد عتيق است ة خدا و تحقة از پيش تعيين شدةفاقي نيست بلكه نقشانجيل و رشد و بالندگي او اتّ. باشد مي
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، بايد توجه داشته باشد كه نيت نويسنده )20آيه ( هنگامي كه شخص اين نقل قولهاي عهد عتيق را مي خواند »قيقت بپيونددبه ح« 
به اين كار، تفسير از روي . رسوالن عهد عتيق را در پرتو آنچه با عيسي تجربه كرده بودند، تفسير مي نمودند. مزامير لو دادن يهودا نبوده است

شايد  عيسي شخصأ الگوي اينگونه تفسير را به هنگام همگام شدن با دو شاگردش در راه عموآس، به آنها آموخت .  گويندنشانه شناسي مي
آنان . مفسرين اوليه مسيحي ميان وقايع عهد عتيق و زندگي و تعاليم عيسي تشابهاتي مي ديدند). 27- 25، خصوصأ آيات 35- 13: 24لوقا . ك.ر(

آن نويسندگان ! ايمانداران امروزي بايد نسبت به اين طرز برخورد هشيار باشند. شمردندبوتي تمامي عهد عتيق برميعيسي را به عنوان تحقق ن
ما حقيقت و اقتدار شهادت آنان را . الهام يافته عهد جديد در سطح خاصي از مكاشفه و آشنايي شخصي با زندگي و تعاليم عيسي قرار داشتند

 .يم روش آنها را بازسازي كنيمتأييد مي كنيم اما نمي توان

اه ب، به اعمال يهودا به عنوان تحقق يك نبوت نگ20در آيه . ارتداد يهودا موجب انتخاب يك رسول جايگزين شد، نه مرگ او» يهودا« 
زها و فجايع در زندگي يهودا را). 2: 12 اع. ك.ر(عهد جديد انتخاب رسول ديگري را پس از مرگ يعقوب به ثبت نرسانيده است . شده است

متهم ). 6: 12يوحنا . ك.ر( وي گذاشته شد ةداري گروه رسوالن بر عهدسمت خزانه. او احتماأل تنها رسول غيرجليلي بود. زيادي وجود دارد
ي وي نيتها.  شيطان بودة حملةشود كه او تحقق نبوت و وسيل گفته مي. دزدد گرديد كه از آن پول در طي دوراني كه عيسي با آنان بود، مي

  .اش سبب شد تا پس از بازگردانيدن پولي كه بابت خيانت به عيسي گرفت، دست به خودكشي بزند اند، ولي ندامت و پشيماني نشدهذكر هرگز 
در انجيل يوحنا اغلب به او و تهمتهايي كه متوجهش بود، اشاره مي شود . هاي بسيار درباره يهودا و نيتهاي وي انجام شده استزنيگمانه

 كه چندي پيش ساخته شد، يهودا را يكي از پيروان "Jesus Christ Superstar"در نمايش ). 2،3،5: 18؛ 2،26،39: 13؛ 4: 12؛ 71 :6(
 به اين -آورد كه كوشيد به زور عيسي را به انجام نقش خود به عنوان مسيح موعود يهوديان واداردوفادار ولي سرخورده عيسي به تصوير درمي

-اما يوحنا نيتهاي او را طمع.  او دولت روم سرنگون مي شد، شروران مجازات مي گشتند و اورشليم پايتخت جهان مي گرديدترتيب، به زعم

  .كارانه و از سر بدانديشي ترسيم مي كند
تند؟ آيا در آيا خدا يا عيسي، يهودا را به اشتباه انداخ. مشكل اصلي همانا موضوع الهياتي قدرت مطلق خدا و اراده آزاد انسان است

گويي كرده موجب خيانت وي به عيسي گرديد، بايد خود او را مسئول اعمالش بشماريم؟ صورتي كه شيطان بر يهودا تسلط داشت يا خدا پيش
نتخابها و خدا تاريخ را در سلطه خود دارد؛ او از وقايع آينده آگاه است، اما بشر مسئول ا. اشاره مستقيمي به اين سئوالها نمي كندمقدس  كتاب

  .خدا عادل است و كسي را به اشتباه نمي اندازد. اعمال خود مي باشد
يهودا، خائن به ( ?Judas Betrayer or Friend of Jesus كتاب جديدي در دفاع از يهودا به نامWilliam Klassenآقاي 

من موافق نظر اين كتاب نيستم، ولي بايد بگويم . يده استانبه چاپ رس Fortress Pressتوسط انتشارات  1996در سال ) عيسي يا دوست او؟
  .انگيزاند كتاب جالبي است و فكر انسان را به چالش برمي

  : آورده شده است50-47: 26 در زير نقل قولي از كتاب تفسير من درمورد متي »راهنماي دستگيركنندگان عيسي« 
بوسه .  اين موضوع همچنان در هاله ابهام باقي استبايد گفت كه. بحث و جدل زيادي درباره انگيزه يهودا وجود دارد«

از ) 2(؛ و يا )48آيه . ك.ر(نشانه اي براي سربازان در شناسايي و دستگير كردن عيسي بود )1: ( يا49او از عيسي در آيه 
 اناجيل در ساير). 4: 27. ك.ر(نظريه امروزي حمايت مي كند كه او مي كوشيد تا عيسي را وادارد تا دست به كار شود 

  ).6: 12يوحنا . ك.ر(اظهار شده است كه او از همان ابتدا يك دزد و بي ايمان بود 
سربازان رومي در آن ميان بودند زيرا آنها تنها كساني بودند كه . بريم به تركيب آن جماعت پي مي52: 22از لوقا   

نمايندگان . ند، آنها را همراهي مي كردندپليس معبد نيز كه به طور معمول چماغ داشت. قانونأ شمشير حمل مي كردند
  »).47،51آيات . ك.ر(شوراي عالي يهود نيز در جماعت دستگيركنندگان عيسي حضور داشتند 

 يهودا را عيسي برگزيد، او سخنان عيسي را شنيد، معجزات عيسي را ديد، توسط عيسي به مأموريت فرستاده شد، 17: 1
  !ايع شركت داشت، ولي با اين وجود به عيسي خيانت كرددر باالخانه حضور يافت و در همه وق
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1 :18    
NASB, NKJV, NRSV, NJB, NIV »با سر سقوط كرده، از ميان پاره شد«  

TEV  »در آن با سر سقوط كرد و از ميان پاره شد«  
 The Vocabulary of. ك.ر(باشد » شدن از شدت تورم دچار پارگي«اصطالح پزشكي براي » با سر سقوط كرد«امكان دارد كه   

the Greek Testament  نوشتةMoulton and Milligan,به (توان يافت  ، كه در برخي از ترجمه هاي انگليسي مي)536-535.  صص
 در برابر 5: 27متي (بحث قابل توجهي درمورد برداشتهاي مختلف از مرگ يهودا ). Goodspeed و Moffatt  و Phillips: عنوان مثال

  .  بخوانيد512-511.  صصHard Sayings of the Bibleرا مي توانيد در كتاب ) 18 :1اعمال 
). NIV و NJB و NRSV و NKJV و NASBهاي  ترجمه. ك.ر( در پرانتز قرار دارند 19- 18 آيات »قطعه زميني خريد« 

بيم كه كاهنان اين قطعه زمين را در تحقق نبوت كتاب  درمي يا8-6: 27از متي . نويسنده اين اطالعات را براي فهم بهتر خواننده ارائه داده است
. اين پول يهودا بود كه از نظر كاهنان حرام بود و از آن براي خريد زمين يك گورستان بهره جستند). 9: 27متي . ك.ر(عهد عتيق خريدند 

 .يهودا در جاي ديگري تكرار نشده استاين اطالعات در مورد مرگ .  بيان مي دارد كه يهودا در همان قطعه زمين درگذشت19-18آيات 

1 :19    
NASB, NRSV »حقلدما، كه مزرعة خون است«  

NKJV  »حقل دما، كه مزرعة خون است«  
TEV »دما يعني مزرعة خونين حقل«  
NJB  »دما-مزرعة خونين، حقل«  

باوجود اشكال . گر همواره كار دشواري استبرگردان يكنواخت از يك زبان به زبان دي.  آرامي استاي اي يوناني از واژه اين ترجمه  
زميني كه با خون بها خريداري شده )1: (اين واژه مي تواند به معاني زير باشد. است» زمين خون«گوناگون امالي يوناني، واژه آرامي به معني 

ي كه قاتالن و غريبان در آن دفن مي شدند زمين) 3(؛ يا )18: 1اعمال . ك.ر(زميني كه در آن خون ريخته شده است )2(؛ )الف7: 27متي . ك.ر(
  ).ب7: 27متي . ك.ر(
اين نقل قول به عنوان فرمول . در اصل جمله با ضمير جمع بوده است.  است25: 69.نقل قول اول از مز. اينها دو نقل قول از مزامير هستند 20: 1

اي براي جايگزيني يهودا كه در  اين نقل قول نيز زمينه. است) ه هفتادترجم (8: 109. نقل قول دوم از مز. لعنت در مورد يهودا به كار رفته است
 . آمده، بدست مي دهد26-21آيات 

1 :20    
NASB, NKJV, NJB »منصب«  

NRSV  »مقام نظارت«  
TEV »مأموريت«  

اين ). 8: 109. مز؛16: 4. اعد. ك.ر( داللت ضمني بر مسئوليت يا خدمت يك افسر را دارد episkopēدر ترجمه هفتاد، اصطالح 
اما در زبان يوناني، واژه مزبور به سادگي براي يك رهبر شهري يوناني . مسئوليت در نظام روحانيان كليساي كاتوليك رومي، مقامي را شكل داد

؛ 7: 50. پيد: مثال( اصطالحي براي يك رهبر بود )prestuteros(،  به همان شكل كه در ميان يهوديان، شيخ )NIV. ك.ر(اطالق مي شد 
بنابراين به غير از مورد يعقوب، پس از مرگ رسوالن، ).  و ساير قسمتها2،3،4،6،19،20: 21؛ تثنيه 16،24،25،39: 11. ؛ اعد16،18: 3خروج 

  ).1: 1.، فيل5،7: 1؛ تيطس 17،28: 20اعمال . ك.ر(اشاره به شبان كليسا دارد » شيخ«يا » ناظر«
ظاهرأ پطرس احساس مي كرد كه دوازده رسول به نوعي نمايانگر دوازده قبيله ). 16آيه . ك.ر( است dei اين همان واژة »بايد «21-22: 1

  .اسرائيل يا نمادي ديگر هستند كه نبايد از بين برود
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است كه توجه داشته باشيد كه اين امر بيانگر حضور ايمانداران ديگر به غير از دوازده رسول .  اينها ويژگيهاي رسول بودن است21-22: 1
اينها معيارهايي بودند كه برخي براي رد كردن رسول بودن پولس مورد استفاده . درتمامي طول خدمات عيسي بر زمين، او را پيروي مي كردند

  .قرار دادند
درباره اش لوقا ظاهرأ اين دو آيه را در اينجا جاي داده تا ارجحيت شهادت رسوالن را نشان دهد، نه انتخاب متياس را كه بعدها چيزي 

كليسا و كتب عهد جديد براساس زندگي و تعاليم عيسي بنا مي شود ولي شاهدان عيني، شهادت معتبر، شهادت منتخب الهياتي و . نمي شنويم
  !»دوازده«در اينجا مسئله اي الهياتي در ميان است، نه نمادگرايي عدد . عهد جديد نيز نقش زيادي در اين ميان دارند
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  عدد دوازده: خاصعنوان 
  :دوازده همواره عددي نمادين در سازماندهي است

 از كتاب مقدسخارج  .1
 دوازده صورت فلكي  .أ 
 دوازده ماه سال  .ب 

 در عهد عتيق .2
 )قبيله هاي يهود(پسران يعقوب   .أ 
 :بازتاب يافته در  .ب 

 4: 24دوازده ستون مذبح در خروج  )1(
 21: 28در خروج ) ئيل بودندكه نشانگر قبيله هاي اسرا(سينه كاهن اعظم دوازده جواهر پيش )2(
 5: 24. دوازده نان در مكان مقدس خيمه اجتماع در الو )3(
 )يك نماينده از هر قبيله (1. دوازده جاسوس اعزامي به كنعان در اعد )4(
 2: 17. در عصيان قورح در اعد) يكي براي هر قبيله(دوازده عصا  )5(
 3،9،20: 4. دوازده سنگ يوشع در يو )6(
 7: 4. پاد1يمان در دوازده منطقه تداركاتي سل )7(
 31: 18. پاد1در يهوه دوازده سنگ مذبح ايليا براي  )8(

 در عهد جديد .3
 دوازده رسول برگزيده  .أ 
 20: 14در متي ) يكي براي هر رسول(دوازده سبد نان   .ب 
 28: 19در متي )  قبيله اسرائيل12اشاره به (دوازده تخت كه رسوالن عهد جديد بر آنها مي نشينند   .ج 
 53: 26 براي نجات عيسي در متي دوازده لشكر فرشتگان  .د 
 نمادگرايي مكاشفه  .ه 

 4: 4 تخت در 24 پير و 24 )1(
 1،3: 14؛ 4: 7در ) 2 ضربدر 12 (144000 )2(
 1: 12دوازده ستاره بر تاج زن در  )3(
  هستند12: 21دوازده دروازه، دوازده فرشته كه بازتاب دوازده قبيله در  )4(
 14: 21رآنها در دوازده سنگ بناي اورشليم جديد با نام دوازده رسول ب )5(
 )اندازده شهر جديد، اورشليم جديد (16: 21دوازده هزار تير پرتاب در  )6(
 7: 21 ذراعي در 144ديوار  )7(
 21: 21دوازده دروازه از مرواريد در  )8(
  2: 22 در) هر ماه يك نوع(درختان اورشليم با دوازده نوع ميوه )9(
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  : در يك نسخه يوناني تفاوتي وجود دارد كه نشانگر مسئله اي الهياتي در اين عبارت است» پيشنهاد كردند...  نفر را نام دو «23: 1
1. estēsan) »و )آلف عبري (אدر نسخه هاي ) »آنها پيشنهاد كردندA و B و C و D1 و E 

2. Estesen) »در نسخه ) »او پيشنهاد كردD*و نسخه آگوستين  

: 15. ك.شكلي از مديريت گروهي، ر(اي از شركت تمام گروه رسوالن در رأي گيري براي جايگزين مناسب يهودا است در شماره يك، نمونه 
تا جايي كه به مدارك مربوط به نسخه هاي ). 11،14-7: 15. ك.ر(، اما اگر شماره دو درست باشد، گواهي از برتري پطرس بر سايرين است )22

  ).مي دهد» A« به آن درجه UBS4(صحيح است يوناني مربوط مي شود، شماره يك 
بايد به ياد داشت كه اناجيل و اعمال، تاريخ نگاري دقيق .  عهد جديد اطالع بيشتري درباره اين دو مرد نمي دهد»متياس... يوسف « 

 .هان استغربي نيست، بلكه نوشته هاي برگزيده الهياتي براي معرفي عيسي و نشان دادن چگونگي اثرگذاري پيام آن بر ج

1 :24    
NASB »كيست كه از قلوب همة انسانها آگاه باشد«  
NKJV  »كيست كه از دل همه آگاه باشد«  
NRSV »تو از دل همه آگاهي«  

TEV »]از قلوب همة انسانها آگاهي] تو«  
NJB  »تواني دل همه را بفهمي تو مي«  

. پاد1؛ 16:7؛ 7: 2.سمو1. ك.ر(ر بازتابي از حقيقت عهد عتيق است اين ام). 8: 15. ك.ر(» قلوب و آگاهي«: اين يك كلمه مركب است
. ؛ روم8: 15؛ 24: 1؛ اعمال 15: 16؛ لوقا 12: 20؛ 10-9: 17؛ 20: 11. ؛ ار2: 21؛ 11: 15؛ امثال 21: 44؛ 9: 7. ؛ مز30: 6. توا2؛ 9: 28. توا1؛ 39: 8
  ).27: 8. روم. ك.ر(رد خدا كامأل ما را مي شناسد و با اينحال دوستمان دا). 27: 8

ماضي (طلبند  آنها اراده خدا را در انجام اين گزينش مي. شاگردان تأييد مي نمايند كه يهوه نيت آنان و نيت آن دو كانديدا را مي داند
  .عيسايي كه آن دوازده را برگزيد، اكنون با خداي پدر بود). غيرمعين مياني

  قلب: عنوان خاص
اين واژه به طريقهاي مختلف مورد .  به كار رفته استlēb عبري ةعهد جديد براي برگردان واژدر نيز  در ترجمه هفتاد و kardia يوناني ةواژ

.  صصBauer Arndt, Gingrich and Dankerگردآوري شده توسط  A Greek-English Lexicon. ك.ر(استفاده قرار مي گيرد 
403-404.(  

 )5: 5؛ يعقوب 3-2: 3. قرن2؛ 17: 14اعمال . ك.ر(مركز زندگي فيزيكي، تشبيهي از شخص  .1

 )اخالقي(مركز زندگي روحاني  .2

 )23: 2؛ مكا 4: 2. تسا1؛ 25: 14. قرنI؛ 27: 8؛ روم 15: 16لوقا . ك.ر(خدا دل انسان را مي شناسد   .أ 

 )22: 1. پطر1؛ 22: 2.تيمو2؛ 5: 1.تيمو1؛ 17: 6.؛ روم35: 18؛ 19-18: 15متي . ك.ر(زندگي روحاني بشريت شمرده مي شود   .ب 

: 4. قرن2؛ 18: 16؛ 6: 10؛ 21: 1. ؛ روم27: 28؛ 14: 16؛ 23: 7؛ اعمال 48: 24؛ 15: 13متي . ك.يعني قوه درك، ر(كز تفكر زندگي مر .3
 ).، قلب مترادف با فكر است7: 4.  و فيل15-14: 3. قرن2؛ در 7: 18. ؛ مكا19: 1. پطر2؛ 26: 1؛ يعقوب 18: 4؛ 18: 1. ؛ افس6

 )7: 9. قرن2؛ 37: 7؛ 5: 4. قرنI؛ 23: 11؛ 4: 5اعمال . ك.، ريعني اراده(مركز خواست  .4

 )7: 1. ؛ فيل22: 6. ؛ افس3: 7؛ 4: 2. قرن2؛ 24: 1؛ روم 13: 21؛ 54: 7؛ 26،37: 2؛ اعمال 28: 5متي . ك.ر(مركز احساسات  .5

 ])17: 3.  در قلبهاي ما، افسيعني مسيح [6: 4. ؛ غال22: 1. قرن2؛ 5: 5. روم. ك.ر (القدس روحمكان منحصر به فرد فعاليت  .6

افكار، نيتها و رفتاري كه به قلب نسبت داده ). 5: 6، نقل قول از تثنيه 37: 22متي . ك.ر(قلب تشبيهي از اشاره به تماميت شخص است  .7
  .دكن عهد عتيق استفاده هاي قابل توجهي از اين اصطالحات مي.مي شود كامأل نشانگر چگونگي شخصيت فرد است
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. ك.ر(شيطان از او براي رسيدن به مقاصدش سود جست . است» لعنت شدگي«ن تعبيري از  اين حس»جايي كه سرنوشت او بود «25: 1

  ).7: 6. غال. ك.ر(اما يهودا مسئول انتخابها و رفتار خود است ) 2،27: 13؛ يوحنا 3: 22لوقا 
 يا افرادي 8: 16. اوريم و تميم در ال اين كار زمينه اي عهدعتيقي دارد كه مربوط مي شود به استفاده كاهن اعظم از »قرعه انداختند «26: 1

اما ). 34: 23لوقا . ك.ر(سربازان رومي نيز بر لباسهاي عيسي قرعه انداختند ). 18: 18؛ 33: 16. امثا. ك.ر(كه از همين شيوه استفاده مي كردند 
ر كسي بخواهد صحت اين روش را بيازمايد، اگ. اين آخرين باري است كه در عهد جديد براي دانستن اراده خدا، از اين شيوه استفاده مي شود

مثأل روش باز كردن (بايد بداند كه اگر اين شيوه براي گرفتن تصميمات روحاني به صورت قاعده در بيايد، مايه تأسف بسيار خواهد گرديد 
ساس ايمان زندگي كنند نه بواسطه ايمانداران بايد بر ا!). با چشم بسته و انگشت گذاشتن بر يك آيه، براي دانستن اراده خدامقدس  كتاب

  ).40-17،36: 6. داور. ك.مثل نشانه بر پشم گوسفند، ر(روشهاي مكانيكي تعيين اراده خدا 
سنتهاي متأخرتر بر اين ادعا ). 10لوقا . ك.ر( اوسبيوس مي گويد او در فرستادن آن هفتاد تن به مأموريت شركت داشته است »متياس« 

 .يد گرديدهستند كه او در اتيوپي شه

  
  پرسشهايي براي بحث و تبادل افكار

هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه فرارويش . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما اين يك تفسير 
  .ن مفسر بيندازيدنبايد اين بار را به گرد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . است گام بردارد

. اين پرسشها كه براي بحث و تبادل افكار مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب فكر كنيد
  .اينها به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

 ر مي برد؟ روز با شاگردانش به س40چرا عيسي به مدت  .١

 چيست؟» تعميد در روح« .٢

  حائز اهميت است؟7چرا آيه  .٣

 چرا صعود عيسي اهميت دارد؟ .۴

 چرا پطرس احساس مي كرد ضروري است كه كسي جايگزين يهودا شود؟ .۵

   را ندارد؟22-21: 1چگونه پولس مي تواند يك رسول باشد در حاليكه ويژگيهاي رسالت در  .۶

 )9-8: 11همچنين هوشع  (»خدا در دل خود محزون گشت«،21: 8؛ 6: 6. پيدا  .أ

 »با تمامي دل و تمامي جان خود«، 5: 6؛ 29: 4تثنيه   .ب 

 29: 2.  و روم»دل نامختون«، 16: 10تثنيه   .ج 

 »دل تازه«، 32-31: 18. حز  .د 

  »دل سنگي« در برابر »دل تازه«، 26: 36. حز  .ه 
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  2كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين اگرافي ترجمهتقسيم بندي پار

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
  روز پنطيكاست  القدسنزول روح  روز پنطيكاست  القدسنزول روح  القدسنزول روح

2 :1-4  2 :1-4  2 :1-4  2 :1-4  2 :1-4  
       واكنش جمعيت  
2 :5-13  2 :5-13  2 :5-13  2 :5-13  2 :5-13  

 درپطرس پيام

  پنطيكاست
خطابة پطرس براي   موعظه پطرس  موعظه پطرس  موعظه پطرس

  جمعيت
2 :14-21  2 :14-39  2 :14-21  2 :14-21  2 :14-21  
2 :22-28    2 :22-28  2 :22-28  2 :22-28  
2 :29-36    2 :29-36  2 :29-35  2 :29-35  
      2 :36  2 :36  
  نخستين تغييرها    فراخوان توبه    
2 :37-42    2 :37-42  2 :37  2 :37-42  
    39-38: 2    رشد كليساي زنده  
ايمان آوردن مسيحيان   40-42: 2    40-47: 2  

  اوليه
روش زندگي 

  ايمانداران
  42: 2  روش زندگي ايمانداران    

2 :43-47    2 :43-47  2 :43-47  2 :43  
        2 :44-45  
        2 :46-47  

  ) مقدمهviiiصفحه » راهنماي مطالعه خوب كتاب مقدس«از (قرائت دور سوم 
  صلي نويسنده در هر پاراگرافدنبال كردن نيت ا

هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 
بار را بر دوش مفسر نبايد اين . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم

  .بيندازيدمقدس  كتاب
. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد

هر پاراگراف يك و تنها . مي باشدپاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير 
  .يك موضوع اصلي دارد

 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

  ... الي آخر .4
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  مطالعه واژگان و عبارات

  
به معناي » پنطيكاست«اصطالح ). 10: 16. ؛ تث34:22خروج . ك.ر(نامند  نيز مي» ها عيد هفته« اين عيد ساليانه يهود را »پنطيكاست «1: 2
در روزگار عيسي، برپايي ). يعني با شمارش از روز دوم عيد فطير(پس از فصح برگزار مي شد ) هفت هفته(اين عيد پنجاه روز . است» جاهمپن«

) 3(شكرگزاري از خدا براي برداشت محصول؛ و ) 2(؛ )1: 1به جشنها . ك.ر(يادبود اعطاي شريعت به موسي ) 1: (اين عيد به سه منظور بود
: 23. ؛ الو22: 34؛ 17-26: 23. زمينه عهد عتيق در خرو). به عنوان نشانه اي از مالكيت يهوه بر تمامي محصول(هاي محصول گندم اهداي نوبر

  . موجود است12-9: 16.  و تث31-26: 28. ؛ اعد15-21
2 :1    

NASB, NRSV »فرا رسيد«  
NKJV  »كامالً فرا رسيد«  

TEV »رسيد«  
NJB  »از راه رسيد«  

  
استفاده از اين فعل فقط در نوشته . اين يك انتصاب الهي و تحقق اراده الهي بود. مصدرمفعولي در زمان حال است. »پر شده بود«: اظ لغوياز لح

  .تاريخ بشر توسط يهوه رقم مي خورد). 6: 2؛ اينجا و استعاره اي مشابه در لوقا 51: 9؛ 23: 8لوقا . ك.ر(هاي لوقا موجود است 
M. R. Vincent  224در جلد اول صفحه Word Studies به ما يادآور مي شود كه يهوديان اين روز را به عنوان يك ظرف مي ديدند كه 

 را، يعني شروع كليسا را تأسيس القدس روحاين زماني نيز بود كه خدا به طور خاص عصر ! وقت پنطيكاست كامأل فرارسيده بود. شدبايد پر مي
  .نمود

). 14: 1. ك.ر(مفهوم اين عبارت، اتحاد و يگانگي در مكان و در فكر است » م در يكجا جمع بودندهمه ايمانداران با ه« 
، اما در جايي از معبد نيز نامي به )2: 2؛ 13: 1اعمال . ك.ر(بود » باالخانه«احتماأل محل وقوع آن در . مشخص نيست اين واقعه در كجا رخ داد

  ).53: 24لوقا . ك.ر(ميان آمده است 
. اين واقعه مشابه پيدا. در تمامي اين بخش، تأكيد بر روي صداست، نه باد و آتش» صدايي شبيه وزش باد شديد از آسمان آمد «2: 2
؛ در عهد جديد از )14-9: 37. حز. ك.ر(القدس به كار مي رود   به معني نَفَس، باد و نيز روح)ruah(در عهد عتيق، واژة روواخ .  است8: 3

.  استpnoēواژة به كار رفته براي باد در اين آيه ). 8- 5: 3يوحنا . ك.ر( استفاده مي شود القدس روح براي باد و )pneuma (اواژة يوناني نوم
  . به كار رفته استالقدس روح در مورد pneuma، واژه 4در آيه .  استفاده شده است25: 17اين واژه فقط در اينجا و نيز در 

.  اين متن  ظاهرأ واقعه اي همراه با صدا و نور را توصيف مي كند»از يكديگر جدا گشت...هاي آتشزبانه هايي مانند زبانه  «3: 2
هر كه در باالخانه بود اعم از رسوالن، اعضاي خانواده . آتش نوراني در ابتدا يكپارچه بود، اما از هم جدا شد و بر هر يك از مومنين قرار گرفت

  !كليسا متحد بود.  بر خود را داشتالقدس روحاز نزول عيسي و شاگردان ديگر، تأييدي آشكار 
 و 4: 5. ؛ تث2: 3. خرو. ك.ر(طهارت ) 3(؛ يا )18-15: 66. اش. ك.ر(داوري ) 2(حضور الوهيت؛ ) 1: (در عهد عتيق، آتش مظهر  

  . ا بيان نمايد رالقدس روحلوقا با اين قياس مي كوشد تا واقعه اي منحصر به فرد از ظهور فيزيكي . است) 11: 3متي 

  4-1: 2 كارهاي رسوالن: ه براي عصر جديدمتن مژد
اي را كه  از آسمان آمد و تمام خانه ناگهان صدايي شبيه وزش باد شديد2. وقتي روز پنتيكاست رسيد، همة ايمانداران با هم در يكجا جمع بودند1

كه از يكديگر جدا گشته و بر هر يك از آنان قرار هاي آتش ظاهر شد،  مانند زبانه هايي در برابر چشم آنان زبانه3. در آن نشسته بودند، پر ساخت
  .صحبت كردند كه روح به ايشان قدرت بيان بخشيد، به زبانهاي ديگر شروع به پر گشتند و به طوري  القدس همه از روح4. گرفت
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در كدام زمان، (عيد پنطيكاست در ميان يهودي گرايان به عنوان جشني براي اعطاي شريعت به موسي در كوه سينا درآمده بود 
يبت بنابراين صداي بلند باد و آتش مي توانست يادآور ه). نامشخص است، تا قرن دوم ميالدي و احتماأل بسيار زودتر از آن، اين امر جا افتاده بود

  ).16: 19. خرو. ك.ر(نزول يهوه بر كوه حوريب باشد 
  ).21-16: 2؛ اعمال 32-28: 2يوئيل . ك.ر( تفاوتي ميان رسوالن و ديگر شاگردان از زن و مرد نبود »هر يك از آنان« 

اين امر به ). 9: 13؛ 24: 11 ؛17: 9؛ 55: 7؛ 3،5: 6؛ 8،31: 4؛ 4: 2. ك.ر(تكرارپذير است » پر شدن«: » پرگشتندالقدس روحهمه از  «4: 2
 كه نشانگر تجربه اوليه القدس روحاين موضوع با تعميد ). 16: 3.  در مقايسه با كول18: 5. افس. ك.ر(مفهوم روزانه شبيه مسيح شدن است 

روحاني براي خدمت پر شدن عبارت از يافتن قدرت . تفاوت دارد) 5-4: 4. ؛ افس13: 12. قرن1. ك.ر(مسيحي يا الحاق شخص به بدن مسيح 
  . نگاه كنيد10: 3به يادداشت ! موثر، و در اينجا به منظور بشارت، است

2 :4    
NASB, NRSV »شروع به صحبت كردن با زبانهاي ديگر نمودند«  

NKJV  »شروع به صحبت كردن به زبانهاي ديگر نمودند«  
TEV »به زبانهاي ديگر شروع به صحبت كردند«  
NJB  »دن به زبانهاي متفاوتي نمودند شروع به صحبت كر«  

  
بيانگر درك اين اصطالح بر » زبانهاي مختلف«ترجمه . است» زبانهاي ديگر«به معناي ) heterais glōssais(در معناي لغوي واژة 

 تعداد زبانهاي . است13: 2 و احتماأل اعمال 14-12. قرن1بر اساس » اظهارات جذبه اي«برگردان ممكن ديگر .  است11 و 6اساس متن آيات 
در آن جمع . ، بيش از بيست است11-9حاصل جمع تمامي كشورها و مناطق آيات . مختلفي كه ادا مي شد مشخص نيست، اما شمارشان زياد بود

  . نفري، احتماأل تعدادي به يك زبان سخن مي گفتند120
سيده و منتظر در آن باالخانه، اعالم كنندگان دلير انجيل خدا كاري منحصر به فرد و مقتدرانه كرد تا اين گروه كوچك زنان و مردان هرا

سامريان، افسران : به طور مثال( موعود هرچه بود، بيانگر تأييد پذيرفته شدن گروههاي ديگر القدس روحنشانه اوليه نزول ). از زن و مرد(گردند 
 براي ايمانداران بود مبني بر اينكه انجيل بر محدوديت ديگر نژادي و در اعمال همواره نشانه اي» زبانها«. توسط خدا نيز بود) رومي و غيريهوديان

  ).14-12. قرن1. ك.ر(تفاوت آشكاري ميان زبانهاي اعمال و خدمات بعدي پولس در قرنتس وجود دارد . جغرافيايي چيره شده است
هنگامي كه انسانها . قرار بگيرد) 11-10. پيد. ك.ر(از لحاظ الهياتي اين امكان وجود دارد كه پنطيكاست در تقابل مستقيم با برج بابل 

، خدا اراده خود را با چند زبان كردن آنها اعمال )يعني از پراكنده شدن و پر كردن زمين امتناع ورزيدند(سركش و مغرور مدعي استقالل شدند 
يعني از اينكه در يك پادشاهي آخر شناختي وارد (اشت ، ملي گرايي كه انسانها را از اتحاد با هم بازمي دالقدس روحاكنون در عصر جديد . نمود
بازگشت به ) اعم از سن، جنسيت، طبقه، جغرافيا و زبان(مشاركت مسيحي فراتر از هر مرز انساني . ، براي ايمانداران برگردانيده شده است)شوند

  .  است3پيش از عواقب پيدايش 
. روح شروع به قدرت بخشيدن به آنها كرد:  غيركامل اخباري به معنيفعل الزم» به طوريكه روح به ايشان قدرت بيان بخشيد« 
اين اصطالح فقط توسط لوقا در . است) به ظاهر مجهول و در معني معلوم(يك مصدر حال متعدي ) apophtheggomai(» قدرت بيان«واژة 

يعني در ( براي سخن گفتن انبيا به كار رفته است در ترجمه هفتاد). 25: 26؛ 4،14: 2. ك.ر(كتاب اعمال مورد استفاده قرار گرفته است 
  ).2: 10. ؛ زكر11: 5؛ ميكا 9،19: 13. ؛ حز1: 25. توI؛ 2: 32. تث. ك.، رالقدس روحسخنگويي به الهام 

ع در سخنراني بدي«يا » برانگيختن به سخنگويي«، »صداي بلند«شخصأ اين تفسير را به تفسير كالسيك ريشه يابي لغت يوناني با معناي 
  .آشنايي داشت و تحت تأثير واژگان آن بود لوقا با ترجمه هفتاد. ترجيح مي دهم» سطح باال
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درمورد يهودي گرايي ). 2: 7؛ ميكا 31: 15.  الوهفتادترجمه . ك.ر(است » خوب نگاه داشتن چيزي«اين اصطالح به معني » خداپرست «5: 2

). سنتهاي سينه به سينه منتقل شده كه تلمود را تشكيل مي داد: يعني(خدا و سنتهاي مشايخ است قرن اول ميالدي، مفهوم آن احترام گذاشتن به 
  ).25: 2؛ لوقا 12: 22؛ 2: 8. ك.ر(دار و پرهيزكار بودند اينها مردان دين

: 16. تث. ك.ر(همه مردان يهودي به شدت ترغيب مي شدند تا در سه عيد ساليانه اصلي در محل معبد » از جميع ملل زير آسمان« 
احتماأل زائراني كه از تمامي منطقه مديترانه براي عيد فصح به اورشليم آمده ) 1(حاضران عبارت بودند از ). 23. الو. ك.ر(، شركت كنند )16

: 4د اين واژه در به كاربر. ك.ر(ساكنان دائمي كه از جايي در خارج از اورشليم آمده بودند ) 2(بودند و تا پنطيكاست همانجا مانده بودند و 
 ).22،32: 9؛ 24: 7؛ 16

صداي ايمانداران كه به زبانهاي ) 2(يا ) 2ك آيه .ر(صداي وزش باد شديد ) 1(مي تواند اشاره به » وقتي آن صدا به گوش رسيد «6: 2
  .، باشد)4آيه . ك.ر(ديگر سخن مي گفتند 

2 :4    
NASB, NRSV, NJB »مات و مبهوت«  

NKJV  »گيج«  
TEV »حيرت  غرق«  

گاهي اين ). 63: 22؛ 43: 19؛ 45: 8لوقا . ك.ر( است "توقف كردند يا ساكت شدند" در معناي "خود را جمع كردند"در اصل به معني 
  ).25: 21 و شكل ديگري از اين اصطالح در لوقا 50: 12؛ 37: 8لوقا . ك.ر(اصطالح به استعاره براي فكر و احساسات نيز به كار مي رود 

من معتقدم كه پنطيكاست . ، در رابطه با تشويش زبانها در برج بابل، استفاده شده است9-7: 11.  هفتاد از همين اصطالح در پيددر ترجمه
بازگشت نمادين از ملي گرايي آغاز شده در برج بابل است كه اول براي تنبيه ارتداد گناه آلود بشريت از اراده خدا براي پراكنده شدن و دوم به 

 نيز با استفاده از 172، صفحه 2 جلد The Jerome Biblical Commentary. اظت از بشريت از جهاني تك دولتي آغاز شدمنظور حف
 براي پراكندگي از برج بابل مورد استفاده قرار 8: 32. ، كه به ندرت به كار مي رود اما در ترجمه هفتاد تث3: 2 در اعمال diamezizōواژه 

  !ايمانداران ديگر از لحاظ مليت جدا از هم نيستند. كيد مي ورزدگرفته، بر اين ديدگاه تأ
مفهوم ضمني آن اين است كه اين واقعه در محوطه معبد رخ داده است زيرا جمعيت زياد نمي توانست در يك » جمعيت گرد آمدند« 

  .باالخانه يا كوچه هاي باريك اورشليم گرد آيد
. ك.ر(ممكن است اين رويداد، معجزه اي شنيداري بوده باشد، نه گفتاري »  سخن ايمانداران را شنيدخودهركس به زبان « 

اين . در صورتي كه هر كس از آن جماعت بزرگ در عين حال به زباني ديگر سخن مي گفت، اغتشاش زيادي بوجود مي آمد). 11 و 8آيات 
  ).11. پيد. ك.ر(برگشت الهياتي برج بابل است 

  13-5: 2كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
رسيد، جمعيت گرد آمدند و چون  وقتي آن صدا به گوش6. ، در اورشليم اقامت داشتنددر آن زمان يهوديان خداپرست از جميع ملل زير آسمان5

كنند  كه صحبت مي مگر همة اين كساني«: كمال تعجب اظهار داشتند و در7 حيرت شدند هركس به زبان خود سخنان ايمانداران را شنيد، همه غرق
النهرين و  عيالميان و اهالي بين ما كه از پارتيان و ماديان و9 شنويم؟ ا به زبان خودمان مياز ما پيام آنان ر پس چطور است كه هر يك8 جليلي نيستند؟

هم يهوديان و هم 11، مصر و نواحي ليبي كه متّصل به قيروان است و زائران رومي و فريجيه و پمفليه و10 يهوديه و كپدوكيه و پنطس و استان آسيا
همه حيران و 12» .شنويم زبان خودمان مي اهالي كريت و عربستان هستيم، شرح كارهاي بزرگ خدا را بهاند، و   يهود را پذيرفته آناني كه دين

  ».اند اينها از شراب تازه مست شده«:گفتندكنان مياما بعضي مسخره13»يعني چه؟«: گفتند مي سرگردان به يكديگر
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لوقا اغلب از اين واژه در اعمال .  به معني گويش است"dialect"در اينجا، ريشه واژه انگليسي ) 8يه آ. ك.ر (dialektosواژه يوناني 
اما در اين متن، منظور از . مورد استفاده قرار گرفته است» زبان«در اينجا به معني ). 14: 26؛ 2: 22؛ 40: 21؛ 6،8: 2؛ 19: 1. ك.ر(استفاده مي كند 

اين به معني نشانه تأييدي براي آنها از حقيقت . اين يهوديان به زبان مادري خود درباره عيسي مي شنيدند. نيز باشدمي تواند معني) زبان(گويش 
  .اين پيام جديد، درباره خدا بود

  : به تمامي واژگان متفاوتي كه بيانگر احساسات باال در اين متن است، توجه كنيد7: 2
١. sunechō ،»6آيه (» غرق حيرت شدند( 

٢. existēmi ، »7آيه (» در كمال تعجب( 

٣. thaumazō ،»12، 7آيه (» حيران( 

۴. diaporeō ،»12آيه (» سرگردان( 

يعني همان (اين پرسش لفظي بخاطر لهجه شمالي آنان پرسيده شد » مگر همه اين كساني كه صحبت مي كنند جليلي نيستند« 
 است كه بيست و سه بار در كارهاي رسوالن و نيز انجيل لوقا به كار idouبرگردان واژه يوناني » مگر«كلمه ). 73: 26متي . ك.گويش ايشان، ر

  .رفته است
 همگي آنان از جلگه هاللي شكل حاصلخيز اطراف بين النهرين بودند، همان »النهرينپارتيان و ماديان و عيالميان و اهالي بين «9: 2

  ).آشور، بابل(اسرائيل و يهودا در آنجا به اسارت رفتند و ) 28: 11. پيد. ك.اور كلده، ر(جايي كه ابراهيم فراخوانده شد 
چرا يهوديه در ميانه دو كشور نامربوط آمده است؟ چرا اين منطقه بدون حرف اضافه صحيح خود به كار رفته است؟ چرا بايد » يهوديه« 

پرسشها، بسياري معتقدند خطاي رونوشت برداري به زبان آرامي سخن مي گفتند، تعجب نمايند؟ به سبب اين ها  مردمان يهوديه از اينكه جليلي
  .در اينجا رخ داده و اين واژه به مليت ديگري اشاره دارد

  ارمنستان–ترتوليان، آگوستين  .1

  سوريه–ژروم  .2

  هندوستان–كريسوستوم، اراسموس  .3

 .Bruce M نوشتة  A Textual Commentary on the Greek New Testament.ك.براي مطالعه چند پيشنهاد جديد ر .4

Metzger 293.  ص 

  .اينها گروههاي ساكن در تركيه امروزي بودند» كپدوكيه و پنطس و استان آسيا و فريجيه و پمفليه «9-10: 2
  .اينها گروههاي ساكن در شمال آفريقا بودند» مصر و نواحي ليبي كه متصل به قيروان است «10: 2

 زمان به مسيح ايمان آوردند، ممكن است تشكيل دهندگان اوليه كليساي روم بوده زائران يهودي كه در اين برهه از» زائران رومي« 
  .باشند
شريعت ) 1: (اشاره به غيريهودياني است كه به يهوديت گرويده بودند و ضرورت داشت» آناني كه دين يهود را پذيرفته اند« 

. در زمان ممكن، در معبد يك قرباني بگذرانند) 4(هدان تعميد دهند؛ و خود را در برابر شا) 3(مردانشان ختنه شوند، ) 2(موسي را نگاه دارند؛ 
.  و الو23. خرو. ك.ر(آنها در اورشليم حاضر بودند زيرا تمامي مردان يهودي موظف به شركت در سه عيد كه ساليانه برگزار مي شد، بودند 

23(  
امكان دارد اين جزيره به عنوان نماينده تمامي . ي تركيه قرار داشتجزيره بزرگي كه در درياي مديترانه و در نزديك» اهالي كريت «11: 2

  .جزاير درياي اژه به كار رفته باشد
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آنان قبيله هاي بي شمار عرب را تشكيل مي دادند كه در جنوب خاور نزديك پراكنده . اشاره به نسلهاي عيسو است» عربستان...اهالي« 
شايد كنايه اي باشد از هفتاد زبان جهان كه نماد يهوديان از . ن اول در تمامي جهان شناخته شده بوداين فهرست نمايانگر يهوديان قر. شده بودند

  . در ترجمه هفتاد نيز به چشم مي خورد8: 32. همين ايده در تث). 10لوقا . ك.ر(كل بشريت بود 
  .صت استفاده مي كند تا به پرسشهاي آنان پاسخ دهدپطرس از فر.  زائران مزبور، اين واقعه خاص را نشانه اي حائز اهميت دانستند12: 2
اند كه مست و  اين يك فعل اضافي مفعولي اخباري كامل است كه اظهار مي دارد رسوالن آنقدر شراب نوشيده» اند مست شده «13: 2

  .اند سرخوش شده
اما مستي چگونه ).  الف18: 5. فسا. ك.ر( يك تعبير از شرايط موجود آن بود كه پيروان عيسي مست كرده اند »شراب تازه« 
  .زد توانست تواناييهاي زباني آنان را تشريح كند؟ يقين دارم كه جو هيجان و شادي در آنجا موج مي مي

  )اعتياد(و الكلي شدن ) تخمير(درمورد الكل مقدس  كتابديدگاه : صعنوان خا
 مقدسي اصطالحات كتاب .1

 عهد عتيق  .أ 

1( Yayin - ،ريشه اين اصطالح نامعلوم است زيرا ريشه عبري ندارد.  بار به كار رفته است141 اين اصطالح عمومي براي شراب .
: 29. ؛ خرو21: 9. پيد: چند متن نمونه عبارتند از. ر شده بكار مي روداين واژه همواره به معني آب ميوه، معموأل آب انگور تخمي

 .5،10: 15. ؛ اعد40

2( Tirosh - به سبب شرايط آب و هوايي شرق نزديك، تخمير از حدود شش ساعت پس از گرفتن آب . »شراب تازه« به معني
. ؛ اش4: 18؛ 17: 12. تث: متون نمونه عبارتند از. اين واژه اشاره به شرابي دارد كه در حال تخمير شدن است. ميوه آغاز مي شد

 .11: 4؛ هوشع 8-9: 62

3( Asis - اين واژه آشكارا به نوشيدني هاي الكلي اشاره دارد ) 26: 49. ؛ اش5: 1يوئيل.( 

4( Sekar - به اين .  به كار مي رود»مستي« يا »مست«ريشه عبري آن به معني .  است»نوشيدني الكلي قوي« اصطالحي براي
 ). 7: 28. ؛ اش6: 31؛ 1: 20. امث. ك.ر( است yayinمعادل واژه . وشيدني چيزي مي افزودند تا سرخوشي را بيشتر كندن

 عهد جديد  .ب 

1( Oinos معادل  ن يوناندر زباyayin  است كه در باال توضيح داده شد. 

2(   Neos oinos )شراب تازه (– معادل يوناني tirosh) 22: 2مرقس . ك.ر( 

3( Gleuchos vinos )  ،شراب شيرينasis(– شراب در اولين مراحل تخمير )13: 2اعمال . ك.ر.( 

 مقدسي كتابكاربرد  .2

 عهد عتيق  .أ 

؛ 13: 9. ؛ عا19،24: 2؛ يوئيل 9-8: 2؛ هوشع 7: 9؛ جامعه 15-14: 104. ؛ مز28: 27. پيد(شراب هديه اي از جانب خداست  )1
 )7: 10. زكر

 ).13: 9. ؛ داو26: 14. ؛ تث14: 28؛ 7،10: 15. ؛ اعد13: 23. ؛ الو40: 29. خرو(بود ها  شراب بخشي از قرباني )2

 ).7-6: 31. ؛ امثا2: 16. سمو2(شراب به عنوان دارو به كار مي رود  )3

: 25. سمو1 -؛ نابال19: 16.  داو-؛ سامسون33،35: 19.  پيد-، لوط21: 9.  پيد-نوح(شراب مي تواند يك مشكل واقعي باشد  )4
 -؛ و زنان6: 6 عاموس -؛ حاكمان12: 20. پادI -؛ بنهدد9: 16. پادI -؛ ايله28: 13. سمو2 -؛ آمون13: 11. سمو2 -؛ اوريا36

 ).4عاموس 
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 ).11: 4؛ هوشع 8-7: 28؛ 14: 19؛ 11،22: 5. ؛ اش5-31:4؛35-23:29؛20:1.امثا(شراب را مي توان بد استعمال كرد )5

؛ و 6. ؛ نذيره ها، اعد21: 44. ؛ حز9: 10. كاهنان در حال انجام وظيفه، الو(مصرف شراب براي برخي از گروهها ممنوع بود  )6
 ).5: 7؛ هوشع 12-11؛ 56. ؛ اش5-4: 31. حاكمان، امث

 ).17: 9. ؛ زكر18: 3؛ يوئيل 13: 9عاموس (فته است شراب در صحنه هاي مربوط به زمان آخر به كار ر )7

 الهدين  نوشتجات بين  .ج 

 ).30-27: 31اكلسياستيكوس (ميانه روي در استفاده شراب بسيار كمك كننده است  )3

 ).BB 58b (».شراب بهترين داروهاست، جايي كه شراب نباشد، وجود داروها ضروري مي گردد«: علماي ديني مي گويند )4

 عهد جديد  .د 

 ).11-1: 2يوحنا ( مقدار زيادي آب را به شراب تبديل كرد عيسي )1

 ). به بعد17: 22؛ 34-33: 7؛ لوقا 19- 18: 11متي (عيسي شراب مي نوشيد  )2

 ).13: 2اعمال (شد » شراب تازه«در روز پنطيكاست، پطرس متهم به مستي با  )3

 .)23: 5 .تيموI؛ 34: 10؛ لوقا 23: 15مرقس (شراب را مي توان بجاي دارو مصرف كرد  )4

 ).3: 4. پطر1؛ 3: 2؛ 7: 1؛ تيطس 3،8: 3. تيمو1(اين به معني اجتناب كامل از آن نيست . رهبران نبايد شراب زياد بنوشند )5

 ).9: 19.  به بعد؛ مكا1: 22متي (شراب در صحنه هاي مربوط به زمان آخر وجود دارد  )6

 ).14- 13: 13. ؛ روم3: 4. پطر1؛ 21: 5. ؛ غال10: 6؛ 13-11: 5. قرن1؛ 34: 21؛ 45: 11؛ لوقا 49: 24متي (مستي پليد و رقت آور است  )7
 

 ديدگاه الهياتي .3

 ديدگاه منطقي  .أ 

 .شراب هديه اي از جانب خداست )1

 .مستي مسئله اي اساسي است )2

؛ 10-8 .قرن1؛ 23-1: 7؛ مرقس 20-1: 15متي (ايمانداران در برخي از فرهنگها بايد آزاديهاي خود را به خاطر انجيل محدود كنند  )3
 ).13: 15 -1: 14. روم

 تمايل به تخطي از محدوديت پذيري  .ب 

 ).31: 1.  است، پيد"بسيار نيكو"خلقت (خدا سرمنشأ همه چيزهاي نيكوست  )1

 .بشريت سقوط كرده، با تخطي از محدوديتهايي كه خدا قرار داده، تمامي هداياي خدا را بد استعمال مي كند )2

در خلقت جهان مادي هيچ چيز پليدي وجود ندارد . يلي كه در دستمان قرار مي گيرندسوء استعمال در وجود ماست نه در وسا  .ج 
 ).15: 1؛ تيطس 4: 4. تيموI؛ 26-25: 10. قرن1؛ 14،20: 14. ؛ روم23-18: 7مرقس . ك.ر(

 
 فرهنگ يهوديان و تخمير در قرن اول .4

 .عت پس از كوبيدن انگور آغاز مي شود سا6تخمير در آب و هواي گرم با شرايط غيربهداشتي، خيلي زود يعني حدود   .أ 

 Ma(، شراب براي دادن ده يك شراب آماده است )نشانه تخمير(سنت يهود بيان مي دارد كه وقتي كف كمي بر روي سطح پيدا شد   .ب 

aseroth 1 :7 .( ،مي گويند» شراب شيرين«يا » شراب تازه«به اين شراب. 

 .رسيدپس از يك هفته، تخمير شديد اوليه به پايان مي   .ج 



36 

  

  
كسي كه آشنايي با عيسي ! فكرش را بكنيد، از ميان تمامي رسوالن، پطرس كسي بود كه اولين موعظه مسيحي را ايراد كرد »پطرس« 14: 2

تغيير حالت پطرس از بزدلي و انكار به شجاعت و ديدگاه روحاني، يكي ديگر از شواهد طلوع عصر )! 23لوقا . ك.ر(ه بار منكر شد را س
اين موعظه محتوا و تأكيد پيام . اين نخستين موعظه ثبت شده او در كتاب اعمال است.  با قدرت تغيير دهنده او در زندگي هاستالقدس روح

  .دهندپيامهاي رسوالن بخش مهمي از اعمال را شكل مي. نشان مي دهدرسوالت را به ما 

مي ناميدند و گذرانيدن آن بر » شراب كهنه«در اين حالت، محصول بدست آمده را . روز به طول مي انجاميد40تخمير ثانويه حدود   .د
 ).Edhuyyoth 6 :1(ذبح مجاز بود 

 .شد بايست پيش از مصرف، خوب صاف مي شد، اما مي شراب خوبي محسوب مي) شراب كهنه(ماند  شرابي كه روي لرد خود مي  .ه 

بيشترين دوره اي كه شراب را مي توانستند انبار كنند، سه سال . شرابي كه يك سال از تخميرش مي گذشت، شراب خوب مي ناميدند  .و 
 . مي گفتند و با آب رقيقش مي كردند» شراب كهنه«به آن شراب، . بود

در جهان باستان روند . ير را به تأخير انداختدر يكصد سال گذشته با ايجاد شرايط بهداشتي و افزودنيهاي شيميايي، مي توان تخم  .ز 
 .طبيعي تخمير قابل توقف نبود

 عبارات پاياني .5

آنها آشكارا ! يا مسيحي را زير سئوال ببرد/نگذاريد تجربه شما، الهيات و تفسيرتان از كتاب مقدس، عيسي و فرهنگ قرن اول يهود و  .أ 
 .ردندكامأل از استعمال شراب و نوشيدنيهاي الكلي پرهيز نمي ك

در اين مورد اغراق مي كنند و مدعي تقواي برتر براساس مقدس  كتاباما، بسياري بر موضع . من مدافع استفاده از الكل در جمع نيستم  .ب 
  .فرقه اي هستند/گيري فرهنگيجهت

انداران ديگر و نيز انتشار  ديدگاه و راهنماييهايي براساس محبت و احترام به ايم10-8قرنتيان I و 13: 15 -1: 14از نظر من، روميان    .ج 
 تنها منبع ايمان و رفتارمقدس  كتاباگر . و نه بر پايه آزادي فردي يا انتقاد و ايراد گيري اندانجيل در همه فرهنگها را ارائه كرده

  .ماست، پس شايد الزم باشد درباره اين مسئله دوباره بينديشيم
مثال اروپا، اسرائيل يا (عيسي يا فرهنگهاي امروزي   اراده خدا، پافشاري كنيم، رفتاراگر ما بر پرهيز كامل از نوشيدن مسكرات به عنوان  .د 

 را كه به طور معمول شراب مي نوشند، چگونه ارزيابي مي كنيم؟) آرژانتين

  21-14: 2كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
: اي يهوديان و اي ساكنان اورشليم، توجه كنيد«: اما پطرس با آن يازده رسول برخاست و صداي خود را بلند كرد و خطاب به جماعت گفت14

يوئيل نبي  بلكه اين همان چيزي است كه16 اين مردان مست نيستند؛ زيرا اكنون ساعت نُه صبح است برخالف تصور شما،15 هبدانيد و آگاه باشيد ك
و  و پسران و دختران شما نبوت خواهند كرد از روح خود بر همة مردم فرو خواهم ريخت: چنين خواهم كرد فرمايد در زمان آخر خدا مي17: گفت

و ايشان  در آن روزها از روح خود فرو خواهم ريخت خود آري، حتّي بر غالمان و كنيزان18.  پيران شما خوابها خواهند ديدو جوانان شما رؤياها
پيش از آمدن آن روز 20. يعني خون، آتش و دود غليظ هايي ظاهر خواهم نمود، و بر روي زمين نشانه ها و در آسمان شگفتي19. نبوت خواهند كرد

خداوند را بخواند نجات  و چنان خواهد شد كه هركه نام21 و ماه رنگ خون خواهد گرفت خورشيد تاريك خواهد شد داوند،شكوه خ بزرگ و پر
  .خواهد يافت
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پطرس سخنگوي رسوالن است اما در عين حال يكي از ايشان ) 1: (اين عبارت نشانگر دو موضوع است »با آن يازده رسول« 
متا توسط تمامي اعضاي اين گروه كه  به گونه اي بي هالقدس روح. او به تنهايي يا به اقتدار شخصي خود سخن نمي گويد. محسوب مي شود

 .متياس، هرچند چيزي از خدمات او ندانيم، رسمأ بخشي از گروه رسوالن شده بود) 2(شاهدان عيني خوانده مي شوند، سخن مي گويد و 

د كه برحسب به نظر مي رسد كساني كه مورد خطاب قرار گرفته اند، متفاوت از زائراني باشن »اي يهوديان و اي ساكنان اورشليم« 
 . نام برده شدند11- 7مليتشان در آيات 

فعل جمله اول حال فاعلي و فعل جمله دوم ماضي غير معين مياني . دو جمله امري پشت سر هم »بدانيد و آگاه باشيد: توجه كنيد« 
 .پطرس توجه كامل آنها را مي طلبد. است) ظاهرأ مجهول ولي در اصل معلوم(

. ك.ر(و دوبار در پيامهاي پولس ) 10: 4؛ 14: 2. ك.ر(دوبار از آن در موعظات پطرس .  سامي استاين عبارت ظاهرأ ضرب المثلي
وجود اين ضرب المثل سامي در نوشته . لوقا يك فرد غيريهودي بود و در بزرگسالي به مسيح ايمان آورد. استفاده شده است) 28: 28؛ 38: 13

اش، از خود نساخته است، بلكه با اعمال را لوقا به منظور به كرسي نشاندن اهداف الهياتيهاي او بيانگر آن است كه اين موعظات در كتاب 
 .امانت به خالصه نويسي منابع موثق خود پرداخته است

كيش، در آن صبح زود خوردن ، بيان مي دارد كه براي يهوديان راست3پرس در جواب به اتهام آيه  »اين مردان مست نيستند« 15: 2
 گردآوري Tyndale NT Commentary Series, Acts. ك.ر (8: 16. اين اظهار پيرو تفسير علماي دين از خرو. ز نيستشراب جاي

  ).58.  صE. M. Blaiklockتوسط 

   در كليساي اوليهKERYGMA: عنوان خاص
-6: 26؛ 43: 10؛ 19،24: 3؛ 30: 2اعمال (هاي خدا در عهد عتيق در آن هنگام با آمدن عيسي، مسيح موعود، تحقق يافته بود وعده .1

 ).19-18: 1پطر 2؛ 12-10: 1. پطر1؛ 2-1: 1. ؛ عبر16: 3. تيمو1؛ 4-2: 1. ؛ روم7،22

 ).38: 10اعمال (خدا عيسي را به هنگام تعميدش، به عنوان مسيح موعود مسح كرد  .2

 ).37: 10اعمال (عيسي خدمات خود را پس از تعميدش، در جليل آغاز كرد  .3

 ).38: 10؛ 22: 2؛ اعمال 45: 10مرقس (يك و به ظهور آوردن اعمال مقتدرانه توسط قدرت خدا بود مشخصات خدمات او، اعمال ن .4

: 26؛ 39: 10؛ 11: 4؛ 15،18-13: 3؛ 23: 2؛ اعمال 16: 3؛ يوحنا 45: 10مرقس (مسيح موعود بر اساس قصد و نقشه خدا مصلوب شد  .5
 ).10: 4يوحنا 1؛ 18: 3؛ 2،19: 1پطرس 1؛ 3: 1. ؛ عبر4: 1. ؛ غال3: 15؛ 18-17: 1. قرن1؛ 34: 8. ؛ روم23

: 10؛ 34: 8. ؛ روم23: 26؛ 31: 17؛ 41-40: 10؛ 15،26: 3؛ 32-24،31: 2اعمال (او از مردگان برخيزانيده شد و بر رسوالنش ظاهر شد  .6
 ).18،21: 3؛ 2: 1پطرس 1؛ 16: 3. تيمو1؛ 10: 1. تسا1 به بعد؛ 12، 7-4: 15. قرن1؛ 9

؛ 3: 1. ؛ عبر16: 3. تيمو1؛ 9: 10؛ 34: 8. ؛ روم36: 10؛ 13: 3؛ 36-29،33-25: 2اعمال ( ناميدش "خداوند"ل داد و خدا عيسي جال .7
 ).22: 3پطرس 1

 ).12: 1؛ 47-44: 10؛ 39-18،38-14: 2؛ 8: 1اعمال ( را بخشيد تا جماعت جديد خدا را شكل بدهد القدس روحاو  .8

 ).10: 1. تسا1؛ 28-20: 5قر1؛ 31: 17؛ 42: 10؛ 21-20: 3اعمال ( تمامي موجودات او باز خواهد آمد براي داوري و اعاده .9

: 1. ؛ روم20: 26؛ 30: 17؛ 48- 43،47: 10؛ 19: 3؛ 21،38: 2اعمال (تمامي كساني كه اين پيام را مي شنوند بايد توبه كنند و تعميد يابند  .10
 ).21: 3پطرس 1؛ 9: 10؛ 17

 كليساي اوليه بكار مي رفت، هرچند نويسندگان مختلف عهد جديد ممكن است از بخشي از آن صرفنظر اين الگو به عنوان اعالميه مهم
.  نگاشته شده استkerygmaانجيل مرقس به تمامي به پيروي از ديدگاه پطرس از . كرده يا بر بخش ديگر در پيامشان تأكيد نموده باشند
. ست كه موعظه هاي پطرس در روم را به صورت انجيل مرقس به ثبت رسانيده استمرقس بنا بر سنت كليسا به عنوان كسي شناخته شده ا
 .متي و لوقا از ساختار بنيادين مرقس پيروي كرده اند
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آن موقع از روز، وقت گذرانيدن قرباني صبحگاهي روزانه در معبد و زمان دعاي مخصوص .  صبح9يا همان ساعت  »ساعت سوم« 
هر دو شاخص زماني يهوديان و روميان را به ) خصوصأ يوحنا(نويسندگان عهد جديد .  شاخص يهوديان از وقت بود»ت سومساع«. يهوديان بود
  .كار مي برند

ممكن است شخص عيسي منبع .  از ترجمه هفتاد32-28: 2نقل قول از يوئيل  »اين همان چيزي است كه يوئيل نبي گفت« 16: 2
  ).27: 24لوقا . ك.ر(ه باشد شناسايي تحقق اين متن نبوتي بود

در عهد عتيق اين عبارت اشاره دارد به زمان آخر و . احتماأل اين تغييري است كه لوقا در متن ترجمه هفتاد داده است »در زمان آخر« 17: 2
گيري عيسي در عصر جديد از جسم. شود به برهم افتادگي دو عصر يهود  مربوط مي»زمان آخر«در عهد جديد، . عصر بازگشت مسيحايي

پادشاهي خدا، در  »آنچه هنوز انجام نشده« و »آنچه تا حال رخ داده«ما در تنش ميان .  او ادامه داردةلحم آغاز شد و تا زمان بازگشت دوبار بيت
  .زندگي مي كنيم

  

  اين عصر و عصر آينده: عنوان خاص
اما حتي ايشان . براي آنان، آينده زمان اعاده جغرافيايي اسرائيل است. انبياي عهد عتيق به آينده به عنوان دنباله زمان حال مي نگريستند

حتي پس از (يهوه با ادامه پشت كردن خودسرانه نسلهاي ابراهيم به ). 22: 66؛ 17: 65. اش. ك.ر(نيز روزي جديد در آينده مي ديدند 
دوم ، عزراچهارم خنوخ، اول بطور مثال در (، در ادبيات مكاشفه اي ميان عهدي يهوديان الگوي تازه اي شكل گرفت )بازگشت از اسارت

عصر حاضر شرير كه تحت سلطه شيطان است، و عصر آينده عدالت كه روح خدا : ميان دو عصر تمايز قايل مي شوندها  اين نوشته). باروخ
  .تأسيس خواهد گرديد) كه اغلب جنگجويي پرتحرك تصوير مي شد(آن را تحت تسلط دارد و توسط مسيح موعود 

عهد جديد اين .  مي گويند»مكاشفه تدريجي«متألهين به آن . پيشرفت آشكاري وجود دارد) آخرشناختي( در اين حوزه از الهيات 
  :جدول زير توجه بفرماييدبه ) كه گونه اي دو گانگي موقتي است(حقيقت جهاني جديد در مورد دو عصر را تأييد مي نمايد 

  عبرانيان  پولس  عيسي
  2: 1  2: 12روميان   32: 12متي 
  5: 6  18: 3؛ 6،8: 2؛ 20: 1. قرن1  29 و 22: 13متي 

  3: 11  4: 4قرن 2  
    4: 1غالطيان   

    12: 6؛ 1،7: 2؛ 21: 1. افس  30: 10مرقس 
    17: 6. تيمو1  

    10: 4. تيمو2  8: 16لوقا 
    12: 2تيطس   30: 18لوقا 
      35-34: 20لوقا 

  
ربوط به دوبار آمدن مسيح موعود، هاي مپوشي از پيشگوييدر الهيات عهد جديد، اين دو عصر يهود، به خاطر غيرمنتظره بودن و نيز چشم

اما، عهد عتيق بر او به هنگام آمدنش . گيري عيسي نبوتهاي عهد عتيق در مورد تأسيس عصر جديد را تحقق بخشيدجسم. همپوشي دارند
  ،)53. شا. ك.ر(بر به عنوان داور و سردار فاتح نيز چشم دارد، در حاليكه در هنگام آمدن اول او فقط در صورت خدمتگزار رنج
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يهوه اشاره به  kuriosآيا . آمده است) خداوند( kuriosبه زبان يوناني ، D، نسخه Codex Bazae آن در ةترجم »فرمايد خدا مي« 

 .بوده باشد) خدا (Theosعهد عتيق است يا به عيسي، مسيح موعود؟ امكان دارد تالش نويسنده براي روشن كردن سخنگوي اين كالم يعني 

تمامي مرزهاي ). 39آيه . ك.ر(به عنصر جهان شمول اين عبارت توجه كنيد  »از روح خود بر همه مردم فرو خواهم ريخت« 
 اشاره اي به تمايز ميان 2هرچند در يوئيل ). 11: 3. ؛ كول6: 3. ؛ افس28: 3. ؛ غال13: 12.  قرن1. ك.ر(قديمي در مسيح فرو مي ريزد سنتي 

روح خود را با تمامي يهوه . ، مفهوم ضمني آن اين است كه تمايزي ميان اين دو وجود ندارد38يهود و غيريهود نشده است، با توجه به آيه 
 . بيان شده است27-26: 1. كه به شباهت او آفريده شدند، به شراكت مي گذارد، چنانكه در پيد) »تمامي بشر«: در اصل(ي انسانهاي

توجه  »خواهم ريخت از روح خود فرو ... ي بر غالمان و كنيزان خودحتّ ... پسران و دختران شما نبوت خواهد كرد« 
  .كنيد كه هيچگونه تمايز جنسيتي در ميان نيست

 
 

او با قدرت بازخواهد گشت درست همانگونه كه عهد عتيق پيشگويي كرده است .ظاهر شد)9:9.زكر.ك.ر(با فروتني و افتادگي 
و در عين حال در آينده ) تأسيس شده(قق دو مرحله اي موجب شده است كه پادشاهي خدا در حال حاضر اين تح). 19. مكا. ك.ر(
  .اين همانا تنش عهد جديد در مورد آنچه انجام شده ولي هنوز كامل نشده، است. باقي بماند) كامأل برقرار نشده(

  
  سمقد زنان در كتاب: عنوان خاص

 عهد عتيق .1
 .زنان از لحاظ فرهنگي، به عنوان دارائي محسوب مي شدند  .أ 

 )17: 20خروج (در فهرست دارايي، نامشان مي آمد  .1

 )11-7: 21خروج (طرز رفتار با كنيزان  .2

 )30اعداد (نذر زنان توسط قيم مرد او قابل انحالل يا ممانعت است  .3

 )14-10: 21؛ 14-10: 20تثنيه (ان غنيمت جنگي زنان به عنو .4

 .ر عمل توازني در ميان بودد  .ب 

 )27-26: 1پيدايش (مرد و زن در شباهت خدا آفريده شدند  .1

 ])16: 5. تث [12: 20خروج (احترام به پدر و مادر  .2

 )9: 20؛ 3: 19الويان (تكريم مادر و پدر  .3

 )2-1: 6اعداد (مردان و زنان مي توانستند نذيره باشند  .4

 )11- 1: 27اعداد (دختران ارث مي بردند  .5

 )12-10: 29تثنيه (بخشي از قوم وعده بودند  .6

 )20: 6؛ 8: 1امثال (به تعليم پدر و مادر گوش فرا ده  .7

 )6-5: 25.توا1(در معبد موسيقي مي نواختند ) از خاندان الوي(پسران و دختران هيمان  .8
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 )29-28: 2يوئيل (پسر و دختر در عصر جديد نبوت خواهند كرد  .9
  نقش رهبري بودندزنان در  .ب 

 )21-20: 15خروج (مريم، خواهر موسي، نبيه خوانده مي شد  .1
 )26-25: 35خروج (زناني كه خدا به آنها موهبت بخشيده بود تا براي خيمه مقدس پارچه ببافند  .2
 )7: 5؛ 5-4: 4داوران (كه همه قبيله هاي اسرائيل را رهبري كرد ) 4: 4.داو. ك.ر(دبورا، نيز نبيه اي بود  .3
  كه تازه پيدا شده بود، بخواند و تفسير كند "كتاب شريعت"اي بود كه يوشياي پادشاه از وي خواست تا لده نبيهح .4

 )27-22: 34.  توا2؛ 14: 22.  پاد2(
 .ملكه استر، زني خداترس بود كه يهوديان را در پارس نجات داد .5

 عهد جديد .2
رومي، زنان شهروندان درجه دوم محسوب مي شدند و حقوق و - ياز لحاظ فرهنگي چه در ميان يهوديان و چه در جهان يونان  .أ 

 ).مقدونيه در اين ميان استثنا بود (.مزاياي اندكي داشتند
 زنان در نقش رهبري  .ب 

 )2-1لوقا (اليزابت و مريم، زنان خداترس آماده به خدمت خدا بودند  .1
 )36: 2لوقا (حنا، زن خداترس خدمتگزار در معبد خدا بود  .2
 )40، 14: 16اعمال (ار و رهبر كليساي خانگي ليديا، ايماند .3
 )9-8: 21اعمال (چهار دختر باكره فيليپس نبيه بودند  .4
 )1: 16. روم(فيبي، شماسه كليساي كنخريه  .5
 )3: 16. ؛ روم26: 18اعمال (، همكار پولس و معلم آپولس )پرسكله(پريسكا  .6
 )16-6: 16. روم(ن همكار پولس بود مريم، طريفينا، طريفوسا، پرسيس، جوليا، خواهر نيرياس، چند ز .7
 )7: 16روم (يونياس، احتماأل يك رسول زن بوده است  .8
 )3-2: 4. فيل(افوديه و سنتيخي، همكاران پولس  .9

 توازن ايجاد كند؟مقدس  كتابچگونه يك ايماندار امروزي ميان نمونه هاي واگراي  .3
لي كاربرد دارند، از حقايق صادق ابدي براي تمامي كليساها و چگونه مي توان حقايق تاريخي يا فرهنگي را كه فقط در متن اص  .أ 

 همه ايمانداران در تمامي اعصار،  تشخيص داد؟
 .كالم خداست و تنها منبع ايمان و رفتار ماستمقدس  كتاب. بايد نيت نويسنده الهام يافته اصلي را بسيار جدي بگيريم .1
 .ارند، خوب بررسي كنيمبايد متنهايي كه آشكارا شرايط تاريخي را در نظر د .2

 )3. ؛ غال15اعمال . ك.ر(اسرائيل ) مذهبي و مناجاتي(آيين   )أ 
 يهودي گرايي قرن اول ميالدي  )ب 
 قرنتيان1عبارات مشروط تاريخي آشكار پولس در   )ج 

 )6. قرن1(نظام قانوني روم بت پرست  )1
 )35-1: 7.  قرن1(برده ماندن  )2
 )35-1: 7.  قرن1(تجرد و بيوگي  )3
 )38-36: 7. قرن1(ها  باكره )4
 )33-23: 10. قرن1(غذاي قرباني بتها  )5
 )11. قرن1(اعمال ناشايست در شام خداوند  )6
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ما بايد اين مكاشفه را جدي . خدا خود را به طور كامل و واضح به فرهنگي خاص در زماني مشخص آشكار ساخت .3
 و خطاب به فرهنگي مشخص در يك كالم خدا به زبان انساني. بگيريم، اما نه با تطبيق كامل با شرايط خاص تاريخي آن

 .زمان مشخص نگاشته شد

نويسنده در روزگار خود چه مي گفت؟ اين براي تفسير خوب يك پرسش . تفسير كتاب مقدسي بايد در طلب نيت اصلي نويسنده باشد  .ب 
مشكلي (از اينجا ناشي مي شود مسئله رهبري زنان . اما پس از آن بايد اين امر را در زمان خودمان به كار ببريم. اساسي و حياتي است

آيا به غير از شبانان كه رهبري كليسا را برعهده داشتند، نقشهاي رهبري . تفسيري واقعي مي تواند مربوط به تعريف اين اصطالح باشد
: 2. تيمو1 و 35-34: 14. قرن1كامأل واضع است كه پولس در ) نيز نقش رهبري داشتند؟ها  و نبيهها  ديگري نيز وجود داشت؟ آيا شماسه

اما كاربرد امروزي آن چيست؟ نمي خواهم فرهنگ پولس !  اظهار مي دارد كه زنان نبايد رهبري پرستش عمومي را برعهده بگيرند15- 9
ممكن است روزگار پولس بسيار محدود بوده باشد، اما روزگار . يا فرهنگ خودم باعث شود كه كالم خدا و اراده او به خاموشي گرايد

احساس ناراحتي مي كنم از اينكه بگويم سخنان و تعاليم پولس بستگي به شرايط دارد، متعلق به قرن اول . سيار بي حد و مرز استمن هم ب
 !من كه هستم كه بگذارم فكرم و فرهنگم سخنان يك نويسنده تحت الهام الهي را بال اثر كند؟. بوده يا حقايقي محلي محسوب مي شود

؟ يك مثال خوب از اين موضوع، بحث )16روم . ك.حتي در نوشته هاي پولس، ر(چه كنم مقدس  كتاب در اما با نمونه زنان رهبر
، به نظر مي رسد كه او اجازه مي دهد زنان با سر پوشيده، در مأل عام 5: 11در .  است14-11. قرن1پولس درباره پرستش عمومي در 

در ) 9: 21اعمال . ك.ر(ها  و نبيه) 1: 16روم . ك.ر(ها  شماسه! نها ساكت بمانند دستور مي دهد آ35-34: 14موعظه و دعا كنند، اما در 
را به ) در مورد ممنوعيتهاي مربوط به زنان(همين گوناگوني در بيان است كه مرا مجاز مي گرداند تا نصايح پولس . كليساها وجود داشتند

 عنوان نصايحي محدود به قرن اول در 

 Corinth After. ك.ر(در هر دو كليسا زناني كه تازه به آزادي دست يافته بودند، مسئله ساز شدند . قرنتس و افسس، بازشناسم

Paul Left  نوشتة Bruce Winter (آزادي آنان مي .  و كليسايشان را در رسانيدن پيام مسيح به جامعه خود، دچار مشكل كردند
  .بايست محدود مي شد تا انجيل موثرتر بشارت داده شود

در روزگار ما اگر به زنان دوره ديده و ماهر در سخنوري اجازه داده نشود تا پيام . وزگار ما درست مقابل روزگار پولس استر
هدف غايي پرستش عمومي چيست؟ مگر ! انجيل را برسانند، يا مجاز به رهبري نباشند، امكان دارد رسانيدن پيام انجيل دچار اشكال شود

به اين مقدس  كتابا مي توان با زنان رهبر خدا را خشنود كرد و او را جالل داد؟ به نظر مي رسد جواب كل بشارت و شاگردي نيست؟ آي
  !سئوال مثبت باشد

! نمي خواهم بيش از حد تحت تأثير فمينيسم مدرن قرار بگيرم. مي خواهم به پولس توسل بجويم؛ الهيات من در اصل پولسي است
 در پاسخگويي به حقايق آشكار كتاب مقدس، مانند عدم اقتضاي برده داري، نژادپرستي، تعصب در عين حال احساس مي كنم كليسا

. در نشان دادن واكنش مناسب به سوء رفتار با زنان در جهان امروزي نيز كُند بوده است. خشك و جنسيت گرايي بسيار كُند عمل مي كند
م بگذارم متني كه مربوط به فرهنگي خاص بوده است، بار ديگر آنها را زير من جرأت نمي كن. خدا در مسيح برده و زن را آزاد مي كند

به خوبي مي دانم كه كليساي قرنتس بسيار از مقدس  كتابمن به عنوان مفسر : بيان يك نكته ديگر نيزضروري به نظر مي رسد .يوغ بگيرد
زنان ممكن است گرفتار اين اشتباه شده . يدند و بها مي دادنددر آنجا اعضا به عطاياي روحاني شان بسيار مي بال. هم گسيخته بوده است

همچنين ايمان دارم كه افسس تحت تأثير معلمين دروغين بود كه از زنان بهره مي جستند و از آنان به عنوان سخنگويان خود در . باشند
 .كليساهاي خانگي افسس استفاده مي كردند

 :هپيشنهاداتي براي مطالعه بيشتر در اين زمين  .ج 
How to Read the Bible For All Its Worth, Gordon Fee and Doug Stuart (pp.61-67)  
Gospel and Spirit: Issues in Vew Testament Hermeneutics, by Gordon Fee          
Hard Sayings of the Bible, Walter C. Kaiser, Peter H. Davids, F. F. Bruce and Manfred T. Branch (pp. 613-616) 
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  بازگشت ثانوي عيسي: عنوان خاص
  

ساير واژگان عهد جديد براي .  است و در مورد ديدار سلطنتي به كار مي رفت"حضور" به معني "Parousia"در اصل يوناني   
ونه هاي مختلف  و گ"روز خداوند") 3(؛ و "پرده برداري"، apokalupis) 2(؛ "ظهور روبرو"، epiphaneia) 1: (بازگشت ثانوي عبارتند از

  .اين عبارت
  :عهد جديد به طور كلي در چهارچوب ديدگاه جهاني عهد عتيق نگاشته شده است كه بيانگر  

 يك عصر جاري پليد و سركش .١

 عصر آينده جديدي از عدالت .٢

 خواهد آمد) آن مسح شده(عصر آينده توسط كمك روح از طريق كار مسيح موعود  .٣

  
به عوض آمدن نظامي، . امي است زيرا نويسندگان عهد جديد انتظار اسرائيل را كمي تعديل كرده اندانگاشت الهياتي مكاشفه تدريجي الز

او به عنوان . گيري الوهيت در تولد عيساي ناصري از مريم بودنخستين آمدنش، جسم. مسيح موعود، او دو مرتبه مي آيد) اسرائيل(ملي گرايي 
 نخستين .  به جهان آمد9: 9زكريا ) و نه اسب جنگي يا قاطر سلطنتي(، و نيز سوار افتاده دل كره االغ53 غيرنظامي و فاقد داورد اشعيا"خادم رنجبر"

در نامه هاي به قرنتيان، اين اصطالح اشاره به در ميان گذاشتن يا اعالم ) 1: (دستكم دو راه براي درك اين اصطالح وجود دارد »نبوت« 
يه هايي ، و حتي نب10: 22؛ 32: 15؛ 1: 13؛ 27: 12. ك.ر(كتاب اعمال از انبيايي ياد مي كند ) 2(؛ )17: 2؛ اعمال 1: 14. ك.ر(انجيل اشاره دارد 

 .كه آينده را پيشگويي مي كردند) 9: 21در 

مشكل موجود با اين اصطالح در اين است كه عطاي نبوت در عهد جديد چه ارتباطي با انبياي عهد عتيق دارد؟ در عهد عتيق، انبيا 
 به عنوان "رسول"همانگونه كه واژه . تگران آنان سپرده شده اسدر عهد جديد اين وظيفه به دوازده رسول و ياري. نويسندگان كالم خدا بودند

الهام . ، مقام نبوت نيز چس از مرگ آن دوازده رسول با وظايفي متفاوت دائمي است)11: 4. به افس. ك.ر(عطايي دائمي شناخته مي شود 
 انجيل را اعالم كنند، اما وظيفه وظيفه اوليه انبياي عهد جديد اين است كه). 20، 3يهودا . ك.ر(گيري براي نوشتن كالم خدا ديگر وجود ندارد 

 .ديگرشان نيز احتماأل اين است كه چگونه مي توان حقايق عهد جديد را در شرايط و نيازهاي جاري به كار برد

 . توجه داشته باشيد كه هيچگونه تمايز سني وجود ندارد»پيران ... جوانان« 

پطرس به نبوت يوئيل واژه . اقتصادي در ميان نيست-تبعيض اجتماعي توجه كنيد كه هيچگونه »حتي بر غالمان و كنيزان خود« 18: 2
  . برداشت مي شود17 نيست، بلكه از آيه هفتاداين واژه در متن عبري مازورتيك يا ترجمه يوناني .  را افزوده است"نبوت"
  
ت به تحقق پيوسته است، هرچند هيچيك از اين اين زبان مكاشفه اي، آشكارا به دليل در اينجا آمده كه پطرس بيان مي دارد نبو 20- 19: 2

اين زبان به گونه اي تصويري از آمدن خالق . نشانه هاي طبيعي مشخص، احتماأل به غير از تاريكي به هنگام بر صليب بودن عيسي، رخ نداده بود
 تمامي خلقت از آمدن او به حركت درمي .شايد آمدن او در عهد عتيق، آمدن او به منظور بركت دادن و داوري بود. و داور، سخن مي گويد

 Parousiaو ) آمدن اول(در نبوت عهد عتيق، هيچگونه تمايز آشكاري ميان جسم گيري ). 20: 18: 5 به بعد و عاموس 6: 13. اش. ك.ر(آيد 
  نجات دهنده /يهوديان فقط منتظر يكبار آمدن يك داور. وجود ندارد) آمدن دوم(

  
 است كه اغلب در مورد بازگشت ثانوي عيسي به epiphaneia از همان ريشه "پرشكوه"واژه  " خداوندروز بزرگ و پرشكوه" 20: 2

  ).13: 2؛ تيطس 14: 6. تيموI. ك.ر(كار مي رود 
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در يك معنا، پادشاهي خدا در جهان است، اما البته از نظر ديگر هنوز راه .گذاري كردآمدنش عصر جديد مسيحايي پادشاهي خدا بر زمين را پايه
ين تنش ميان دو آمدن مسيح موعود است كه از يك نظر برهم نهش دو عصر يهود است كه ديده نمي شد يا هم. طوالني جهت برقراري دارد

؛ 15: 3. پيد. ك.ر( به نجات تمامي نوع بشر تأكيد دارد YHWHدر واقع، اين دو بار آمدن بر التزام . دستكم در عهد عتيق هنوز آشكار نشده بود
  ).وصأ اشعيا و يونس و موعظه انبيا، خص5: 19. ؛ خرو3: 12

 How to Read.ك.ر(كليسا اكنون در انتظار تحقق نبوت عهد عتيق نيست زيرا اكثر نبوتهاي آن به نخستين آمدن مسيح اشاره دارد 

the Bible For All Its Worth, pp. 165-166 .( ايمانداران در انتظار آمدن پرشكوه شاه شاهان و خداي خدايان قيام كرده هستند، يعني
. آنچه عهد عتيق ارائه مي دهد غيردقيق و ناكامل است). 10: 6متي . ك.ر(تحقق تاريخي عصر جديد عدالت بر زمين همانگونه كه در آسمانهاست

  . پيشگويي كردندYHWHاو بازخواهد آمد درست همانگونه كه انبيا در قدرت و اقتدار 
خدا . شمول و چهارچوب كلي عهد جديد استنباط مي شوده از ديدگاه جهانآمدن ثانوي يك اصطالح كتاب مقدسي نيست بلكه مفهومي است ك

شرارت مورد داوري قرار خواهد . مشاركت ميان خدا و بشر كه به صورت او آفريده شد، احيا خواهد گرديد. همه چيز را درست خواهد كرد
 !ن ندارداهداف خدا از بين نمي روند زيرا چنين چيزي امكا. گرفت و از ميان خواهد رفت

  نام خداوند: عنوان خاص
  

عبارت مزبور نه يك فرمول جادويي، . اين يك عبارت عهدجديدي رايج براي حضور شخصي و قدرت فعال خداي تثليث در كليساست  
  .بلكه توسل جستن به شخصيت خداست

  
  )11: 2. فيل. ك.ر(اغلب اين عبارت اشاره به خداوندي عيسي است   

؛ 5: 19؛ 48: 10؛ 12،16: 8؛ 38: 2؛ اعمال 13-9: 10. روم. ك.ر(اف ايمان شخص به عيسي در موقع تعميد گرفتن در هنگام اعتر .١
 )7: 2؛ يعقوب 13،15: 1. قرنI؛ 16: 22

 )13: 19؛ اعمال 17: 10؛ 49: 9؛ لوقا 38: 9؛ مرقس 22: 7متي . ك.ر(در هنگام بيرون راندن ارواح شرير  .٢

 )14: 5؛ يعقوب 34: 9؛ 10: 4؛ 6،16: 3 اعمال.  ك.ر(در هنگام شفا  .٣
 )۴٨: ٩؛ لوقا ۵ : ١٨؛ ۴٢: ١٠متی . ک.ر(در وقت انجام يک خدمت  .٤

 
 

يوحنا . ك.ر(گناهان تمامي جهان مرد /عيسي بخاطر گناه). 39 و 17آيات . ك.ر( بار ديگر عنصر جهان شمول ديده مي شود »هركه« 21: 2
  ).17آيه . ك.ر( بر تمامي بشريت خواهد ريخت القدس روحتوجه كنيد كه ). 9: 3 پطر II؛ 4: 2.  تيموI؛ 16: 3

 
؛ 16: 3؛ 12: 1؛ يوحنا 32: 2يوئيل . ك.ر(پاسخ انسان بخشي از نقشه نجات خداست .  اين يك ماضي نامعين شرطي مياني است»بخواند« 

 القدس روحنده شده اند تا توبه كنند و به انجيل ايمان آورند؛ معما اينجاست كه چرا برخي به نجواي فرد فرد انسانها خوا). 13-9: 10و روميان 
 ).4: 4.  قرنII. ك.ر(و برخي ديگر جوابي نمي دهند ) 44،65: 6يوحنا . ك.ر(پاسخ مي دهند 

 .خصي و الهياتي مي گردداين امر شامل عنصر ش. اشاره به شخصيت يا تعاليم عيسي درباره خودش است »نام خداوند« 
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 )20-18:15متي.ك.ر(در هنگام اعمال تنبيه كليسايي .۵

 )5: 1. ؛ روم17: 15؛ 15: 9؛ اعمال 47: 24لوقا . ك.ر(در وقت موعظه به غيريهوديان  .۶

 )2: 1. قرنI؛ 23: 16؛ 2،16: 15؛ 14-13: 14يوحنا . ك.ر(در دعا  .٧

 )14: 4.  پطرI؛ 7: 2؛ يعقوب 19: 2.  تيموII؛ 10: 1. قرنI؛ 9: 26اعمال . ك.ر(روشي براي اشاره به مسيحيت  .٨

 اعم از اعالم انجيل، خدمت، امداد، شفا، بيرون راندن ارواح شرير و غيره را در شخصيت عيسي، قدرت او و تداركات وي ما هر كاري
  . انجام مي دهيمنام اوو به 

  
عبارت مزبور در اين متن اشاره به نجات روحاني دارد در حاليكه احتماأل در كتاب يوئيل همين عبارت در  »نجات خواهد يافت« 

. ك.ر( در عهد عتيق به معني نجات جسمي به كار رفته است "نجات يافتن"واژه ). 40آيه . ك.ر(معناي رهايي فيزيكي از غضب خدا است 
: 1يعقوب : مثال(اما در عهد جديد استعاره اي است نجات روحاني يا رهايي از غضب خداست ). 14،20: 5؛ يعقوب 56: 6؛ مرقس 22: 9متي 

  ).12: 4؛ 14: 2؛ 21
  !قلب خدا براي نجات مردان و زناني كه به شباهت او و براي مشاركت آفريده شدند، مي تپد

  
آنها اطالعات دست اول از موضوع . دگان، شاهدان عيني وقايع هفته آخر زندگي زميني عيسي بودندشنون »اي مردان اسرائيلي« 22: 2

  ).41آيه . ك.ر(حدود سه هزار تن از كساني كه بينش روحاني داشتند، در اين موعظه اول، پاسخ مثبت دادند . صحبت پطرس داشتند
  

زيكي روح، توجه آنان را جلب كرد؛ اكنون نوبت شنيدن پيام انجيل ظهور في. اين يك ماضي نامعين امري فاعلي است »گوش دهيد« 
 .بود

اما اين .  مي باشد و به زعم بسياري با آن تفاوتي ندارد"عيساي ناصري" است كه متفاوت با "عيساي نصراني"در اصل  »عيساي ناصري« 
. اش. ك.ر( است "شاخه" مزبور بيانگر عنوان مسيحايي يعني اين امكان وجود دارد كه عبارت. عبارت، روش نامعمولي براي بيان نام عيسي بود

 . مي باشد"شاخه" به معني nezerاصطالح عبري ). 13-12: 6؛ 8: 3. ؛ زكر16-15: 33؛ 5: 23؛ ارميا 2: 53؛ 19: 14؛ 1،10: 11؛ 13: 6؛ 2: 4
 
  

  28-22: 2كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
  

هايي  ها و نشانه موريتش از جانب خدا به وسيلة معجزات و شگفتيعيساي ناصري مردي بود، كه مأ. اي مردان اسرائيلي به اين سخنان گوش دهيد «22
 شما اين مرد را، كه بر طبق نقشه و پيشداني 23. دانيد كه خدا توسط او در ميان شما انجام داد، به ثبوت رسيد، همان طوري كه خود شما خوب مي

زيرا محال .  اما خدا او را زنده كرد و از عذاب مرگ رهايي داد24. دخدا به دست شما تسليم شد، به وسيلة كفار به صليب ميخكوب كرديد و كشتي
ديدم زيرا او در دست راست من  خداوند را هميشه پيش روي خود مي': فرمايد  داوود دربارة او مي25. بود، مرگ بتواند او را در چنگ خود نگه دارد

رو كه   از آن27كرد و بدن فاني من در اميد ساكن خواهد شد،  ز شادماني فرياد مي به اين سبب دلم مسرور گرديد و زبانم ا26. است تا لغزش نخورم
اي و با حضور خود   تو راههاي حيات را به من شناسانيده28. گذاري كه بندة امين تو فساد را ببيند جانم را در دنياي مردگان ترك نخواهي كرد و نمي

  '.مرا از شادماني پر خواهي كرد
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 ساي نصرانيعي: عنوان خاص

  :در عهد جديد از اصطالحات مختلف يوناني براي معرفي عيسي استفاده شده است 
  اصطالحات عهد جديد  . الف  

اين شهر در منابع ). 38: 10؛ اعمال 16: 4؛ 39،51، 4: 2؛ 26: 1لوقا . ك.ر( شهري در جليل -)Nazareth(ناصره  .١
 .أخرتر وجود داردمعاصر مورد اشاره قرار نگرفته اما در كتيبه هاي مت

اشاره به اين مكان در نوشته باالي صليب عيسي، ). 46: 1يوحنا . ك.ر(براي عيسي، ناصري بودن مايه افتخار نبود 
  .نشانه اي از تحقير يهوديان بود

٢. –(Nazarenos)  19: 24؛ 34: 4لوقا . ك.ر(به نظر مي رسد اشاره به مكاني جغرافيايي نيز دارد.( 

٣. )Nazo-raios(-نيز باشد "شاخه"ن است اشاره به يك شهر باشد، اما مي تواند بازي با اصطالح مسيحايي عبري  ممك 
)netzerلوقا از اين اصطالح براي عيسي در ). 12: 6؛ 8: 3. ؛ زكر15: 33؛ 5: 23. ؛ ار2: 53؛ 1: 11؛ 2: 4. اش. ك.، ر

 ).ستفاده مي كند ا9: 26؛ 5: 24؛ 8: 22؛ 14: 6؛ 10: 4؛ 6: 3؛ 22: 2 و اعمال 37: 18

  .اين عنوان داراي كاربردهاي تاريخي ديگر نيز هست. كاربردهاي تاريخي در خارج از عهد جديد  .ب
 ).پيش از مسيحيت(نشانگر يك گروه بدعت آميز يهودي  .١

 ).22: 28؛ 14، 5: 24اعمال . ك.ر(در محافل يهوديان براي توصيف ايمانداران به مسيح به كار مي رفت  .٢

در كليساهاي يوناني بود كه . شده بود) آرامي(ج براي مشخص كردن ايمانداران در كليساهاي سوريه اصطالحي راي .٣
 . بازشناخته مي شدند"مسيحيان"ايمانداران با عنوان 

 تجديد سازماندهي كردند و انگيزشي براي مجزا شدن رسمي Jamniaمدتي پس از سقوط اورشليم، فريسيان در  .۴
 از "خوشابه حالهاي هجدهم"به عنوان نمونه يكي از وردهاي لعنت عليه مسيحيان در . دندكنيسه از كليسا ايجاد نمو
Berakoth 28b-29a ياد شده است"نصرانيان" موجود است كه در آن از ايمانداران به عنوان . 

  باشد كه نصرانيان و بدعتگران در لحظه اي ناپديد شوند؛ آنان از كتاب"
  ".ن با وفاداران نگاشته نخواهد شدمحو خواهند گرديد و نامشا      
  ديدگاه نويسنده  .ج  
من از اينهمه امالهاي مختلف ناصري بسيار شگفت زده شده ام، هرچند مي دانم كه در عهد عتيق نمونه هاي ديگري       

) 2(؛ "شاخه"ياد با اصطالح مسيحايي نزديكي ز) 1(با اين وجود، بخاطر .  در عبري امالهاي متفاوتي دارد"يوشع"از اين مورد وجود دارد، مثال نام 
همراه با عدم وجود يا كمبود مدارك الزم معاصر در مورد وجود شهر ناصره در جليل، من همچنان نسبت به ) 3(همراه با معناي ضمني منفي آن؛ 

آيا تو ": با اين مضمون كه(يان شده است اين نام از دهان يك روح پليد در معنايي آخرشناختي ب) 4(معناي دقيق آن مردد هستم؛ و گذشته از اينها 
  )"آمده اي تا ما را از بين ببري؟

 ,Colin Brown (ed): به منظور مطالعه فهرست كامل مطالعات انجام شده گروهي از دانش پژوهان بر روي اين واژه رجوع كنيد به  

New International Dictionary of New Testament Theolog, vol. 2, p. 346.  
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خدا به .  است"به ثبوت رسيدها  توسط نشانه": يعبارت مزبور به معن. وجه معلوم مفعولي كامل »مأموريتش از جانب خدا... مردي« 
 !اين شنوندگان اورشليمي اينها را ديده و شنيده  بودند. وضوح و مكررأ خود را در سخنان و زندگي عيسي آشكار ساخت

 اش انجام شنوندگان، شاهدان عيني تمامي آنچه عيسي در اورشليم در هفته آخر زندگي »هاها و نشانهبه وسيله معجزات و شگفتي« 
  .داد، بودند
 "هانشانه"واژه . 20- 19به معني نشانه اي غيرعادي بود كه معموأل در آسمانها رخ مي دهد، مانند آيات ) teras ("هاشگفتي"واژه   

(se-meion)ه خاص، هفت نشان(اين واژه اي كليدي در انجيل يوحنا است .  بيانگر واقعه خاصي است كه معنا يا اهميت خاصي را مي رساند
: 2يوحنا . ك.ر(ها همواره در پرتوي مثبتي ديده نمي شوند نشانه). 57-1: 11؛ 41-1: 9؛ 21-15،16-1: 6؛ 18-1: 5؛ 54-46: 4؛ 11-1: 2. ك.ر

  ! هستند، به كار رفته استالقدس روحدر اينجا به عنوان دنباله اي از مظاهر قدرت كه نشانگر شروع شدن عصر جديد ). 2: 6؛ 48: 4؛ 18
، وقتي را صرف بيان زندگي و ) آمده است2دستكم در اين خالصه اي كه در اعمال (جالب است كه پطرس در اولين موعظه اش   

  .تحقق نبوت عهد عتيق، مرگ و قرباني از پيش تعيين شده او و قيام پرشكوهش نكات اصلي هستند. تعاليم اوليه عيسي نمي نمايد

 و 9: 23، اما در اعمال )29: 18؛ 16: 9؛ يوحنا 14: 23؛ لوقا 13: 6؛ 28: 5. ك.ر(آميز بوده باشد ح اهانتشايد اين يك اصطال »اين مرد« 23: 2
  . در معناي منفي بكار نرفته است32- 31: 20
 

2 :23    
NASB »طبق نقشه و پيشداني خدا«  
NKJV  »ارادة قطعي«  
NRSV »نقشة قطعي«  

TEV »نقشة خود خدا«  
NJB  »ت عمديني«   

در اصل به معني تصميم گرفتن، نصب كردن يا قرار دادن مي .  در شكل وجه معلوم مفعولي كامل است-Horizoواژه يوناني آن   
؛ 23: 2؛ اعمال 22: 22لوقا . ك.ر(لوقا اغلب از آن استفاده مي كند . در عهد عتيق براي قرار دادن حدود زمين يا تمايالت به كار مي رود. باشد

يعني همانا نظام (صليب براي خدا واقعه اي غيرمنتظره نبود، بلكه او آن را همواره به عنوان سازوكار برگزيده ). 26،31: 17؛ 29: 11؛ 42: 10
  ).21: 5.  قرنII؛ 45: 10؛ مرقس 10: 53. ؛ اش15: 3. پيدا. ك.ر(خود براي رهايي بخشيدن بشريت سركش در نظر داشت ) 7-1قرباني الويان 

عيسي آمد تا ). 23-22: 26؛ 29: 13؛ 28: 4؛ 18: 3؛ اعمال 22: 22لوقا . ك.ر(خدا نقشه آن را كشيد .  نبودمرگ عيسي تصادفي  
  )!45: 10مرقس . ك.ر(برصليب بميرد 

  
براي ما ايجاد تطابق ميان اين .  بكار رفته است2: 1.  پطرIكه فقط در اينجا و ) از پيش دانستن (prognosisواژه  »پيشداني خدا« 

خدا موجوديتي ازلي و ابدي و روحاني است محدوديتي در . كلي كه خدا تمامي تاريخ بشر را مي داند با اراده آزاد بشر، دشوار مي نمايدتصور 
پيشداني تأثيري بر . هرچند او تاريخ را تحت تسلط خود دارد و آن را شكل مي دهد، انسانها مسئول نيتها و اعمال خود هستند. بعد زماني ندارد

خدا قادر مطلق است و . اگر چنين بود، محبت و گزينش وي بستگي به تالش و شايستگي انسان در آينده داشت. ت و گزينش الهي نداردمحب
 ). 20: 1.  پطرI؛ 29: 8. روم. ك.ر(چنين خواسته كه پيروان عهد او داراي آزادي انتخاب در پاسخ دادن به وي باشند 
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برخي مي گويند خدا انتخابها و اعمال آينده انسان را : نسبت افراطي آزادي انسان) 1: (جود دارددو افراط در اين حوزه از الهيات و
كه در آن خدا برخي را برمي : نسبت افراطي سلطه و سيادت الهي) 2(و ) خداشناسي باز، كه تعميمي از تفكر فرابردي فلسفي است(نمي داند 

 را به هر دو ترجيح مي 139. من مز). ، كالوينيسم دوجانبهsupralapsarianism(هنم شوند گزيند تا به آسمان بروند و برخي را تا راهي ج
 !دهم

؛ 39: 10؛ 30: 5؛ 10: 4؛ 15-13: 3. ك.ر(پطرس استدالل مي كند كه گناه مرگ عيسي به گردن همين شنوندگان اورشليمي است  »شما« 
دن او شدند؛ نه اعضاي شوراي عالي يهود بودند كه او را نزد پيالطس بردند و نه آنها نه از كساني بودند كه خواستار برصليب ش). 27،28: 13

گناه و سركشي بشر، مرگ را . افسران يا سربازان رومي بودند كه عيسي را مصلوب كردند، اما آنها نيز درست مثل ما مسئول مرگ عيسي بودند
 !بر عيسي تحميل كرد

اين اصطالح فقط در همينجا در . است) apospe-gnumi ("محكم كردن" معني از لحاظ لغوي به »به صليب ميخكوب كرديد« 
بر دار "، همين عمل، 30: 5در . مفهوم ضمني آن شامل ميخكوب كردن و بستن بر روي صليب مي گردد. عهد جديد به كار رفته است

، سنگسار كنند، بلكه مي )7اعمال . ك.ر( استيفان رهبران يهود نمي خواستند عيسي را به جرم كفر گفتن مانند.  توصيف شده است"آويختيد
 به معني -staurooتواند مترادف مي hapax legomenon بيان مي دارد كه اين Louw and Nidaكتاب (خواستند او مصلوب شود 

در اصل اين لعنت همراه بود .  بوده است23: 21احتماأل دليل اين كار آنها مربوط به لعنت تثنيه ]). 9، پانوشت 237صفحه [مصلوب كردن باشد 
عيسي لعنت شريعت عهد . با برچوب آويختن و تدفين نامناسب، اما در روزگار عيسي، علماي ديني آن را با برصليب كشيدن يكي مي ديدند

 ).14: 2. ؛ كول13: 3غال . ك.ر(عتيق را بجاي تمامي ايمانداران متحمل شد 

 . به روميان است و اشاره"مردان بي شريعت": در اصل »كفار« 

  
 القدس روح) 1: ( عهد جديد تأكيد مي كند كه هر سه شخصيت تثليث در رستاخيز عيسي فعاليت داشتند»خدا او را زنده كرد« 24: 2
 ؛24،32: 2اعمال . ك.ر(خداي پدر اشاره شده است ) 3(؛ و بارها به )18-17: 10؛ 22-19: 2يوحنا . ك.ر(خداي پسر ) 2(؛ )11: 8روم . ك.ر(
. اعمال خداي پدر مويد قبول زندگي، مرگ و تعاليم عيسي است). 4،9: 6. ؛ روم31: 17؛ 30،33،34،37: 13؛ 40: 10؛ 30: 5؛ 10: 4؛ 15،26: 3

  .14: 2 در Kerigma: به عنوان خاص. ك.ر. اين ديدگاه اصلي موعظه اوليه رسوالن است
 

يوناني كالسيك، (تحت اللفظي، دردهاي زايمان ) 1: (عني زير باشدتواند به دو م اين اصطالح مي»از عذاب مرگ رهايي داد« 
احتماأل بازتابي از واژه هاي ). 3: 5.  تساI؛ 8: 13؛ مرقس 8: 24متي . ك.ر(استعاره اي از مشكالت پيش از آمدن ثانوي ) 2(؛ )22: 8. روم. ك.ر

 ).31: 4. ؛ ار8-6: 13. اش. ك.ر(هد عتيق از داوري مي باشد  است كه استعاره هاي ع3: 116 و 5-4: 18.  در مز"تله" يا "دام"عبري 
 

 نيز قيام عيسي را به نبوت عهدعتيق مربوط مي داند 9: 20يوحنا  »زيرا محال بود، مرگ بتواند او را در چنگ خود نگه دارد« 
 ).28-25آيات . ك.ر(

  
پولس . ك.ر( مسيحايي است 16. پطرس اظهار مي دارد كه مز.  است11-8: 16. اين نقل قولي از مز »داوود درباره او مي فرمايد« 25: 2

 .قيام عيسي اميد مزمورنويس و ايمانداران عهدجديد است. و اينكه اين مزمور مستقيمأ به عيسي اشاره دارد) 36: 13در 

  
ا ايمان ايمانداران به عملي اين اصطالح در اناجيل بكار نرفته بلكه در اعمال مورد استفاده قرار گرفته ت »پيش روي خود مي ديدم« 

اصطالح مزبور اغلب در نوشته هاي پولس در معاني ). 20: 28؛ 6،7: 26؛ 15: 24؛ 6: 23. ك.ر(شدن وعده هاي انجيل را توصيف كند 
  .گوناگون در رابطه با نقشه رهايي جاوداني خدا به كار مي رود
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  اميد: عنوان خاص
. ك.ر(اميد معموأل مربوط به منتهاي ايمان ايماندار . پولس اكثر اوقات از اين واژه به مصداقهاي مختلف اما مربوط به هم استفاده مي كند  

Iحتمي است اما ها  م وعدهانجا. مي توان آن را به عنوان جالل، حيات جاويدان، نجات نهايي، آمدن ثانوي و غيره بيان كرد. مي شود) 1: 1.  تيمو
  .عنصر زماني آن در آينده و نامعلوم مي باشد

 )13: 2؛ تيطس 4: 4؛ 18: 1. ؛ افس5: 5. غال. ك.ر(آمدن ثانوي  .١

 )1: 1.  تيموI. ك.ر(عيسي اميد ماست  .٢

 )19: 2.  تساI؛ 23-22: 1. كول. ك.ر(حضور ايماندار در برابر خدا  .٣

 )5: 1. كول. ك.ر(اميد به عالم باال  .۴

 )13: 4.  تساI. ك.ر(جات و رهايي نهايي ن .۵

 )27: 1. ؛ كول12-7: 3.  قرنII؛ 2: 5. روم. ك.ر(جالل خدا  .۶

 )27: 1. كول. ك.ر(نجات غيريهوديان توسط مسيح  .٧

 )9- 8: 5.  تساI. ك.ر(اطمينان از نجات  .٨

 )7: 3؛ 2: 1تيطس . ك.ر(حيات جاويدان  .٩

 )22-20: 8. روم. ك.ر(آزادي تمامي خلقت  .١٠

 )25-23: 8. روم. ك.ر(رسيدن فرزند خواندگي به كمال  .١١

 )13: 15. روم. ك.ر(عنواني براي خدا  .١٢

 )15:4.روم.ك.ر(راهنماي عهدعتيق براي ايمانداران عهدجديد .١٣

  مردگان كجا هستند؟: عنوان خاص
  

 عهد عتيق .1
گ يا قبر است، خصوصأ اين روشي براي اشاره به مر. روندمي) ريشه اصلي آن نامشخص است (She’olهمه انسانها به   .أ 

: 10ايوب . ك.ر(در عهد عتيق اين مكاني گذرا، همراه با هوشياري اما فاقد شادي بود . آميز و اشعيادر ادبيات حكمت
 ).10،14: 107. ؛ مز17: 38؛ 21-22

 She’olمشخصات   .ب 

 22: 32. ، تث)آتش(در ارتباط با داوري خدا  .١

 5-4: 18. در ارتباط با تنبيه پيش از روز داوري، مز .٢

  2: 9. ؛ عام8: 139. ؛ مز6: 26، درعين حال گشوده در برابر خدا، ايوب )ويراني (Abaddonدر ارتباط با  .٣

  
: معادل آن در عبري عهد عتيق. ار مي رفت كه مردگان را در خود نگاه مي داشتاين واژه يوناني براي مكاني به ك »دنياي مردگان« 27: 2

Sheolدر عهد عتيق، زندگي پس از مرگ به عنوان موجوديتي هشيار همراه با خانواده شخص توصيف مي شد، اما در آن موجوديت .  است
را با وضوح ) يعني بهشت و جهنم(ت كه زندگي پس از مرگ رونده عهد جديد استنها مكاشفه پيش. هيچگونه شادي يا مشاركتي وجود نداشت

  .بيشتري شرح مي دهد
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 17-15: 31.؛ حز14:15.؛ اش16:10.، مز)قبر ("گودال"در ارتباط با .۴

 15: 55. ؛ مز30،33: 16. سقوط مي كنند، اعد She’olشروران زنده به داخل  .۵

 5: 2. ؛ حبق9: 14؛ 14: 5. ؛ اش30: 16. دهاني گشاده شده است ، اعدتشبيه به حيواني با  .۶

 11-9: 14.  خوانده مي شوند، اشShadesمردمان ساكن در آن  .٧

 عهد جديد .2
 است ) جهان ناديدني (Hades عبري، در يوناني She’olترجمه   .أ 

  (Hades)مشخصات هاويه   .ب 

 18: 16اشاره به مرگ است، متي  .١

 14-13: 20؛ 8: 6؛ 18: 1. در پيوند با مرگ است، مكا .٢

: 10؛ لوقا )نقل قول از عهدعتيق (23: 11 تلقي مي شود، متي )Gehenna(اغلب همچون مكاني براي تنبيه دائمي  .٣
 24-23: 16؛ 15

 23: 16اغلب مشابه گور است، لوقا  .۴

 )علماي دين يهود(ممكن است تقسيم بندي داشته باشد   .ج 

: 2. ؛ مكا4: 12.  قرنII. ك. اين نام ديگري براي آسمان مي باشد، ردر واقع(بخش مربوط به عادالن، بهشت است  .١
 43: 23، لوقا )7

، كه فرشتگان پليد در آن نگاهداري مي شوند 4: 2.  پطرII ناميده مي شود، Tartarusبخش مربوط به شروران،  .٢
 ) خنوخI؛ 6. پيد. ك.ر(

 )Gehenna(جهنم   .د 

آنجا مكاني براي پرستش مولك . است) در جنوب اورشليم ("وموادي پسران حنّ": انعكاسي از عبارت عهدعتيقي .١
)Molech( خداي آتش فينقيان بود كه فرزندانشان را برايش قرباني مي كردند ،)ك.ر .II؛ 6: 21؛ 3: 16.  پادII 

 . ممنوع اعالم شده بود5-2: 20؛ 21: 18. ، اين كار در الو)6: 33؛ 3: 28. توا

آنجا تبديل ). 7-6: 19؛ 32: 7. ارم. ك.ر( تغيير داد YHWHستش بتها به محل داوري ارميا آن را از مكاني براي پر .٢
 .103: 1.  و سيب27-26: 90 خنوخ Iشد براي داوري آتشين جاوداني در 

يهوديان در روزگار عيسي چنان از شركت اجدادشان در پرستش بتها بوسيله قرباني فرزندانشان هراسان بودند كه اين  .٣
بسياري از تشبيهات عيسي در مورد داوري جاوداني، از . ل جمع آوري زباله اورشليم تبديل كردندمكان را به مح

 را فقط Gehennaواژه ). 44،46: 9مرقس . ك.آتش، دود، كرمها، بوي تعفن، ر(اين قطعه زمين مربوط مي شد 
 ).6: 3به غير از يعقوب (عيسي بكار برده است 

  Gehennaاستفاده عيسي از  .۴

 43: 9؛ مرقس 9: 18؛ 22: 5تي آتش، م  .أ 

 )46: 25متي  (48: 9دائمي، مرقس   .ب 

 28: 10، متي )چه روحي و چه جسمي(محل هالكت   .ج 

 9: 18؛ 30-29: 5، متي She’olمترادف با   .د 

 15: 23، متي "پسر جهنم"مشخص كننده پليدان به عنوان   .ه 
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 12:5؛ لوقا23:33نتيجه حكم داوري، متي  .و 

. ك.ر(يا درياچه آتش ) 6،14: 20؛ 11: 2. مكا. ك.ر(ا مرگ ثانوي  مترادف است بGehennaمفهوم   .ز 
امكان دارد كه درياچه آتش محل حضور دائمي ). 8: 21؛ 15-10،14: 20؛ 20: 19. ؛ مكا42،50: 13متي 

: 8لوقا . ك. يا هاويه، ر6؛ يهودا 4: 2. پطرTartarus ،II از (و نيز فرشتگان پليد) She’olاز (انسانها 
 .باشد) 1،3: 20؛ 10-1: 9. ؛ مكا31

 41: 25نه براي انسانها، بلكه براي شيطان و فرشتگانش درست شده بود، متي   .ح 

  : اين امكان وجود دارد كه،Gehenna و She’ol, Hadesبخاطر همپوشاني   .ه 
 مي رفتند) هاويه (Hades يا Se’olدر اصل همه انسانها به  .١

 داوري تشديد مي گردد اما مكان شروران همانجا باقي مي ماند پس از روز) چه خوب و چه بد(تجربه آنها در آنجا  .٢
 .ترجمه شده است) جهنم( gehennaبه عنوان ) گور (KJV ،hadesبه همين جهت است كه در ترجمه قديمي (

ايلعازر و مرد  (31-19: 16تنها متني كه در عهد جديد به عذاب پيش از داوري اشاره مي كند، مثلي است كه لوقا  .٣
. ؛ مز22: 32. تث. ك.ر( به عنوان مكاني براي تنبيه در حال حاضر نيز توصيف شده است She’ol. است) دثروتمن

 با اين وجود هيچكس نمي تواند يك مثل را پايه اي براي آموزه الهي بسازد). 1-5: 18

 )برزخ (حالت مياني بين مرگ و قيامت .3

ي روزگار قديم در مورد زندگي پس از مرگ است، ترويج  را كه يكي از ديدگاهها"ناميرايي روح"عهد جديد تعليم   .أ 
 . نمي دهد

 روح انسان پيش از حيات فيزيكي آنها وجود دارد .١

 اش ابديت داردروح انسان پيش از حيات فيزيكي او و پس مرگ جسماني .٢

اغلب به بدن فيزيكي به عنوان زندان نگريسته مي شود و است كه گويي مرگ رهايي يافتن به سوي حالت  .٣
 موجوديت پيشين است

 عهدجديد اشاره به حالت بدون بدن ميان مرگ و قيامت مي كند  .ب 

 28: 10عيسي درباره جدايي ميان بدن و روح سخن مي گويد، متي  .١

 23: 16؛ لوقا 27-26: 12شايد ابراهيم اكنون بدني داشته باشد، مرقس  .٢

 17موسي و ايليا در واقعه تبديل هيئت، داراي بدن فيزيكي هستند، متي  .٣

 18-13: 4.  تساIIپولس اظهار مي دارد كه در هنگام بازآمدن مسيح، ارواح همراه او، اول بدني تازه مي يابند،  .۴

 23،52: 15.  قرنIشان را در روز قيامت خواهند يافت، پولس اظهار مي دارد كه ايمانداران بدن جديد روحاني .۵

. ؛ فيل6،8: 5.  قرنIIكه از هنگام مرگ با عيسي هستند،  نمي روند، بلHadesپولس بيان مي كند كه ايمانداران به  .۶
 .22- 18: 3.  پطرIعيسي بر مرگ چيره شد و عادالن را به آسمان نزد خود برد، . 23: 1

 آسمان .4

 .به كار رفته استمقدس  كتاباين واژه به سه معنا در   .أ 
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 45:18؛42:5.؛ اش1:1،8.جو موجود در اطراف زمين، پيد .١

 26: 7؛ 14: 4. ؛ عبر4: 148. ؛ مز14: 10. ؛ تث14: 1. تاره، پيدآسمانهاي پر س .٢

 )2: 12. قرنIIآسمان سوم،  (24: 9. ؛ عبر10: 4. ؛ افس4: 148. ؛ مز27: 8.  پادI؛ 14: 10. جايگاه تخت خدا، تث .٣

وط كرده احتماأل از اين سبب كه انسانهاي حب. درباره زندگي پس از مرگ مطلب زيادي آشكار نمي كندمقدس  كتاب  .ب 
 ).9: 2.  قرنI. ك.ر(ظرفيت درك آن را ندارند 

آسمان مي ).6،8: 5.  قرنII. ك.ر(و هم يك شخصيت مي باشد ) 3-2: 14يوحنا . ك.ر(آسمان هم يك مكان است   .ج 
؛ 21: 3اعمال . ك.ر(زمين پاكيزه و اعاده خواهد گرديد . باشد) 22-21. ؛ مكا2-1. پيد(تواند باغ عدن بازيافت شده 

-صميميت باغ عدن بار ديگر امكان. در مسيح اعاده شده است) 27- 26: 1. پيد(صورت خدا ). 10: 3.  پطرII؛ 21: 8 .روم

 . پذير شده است

استعاري باشند ) 27-9: 21. آسمان همچون يك شهر مكعب شكل بزرگ در مكا(ها  با اين وجود، شايد اين توصيف
ن بدن جسماني و بدن روحاني را به بذر و گياه بزرگ شده تشبيه مي  تفاوت ميا15.  قرنI. نه واقعي و تحت اللفظي

مي دانم كه وقتي ! يك اميد و وعده بزرگ است) 17: 65 و 4: 64. نقل قولي از اش (9: 2.  قرنIديگربار . كند
  ).2: 3 يوحنا I. ك.ر(خداوند را ببينيم، همانند او خواهيم بود 

 مفيدمنابع  .5
 William Hendriksen, The Bible On the Life Hereafter  . الف

  Maurice Rawlings, Beyond Death’s Door          .ب

 اين اشاره آشكار به مسيح موعود در ارتباط با مرگ است، اما نه فساد آن »و اجازه نخواهي داد كه قدوس تو فساد را به بيند« 
  ).13: 86 و 15: 49. مز. ك.ر(موعود، آن مسح شده و مقدس 

) 28-22آيات (اين عبارت حاوي تجربه اي شخصي و شادي بخش با خداي پدر  »ز روي خود به خرمي سير گردانيديمرا ا« 28: 2
همين ديدگاه مثبت از شراكت شخصي با خدا در زندگي پس از مرگ در ). 12-10: 53. اش. ك.ر(در آسمان بواسطه مرگ مسيح موعود است 

  . به ثبت رسيده است27-25: 19؛ 15-14: 14ايوب 

  

  36-29: 2كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
.  ميان ما باقي استاي برادران دربارة جد ما داوود صريحاً بايد بگويم كه او نه فقط مرد و به خاك سپرده شد، بلكه آرامگاه او نيز تا به امروز در «29 

 از قبل، رستاخيز 31نفر را بر تخت سلطنت بنشاند،  دانست كه خدا براي او سوگند ياد كرده است، كه از نسل او يك   و چون او نبي بود و مي30
يسي را پس از مرگ زنده  خدا همين ع32 '.او در دنياي مردگان ترك نشد و جسد او هرگز فاسد نگرديد': بيني نموده دربارة آن گفت مسيح را پيش

القدس موعود را از پدر يافته و به ما افاضه كرده   حال كه عيسي به دست راست خدا باال برده شده است، روح33. كرد و همة ما بر آن گواه هستيم
به دست : خداوند به خداوند من گفت': گويد  زيرا داوود به عالم باال صعود نكرد اما خود او مي34. شنويد بينيد و مي است، شما اين چيزها را مي

پس اي جميع قوم اسرائيل، يقين بدانيد كه خدا اين عيسي را كه شما مصلوب كرديد،  «36 '. تا دشمنانت را زير پاي تو اندازم35راست من بنشين 
  » .خداوند و مسيح كرده است
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  تثليث اقدس: عنوان خاص

، كتاب مقدسي نيست و نخستين بار ترتوليان آن را ابداع كرد، اما "تثليث"ح اصطال. به عملكرد هر سه شخصيت تثليث توجه كنيد  
  .مفهومي فراگيرنده است

 اناجيل .١

 )و معادلهاي آن ( 19: 28؛ 17-16: 3متي   .أ 

 26: 14يوحنا   .ب 

 39-38، 33-32: 2 اعمال –اعمال  .٢

دنبال كردن تحليل پطرس از اين مزمور براي خوانندگان غربي امروزي كار آساني نيست، زيرا او از شيوه تفسير علماي يهود استفاده  29-31: 2
شايد پطرس اين بحث را در كنيسه درباره آمدن مسيح موعود شنيده و اكنون ). در مورد كتاب عبرانيان نيز همين امر صدق مي نمايد(مي كند 

  .دريافته است كه اشاره آن، به عيساي ناصري است

  .، اما كامأل مربوط به وي نيست)ب10: 16خصوصأ (، هرچند به گونه اي اشاره به داود دارد 16. پطرس نشان مي دهد كه مز 29: 2

كتابهاي يوشع، ). 18: 18. تث. ك.ر(موسي را نبي مي خواندند . يهوديان مي پنداشتند كه خدا از طريق انبيا سخن مي گويد "نبي بود" 30: 2
پس از مرگ مالكي كه آخرين .  ناميده مي شدند"انبياي پيشين" پادشاهان در كانون عهد عتيق يهود به عنوان II و I سموئيل و II و Iداوران، 

، داود، يك نبي تلقي مي )مقدسنويسنده كتاب (در اين معناست كه از ديد يهوديان . نبي بود، علماي يهود پنداشتند كه نبوت متوقف شده است
، خدا آشكار ساخت 7.  سموIIدر . كه مسيح موعود از قبيله يهودا است) 49. پيد. ك.ر(پيش از اين در عهد عتيق، خدا به يعقوب نشان داد . شود

صدق نيز مي باشد نتي ملكي، او چنين هويدا ساخت كه مسيح موعود از نسل كها110. در مز. كه مسيح موعود از نسل سلطنتي داود خواهد بود
  ).35-34آيات . ك.ر(

 اين اشاره اي خالصه يا مركب از »خدا براي او سوگند ياد كرده است، كه از نسل او يك نفر را بر تخت سلطنت بنشاند« 
IIي آن را تحقق بخشد است و نشان مي دهد كه قصد و نيت قديم الهي بر آن است كه عيساي ناصر11: 132 يا 4-3: 89. ؛ مز16-11: 7.  سمو .

: 3-11: 2. افس. ك.ر(مرگ و رستاخيز عيسي نقشه دوم خدا نبود، بلكه نقشه از پيش تعيين شده وي براي رهايي، پيش از آفرينش جهان بود 
13.( 

سرائيل بود، بلكه عيسي نه فقط پسر داود، پادشاه ا.  است"آن مسح شده" عبري به معني "ماشيح" اين برگردان يوناني از واژه »مسيح« 31: 2
 ).110. مز. ك.ر(پسر خداست و بر تخت سلطنت آسماني جلوس كرده است 

 از فهرست نقل NASBاين جمله در متن ترجمه جديد  »او در دنياي مردگان ترك نشد، و جسد او هرگز فاسد نگرديد« 
  . دارد16. اما آشكارا اشاره به مز. قولهاي عهد عتيق خط خورده است

به كار نرفته است، عقيده به خداي تثليث بواسطه مقدس  كتاب هرگز در "تثليث"هرچند واژه  »القدس روح ... عيسي ... اخد« 32-33: 2
اين مفهوم  را با اشاره به هر سه شخصيت تثليث در يك مقدس  كتاب. القدس روحشخصيت ) 2(الوهيت عيسي و ) 1: (اين حقايق، الزامي است

  ).2: 1.  پطرI و 6-4: 4. ؛ افس14: 13؛ 22-21: 1.  قرنII؛ 6-4: 12.  قرنI؛ 19: 28؛ متي 33-32: 2اعمال . ك.ر(د متن واحد در ميان مي گذار
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 پولس .٣

 10-8، 4-1: 8؛ 1،5: 5؛ 5-4: 1روميان   .أ 

 6-4: 12؛ 10-8: 2.  قرنI  .ب 

 14: 13؛ 21 :1.  قرنII  .ج 

 6-4: 4غالطيان   .د 

 6-4: 4؛ 17- 14: 3؛ 18: 2؛ 14،17-3: 1افسسيان   .ه 

 5- 2: 1 تسالونيكيان I  .و 

 13: 2 تسالونيكيان II  .ز 

 6-4: 3تيطس   .ح 

 2: 1 پطرس I  -پطرس  .۴

 21- 20  آيات -يهودا  .۵

  :به اين موضوع در عهد عتيق اشاره شده است
 استفاده از جمع بندي براي خدا .١

 ا وقتي براي خدا به كار مي رود همواره فعل مفرد دارد جمع است، امElohimنام   .أ 

 7: 11؛ 22: 3؛ 27-26: 1 در پيدايش "ما"ضمير   .ب 

 ). است17: 37. ؛ حز24: 2. همانگونه كه در پيد( جمع است 4: 6تثنيه ) بشنو اي اسرائيل (Shema در "واحد"  .ج 

 فرشته خداوند به عنوان نماينده قابل رويت الهي .٢

 16- 15: 48؛ 11،13: 13؛ 15-11: 22؛ 13-7: 16پيدايش   .أ 

 19: 14؛ 21: 13؛ 2،4: 3خروج   .ب 

 22-3: 13؛ 23- 22: 6؛ 1: 2داوران   .ج 

 2-1: 3زكريا   .د 

 14-13: 37. ؛ حز11-9: 63. ؛ اش30: 104؛ مزمور 2- 1: 1القدس از هم مجزا هستند، پيدايش خدا و روح .٣

 12-9: 10؛ 11-8: 2؛ زكريا 1: 110؛ 7-6: 45از هم مجزا هستند، مزمور ) Adon(و مسيح موعود ) YHWH(خدا  .۴

 10: 12 از هم مجزا هستند، زكريا القدس روحمسيح و  .۵

 . مورد اشاره قرار گرفته اند1: 61؛ 16: 48. هر سه با هم در اش .۶

  :القدس براي ايمانداران اوليه سختگير و توحيدگرا مشكالتي را بوجود آوردالوهيت عيسي و شخصيت روح
 را مادون خداي پدر دانست خداي پسر –ترتوليان  .١

  را مادون و فروتر برشمردالقدس روح ذات الهي خداي پسر و –اُريجِن  .٢

  را رد كردالقدس روح الوهيت خداي پسر و –آريوس  .٣

  معتقد به تسلسل ظهور خدا بودند-موناركيانيسم .۴

  :ده استتثليث يك قاعده نشو و نما يافته تاريخي است كه توسط اصول كتاب مقدسي به اطالع رسي
 توسط شوراي نيقيه تصديق شد.  م325الوهيت كامل عيسي، برابر با خداي پدر، در سال  .١

 تصديق شد.)  م381( برابر با خداي پدر و خداي پسر توسط شوراي كنستانتينوپل القدس روحشخصيت و الوهيت كامل  .٢

  آگوستين به طور كامل بيان شده استDe Trinitateآموزه تثليث در كتاب  .٣

  .اما به نظر مي رسد عهد جديد تجليات يك ذات الهي با سه شخصيت جاوداني را تصديق مي كند.موضوع به راستي اسرارآميز استاين

 



54 

  . مراجعه كنيد24: 2به يادداشت كامل در  »خدا همين عيسي را پس از مرگ زنده كرد« 32: 2

به جدول ظاهر شدنهاي عيسي پس از قيامش در . ديدنداشاره به كساني است كه مسيح قيام كرده را  »همه ما بر آن گواه هستيم« 
 .مراجعه كنيد) 9صفحه  (3: 1 و در مورد  Paul Barnett, Jesus and the Rise of Early Christianity, p. 185: كتاب

كه بيش  (1: 110.  مز، كه از)1: 2يوحنا 1. ك.ر(تشبيه انساني براي نشان دادن محل قدرت، اقتدار و شفاعت  »به دست راست خدا« 33: 2
خدا روح جاوداني است كه در تمامي آفرينش مادي و .  برگرفته شده است16: 118. يا مز) از ساير مزامير در عهد جديد نقل قول شده است

) 3(تحليل يا ) 2(ي نف) 1: (انسانها بايد زبان و مفاهيم زميني را به كار ببرند تا از او سخن بگويند اما تمامي اين سخنان. روحاني حضور دارد
تمامي تشبيهات در جايي فرومي .  براي توصيف عيسي، تشبيهي هستند"پسر" براي توصيف خدا يا "پدر"حتي واژه . استعاره و تشبيه هستند

ار نداريد كه يقينأ شما انتظ! مراقب ماللغطي شدن، باشيد. هدف از استفاده از آنها بيان حقيقت يا مفهومي مركزي درباره الوهيت است. شكنند
 !وقتي به آسمان برويد يك مرد پير، يك مرد جوان و يك كبوتر سفيد ببينيد

  .در عهدعتيق وعده روزگار جديد عدالت با رهنمود داده شده است كه توسط كار مسيح موعود عملي مي شود » موعودالقدس روح« 
 ، روزگار جديد فرارسيده است39: 7يوحنا  .١

 اكنون در دسترس تمامي جهانيان است) 3: 12. پيد. ك.ر(، بركت ابراهيم 14: 3. غال .٢

 . مهر شده اندالقدس روح، ايمانداران در اين عصر جديد توسط 13: 1. افس .٣

آيات ( در اين موعظه به طور مستمر بر اينكه شنوندگان شاهدان عيني هستند، تأكيد مي شود »مي بينيد و مي شنويد« 
وكالي دادگستري اين . نچه پطرس مي گويد حقيقت دارد زيرا خودشان در همانجا حاضر بودندآنها مي دانستند آ). 14،22،32،33،36

  .منبع اوليه را مدرك مي خوانند

در .  استفاده كرد46-41: 22عيسي از اين جمله در متي .  است1: 110نقل قولي از مزمور  »خداوند به خداوند من گفت« 34: 2
ودن پادشاهي است؛ عيسي در حال حاضر در دست راست خدا است، اما دشمنانش هنوز پاي انداز او نشده عهدجديد، اين آيه نشانگر دوجانبه ب

  . مراجعه كنيد3: 1پادشاهي خدا در : به عنوان خاص. اند

رد كه او اظهار مي دا. اشاره به مردم و رهبري يهوديان است، يعني همان كساني كه مخاطب پطرس هستند »اي جميع قوم اسرائيل« 36: 2
  . مراجعه كنيد3: 1پادشاهي خدا در : به عنوان خاص. نبوت عهدعتيق در عيساي ناصري به تحقق و اوج خود رسيده است

2 :36    
NASB »به يقين بدانيد«  
NKJV  »با اطمينان آگاه باشيد«  
NRSV »با قطعيت بدانيد«  

TEV »مطمئناً بدانيد«  
NJB  »تواند قطعي باشد مي«  

و فعل حال معلوم امري ) 23: 16كنايه اي از يقين داشتن،  ( "با اطمينان بستن"، به معني aphalo-sقيد : ب دو واژه يوناني است        بازتا
gino-sko- اين شاهدان عيني هفته آخر حضور عيسي در اورشليم، مرگ و قيام او نمي توانستند به حقيقت سخنان پطرس . "دانستن"، به معني
  .شك كنند
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اين واژه مي تواند به . را به معناي كلي يا در معناي خاص الهياتي به كار برد) kurios ("خداوند"مي توان واژه  » و مسيحخداوند« 
به سبب احتراز ) adon(استفاده از اين واژه در عهدعتيق .  باشد"انسان كامل-خدا" يا "شوهر"، "مالك"، "سرور"، "ارباب"، "آقا"معني 

آنان مي ترسيدند . است) 14: 3خروج . ك.ر ("بودن"، بود كه شكل متعدي فعل عبري YHWHردن نام خداي عهد، يهوديان از به زبان آو
آنها چنين مي پنداشتند كه اگر اين نام ). 11: 5. ؛ تث7: 20. خرو. ك.ر( بشكنند "نام يهوه خداي خود را بباطل مبر": فرمان خدا را كه مي گفت

 استفاده مي كردند كه داراي معني adonaiبه همين سبب در عوض از واژه عبري . وانست آن را به باطل ببرندرا بر زبان نياورند، نخواهند ت
. نويسندگان عهدجديد از اين واژه براي توصيف الوهيت كامل مسيح استفاده مي كردند. داشت) خداوند ( Kuriosمشابه با واژه يوناني 

: 12.  قرنI؛ 13-9: 10. روم. ك.ر( به ايمان و قاعده اي در هنگام تعميد كليساي اوليه بود  يك اعتراف عمومي"عيسي خداوند است"عبارت 
  ).11: 2. ؛ فيل3

: 17؛ 22: 9؛ 5: 8؛ 42: 5؛ 26: 4؛ 18،20: 3؛ 31،36: 2. ك.ر ("مسح شده"به معني ) ماشيح (messiah معادل يوناني واژه عبري "مسيح"         
 در عهدعتيق ".كسي كه خدا براي انجام كار خاصي فراخوانده و تجيهز كرده است":  مفهوم ضمني آن چنين بود.است) 23: 26؛ 5،28: 18؛ 3

  ).3-2: 1. عبر. ك.ر(عيسي هرسه مقام مسح شده را به كمال رسانيد . كاهنان، پادشاهان و انبيا: سه گروه از رهبران مسح مي شدند
و هم مسيح ) 11-6: 2فيل . ك.ر(دعتيقي براي عيساي ناصري، اظهار مي دارد كه او هم الوهيت دارد         لوقا با استفاده از هر دو عنوان عه

  .ساير موعظه هاي اعمال آماده مي سازد) kergma(به يقين اين امر زمينه را براي اعالم ). 11: 2لوقا . ك.ر(موعود است 
. طب خود را به دوگانه گويي در مرگ عيسي متهم مي سازدپطرس ساكنان اورشليم مخا »همين عيسي را كه شما مصلوب كرديد« 

 .23: 2يادداشت . ك.ر. تمامي انسانهاي حبوط كرده به طور مساوي در اين گناه دخيل هستند

عيساي تاريخي را با مسيح قيام كرده و جالل يافته در سخنان پطرس ) 23،32،36: 2. ك.ر ("همين عيسي" اين تركيب »همين عيسي« 
تمايز كتاب مقدسي ميان عيسي در زندگي اوليه اش و عيسايي كه به او ايمان بسته ايم . هر دو مفهوم حقيقي و واقعي هستند.  دهدپيوند مي

  !وجود ندارد

 در مورد فرو كردن نيزه به 34: 19ريشه اين واژه در يوحنا . است -nussoو  kataواژه مركب يوناني  »دار شددلهايشان جريحه« 37: 2
 القدس روحاين امر آشكارا اشاره به الزام . موعظه پطرس، حقيقت انجيل را در گوش شنوندگان فرو مي كند. عيسي به كار رفته استپهلوي 

  ).11-8: 16يوحنا . ك.ر(پيش از نجات افراد است 

اصطالح عبري كه براي توبه . داين يك فعل ماضي نامعين امري معلوم است كه معناي تصميم جدي گرفتن را در خود دار »توبه كنيد« 38: 2
اين امر به معني . توبه كردن عبارت از تمايل به تغيير است. اصطالح يوناني حاوي معناي تغيير فكر بود. به كار مي رفت به معني تغيير رفتار بود

سانهاي سقوط كرده براي خويشتن ما به عنوان ان. قطع كامل گناه نمي باشد بلكه تمايل به راضي كردن خدا در عوض راضي كردن خويشتن است
؛ 15: 1مرقس . ك.ر(از نظر خدا، توبه و ايمان براي نجات ضروري هستند ! زندگي مي كنيم، اما به عنوان ايمانداران، زندگي ما براي خداست

  42-37: 2كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 پطرس به ايشان 38»  تكليف ما چيست؟اي برادران،«: دار شد و از پطرس و ساير رسوالن پرسيدند  وقتي آنها اين را شنيدند دلهايشان جريحه37 

القدس يعني عطية خدا را خواهيد يافت،  توبه كنيد و هر يك از شما براي آمرزش گناهانتان به نام عيسي مسيح غسل تعميد بگيريد كه روح«: گفت
 پطرس با سخنان 40» . ما او را بخواند زيرا اين وعده براي شما و فرزندان شما و براي كساني است كه دور هستند، يعني هركه خداوند، خداي39

كه پيام او را پذيرفتند   پس كساني41» .خود را از اين اشخاص نادرست برهانيد«: گفت كرد و مي داد و آنان را ترغيب مي بسيار ديگر شهادت مي
با شنيدن تعاليم رسوالن و مشاركت ايماندارن و  آنان هميشه وقت خود را 42. تعميد يافتند و در همان روز در حدود سه هزار نفر به ايشان پيوستند

  . گذرانيدند پاره كردن نان و دعا مي
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  توبه: عنوان خاص
- 12: 2؛ يوئيل 30: 18؛ 6: 14. ؛ حز48: 8. پادShuv ،I؛ 47: 8. پادNacham ،I(يكي از ملزومات عهد چه در عهد عتيق ) همراه با ايمان(توبه        

  .در عهد جديد استو چه ) 4-3: 1. ؛ زكر13
 )3،8: 3؛ لوقا 4: 1؛ مرقس 2: 3متي (يحياي تعميد دهنده  .١

 )3: 17؛ 7: 15؛ 3،5: 13؛ 32: 5؛ لوقا 17: 2؛ 15: 1؛ مرقس 17: 4متي (عيسي  .٢

 )9: 3.  پطرII؛ 18: 11؛ 22: 8؛ 19: 3؛ 38: 2اعمال (پطرس  .٣

 )10-9: 2. ن قرII؛ 4: 2. ؛ روم20: 26؛ 21: 20؛ 30: 17؛ 24: 13اعمال (پولس  .۴

 II       اما توبه چيست؟ آيا اندوهگين شدن يا قطع گناه كردن است؟ بهترين فصل كتاب عهد جديد براي درك تفاوت معاني ضمني اين مفهوم، 
  . است كه در آن سه واژه يوناني مرتبط، اما در عين حال متفاوت بكار رفته اند11-8: 7قرنتيان 
اين واژه به معني اندوه يا پريشاني است و معناي ). 11، ]دو بار [10، ]سه بار [9، ]دوبار [8آيات . ك.، ر-lupe ("غم/حزن/ناراحتي" .١

 .الهياتي خنثي دارد

، به معني تفكري جديد، طرز تفكري تازه، در پيش "پسين" و "فكر"اين واژه تركيبي از ). 9،10آيات . ك.، ر-metanoeo ("توبه" .٢
 .توبه حقيقي چنين است. دا استگرفتن برخوردي جديد با زندگي و خ

 3: 27در مورد يهودا در متي .  است"پسين" و "بيم/توجه"اين واژه تركيبي از ). 10، ] بار2 [8آيات . ك.، ر-metanoeo ("پشيماني"
توبه و ايمان . انجام شدهحاوي معناي اندوه از عواقب عمل است و نه اندوه از اعمال .  مورد استفاده قرار گرفته است17-16: 12. و عيسو در عبر

از برخي متون چنين برداشت مي شود كه خدا ). 21: 20؛ 16،19: 3؛ 38،41: 2؛ اعمال 15: 1مرقس . ك.ر(در رفتار مربوط به عهد الزامي هستند 
 انسان به عهد پيشنهادي  نجات اما در اكثر متون، توبه به عنوان پاسخ الزامي). 25: 2.  تيموII؛ 18: 11؛ 31: 5اعمال . ك.ر(توبه را مي بخشايد 

  ).24-20: 15لوقا . ك.بازگشت به مشاركت خانوادگي، ر(رايگان خدا، تلقي مي شود 
 و واژه يوناني حاوي "تغيير رفتار"واژه عبري حاوي معني . معني هر دو واژه عبري و يوناني، ضرورتأ معني كامل توبه را دربردارد

: در عوض پرسش. او به گونه متفاوت مي انديشد و زندگي مي نمايد. ر و دلي تازه دريافت مي كندشخص نجات يافته فك.  است"تغيير فكر"
 توبه يك احساس گذرا يا بي گناهي مطلق نيست، بلكه "اراده خدا چيست؟": ، سوال او اكنون اين است كه"اين چه نفعي براي من دارد؟"

  .ماندار را مقدس مي گرداندرابطه اي جديد با خداي قدوس است كه به تدريج شخص اي

راده خدا براي انسان سقوط كرده توبه، ا). 3،5: 13لوقا . ك.ر ("نابود خواهيد شد...اگر توبه نكنيد": عيسي فرمود). 21: 20؛ 19، 16: 3اعمال 
راز قادر مطلق بودن خدا و اراده آزاد انسان را مي توان به روشني بوسيله توبه، به عنوان الزمه ). 23،30،32: 18. ، حز9: 3. پطر II. ك.ر(است 

. تيمو II و 18: 11؛ 31: 5. ك.ر(ست اما، تناقض يا دوگانگي ديالكتيك موجود در آن اين است كه توبه هديه اي از جانب خدا. نجات نشان داد
عهد جديد مانند عهد عتيق . همواره در عرضه كتاب مقدسي از فيض اوليه خدا و پاسخ ضروري مبني بر عهد انسان، تنشي وجود دارد). 25: 2

  .ودواژه هاي فراواني در عهد جديد به كار رفته است كه به موضوع توبه مربوط مي ش.  دارد" آنگاه-اگر"ساختاري 

كه ) 8،9،10،11، آيات -lupe ("غم/حزن/ناراحتي") 1: (اصطالحات مربوطه عبارتند از.  است11-8: 7.  قرنII        متن روشنگر در اين زمينه، 
. ك.ر(اين واژه در مورد يهودا . "اندوه از رفتار گذشته"به معني ) 8،10، آيات metamelomai ("پشيماني") 2(از لحاظ اخالقي خنثي است؛ 

به معني تغيير ) 9،10،11، آيات -metanoneo ("توبه") 3(مورد استفاده قرار گرفته است؛ و ) 17-16: 12. عبر. ك.ر(و عيسي ) 3: 27متي 
غم، مشخصه توبه نيست بلكه مشخصه اصلي آن اشتياق به تغيير و همنوا . عقيده دادن، شخصيت تازه يافتن و جهتي تازه در روش زندگي، است

  . برداشت شده است7 قرنتيان II از كتاب تفسير من درباره "توبه"عنوان خاص زير در مورد .  اراده خداستشدن با
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 Curtis، نوشته Actsدر كتاب ). NASB, NKJV. ك.ر(اين يك فعل ماضي نامعين امري متعدي است  »تعميد بگيريد« 

Vaughan وجود دارد28، پانوشت جالبي در صفحه :  

اين تغيير شكل از . ، فعل امري دوم شخص است"توبه كنيد" فعل امري سوم شخص و واژه "تعميد بگيريد"اني واژه يون"        
 حاوي معني ضمني است كه درخواست اوليه "تعميد گرفتن"حالت امري مستقيمتر دوم شخص به حالت غيرمستقيم سوم شخص 

  ".پطرس همانا توبه كردن مي باشد

به نظر مي رسد كه توبه كردن، . است) 17: 4متي . ك.ر(و عيسي ) 2: 3متي . ك.ر(ز تأكيد موعظه يحياي تعميد دهنده        اين امر دنباله روي ا
براي ! عهد جديد هيچگونه نشاني از ايمانداران تعميد نگرفته ندارد. كليد روحاني و تعميد گرفتن، بيان ظاهري اين تغيير روحاني مي باشد

اين كار اعتراف به ايمان به مسيح در برابر عموم است، نه سازوكاري براي .  به منزله اعتراف عمومي به ايمان بودهمانا كليساي اوليه، تعميد گرفتن
الزم به يادآوري است كه اشاره اي به تعميد گرفتن در دومين موعظه پطرس وجود ندارد، اما توبه كردن در آن موعظه نيز مورد ! نجات يافتن

عيسي امر به تعميد گرفتن كرد ). 18-13: 3متي . ك.ر(عيسي رسم تعميد را برجاي گذاشت ). 17: 24؛ لوقا 19: 3. ك.ر(ت اشاره قرار گرفته اس
مسئله امروزي ضرورت تعميد گرفتن براي نجات يافتن در عهد جديد عنوان نشده است؛ چرا كه در آن از همه ايمانداران ). 19: 28متي . ك.ر(

نجات مسئله اي ! در عين حال مي بايست دربرابر اعتقاد مكانيكي به پيروي از مراسم ديني براي رستگاري ايستاد. بگيرندانتظار مي رود كه تعميد 
  !مربوط به ايمان است، نه موضوعي مربوط به قرار گرفتن در جاي صحيح، اداي كلمات درست و انجام مراسم صحيح

شايد قاعده تعميد . در اشاره به شخصيت يا صفات مشخصه عيسي است) 32: 2بازتاب يوئيل (اين اصطالحي عبراني  »به نام عيسي« 
-9: 10. روم. ك.ر ("من ايمان دارم كه عيسي خداوند است": كليساي اوليه كه احتماأل شخص تعميد گيرنده آن را تكرار مي كرده چنين بوده

 اداي نام خداي تثليث قاعده تعميد گرفتن 20-19: 28 بزرگ متي در مأموريت. اين جمله تأكيد بر آموزه و اعتماد شخصي بر عيسي دارد). 13
اين قاعده و روش انجام تعميد نيست كه ! ديگربار بايد در برابر اعتقاد مكانيكي به پيروي از مراسم ديني براي رستگاري ايستادگي كرد. است

  .كليد اصلي است بلكه قلب شخص تعميد گيرنده
2 :38    

NASB, NJB, NIV » آمرزش گناهانتانبراي«  
NKJV  »براي بخشايش گناهان«  
NRSV »گناهان شما بخشوده شودباشد كه «  

TEV  »تا اينكه گناهان شما بخشوده شود«  
  

 مربوط است؟ آيا آمرزش "تعميد گرفتن"  يا "توبه"چه عملكردي دارد؟ آيا آمرزش به ) eis ("براي"ست كه اينمسئله الهياتي در اينجا 
  يا تعميد است؟/ه ووابسته به توب

 را "بخاطر"معناي ) Baptist(اكثر پژوهشگران تعميدي .  است"به قصد" يا "به اميد"رايجترين كاربرد آن .  زيادندeis       كاربردهاي ممكن 
. وري نيز دخالت مي كننداغلب پيش فرضهاي ما حتي در اين سطح از تحليل دست. به داليل الهياتي برمي گزينند، اما اين معنا رتبه پايينتري دارد

در هر متن سخن بگويد و سپس مترادفهاي آن را بررسي كنيم؛ فقط به اين صورت مي توانيم الهيات نظام مند خود مقدس  كتابما بايد بگذاريم 
  .تمامي مفسرين از لحاظ تاريخي، فرقه اي و تجربي، مشروط عمل مي كنند. را شكل بدهيم

؛ و 43: 10؛ 31: 5؛ 19: 3؛ 38: 2: پطرس: مثال(به مسيح موضوعي است كه در موعظه هاي اعمال تكرار مي شود        آمرزش از طريق ايمان 
  ).38: 13: پولس
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 عبارت القدس روحعطاي . اخباري است) ظاهرأ مجهول ولي معلوم(يك فعل آينده مياني  » را خواهيد يافتالقدس روحعطاي « 
ما نبايد موارد مربوط به روند . شباهت يافتن پويا به مسيح) 4(تجهيزي براي خدمت؛ و ) 3(اندگار؛ حضوري م) 2(نجات محفوظ؛ ) 1: (بود از

هدف از نگارش اعمال، نه تعليم . نجات يافتن يا ترتيب آنها را با زور و فشار برآورد كنيم زيرا در كتاب اعمال، معموأل اين روند متفاوت است
، بلكه ثبت )How to Read the Bible for All Its Worth:  كتاب112-94به صفحات . ك.ر(ياتي قاعده استاندارد يا سلسله مراتب اله

 .اتفاقات بوده است

توبه كردن، : بايد از اين متن براي دريافت سلسله مراتب كارهاي مربوط به نجات يافتن به اين ترتيب كندمقدس  كتابآيا يك مفسر     
: 6يوحنا . ك.ر( از ابتدا فعال است القدس روح؟ الهيات من چنين مي گويد كه القدس روحطاي تعميد گرفتن، آمرزش و سپس دريافت ع

 القدس روح. و ايمان، نقشي حساس دارد) 25: 2.  تيموII؛ 18: 11؛ 31: 5. ك.ر(، توبه )12-8: 16يوحنا . ك.ر(و در تمامي روند الزام ) 44،65
 !يقينأ او در آخر صف قرار نمي گيرد). 9: 8روميان . ك.ر(از ابتدا تا انتها اولويت دارد و ضروري است 

. ك.ر( اين ديدگاهي عهد عتيقي، منفرد، چند مليتي و خانوادگي بود »ست ا... اين وعده براي شما و فرزندان شما« 39: 2 
: 4. تث. ك.ر(لدين محسوب مي شد ايمان فرزندان تحت تأثير والدين قرار داشت و از مسئوليتهاي وا). 9: 7؛ 10-9: 5.  و تث6-5: 20خروج 

خون اين مرد به گردن ما و فرزندان "( مي يابد 25: 27اين تأثيرگذاري متحد جنبه اي ترسناك در پرتو متي ). 46: 32؛ 15: 11؛ 25-6،20: 6؛ 9
 )."ما باشد

 تأثير گذاشتن، بركت و حفاظت نسلهايم وعده تأثير ايمان چند مليتي به من ياري مي دهد تا اطمينان يابم كه خدا از ايمان من براي    
ايمان من و خدمت وفادارانه ام به مسيح بر . اين امر مسئوليت شخصي را رد نمي كند، بلكه عنصر تأثير مشترك را مي افزايد. استفاده مي كند

ايمان در ميان !  و وعده انگيزه دهنده ايچه اميد تسلي بخش). 9: 7. تث. ك.ر(خانواده من و خانواده هاي فرزندانم تا چند نسل تأثيرگذار است 
 !پيش مي رودها  خانواده

اين عبارت در اصل اشاره به يهوديان در اسارت بود كه بايد به . مخاطبين پطرس، يهوديان هستند »براي كساني كه دور هستند« 
 YHWHرسد اشاره به غيريهودياني كه از شناخت اما در عين حال در همين متن، به نظر مي ). 19: 57. اش. ك.ر(سرزمين وعده بازمي گشتند 

كه تمامي انسانها ) توحيد(مژده انجيل آن است كه يك خداي حقيقي وجود دارد . باشد) 27-26: 1. ؛ زكر1: 49. اش. ك.ر(بسيار دور بودند 
اين اميد ). 9: 3. پطر II؛ 4: 2. تيمو I. ك.ر(، كه مي خواهد با همه آنها مشاركت داشته باشد )27-26: 1. پيد. ك.ر(را به شباهت خود آفريد 

. ك.ر(زن متفاوت نيستند بلكه همگي يگانه اند -آزاد، مرد-غيريهود، بنده-در او ديگر يهود. اتحاد و يگانگي تمامي انسانها در مسيح است
 !، اتحادي غيرمنتظره را به بار آورده استالقدس روحعصر جديد ). 13: 3-11: 2. افس

در اصل اين . شرطي است) به ظاهر مجهول ولي معلوم(اين يك فعل ماضي نامعين مياني  »داي ما او را بخواندهركه خداوند خ« 
؛ يوحنا 32: 18. از حز). 44،65: 6يوحنا . ك.آواي مياني، ر(خدا همواره قدم اول را بر مي دارد . عبارت اشاره به يهوديت پراكنده شده، داشت

اما آنها بايد به دعوت او پاسخ دهند . ، مي دانيم كه او همه مردمان را تا حدودي به سمت خود فرامي خواند9: 3.  پطرII؛ 4: 2.  تيموI؛ 16: 3
 ). كه همان وجه شرطي است(

 مقايسه "بسياري"، 11،12: 53 را با اش "همه"، 6: 53. اش(مترادف محسوب مي شوند مقدس  كتاب در "همه" و "هركه"واژه هاي     
قلب خدا براي مردمان گمشده كه به شباهت او و مشاركت با او آفريده ).  مقايسه نماييد"بسياري" 19: 5.  را با روم"همه"، 18: 5كنيد يا روم 

 !شده اند، مي طپد

در مورد . اين مدركي لفظي است كه نشان مي دهد موعظه هاي ثبت شده در اعمال تلخيص شده هستند »با سخنان بسيار ديگر« 40: 2
در . نيز دقيق و الهامي هستندها  پيش فرض ما بر آن است كه اين خالصه نويسي.  موعظه هاي عيسي در اناجيل نيز همين امر صادق استتعاليم و

 .جهان قرن اول ميالدي تعريف سينه به سينه وقايع و از حفظ كردن آنها متداول بود
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  صرف افعال يوناني بكار رفته براي نجات: عنوان خاص
هنگامي كه شخص به مسيح اعتماد مي كند، نجات به انجام نمي رسد بلكه تازه آغاز مي .        نجات يك محصول نيست بلكه يك ارتباط است

بهشت نيز نمي باشد بلكه زندگي پويايي در جهت شباهت يافتن به مسيح نجات يك سياستگذاري بيمه آتش سوزي نيست، بليطي به سوي ! شود
اين هدف . در زبان آمريكايي ضرب المثلي وجود دارد كه مي گويد هرقدر زوجي بيشتر با هم زندگي كنند، بيشتر شبيه همديگر مي شوند. است

  !نجات يافتن است
  )ماضي نامعين(نجات به عنوان يك عمل كامل شده 

 11 :15اعمال  -

 24: 8روميان  -

- II 9: 1 تيموتائوس 

 5: 3تيطس  -

 )تركيب ماضي نامعين با جهت دهي آينده (11: 13روميان  -

  )كامل(نجات به عنوان حالتي از بودن 
 5،8: 2افسسيان  -

  )حال(نجات به عنوان روندي ادامه دار 
- I 2: 15؛ 18: 1 قرنتيان 

- II 15: 2 قرنتيان 

- I 21: 3 پطرس 

 

؛ 42: 10؛ 25: 8؛ 40: 2. ك.ر(ر نوشته هاي لوقا رايج است د) marturomaiبه عالوه  dia(اين اصطالح يوناني  »شهادت مي داد« 
ضرورت و نهايي بودن انجيل چنان است كه نمي توان آن را ناديده گرفت، چه در گفتن ). 28: 16؛ لوقا 23: 28؛ 11: 23؛ 21،23،24: 20؛ 5: 18

 .و چه در شنيدن

اين همان ). 13-9: 10. ؛ روم16: 3؛ 12: 1يوحنا . ك.ر(هد انسان بايد به دعوت خدا در مسيح پاسخ د »آنان را ترغيب مي كرد« 
 ).13-12: 1. فيل. ك.ر(دوگانگي ميان قدرت مطلق خدا و اراده آزاد انسان است 

  
2 :40    

NASB, NKJB, 
NRSV, TEV 

  »نجات يابيد«

NJB  »خود را برهانيد«  
 

 مشاهده مي شود NRSV,TEV,NJBلي آنچه در ترجمه هاي شكل تغيير يافته اين عبارت يك فعل ماضي نامعين امري متعدي است، و
آيا همه كار را خدا انجام مي دهد يا شنونده نيز بايد به خدا اجازه بدهد تا در . اين تنشي الهياتي در ارتباط با نجات است. آواي مياني دارد

 زندگي او عمل كند؟

، در )15،20: 5يعقوب . ك.ر(در مورد رهايي جسمي است ) yasha(بازتابي از مفهوم عبري ) -so-so ("نجات يافتن"واژه يوناني 
 )12: 4؛ 14: 2؛ 21: 1يعقوب . ك.ر(حاليكه در عهد جديد، اين واژه حاوي معني رهايي يا نجات روحاني است 
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 )آينده در فعل يا مضمون(يافتن در آينده نجات به عنوان كمال 
 )13: 13؛ مرقس 13: 24، 22: 10مفهوم ضمني در متي ( -

 9،13: 10؛ 9،10: 5روميان  -

- I 5: 5؛ 15: 3 قرنتيان 

 28: 1فيليپيان  -

- I 9- 8: 5 تسالونيكيان 

 28: 9؛ 14: 1عبرانيان  -

- I 16: 4 تيموتائوس 

- I 5،9: 1 پطرس 

، اما پي آمد آن مي بايست ايمان عملي در روند )13-9: 10. ؛ روم16: 3؛ 12: 1يوحنا . ك.ر(مان آغاز مي شود بنابراين، نجات با تصميم اوليه اي
اين حالت نهايي، ). 2: 3 يوحنا I. ك.ر(، كه روزي آشكارا تكميل خواهد شد )10: 2؛ 4: 1. ؛ افس19: 3. ؛ غال29: 8. روم. ك.ر(زندگي باشد 

  :وع باال را مي توان چنين نمايش دادموض. جالل يافتن خوانده مي شود
 )نجات يافتن از مجازات گناه( عادل شمردگي –نجات اوليه  .١

 )نجات از قدرت گناه( تقديس –نجات پيش رونده  .٢

 )نجات از حضور گناه( جالل يافتن–نجات نهايي  .٣

 

 
، "كارراست"، "راست"ريشه عهدعتيق براي واژه هاي .  باشد8: 78.  و مز5: 32. شايد اين كنايه اي از تث »اشخاص نادرست« 

خدا اين استعاره را براي . اين واژه تعبيري تشبيهي، ني اندازه گيري، يا معياري مستقيم گرديد.  مي آمد"ني رودخانه" از "عدالت"، "عادل"
 اين معيار اكثر واژگان در مورد گناه به زبان عبري و يوناني اشاره به انحراف از!  است معيار اندازه گيريخدا . توصيف شخصيت خود برگزيد

  .تمامي انسانها نيازمند نجات يافتن و احيا شدن هستند). همان نادرست بودن، منحرف شدن(را دارند 
2 :41    

NASB »پذيرفتند«  
NKJV  »با خوشي پذيرفتند«  
NRSV »آمد گفتند خوش«  

TEV »ايمان آوردند«  
NJB  »قبول كردند«  

، سه Greek-English Lexicon در كتاب Louw and Nida.  استapodechomai       اين يك فعل ماضي نامعين مياني وصفي از 
  ).28جلد دوم، صفحه . ك.ر(كاربرد اين واژه را فهرست كرده اند 

 خوش آمدگويي به يك فرد .١

 پذيرش چيزي يا كسي به عنوان چيز يا شخص درست و پاسخ مناسب به او .٢

 دريافت حقيقت يا ارزش چيزي يا كسي .٣

انجيل عبارت از خوش آمدگويي به ). 30: 28؛ 3: 24؛ 27: 18؛ 41: 2؛ اعمال 11: 9؛ 40: 8لوقا . ك.ر(ب از اين واژه استفاده مي كند        لوقا اغل
  .هر سه اين موارد اساسي و تعيين كننده اند. يك فرد، قبول و ايمان آوردن به درستي او، و زندگي شبيه زندگي آن فرد را دنبال كردن است
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گروندگان به يهوديت خود را تعميد مي دادند، اما يهوديان چنين كاري . تعميد گرفتن يك توقع مذهبي از يهوديان نبود »فتندتعميد يا« 
 اين هم يك توجيه –عيسي تعميد يافت؛ عيسي به ما فرمود تا تعميد بگيريم . اين يك واقعه مذهبي جديد براي شنوندگان بود. نمي كردند

به نظر مي رسد كه اين كار انفكاكي آشكار از يهودي گرايي و آغازي براي قوم جديد . انداران تعميد نيافته ناآشناستعهد جديد با ايم! روشن
 .خدا بوده باشد

آنان آماده بودند تا پرش الزم . پيام پطرس به اين شاهدان عيني به هدف خورد. اين يك عدد گرد شده، ولي بزرگ است »سه هزار نفر« 
  .دهندايمان را انجام 

 عيسي، مسيح موعود بود .١

 مسيح موعود مي بايست رنج مي كشيد .٢

 ايمان به او تنها راه آمرزش الهي بود .٣

 تعميد امري مقتضي بود .۴

  . مراجعه كنيد14: 2 در Kerygma: به عنوان خاص!) و امروز هم هست(اين امر مستلزم عزمي جزم، فوري و تغيير زندگي بود 
: 8؛ 4: 6؛ 42،46: 2؛ 14: 1. ك.ر(لوقا اغلب از اين مفهوم استفاده مي كند  »مي گذرانيدند ... باآنها هميشه وقت خود را « 42: 2 

) 2(؛ )21،25،28،42: 5؛ 2،18: 4؛ 42: 2. ك.ر(تعليم ) 1: (آيي انجام مي دادند توجه كنيدبه كارهايي كه آنان به هنگام گردهم). 7: 10؛ 13
اينها چيزهايي است كه بايد به نوايمانان ). 47-43آيات . ك.ر(دعا ) 4(؛ و )شاره به شام خداوند استاحتماأل ا(پاره كردن نان ) 3(مشاركت؛ 
 .اين نوگرويدگان گرسنه حقيقت و جمع آمدن بودند! آموخت

 واژه انگليسي. ناكامل است) به ظاهر مجهول ولي معلوم(اين يك فعل اخباري مجهول  »خوف الهي بر همه چيره شده بود« 43: 2
"phobia" حضور و قدرت خدا موجب ايجاد جوي مقدس شده بود و حتي .  گرفته شده است"ترس" يا "تشويش" از اين واژه به معني

  !گناهكاران نجات نيافته نيز به قدوسيت زماني و مكاني واقف شده بودند

  .16: 3به يادداشت . ك.ر »همه ايمانداران« 44: 2

اين بدان معنا نيست كه اين كار اصلي ). 11: 5-32: 4. ك.ر( موفق نبود "شراكت"ه اوليه اين تجرب »در همه چيز شريك بودند« 
اين نمونه خوبي است كه نشان مي . جهاني است، بلكه تالشي براي نشان دادن محبت، ايمان يا شراكتي با پشتيباني چند جانبه محسوب مي شود

اين ايمانداران اوليه محبت زيادي نسبت به همديگر ! بت رسيده، كاربري جهاني نيستبه ثمقدس  كتابدهد منظور از درج همه چيزهايي كه در 
 )!!11،21،22،23: 17يوحنا . ك.ر(ايكاش ما نيز اين محبت و احساس حضور و قدرت خدا را در ميانمان داشتيم . داشتند

اين بدان معنا نيست كه همه آنها در ). 12: 5؛ 24: 4؛ 46: 2؛ 14: 1. ك.ر(كليساي اولي با اين يكدلي بازشناخته مي شود  »به يكدل« 46: 2
همه موارد با همديگر موافق بودند، بلكه نشان مي دهد كه دل و فكرشان در مورد اولويتهاي پادشاهي خدا در عوض تقدم فهرست امور 

 .شان، به هم تنيده شده بودشخصي

  47-43: 2كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 تمام ايمانداران با هم متّحد و در 44. آمد، خوف الهي برهمه چيره شده بود ري كه توسط رسوالن به عمل ميهاي بسيا  در اثر عجايب و نشانه43 
 آنان هر روز در معبد بزرگ 46. كردند فروختند و نسبت به احتياج هركس بين خود تقسيم مي  مال و دارايي خود را مي45. چيز شريك بودند همه

كردند و مورد   خدا را حمد مي47. خوردند كردند و با دلخوشي و صميميت با هم غذا مي اي خود نان را پاره ميه شدند و در خانه دور هم جمع مي
  .افزوديافتند، به جمع ايشان مياحترام همة مردم بودند و خداوند هر روز كساني را كه نجات مي
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: 10يوحنا . ك.ر(عيسي در آنجا تعليم مي داد ). 12: 5؛ 11: 3. ك.ر(ند  جمع مي شد"رواق سليمان"آنها احتماأل در  »در معبد بزرگ« 
. ك.ر(رواق يا ايوان سليمان، ايواني سرپوشيده در جانب شرقي صحن خارجي غيريهوديان در معبد بزرگ هيروديس بود ). 23

 .جمع مي شدند تا تعاليم را بشنوندمردم معموأل در آنجا . معلمان يهود در اينجا تعليم مي دادند). Antiq. ،15:11:3يوسفوس،

توجه داشته باشيد كه كليساي اوليه در معبد بزرگ و همچنين احتماأل در كنيسه هاي محلي شركت مي كردند تا زماني كه معلمان     
ميان كليسا و اين امر موجب انفكاك . را وادار به نفرين عيسي مي كردها  كه اعضاي كنيسه.) م70حدود (يهود نفريني را درست كردند 

 .ايمانداران اوليه عبادت هفتگي خود را انجام مي دادند و در روز يكشنبه براي بزرگداشت رستاخيز عيسي جمع مي شدند. گرايي شديهودي

 و 19: 22لوقا . ك.ر( تعريفي اختصاصي براي شام خداوند باشد "شكستن نان"در صورتي كه  »نان را پاره مي كردندها  در خانه« 
، آنگاه )7: 20در كليساي اوليه، به عنوان مثال در اعمال ] 12؛ يهودا 14-13: 2.  پطرII؛ 22- 17: 11.  قرنI[ در مضمونهاي شام محبت مخصوصأ

اما بايد اذعان داشت كه اين عبارت در مورد صرف غذاي معمولي نيز در (اين عبارت اشاره به برگزاري عشاءرباني روزانه در منازل محلي است 
درمورد سنتهاي فرقه اي خشك خود درباره زمان، مكان، زمان تناوب و روش برگزاري شام خداوند، مواظب ).  بكار رفته است30،35: 24لوقا 
 .باشيد

2 :47    
NASB »خوشي و صداقت قلبي«  
NKJV  »دلي خوشي و ساده«  
NRSV »دلهايي خوشحال و بخشنده«  

TEV »دلهايي خوشحال و فروتن«  
NJB  » سخاوتمندخوشحال و«  

اين واژه از لحاظ لغوي به معني نرمي يا .  استaphelote-sبرگردانهاي متفاوت دومين واژه نشانگر دشوار بودن ترجمه واژه يوناني     
 Louw and( نيز مورد استفاده قرار مي گرفته است "فروتني" يا "صميميت"، "سادگي"صافي است، اما به عنوان استعاره اي به معني 

Nida .(مراجعه كنيد24: 1قلب در : به عنوان خاص .  

2 :47    
NASB, NKJV » بودندبرخوردار همة مردم از لطف«  

NRSV »مورد احترام همة مردم بودند«  
TEV »مند بودند از احترام همة مردم بهره«  
NJB  »نگريستند همه با بزرگي به ايشان مي«  

تمامي اقشار و طبقات اجتماعي نظر خوبي نسبت به اين ايمانداران . در ميان مردم اورشليم است       اين عبارت اشاره به پذيرفته شدن مسيحيان 
در ابتداي كليسا انفكاكي ميان ). يكي از اهداف نگارش كتاب اعمال(مسيحيان تهديدي براي مقامات رومي يا صلح عمومي نبودند . اوليه داشتند

  .آن با يهودي گرايي معلمان يهود وجود نداشت
هيچ چيز خارج از . بر قدرت مطلق خدا تأكيد داردمقدس  كتاب. اين يك فعل اخباري معلوم ناكامل است »مي افزود ...خداوند « 

مي خواهم در اينجا . مورد سوءتفاهم قرار گرفته است) يعني عليت يگانه(اما اين روش عهدعتيقي براي اثبات توحيد . اراده خدا رخ نمي دهد
اميدوارم اين عناوين نوري با خود بياورند، اما آتش . بگنجانم، يكي در مورد نياز به ايجاد تعادل و ديگري در مورد عهددو عنوان خاص را 

  !افروزي نكنند
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  تقدير و نياز به تعادلي الهياتي/ گزينش: عنوان خاص
با اين وجود، مفهوم آن فراخوانده شدن بخاطر تبعيض نيست بلكه اين فراخواني براي آن است كه . ي شگفت انگيز استگزينش، آموزه ا

در عهد عتيق، اين اصطالح اصوأل در عهد عتيق براي انجام خدمت و در عهد جديد، براي ! شخص مجرا و وسيله اي براي نجات ديگران شود
هرگز ميان تناقض ظاهري قادر مطلق بودن خدا و اراده آزاد انسان مقدس  كتاب. رد استفاده قرار مي گيردخدمتي كه منجر به نجات مي شود، مو

، پاسخ 10، گزينش مطلق خدا و روميان 9نمونه خوبي از اين تنش كتاب مقدسي ميان روميان ! آشتي ايجاد نمي كند بلكه هر دو را تأييد مي نمايد
  ).11،13: 10. ك.ر(مقتضي بشريت است 

كارل (عيسي برگزيده خداست و همه افراد بشر بالقوه در او برگزيده شده اند .  يافت4: 1كليد گشايش اين تنش الهياتي را مي توان در افسسيان 
 در روشن كردن اين موضوع اظهار مي دارد كه هدف از اين 4: 1افسسيان ). كارل بارت(عيسي جواب مثبت خدا به نياز بشريت است ). بارت

! ما اغلب مجذوب مزاياي انجيل مي شويم و مسئوليتهاي آن را ناديده مي گيريم. شدن است) شبيه عيسي(قدير، رفتن به بهشت نيست بلكه مقدس ت
  !هم براي زمان حاضر است و هم براي ابديت) گزينش(فراخواني خدا 

يك تمثيل خوب مي تواند مجموعه ستارگان .  و نامربوط به همديگردر ارتباط با ساير حقايق بوجود مي آيند، نه به عنوان حقايق مجزاها  آموزه
به ظاهر (ما نبايد تنش ايجاد شده مناظره برانگيز. خدا حقيقت را به طريقه شرقي عرضه كرده است، نه به شيوه غربي. در برابر يك ستاره مجزا باشد

خداي ماورا در برابر خداي همه جا حاضر، امنيت در برابر بردباري؛ عيساي : دمانن(ميان حقايق دوگانه نماي الهياتي را از ميان برداريم ) متناقض
  ).همتراز با خداي پدر در مقابل عيساي خدمتگزار خداي پدر؛ آزادي مسيحي در مقابل مسئوليت مسيحي در برابر شريك عهد و غيره

را با پاسخ ايمان همراه الزام اوليه ) ت دارد و برنامه ريزي مي كندكه همواره ابتكار عمل را در دس(، قادرمطلق بودن خدا "عهد"ديدگاه الهياتي 
برحذر باشيد كه با متون كتاب مقدسي نكوشيد تا يك ). 21: 20؛ 16،19: 3؛ اعمال 15: 1مرقس . ك.ر(و توبه دائمي انسانها، يگانگي مي بخشد 

مراقب باشيد كه فقط آموزه مورد عالقه يا سيستم الهياتي خود را به كرسي ! اييدرا ثابت كنيد و جنبه ديگر را كم بها تلقي نمها  جنبه از اين دوگانگي
 !ننشانيد

  عهد: عنوان خاص
تمامي .  براي اين واژه وجود نداردفعليدر زبان عبري هيچگونه . ، به معني عهد، به سادگي قابل برگرداندن نيستberith       واژه عهدعتيقي 

اما مركزيت آشكار اين مفهوم، پژوهشگران را بر آن داشته تا . اي نرسيده استي ريشه اي از آن به پاسخ متقاعد كنندهتالشها براي استنتاج يك معنا
  .كاربرد آن را بيازمايند تا معني اصلي آن را دريابند

توافق نامه در درك مكاشفه كتاب مفهوم عهد، پيمان يا .          عهد، وسيله اي است كه خدا به دعوي انسانهاي آفريده خود رسيدگي مي كند
برخي از معاهدات بر . تنش ميان قادر مطلق بودن خدا و اراده آزاد انسان به روشني در مفهوم عهد مشاهده مي گردد. مقدسي نقشي اساسي دارد

  :از جمله. اساس ماهيت، عملكردها و اهداف خداست
 )2-1. پيد. ك.ر(آفرينيش به خودي خود  .١

 )12. پيد. ك.ر(فراخواني ابراهيم  .٢

 )15. پيد. ك.ر(عهد با ابراهيم  .٣

 )9-6. پيد. ك.ر(حفاظت از نوح و وعده به او  .۴

  اما ماهيت عهد مستلزم يك پاسخ است
 )2. پيد. ك.ر(بواسطه ايمان، آدم بايد از خدا اطاعت كند و از ميوه درختي كه در وسط باغ عدن است، نخورد  .١

  



64 

د را ترك گويد، از خدا پيروي نمايد و ايمان داشته باشد كه در آينده صاحب نسلهاي بسيار مي بواسطه ايمان، ابراهيم بايد خاندان خو .٢
 )12،15. پيد. ك.ر(گردد 

 )9-6. پيد. ك.ر(بواسطه ايمان، نوح بايد كشتي بزرگي به دور از آب بسازد و حيوانات را جمع كند  .٣

ودهاي مشخصي براي زندگي مذهبي و اجتماعي با وعده بركات و لعنتها بواسطه ايمان، موسي اسرائيليان را از مصر بيرون آورد و رهنم .۴
 )28-27. تث. ك.ر(دريافت داشت 

: 36.  با حز18. اين تنش را مي توان آشكارا از مقايشه حز. ، همين گونه تنش در مورد ارتباط خدا با بشريت عنوان مي شود"عهد جديد"       در 
اهداف هر .  اعمال فيض آميز خداست يا پاسخ ضروري انسان؟ اين مسئله هيجان انگيز عهد عتيق و جديد استآيا عهد مبني بر.  مشاهده كرد27-37

  .تشكيل جمع مردماني عادل كه ماهيت و شخصيت خدا را بازتاب مي دهند) 2( و 3. احياي مشاركت از دست رفته در پيد) 1: (دو عهد يگانه اند
شريعت خدا، . له اين تنش را با زدودن كاركرد انسان به عنوان طرفي كه مي بايست پذيرفته شود، حل مي كند مسئ34-31: 31       عهد تازه ارميا 

. هدف قوم خداپرست عادل همان باقي مي ماند كه بود، اما اسلوب و روش آن تغيير مي كند. در عوض عملكردي ظاهري، تمايلي دروني مي گردد
مشكل اصلي، عهد نبود بلكه ). 18-9: 3. روم. ك.ر(عكاس صورت و شباهت خدا نامناسب است بشريت سقوط كرده نشان داد كه براي ان

  ).3. ؛ غال7. روم. ك.ر(گناهكاري و ضعف انسان مسئله ساز بود 
ح، رايگان نجات كامأل بخاطر كار انجام شده عيسي مسي.        همان تنش ميان عهدهاي شرطي و غيرشرطي عهد عتيق در عهد جديد نيز وجود دارد

اي رسمي است و از سوي ديگر نجات از يك سو اعالميه). چه در ابتدا و چه به طور پيوسته در ادامه آن(است اما مستلزم توبه و ايمان مي باشد 
! ن مي باشدفراخواني براي شبيه مسيح شدن مي باشد، از يك سو يك بيانيه اخباري از پذيرفته شدن است و از سوي ديگر فرماني براي مقدس شد

زندگي ). 10-8: 2. افس. ك.ر( اطاعت كنند از اين جهت كه عملكرد خودشان نجات نيافته اند، بلكه نجات يافته اند به جهتايمانداران 
  .جات به ننه روش دستيابي نجات مي گردد، مدرك و دليلخداپسندانه 

  
  

: 11. قرن1؛ 1،47: 2؛ 15: 1 و اعمال هفتادترجمه ( مورد استفاده قرار مي گيرد Koineيوناني كالسيك و  در epi to autoعبارت 
بنابراين، خداوند هر روز به . در اين بخش از عهد جديد اين عبارت اشاره به جلسه كليسايي دارد.  است"جمع آمدن"، و معني آن )23: 14؛ 20

  .مي افزود) يعني جمع كليسا(كليسا 
  عالمت
 يك فعل اخباري معلوم ناكامل است، اما اين عبارت "مي افزود) خدا يا مسيح(خداوند "عبارت  »كساني را كه نجات مي يافتند« 

نجات با اعتقاد .  در يك روند پويا هستند"نجات يافتگان". عامل اجرايي آواي مجهول، خداوند است. داراي فعل حال مجهول وصفي است
، اما اين تجربه )44،65: 6يوحنا . ك.ر( است القدس روح/نجات ارتباطي است كه مبتكر آن خدا. ايمان روزانه آغاز مي شود/توكل كردن/يافتن

2 :47    
NASB, NRSV »به تعداد ايشان«  

NKJV  »به كليساي ايشان«  
TEV »به جمع ايشان«  
NJB  »به اجتماع ايشان«  
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صرف افعال : به عنوان خاص. نجات يافتن، بليطي براي رفتن به بهشت يا بيمه عمر نيست، بلكه يك ارتباط روزانه، پويا و ايماني است. پوياست
  . مراجعه كنيد40: 2 براي نجات در يوناني به كار رفته

  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه فرارويش . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما         اين يك تفسير 

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد. ريد در تفسير حق تقدم داالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . است گام بردارد

اينها .         پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب فكر كنيد
  .به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

  مطالب موعظه پطرس را تهيه كنيدرئوس .١

 مقصود و هدف از پنتيكاست چه بود؟ .٢

 نبوت يوئيل چه ارتباطي با مضمون اين متن دارد؟ .٣

 .شرح دهيد كه پطرس چگونه از متن عهد عتيق استفاده مي كند .۴
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  3كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
 در فلوجشفاي مرد م

  دروازة معبد بزرگ
  درمان مفلوج  شفاي گداي لنگ  شفا در دروازه زيبا  شفاي لنگ مادرزاد

3 :1-10  3 :1-10  3 :1-10  3 :1-10  3 :1-10  
 رواق پيام پطرس در

  سليمان
  خطابة پطرس به مردم  پيام پطرس در معبدموعظة پطرس  موعظه در رواق سليمان

3 :11-26  3 :11-26  3 :11-16  3 :11-16  3 :11-16  
    3 :17-26  3 :17-26  3 :17-24  
        3 :25-26  

  )viiصفحه »راهنماي مطالعه خوب كتاب مقدس«از (قرائت دور سوم 
  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف

ما بايد در پرتو نوري كه هر يك از . هستيدمقدس  كتاب مطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماياين يك تفسير 
نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم

  .بيندازيدمقدس  كتاب
مقايسه مقدس  كتابترجمه نوين  5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد

هر پاراگراف يك . پاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشد. نماييد
  .و تنها يك موضوع اصلي دارد

 پاراگراف اول .١

 پاراگراف دوم .٢

 پاراگراف سوم .٣

 ... الي آخر .۴

  ننگرشي بر حسب مضمون مت
چهارچوب زماني پنج فصل اول كتاب .  تنشي در اورشليم ميان تعاليم عيسي و معجزات رسوالن به چشم مي خورد5-3در فصلهاي   

  .اعمال حدودأ يك سال است
 )43: 2نمونه اي از اعمال  (31: 4-1: 3پطرس و يوحنا مرد مفلوج را شفا مي دهند،   .أ 

 شفا به خودي خود .١

 شفادومين موعظه پطرس در شرح آن  .٢

 )سومين موعظه پطرس در برابر شوراي عالي يهود(واكنش و محاكمه  .٣

 جفا آغاز مي شود .۴

 11: 5-32: 4تالشي براي زندگي در شراكت، اعمال   .ب 

 يگانگي اوليه ايمانداران .١
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 مشكالت بوجود آمده توسط حنانيا و سفيره .٢

 42-12: 5روابط كليساي اوليه با علماي يهود،   .ج 

 زندگي كليسا .١

 دحسادت شوراي يهو .٢

 پادرمياني يك فرشته .٣

 چهارمين موعظه پطرس .۴

 واكنش و مجازات .۵

  4-3عنوانهاي عيسي در فصلهاي 
 10: 4؛ 6: 3عيسي ناصري،  .1

 27: 4؛ 13،26: 3بنده خود عيسي،  .2

 14: 3آن قدوس و عادل،  .3

 15: 3رئيس حيات،  .4

 10: 4؛ 18،20: 3مسيح،  .5

 22: 3نبي،  .6

 26-25: 3، "ذريت ابراهيم"احتماأل به كنايه در عنوان  .7

 11: 4سنگ سر زاويه،  .8

  مطالعه عبارات و واژگان

  
عادت تمامي شاگردان اوليه اين بود كه هر روز به . يك فعل اخباري معلوم ناكامل است »پطرس و يوحنا به معبد بزرگ مي رفتند« 1: 3

اگر (معبد بزرگ ) 1: ( زير عبادت مي كردندپيروان اصلي عيسي در فلسطين در مكانهاي). 46: 2؛ اعمال 53: 24لوقا . ك.ر(معبد بزرگ بروند 
اين . با ساير ايمانداران در روز يكشنبه) 3(؛ و )هر شنبه(كنيسه محلي ) 2(؛ )هر روز به آنجا نمي رفتند، دستكم در روزهاي خاص در آنجا بودند

آنها خود را به . مسيح موعود و يهوديت نمي ديدنداين ايمانداران فرقي ميان ايمانشان به عيسي به عنوان . الگو مدت زمان زيادي دنبال مي شد

  10-1: 3كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 در آنجا مردي مفلوج مادرزاد بود كه هر روز او 2. رفتند ت سه بعد از ظهر كه وقت نماز بود، پطرس و يوحنا به معبد بزرگ مي يك روز در ساع1 

 وقتي پطرس 3. رفتند صدقه بگيرد كه به درون معبد بزرگ مي گذاشتند تا از كساني معروف بود، مي» دروازة زيبا«را در جلوي در معبد بزرگ، كه به 
 او به 5» .به ما نگاه كن«:  اما پطرس و يوحنا به او خيره شدند و پطرس به او گفت4. روند تقاضاي صدقه كرد را ديد كه به معبد بزرگ ميو يوحنا 

. دهم ه تو ميمن طال و نقره ندارم، اما آنچه دارم ب«:  اما پطرس گفت6. خيال اينكه چيزي از آنان خواهد گرفت، با چشماني پرتوقّع به ايشان نگاه كرد
فوراً پاها و .  آنگاه پطرس دست راستش را گرفت و او را از زمين بلند كرد7» .دهم، بلند شو و راه برو  به نام عيسي مسيح ناصري به تو دستور مي

ويان به اتّفاق ايشان وارد معبد خيزكنان و خدا را حمدگ و  او از جا پريد، روي پاهاي خود ايستاد و به راه افتاد و جست8. قوزك پاهاي او قوت گرفتند
نشست و  مي» دروازة زيبا« و وقتي پي بردند كه او همان كسي است كه قبالً در جلوي 10 همة مردم او را روان و حمدگويان ديدند 9. بزرگ شد
  .گرفت از آنچه براي او اتّفاق افتاده بود، غرق تعجب و حيرت شدند صدقه مي
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  صدقه دادن: عنوان خاص
 الح صدقه دادناصط .1

 ).هفتاددر دوران ترجمه (اين اصطالح در ميان يهودي گرايان شكل گرفت   .أ 

 .يا نيازمندان دارد/اصطالح مزبور اشاره به بخشش دادن به فقرا و  .ب 

  . است‐elee‐mosuneواژه انگليسي صدقه دادن نيز برگرفته از اصطالح يوناني   .ج 

 عبارت عهدي هفتاددر ترجمه .  را براي گروه خود برگزيدندekklesiaبه همين دليل بود كه نام .  مي نگريستند"قوم يا جماعت اسرائيل"عنوان 
  . بدين گونه ترجمه مي شد"اسرائيل) qahal(جماعت ": عبري

تا عضويت در كنيسه ) در رد عيسي به عنوان مسيح(، طي يك اقدامي رسمي، قسم نامه اي تدوين كردند يهوديان پس از سقوط اورشليم
روز يادبود قيام عيسي؛ (در اين هنگام بود كه كليسا به طور يكپارچه، يكشنبه را روز عبادت خود تعيين كرد . هاي محلي را انحصاري نمايند

  ). شاگردان ظاهر شدروزي كه عيسي سه مرتبه در آن باالخانه به
يقينأ اين امكان وجود دارد كه ). 14: 8؛ 13،19: 4؛ 1،3،4،11: 3؛ 13: 1. ك.ر(يوحنا اغلب در كتاب اعمال، پطرس را همراهي مي كند 

ا نسبت به احتماأل پطرس و يوحن. كليساي اوليه در اورشليم داراي گروههاي رهبري بوده كه نمايندگان جوانب و تأكيدات مختلف انجيل بودند
- داراي هويتي با عنصر يهودي) برادر ناتني عيسي(، در حاليكه يعقوب )8،10آيات . ك.ر(بشارت به غيريهوديان گشاده رويي بيشتري داشتند 

   .ها تا حدودي تغيير كردند تمامي اين گروه15پس از شوراي اورشليم در اعمال . گراي ميانه رو، بود
طبق سنت، هر روز ساعت ) يعني فريسيان(يهوديان . بارت به معني نه ساعت پس از طلوع آفتاب بود اين ع»در ساعت نهم، وقت نماز« 

 بعدازظهر بود 3اين متن اشاره به زمان قرباني عصر، در ساعت . نماز مي خواندند) 17: 55. احتماأل بر اساس مز( بعدازظهر 3 ظهر، و 12 صبح، 9
  ).30: 10. ك.ر(مردم زيادي در اين ساعت از روز در معبد بودند ).  صبح برگزار مي شد9قرباني صبح در ساعت (
هر روز او "(تمامي كساني كه معموأل در معبد حضور داشتند از وضعيت آن مرد باخبر بودند  »مردي را كه لنگ مادرزاد بود« 2: 3
؛ 10: 3. ك.ر(د شفاي او نمي توانست وجود داشته باشد ؛ بنابراين، احتمال هيچگونه نيرنگي در مور) فعل مجهول ناكامل است"مي گذاشتند...را
يهوديان آيتي مي خواستند؛ عيسي آيات زيادي به ايشان بخشيد، ). 6: 35. اش. ك.ر(اين شفا تحقق نبوت دوران مسيحايي عهدعتيق بود ). 22: 4

  .اما آنان چشم بينا براي ديدن نداشتند
در واقع، برعليه شركت فعال اينگونه مردمان . هر روز بر درخانه خدا مي نشست وجود دارددر اينجا تناقض تكان دهنده اي از بيماري كه 

در اين . انجيل عرضه كننده روزي جديد است). 24-16: 21. الو. ك.براي خدمت به عنوان كاهن، ر(در عبادت ممنوعيتهايي نيز وجود داشت 
  ).40- 26: 8. ك.ر(نيز خوش آمد گفته مي شود ) بدون وجود سد فيزيكي(ه اخت) بدون وجود سد نژادي(پادشاهي جديد، حتي به يك حبشي 

امكان دارد اين همان دروازه نيكانور باشد كه با برنز قرنتس . محل دقيق اين دروازه نامشخص است » زيبا معروف بودةكه به درواز« 
در شرق . ميان صحن غيريهوديان و صحن زنان بوداين درگاه ). Flavius Josephus, Antiq. 15.11.3; Wars 5.5.3(ساخته شده بود 

 .معبد جاي داشت و روبروي كوه زيتون در نزديكي رواق سليمان قرار داشت

 در الزم و ضروريصدقه دادن يا پول دادن به فقرا، يك بخش  »تا از كساني كه به درون معبد بزرگ مي رفتند صدقه بگيرد« 
معموأل هر هفته مبلغي در كنيسه هاي محلي جمع آوري ). 17: 24؛ 2،4،31: 10؛ اعمال 33: 12؛ 41: 11؛ لوقا 4-1: 6متي . ك.ر(ايمان يهود بود 

 .مي شد و سپس بين فقرا غذا توزيع مي كردند، اما ظاهرأ برخي از فقرا هر روز در محوطه معبد بزرگ مشغول گدايي مي شدند
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 تصور كلي در عهد عتيق .2

 .بيان شده است) تثنيه-نوشته هاي موسي، پيدايش(ا در كتب تورات مفهوم كمك كردن به فقر  .أ 

 11-7: 15 متن نمونه، تثنيه  )١

 20: 24؛ تثنيه 22: 23؛ 9: 19.، واگذاشتن بخشي از محصول براي فقرا، الو"خوشه چيني" )٢

؛ 11- 10: 23، خروج ، اجازه دادن به فقرا براي خوردن محصول سال هفتم كه سال نكاشتن زمينهاي كشاورزي بود"سال سبت" )٣
 .7-2: 25. الو

 )نمونه هاي گزينشي(اين مفهوم كلي در ادبيات حكمت پرورده شد   .ب 

 )12-1: 24شروران توصيف شده در  (17-12: 29؛ 16-8: 5ايوب  )١

 7: 11مزامير  )٢

 3،13: 21؛ 6: 16؛ 21،31: 14؛ 4: 11امثال  )٣

 گراييتوسعه در يهودي .3

 .رفتار با فقرا، نيازمندان و الويان محلي استنخستين قسمت از ميشناه در مورد چگونگي   .أ 

  نقل قولهاي برگزيده  .ب 

حكمت بن سيراخ نيز كه به عنوان ( جامعه ("چنانكه آب، آتش مشتعل را فرومي نشاند، صدقه دادن نيز كفاره گناه است" )١
 )NRSV، 30: 3 شناخته مي شود

 )NRSV، 12: 29جامعه  ("اهد رهانيدصدقه دادن را در خزانه خود ذخيره كن و تو را از هر مصيبتي خو" )٢

از 7به همه كساني كه به عدالت رفتار مي كنند . زيرا كساني كه مطابق راستي عمل مي كنند در هر كار كامياب خواهند شد" )٣
رويت را از كسي كه فقير است برمگردان و خدا از . اموالت صدقه بده و مگذار چشم تو به پيشكشي كه مي دهي غبطه خورد

اگر اموال زياد داري، به تناسب آن هديه اي آماده كن؛ اگر مال تو اندك است، مترس از اينكه 8.  برنخواهد گردانيدتو روي
زيرا صدقه دادن 10. بدينسان براي خود گنج نيكويي براي روز ضرورت خواهي اندوخت9. مطابق مال اندك خود هديه بدهي

به واقع، صدقه دادن براي تمامي كساني كه صدقه 11. مت محفوظ مي دارداز مرگ رهايي مي بخشد و تو را از گرفتاري در ظل
 )NRSV، 11-6: 4توبيت  (".مي دهند هديه اي واال در حضور حضرت اعلي است

اندك داشتن با عدالت بهتر از مكنت با . دعا و روزه نيكوست، اما براي شخص عادل، صدقه دادن بهتر از اين دو است8" )۴
. زيرا صدقه دادن از مرگ نجات مي بخشد و هرگونه گناه را مي زدايد9. ادن بهتر از ذخيره طالستصدقه د. خطاكاري است

 )NRSV، 9-8: 12توبيت  (".مند مي گردندكساني كه صدقه مي دهند از عمري سرشار بهره

 سازوكار آمرزش و فراواني و لياقتهاي شخصي به عنوان/ اعمال انسان. دهنده بروز مشكل است نشان9-8: 12نقل قول آخر از توبيت   .ج 
 .نعمت نگريسته مي شود

 براي صدقه دادن )-elee-mosune( مشاهده مي شود كه در آن اصطالح يوناني هفتادگسترش مفهوم صدقه دادن در ترجمه 
 ومحبت  (hesedاين دو واژه جايگزين همديگر در ترجمه واژه عبري . محسوب گرديد) -dikaiosune(مترادف با عدالت 

  .شدند) 27: 4. ؛ دان16: 59؛ 17: 28؛ 27: 1. ؛ اش13: 24؛ 25: 6. تث. ك.وفاداري خدا در عهد، ر
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رفتار عطوفت آميز انساني به خودي خود، هدف اصلي براي دستيابي به كاميابي شخصي در اين دنيا و نجات يافتن به هنگام مرگ   .د
خدا به دل مي نگرد، آنگاه عمل دست . از لحاظ الهياتي برتري يافتعمل صدقه دادن در عوض نيت و انگيزه پشت عمل، . گرديد

 ).8: 6ميكا . ك.ر(اين تعليم معلمان يهود، به گونه اي در تالش براي بدست آوردن عدالت شخص گم شد . ما را داوري مي كند

 واكنش عهد جديد .4

 اصطالح صدقه دادن در بخشهاي زير يافت مي شود  .أ 

 4-1: 6متي  .١

 33: 12؛ 41: 11لوقا  .٢

 17: 24؛ 2،4،31: 10؛ 3،10- 2: 3اعمال  .٣

 II. ك.ر(، با عنوان كردن موارد زير به درك سنتي يهوديان از عدالت اشاره مي كند )7-5متي (عيسي در موعظه باالي كوه   .ب 
 ):4: 16كلمنت 

 صدقه دادن .١

 روزه گرفتن .٢

 دعا كردن .٣

ن رفتارها از محبت قلبي به خدا، كالم او و برادران و خواهران هم عهد سرچشمه قرار بود اي.        برخي از يهوديان به رفتار خود توكل داشتند
. اصل مطلب دل انسان است. فروتني و محرمانه انجام دادن اين اعمال رهنمودهاي اصلي رفتار درست هستند! بگيرد، نه از منفعت يا عدالت شخصي

  !زه از خدا تقليد مي كنددل تا. خدا بايد آن را عوض كند. دل انسان به شدت شرور است

  )5آيه . ك.ر(انگيزه اصلي آن مرد فقط گرفتن مبلغي پول بود  3: 3

  . مراجعه كنيد10: 1به يادداشت  »به او خيره شدند« 4: 3

 ).شكلي از فعل ماضي نامعين اخباري معلوم است -blepo(آنان خواستار توجه كامل او بودند  »به ما نگاه كن« 

 )6آيه . ك.ر(رسوالن از لحاظ مالي افراد ثروتمندي نبودند، اما به منابع روحاني خدا دسترسي داشتند  5: 3

؛ 17، 12: 21؛ 17: 10؛ 48،49: 9لوقا . ك.ر( در اصطالح عبري از يك شخصيت سخن مي گويد "نام" »12: 21به نام عيسي مسيح؛ « 6: 3
) يعني پطرس(عيسي مجرمي ملعون و به تازگي مصلوب شده بود كه اين غريبه . شايد اين سخن براي آن مرد تكان دهنده بوده باشد). 47: 24

 .مي خواند]) the Christ["مسيح"يا در ترجمه يوناني  ("اشيحم"وي را 

 . مراجعه كنيد22: 2به عنوان خاص در  »ناصري« 

پطرس و يوحنا مانند عيسي از اين فرصت براي نشان دادن محبت و قدرت خدا و همچنين تأكيد .  فعل حال اخباري معلوم است»بخرام« 
 ). به بعد12آيه . ك.ر(عه شفا، توجه عبادت كنندگان يهودي را جلب كرد واق. سود بردند) 9آيه . ك.ر(بر پيام انجيل 

 .اين روايت يك شاهد عيني از چندين واقعه مرتبط با هم است كه به تفصيل و به گونه اي زنده، آنها را براي لوقا شرح داده است 7: 3

: 5؛ 7: 3. ك.ر( و شش بار در اعمال استفاده كرده است ، كه لوقا ده بار از آن در انجيل خودparachre-maواژه يوناني  »در ساعت« 
 بارها از آن هفتاددر ترجمه . در تمامي عهد جديد فقط متي است كه دو مرتبه اين واژه را بكار برده است). 26،33: 16؛ 11: 13؛ 23: 12؛ 19
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او يقينأ چه از طريق مراوده با پولس رسول يا . به كار مي بردلوقا اغلب اصطالحات و عبارات اين ترجمه يوناني عهد عتيق را . استفاده شده است
 .درگير بودن در تعاليم مسيحي با نوايمانان، به خوبي با عهدعتيق آشنايي داشته است

. مرد شروع به قدم زدن در اطراف آن بخش از معبد كرد. است) 9آيه . ك.ر(اين يك فعل حال وصفي مياني  »برجسته بايستاد «8: 3
 !تي از اين چشمگيرتر براي در ميان گذاشتن مژده انجيل وجود نداشتموقعي

. او غريبه يا بازديد كننده اي ناآشنا نبود). فعل اخباري معلوم ناكامل، آنان شروع به تشخيص هويت او كردند( آنان، مرد را مي شناختند 10: 3
 ! نمايندگان عيسي عبور نكردند بلكه در قدرت پنتيكاست عمل نمودنداما! هر روز او را بر دروازه معبد بزرگ مي ديدند و عبور مي كردند

يعني ( بسياري چيزها شوند "پر از"انسانها مي توانند . لوقا اغلب از اين عبارت استفاده مي كند. "پر از تعجب" در اصل »غرق تعجب« 
  :از جمله) مشخصات گوناگون

 11: 6؛ 28: 4غضب، لوقا  .١

 26: 5ترس، لوقا  .٢

 45: 13؛ 17: 5مال حسادت، اع .٣

 29: 19شورش و به هم ريختگي، اعمال  .۴

 10: 3تعجب و حيرت، اعمال  .۵

 9: 13؛ 17: 9؛ 8،31: 4؛ 4: 2؛ اعمال 15،41،67: 1، لوقا القدس روح .۶

  !، غرق انجيل شوند)توجهشان به آن مرد جلب شد(       پطرس و يوحنا مي خواستند تمامي كساني كه غرق تعجب و حيرت شدند 

  .اين دو واژه نيز در نوشته هاي لوقا رايج هستند » و حيرتتعجب« 

 11: 3 در ektambos و 10: 3؛ اعمال 9: 5؛ 6: 3لوقا ، thambosتعجب،  .١

 حيرت .٢

 17: 2؛ 5: 11؛ 10: 10؛ 10: 3؛ اعمال 26: 5، لوقا ekstasis  .أ 

 16: 12 ؛45: 10؛ 21: 9؛ 9،11: 8؛ 7،12: 2؛ اعمال 22: 24؛ 56: 8؛ 47: 2، لوقا existe-mi  .ب 

 براي بيم و ترس از خدا به كار رفته است، هفتاداين واژگان يوناني در ترجمه (محبت و اعمال خدا همواره موجب حيرت و شگفتي است 

  ).28: 28. ؛ تث27: 23. ؛ خرو12: 15. پيد. ك.ر

  16-11: 3كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 وقتي پطرس 12. شد، جميع مردم با حيرت در ايوان سليمان به طرف آنان دويدند يكه او به پطرس و يوحنا چسبيده بود و از آنان جدا نم  در حالي11

كنيد كه ما اين شخص را با تقوي  ايد؟ خيال مي كنيد؟ چرا به ما خيره شده اي اسرائيليان چرا از ديدن اين امر تعجب مي«: آيند گفت ديد كه مردم مي
آري، شما عيسي را به . حاق و يعقوب، خداي اجداد ما، بندة خود عيسي را به جالل رسانيده است خداي ابراهيم و اس13ايم؟  و نيروي خود شفا داده

 شما بوديد كه آن پاك مرد 14. كه پيالطس تصميم گرفته بود او را آزاد كند مرگ تسليم نموديد و در حضور پيالطس او را رد كرديد، در حالي
 و به اين طريق آن سرچشمة حيات را كشتيد، اما خدا او را پس 15ي يك نفر قاتل را خواستار شديد خدا، يعني آن مرد عادل را انكار كرديد و آزاد
به وسيلة ايمان به نام . شناسيد نيرو بخشيده است بيند و مي  قدرت نام عيسي، اين شخص را كه مي16. از مرگ زنده كرد و ما شاهد اين واقعه هستيم

  .ر حضور جميع شما ايمان به عيسي او را سالم و تندرست كرده استآري، د. او اين كار انجام شده است
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 همانطور كه مريم مجدليه در آن باغ به تصور مي كنم او. يك فعل حال وصفي معلوم »چسبيده بود. .. در حاليكه او به پطرس« 11: 3
  ).17- 16: 20يوحنا . ك.ر(عيسي چسبيده بود، خود را به پطرس چسبانيد 

چند ستون، ). Antiq.20.9.7يوسفوس، . ك.ر(آنجا محوطه دراز سرپوشيده اي در جانب شرقي صحن امتها بود  »ايوان سليمان« 
عيسي . اي قديمي معبد سليمان در همان ناحيه قرار داشت، وجه تسميه آن ايوان شده بوداين واقعيت كه پايه ه. سقف آن را نگاه مي داشتند

 ).23: 10يوحنا . ك.ر(اغلب اوقات در آنجا تعليم مي داد 

اين (او حيرت و شگفتي آن جماعت را ديد و از موقعيت استفاده كرد تا پيام انجيل را در ميان بگذارد  »ملتفت شدآنگاه پطرس « 12: 3
 ).ين موعظه ثبت شده در كليساي جديدالتاسيس استدوم

 .مخاطبان او همچنان يهوديان هستند.  نيز ايشان را بدينگونه خطاب كرد22: 2پطرس در  »مردان اسرائيلي« 

گونه آيا عيسي در هفته آخر زندگي خود اين. آسا تعجب كرده اندپطرس از آنها پرسيد كه چرا از وقوع يك شفاي معجزه »چرا ... چرا« 
  معجزات را انجام نداده بود؟

       همچنين، چرا آنان با نگاهي ستايش آميز به پطرس و يوحنا مي نگرند، مگر آن معجزه كار ايشان بوده است؟ اين آيتي به نشانه قابل اعتماد 
  .بود انجيل و قدرت نام مسيح قيام كرده بود

  :م داد اين معجزه را به داليل مختلف انجاالقدس روح        
 براي تأييد رهبري پطرس و يوحنا .١

 براي كمك به مرد نيازمند .٢

 براي شهادت به يهوديان حاضر در معبد .٣

اين عبارت نشانگر آن است كه خدمت عيسي و انجيل، ارتباطي حياتي به خداي عهد و مردمان  »خداي ابراهيم، اسحاق و يعقوب« 13: 3
  ).37: 20قا ؛ لو6،15: 3. خرو. ك.ر(عهد در عهد عتيق دارد 

يهوديان امروزي آن را انحراف از راست ديني خود مي پندارند، اما براي .        مشخصه مسيحيت به نوعي مي بايست رشد و نماي يهوديت باشد
 مأموريتي اسرائيل.  هستند34-31: 31.  ار"عهد تازه"پيروان عيسي همانا ثمره وعده .  نويسندگان عهد جديد اين مشخصه، تحقق عهد عتيق بود

اكنون اين فرمان به كليسا داده شده ). 6- 5: 19. خرو. ك.ر(كه به او به عنوان كاهنان پادشاهي خدا در جهان، سپرده شده بود به انجام نرسانيد 
اگر تنها . ونددهدف خدا، احياي صورت خود در نوع بشر است تا اينكه قصد اوليه او براي مشاركت با ايشان به وقوع بپي). 20- 18: 28متي (است 

، آنگاه وجود يك قوم خاص بي معناست، و تنها قومي قوم اوست كه خدمتگزارانه اهداف )توحيد و يك خدايي(يك خدا وجود داشته باشد 
  .خدا را در ميان تمامي مردم جهان به انجام رساند

  :اين اصطالح را مي توان به روشهاي مختلف درك كرد »به جالل رسانيده است« 
 ه در مضمون شفاي مرد لنگ به نام عيسيبالفاصل .١

 در مضمون گسترده تر موعظه پطرس به عيساي قيام كرده و جالل يافته .٢

 در مضمون عهد عتيقي عيسي به عنوان ماشيح موعود .٣

: 13؛ 10،23: 12؛ 39: 7. ك.ر(در انجيل يوحنا اين اصطالح همواره توسط شخص عيسي در مورد برصليب شدنش به كار مي رود  .۴
 ).1: 17؛ 14: 16؛ 31-32
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  جالل: عنوان خاص
رك كنند و جالل را به خدا بدهند نه به جالل ايمانداران در اين است كه انجيل را د.  كار دشواري است"جالل"بيان معناي مفهوم كتاب مقدسي 

  ).24-23: 9؛ ارميا 31-29: 1. ك.ر(خودشان 
آنچه سنگين بود، . بود) "سنگيني"(در اصل واژه اي تجارتي در مورد دو كفه ترازو ) kbd ("جالل" در عهد عتيق، رايجترين واژه بكار رفته براي 
. ك.ر(وم درخشندگي به واژه اي كه  فرّ و شكوه خدا را بيان مي داشت، افزوده مي شد اغلب مفه. ارزشمند يا داراي ارزش ذاتي محسوب مي شد

او درخشانتر از آن است كه بشريت سقوط كرده بر وي چشم بدوزد . تنها او شايسته و بزرگوار است). 2-1: 60. ؛ اش17: 24؛ 18-16: 19. خرو
  ).1: 2؛ يعقوب 3: 1. ؛ عبر2: 17؛ متي 14: 1. از. ك.ر(ي توان توسط مسيح شناخت  را واقعأ تنها مYHWH). 5: 6. ؛ اش23-17: 33. خرو. ك.ر(

اش دانست؛ يا "كمال" و "قدوسيت"مي توان اشاره به ) 2( برشمرد؛ "عدالت خدا"مي توان آن را مترادف با ) 1: ( تا حدودي مبهم است"جالل" واژه 
، كه بعدها بخاطر )6: 9؛ 1: 5؛ 27-26: 1. پيد. ك.ر(شباهت آن آفريده شدند، پنداشت مي توان آن را اشاره به صورت خدا كه نوع بشر به ) 3(

: 16.  با قومش در دوران سرگرداني ايشان در بيابان در خروYHWHاين واژه ابتدا در مورد حضور ). 22-1: 3. پيد. ك.ر(سركشي مخدوش گرديد 
 . بكار رفته است10: 14. ؛ و اعد9:23.؛ الو7،10

  پنطيوس پيالطس: ن خاصعنوا
 :خصوصيات پيالطس .1

 .مكان و زمان تولد او نامعلوم است  .أ 

  )طبقه باالتر از متوسط جامعه روم(از رتبه چابك سوار   .ب 

عنواني محترمانه در عهد عتيق بوده كه براي يعقوب، موسي، يوشع و داود بكار ) هفتاد در ترجمه pais ("بنده" اصطالح » خودةبند« 
نيز در ) 12: 53-13: 52؛ 11-4: 50؛ 7-1: 49؛ 5-1: 42: مثال(اين اصطالح در سرودهاي بنده اشعيا ). 69: 1؛ لوقا 105. مز. ك.ر(رفته است 

مورد ) 53:11؛ 13: 52؛ 1: 42. ك.ر(ماشيح خدا ) 2(و ) 54: 1؛ و نيز لوقا 1،21: 44؛ 10: 43؛ 19: 42؛ 9-8: 41. ك.ر(قوم اسرائيل ) 1(مورد 
ون آن مضم). 12: 53- 13: 52. اش(تمايز آشكاري ميان جنبه قومي و فردي وجود دارد خصوصأ در آخرين سرود . استفاده قرار گرفته است

  :زيرا. آشكارا نمي تواند اشاره به اسرائيل باشد
 )د8: 53. ا. ك.ر(قوم نمي تواند آن شخص بي گناه باشد كه رهايي را به ارمغان مي آورد از آنجا كه قوم سزاوار مجازات است  .١

مان يهودي پيش از تولد عيسي مترج). 17همچنين در آيه ( تغيير يافته است "او" به 14: 52.  در اش"تو" ضمير هفتاددر ترجمه  .٢
 .اين متن را به عنوان متني مسيحيايي و در مورد يك فرد نگاه مي كردند.) م.ق150-250احتماأل حدود (

Pais بكار رفته است27،30: 4؛ 13،26: 3مسيح موعود در اعمال /درباره عيسي به عنوان بنده !  

 ).6آيه . ك.ر(معموأل تأكيد بر انسانيت اوست هنگامي كه نام عيسي به تنهايي به كار مي رود،  »عيسي« 

؛ 17آيه . ك.ر(فقط رهبران يهود مسئول مرگ عيسي نبودند !  در اينجا مورد تأكيد است"شما"ضمير  »رد كرديد ... تسليم نموديد« 
ان دارد كه برخي از امك). 25-18: 23لوقا . ك.ر(پطرس اشاره مخصوصي به پاسخهاي جمعيت حاضر در برابر پيالطس مي كند ). 23: 2

حاضران در اين جماعت نيز در آنجا بوده باشند، اما پطرس اين جماعت را چنان مورد خطاب قرار مي دهد كه گويي آنها به صورت گروهي 
 . كردند"رد" و "تسليم"مسيح خدا را ) يهوديان(قوم برگزيده خدا ). 15آيه . ك.ر(مسئوليت داشته اند 

 .ير مراجعه كنيدبه عنوان خاص ز »پيالطس« 
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 متأهل، مشخص نيست كه فرزنداني داشته يا نه  .ج 

 نامعلوم است) كه احتماأل مقامات زيادي بوده اند(مقامات اداري پيشين او   .د 

 :شخصيت او .2

 وتدو ديدگاه متفا  .أ 

او را ديكتاتوري ) Jewish Wars 2.9.2-4 و Antiq. 18.3.1(و يوسفوس ) 305-299و Legatio and Gaium(فيلو  .١
 .بيرحم و بيدادگر توصيف كرده اند

 مي گويند او يك فرماندار رومي ضعيف النفس بود كه به آساني فريب مي خورد) اناجيل، اعمال(عهد جديد   .٢

 توضيح شنيدني اي از اين دو ديدگاه 144-143 صفحات ،Jesus and the Rise of Early Christianityپل بارنت در كتاب   .ب 
 .ارائه مي دهد

-Philo, Legatio and Gaium,160. ك.ر(در زمان امپراتوري تيبريوس، كه طرفدار يهوديان بود .  م26پيالطس در سال  .١

 .جانوس وي را به اين سمت منصوب نموديهودي امپراتور، س- به فرمانداري منصوب شد، اما مشاور ضد)161

، مشاور پرقدرتش واگذار كرده بود كه در پشت تخت L.Aelius Sefanusتيبريوس به ناچار، قدرت سياسي خود را به  .٢
 ).Philo, Legatio land Gaium, 159-160(امپراتوري قدرت واقعي را بدست داشت و از يهوديان منزجر بود 

 :بود و مي كوشيد تا به روشهاي زير وي را تحت تأثير قرار دهدپيالطس دست نشانده سجانوس  .٣

اين نمادهاي خدايان رومي، . كه ساير فرماندار چنين نكرده بودند.)  م26(وارد كردن معيارهاي رومي در اورشليم   )أ 
 ).Josephus’ Antiq. 18: 31; Jewish Wars 2.9.2-3. ك.ر(يهوديان را به آتش مي كشيد 

يوسفوس مي گويد كه او عمدأ مي كوشيد تا فرهنگ و . كه داراي نقش خدايان روم بود.)  م31-29(ضرب سكه   )ب 
 ).Josephus, Antiq. 18,4,1-2. ك.ر(قوانين يهود را براندازد 

 Jewish؛ Josephus, Antiq. 18.3.2. ك.ر(گرفتن پول از خزانه معبد براي ساخت يك قنات در اورشليم   )ج 

Wars 2.9.3.( 

 ).12: 13لوقا . ك.ر(ليلياني كه در هنگام عيد فصح در اورشليم قرباني مي گذرانيدند كشتن چند تن از ج  )د 

پسر هيروديس كبير از او درخواست كرد تا آنها را بردارد، اما او .  م31آوردن سپرهاي رومي به داخل اورشليم در   )ه 
. ك.ر(اشته از راه دريا به قيصريه بازگردانند پس نامه اي به تيبريوس فرستادند و او دستور داد تا آن سپرها را برد. نپذيرفت

Philo, Legatio and Gaium, 299-305.( 

 36/37(بسياري از سامريان را كه بر كوه جرزيم در جستجوي اشياء مقدس گمشده مذهب خود بودند، قتل عام كرد   )و 
از مقامش معزول نموده به روم او را ) ويتليوس، افسر ارشد سوريه(اين كار موجب شد كه سرپرست محلي پيالطس .). م

 ).Antiq.18. 4.1-2يوسفوس، . ك.ر(بازفرستد 

، 2، 1اعدام شد و قدرت كامل سياسي تيبريوس اعاده شد، بنابراين، پيالطس احتماأل شماره هاي .  م31سجانوس در سال   )ز 
  براي جلب اعتماد تيبريوس  تالشهاي وي 6 و 5امكان دارد شماره هاي .  را براي جلب اعتماد سجانوس انجام داد4 و 3
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 . بوده كه نتيجه معكوس گرفته اند

آشكارا با وجود اعاده قدرت يك امپراتور دوستدار يهوديان و نامه شخصي تيبريوس به فرمانداران رومي در مالطفت با   )ح 
 ضعف بود كه رهبران يهود در اورشليم با استفاده از) Philo, Legatio and Gaium, 160-161. ك.ر(يهوديان 

اين فرضيه ارائه شده توسط . سياسي پيالطس در برابر تيبريوس او را با مهارت وادار به مصلوب كردن عيسي نمودند
 .بارنت، دو ديدگاه مربوط به پيالطس را به شيوه اي قابل توجه به هم مي پيوندد

 سرنوشت او .3

 .). م37(او درست پس از مرگ تيبريوس به روم رسيد   .أ 

 .لي خود منصوب نشددوباره به سمت قب  .ب 
  .فرضيه هاي بسياري در اين مورد وجود دارد اما هيچيك قطعيت ندارد. زندگي اش از آن پس نامعلوم است  .ج 

  عدالت : عنوان خاص

  . چنان عنوان خطيري استكه هر دانشجوي كتاب مقدسي بايد مطالعه گسترده شخصي درباره اين مفهوم انجام دهد"عدالت"

واژه بين النهريني به خودي خود از نوعي ني رودخانه اي برگرفته شده .  توصيف شده است"عادل" و "دادگر"ا، در عهد عتيق، شخصيت خد
خدا از اين واژه به عنوان . را ارزيابي مي نمودها  است كه براي ساخت وسايلي بكار مي رفت كه مانند شاغول بنايي، راست بود ديوارها و نرده

اين مفهوم . است كه مي توان راست بودن ساير چيزها را با آن ارزيابي كرد) خط كشي(او لبه صاف . ود استفاده كرداستعاره اي از ذات و ماهيت خ
  .مبين عدالت خدا و نيز شايستگي او براي داوري است

تمامي . فريده شدصحبتي و معاشرت با خدا آنوع بشر براي هم). 6: 9؛ 1،3: 5؛ 27- 26: 1. پيد. ك.ر(انسان به شباهت خدا آفريده شد 
خدا مي خواست اشرف مخلوقات او، انسان، وي را بشناسد، دوست . آفرينش صحنه يا پرده نمايش كنشها و واكنشهاي متقابل خدا و انسانيت است

اين آزمايش مردود و نخستين زوج آفريده شد از ) 3. پيد. ك.ر(امانت و وفاداري انسان به آزمايش گذارده شد ! بدارد، خدمت كند و مانند او باشد
  ).21-12: 5. ؛ روم3. پيد. ك.ر(اين امر به قطع شدن ارتباط ميان خدا و انسان منجر گرديد . شدند

، هنگامي كه پيالطس سه مرتبه 4،14،22: 23اشاره اي است به لوقا  »در حالي كه پيالطس تصميم گرفته بود او را آزاد كند« 
بسياري از ). 16،20،22: 23لوقا . ك.ر( و همچنين سه بار تالش كرد تا عيسي را آزاد كند "من در اين مرد هيچ گناهي نمي بينم": گفت
گران بر اين اعتقادند كه كتاب اعمال براي نشان دادن اين امر نگاشته شده است كه صاحب منصبان رومي، نشاني از ارتكاب خيانت در پژوهش

  .پيالطس توسط رهبري يهوديان وادار شد كاري را انجام بدهد كه تمايلي به آن نداشت. عيسي نيافتند

اين دو . محاكمه او كاري بيهوده بود. بي گناهي و برائت عيسي صحه مي گذارداين عبارت به روشني بر  »آن قدوس و عادل« 14: 3
: 1ديوها عيسي را در مرقس ). 69: 6؛ يوحنا 14: 22؛ 52: 7؛ اعمال 11: 53. اش. ك.ر(عنوان، در عهد عتيق به مسيح موعود نسبت داده شده اند 

  .، قدوس خدا خطاب كردند34: 4؛ لوقا 24
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انسانها از . او اين كار را بواسطه اراده خود و پسرش به انجام رسانيد). 15: 3. پيد. ك.ر(خدا وعده بازسازي و اعاده آن مصاحبت را داد 
  ).20: 3-18: 1. روم. ك.ر(ده عاجز بودند بازسازي شكاف ايجاد ش

پس از سقوط انسان، نخستين گام خدا براي تجديد مصاحبت، براساس عهد با انسان، دعوت بشريت به پاسخي همراه با توبه، وفاداري و   
ي بايست قدم اول را براي احياي خدا شخصأ م). 3. ؛ غال31-21: 3. روم. ك.ر(آدميان به سبب سقوط ناتوان از رفتار مناسب بودند . اطاعت بود

  :او اين كار را به واسطه موارد زير انجام داد. بشريت عهدشكن برمي داشت
 ).عدالت دادگاهي( راستي و عدالت آدميان گناهكار بواسطه كار مسيح اعالم .١

 ).نسبت دادن عدالت(عدالت به نوع بشر بواسطه كار مسيح  بخشش رايگان .٢

 ).عدالت اخالقي(وجود آورنده عدالت است در نوع بشر  كه بالقدس روح سكونت تأمين .٣

 ).عدالت ارتباطي(توسط مسيح ) 27-26: 1. پيد. ك.ر(صحبتي و مشاركت باغ عدن بواسطه اعاده صورت خدا در ايمانداران هماعاده  .۴

و تأمين كننده است اما ) خشايديعني به رايگان مي ب(او حكم را صادر مي كند . با اين وجود، خدا خواستار پاسخي بر مبناي عهد است
  : به دعوت و كار او پاسخ بدهند و به تكرار پاسخ خود در موارد زير ادامه دهندمي بايدانسانها 

 توبه .١

 ايمان .٢

 اطاعت در سبك و اسلوب زندگي .٣

 پايداري و ثبات قدم .۴

 اساس ماهيت خدا، كار مسيح و توانبخشي عدالت بر. بنابراين، عدالت، عملي متقابل و بر اساس عهد ميان خدا و اشرف مخلوقات اوست
برائت يا عادل محسوب شدن از راه "اين مفهوم را .  است، و هر فرد مي بايد شخصأ و با مداومت به گونه اي مناسب به آن پاسخ بدهدالقدس روح
ست كه بيش از صد بار با استفاده از اصطالح پولس نخستين كسي ا.  مي نامند كه در اناجيل نمايان مي گردد اما نامي به آن داده نشده است"ايمان

  .  به اشكال مختلف، معناي آن را تشريح مي كند"عدالت"يوناني 

 استفاده مي كند، نه SDQ در برگردان واژه عبري هفتاد ترجمه -dikaiosuneپولس كه به عنوان يك معلم ديني تربيت شده بود، از واژه 
در معناي عبري، واژه . ناني، اين واژه مربوط به كسي است كه خود را با انتظارات الهي يا جامعه وفق مي دهددر نوشته هاي يو. از ادبيات يوناني

او خواستار آن است كه قومش . ، خدايي عادل، با اخالق و داراي قوه مميزه استYHWH. مزبور همواره داراي ساختاري در شرايط عهد است
اين تازگي منجر به شيوه جديدي از خداپرستي مي شود . انيت بازخريد شده، آفرينشي تازه مي گرددانس.  ذات و شخصيت او را بازتاب دهند

هنجارهاي (از آنجا كه حكومت اسرائيل بر پايه تئوكراسي بود، خط مشخصي ميان امور غيرروحاني ). كرداريتمركز كاتوليك رومي بر راست(
و ) در ارتباط با جامعه ("درستي/انصاف"اين تمايز در ترجمه واژه هاي عبري و يوناني، يعني . وجود نداشت) اراده خدا(و امور روحاني ) اجتماعي

   .تبيين مي شود) در ارتباط با مذهب ("عدالت"

استدالل پولس مبني بر آن است كه خدا . عيسي آن است كه بشر سقوط كرده به مصاحبت با خدا بازگردانيده شده است) مژده(       انجيل 
اين امر از راه محبت، رحمت و فيض خداي پدر؛ زندگي، مرگ، و قيام خداي پسر؛ و ايجاد . طه مسيح، گناهكار را بري از گناه مي شماردبواس

بايست با زندگي خداپرستانه  پارساشمردگي عمل رايگان خداست، اما مي.  به سوي انجيل، انجام پذيرفته استالقدس روحتمايل و كشش توسط 
   كليساي كاتوليك رومي را بر هم تأكيد موضع گيري آگوستين، كه هم تأكيد اصالح گرايان بر آزادي انجيل را برآورده مي سازد و(پيگيري شود 
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به معني (اليه مفعولي است  يك مضاف"عدالت خدا"براي اصالح گرايان، عبارت ). زندگي تغيير يافته همراه با محبت و وفاداري را تأمين مي نمايد
اليه فاعلي يعني روند شبيه خدا ، در حاليكه براي كاتوليكها يك مضاف])در مقام تقديس قرار گرفتن[رفته شدن بشر گناهكار توسط خدا عمل پذي

  !! در واقع هر دو اين ديدگاهها صحيح است). تقديس پوياي تجربي(شدن است 

با مقدس  كتاب. ريخچه اي از بازسازي مصاحبت باغ عدن توسط خداست، تا20 تا مكاشفه 4        من معتقدم كه تمامي كتاب مقدس، از پيدايش 
شباهت خدا و ). 22-21. مكا. ك.ر(آغاز مي شود و با همين صحنه خاتمه مي يابد ) 2-1. پيد. ك.ر(مشاركت خدا و نوع بشر در صحنه اي زميني 

  !هدف اوليه او به حالت اول بازگردانيده مي شود

  :شيدن به مباحث فوق، به بخشهاي منتخب از عهد جديد كه در زير آمده و نمايانگر واژگان يوناني است، توجه كنيد       به منظور سنديت بخ
 )اغلب در ارتباط با داور بودن خدا(خدا عادل است  .١

 26: 3روميان   .أ 

 6-5: 1 تسالونيكيان II  .ب 

 8: 4 تيموتائوس II  .ج 

 5: 16مكاشفه   .د 

 عيسي عادل است .٢

 )عنوان ماشيح (14: 22؛ 52: 7؛ 14: 3اعمال   .أ 

 19: 27متي   .ب 

 7: 3؛ 29، 1: 2 يوحنا I  .ج 

 اراده خدا براي خلقتش، عدالت است .٣

 2: 19الويان   .أ 

 )20-17: 5. ك.ر (48: 5متي   .ب 

 روشهاي خدا براي تدارك و ايجاد عدالت .۴

 31-21: 3روميان   .أ 

 4روميان   .ب 

 11-6: 5روميان   .ج 

 14-6: 3غالطيان   .د 

 اعطا شده از سوي خدا  .ه 

 23: 6؛ 24: 3روميان  )١

٢( I30: 1نتيان  قر 

 9-8: 2افسسيان  )٣

 دريافت شده از راه ايمان  .و 

 4،6،10: 10؛ 30: 9؛ 3،5،13: 4؛ 22،26: 3؛ 17: 1روميان  )١

٢( I 21: 5 قرنتيان 

 بواسطه كارهاي خداي پسر  .ز 

 5:21روميان  )١
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٢( II 5:21 قرنتيان 

 11-6: 2فيليپيان  )٣

 اراده خدا اين است كه پيروان او عادل باشند .۵

 27-24: 7؛ 48-3: 5متي   .أ 

 23-1: 6؛ 5- 1: 5؛ 13: 2روميان   .ب 

 14: 6 قرنتيان II  .ج 

 11: 6 تيموتائوس I  .د 

 16: 3؛ 22: 2 تيموتائوس II  .ه 

 7: 3 يوحنا I  .و 

 24: 2پطرس I  .ز 

 خدا بر جهان به عدالت داوري خواهد كرد .۶

 31: 17اعمال   .أ 

 8: 4 تيموتائوس II  .ب 

  :عدالت. قرار مي گيردعدالت از مشخصات خدا است كه به رايگان از طريق مسيح در اختيار بشر گناهكار 
 حكم خداست .١

 هديه خداست .٢

 عمل مسيح است .٣

       اما عادل شدن يك روند رو به جلو است كه مي بايست با شدت و پايداري آن را دنبال كرد؛ اين روند روزي به هنگام بازآمدن مسيح به كمال 
درآمد، اما در طول عمرمان به پيش مي رود تا در هنگام مرگ يا مصاحبت و مشاركت با خدا در هنگام نجات يافتن ما به شكل اول . خود مي رسد

  !ربوده شدنمان به برخوردي روبرو تبديل شود

  : آمده استIVP ازDictionary of Paul and His Letters       در زير نقل قول زيبايي از 
. اه لوتر درباره عدالت خدا به نظر شامل جنبه حكم برائت داردديدگ. كالوين، بيش از لوتر بر جنبه ارتباطي عدالت خدا تأكيد مي نمايد"       

  ).834صفحه  ("كالوين بر ماهيت شگفت انگيز مراوده يا افاضه عدالت خدا به ما تأكيد دارد
  :از نظر من، رابطه ايماندار با خدا داراي سه جنبه زير است

 )تأكيد كليساي شرق و كالوين(انجيل يك شخص است  .١

 )تأكيد آگوستين و لوتر( راستي است انجيل، حقيقت و .٢

 )تأكيد كليساي كاتوليك رومي(انجيل زندگي تغيير يافته است  .٣

تأكيد يا كم بها جلوه دادن . صحيح هستند و در مسيحيت سالم، استوار و كتاب مقدسي، مي بايد در كنار هم قرار گيرندها         تمامي اين گزاره
  .ا، ايجاد مشكل خواهد كردبيش از اندازه هر يك از اين جنبه ه

  :همگي ما بايد
  ! به عيسي خوش آمد بگوييم

  !به انجيل ايمان آوريم
 !درپي شبيه شدن به مسيح باشيم
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  ])صفت [PISTOS، ]فعل[ -PISTEUO، ]اسم[ PISTIS(ايمان :عنوان خاص
: 1مرقس . ك.ر(اي نخست عيسي، ايمان بود موضوع موعظه ه). 1،6: 11. عبر. ك.ر(دارد مقدس  كتاباين واژه جايگاه پراهميتي در   .أ 

 ).21: 20؛ 16،19: 3؛ اعمال 15: 1. ك.ر(توبه و ايمان : دستكم دو چيز در عهد جديد الزامي است). 15

 :ريشه يابي  .ب 

 .ها در عهد عتيق معناي وفاداري، امانت يا قابل اعتماد بودن مي داد و توصيفي از ماهيت و ذات خدا بود، نه انسان"ايمان"واژه  .١

ايمان نجات بخش عبارت از .  بود"يقين داشتن يا استواري"مي آمد كه به معني ) emun, emunah(اين واژه از واژه عبري  .٢
خوش آمدگويي به يك (و در اصل سرسپردگي ارتباطي ) روش زندگي(، زندگي اخالقي )دنباله اي از حقايق(پذيرش فكري 

 .تنسبت به آن شخص اس) يك تصميم(و ارادي ) شخص

 كاربرد آن در عهد عتيق      .ج

اين سخن كنايه اي از اين موضوع است كه باراباس دقيقأ مرتكب جرمي شده بود كه  » قاتل را خواستار شديدآزادي يك نفر« 
 ).25-23، 19-18: 23لوقا . ك.ر( يعني آشوب طلبي -عيسي به آن متهم گرديد

3 :15    
NASB, NKJV »حاكم حيات«  

NRSV, NIV  »خالق حيات«  
TEV »هادي حيات«  
NJB  »حاكم حيات«  

Moffatt »برندة زندگي پيش«  

عامل ) 2(؛ )2: 12؛ 10: 2. ، عبرNRSV. ك.ر(باني يا موسس ) 1: ( استarche-gos        عنوان مزبور بازتابي از سه معني ممكن واژه 
، اعمال TEV, NEB, Moffatt. ك.ر(پيش قراول يا سردمدار ) 3(؛ يا )2: 1. ؛ عبر16: 1. ؛ كول6: 8.  قرنI   ؛3: 1يوحنا . ك.ر(آفرينش 

  .است) 14آيه  ("قاتل"اين واژه آشكارا متضاد با ). 31: 5

معموأل در عهد جديد بيان مي شود كه خداي پدر، خداي پسر را به عنوان نشانه اي از تأييد  »خدا او را از مردگان برخيزانيد« 
د آن است كه هر سه شخصيت تثليث در قيام مسيح عهد جديد همچنين موي. زندگي،تعاليم و مرگ جايگزين عيسي، از مردگان بر خيزانيد

: 2اعمال . ك.ر(خداي پدر ) 3(؛ و )18-17: 10؛ 22-19: 2يوحنا . ك.ر(خداي پسر ) 2(؛ )11: 8. روم. ك.ر (القدس روح) 1: (نقش داشتند
اگر .  استKerygmaساسي الهياتي در اين يك جنبه ا). 4،9: 6. ؛ روم31: 17؛ 30،33،34،37: 13؛ 40: 10؛ 30: 5؛ 10: 4؛ 15،26: 3؛ 24،32

 ).19-12: 15.  قرنI. ك.ر(اين مورد صحت نداشته باشد، هيچ چيز ديگري حقيقت ندارد 

اين شنوندگان خود شاهدان عيني : تأكيد بر منبع دست اول بودن) 1: ( منظور مي تواند دو مورد زير باشد» هستيمواقعهما شاهد اين « 
  . بهتر به نظر مي رسد2در اين مضمون، مورد شماره ). 32: 2؛ 22: 1. ك.ر(اشاره به رسوالن و شاگردان در باالخانه ) 2(يا ) 22: 2. ك.ر(بودند 

 ترجمه كرد و عبارت از پاسخ شرطي انسان "باور" يا "اعتقاد"، "ايمان"را مي توان ) pistis ("ايمان"واژه يوناني  »به سبب ايمان« 16: 3
و مسيح ها  يعني به شخصيت، وعده(در اصل معناي آن، باور ايماندار به قابل اعتماد بودن خدا ). 9-8: 2. افس. ك.ر(به فيض بالشرط خداست 

واقعه كار ) مربوط به عهد(در روايات انجيل و اعمال از شفاها، سنديت دادن به جنبه روحاني ! يا ايمان آوردن به امانتداري خداست) خدا
  ).5يوحنا . ك.ر( نمي يابند "نجات" هموارهته اند كساني كه شفا ياف. دشواري است
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، بلكه به وعده خدا بود كه او صاحب فرزند و نسلهايي خواهد شد نبود       بايد بر اين موضوع تأكيد نمود كه ايمان ابراهيم به مسيح در آينده 
او هنوز ترديدها و مشكالتي با اين وعده .  دادابراهيم به اين وعده با توكل و اعتماد به خدا پاسخ). 14: 18؛ 8- 4: 17؛ 5-2: 15؛ 2: 12. پيد. ك.ر(

خدا مشتاق است تا با انسانهاي پر از نقص و . با اين وجود، ايمان ناكامل او را خدا پذيرفت. داشت، كه سيزده سال طول كشيد تا به وقوع بپيوندد
  ).20: 17متي . ك.ر(اندازه يك دانه كوچك خردل باشد عيب كه به او و وعده هايش با ايمان پاسخ مي دهند، كار كند، حتي اگر ايمان آنان به 

 كاربرد آن در عهد جديد  .ج 
به عنوان مثال، اين به صورت يك اسم در انجيل  .  باشد"اعتماد" يا "ايمان"، "باور داشتن" مي تواند )-pisteuo(ترجمه واژه يوناني 

 عدم اطميناني از واقعي بودن سرسپردگي آن جماعت به 25-23: 2در يوحنا . يوحنا وجود ندارد، اما از فعل آن اغلب استفاده شده است
 به 24-18، 13: 8 و اعمال 59- 31: 8ساير نمونه هاي كاربرد ظاهري از اين واژه در يوحنا . عيساي ناصري به عنوان مسيح وجود دارد

متي . ك.ر(در روند شاگردي، دنبال كرد اين ايمان را بايد . ايمان حقيقي كتاب مقدسي بيش از يك پاسخ اوليه است. چشم مي خورد
13 :20 -22،31-32.(  

 كاربرد آن با حروف اضافه  .د 
اين ساختار يگانه بر اين امر .  است"] نيز مي دهدبهدر فارسي به غير از اينها معني [داخل يا بسوي است " به معني eisحرف اضافه  .١

 مي دهنداعتماد خود را در عيسي قرار /تكيه دارد كه ايمانداران ايمان 
 )13: 5 يوحنا I؛ 18: 3؛ 23: 2؛ 12: 1يوحنا (به نام او   .أ 
؛ اعمال 6: 18؛ متي 37،42: 17؛ 45،48: 11 42: 10؛ 36: 9؛ 30: 8؛ 5،31،39،48: 7؛ 40: 6؛ 39: 4؛ 15،18: 3؛ 11: 2يوحنا (به او   .ب 

 )8: 1.  پطرI؛ 29: 1. ؛ فيل43: 10
 )20: 17؛ 9: 16؛ 1،12: 14؛ 44،46: 12؛ 25،26: 11؛ 38: 7؛ 35: 6يوحنا (به من   .ج 
 )10: 5 يوحنا I؛ 35: 9؛ 36: 3يوحنا (به پسر   .د 
 )16: 2. ؛ غال4: 19؛ اعمال 11: 12يوحنا (به عيسي   .ه 
 )36: 12يوحنا (به نور   .و 
 )1: 14يوحنا (به خدا   .ز 
 . بكار رفته است14: 5؛ اعمال 15: 1؛ مرقس 15: 3 است كه در يوحنا "در" به معني enحرف اضافه  .٢
؛ 33: 9؛ 5،24: 4. ؛ روم19: 22؛ 31: 16؛ 17: 11؛ 42: 9؛ اعمال 42: 27 است كه در متي "بر روي" يا "در" به معني epi اضافه حرف .٣

 . مورد استفاده قرار گرفته است6: 2.  پطرI؛ 16: 1.  تيموI؛ 11: 10
 10: 5؛ 23: 3 يوحنا I؛ 25: 27؛ 8: 18؛ اعمال 6: 3. حالت مفعولي بدون حرف اضافه مانند غال .۴
 ، متقاعد مي سازد كه بايد به چه ايمان داشت"ايمان به اينكه"به معني ، hotiحرف اضافه  .۵

 )69: 6يوحنا (عيسي، آن پاك مرد خداست   .أ 
 )24: 8يوحنا (عيسي، من هستم است   .ب 
 )38: 10يوحنا (عيسي در پدر است و پدر در اوست   .ج 
 )31: 20؛ 27: 11يوحنا (عيسي، مسيح است   .د 
 )31: 20؛ 27: 11يوحنا (ست عيسي پسر خدا  .ه 
 )8،21: 17؛ 42: 11يوحنا (عيسي را پدر فرستاده بود   .و 
 )11-10: 14يوحنا (عيسي و پدر يك هستند   .ز 
 )27،30: 16يوحنا (عيسي از سوي پدر آمد   .ح 
 )19: 13؛ 24: 8يوحنا ( معرفي كرد "من هستم"عيسي خود را با نام خداي عهد يعني   .ط 
 )8: 6 .روم(ما با او زيست خواهيم كرد   .ي 

 )14: 4.  تساI(عيسي مرد و برخاست 
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  . چنانكه در ادبيات حكمت آميز عبري رايج است، به صورت مترادف و هم معني بيان شده است16بخش دوم آيه  
 "نام عيسي". الف .١

  "اين شخص را نيرو بخشيده است". ب
  "كه مي بينيد و مي شناسيد". ج

 "ايمان به نام او". الف .٢

  "سالم و تندرست كرده استاو را ". ب
  "در حضور جميع شما". ج

لوقا . ك.ر(اين انعكاسي از سخنان عيسي بر روي صليب است  »اين كار را از روي غفلت انجام داديد ... مي دانم كه شما« 17: 3
اهي براي كمك به آن مردم براي پذيرفتن اين عذر و بهانه به نوعي ر! اما حتي در جهل و ناداني شان نيز از لحاظ روحاني مسئول بودند). 34: 23

 ,Millard Ericksonبحث و استدالل خوبي درباره اين مفهوم را مي توان در ). 8: 2.  قرنI؛ 9: 26؛ 30: 17؛ 27: 13. ك.ر(مسئوليتشان بود 

Christian Theology, 2nd ed., pp. 583-585يافت .    

: 14؛ 27: 13؛ اعمال 35: 23؛ 30-29: 7لوقا . ك.ر( و حكمرانانشان قايل مي شود لوقا اغلب تمايزي ميان مردم »مثل حكمرانان خود« 
اكثر اوقات چنين اظهار مي شود كه عيسي همه يهوديان را به . شايد تالش او در نشان دادن اين امر، مسئوليت متقابل هر دو گروه است). 5

دانستن اين امر كه لعنت كردن . ملعون مي شمارد) كه از نسل هارون نبودند (عنوان يك كليت محكوم نمي كند، بلكه رهبران نامشروع آنان را
ملعون شمردن تمامي يهوديت قرن اول ) 18-9: 20لوقا . ك.ر(و مثل باغبانان ظالم تاكستان ) 24-20، 14-12: 11مرقس . ك.ر(درخت انجير 

  !ي خواهد نشان دهد منظور هر دو گروه بوده استبه نظر مي رسد كه لوقا م. است يا فقط رهبران ايشان، كار دشواري است

: 10؛ مرقس 15: 3. پيد. ك.ر(انجيل يك پيش آمد براي خدا نبود بلكه نقشه ازلي و با قصد قبلي اوست  »مدتها پيش فرموده بود« 18: 3
و نبوتهاي عهد ها  به عنوان تحقق وعدهعيسي را ) kerygma(موعظه هاي اوليه در كتاب اعمال ). 28: 4؛ 18: 3؛ 23: 2؛ اعمال 2: 1. ؛ روم45

  .عتيق معرفي مي كند
  .در اين آيات بيان شده است) در كتاب اعمالها  جنبه هاي اصلي الهياتي موعظه (Kerygma       چندين جنبه از 

 ايمان به عيسي امري ضروري است .١

 انبياي عهد عتيق درباره شخص عيسي و كارهاي عيسي نبوت كرده اند .٢

  26-17: 3كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
هايي   ولي خدا به اين طريق به آن پيشگويي18. دانم كه شما مثل حكمرانان خود اين كار را از روي غفلت انجام داديد و اما اي اسرائيليان، مي «17

 پس توبه كنيد و به سوي خدا بازگشت 19. آيد تا رنج و آزار ببيند، تحقّق بخشيد يا فرموده بود كه مسيح او ميكه مدتها پيش به وسيلة جميع انب
 و زمان تجديد حيات از پيشگاه خداوند فرا رسد و خدا، عيسي يعني آن مسيح موعود را كه از پيش برايتان 20. نماييد تا گناهان شما آمرزيده شود

چيز تازه و نو شود، در  كه همه طور كه خدا به وسيلة انبياي مقدس خود از مدتها پيش اعالم نموده، او بايد تا زماني  همان21. برگزيده بود بفرستد
گويد گوش  انگيزاند، بايد به آنچه او به شما مي  اي مانند من براي شما برمي خداوند خداي شما، از ميان شما نبي':  موسي فرمود22. آسمان بماند

 و همچنين تمام انبيا از سموئيل به بعد، يك صدا زمان 24 '.كن شود اسرائيل ريشه  و هركس از اطاعت آن نبي سر باز زند بايد از جمع بني23. دهيد
  شما فرزندان انبيا هستيد و به اين سبب در آن پيماني كه خدا با اجداد شما بست سهمي داريد، چنانكه خدا به25. كردند حاضر را پيشگويي مي

كه خدا بندة خود عيسي را برگزيد، او را قبل از همه نزد شما   هنگامي26 '.از نسل تو جميع اقوام روي زمين بركت خواهند يافت': ابراهيم فرمود
  ».آميزتان برگرداند و به اين وسيله شما را بركت دهد فرستاد تا شما را از راههاي شرارت
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 رنج بكشدمسيح بايد  .٣

 آنها بايد توبه كند .۴

 .عيسي بازخواهد آمد .۵

، 34آيه . ك.ر(عيسي نبوت عهد عتيق را به انجام رسانيد  »خدا آن اخباري را كه به زبان جميع انبياي خود، پيش گفته بود« 
نبوتهاي عهد عتيق را ) 35-13: 24لوقا . ك.ر(من چنين مي پندارم كه عيسي شخصأ به دو شاگردي كه در راه عموآس بودند ). 48-17: 5. متي

آنان گفته هاي وي را براي رسوالن بازگفتند و ايشان نيز به نوبه خود آنها را در . كه مربوط به رنجها، مرگ و قيام او مي شدند، نشان داد
 . مراجعه كنيد27: 11نبوت عهد جديد در : به عنوان خاص. موعظاتشان گنجاندند

اين واژه اشاره دارد به نماينده مخصوص خدا كه زندگي و .  به معني مسح شده است"ماشيح"ه عبري اين ترجمه يوناني از واژ »مسيح« 
 . را تأسيس مي كندالقدس روحمرگش عصر جديد عدالت، يعني همانا عصر جديد 

جنبه از ماشيحي كه رنج اين ). 53. ؛ اش22. ؛ مز15: 3. پيد. ك.ر(در چندين متن عهد عتيق به اين مورد اشاره شده است  »رنج و آزار« 
اما ). 16-11: 20. مكا. ك.ر(آنان در انتظار يك فرمانده نظامي فاتح بودند ). 23: 1.  قرنI. ك.ر(مي كشد، موجب حيرت يهوديان مي گردد 

  .بر اين جنبه از ماشيح است) 18: 3؛ 21: 2؛ 12-10: 1. پطرI. ك.ر(و نيز پطرس ) 23: 26؛ 3: 17اعمال . ك.ر(تأكيد پولس 

اين فعل امري نامعين معلوم است از .  به معني يك تغيير فكر است"توبه"واژه يوناني  »بازگشت نماييد ... توبه كنيد و« 19: 3
metanoeo- . بازگشت" ("تغيير رفتار" به معني هفتادواژه عبري توبه در ترجمه"] emistrepho- [ مي تواند بازتاب واژه عبريshub ،باشد 

 و 15: 1مرقس . ك.ر(توبه  و همچنين ايمان هر كدام يك بند ضروري عهد به هنگام نجات هستند . است) 2،10: 30. ؛ تث36: 30. اعد. ك.ر
توبه هم . ، و در اصل اشتياق به تغيير كردن است)9: 3.  پطرII و 3: 13لوقا . ك.ر(توبه امري واجب و الزم االجرا ). 21: 20؛ 16،19: 3اعمال 

: 2به عنوان خاص در ). 25: 2.  تيموII؛ 18: 11؛ 31: 5اعمال . ك.ر(اراده انسان است و هم هديه اي از جانب خدا مي باشد يك عمل از روي 
  . مراجعه كنيد38

: 7؛ 5: 3. ؛ مكا14: 2. كول. ك.ر( است "محو شدن" يا "زدوده شدن"، "پاك شدن": معني اين عبارت »تا گناهان شما محو گردد« 
اين معجزه حقيقي فيض خداست . در جهان باستان، جوهر از اسيد درست مي شد و پاك كردن آن غيرممكن بود! وعده ايچه ). 4: 21؛ 17

هنگامي كه خدا كسي را مي آمرزد، فراموش ). 19 : 7؛ ميكا 34: 31. ؛ ار22: 44؛ 25: 43؛ 17: 38؛ 18: 1. ؛ اش13-11: 103؛ 1: 51. مز. ك.ر(
 )!محو مي سازد(مي كند 

فصاي تنفس، آرامش، "در اصل به معني ) anapsucho-, anapsuxis(واژه يوناني به كار رفته  »زمان تجديد حيات« 20: 3
طراوت يافتن بوسيله "، )Baker, Arndt, Gingrich, and Danker, A Greek-English Lexicon, p. 63( است "آسودگي

تعميم اين استعاره ). Kittle, Theological Dictionary of the New Testament, vol. 9, p. 663 ("بهبود زخم با هوا" يا "هوا
 . مي تواند طراوت يا احياي فيزيكي يا روحاني باشد

: 16.  سموIيا تازگي احساسي در ) 14: 16.  سموII؛ 19: 15. ؛ داور12: 23. خرو. ك.ر( در مورد تقويت جسمي پس از جنگ هفتاددر ترجمه 
 .، بكار رفته است23

براي مردم بيابان نشين، .  به نظر مي رسد كه پطرس به يك وعده عهدعتيق اشاره مي كند، اما اين عبارت در عهد عتيق بكار نرفته است  
خدا در نظر داشت تا يك وسعت، يك دوره تازگي در . وسعت معرف آزادي و خوشي است و فضاي بسته نشانه اضطراب و آشفتگي مي باشد

و اما در تكميل آن، .  در عيساي ناصري آمد"زمان تجديد حيات". اين فعاليت مسيحايي در انجيل به بار آمد. ه ارمغان آوردفعاليت روحاني را ب
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به نظر مي رسد كه عبارت مزبور . در اين مضمون مشخص، پطرس به بازگشت مسيح اشاره مي كند.  به بار مي آيدالقدس روحعصر جديد 
 . مراجعه كنيد14: 2 در Kerygma: به عنوان خاص. است) 21آيه  ("تازه و نو شودزماني كه همه چيز "مترادف با 

رفتار شنوندگان پطرس به . اين يك فعل ماضي نامعين شرطي معلوم است كه نشانگر عنصري احتمالي مي باشد »را بفرستد ... عيسي« 
 را به 21-19: 3، كه در آن اعمال F. F. Bruce, Answers to Questions. ك.ر(نوعي، زمان به انجام رسيدن روحاني را تعيين مي كرد 

 ). 201:  مربوط مي سازد، صفحه27-25: 11. روم

.  ظاهرأ اين مفهوم را در بر دارد كه پطرس مشخصأ مدعي مسيح بودن عيساي ناصري است"ماشيح/مسيح" و "عيسي"كنار هم گذاشتن 
خداوند عيسي : مثأل(كرات اكثرأ به صورت اشاره تركيبي به عيسي بكار برده مي شوند  به "مسيح" و "عيسي"، "خداوند"بعدها در عهد جديد، 

 .اين امر خصوصأ در مورد كليساهايي كه غيريهوديان در آن اكثريت داشتند صدق مي كند. تا تأكيدي بر مسيح بودن عيسي) مسيح

-همين عبارت در مورد پيش. جهول كامل استاين يك وجه وصفي م »آن مسيح موعود را كه از پيش برايتان برگزيده بود« 
: 4؛ 18: 3؛ 23: 2. ك.ر(؛ آمدن عيسي و مرگ او همواره در نقشه رهايي جاوداني خدا وجود داشت 16: 26؛ 14: 22؛ 41: 10گزيني خدا در 

  ). 29: 13؛ 28
: 4. خرو. ك. به معني از قبل است، ر"پيش"ز نظر لوقا، يعني ا(داني  اين اصطالح بيانگر يك انتخاب است، اما بدون پيشهفتاد      در ترجمه 

اين موضوع نشان مي دهد كه فرستادن عيسي، به سبب انتخاب . كه در كاربرد واژگان در كتاب اعمال، امري بديهي است) 12: 3 و يوشع 13
  !خدا براي بركت دادن و رهايي بوده است

3 :21    
NASB, NKJV »ردبايد آسمان او را بپذي كه مي«  

NRSV  »بايد در آسمان بماند كه مي«  
TEV, NIV »او بايد در آسمان بماند«  

NJB  »آسمان بايستي او را نگاه دارد«  
 از مصدر deiاول . گونه وجود دارددر اين عبارت دو فعل. مي باشد) يعني عيسي ("او" است؛ مفعول آن "آسمان"       فاعل اين عبارت، 

deo- مي بايد" يا "تضروري اس"، به معني ".  
 Harold K Moulton, The.  استdechomaiاز ) بظاهر مجهول و در معني معلوم(       دومين فعل گونه، يك مصدر نامعين مياني 

Nnalytical Greek Lexicon Revised  مي توانيد . است) 88صفحه  ("در خود پذيرفتن و نگاه داشتن" مي گويد در اين متن معني آن
 13(لوقا از اين واژه بيش از تمامي نويسندگان عهد جديد استفاده مي كند . هاي باال ببينيد كه معني متن اصلي چگونه ارائه شده استدر ترجمه 

كلمات را مي بايست در پرتو استفاده در متن و منظور نويسنده معنا كرد و نه فقط از طريق ريشه ).  مرتبه در كتاب اعمال8بار در انجيل لوقا و 
  !آنها تعيين كننده معاني نيستند. مي پردازندها  تنها به تفكيك كاربرد واژه) فرهنگ واژگان(ها  لغت نامه. بي لغتييا

    
NASB, NKJV, 

NRSV 
  »تا زماني«

TEV »تا زماني«  
NJB  »تا زمان«  

 آن بصورت حروف كج كه نشانگر آن  براي درجNASBنمي دانم دليل ترجمه .  موجود استUBS4       اين واژه در متن يوناني ترجمه 
  .است كه اين واژه در متن يوناني نيست اما براي خوانندگان انگليسي زبان امروزي جهت درك معني آمده، چيست

  . بصورت كج آمده كه صحيح است"the"، اين واژه به صورت كج نيامده و تنها حرف اضافه NASB ترجمه 1970       در چاپ 
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). 23-13: 8. ؛ و خصوصأ روم11: 17متي . ك.ر(اين عبارت اشاره به خلقت تازه دارد  »يز تازه و نو شودتا زماني كه همه چ« 
هدف اوليه آفرينش، نهايتأ .  خنثي مي شود و خلقت تازه و نو مي گردد؛ مصاحبت با خدا از نو برقرار مي شود3. پليدي عصيان انسان در پيد

 .تحقق مي يابد

 آغاز مي 1: 3مرقس با نقل قولي از مالكي  انجيل »زبان جميع انبياي مقدس خود، از آن اخبار نمودكه خدا از بد عالم به « 
حقايق  (Kerygmaيك جنبه از .  استفاده كرد70: 1لوقا از همين عبارت در لوقا .  اشاره مي كند14: 7.  به نبوت اش23-22: 1متي . شود

اين است كه تولد، زندگي، مرگ و قيام عيسي، نبوت عهدعتيق را )  مراجعه كنيد14: 2ص در الهياتي مرجع در موعظه هاي اعمال، به عنوان خا
). 29: 13؛ 28: 4؛ 18: 3؛ 23: 2. ك.ر(خدمت عيسي يك پيشامد يا نقشه ثانوي نبود، بلكه نقشه از پيش تعيين شده خدا بود . تحقق بخشيده است

  .قت، كه اراده خداست به انجام رسدهمه چيزها در كارند تا آنكه نو شدن كامل تمامي خل

اين ارائه ). 25، 21: 1؛ يوحنا 18-15: ؛ خصوصأ22-14: 18. تث. ك.ر(، در مورد ماشيح بكار رفته بود "نبي"عنوان  »موسي فرمود« 22: 3
، براي شنوندگان )ن بودكه معتبرترين بخش كانون عهد عتيق براي يهوديان اعم از صدوقيان و فريسيا(مدرك درباره عيسي از شريعت موسي 

  ).21: 5.  قرنII؛ 45: 10مرقس . ك.ر(او آمد تا بميرد . عيسي همواره نقشه رهايي بخش خدا بود. حاضر يهودي اهميت زيادي داشت
رد كردن عيسي چه در آن زمان و چه در حال حاضر، موضوعي جدي و جاوداني .  است19: 18. يك هشدار جدي كه كنايه اي از تث 23: 3
  . باشدمي

  : داراي بينشهاي الهياتي مهم زير نيز هست22-14: 18.        كنايه به كار رفته در مورد تث
بخشي از بدنه جمعي اسرائيل بودن . هر نفس بشري مي بايد شخصأ به مسيح موعود پاسخ بدهد. به جنبه هاي فردي و جمعي توجه كنيد .١

 .در اين مورد كفايت نمي كند

. روم. ك.يعني اسرائيل را، ر(خدا تاكستان خود را حرَس خواهد كرد .  است"جنگ مقدس" اشاره اي به "ريشه كن شود" عبارت  .٢
خانواده، .  عبارت از پاسخ ايمان به مسيح خداستموضوع نجات.  را رد كنند، توسط خدا رد خواهند شد"نبي"كساني كه آن ). 11- 9

با معيارهاي نجات عهد جديد ندارد بلكه فقط ايمان به مسيح، پاسخگوي اين نژاد، اخالقيات يا انجام مو به موي قوانين ارتباطي 
 . معيارهاست

 Iسموئيل در . ، يعني بخشي از دومين قسمت كانون عبري شمرده مي شود"انبياي پيشين"در كانون يهود، سموئيل يكي از  »سموئيل« 24: 3
  .خوانده شده است) شكل ديگري از واژه نبي(ي   راي29: 29.  تواI؛ 9: 9. سمو1، نبي و نيز در 20: 3. سمو

مربوط به تكميل پادشاهي خدا هنگام ) 21آيه  ("زماني كه همه چيز تازه و نو شود"و ) 20آيه  ("زمان تجديد حيات" »اين ايام« 
ت لحم يا دستكم تا همان بازگشت مسيح است ، اما اين عبارت اشاره به تأسيس پادشاهي مسيحايي دارد كه به هنگام جسم گيري عيسي در بي

از عهد عتيق در درجه اول تنها يك آمدن مسيح موعود برداشت مي . روزهاي اخير، يعني زمان ميان دو ظهور مسيح بر روي زمين رخ مي دهد
مي و داور، غيرمترقبه بود؛ اما بازگشت پرجالل وي به عنوان يك رهبر نظا) 18آيه  ("بنده رنج كشيده"آمدن نخست عيسي به عنوان . شود

  .انتظار يهوديان را تشكيل مي داد
اما همين قوم عهد و پيمان مي بايد با ايمان و توبه به . پطرس يهوديان حاضر را فرزندان ابراهيم، مردمان عهد و پيمان، خطاب مي كند 25: 3

  )!23آيه (عيسي و انجيل پاسخ دهند وگرنه پذيرفته نخواهند شد 
. پيد. ك.ر(در فراخواني ابراهيم، عنصري جهاني وجود دارد . بر يك شخص و نه يك گروه نژادي، متمركز است) هپيمان تاز(       عهد جديد 

در انجيل او و . مخاطبان لوقا در درجه اول غير يهوديان هستند(اين عرضه جهاني در مسيح فرارسيده است و در دسترس همگان مي باشد ). 3: 12
  ). به طور مخصوص بيان شده استكتاب اعمال اين دعوت به كرات و
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 . مراجعه كنيد47: 2عهد در : به عنوان خاص »عهد« 

به عنصر .  مورد اشاره قرار گرفته است3-1: 12.  وعده خدا به ابراهيم در پيد »جميع اقوام روي زمين بركت خواهند يافت« 
: 3-11: 2. ؛ افس6-5: 19. خرو. ك.ر(رگزيند، تا جهان را برگزيند خدا ابراهيم را برگزيد تا قومي را ب.  نيز توجه كنيد18: 22. جهاني در پيد

13.( 

اما ). 5: 9؛ 16: 1. روم. ك.ر(يهوديان بخاطر ميراثشان از عهد، فرصت اول را براي شنيدن و درك پيام انجيل دارند  »براي شما اوالً« 26: 3
 .وبه كنند، ايمان آورند، تعميد يابند، اطاعت كنند و پايدار بمانندت: آنان نيز مي بايست مانند هر شخص ديگري به اين پيام پاسخ دهند

 . مراجعه كنيد24: 2به يادداشت  »بنده خود عيسي را برخيزانيده، فرستاد« 

اما او ابتدا عيسي را به نزد ). 3: 12. پيد. ك.ر(اين چيزي است كه خدا براي تمامي نسل بشر در نظر دارد  »تا شما را بركت دهد« 
 !دان گمشده خاندان اسرائيل فرستادگوسفن

اين . نجات شامل تغيير فكر درباره گناه و در نتيجه تغيير در رفتار و اولويتهاست »به برگردانيدن هر يكي از شما از گناهانش« 
  !زندگي جاويدان مشخصاتي قابل رويت دارد! تغيير، گواهي بر ايمان آوردن حقيقي است

  

  رپرسشهايي براي بحث و تبادل نظ
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه فرارويش . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما         اين يك تفسير 

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . است گام بردارد
  

اينها .  زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب فكر كنيد        پرسشهاي
  .به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

  است؟"دائمي"چه چيزي  .١

 چرا اين شفا چنين مقتدرانه بود؟ .٢

  برده براي يهوديان تا اين اندازه تكان دهنده بود؟چرا مسيح رنج .٣

  نقل قول مي كند؟3: 12. چرا لوقا از پيد .۴

  آيا نجات يهوديان با غيريهوديان تفاوتي دارد؟ .۵
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  4كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
پطرس و يوحنا در 

شوراي  حضور
  يهود

 ا دستگيرپطرس و يوحن
  مي شوند

 دستگيري و آزادي
  پطرس و يوحنا

 پطرس و يوحنا در
  حضور شوراي يهود

 پطرس و يوحنا در
  برابر سنهدرين

4 :1-4  4 :1-4  4 :1-4  4 :1-4  4 :1-4  
       در حضور شوراي يهود  
4 :5-22  4 :5-12  4 :5-7  4 :5-12  4 :5-12  
 نام عيسي ممنوع ذكر  

  مي شود
  4 :8-12    

  4 :13-22  4 :13-22  4 :13-17  4 :13-17  
      4 :18-22  4 :18-22  

ايمانداران براي 
 دعا شجاعت

  كنند مي

 ايمانداران براي    دعا براي شجاعت
  شجاعت دعا مي كنند

تحت  دعاي رسوالن
  جفا

4 :23-31  4 :23-31  4 :23-31  4 :23-30  
4 :31  

4 :23-26  
4 :27-31  

 ت در اموالشراك  شراكت در همه چيز  مشاركت ايمانداران
)4 :32-5 :6(  

 ايمانداران اموالشان را
  گذارندبه شراكت مي

 جماعت مسيحيان
  اوليه

4 :32-37  4 :32-37  4 :32-5 :11  4 :32-35  4 :32  
4 :33  
4 :34 – 35  

  سخاوت برنابا        
      4 :36-37  4 :36-37  

  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 
  نبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگرافد

هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 
نبايد اين بار را بر دوش مفسر . نيد، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم

  .بيندازيدمقدس  كتاب
. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد

هر پاراگراف يك و تنها .  لب كالم تفسير مي باشدپاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين
  .يك موضوع اصلي دارد

 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

  ...الي آخر .4
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  نگرشي بر اساس مضمون متن
 .آشكار است كه تقسيم بندي بابها در كتاب اعمال، نابجا مي باشد  .أ 

 . آن و عواقب3 مربوط مي شود به شفاي مرد لنگ در باب 31-1آيات   .ب 

 . در يك قسمت قرار مي گرفت11- 1: 5 مي بايست با باب 37-32آيات   .ج 

 !كليسا رشد مي كند.  نيز بر فيض و قدرت خود مي افزايدالقدس روحهرچند مشكالت ادامه دارد  و افزوده مي شود، اما   .د 

ي معاصر بايد مراقب ديدگاه يكجانبه در رابطه با تأكيد لوقا بر ماهيت پر محبت و بخشنده كليساي اوليه در اورشليم، مفسرين غرب  .ه 
كتاب اعمال نمي تواند پشتيبان كمونيسم يا كاپيتاليسم . به نظر مي رسد كه لوقا بر همياري داوطلبانه صحه مي گذارد. كاپيتاليستي باشند

ت نويسنده و جهان متن كتاب را بايد در پرتو روزگار مربوط به آن، ني. باشد زيرا در آن زمان اين گونه نگرشها وجود نداشت
 .شنوندگانش تفسير كرد

  مطالعه عبارات و واژگان

 "كاهنان اعظم"، C وجود دارد اما در نسخه  E و A ، D، )آلف عبري: (اين واژه در نسخه هاي يوناني به ترتيب حروف الفبا »كاهنان« 1: 4
)archiereis (ترجمه . آمده استUBS4 رتبه "كاهنان" به واژه B) نشان مي دهد كه مخالفت ابراز 4مضمون باب . مي دهد) لمتقريبأ مس 

  ).6آيه . ك.ر(شده از سوي كاهنان اعظم نبوده است 
 قوم، خدمت كنند "نخست زادگان" را در عوض YHWHبرگزيده شدند تا ) يعني قبيله موسي و هارون(در عهد عتيق، قبيله الوي       

خادمان معبد؛ ) 2(معلمان محلي شريعت؛ ) 1: (ده هاي معيني با عناوين زير مشغول به خدمت بودنددر ميان اين خاندان، خانوا). 13. خرو. ك.ر(
كاهن اعظم فقط از خانواده ).  7- 1. الو. ك.ر(كاهناني كه در معبد مأمور بجا آوردن مراسم مذهبي و خصوصأ گذرانيدن قربانيها بودند ) 3(و 

اسرائيل، به اين قبيله / يچگونه ملكي در تقسيم بندي اراضي ميان ساير قبيله هاي نسل يعقوببه طور كلي ه. موسي و هارون برگزيده مي شد
اين خانواده هاي الوي، از ). 20يوشع . ك. شهر الويان وجود داشت، ر48(بخشي از چند شهر معين به ايشان داده مي شد . تعلق نمي گرفت

  .بودندها   وابسته به ساير قبيلهلحاظ مالي از راه ده يك معبد و ده يك محلي سه ساله،
اين مقام ديگر يك مقام روحاني عهد . مقام كهانت اعظم از روم خريداري مي شد.        اين نظام با فتح فلسطين توسط روميان به پايان رسيد

  .عتيقي نبود، بلكه به قدرتي تجاري و سياسي تبديل شده بود
، اما قدرت اصلي در پشت اين مقام، در دست كاهن اعظم پيشين يعني )18؛ يوحنا 2: 3؛ لوقا 3: 26 متي. ك.ر(        كاهن اعظم وقت قيافا بود 

 .اين خانواده از فرقه صدوقيان بودند). 6: 4؛ اعمال 13،24: 18؛ يوحنا 2: 3لوقا . ك.ر(حنانيا قرار داشت 

كه پس از كاهن اعظم قدرت را بدست داشتند، بود اين يكي از مقامهاي اعطا شده به الوياني  »فرمانده پاسداران معبد بزرگ« 
، 24: 5؛ اعمال 4،52: 22؛ لوقا 11: 11؛ نحميا 11: 9. توا1. ك.ر(اين فرمانده، بر پليس معبد نظارت مي كرد ). Wars ،6:5:3يوسفوس، . ك.ر(

 . مي خواندند")خدا(مرد كوه خانه "در زبان عبري اين مقام را ). 26

 .هبران ثروتمند و سياسي شوراي عالي يهود بودند اينان، ر »صدوقيان« 

  4-1: 4 كارهاي رسوالن: متن مژده براي عصر جديد

 آنان از اينكه 2.  هنوز سخن ايشان با قوم به پايان نرسيده بود كه كاهنان به اتّفاق فرماندة پاسداران معبد بزرگ و پيروان فرقة صدوقي وارد شدند1
 پس پطرس و يوحنا را 3. كردند، سخت ناراحت شده بودند دادند و به اتّكاي رستاخيز عيسي، رستاخيز مردگان را اعالم مي رسوالن، قوم را تعليم مي

كه آن پيام را شنيده بودند، ايمان آوردند و تعداد   اما بسياري از كساني4گرفتند و چون نزديك غروب بود تا روز بعد ايشان را در زندان نگه داشتند، 
  .مردان ايشان به حدود پنج هزار نفر رسيد
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  صدوقيان: عنوان خاص
 منشأ گروه صدوقيان .1

: 8.  سموII. ك.ر(ان بر اين باورند كه اين نام از صادوق، يكي از كاهنان اعظم دوران داود برگرفته شده است اكثر پژوهشگر  .أ 
و صادوق را به عنوان ) 27-26: 2. پاد1. ك.ر(بعدها، سليمان ابياتار را بخاطر پشتيباني از شورش ادونيا تبعيد كرد ). 24: 15؛ 17

پس از بازگشت از اسارت بابل، اين خط كهانتي بارديگر توسط يوشع يا ). 35: 2 .پاد1. ك.ر(تنها كاهن اعظم بازشناخت 
بعدها كساني را كه از اين خط كهانتي . خاندان الوي براي اداره معبد برگزيده شدند). 1: 1حجي . ك.ر(يهوشع برقرار شد 

 .بودند و پشتيبانان ايشان را صدوقيان ناميدند

بيان مي دارد كه صادوق شاگرد )  نوشته رابي ناتانAboth(اي معلمان ديني يهود در قرن نهم ميالدي، يكي از سنته  .ب 
 "پاداشهاي پس از مرگ"صادوق يكي از گفته هاي استادش را در مورد . بود) قرن دوم پيش از ميالد(آنتيگونوس از سوخو 

قيامت بدن مردگان را نيز مردود مي سوءتعبير كرد و الهياتي را پايه گذاري نمود كه زندگي پس از مرگ را رد مي كرد و 
 .شمرد

بوئتوس نيز يكي از شاگردان . لقب دادند) Boethusians(بعدها يهوديان، صدوقيان را در ميان خود به عنوان پيروان بوئتوس   .ج 
 .او الهياتي مشابه صادوق بوجود آورد كه زندگي پس از مرگ را مردود مي شمرد. آنتيگونوس از سوخو بود

 John(، تا پيش از دوران يوحنا هيركانوس )Antiquities, 13:10:5-6. ك.ر(طبق اظهار يوسفوس نام صدوقي،   .د 

Hyrcanus) (135-104در كتاب . در جايي ديده نمي شود.) م. قAntiquities 13: 5:9  يوسفوس بيان مي دارد كه ،
 .هافريسيان، و اسن:  وجود داشت"سه مكتب فكري"

، از حاكمان .)م. ق163-175(رد وجود دارد مربوط به دوران آنتيوكوس اپيفانوس چهارم فرضيه ديگري كه در اين مو  .ه 
در دوران شورش مكابيان، كهانت جديدي . سلوكيان بود كه مي كوشيد كهانت يهود را تحت تأثير فرهنگ يوناني قرار دهد

اين كاهنان اعظم حشموني، ). 41: 14مكابيان 1. ك.ر(و نسلهاي او آغاز شد .) م. ق135-142(در روزگار شمعون مكابي 
؛ 42: 2مكابيان 1. ك.، ر"جدا شدگان"(فريسيان نيز در همان دوران از ميان حسيديم . احتماأل سرمنشأ صدوقيان اشرافي بودند

 .سربرآوردند) 5-23: 7
اين .   استsundikoiدر اين مورد آن است كه واژه صدوقي نوشتارگرداني واژه يوناني ) T.W.Mansonاز (فرضيه نوين   .و 

اين فرضيه مي توان توجيهي براي برخي صدوقيان باشد كه . واژه به مقامات محلي اشاره دارد كه واسطه قدرت روم بودند
 .كاهنان اشرافي نبودند اما در شوراي عالي يهود عضويت داشتند

 :اعتقادات مشخص .2

 .درت حشمونيان و روميان بودندآنها حزب كهانتي محافظه كار فرقه اي از يهوديان در طي دوران ق  .أ 

 .آنان بطور مخصوص عالقمند به امور، معاهدات، مراسم و آيين نماز معبد بزرگ بودند  .ب 

 .را مردود مي شمردند) تلمود(را معتبر مي دانستند و سنت شفاهي ) از پيدايش تا آخر تثنيه(آنان نوشته هاي تورات   .ج 

 :ورده فريسيان را كه در زير آمده ، نمي پذيرفتندبنابراين، آنها بسياري از آموزه هاي محبوب پر  .د 

 )8: 23؛ 2- 1: 4؛ اعمال 27: 20؛ لوقا 18: 12؛ مرقس 23: 22متي . ك.ر(قيامت بدن مردگان  .١

 )Wars 2: 8: 14؛ Aniquities 18:1:3-4. ك.ر(فناناپذير بودن روح  .٢

 )8: 23اعمال . ك.ر(وجود گروه فرشتگان مشغول به كار  .٣
را تحت اللفظي مي پنداشتند و از مجازات بدني و مجازات مرگ ) lex talionis ("به عوض چشمچشم "آنها قانون  .۴

  .پشتيباني مي كردند) در عوض جريمه هاي پولي(
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 :از سه گروه مورد اشاره يوسفوس. زمينه ديگر جدال الهياتي ايشان، تقدير الهي درمقابل اراده آزاد انسان بود  .ه

  تقدير الهي بودندها به گونه اي، معتقد بهاسن .١

 )Wars 2:8:14؛ Antiquities 13:5:9. ك.ر(صدوقيان بر اراده آزاد انسان تأكيد مي ورزيدند  .٢

 فريسيان به تعادلي ميان اين دو اعتقاد داشتند .٣

 .بازتابي از تنش ميان كاهنان و انبياي عهد عتيق بود) صدوقيان و فريسيان(از يك نظر، مجادالت ميان اين دو گروه   .و 

آنها نسب .    تنش ديگر ميان ايشان، اين واقعيت بود كه صدوقيان نماينده طبقه اجتماعي زمين داران اصيل و تربيت يافته بودند    
، در حاليكه فريسيان و )Antiquities 13:10:6; 18: 1: 4-5; 20: 9:1: به كتاب يوسفوس. ك.ر(اشراف زادگي داشتند 

  .مردم آن سرزمين بودندكاتبان، عالمان و پرهيزكاراني از دل 
.       تنش ديگر ميان ايشان شايد از اين امر ناشي مي شد كه نفوذ زرتشتي گرايي بر الهيات فريسيان مورد انزجار صدوقيان بود

 و شيطان و نگاه دقيق به زندگي پس از مرگ در بياني YHWHفرشته شناسي پيشرفته فريسيان، دوگانگي ميان : از جمله
آنها موقعيتي محافظه كارانه . ها و فريسيان واكنش بدي در صدوقيان بوجود مي آوردهاي اسناين گزافگويي. نفيزيكي پرهيجا

  .بر اساس الهيات صرفأ موسايي در پيش گرفتند و تالش مي كردند گمانه زني هاي ساير گروههاي يهودي را خنثي نمايند

 منابع و مراجع .3

موضع گيري يكطرفه او از يك سو به دليل سرسپردگي اش به . دوقيان استيوسفوس منبع اصلي اطالعات در مورد ص  .أ 
فريسيان بود و از سوي ديگر به عالقه اش در نقش كردن تصويري مثبت از زندگي يهوديان در چشم روميان مربوط مي 

 .گرديد

صدوقيان . انبه اي وجود دارداما در اين منابع نيز موضع گيري قوي يكج. ساير منابع اطالعاتي، ادبيات معلمان يهود است  .ب 
اين نوشته هاي فريسيان آشكارا مخالفانشان را با ديد . را مردود مي شمردند) يعني تلمود(ارزش و اعتبار سنت شفاهي مشايخ 
 .اغراق آميز منفي توصيف مي كند

ي مدارك و نفوذ اين نخبگان تمام. م70با انهدام اورشليم و معبد بزرگ در . هيچيك از نوشته هاي صدوقيان باقي نمانده است  .ج 
آنان خواستار برقرار صلح منطقه اي بودند و تنها روش رسيدن به آن را در قرن اول ميالدي، همكاري با روميان مي  .كهانتي از بين رفت

 ).50-11:48يوحنا. ك.ر(پنداشتند 

  
4 :2    

NASB, NKJV »بودند سخت ناراحت شده «  
NRSV  »خيلي دلخور شده بودند«  

TEV »دلخور شده بودند«  
NJB  »بسيار دلخور شده بودند«  

  
 است و فقط "سخت كار كردن بر چيزي"معني به )) به ظاهر مجهول ولي معلوم(در اينجا فعل حال وصفي مياني (اين اصطالح نادر يوناني 

 مصري نيز ديده نمي Koine papyri يا ترجمه هفتاداين اصطالح در ترجمه . مي توان آن را يافت) 18: 16(در يك بخش ديگر در اعمال 
  .شود
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مي دادند و قيام او را اعالم مي رهبري صدوقيان از اين موضوع ناراحت بود كه رهبران مسيحي در ميان جماعت معبد به نام عيسي تعليم 
، اين امكان نيز وجود دارد 2از جمله بندي آيه ). همان تعليمي كه صدوقيان مردود مي شمردند و قيامت را نيز به طور كلي رد مي كردند(داشتند 

همه مرگ نه فقط يك ايماندار، بلكه ). 15.  قرنI. ك.ر(كه رسوالن نه تنها قيام مسيح، بلكه قيامت تمامي ايمانداران را نيز اعالم مي داشتند 
  ! را از دست داده استايمانداران

، اين ضمير مربوط مي شود به 3در آيه . ، اين ضمير مربوط مي شود به پطرس و يوحنا و حتي احتماأل مرد لنگ شفايافته2در آيه  »ايشان« 3: 4
  .كاهنان و پليس معبد

. ك.ر(نه معنايي وسيعي دارد، اما لوقا اغلب از آن به معني دستگير كردن استفاده مي كند اين فعل يوناني په »دست بر ايشان انداخته« 
 ).27: 21؛ 1: 12؛ 18: 5؛ اعمال 12: 21؛ 19: 20لوقا 

تعليم رسوالن هرچه /اين رهبران مي خواستند به موعظه. شريعت يهود مانع از انجام محاكمه پس از غروب آفتاب بود »تا روز بعد« 
 ).18: 5. ك.ر(پس بجاي بازداشت آنها در زندان عمومي، ايشان را شبانه در قسمتي از معبد زنداني كردند . اتمه دهندزودتر خ

ايمان از شنيدن آغاز مي . هر دو فعل اين جمله مركب، ماضي نامعين است »كساني كه آن پيام را شنيده بودند، ايمان آوردند« 4: 4
به عنوان . منجر به ايمان به آن مي گردد) 11-8: 16؛ 65، 44: 6يوحنا . ك.، رالقدس روحبا كمك (نجيل شنيدن ا). 17: 10. روم. ك.ر(شود 
 . مراجعه كنيد40: 2صرف افعال يوناني بكار رفته براي نجات در : خاص

در عهد جديد . ي شودنمها  توجه داشته باشيد كه اين تعداد شامل زنان و بچه »تعداد مردان ايشان به حدود پنج هزار نفر رسيد« 
؛ 14: 11. ك.ر(اغلب اين مفهوم ضمني گنجانيده شده است كه ايمان پدر به تمامي خانواده گسترش مي يابد و همه خانواده را دربرمي گيرد 

ون شمار ؛ اكن)41: 2. ك.ر( نفر بديشان پيوستند 3000در روز پنتيكاست .  تن بودند120گروه شاگردان در باالخانه ). 33، 31، 15: 16
 !كليسا در اورشليم به سرعت در حال رشد و شكوفايي بود!  تن مي رسيد5000ايمانداران به بيش از 

) 5: 22، كه از منطقه اورشليم بودند، نام ديگر آن شوراي يهود بود، 12: 5(شوراي عالي يهود  »رهبران يهود و مشايخ و علما« 5: 4
. در يهوديت روزگار مسيح بود) پذيرفته شده از سوي دولت روم(مذهبي / عاليترين بدنه سياسياين شورا. متشكل بود از هفتاد رهبر يهودي

كاتبان، مشايخ و ": در عهد جديد معموأل با عبارت.  ناشي مي شد"مردان كنيسه بزرگ"از عزرا و ) بر اساس سنت يهود(تصور كلي تشكيل آن 
  ).27: 13؛ 8، 5: 4؛ 17: 3؛ اعمال 13: 23لوقا . ك.ر( مورد اشاره قرار مي گيرد "كاهنان اعظم

  12-5: 4كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
كاهن اعظم و قيافا و يوحنا و اسكندر و همة اعضاي خانوادة » حنا «6. اي تشكيل دادند مشايخ و علما در اورشليم جلسه روز بعد، رهبران يهود و 5 

 پطرس پر از 8» ايد؟ با چه قدرت و به چه نامي اين كار را كرده«:  رسوالن را احضار كردند و از آنان سؤال نمودند7. كاهن اعظم حضور داشتند
خاطر كار نيكويي كه در مورد يك مرد عليل انجام شد، از ما بازپرسي   اگر امروز به9اي سران قوم و اي مشايخ اسرائيل، «: القدس جواب داد روح
 همة شما و همة قوم اسرائيل بدانيد كه اين مرد كه امروز به قدرت نام عيسي 10خواهيد بدانيد كه او به چه وسيله شفا يافته است،  كنيد و مي مي

 اين همان سنگي است كه شما بنّايان 11. ، كه شما او را روي صليب كشتيد و خدا او را زنده گردانيد، كامالً شفا يافته و ايستاده استمسيح ناصري
كس ديگر، رستگاري نيست و در زير آسمان هيچ نامي جز   در هيچ12. آن را خوار شمرديد و رد كرديد، ولي اكنون مهمترين سنگ بنا شده است

  ». به مردم عطا نشده است تا به وسيلة آن نجات يابيمنام عيسي
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  )سنهدرين(شوراي عالي يهود : عنوان خاص
 منابع و مراجع .1

 عهد جديد  .أ 

 Antiquities of the Jews: فالويوس يوسفوس و كتاب او  .ب 

 )"سنهدرين"رساله (بخش ميشناي تلمود   .ج 

 عقيده نيستند كه چنانكه از آن برمي آيد، دو شوراي عالي يهود متأسفانه عهد جديد و يوسفوس در مورد نوشته هاي علماي يهود هم
، كه كاهن اعظم بر آن نظارت داشت و به امور شهري و )صدوقيان(در اورشليم وجود داشته است، يكي شوراي كهانتي ) سنهدرين(

اما نوشته هاي علماي . مربوط مي شدقضاوت جنايي مي پرداخت و دومي تحت نظارت فريسيان و كاتبان بود و به مسائيل مذهبي و سنتي 
مي .  م70 ميالدي بازمي گردد، بازتابي از وضعيت فرهنگي پس از سقوط اورشليم توسط فرمانده رومي، تيطس، در 200ديني كه به 

  .ان كردندبه جليل نقل مك.)  م118(يهوديان زندگي مذهبي خود را در شهري به نام جامنيا دوباره مستقر ساختند و پس از آن . باشد
 واژه شناسي .2

بدنه هاي قضايي در جامعه يهوديان . مشكل شناسايي اين بدنه قضايي، به سبب نامهاي مختلفي است كه به آنها خوانده مي شود
  :اورشليم به نامهاي زير شناخته مي شد

: يوسفوس. ك.ر(ر مي رفت اين قديميترين اصطالحي است كه تا اواخر دوران حكومت پارس به كا. "شورا" يا "سنا" - Gerousia  .أ 
Antiquities 12.3.3  وII شايد بدينوسيله در .  استفاده مي كند"سنهدرين" در كنار 21: 5لوقا از اين واژه در اعمال ). 27: 11 مكابيان

 ).35: 12  مكابيانI. ك.ر(نظر داشته آن شورا را براي خوانندگان يوناني زبان خود تبيين كند 

شگفت آور . است) جايگاه نشستن (hedraو ) همراه با (synواژه اي كه مركب از . ")سنهدرين(ي يهود شوراي عال" - Synedrion  .ب 
در انتهاي دوره مكابيان، اين واژه براي توصيف دادگاه . است كه اين واژه در زبان آرامي به كار مي رفت ولي بازتابي از واژه يوناني بود

مشكل ). 27: 5؛ اعمال 47: 11؛ يوحنا 66: 22؛ لوقا 1: 15؛ مرقس 59: 26متي . ك.ر(ن بود عالي يهوديان در اورشليم مورد پذيرش همگا
نيز مورد استفاده قرار ) دادگاههاي كنيسه اي محلي(در آنجا نمود مي يابد كه همين واژه براي دادگاههاي قضايي محلي خارج از اورشليم

 ).17: 10؛ 22: 5متي . ك.ر(مي گرفت 

اما براي اشاره به دادگاه عالي . اين عنواني عهدعتيقي براي رهبران قبايل بود). 66: 22لوقا . ك.ر ("راي مشايخشو" -Presbyterion  .ج 
 ).5: 22اعمال . ك.ر(در اورشليم نيز مورد استفاده قرار مي گرفت 

، اما در )Wars 2.16.2; 5.4.2( را يوسفوس براي توصيف بدنه هاي گوناگون قضايي زير بكار مي برد "شورا" اين واژه - Boule  .د 
دادگاههاي ) 4(دادگاه عالي يهود در اورشليم؛ و ) 3(دادگاههاي محلي رومي؛ ) 2(سناي روم؛ : عهد جديد از آن استفاده نشده است

 به معني، bouleutes(با شكلي از اين واژه ) سنهدرين(از يوسف آريماتيايي به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي يهود . محلي يهودي
 .نام برده شده است) 50: 23؛ لوقا 43: 15مرقس . ك.، ر"شورايار"

 توسعه تاريخي .3

در دوره پس از اسارت ) Targum on Song of Songs 6: 1. ك.ر(گفته مي شود كه در اصل، عزرا موسس كنيسه بزرگ 
  .بود كه به نظر مي رسد ريشه شوراي عالي يهود در روزگار عيسي گرديد

  ).Sanh. 7: 1. ك.ر(نين گواهي شده است كه دو دادگاه اصلي در اورشليم وجود داشت چ) تلمود(در ميشنا   .أ 

 حتي بيان مي دارد كه موسي نخستين شوراي يهود را در Sand.1: 6(عضو ) 71يا  (70يكي از آنها متشكل بود از  .١
 ).25-16: 11. اعد. ك. پايه گذاري كرد، ر11.اعد

 ).اما اين يكي ممكن است اشاره به دادگاههاي كنيسه اي محلي بوده باشد(يد  عضو تشكيل مي گرد23يكي از آنها از  .٢
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 عضو 23برخي از پژوهشگران يهودي بر اين باورند كه سه شوراي يهود در اورشليم وجود داشت كه هريك متشكل از  .٣
 71را كه متشكل از  "شوراي عالي يهود"هنگامي كه هر سه شورا با هم جمع مي شدند، همراه با دو رئيس خود، . بود

 ).Nasi and Av Bet Din(عضو بود بوجود مي آوردند 

a.  صدوقيان(يك كهانتي( 

b.  فريسيان(يك قانوني( 

c.  مشايخ(يك اعياني( 

پس از مرگ زروبابل، ديگر كسي از نسل داود . از نسل هارون بازگشتند) يهوشع(در دوره پس از اسارت، زروبابل از نسل داود و يوشع   .ب 
 .رسيد) 7: 5؛ 16: 2نحميا . ك.ر(و مشايخ محلي ) 6: 12مكابيان Iبه . ك.ر(ذا رداي قضاوت به طور اختصاصي به كاهنان باقي نماند و ل

 . در دوران حكومت فرهنگ يونان به ثبت رسانيده استDiodorus 40:3:4-5اين نقش كهانت در تصميم گيرهاي قضايي را   .ج 

 187-223( سوم "كبير"يوسفوس در اين مورد از آنتيوكوس . يز ادامه يافتنها  نقش كهانت در حكومت در دوران حكومت سلوكي  .د 
 . نقل قول مي كندAntiquities 12:138-142در كتاب .) م.ق

 . ادامه داشتAntiquities 13: 10:5-6; 13:15:5قدرت كهانت در طي دوره مكابيان نيز طبق گزارش يوسفوس در   .ه 

. ك.ر( منطقه اي را بنياد نهاد ")سنهدرين(شوراي يهود "پنج .) م. قGabinius ،57-55(در دوره حكومت روم، فرماندار سوريه   .و 
Josephus’ Antiquities 14:5:4; Wars 1:8:5( اما اين پنج شورا بعدها توسط دولت روم منحل گرديد ،)م. ق47.(. 

اين . م. ق37اما هيروديس در سال ) Antiquities 14.9.3-5( شوراي عالي يهود درگير مواجهه اي سياسي با هيروديس نيز شد   .ز 
 ).Josephus’ Antiquities 14.9.4; 15.1.2. ك.ر(مواجهه را تالفي كرد و دستور كشتن اكثر اعضاي دادگاه عالي را صادر كرد 

 كه شوراي عالي يهود بار ديگر تحت قدرت فرماندهان رومي ) Antiquities 20.200,251.ك.ر(يوسفوس چنين بازگو مي كند   .ح 
در عهد جديد به سه محاكمه در شوراي عالي يهود تحت ). 55: 14مرقس . ك.ر(ديگربار قدرت و نفوذ قابل توجهي يافت .)  م6-66(

 :رياست خاندان كاهن اعظم و صدور حكم آن ديده مي شود

 )32-28، 23- 12: 18؛ يوحنا 1: 15-53: 14مرقس . ك.ر(محاكمه عيسي  .١

 )6-3: 4اعمال . ك.ر(پطرس و يوحنا  .٢

 )30-25: 22اعمال . ك.ر (پوس .٣

شوراي عالي يهود . از بين بردند.  م70شورش كردند، روميان متعاقبأ جامعه يهود و اورشليم را در .  م66هنگامي كه يهوديان در سال   .ط 
اما (بي را به زندگي مذه) Beth Din(بطور ثابت منحل شد، هرچند كه فريسيان در جامنيا كوشيدند تا دادگاه قضايي عالي ) سنهدرين(

 .يهود بازگردانند) نه به حيات سياسي يا شهري

  عضويت .4

كاهنان؛ و ) 2(الويان؛ ) 1(اين دادگاه متشكل بود از .  به چشم مي خورد11-8: 19.  تواIIنخستين اشاره به دادگاه عالي در اورشليم در   .أ 
 ).44: 4.  مكابII؛ 20: 4. مكابI. ك.يعني مشايخ، ر(سران خاندانها ) 3(

؛ 23: 11؛ 33: 7.  مكابI. ك.ر(اعيان محلي ) 2(خانواده هاي كهانتي صدوقيان و ) 1(دوره مكابيان دادگاه مزبور تحت سيطره در طي   .ب 
نيز ظاهرأ توسط اعمال نفوذ سالومه، ) وكالي وابسته به موسي، عمومأ فريسيان ("كاتبان"بعدها در همين دوره، . قرار داشت) 28: 14

حتي گفته مي شود كه اين زن، فريسيان را گروه غالب بر ايشان . به اين جمع افزوده شدند.) م. ق67-76(همسر آلكساندر جانائوس 
 ).Wars of the Jews 1:5:2: كتاب يوسفوس. ك.ر(ساخت 

  



93 

 :در روزگار عيسي اين دادگاه تشكيل مي شد از  .ج

 خانواده هاي كاهنان اعظم .١

 افراد محلي از خانواده هاي ثروتمند .٢

 )47: 19؛ لوقا 27: 11. ك.ر(كاتبان  .٣

 منابع مشاور .5
 Dictionary of Jesus and the Gospels, IVP, pp. 728-732  .أ 
 The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, vol. 5, pp. 268-273  .ب 
 The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Regigious Knowledge, vol. 10, pp. 203-204  .ج 
 The Interpreter’s Dictionary of the Bible, vol. 4, pp. 214‐218  .د 
  Encyclopedia Judaica, vol. 14, pp. 836‐839  .ه

  

  
به نظر مي رسد اين اسم از واژه عبري به معني .  مي خواندHannanos است و يوسفوس وي را Hannas: نام او به يوناني »حنّا« 6: 4
  .گرفته شده باشد) hanan ("بخشنده" يا "رحيم"

اما روميان اين مقام را تبديل به وزنه اي سياسي كرده . شت و در خاندان هارون باقي مي ماند        در عهد عتيق، كهانت در تمامي عمر ادامه دا
پاك كردن معبد . كاهن اعظم بر خريد و فروش در صحن زنان نظارت و شراكت مي كرد. بودند كه خاندان الوي مي بايست خريداري كند

  .توسط عيسي، خشم اين خانواده را برانگيخت
او توسط كيرينيوس، والي سوريه منصوب شد و والريوس گراتوس وي را . كاهن اعظم بود.  م14-6گفته فالويوس يوسفوس، حنا از        بنا به 
حنا . ، جانشين مستقيم او گرديد)13: 18يوحنا . ك.ر(، دامادش .) م36-18(قيافا . جانشين وي شدند)  نوه پسري1 پسر و 5(اقوام او . بركنار كرد

  .معرفي مي كند) 22-19، 13: 18. ك.ر(يوحنا وي را به عنوان اولين شخصي كه عيسي را به نزدش بردند .  پشت اين مقام بودقدرت اصلي در

به كهانت .   م36-18از ) NEB,NBB.ك.، رD ،Io-nathasنسخه خطي . ك.ر(او توسط والريوس گراتوس، والي يهوديه  »قيافا« 
 .اعظم منصوب گرديد

پس از قيافا، كاهن اعظم .  م36 باشد كه به گفته يوسفوس يكي ديگر از پسران حنا بود كه در سال "يوناتان"شايد منظور  »يوحنا« 
 . بازمي گردد"يوحنا" نيز به REBدارد؛ حتي ) قطعي (Aرتبه ) يعني يوحنا ("UBS4 ،"Io-anne-sاما در معيار . گرديد

او نيز مانند يوحنا، يكي از اعضاي خانواده حنا يا يكي از اعضاي رهبري حزب  اطالعي از اين مرد در دست نيست، اما احتماأل »اسكندر« 
 .صدوقيان بوده است

 .اعضاي شوراي يهود درنيم دايره اي روي يك سكوي بلند مي نشستند »ايشان را در ميان بداشتند« 7: 4

) 1: (مي تواند به يكي از دو معني زير باشد كه فعلي ناكامل است كه "به سئوال نمودندشروع "در اصل  »از آنان سئوال نمودند« 
 .شروع يك عمل) 2(عملي پيوسته در زمان گذشته يا 
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آنها همين ). 13: 19. ك.ر(اشاره آنان بر اين بود كه شفاي انجام شده با قدرت جادويي بوده است  »با چه قدرت و به چه نامي« 
از آنجايي كه نمي توانستند معجزات را انكار كنند، مي ). 30-20: 3؛ مرقس 26-14: 11لوقا . ك.ر(ترفند را براي عيسي نيز به كار برده بودند 

 .كوشيدند تا عيبي در روش يا منبع قدرت بيابند

به ياد داشته باشيد كه اين ). 15-12: 21؛ 12-11: 12لوقا . ك.ر( منبع حكمت و شجاعت رسوالن بود القدس روح »القدس روحپر از « 8: 4
؛ 4: 2. ك.ر( شده بود "پر"توجه كنيد كه پطرس ). 13: 4. ك.ر(ه چند روز پيشتر، از روي ترس خداوند را انكار كرده بود همان كسي بود ك

 مراجعه 10: 3 و 4: 2به يادداشت كاملتر در ). 18: 5افس . ك.ر(اين امر نشان مي دهد، تجربه پر شدن، تجربه اي تكرارشونده است ). 31، 8: 4
 .نماييد

 .اين يك جمله شرطي نوع اول است كه به فرض درست بودن مقصود نويسنده آمده است »اگر« 9: 4

: 28؛ 8: 24؛ 19: 12. ك.ر( است "رسيدگي در دادگاه" اين اصطالح يوناني در اصل به معني »اگر امروز از ما بازپرسي مي شود« 
ا وارسي مي كردند تا به دقت تفسير پولس از آنها پي ببرند، به كار رمقدس  كتاباز همين اصطالح براي يهوديان بيريه كه ). 14: 23؛ لوقا 18

 ).11: 17. ك.ر(رفته است 

پطرس مدعي بي مناسبت بودن اين محاكمه رسمي است كه با  »به خاطر كار نيكويي كه در مورد يك مرد عليل انجام شد« 
 !آنها مي بايست در عوض خدا را بستايند. محيطي خصومت آميز در مورد يك معجزه عالي شفا و رحمت برگزار مي شود

 .ك فعل اخباري مجهول كامل، به معني سالمتي و صحت كامل پاهاي آن مردي »صحت يافته است« 

او توسط آن .  به پطرس شجاعت بخشيده استالقدس روح. ك فعل امري معلوم كاملي »همه شما و همه قوم اسرائيل بدانيد« 10: 4
رهبران يهود نتوانستند مسيح را در قبر نگاه دارند و حاال نيز نمي توانستند آن مردي را كه شفا يافته در . گروه قضايي مرعوب نشده است
 !برابرشان ايستاده بود انكار نمايند

به عنوان . ك.ر. پطرس مشخصأ به پرسش آنها در مورد چگونگي واقعه شفا پاسخ مي دهد »به قدرت نام عيسي مسيح ناصري« 
 .22: 2ي در عيسي ناصر: خاص

 در "كرديد...شما"به عبارت . آنها سايرين را واداشتند تا عيسي را برصليب بكشند. اين حقيقت آشكار بود »كه شما مصلوب كرديد« 
 . توجه كنيد كه ديگربار بر خطاكاري آنها صحه مي گذارد11آيه 

، القدس روح) 1: (ليث در رستاخيز عيسي فعال بودندعهد جديد تأكيد دارد كه هر سه شخص تث »و خدا او را از مردگان برخيزانيد« 
، 34، 33، 30: 13؛ 40: 10؛ 30: 5؛ 10: 4؛ 26، 15: 3؛ 32، 24: 2خداي پدر، اعمال ) 3(؛ و 18-17: 10؛ 22- 19: 2عيسي، يوحنا )2(؛ 11: 8. روم
ره خدا و نيز پذيرش كامل مرگ جايگزين عيسي در حضور اين امر به منزله تأييد درستي زندگي و تعاليم عيسي دربا. 9، 4: 6. ؛ روم31: 17؛ 37

 .بود) موعظه هاي كتاب اعمال (Kerygmaاين يكي از جنبه هاي اصلي . خداست

مرد مفلوج برپا و به حضور .  است"ايستاده"اين يك بازي كلمات با واژه  »اين شخص به حضور شما تندرست ايستاده است« 
  .ايشان ايستاده است



95 

 و 10: 12عيسي در مرقس ).  به بعد4: 2.  پطرI؛ 20: 2. افس. ك.ر (هفتاد، اما نه از ترجمه هاي مازورتيك يا 22: 118. ي از مزنقل قول 11: 4
آيه مزبور بر تحقق نبوت عهد عتيق در مورد رد شدن ماشيح كه نقشه . ، از اين آيه در مورد خود نقل قول مي كندهفتاد با ترجمه 17: 20لوقا 

  ).5: 2.  تيموI. ك.ر(بيان آن موجب حيرت رهبران يهود در آن موقعيت گرديد . قلبي خدا براي اسرائيل و جهان است، داللت داردازلي 
4 :11    

NASB »سنگ اصلي بنا«  
NKJV  »سنگ اصلي زاويه«  

NRSV, NJB »سنگ زاويه«  
TEV  »مهمترين سنگ بنا«  
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  سنگ زاويه: عنوان خاص
  كاربردهاي عهد عتيق .1

. مز. ك.ر( به كار رفته است YHWHاي بادوام كه شالوده محكم و خوبي را ايجاد مي كند، براي توصيف مفهوم سنگ به عنوان شي  .أ 
18 :1.( 

 ).16: 28. ؛ اش22: 118. ؛ مز24: 49. پيد. ك.ر(آن اين مفهوم تبديل به عنواني مسيحايي گرديد پس از   .ب 

 ). 45-44، 35-34: 2. ؛ دان14: 8. اش. ك.ر( بواسطه ماشيح گرديد YHWHهمين مفهوم نمايانگر داوري   .ج 

 :مفهوم سنگ، تبديل به استعاره اي براي ساختمان شد  .د 

 . خوانده مي شد"سنگ زاويه" مي شد، داراي ايمني بود و زاويه اصلي براي ادامه ساختمان مي گرديد، سنگ بنا، نخستين سنگي كه نهاده )1

؛ 7: 4. زكر. ك.ر(سنگ زاويه مي توانست اشاره به نهادن آخرين سنگ در جايگاهش نيز باشد، كه تمامي ديوار را با هم نگاه مي داشت  )2
 .بود) به معني سر (rushناميده مي شد كه از واژه عبري ) "پوش سنگ"ح معماري در اصطال ("سنگ سر زاويه"،  و )21، 20: 2. افس

 . نيز باشد كه در مركز طاقي درگاه قرار مي گرفت و وزن تمامي ديوار را حمل مي كرد"كليد سنگ"اين استعاره مي توانست اشاره به  )3

  كاربردهاي عهد جديد .2
 )17: 20؛ لوقا 11-10: 12؛ مرقس 46-41: 21متي . ك.ر(قل قول كرد  ن118. عيسي چندين بار در اشاره به خويشتن از مز  .أ 

 )33: 9روم . ك.ر( توسط اسرائيل بي ايمان و سركش استفاده نمود YHWH در ارتباط با رد كردن 118. پولس از مز  .ب 

  در اشاره به مسيح استفاده كرد22-20: 2.  در افس"سنگ سر زاويه"پولس از مفهوم   .ج 

ايمانداران به (عيسي سنگ زاويه و ايمانداران سنگهاي زنده هستند .  درمورد عيسي بكار برده است10-1: 2.  پطرIرپطرس اين مفهوم را د  .د 
 ).20-19: 2؛ يوحنا 6: 12؛ متي 14:58مرقس . ك.عيسي معبد جديد است، ر(كه بر او ساخته مي شوند ) 19: 6.  قرنI. ك.منزله معبد، ر

دهد و با ايشان خواهد بود، اما اگر چنين نكنند، معبد ويران خواهد شد . رفتن عيسي به عنوان ماشيح، رد كردندهوديان اساس اميد خود را با نپذيي
   )!9-1: 9.  پادI. ك.ر(

  اظهارات الهياتي .3
 ايشان او به ايشان گفت كه اگر عهد را نگاه دارند، او ايشان را بركت مي دهد و با. سليمان اجازه ساختن معبد را داد/ به داودYHWH  .أ 

 )!9-1: 9.  پادI. ك.ر(خواهد بود، اما اگر چنين نكنند، معبد ويران خواهد شد 
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اين اظهار در مورد همه علما صادق نيست؛ (هوديت علما، بر شكل و آيين مذهبي متمركز بود و از جنبه شخصي ايمان غفلت مي ورزيد ي  .ب
ارتباطي روزانه، شخصي و خداشناسانه با كساني است كه به صورت و خدا به دنبال ). علماي خداپرست نيز در آن ميان وجود داشتند

 . حاوي سخنان رعب آوري درباره داوري است18-17: 20لوقا ). 27-26: 1. پيد. ك.ر(شباهت او آفريده شده اند 

. ه مي دهد و وسعت مي بخشداين امر مفهوم شخصي بودن معبد را ادام. عيسي از مفهوم معبد براي اشاره به بدن فيزيكي خود استفاده كرد  .ج 
 . استYHWHايمان به عيسي به عنوان ماشيح كليد ارتباط با 

هدف از مسيحيت اكنون شبيه . نجات به معني بازيابي صورت خدا در نوع بشر است تا اين مصاحبت و شراكت با خدا امكان پذير گردد  .د 
 .بنا مي شوند) معبد جديد(در همكاري با مسيح /ايمانداران مي بايست سنگهاي زنده اي باشند كه بر. مسيح شدن است

از دست . با اين وجود او سنگ لغزش دهنده نيز هست). او الف و ياست(عيسي اساس ايمان ماست و سنگ سر زاويه ايمانمان مي باشد   .ه 
 !ميانه گيري در اينجا بي معناست. دادن او همانا از دست دادن همه چيز است

  
. تيمو1؛ 6: 14يوحنا . ك.ر(در ابراهيم يا موسي نجات نيست . ك فعل منفي مضاعف قويي »در هيچ كس غيراز او نجات نيست«  12: 4
بسيار محدود كننده و در عين حال واضح است كه عيسي باور داشت كه فقط از راه ارتباط شخصي با اوست ! ايچه ادعاي تكان دهنده). 5: 2

عمومأ اين تهمتي است كه به . موضوع را به رهبري ممتاز يهوديان اعالم مي داردپطرس با بي باكي اين . كه هر كسي مي تواند خدا را بشناسد
  !يا اين عبارت صحيح است يا مسيحيت صحت ندارد. در اينجا هيچگونه راه ميانه اي وجود ندارد. مسيحيت براي انحصارطلبي زده مي شود

 يك فعل كامل "عطا نشده است"في مجهول وجه وص »در زير آسمان هيچ نامي جز نام عيسي به مردم عطا نشده است« 
اگر مي خواهيد كتاب ! هيچ نقشه دومي وجود ندارد. عيسي جواب او به نياز روحاني نوع بشر است! خدا اين را مقدر كرده است. مجهول است

 H.A.Netland, Dissonant Voices: Religious Pluralism and: خوبي در مورد ادعاهاي انحصارطلبانه مسيحيت بخوانيد به 

the Question of Truth مراجعه كنيد. 

 ).9: 3.  پطرII؛ 5: 2.  تيموI؛ 16: 3يوحنا . ك.ر(به عنصر جهاني اين عبارت توجه كنيد  »به مردم« 

  .گونه استاين عبارت داراي دو فعل »كه بدان بايد ما نجات يابيم« 
١. Dei ،بايد ما"، فعل حال اخباري معلوم" 

٢. So-the-nai ،جهول نامعين از بن مصدر مso-zo- 

  . داراي دو كاربرد در عهد جديد است"نجات"واژه 
: 2؛ 21: 1؛ يعقوب 31، 20: 27؛ اعمال 50: 7؛ 9: 6؛ 71: 1؛ لوقا 56: 6؛ مرقس 22: 9متي . ك.در معناي عهد عتيق، ر(رهايي جسمي  .١

 )20: 5؛ 12: 4؛ 14

 )31-30: 16؛ 11: 15؛ 14: 11؛ 47، 40، 21: 2 اعمال ؛10: 19لوقا . ك.كاربردهاي عهد جديد، ر(نجات روحاني  .٢

رهبران ديني محتاج آن بودند كه به عيسي به عنوان تنها اميد خود براي پذيرش و آمرزش اعتماد .        مرد مفلوج هر دو اينها را تجربه كرد
 نشان مي دهد كه عيسي نقشه 12قل قول عهد عتيق در آيه ن. انسانها نيازمند نجات هستند و عيسي تنها راه بر آورده شدن اين نياز است! كنند

  ).12: 53-13: 52؛ 19-14: 28؛ 15-14: 8. اش. ك.ر(ازلي خدا بوده است 
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: اين امر مي تواند به يكي از دو معني زير باشد.  همراه با پيشوند محروميت"نوشتن"، به معني agrammatosاز واژه يوناني  »بي علم« 13: 4
عدم تحصيل در مدارس علماي ديني يهود ) 2(يا ) Moulton, Milligan, Vocabulary, p.6. ك.ر(خوانده يا بي علم بودن درس ن) 1(
 ,Louw and Nida و همچنين A.T. Robertson, Word Pictures in the Greek New Testament, vol. 3, p. 52. ك.ر(

Lexicon, vol. 1, p. 328.(  
در اصل اشاره به مردم عادي .  ترجمه مي شود"غيروارد به حرفه يا فن خاصي" يا "شخص عامي" كه معموأل idio-te-sاز واژه  »امي« 

 II؛ 24-23، 16: 14.  قرنI. ك.ر(از اين واژه در مورد افراد خارج از يك دسته يا گروه استفاده مي شد . در مقابل رهبران يا سخنگويان است
  ).6: 11. قرن

  :ي مختلف اين عبارت توجه كنيد        به ترجمه ها
  

4 :13    
NASB, NKJV »درس نخوانده و آموزش نديده«  

NRSV  »درس نخوانده و معمولي«  
TEV »افراد معمولي و درس نخوانده«  
NJB  »افراد تحصيل نكرده«  

  

ك عمل يا عمل تكرار شونده در اين افعال داللت دارند بر شروع ي). مانند دو فعل بعدي(فعل اخباري معلوم ناكامل  »تعجب كردند« 
؛ كه معموأل اما نه هميشه، داراي معني مثبت است ) بار در لوقا و اعمال18(لوقا اغلب از اين واژه استفاده مي كند ). حالت اخباري(زمان گذشته 

 ).41: 13؛ 13: 4؛ اعمال 26: 20؛ 38: 11لوقا . ك.ر(

عيسي نيز در مدارس علماي يهود درس .  واقع اين امر يك تعريف مثبت بودبه »ايشان را شناختند كه از همراهان عيسي بودند« 
همچنانكه (او نيز همچون ساير كودكان يهودي بر حسب اقتضا به مدرسه كنيسه رفته بود . نخوانده بود، اما عهد عتيق را به خوبي مي شناخت

  ).پطرس و يوحنا نيز از اين امر مستثني نبودند
  .ها را در عيسي نيز ديده بودندآنان همين. عت و قدرت پطرس و يوحنا را بازشناختند       اين رهبران شجا

  22-13: 4ارهاي رسوالن ك: متن مژده براي عصر جديد
 وقتي آنان جسارت پطرس و يوحنا را مشاهده كردند و پي بردند كه افرادي درس نخوانده و معمولي هستند، متعجب شدند و دانستند كه از 13

 پس به ايشان امر كردند، 15 . وقتي شخص شفا يافته را همراه پطرس و يوحنا ديدند، نتوانستند گفتار آنان را تكذيب نمايند14. اند ياران عيسي بوده
دانند كه  با اين افراد چه كنيم؟ چون همة ساكنان اورشليم مي«:  و گفتند16كه از شورا بيرون بروند و سپس دربارة اين موضوع مشغول بحث شدند 

 جريان در ميان قوم بيش از اين شايع نشود،  اما براي اينكه اين17. توانيم منكر آن بشويم اي چشمگير به وسيلة ايشان انجام شده است و ما نمي معجزه
 آنگاه آنان را احضار كردند و به ايشان اخطار نمودند كه به هيچ وجه به نام 18» .به آنان اخطار كنيم، كه ديگر دربارة عيسي با كسي سخن نگويند

در نظر خدا چه چيز درست است؟ از خدا : ت كنيدخودتان قضاو«:  پطرس و يوحنا در پاسخ گفتند19. عيسي چيزي اظهار نكنند و تعليمي ندهند
 آنان پطرس و يوحنا را پس از تهديد بسيار 21» .ايم، دست برداريم ايم و شنيده توانيم از گفتن آنچه ديده  اما ما نمي20اطاعت كنيم يا از شما؟ 

 مردي كه اين 22. گفتند ا براي آنچه صورت گرفته بود، حمد مياز آن رو كه همه خدا ر. مرخّص كردند، زيرا راهي نيافتند تا ايشان را تنبيه نمايند
  .معجزة شفا در مورد او انجام شده بود، بيش از چهل سال داشت
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جماعت معبد اين امر را نمي ! اما او ديگر ننشسته بود. همه آن مرد مفلوج را مي شناختند زيرا اغلب در كنار درگاه معبد نشسته بود 14: 4
  ).20، 16آيات . ك.ر(توانستند انكار كنند 

از هر سه نفر ايشان خواستند تا بيرون بروند تا آنها به بررسي راهكارهاي خود بپردازند و به گونه اي آن واقعه را انكار و تكذيب آنان  15: 4
  ).18-17آيات . ك.ر(نمايند 

دا را براي آن شفا مي اما با تمامي كساني كه خ! ديگر درباره عيسي سخن نگوييد و به نام او به كسي كمك نكنيد! نقشه آنان اين بود 17-18: 4
  ؟)16: 4؛ 9-8: 3. ك.ر(ستودند، چه بايد كرد 

پطرس و يوحنا دستورات . اين يك جمله شرطي از درجه اول است كه به منظور مباحثه بكار مي رود نه براي بازگويي واقعيت »اگر« 19: 4
  ).28: 5. ك.ر(آنان را معتبر نمي دانستند 

 . مراجعه كنيد14 :3عدالت در : به عنوان خاص »درست« 

 .آنان با سخنان، نيتها و اعمالشان بر خود لعنت مي آوردند. ك فعل امري معلوم نامعين استي »قضاوت كنيد« 

 !پطرس و يوحنا قطعأ اظهار مي دارند كه نمي توانند منكر آنچه تجربه كرده اند بشوند و از اعالم آن دست برنخواهند داشت 20: 4

آن مرد از بسترش برخاسته بود؛ آنها با . عيسي از مردگان برخاسته بود. نمي دانم آنها ديگر چه تهديدي داشتند »رپس از تهديد بسيا« 21: 4
 پطرس و يوحنا چه مي توانستند بكنند؟

ي مسيحيت تهديدي برا. شايد اين عبارت نمايانگر هدف لوقا از نوشتن كتاب اعمال باشد »راهي نيافتند تا ايشان را تنبيه نمايند« 
 .حتي شوراي عالي يهود نيز نتوانست زمينه اي براي محكوميت رهبران مسيحي بيابد. روم يا صلح در اورشليم نبود

رهبران يهود از اين ). 47: 2. ك.ر(شاهدان عيني وقايع اورشليم، ارزش و اعتبار زيادي براي كليساي اوليه قائل بودند  »به سبب قوم« 
 ).26، 13 :5. ك.ر(محبوبيت ترسيده بودند 

  .آنها به آن باالخانه نزد ساير رسوالن بازگشتند 23: 4

در اين جو اتحاد هدفمند، ). 25: 15؛ 12: 5؛ 24: 4؛ 46: 2؛ 14: 1. ك.ر(اين اتحاد قلبي و فكر مشخصه كليساي اوليه بود  »به يكدل« 24: 4
  .قدرت روحاني و عملكرد متمركز وجود دارد

  31-23: 4كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
سران كاهنان و مشايخ به آنان گفته بودند،  به محض اينكه اين دو شاگرد از آنجا مرخّص شدند، نزد دوستان خود بازگشتند و چيزهايي را كه 23 

اي پروردگار، خالق آسمان و زمين و دريا و آنچه در «:  وقتي ايمانداران باخبر شدند، همه با هم به درگاه خدا دعا كردند و گفتند24. بازگو كردند
 26. انديشند كنند و قومها به باطل مي جهان شورش ميچرا مردم ': القدس از زبان جد ما داوود بندة خود فرمودي  تو به وسيلة روح25آنهاست، 

 در واقع در همين شهر برضد بندة مقدس تو 27 '.كنند، عليه خداوند و عليه مسيح او خيزند و حكمرانان ايشان اجتماع مي  پادشاهان جهان بر مي
 و همة 28ان و قوم اسرائيل دست به دست هم دادند هيروديس و پنطيوس پيالطس، با غير يهودي. عيسي كه تو منصوب فرمودي، اجتماع كردند

 اكنون اي خداوند تهديدات آنان را مالحظه فرما و 29. كارهايي را كه تو با قدرت و ارادة خود از پيش مقرّر فرموده بودي به انجام رسانيدند
ا دادن و جاري ساختن عجايب و معجزاتي كه به نام بندة  دست خود را به جهت شف30. بندگانت را توانا گردان تا پيام تو را با شهامت بيان كنند

القدس پر  كه دعايشان به پايان رسيد، ساختمان محل اجتماع آنان به لرزه درآمد و همه از روح  هنگامي31» .گيرد دراز كن مقدس تو عيسي انجام مي
 .كردندگشتند و كالم خدا را با شهامت بيان مي
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از آن گرفته شده است و اشاره به شخصي است ) حاكم مطلق (despot، است كه واژه انگليسي despotaاين واژه يوناني  »خداوندا« 
اين واژه درمورد عيسي نيز مورد استفاده قرار گرفته ). 10: 6.  و مكا29: 2لوقا . ك.ر(در اينجا منظور خداي پدر است ! كه اقتدار مطلق دارد

 ).4 و يهودا 1: 2.  پطرII. ك.ر(است 

 نيز ديگربار از آن 15: 14در .  باشد11: 20. مي تواند كنايه اي از خرو »سمان و زمين و دريا و آنچه در آنهاست آفريديكه آ« 
 . تبيين گرديده است24: 17نقل قول شده و حقيقت موجود در آن در 

 حاوي ابهامهاي B و A  آلف عبري، ،P74قديميترين نسخه هاي خطي . قرائتهاي مختلف زيادي از بخش اول اين آيه وجود دارد 25: 4
گزارش كاملي از اين مشكل و فرضيه هاي واقع شده را . هرچند جمله بندي دقيق نامعلوم است، بار محوري متن آشكار مي باشد. مختلفي هستند

 .Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, pp: مي توان در كتاب زير مطالعه كرد

321-323.( 

، 2-1: 2 از مزمور هفتاداين نقل قولي از ترجمه . اظهاري مبني بر الهام عهد عتيق »داود ...  به زبان پدر ماالقدس روحكه بوسيله « 
 نيز كامأل قابل پيش بيني مي YHWHمخالفت از سوي جهان مورد انتظار است، اما از سوي ديگر پيروزي . مزموري سلطنتي مسيحايي است

  .باشد

  :       لوقا در اعمال، چندين بار از بخشهاي عهد عتيق كه به انجيل مربوط مي شوند، نقل قول مي كند
 16: 2 در اعمال 5-1: 2وئيل ي .١

 25: 2 در اعمال 11-8: 16مزمور  .٢

 18: 3 در اعمال 53-12: 52اشعيا  .٣

 22: 3 در اعمال 20-15: 18. تث .۴

 25: 3 در اعمال 18: 22؛ 3: 12. پيد .۵

 11: 4 در اعمال 22: 118ر مزمو .۶

 26-25: 4 در اعمال 2-1: 2مزمور  .٧

  ).48-17: 5متي . ك.ر(مسيحيت نه يك موضوع تازه، بلكه به انجام رسيدن عهد عتيق است 

 "حكام"چنين به نظر مي رسد كه گويي رسوالن جمع بندي كالمي علماي دين يهود را بر  »حكام ... سالطين ... قومها ... امتها« 
 !خطاب مي كنند) امتها (Goyimاز يك نظر، آنان شوراي عالي يهود را . مي دهندانجام 

 .مفهوم اين اصطالح، تكبر گستاخانه است.  است"خرناسه كشيدن از راه بيني"در اصل لغوي  »هنگامه« 

فت آور است كه آنها براي من شگ.  و ماشيح با هم سخن گفته مي شودYHWH توجه كنيد كه اينجا درباره  »مسيح او ... خداوند« 
  ! نقل قول نكرده اند1: 110. از مز

با اين وجود اين سه شخصيت ). 25آيه . ك.ر( بسيار مشكل است القدس روح       يگانه پرستي همراه با اظهار قطعي الوهيت مسيح و شخصيت 
كه تمامي نويسندگان عهد جديد به غير از لوقا، به ياد داشته باشيد . الهي، شخصيتهاي ازلي و ابدي در جاي جاي عهد جديد ظاهر مي شوند

به يادداشت . موجب شده است كه آنها از تثليث حمايت قطعي بنمايند) يعني انجيل(موضوعي اساسي . يهوديان مسيحي يگانه پرست بوده اند
  . مراجعه كنيد32: 2كامل مربوط به تثليث در 

  :ين عناوين مسيحايي توجه كنيدبه ا »بنده قدوس تو عيسي كه او را مسح كردي« 27: 4
 )30: 4؛ 14: 3. ك.ر(قدوس  .١
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  تاب مقدسمسح شدن در ك: عنوان خاص
 )15: 6؛ ميكا 6: 6. ؛ عامو3: 10. ؛ دان5-1: 28.  تواII؛ 20: 12 سمو II؛ 3ك 3؛ روت 40: 28. تث. ك.ر(استفاده براي زيباسازي   .أ 

 )2: 11؛ يوحنا 46، 38: 7؛ لوقا 5: 23. مز. ك.ر(استفاده براي ميهمانان   .ب 

 ]9: 16. استفاده بهداشتي در حزق) [14: 5؛ يعقوب 34: 10 ؛ لوقا13: 6؛ مرقس 8: 51. ؛ ارم1: 6. اش. ك.ر(استفاده براي شفا   .ج 

 )40-39: 19؛ 7، 3: 12؛ يوحنا 1: 16؛ مرقس 14: 16.  تواII؛ 2: 50. پيد. ك.ر(استفاده براي آماده سازي ميت   .د 

. ؛ الو16 -9: 40؛ 36: 30. ؛ خرو]مذبح [36: 29. ؛ خرو]ستون [13: 31؛ 20، 18: 28. پيد. ك.درمورد اشياء، ر(استفاده در مفهوم مذهبي   .ه 
 ])خيمه اجتماع [1: 7. ؛ اعد13 -10: 8

 استفاده براي انتصاب رهبران  .و 

 كاهنان .١

 )30: 30؛ 7: 29؛ 41: 28. خرو. ك.ر(هارون   )أ 

 )36: 7. ؛ الو15: 40. خرو. ك.ر(پسران هارون   )ب 

 )32: 16. ؛ الو3: 3.اعد. ك.ر(عبارت يا عنوان معين   )ج 

 پادشاهان .٢

 )20: 89؛ 7: 45. ؛ مز12، 6، 3: 9.  پادII؛ 7: 12.  سموII؛ 10: 2.  سموI. ك.ر(توسط خدا   )أ 

 )16 - 15: 19؛ 45: 1.  پادI؛ 13-12، 3: 16؛ 17، 1: 15؛ 1: 10؛ 16: 9.  سموI. ك.ر(توسط انبيا   )ب 

 )12: 11.  پادII؛ 39، 34: 1.  پادI. ك.ر(توسط كاهنان   )ج 

 )30: 23.  پادII؛ 3: 5؛ 7: 2.  سموII؛ 15، 8: 9.داو. ك.ر(توسط مشايخ   )د 

 ])7: 45. مز [9: 1. ؛ عبر38: 10؛ 27: 4؛ اعمال ]1: 61. اش [18: 4؛ لوقا 2: 2. مز. ك.ر(عيسي به عنوان ماشيح پادشاه   )ه 

 ])chrisma [27، 20: 2 يوحنا I؛ 21: 1.  قرنII. ك.ر(پيروان عيسي   )و 

 )1: 61. اش. ك.ر(احتماأل براي انبيا  .٣

 ه ارمغان آوردندابزار بي ايمان كه رهايي الهي را ب .۴

 )1: 45. اش. ك.ر(كورش   )أ 

 )14: 28. حزق. ك.ر(پادشاه صور   )ب 

  . است"مسح شده" به معني "ماشيح"اصطالح يا عنوان  .5

 )30، 27، 25: 4؛ 26، 13: 3. ك.، رpais(بنده  .٢

 )38: 10؛ 27: 4؛ اعمال 18: 4لوقا . ك.، كه واژه مسيح از آن گرفته شده است، ر-chrio(مسح شده  .٣

عيسي نقشه ازلي خداست و شيوه . به او اختيار داده است به چه شيوه هاي مختلفي عيسي را فرستاده و YHWHاين آيه بيان مي دارد كه 
  ).28آيه . ك.ر(رهايي و بازآفريني وي مي باشد 

  
  :فهرستي از مخالفان عيسي در اورشليم از اين قرارند »با هم جمع شدند ... زيرا كه في الواقع بر بنده قدوس تو« 
 هيروديس، حاكم ادومي كه دولت روم در فلسطين منصوب كرده بود .١

 فلسطين) رياست امور اداري(پنطيوس پيالطس، فرماندار رومي  .٢
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 غيريهوديان، كه احتماأل منظور سپاه روم يا نوگرويدگان به يهوديت است .٣

  كه اشاره به مقامات يهود و جمعيت يهودياني است كه خواستار آزادي باراباس و مصلوب شدن عيسي گرديدند"قوم اسرائيل" .۴

خدا از پيش از آفرينش جهان، نقشه رهايي خود را  »آورندو رأي تو از قبل مقدر فرموده بود، به جاتا آنچه را كه دست « 28: 4
دشمنان مسيح تنها اراده ). 29: 13؛ 18: 3؛ 13: 2 ؛ اعمال 8: 13. ؛ مكا20: 1.  پطرI، 4: 1. ؛ افس24: 17؛ يوحنا 34: 25متي . ك.ر(طرح كرده بود 

 ترجمه شده است، تركيبي از حرف "مقدر"واژه اي كه در اينجا ). 45: 10مرقس . ك.ر(ي آمده بود تا بميرد عيس. خدا را به انجام رسانيدند
  ).11، 5: 1. ؛ افس7: 2.  قرنI؛ 30، 29: 8. روم. ك.ر ("تعيين حدود كردن" و "پيش"اضافه 

او . اين متون به وضوح، مويد قدرت مطلق خدا هستند. ست ا14-3: 1؛ و افس 30-28: 8.        متون صريح عهد جديد درباره تقدير الهي در روم
اما . نقشه رهايي بخش از پيش تعيين شده خدا در طول زمان به انجام مي رسد. كامأل همه چيزها، و از جمله تاريخ بشر را در يد قدرت خود دارد

پيش داني او، بلكه بر پايه شخصيت تغييرناپذير او يعني اين نقشه نه تنها بر اساس قدرت مطلق خدا و . اين نقشه خودسرانه يا گزينشي نيست
  .محبت، رحمت و فيض مستقل از لياقت انسانها، است

. خودمان و نيز غيرت انجيلي بودنمان كه اين حقيقت خارق العاده را رنگ مي كند، باشيم) آمريكايي(      ما بايد مراقب فردگرايي غربي 
  .در مجادالت تاريخي، الهياتي ميان آگوستين و پلگيوس يا كالوينيسم و آرمينيانيسم از خود حفاظت كنيمهمچنين مي بايد در برابر قطبي شدن 

       تقدير الهي، آموزه اي به معناي ايجاد محدوديت براي محبت، فيض و رحمت خدا نيست و برخي از مردم را نيز از پذيرش انجيل محروم 
 I. ك.ر( تمامي نوع بشر مي گردد شاملمحبت خدا . نداران و چارچوبي براي جهان بيني ايشان استاين آموزه براي تقويت ايما. نمي سازد

- 31: 8. روم. ك.ر(چه كسي يا چه چيزي مي تواند ما را از او جدا سازد . خدا كنترل همه چيزها را در دست دارد). 9: 3.  پطرII؛ 4: 2. تيمو
انسانها محدود به زمان . خدا به تمامي تاريخ در زمان حاضر مي نگرد. گي را شكل مي دهد؟ تقدير الهي يكي از دو روش نگرش به زند)39

اين امر ساختاري بر . تضادي ميان قدرت مطلق خدا و اراده آزاد انسان وجود ندارد. مان محدود استدورنماي نگاه ما و تواناييهاي فكري. هستند
از مقدس  كتابآموزه هاي . قت كتاب مقدسي دوگانه هاي متناقض، ديالكتيك و تنش زاستاساس عهد و پيمان دارد و نمونه اي ديگر از حقي

ما نبايد با . حقيقت، تعادلي ميان اين دوگانه هاي به ظاهر متضاد است. آنها اغلب ظاهرأ متناقض هستند. ديدگاههاي مختلف ارائه شده اند
  .را به طور مجزا از ساير حقايق بنگريممقدس  كتابك از حقايق نبايد هيچي. زدايي كنيمبرگزيدن يكي از اين حقايق، تنش

       موضوع مهم ديگر كه بايد در اينجا افزود آن است كه هدف از برگزيدگي فقط رفتن به بهشت نيست بلكه شبيه شدن به مسيح در زمان حال 
خدا مي خواهد ما را تغيير و تبديل دهد تا سايرين تغيير .  باشيم"مقدس و بي عيب"ما برگزيده شده ايم تا )! 10: 2؛ 4: 1. افس. ك.ر(نيز هست 

تقدير و سرنوشت از پيش تعيين شده يك برتري و مزيت نيست بلكه مسئوليت بر اساس عهد مي . را ببينند و با ايمان به خدا در مسيح پاسخ دهند
  !ما نجات يافته ايم تا خدمت كنيم! باشد

و تأييد الهام ) 3: 4.  و كول19: 6. افس. ك.ر(دعايي براي شجاعت دائمي . اين يك مصدر معلوم است »به كالم تو سخن گويند« 29: 4
  ).17-15: 3.  تيموII. ك.ر(الهي است 

  
4 :29    

NASB »با اعتماد كامل«  
NKJV, NRSV, 

TEV  
  »با شهامت كامل«

NJB  »بدون ترس«  
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  )PARRESIA(شهامت /جرأت: عنوان خاص
ي معناي ضمني شهامت اين آزادي يا شهامت در سخن گفتن، اغلب دارا. است) rhesis ("سخن"و ) pan ("همه"      اين واژه يوناني تركيبي از 

  ).2: 2.  تساI؛ 13: 7يوحنا . ك.ر(در ميانه مخالفت يا عدم پذيرش بود 
: ؛ همچنين در نوشته هاي پولس4: 7يوحنا . ك.ر(اشاره به اعالم عمومي است )  بار بكار رفته13كه (      در نوشته هاي يوحنا، اكثر اوقات اين واژه 

  ).29، 25: 16؛ 14: 11؛ 24: 10يوحنا . ك.ر( است "روشن و واضح"اي ساده آن اما گاهي از اوقات معن). 15: 2. كول
و وعده هاي او سخن ها        در كتاب اعمال، رسوالن پيام خود درباره عيسي را به همان شيوه اي بيان مي كنند كه عيسي درباره پدر آسماني و نقشه

درخواست دعاي پولس نيز اين بود ). 31: 28؛ 26: 26؛ 8: 19؛ 26: 18؛ 3: 14؛ 46: 13؛ 28-27: 9؛ 31، 29، 13: 4؛ 29: 2اعمال . ك.ر(مي گفت 
  ).20: 1. فيل. ك.ر(و زندگي او انجيل باشد ) 2: 2.  تساI؛ 19: 6. افس. ك.ر(كه بتواند انجيل را با شهامت موعظه نمايد 

). 12-11: 3.  قرنII. ك.ر(ظه انجيل در عصر شرير حاضر را مي بخشيد       اميد به آخرت پولس در مسيح به او شهامت و اطمينان الزم براي موع
  ).4: 7.  قرنII. ك.ر(او يقين داشت كه پيروان عيسي به درستي رفتار مي كنند 

 گفتن با او در رساله به عبرانيان كاربرد منحصربه فردي از شهامت در مسيح براي نزديك شدن به خدا و سخن.       اين واژه جنبه ديگري نيز دارد
  !ايمانداران كامأل به صميميت با پدر از راه پسر پذيرفته شده اند). 35، 19: 10؛ 16: 4؛ 6: 3. عبر. ك.ر(وجود دارد 

  

عبارتي در تشبيه به انسان، كه خدا را در حال به ظهور درآوردن همدلي و  »جهت شفا دادنه به دراز كردن دست خود، ب« 30: 4
اين پيام اساسأ با پيامي كه آنها در تمامي طول عمرشان در كنيسه . ظهور آيات شيوه اي براي تأييد پيام انجيل بود. قدرتش توصيف مي كند
  .شنيده بودند تفاوت داشت

خدا اين شاهدان را با تظاهر فيزيكي ديگري از قدرت و حضور خود، درست  »ت آمدمكاني كه در آن جمع بودند به حرك« 31: 4
  .واژه به كار رفته در اينجا به معني وزش باد بر فراز يك كشتي بادباني است. مانند پنتيكاست، تشويق كرد

اين پر ). 52: 9: 13؛ 17: 9؛ 31، 8: 4؛ 4: 2. ك.ر(توجه داشته باشيد كه بار ديگر در اينجا همه پر شدند  » پر شدهالقدس روحهمه به « 
در كتاب اعمال هرگاه به زبانها اشاره مي .  استنشدههمچنين توجه داشته باشيد كه به زبانها اشاره . شدن به منظور اعالمت شجاعانه انجيل بود

 .مي شوديا جغرافيايي غالب / نژادي و-شود، معموأل در مضموني بشارتي است كه انجيل بر مرزهاي فرهنگي

  

بازتابي از يگانگي خداي تثليث بود ) 14: 1. ك.ر(روح اتحاد و يگانگي در ميان مومنين  »مومنين را يك دل و يك جان بود« 32: 4
  . به كار رفته است5- 4: 6.  براي انعكاس نخستين فرمان در تث30: 12همين واژگان در مرقس ). 6- 4: 4. افس. ك.ر(

  35-32: 4كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 33. بلكه همه در اموال يكديگر شريك بودنددانست؛  كس دارايي خود را از آن خود نمي  همة مؤمنان از دل و جان متّحد شده بودند و هيچ32 

كس در ميان ايشان محتاج   هيچ34. فرمود دادند و خدا بركت فراواني به آنها عطا مي رسوالن به رستاخيز عيسي خداوند با قدرتي عظيم شهادت مي
گذاشت و به اين ترتيب بين محتاجان به  سوالن مي و در اختيار ر35آورد  فروخت، پولش را مي اي داشت آن را مي زيرا هركس زميني يا خانه. نبود

  .شد نسبت احتياجشان تقسيم مي
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. اين نخستين تالش كليسا براي خدمت مالي بود. احساس و عملكرد آنان مانند يك خانواده بود »همه چيز را مشترك مي داشتند« 
انگيزه اصلي آن محبت و توجه بود نه طبقه بندي دولتي و . اين خدمت داوطلبانه و همه جانبه ارائه مي شد و اجباري در آن وجود نداشت

 !اجتماعي

 !عيسي زنده بود). 15. قرن1. ك.ر( حقيقت مركزي پيام آنان بود اين »شهادت مي دادند... به قيامت « 33: 4

. ؛ غال3: 15. روم. ك.ر(از نامه هاي پولس درمي يابيم كه بعدها اين كليسا بسيار فقير گرديد  »و فيضي عظيم بر همگي ايشان بود« 
توجه داشته باشيد كه فراواني و وفور بر همه آنان . داردارتباط زيادي با ماديات ن) 10: 10يوحنا . ك.ر(فيض عظيم، مانند حيات وافر ). 10: 2

 .اقتصادي قرار داشتند-بود، نه فقط بر رهبران، يا كساني كه داراي عطاياي خاص بودند و يا كساني در سطح خاص اجتماعي

. ك.ر(تيار نيازمندان قرار مي دادند آناني كه امكاناتي داشتند، آن را در اخ. اعضاي كليسا نسبت به همديگر احساس مسئوليت مي كردند 34: 4
 .اين كمونيسم نيست بلكه محبت در عمل مي باشد). 35آيه 

آنها وسايل و پول خود را پيش پاي . اين اصطالحي فرهنگي از بخشيدن چيزي به ديگري است »به قدمهاي رسوالن مي نهادند« 35: 4
 .هاده بودندرسوالن مي نهادند زيرا جان و زندگيشان را پيش پاي عيسي ن

 .فعل اخباري مجعول ناكامل است كه نشان دهنده عملي پيوسته در زمان گذشته مي باشد »تقسيم مي نمودند« 

 Klein, Blomberg, and Hubbard’s Introduction to كتاب 453-451در صفحه  »به هر يك به قدر احتياجش« 

Biblical Interpretation در بيانه ماركس دو نقل قول از كتاب اعمال وجود دارد، تفسير جالب توجهي وجود دارد كه :  
 29: 11 – "هر يك بر حسب مقدور خود"  .١

 "به هر يك بر حسب احتياجش" .٢

براي پشتيباني از چيزهايي استفاده كنند كه هرگز در آن مقدس  كتابمشكل تعبيري در اينجا وجود دارد كه مردمان زمان ما مي كوشند تا از 
را نمي توان به گونه اي معنا كرد كه نويسنده و خوانندگان اصلي و اوليه آن هرگز چنان معنايي برايش مقدس  كتاب.  نشده استعنوان يا شناخته
ما مي توانيم به شيوه هاي مختلف يك متن را در فرهنگ يا موقعيت خودمان به كار ببريم، ولي كاربرد مزبور مي بايست كامأل . قايل نبوده اند

  .و مقاصد بسياري به كار بردها  فقط داراي يك معناست كه مي توان آن را به شيوهمقدس  كتابهر متن . نظور اصلي نويسنده باشدوابسته به م

  
عهد عتيق كاهنان را از داشتن زمين منع مي كرد، اما صاحب منصبان رومي چيزهاي زيادي را در فلسطين  »از سبط الوي ... يوسف« 36: 4

  .عوض كرده بودند
به زبان آرامي، .  مي باشد"پسر تشويق" در زبان يوناني "برنابا"معني عمومي  »رسوالن او را برنابا يعني ابن الوعظ لقب دادند« 

اوسبيوس، مورخ كليساي اوليه، اظهار مي دارد كه او يكي از آن هفتاد . او دوست پولس و همراه بشارتي وي بود.  است"پسر نبوت"معني آن 
 .وده است ب10تن در لوقا 

  37-36: 4كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
آن را فروخت و پولش .  زميني داشت37ناميدند و از طايفة الوي و اهل قبرس بود   مثالً يوسف كه رسوالن او را برنابا يعني تشويق كننده مي36 
  . در اختيار رسوالن گذاشترا
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  برنابا: عنوان خاص
 خصوصيات .1

 )36: 4اعمال (متولد قبرس   .أ 

 )36: 4اعمال (از قبيله الوي   .ب 

 )23: 11؛ 36: 4اعمال  ( "موعظه/پسر تشويق"ملقب به   .ج 

 )22: 11اعمال (عضو كليساي اورشليم   .د 

 )1: 13اعمال (داراي عطاياي روحاني نبوت و تعليم   .ه 

 )14: 14مال اع(رسول خوانده مي شد   .و 

 خدمات .2

 در اورشليم  .أ 

 )37: 4اعمال (ملك خود را فروخت و همه پول آن را به رسوالن داد تا به نيازمندان كمك كنند  .١

 )22: 11اعمال (رهبر در كليساي اورشليم  .٢

 همراه پولس  .ب 

 ).24: 11اعمال (او يكي از نخستين كساني بود كه صحت ايمان آوردن پولس به مسيح را باور كرد  .١

 ).26-24: 11اعمال (يافتن پولس به ترسوس رفت و او را براي كمك در كليساي تازه تأسيس انطاكيه به آنجا برد براي  .٢

- 29: 11اعمال (كليساي انطاكيه برنابا و سولس را با هدايايشان به جهت نيازمندان كليساي اورشليم، به آنجا اعزام داشتند  .٣
30.( 

 )3-1: 13اعمال (تند برنابا و پولس به نخستين سفر بشارتي رف .۴

 )13: 13اعمال . ك.ر(، رهبر گروه بود اما اندكي بعد پولس به عنوان رهبر بازشناخته مي شد )موطن خود(برنابا در قبرس  .۵

، كه 15اعمال . ك.ر(آنان به منظور شرح و بيان مأموريت خود در ميان غيريهوديان، به كليساي اورشليم گزارش دادند  .۶
 ).شليم خوانده مي شددر آن زمان شوراي اور

 ثبت شده، 14-11: 2. برنابا و پولس نخستين بار در مورد قوانين خوراك يهوديان و شراكت با غير يهوديان چنانكه در غال .٧
 .به مخالفت با هم برخاستند

: 4. لكو. ك.ر(برنابا و پولس براي سفر دوم بشارتي برنامه ريزي مي كردند كه مجادله اي بينشان بر سر يوحنا مرقس  .٨
پولس از به همراه ). 13: 13اعمال . ك.ر(، پسرعموي برنابا درگرفت، كه ايشان را در سفر اول بشارتي ترك گفته بود )10

اين امر منجر به ). 41-36: 15اعمال . ك.ر(بردن وي در سفر دوم بشارتي امتناع ورزيد و لذا اين گروه از هم پاشيد 
 ).سيالس/رقس و پولسيوحنا م/برنابا(تشكيل دو گروه گرديد 

 ) اوسبيوس(سنت كليسا  .3

 ).20-1: 10لوقا . ك.ر(برنابا يكي از هفتاد فرستاده اعزامي عيسي بود   .أ 

 .او در جزيره موطن خود، قبرس به عنوان يك مسيحي شهيد شد  .ب 

 .ترتوليان مي گويد كه او كتاب عبرانيان را نگاشته است  .ج 
  .غيركانوني رساله برنابا را نوشته استكلمنت اسكندريه اظهار مي دارد كه برنابا كتاب   .د 

  



106 

امكان دارد كه اشاره به قطعه زميني براي كفن . اين عبارت معمول در زبان يوناني براي يك قطعه زمين نيست »زميني را كه داشت« 37: 4
  ).حسادت، دروغ و مرگ: يعني( نشان دهنده عوامل بالقوه ممكن براي سوءاستفاده از اين شيوه خدمت مالي است 5باب . و دفن باشد

 
  ايي براي بحث و تبادل نظرپرسشه

  
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما         كتاب حاضر،  يك تفسير 

  . مفسر بيندازيدنبايد اين بار را به گردن.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
  

اينها .         پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيد
  .به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

 اين حد خشمگين بودند؟صدوقيان چه كساني بودند؟ چرا تا  .١

 چيست؟) سنهدرين(شوراي عالي يهود  .٢

  در چيست؟118. اهميت مز .٣

  اينقدر اهميت دارد؟12چرا آيه  .۴

 ، اشاره به فردگرايي دارد يا به نقشه رهايي الهي؟ چرا؟28تقدير الهي در آيه  .۵

  الگويي براي كليسا قرار بدهد؟ 11: 5-32: 4آيا لوقا مي كوشد تا  .۶
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  5 فصل كارهاي رسوالن
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
  حيله حنانيا و سفيره  حنانيا و سفيره  شراكت در اموال  القدس دروغ به روح  حنانيا و سفيره

   )4 :32-5 :11(      
    4 :32-5 :6    
5 :1-11  5 :1-11    5 :1-6  5 :1-6  
    5 :7-11  5 :7-11  

5 :9-15  
5 :7-11  

قدرت ادامه دار در   يب و معجزاتعجا
  كليسا

دومين دستگيري 
  رسوالن

  وضعيت عمومي  معجزات و عجايب

5 :12-16  5 :12-16   16-12: 5  16-12: 5  الف12-21: 5 
بازداشت و رهايي   آزادي رسوالن    آزادي رسوالن زنداني  آزار رسوالن

  رسوالن
18-17: 5الف17-21: 5    17-21: 5  17-26: 5  

الف19-21: 5  
احضاريه براي حضور         

  شوراي عالي يهود در
بازجويي دوباره از   

  رسوالن
  26-ب21: 5  26-ب21: 5  26-ب21: 5

5 :27-32  5 :22-32  5 :27-32  5 :27-28  5 :27-33  
    32-29: 5  غماالئيل  نصيحت غماالئيل  
  پادرمياني غماالئيل  الف39-33: 5  الف33-39: 5  33-42: 5  33-42: 5
  الف34-39: 5        
  41-ب39: 5  42-ب39: 5  42-ب39: 5    
        5 :42  

  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 
  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف

بايد در پرتو نوري كه هر يك از ما . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 
نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم

  .بيندازيدمقدس  كتاب
. مقايسه نماييدمقدس  كتابمه نوين  ترج5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد

هر پاراگراف يك و تنها . پاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشد
  .يك موضوع اصلي دارد

 پاراگراف اول .1
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  شخصيت شرارت : عنوان خاص
  :اين موضوع از جهات مختلف زير، موضوع دشواري است

، به بشريت انتخابي ديگر YHWHق نشاني از يك دشمن كبير نيكويي ندارد، بلكه آشكار مي سازد كه يكي از خدمتگزاران عهد عتي .١
 .ارائه داد و همواره مدعي نوع بشر به سبب نادرستي و بي عدالتي اوست

تحت نفوذ مذهب پارسيان ) انونيغيرك(ديدگاه دشمن بزرگ شخصي خدا در ادبيات و نوشته هاي دوران مياني عهد عتيق و عهد جديد  .٢
 .اين امر به نوبه خود بر علماي يهودي تأثير زيادي گذاشت.شكل گرفت) زرتشتيگري(

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4

 ها مطالعة واژگان و عبارت

  

  ." فياض استYHWH" يا " با فيض خود عطا كرده استYHWH" نامي عبري به معني »حنانيا« 1: 5

 .هر دوي ايشان ايماندار بودند. "زيبا"نامي آرامي به معني . همسر حنانيا »سفيره« 

 F. F. Bruce. ر رفته است براي توصيف گناه عخان به كا1: 7 يوشع هفتاددر ترجمه ) nosphizomai(همين واژه  »نگه داشت« 2: 5
اين گناه . چنين اظهار مي دارد كه حنانيا براي كليساي اوليه همان نقشي را داشت كه عخان براي پيروزمندي اسرائيل در سرزمين وعده ايفا كرد

 .ن دزدي مي كنند نيز درمورد غالماني كه از اربابانشا10: 2واژه مزبور در تيطس . بالقوه مي توانست به تمامي كليسا صدمه بزند

اين زوج آزادي فروش يا .  بود37: 4اين تقليدي مضحك از كار برنابا در  »قدري از آن را آورده، نزد قدمهاي رسوالن نهاد« 
اما . آنان مي توانستد آزادانه بخشي از آن يا همه مبلغ را به كار خداوند اختصاص دهند). 4آيه. ك.ر(عدم فروش ملك شخصيشان را داشتند 

. ك.ر(انگيزه آنان و رياكاريشان پرده از قلب ايشان برداشت . نداشتند بخشي از مبلغ فروش را بدهند و مدعي شوند كه همه آن را داده اندحق 
: 1ال ؛ اعم15: 16؛ لوقا 10: 17. ؛ ارم2: 21؛ امثال 9: 28.  تواI؛ 39: 8.  پادI؛ 7: 16.  سموI. ك.ر(خدا به دل مي نگرد ). 14: 21ج؛ لوقا 4آيه 
  ).27: 8. ؛ روم24
 3- 2: 2. در افس. دهد اين آيه حضور دو نيروي روحاني را كه در جهان ما و زندگيمان فعال هستند، نشان مي »القدس روح ... شيطان« 3: 5

  . كرده مانفس سقوط) 3(كننده شخصي؛ و  وسوسه) 2(كرده؛  نظام جهاني سقوط) 1: (كند به سه دشمن انسانيت پس از پيدايش اشاره مي

  6-1: 5كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 و با اطّالع زن خود مبلغي از پول آن را نگه داشت و بقية را آورد و در 2 اما شخصي به نام حنانيا با همسر خود سفيره قطعة زميني را فروخت 1 

القدس دروغ بگويي و مقداري از پول  طور تسليم شيطان شدي تا او تو را وادار كند به روح انيا، چرا ايناي حن«:  پطرس گفت3. اختيار رسوالن نهاد
 آيا وقتي آن را فروختي باز هم در اختيارت نبود؟ چطور شد كه فكر چنين كاري 4زمينت را نگاه داري؟ آيا وقتي آن را داشتي مال خودت نبود؟ 

كه حنانيا اين سخنان را شنيد به زمين افتاد و جان سپرد و همة آناني كه اين را شنيدند   همين5» .اي دا دروغ گفتهكردي؟ تو نه به انسان، بلكه به خ
  . آنگاه جوانان آمدند و او را كفن كرده به خاك سپردند6. بسيار ترسيدند
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 .عهد جديد، موضوعات عهد عتيق را در مواردي منتخب، با شدت تكان دهنده اي نشو و نما مي دهد .٣
بدين معني كه هر كتاب و نويسنده و سبكي را بطور (ه و بررسي قرار دهد را مورد مطالعمقدس  كتاباگر كسي بخواهد شرارت از ديدگاه الهيات   

  .، ديدگاههاي بسيار متفاوتي از شرارت آشكار مي گردد)جداگانه بررسي و مطلب بندي كند
ي آوريم، آنگاه اين نشو و اما در صورتي كه براي مطالعه درباره شر و پليدي به كتابهاي غير كتاب مقدسي يا كتابهاي اديان جهان يا مذاهب شرق رو  

  . نماي عهد جديد در سايه دوگانه پرستي ايرانيان باستان و روح گرايي يونانيان و روميان قرار مي گيرد
. مباشد، آنگاه نشو و نماي اين موضوع در عهد جديد را مي بايست به عنوان مكاشفه پيش رونده الهي بپذيريمقدس  كتاباگر فرض اوليه ما اقتدار الهي   

اين موضوع يقينأ در حوزه . در تعيين ديدگاه كتاب مقدسي بايستند) مانند دانته و ميلتون(مسيحيان بايد در برابر اعمال نفوذ فولكلور يهود و نيز ادبيات غرب 
 كشف نكند اما شكست هزيمتش را خدا چنين اراده كرده است كه تمامي جوانب شرارت، خاستگاه آن و مقصودش را. مكاشفه اي داراي رمز و راز و ابهام است

  !مكشوف ساخته است
  :در عهد عتيق، به نظر مي رسد كه واژه شيطان يا مدعي به سه گروه متمايز از همديگر مربوط باشد  
 )6: 109. ؛ مز25، 23، 14: 11.  پادI؛ 22: 19.  سموII؛ 4: 29.  سموI(مدعيان انساني  .١
 )1: 3. ؛ زكر23-22: 22. اعد(فرشتگان مدعي  .٢
 )2: 13. ؛ زكر21: 22.  پادI؛ 1: 21.  تواI(مدعيان شيطاني  .٣
و حتي مدتي ) 3: 31 خنوخ II؛ 24-23: 2كتاب حكمت . ك.ر( به عنوان شيطان معرفي مي شود 3. مدتي بعد، در دوران ميان دو عهد است كه مار پيدا  

، به عنوان فرشتگان 6: 54 خنوخ I نيز در 6.  در پيد"پسران خدا"). الفSanh. 29ب و Sot 9. ك.ر(بعد اين امر مورد اعتناي علماي ديني يهود نيز مي گردد 
.  قرنIIدر عهد جديد در . اشاره من به اين امر به منظور حمايت از دقت الهياتي آن نيست بلكه مي خواهم نشو و نماي آن الهيات را نشان بدهم. تلقي مي گردند

  .نسبت داده مي شود) يعني شيطان(تيقي به فرشتگان و به شرارتي داراي شخصيت ، اين عملكردهاي عهد ع9: 12. ؛ مكا3: 11
يكي از داليل اين امر اعتقاد قوي . تا حدودي ناممكن است) بر اساس ديدگاههاي مختلف(منشأ شخصيت بخشي به شرارت در عهد عتيق بسيار مشكل و   

 نسبت داده مي شد تا وحدانيت و YHWHعلت همه چيز به ). 6: 3؛ عاموس 7: 45. ؛ اش14: 7؛ جامعه 22-20: 22.  پادI. ك.ر(اسرائيل به وحدانيت خداست 
  ). 22، 21، 18، 14، 6-5: 45؛ 24، 8، 6: 44؛ 11: 43. اش. ك.ر(برتري او نشان داده شود 

. ؛ حزق14. اش) 2(ياد مي شود، يا ) ني فرشتگانيع ("پسران خدا" كه در آن به شيطان به عنوان يكي از 2-1ايوب ) 1(منابع ممكن اطالعات متمركزند بر   
من نسبت به اين ). 6: 3.  تيموI. ك.ر(براي به تصوير كشيدن غرور شيطان مورد استفاده قرار مي گيرند ) بابل وصور( كه در آنها شاهان متكبر خاور نزديك 28

و پادشاه ) 16-12: 28. حز. ك.ر(فاده كرده پادشاه صور را به شيطان تشبيه مي كند حزقيال از استعارات موجود در باغ عدن است. ديدگاه، احساسات متفاوتي دارم
 به توصيف يك عناد مربوط به فرشتگان 14-12 خصوصأ آيات 14. اما به نظر مي رسد كه اش). 31. حز(مصر را نيز به درخت معرفت نيك و بد تشبيه مي نمايد 

ما . ت مشخص و منشأ شيطان را به ما آشكار سازد، اين طريق و مكاني بسيار معوج براي منظور مورد نظر استاگر خدا مي خواست ذا. به سبب غرور مي پردازد
بايد در برابر اين تمايل الهيات نظام مند كه قسمتهاي كوچك و مبهم گوناگون از عهد عتيق و عهد جديد، نويسندگان، كتاب و سبكهاي مختلف را در هم مي 

  .نوان تكه هاي يك معماي تصويري الهي معرفي نمايد، اجتناب كنيمآميزد تا آنها را به ع
بيان ]) 776-770صفحه  (16و ) 763-748صفحه  (13، جلد دوم، ضميمه هاي The Life and Times of Jesus the Messiah(آلفرد ادرشايم   

معلمان يهود منبع خوبي براي دريافت حقيقت . ات مربوط به ديوها قرار داشتمي دارد كه علماي دين يهود بسيار تحت تأثير دوگانه پرستي ايران باستان و تفكر
به اعتقاد من ديدگاه علماي دين يهود مبني بر واسطه گري و مخالفت فرشتگان در دادن . عيسي اساسأ از تعليمات كنيسه اي دوري مي گزيند. در اين زمينه نيستند

دو خداي بزرگ ايرانيان باستان .  و نوع بشر مي باشدYHWHدگاه وجود فرشته اي كبير است كه دشمن شريعت به موسي در كوه سينا راهگشاي ايجاد دي
 و YHWH، كه خداي نيكي و خداي شر بودند و اين ديدگاه علماي دين يهود به دوگانه باوري محدود يهوديان درمورد اهورامزدا و اهريمنيعني ) زرتشتيان(

  .شيطان انجاميد
ن گفت كه در عهد جديد مكاشفه پيش رونده اي در مورد شرارت وجود دارد، اما نه با شرح و جزئياتي كه معلمان يهود اعالم مي به يقين مي توا  

آنچه بيان . سقوط شيطان ضرورتي منطقي مي باشد، اما جزئيات آن ارائه نشده است.  است"جنگ در آسمان"يك نمونه خوب از تفاوت ميان اين دو . كردند
هرچند شيطان مغلوب مي شود و به زمين تبعيد مي گردد، اما همچنان به عنوان ). 13-12، 7، 4: 12. مكا. ك.ر(در سبكي مكاشفه اي پوشيده مانده است شده نيز 

  ).20: 1.  تيموI؛ 5: 5.  قرنI؛ 32-31: 22؛ لوقا 1: 4متي . ك.ر( عمل مي كند YHWHيكي از خدمتگزاران 
نيروي شخصي وسوسه و شرارت وجود دارند، اما همچنان فقط يك خدا هست و انسانها نيز . اويمان را محدود كنيمما بايد در اين زمينه، كنجك  

پيروزي تنها در خداي تثليث و از راه او بدست مي آيد و . جنگي روحاني، چه پيش و چه پس از نجات وجود دارد. همچنان مسئول گزينشهايشان باقي مي مانند
  !شرارت مغلوب شده است و از ميان برداشته خواهد شد. دپايدار باقي مي مان
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  انجام مراسم تدفين: عنوان خاص
 بين النهرين .1

 .ك تدفين مناسب براي داشتن زندگي خوش پس از مرگ، اهميت زيادي داشتي  .أ 

 ."زمين جسد تو را پس بزند": نمونه اي از يك لعنت بين النهريني چنين است  .ب 
 

 عهد عتيق .2

 ).3: 6جامعه . ك.ر(هميت داشت تدفين مناسب بسيار ا  .أ 

 ). توجه كنيد23: 21.  و به تث19: 35.  و راحيل در پيد23. سارا در پيد. ك.ر(تدفين ميت به سرعت زياد انجام مي شد   .ب 

ما از ! پر شدن مستلزم همكاري است). 18: 5. افس. ك.ر( به كار رفته القدس روحاين همان واژه اي است كه براي  »پر ساخته است« 
 Threeپيشنهاد مي كنم به كتاب ). 6-3: 22لوقا . ك.ر(شيطان در اين ميان دخيل است، اما مسئوليت با خودمان مي باشد ! چيزي پر هستيم

Crucial Questions about Spititual Warfare, by Clinton E. Arnoldاين پر شدن همچنين گواهي بر نفوذ .  مراجعه كنيد
 . مراجعه نماييد10: 3 و 4: 2به يادداشتهاي ). 19-18: 5 يوحنا I. ك.ر(شيطاني در زندگي ايمانداران است 

از لحاظ الهياتي .  را فريب مي دادندالقدس روحگفتند، ولي در واقع آنان به پطرس و كليسا دروغ  » را فريب دهيالقدس روحتا « 
پولس ايمانداران را مورد ). 4: 9اعمال . ك.ر ("چرا بر من جفا مي كني؟": اين جمله مشابه سوالي است كه عيسي از پولس در راه دمشق پرسيد

اين سخن بايد .  نسبت به خود گرفتالقدس روح نيز دروغ آنان را آزار و جفا قرار مي داد، ولي عيسي آن را به خود گرفت چنانكه در اينجا
 .كالمي هشداردهنده به ايمانداران امروز تلقي شود

نه به اين دليل كه آنان بخشي از آن مبلغ را نگاه داشتند بلكه بخاطر آنكه دروغ گفتند تا خود  »به انسان دروغ نگفتي بلكه به خدا« 4: 5
توجه داشته . وجه كنيد كه حتي عملي مهربانانه و بخششگرانه كه با نيت بد انجام شود، يك گناه محسوب مي شودت. را روحاني نشان بدهند

 . در اينجا خدا خوانده شده است3 مورد اشاره در آيه القدس روحباشيد كه 

 در 7: 21. ؛ حزق2: 4. اورد. ك.ر(در جهان باستان، آخرين نفس شخص گواه بر جدا شدن روح او بود  »افتاده، جان بداد« 5: 5 
اين نمونه اي از داوري در ). 23: 12؛ 10، 4: 5. ك.ر(اين اصطالح نادر، در عهد جديد فقط در كتاب اعمال بكار رفته است ). هفتادترجمه 

ه قيمت جان تمام مي شود گناه در پيشگاه خدا بسيار جدي است و ب.  مي باشد10. زمان وقوع است و مشابه داوري خدا بر پسران هارون در الو
 ).20، 4: 18. ؛ حز6: 14.  پادII. ك.ر(

اين واقعه با مرگ ناداب . احتماأل هدف از اين داوري در زمان وقوع نيز همين بوده است »مستولي گشت ...خوفي شديد بر همه « 
 اين امكان 17- 16: 5 يوحنا I و 20: 5؛ يعقوب 30: 11.  قرنIبر اساس .  در عهد عتيق قابل قياس است6.  سموII و عزّه در 10. و ابيهو در الو

و ) فراباشي(نگاه داشتن تعادل ميان قدوسيت خدا . وجود دارد كه مرگ زودهنگام برخي از ايمانداران را نتيجه ارتكاب برخي از گناهان بدانيم
  .كار دشواري است) حضور فراگير(پدر بودن خدا 

مردگان را ) 29: 104؛ 14: 103. مز. ك.ر (19: 3. ، احتماأل به دليل پيد)مانند زمان حاضر(يالدي هوديان قرن اول مي »دفن نمودند« 6: 5
  .ميت را بايد به سرعت، معموأل در ظرف يك روز، دفن مي كردند. موميايي نمي كردند

  .ار نشدبه خاطر گناه و اهانت انجام شده هيچگونه مراسم يادبود يا مراسم ديگر مسيحي براي حنانيا برگز  
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 .تدفين نامناسب نشانه اي از مردوديت و گناه بود  .ج

 26: 28تثنيه  .١

 2: 14اشعيا  .٢

 19: 22؛ 2: 8ارميا  .٣

 .بره يا مغاره اي خانوادگي در محدوده خانه شخص انجام مي شددر صورت امكان، جسد ميت در مق  .د 

؛ 19: 3. پيد: مثال(انسان از خاك گرفته شده و مي بايد به خاك بازگردد . جسد مردگان هرگز مانند مصريان موميايي نمي شد  .ه 
 ).29: 104؛ 14: 103. مز

د و لمس نمودن آن با درنظر داشتن نجاست در اثر در يهوديت علماي ديني، برقرار كردن تعادل ميان احترام گذاشتن به جس  .و 
 .تماس با جسد مردگان، كار دشواري بود

 
 عهد جديد .3

يهوديان اغلب سه روز مقبره . تدفين به سرعت، يعني به طور معمول در ظرف بيست و چهار ساعت، پس از مرگ انجام مي شد  .أ 
 ).39: 11يوحنا . ك.ر(ر ظرف اين مدت زماني بازگردد را تحت نظر داشتند، زيرا معتقد بودند كه جان مرده ممكن است د

 ).40-39: 19؛ 44: 11يوحنا . ك.ر(تدفين شامل تميز كردن و پيچيدن جسد با عطريات و كفن بود   .ب 

  .تمايزي ميان روند تدفين يا قرار دادن اشياء درون مقبره بين يهوديان و مسيحيان فلسطين قرن اول ميالدي وجود نداشت  .ج 

  واژگان يوناني براي آزمايش و معاني آنها: عنوان خاص
  .دو واژه يوناني به معناي آزمايش كسي با قصد مشخص هستند

 Dokimazo-, dokimion, dokimasia  .أ 
آتش، .  به وسيلة آتش است)شخصي: يا به طور استعاري( براي آزمايش خلوص چيزي (metallurgy)اين واژه در اصطالحات فلزشناسي 

  اين فرايند فيزيكي تمثيلي قدرتمند از آزمايش ديگران توسط خدا و).عمل پااليش(سوزاندسازد و ناخالصي آن را مي فلز واقعي را آشكار  مي

  

 

مشخصه نوشته هاي لوقا، توجه به جزئيات . اين هشياري نشانگر زنده بودن اين واقعه در نظر يك شاهد عيني است »تخمينأ سه ساعت« 7: 5
  .اين امر سبك و روشهاي تحقيق وي را منعكس مي سازد. است

  !دروغ و تظاهر همچنان ادامه دارد 8: 5

آزمايش "واژه مورد استفاده در اينجا اشاره ضمني دارد بر . اي اشاره به آزمايش مورد استفاده قرار گرفته انددو واژه يوناني بر »آزمايش« 9: 5
 هشدار داده مي شود YHWHآزمايش / كه در آنها نسبت به وسوسه16: 6.  و تث2: 17. اين احتماأل بازتابي است از خرو. "با نظري بر هالكت

  ).56و41و 18: 78. مز. ك.ر(

  11-7: 5كارهاي رسوالن : اي عصر جديدمتن مژده بر
بگو ببينم آيا زمين را به همين مبلغ «:  پطرس از او پرسيد8.  پس از سه ساعت همسرش بدون اينكه از جريان آگاه شده باشد وارد شد7 

كه شوهرت را  ماييد؟ كسانيچرا هر دو همدست شديد كه روح خداوند را بياز«:  پطرس به او گفت9» .آري به همين مبلغ«: زن گفت» فروختيد؟
جوانان كه وارد .  در همان لحظه او پيش پاهاي پطرس افتاد و جان داد10» .اند هم اكنون در آستانة در هستند و تو را هم خواهند برد دفن كرده

  .ين ماجرا را شنيدند چيره شدكه ا  ترس عظيمي بر همة كليسا و كساني11.شدند او را مرده يافتند و جسدش را بردند و پيش شوهرش دفن كردند
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  .اين واژه فقط به جنبه مثبت آزمايش با ديدگاهي پذيرشگرانه به كار مي رود. يا انسانهاست/يا شيطان و
  : جديد از اين واژه براي آزمايش موارد زير استفاده مي شوددر عهد

 19: 14گاوها، لوقا  .١

 28: 11.  قرنIخودمان،  .٢

 3: 1ايمان ما، يعقوب  .٣

 0: 3. حتي خدا، عبرا .۴

). 7: 1 . پطرI؛ 27: 2. ؛ فيل3: 13؛ 18: 10.  قرنII؛ 10: 16؛ 22: 14؛ 28: 1. روم. ك.ر(برون داد اينگونه آزمايشها مثبت تلقي مي شود 
  :بنابراين، اصطالح مزبور بيانگر آن است كه در شخص مورد آزمايش، وجود صفات زيرا تثبيت مي شد

 شايستگي .١

 نيكي .٢

 اصالت .٣

 ارزشمندي .۴

 قابل احترام بودن .۵
 Peirazo-, peirasmus  .ب 

ه با وسوسه عيسي در بيابان اغلب از آن در رابط. اين واژه حاوي معناي تحت آزمايش قرار گرفتن به منظور يافتن خطا يا مردوديت است
  .استفاده مي شود

: 2. ؛ عبر38: 4؛ لوقا 13: 1؛ مرقس 18: 22؛ 3: 19؛ 1: 16؛ 1: 4متي . ك.ر(اين واژه تالش براي به دام انداختن عيسي را مي رساند  .١
18.( 

    . به كار رفته است5: 3.  تساI؛3 :4 به عنوان يكي از عناوين شيطان در متي )-peirazo(اين واژه  .٢

واژه مزبور نشان دهنده تالش براي ). 12: 4؛ لوقا 7: 14متي . ك.ر(عيسي از اين واژه براي آزمايش نكردن خدا استفاده مي كند  .٣
 ). 29: 11. ؛ عبر21: 20؛ 20: 9اعمال . ك.ر(چيزي مردود است 

: 2. ؛ عبر5: 3.  تساI؛ 1: 6. ؛ غال13، 9: 10؛ 5: 7.  قرنI. ك.ر(از آن در ارتباط با وسوسه و آزمايش ايمانداران استفاده شده است  .٤
  ).9: 2.  پطرII؛ 12: 4.  پطرI؛ 14، 13، 2: 1؛ يعقوب 18

مشخص نيست كه اين .  تفاوت دارد10 در آيه neanikoi با واژه 6در آيه ) neo-teroi ("جوانان"واژه مورد استفاده براي توصيف  10: 5
هر دو واژه يوناني از يك ريشه هستند . فقط واژگان مترادف مختلف نويسنده هستند يا منظور دو گروه متفاوت جوانان در كليسا بوده است

)neos.(  

 بارها به همين معنا استفاده مي كند phobosلوقا از واژه رايج  » آناني را كه اين را شنيدند، فرو گرفتةهم...  خوفي شديد« 11: 5
بار معني آن براي ايمانداران وجود احترام، عزت و شگفتي است اما براي بي ايمانان حاوي ترس، ). 17: 19؛ اعمال 37: 3؛ 69: 1لوقا . ك.ر(

  ).31: 10. ؛ عبر5-4: 12لوقا . ك.ر( است وحشت و شوم بودن

 نيز مورد اشاره قرار 47: 2اين نخستين باري است كه از واژه كليسا در كتاب اعمال استفاده شده است، هرچند به نوعي در متن  »كليسا« 
؛ بنابراين، واژه مزبور حاوي معناي  است"فراخوانده" و "از"ريشه آن از تركيب دو واژه به معني .  استekklesiaاين واژه يوناني . مي گيرد

و بخاطر ) 41، 39، 32: 19اعمال . ك.ر(كليساي اوليه اين واژه را از مورد استفاده غيرمذهبي آن برگرفت . فراخواندن الهي افراد به جدايي است
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آنان از اين واژه براي خودشان به .  برگزيد، واژه مورد نظر را)4: 20؛ 16:3. اعد. ك.ر( اسرائيل "جماعت" از آن براي هفتاداستفاده ترجمه 
، و )6: 1. ؛ مكا9، 5: 2.  پطرI؛ 16: 6. ؛ غال29-28: 2. روم. ك.ر(آنها اسرائيل جديد . عنوان ادامه قوم خدا در عهد جديد استفاده مي كردند

 ).6- 5: 19. ؛ خرو3: 12؛ 15: 3. پيد. ك.ر(تحقق كار جهاني خدا بودند 

  ).35-32: 4 و 47- 43: 2. ك.ر(كوتاه كه از مشخصات متمايز كتاب اعمال است خالصه اي  12-16: 5

 2اين دو واژه در نقل قول پطرس از يوئيل . ناكامل) ولي در معنا، معلوم(ك وجه وصفي مجهول ي »عجايب و نشانه هاي بي شمار« 12: 5
به ياد داشته باشيد ). 20: 15؛ 3: 14؛ 36: 7؛ 8: 6؛ 12: 5؛ 30: 4؛ 43: 2. ك.ر(معجزات به طور مكرر به ظهور مي رسيد .  آمده اند19: 2در اعمال 

، ولي روشي براي تأييد پيام مسيحي بوده و )9: 2.  تساII؛ و 24: 24متي . ك.ر(كه معجزات به خودي خود نشانه اي از حضور الوهيت نيستند 
  .هست

 . را مالحظه كنيد14: 1ادداشت ي »همه به يكدل« 

عيسي نيز اغلب در آنجا تعليم مي داد . ايواني سرگشاده در ميان محوطه معبد، در طول ديوار شرقي صحن امتها بود »ايوان سليمان« 
 .آنجا محل دستگيري اول پطرس و يوحنا بود). 23: 10يوحنا . ك.ر(

 
5 :13    

NASB »ديگران جرأت نداشتند به ايشان ملحق شوند.«  
NKJV, NRSV  »ايشان بپيوندندديگران جرأت نداشتند به .«  

TEV »كرد با آنان همنشين شود كس خارج از جمع خودشان جرأت نمي هيچ.«  
NJB  »هيچ كس ديگر جرأت نداشت به ايشان بپيوندد.«  

در اين متن از گروههاي مختلفي نام برده شده .  به كار رفته است"ترس"عبارت غير معمول كه به نظر مي رسد براي توصيف جنبه منفي 
يعني (يا تأييد ايمان به مسيح ) 7 و 6 و احتماأل 5شماره . ك.ر(براي اكثر آنها، اين وقايع منجر به ايمان به مسيح ). 16-12آيات . ك.ر(است 
  .گرديد) 3گروه 
 12رسوالن، آيه  .١

 13، 12قوم، آيات  .٢

 12، آيه )يعني كساني كه به يكدل در ايوان سليمان بودند(ايمانداران  .٣

 13، آيه )ان يهوديعني رهبر(سايرين  .۴

 14نوايمانان، آيه  .۵

  16-12: 5كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
كس خارج از   هيچ13. شدند دادند و با وحدت نظر در ايوان سليمان جمع مي شماري در ميان قوم انجام مي هاي بي  رسوالن عجايب و نشانه12 

 ولي بيش از پيش مردان و زنهاي بسياري به 14. كردند كرد با آنان همنشين شود، اما مردم عموماً از ايشان تعريف مي جمع خودشان جرأت نمي
را بر بستر و تشك آوردند و آنان  ها مي  كار به جايي رسيد كه مردم، بيماران خود را در كوچه15. خداوند ايمان آوردند و به ايشان پيوستند

 عدة زيادي از شهرهاي اطراف اورشليم آمدند و 16. گذشت الاقل ساية او بر بعضي از آنان بيفتد كه پطرس از آنجا مي خوابانيدند تا وقتي مي
 .بودند آورده و همه شفا يافتندبيماران و كساني را كه گرفتار ارواح پليد مي
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 15بيماران اورشليم، آيه  .۶

 16بيماران و گرفتاران ارواح پليد از شهرهاي اطراف، آيه  .٧

در . لوقا اغلب از اين واژه استفاده مي كند، ولي در مفاهيم گوناگون.  است"چسبيدن" در اصل به معني "ملحق شدن"مصدر مياني حال 
  .، نپيوستند)يعني ايمانداران به عيسي به عنوان مسيح موعود(امر اشاره دارد كه ايشان به آن گروه جديد اينجا واژه مزبور به اين 

  . را مالحظه كنيد40: 2عنوان خاص . ك وجه وصفي معلوم زمان حال كه اشاره به عملي مداوم و پيوسته داردي »ايمانداران« 14: 5
  

5 :14    
NASB, TEV, 

NJB, NIV 
  »در خداوند«

NKJV, NRSV  »به خداوند«  
  

به اعتقاد من اين . تلقي نمود) "در"(يا حالت مكاني ) "به"(را مي توان به عنوان حالت مفعولي ) در نظام هشت موردي(اين شكل دستوري 
  !ما از آن او هستيم و او از آن ماست. روشي براي نشان دادن اين امر است كه ايمانداران متعلق به خداوندند

: 2. ك.ر(لوقا اغلب از عبارات خالصه كننده در مورد رشد كليسا استفاده مي كند  »به ايشان پيوستند ... بسياري ... يشبيش از پ« 
  ).20: 19؛ 5: 16؛ 24: 12؛ 31: 9؛ 7: 6؛ 14: 5؛ 47

پطرس .  رايج بودمعجزات در اين مرحله به عنوان شيوه اي براي تأييد انجيل » اوة الاقل ساي،گذشت مي ... وقتي پطرس« 15: 5
  ).12: 19. ك.ر(همين شكل از تأييد بوسيله شفاها در مورد پولس نيز رخ مي داد . سخنگوي مشهود رسوالن بود

  :ما به عنوان مفسرين بايد به ياد داشته باشيم كه اين نشانه هاي معجزه آسا به اين منظور انجام مي شدند كه  
 همدردي خدا را نشان دهند .١

 شكار سازندحقيقت انجيل را آ .٢

 رهبران خوانده شده خدا را هويدا كنند .٣

اينكه خدا در آنجا آنها را به ظهور آورد، به خودي خود به معني . در فرهنگي خاص و براي منظوري مشخص اعطا مي شدندها  اين نشانه
بدان معنا نيست كه خدا در همه اعصار فعال نمي اين . را به ظهور مي آوردها  آن نيست كه او در هر دوره از تاريخ و در همه فرهنگها همين نشانه

معجزات ادامه دارند، اما نجات گناهكاران بايد ! اش كمتر است، بلكه هدف اين استكه قوم خدا به ايمان گام بردارند نه به ديدارباشد يا همدردي
  !بزرگترين هدف باشد، نه شفاي جسماني كساني كه به هر تقدير خواهند مرد

شخصيت، قدرت، همدردي و اشتياق او براي نجات همگان همچنان باقي است، اما . ين مي آيد كه خدا تغييري نكرده استبه نظر من چن
  : نظري الهياتي به تاريخ نشان مي دهد كه دو دوره اصلي از نشانه هاي بارز ماوراءطبيعي از سوي خدا و نيز شيطان وجود داشته است

 شكيل كليساي اوليهحول و حوش زمان جسم گيري مسيح و ت .١

 پيش از وقايع زمان آخر هنگامي كه ايمانداران تحت آزار سخت قرار بگيرند .٢

  : نقل قول مي كنم62، جلد سوم، صفحه A. T. Robertson, Word Pictures in the New Testamentدر زير از 
) 5: 9؛ يوحنا 56: 6؛ مرقس 20: 9متي ( موارد انجيل اين درست مانند ساير. البته در سايه پطرس هيچگونه قدرت يا فضيلتي وجود نداشت"

خدا حتي به ايمان خرافاتي نيز در صورتي كه نشانگر ايمان . ايمان همراه با خرافات بود)  12: 19اعمال (و نيز استفاده از دستمال پولس 
  ".تعداد اندكي از مردم كامأل فارق از خرافات هستند. واقعي باشد، احترام مي گذارد
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 ديوزدگي: عنوان خاص
  

آنها براي نيروهاي طبيعي، اشياءطبيعي و خصيصه هاي ويژه انساني قائل . د به عالم ارواح و تجسم ارواح مردگان بودندمردم باستان معتق  .أ 
 .زندگي در پرتو اندركنش اين نهادهاي روحاني با نوع بشر تعريف مي شود. به شخصيت بودند

چه از نوع (خدايان فرودست يا نيمه خدا ) genii: هاجن(معموأل ديوها . اين شخصيت بخشي تبديل به پرستش خدايان متعدد گرديد  .ب 
 .بودند كه زندگي فردي انسانها را تحت فشار قرار مي دادند) خوب و چه بد

 بين النهرين، آشفتگي و كشمكش و ناسازگاري .١

 مصر، نظم و كارآيي .٢

  92-67. ، ص، چاپ پنجمW. F. Albright’s Archaeology and the Religion of Israel: به. ك.كنعان، ر .٣

به عامل شفاها اشاره (اين يك فعل اخباري مجهول ناكامل است كه بيان مي دارد يكايك ايشان شفا يافتند  »جميع ايشان شفا يافتند« 16: 5
  !، يكي بعد از ديگري تا اينكه ديگر كسي باقي نماند) استالقدس روحنشده اما احتماأل منظور 

؟ عيسي ايمان مطالبه مي كرد يا از شفا به منظور )يعني هر يك از ايشان(لقي كرد آيا بايد آن را تحت اللفظي ت. اين عبارت خالصه است
  .دليلي براي گوش سپردن جمعيت، استفاده مي كرد) 2(تربيت رسوالن يا ) 1(

مان يعني به مسيح اي( نيافتند "نجات"از نظر من موضوع تكان دهنده اين است كه همه كساني كه در عهد جديد شفا يافتند، همزمان 
معجزات فقط هنگامي حقيقتأ ياري دهنده اند كه . شفاي جسماني جايگزيني ناچيز براي نجات روحاني است). نياوردند و حيات جاوداني نيافتند

 امر خدا اغلب مداخله نمي كند، اما اين. اتفاقات بد رخ مي دهند. همه انسانها در جهاني سقوط كرده زندگي مي كنند. ما را با خدا آشتي بدهند
مراقب باشيد كه از خدا مطالبه عملي معجزه آسا در هر اتفاقي كه در اين عصر پليد حاضر رخ مي دهد، . دليل عدم محبت و توجه او نيست

  .او قادر مطلق است و ما نمي دانيم در هر شرايط خاص چه چيزهايي در پشت پرده است. ننماييد
  : درباره پولس و شفاي جسمي بياورم20: 4.  تيموIIخود را از در اينجا مي خواهم بخشي از يادداشتهاي تفسيري 

يكي از سئوالهايي كه همه ايمانداران درباره اش . الهاي زيادي وجود دارد كه ما حتمأ مي خواهيم از نويسندگان عهد جديد بپرسيمؤس"
 و نيز 10-7: 12.  قرنII شفا بدهد، اما اينجا و در پولس مي تواند) 9-7: 28؛ 12: 19. ك.ر(در اعمال . مي انديشند درباره شفاي جسمي است

چرا برخي از مردم شفا مي يابند و برخي نه؟ آيا پنجره زماني خاصي براي شفا يافتن .  به نظر مي رسد كه او توانايي آن را ندارد30-25: 2. فيل
  وجود دارد كه اكنون ديگر بسته شده است؟

يمان دارم كه هم شفاهاي جسمي و نيز روحي بخشيده و همچنان مي بخشد، اما چرا اين ديدگاه من يقينأ به پدري ماوراءطبيعي و رحيم ا
شفا به نظر مي رسد در عين حال هم حاضر است و هم به طور واضح غايب؟ فكر نمي كنم شفا مربوط به ايمان انسان باشد، زيرا مطمئنأ پولس 

 شفا يافتن و ايمان آوردن معجزاتي هستند كه حقيقت و ارزش انجيل را تأييد مي احساس من اين است كه). 12.  قرنII. ك.ر(ايمان داشت 
اما من معتقدم كه خدا مي . كنند و شواهد آنها را همچنان مي توان در مناطقي از جهان مشاهده كرد كه انجيل براي نخستين بار اعالم مي شود

به ) 1: (غلب به داليل زير اجازه مي دهد ايمانداران مبتال به بيماريهاي جسمي شوندهمچنين، خدا ا. خواهد ما به ايمان رفتار كنيم نه به ديدار
براي ياري دادن به ايمانداران تا از لحاظ روحاني بالغ ) 3(به عنوان عواقت زندگي در جهان سقوط كرده؛ و ) 2(عنوان تنبيه موقتي براي گناه، 

دعايم براي انجام اراده خدا در هر مورد بخاطر عدم ! ز اينها در هر مورد در جريان استمشكل من اين استكه هرگز نمي دانم كدام يك ا. شوند
  ".ايمان نيست بلكه تالشي صميمانه است تا بگذارم خداي فياض و رحيم، اراده خود را در زندگي هر فردي به انجام رساند

 .عنوان خاص زير را مالحظه كنيد »ارواح پليد« 
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عهد عتيق احتماأل به خاطر پرستش خداي يگانه بر موضوع خدايان فرودست، فرشتگان يا ديوزدگي هيچگونه تأكيدي نمي كند   .ج
). 18: 7؛ ميكا 7-6: 10. ؛ ار9: 46. ؛ اش6: 86؛ 19: 71؛ 10: 35. ؛ مز26: 33؛ 4: 6؛ 39، 35: 4. ؛ تث11: 15؛ 14: 9؛ 10: 8. خرو. ك.ر(

 .و از برخي نيز نام مي برد) 37: 106. ؛ مز17: 32. تث. ك.، رShedim(ن به خدايان دروغين امتها اشاره شده است البته در آ

١. Se’im) ؛ 7: 17. الو. ك.موجودات نيمه انسان و نيمه بز يا ديوهاي پر مو، رII15: 11.  توا( 

٢. Lilith) 14: 34. اش. ك.مادينه، ديو اغواگر، ر( 

٣. Mavet)  كه براي خداي كنعانيان در جهان زيرين استفاده مي شد، واژه عبري مرگMot؛ و 21: 9. ؛ ار18، 15: 28. اش. ك.، ر
 )22: 28. احتماأل تث

۴. Resheph) 5: 3. ؛ حبق48: 78. ؛ مز29: 33. تث. ك.طاعون، ر( 

۵. Dever) 5: 3. ؛ حبق6-5: 91. مز. ك.آفت، ر( 

۶. Az’azel)  26، 10، 8: 16. الو. ك.بيابان يا اسم مكان باشد، رنام نامشخص، اما امكان دارد مربوط به ديو( 

  .) گرفته شده است1523. ، ص5، جلد Encyclopaedia Judaicaاين مثالها از (
 YHWHشيطان يكي از خدمتگزاران .  در عهد عتيق وجود نداردYHWHبه هر وجه، هيچگونه دوگانه پرستي يا استقالل فرشتگان از 

 .A. B. Davidson, A Theology of the Old Testament,pp .ك.ر(، نه يك دشمن )3. ؛ زكر3-1ايوب . ك.ر(است 

300-306.(  
و از لحاظ الهياتي تحت تأثير دوگانه پرستي زرتشتيان ايران .) م. ق538-586(هوديگري در طي دوران اسارت در بابل نشو و نما يافت ي  .د 

اين امر منجر به آن شد كه در . بودنداهريمن  و دشمن پليد او به نام زدااهورام يا مزداقرار گرفت كه داراي يك خداي نيك به نام 
 و فرشتگان او با شيطان و فرشتگانش كه ديوها نيز خوانده مي شدند، نشو YHWHيهوديگري پس از اسارت، دو گانگي شخصي ميان 

 .و نما يابد

 Alfred Edersheim’s The Life and Times ofالهيات يهوديگران در مورد شخصيت شرارت به خوبي در كتاب     

Jesus the Messiah, vol.2, appendix XIII (pp. 749-863) and (pp. 770-776) به طور مستند شرح داده شده  
  :يهوديگري شرارت را به سه شيوه شخصيت بخشيده است. است
 Sammaelشيطان يا  .١

 در وجود نوع بشر) yetzer hara(نيت شرارتبار  .٢

 فرشته مرگ .٣

Edersheim تفاوت الهياتي . مشخص مي سازد) 756. ، ص2جلد (مجازات گر ) 3(وسوسه گر؛ و ) 2(مدعي؛ ) 1( اينها را به عنوان
  .مشخصي ميان يهوديگري پس از اسارت و معرفي و تشريح عهد جديد از شرارت وجود دارد

در ( است YHWHبت به انسانيت و نيز به عهد جديد، خصوصأ در اناجيل، بيانگر وجود و مخالفت موجودات روحاني پليد نس  .ه 
 .اين موجودات با اراده، سلطه و پادشاهي خدا سر مخالفت دارند). يهوديگري، شيطان دشمن نوع بشر بود، نه دشمن خدا

) 1(ه مي شدند عيسي در مقابل اين موجودات ديوآسا مي ايستاد و آنها را اخراج مي كرد، موجوداتي كه توسط آدميان به نامهاي زير نيز خواند
و ) جسمي و فكري(عيسي به روشني تمايزي ميان بيماري . 2: 8؛ 21: 7لوقا . ك.ارواح خبيث، ر) 2(، يا 18: 6؛ 36: 4لوقا . ك.ارواح ناپاك، ر

را مي شناختند آنها اغلب او . اش را با شناخت و بيرون راندن اين ارواح شرير نشان مي داداو قدرت خود و بينش روحاني. ديوزدگي قايل بود
   .و مي كوشيدند تا معرفي اش كنند، اما عيسي شهادت ايشان را نمي پذيرفت، امر مي كرد سكوت نمايند و ايشان را بيرون مي راند
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اخراج ارواح پليد هرگز به . هاي رسوالن در عهد جديد عدم وجود هيچگونه اطالعات درباره اين موضوع تكان دهنده استدر نامه  
ي از عطاياي روحاني فهرست نشده است و هيچگونه روشي نيز براي اين كار براي نسلهاي آينده يا ايمانداران و كشيشان ارائه عنوان يك

  .نگرديده است
. سرمنشأ و مقصد آن هرگز مكشوف نشده است. شرارت يك حقيقت است؛ شرارت شخصيت دارد؛ شرارت هم اكنون حاضر است  .و 

دوگانه مقدس  كتاباما شرارت در سطح خداي خالق نيست و . ست و به شدت با نفوذ آن مبارزه مي كندبيانگر واقعيت آن امقدس  كتاب
 .خدا بر همه چيز كامأل مسلط است؛ شرارت مغلوب، محكوم و كامأل فاني است. پرستي را ترويج نمي كند

، اما )18: 5 يوحنا I. ك.ر( تحت تسلط شرارت باشند آنها نمي توانند). 7: 4يعقوب . ك.ر(قوم خدا بايد در برابر شرارت مقاومت كنند   .ز 
شرارت بخشي از مكاشفه كالم خدا در ). 18-10: 6. افس. ك.ر(ممكن است بوسيله آن وسوسه شوند و شهادت و نفوذشان آسيب ببيند 

 Rudolfبيرون آمده تفسير از افسانه (مسيحيان امروزي هيچگونه حقي براي تعريف دوباره شرارت . مورد جهان بيني مسيحي است

Baltmann( ؛ شخصيت قايل نشدن براي شرارت) ساختارهاي اجتماعيPaul Tillich( يا تالش براي تشريح كامل آن با اصطالحات ،
 .ندارند، زيرا نفوذ شرارت فراگيرنده است)Sigmund Freud(روانشناختي 

بنابراين، مضمون بايد بيانگر غيرتمند شدن يا .  است"به جوش آمدند": معني ساده واژه يوناني به كار رفته »شدندبه غيرت پر « 17: 5
در انجيل، دشمنان اصلي عيسي فريسيان بودند، ولي در ! اين امر نمايانگر نيت حقيقي رهبران مذهبي يعني حسادت است. حسادت ايشان باشد

  .صدوقيان بودنداعمال، دشمنان اصلي پيروان او 

مشكالت از عصري تا عصر ديگر، يا فرهنگي . چند باب نخست كتاب اعمال نمايانگر مشكالتي هستند كه كليساي اوليه با آن روبرو بود 18: 5
دي، تهديد و هيچ چيز اعم از زندان، تحقير عم. تا فرهنگ ديگر متفاوتند اما خدا طرفدار ما و با ماست و به ما قدرت مي بخشد تا پيروز شويم

  ).39-31: 8. روم. ك.ر(غيره نمي تواند ايمانداران را از حضور و آرامش مسيح بربايد 

  :اين عبارت به دو شيوه در عهد عتيق به كار مي رفت »فرشته خداوند« 19: 5
 )28: 1.  به بعد؛ زكر15: 21. وا تI؛ 16: 24.  سموI؛ 23: 5. ؛ داور22: 22. ؛ اعد34: 32؛ 23-20: 23. ؛ خرو40، 7: 24. پيد. ك.ر(فرشته  .١

  26-17: 5كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 آنها رسوالن را گرفتند و به زندان 18: نگام كاهن اعظم و دستياران او يعني فرقة صدوقي از روي حسد اقداماتي به عمل آوردند در اين ه17 

برويد و در معبد بزرگ بايستيد  «20:  اما همان شب فرشتة خداوند درهاي زندان را باز كرد و آنان را بيرون برد و به ايشان گفت19عمومي انداختند 
.  پس آنان اين را شنيدند و به آن عمل كردند و صبح زود به معبد بزرگ رفته به تعليم پرداختند21» . مورد اين حيات تازه با همه صحبت كنيدو در

بيرون اي تشكيل دادند و كساني را فرستادند تا رسوالن را از زندان  كاهن اعظم و دستياران او، اعضاي شورا و مشايخ اسرائيل را فراخوانده جلسه
ما ديديم كه درهاي زندان كامالً بسته بود و  «23: پس بازگشتند و گزارش داده گفتند.  وقتي مأموران وارد زندان شدند آنان را نيافتند22. بياورند

ران معبد بزرگ و كه فرماندة پاسدا  هنگامي24» .كس را نيافتيم نگهبانان در جلوي درها سر خدمت حاضر بودند؛ ولي وقتي در را باز كرديم، هيچ
:  در اين هنگام شخصي جلو آمد و گفت25. سران كاهنان اين را شنيدند، حيران ماندند كه چه به سر رسوالن آمده و عاقبت كار چه خواهد شد

ورد، البتّه بدون اعمال  پس فرمانده با پاسداران معبد بزرگ رفت و آنان را آ26» .دهند اند و قوم را تعليم مي زندانيان شما در معبد بزرگ ايستاده«
  .ترسيدند كه قوم آنان را سنگسار كنند زور زيرا مي
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. ؛ داور19: 14؛ 21: 13؛ 4، 2: 3. ؛ خرو16-15: 48؛ 13، 11: 31؛ 15-11: 22؛ 13-7: 16. پيد. ك.ر (YHWHروشي براي اشاره به  .٢
 )2-1: 3. ؛ زكر23: 3: 13؛ 24- 22: 6؛ 1: 2

، البته )23: 27؛ 3: 10؛ 23، 11، 7: 12؛ 26: 8؛ 30: 7؛ 19: 5ل ؛ اعما9: 2؛ 13، 11: 1لوقا . ك.ر(لوقا اغلب از اين عبارت استفاده مي كند 
 "فرشته خداوند" كه در آن 29 و 26: 8 در باال را به كار نمي برد مگر در اعمال 2عهد جديد معناي شماره .  در باال1در معناي شماره 

  . آمده استالقدس روحمترادف با 

زندگي پطرس در بسياري ). 26: 16اعمال . ك.ر(ربه پولس و سيالس در فيليپي است اين ماجرا مشابه تج »درهاي زندان را باز كرد« 
  .ممكن است اين تشابه ادبي، از روي قصد و هدفي ابراز شده باشد. از جهات مشابه زندگي پولس است

  :اينها سه فعل امري به صورت زير هستند »صحبت كنيد... بايستيد و  ... برويد« 20: 5
 )به ضاهر مجهول ولي در معني معلوم( زمان حال مياني برويد، فعل امري .١

 Friberg's, Analytical Greek New(بايستيد، وجه وصفي مجهول در معنا معلوم كه به عنوان يك فعل امر بكار رفته است  .٢

Testament, p. 379( 

 صحبت كنيد، فعل حال امري معلوم  .٣

  !فرشته مأموريت بشارتي براي رسوالن داشت

 .شهامت، مشخصه زندگي جديد پر از روح ايشان بود، نه ترس. اين بار اصلي خدمت رسوالن بود »حبت كنيدبا همه ص« 

  
5 :20    

NASB »تمام پيام حيات«  
NKJV  »تمام كلمات اين حيات«  
NRSV »تمام اين پيام در مورد حيات«  

TEV »همه چيز در مورد اين حيات تازه«  
NJB  »ازههمه چيز در مورد اين حيات ت«  

  
آنها هم از . كه فقط در انجيل عيسي مسيح يافت مي شود) ، حيات جاويدانzoe(اين عبارت درباره زندگي تازه سخن مي گويد  

  !حال مي بايد همه چيز را به همه مي گفتند. آزاد شده بودند) بيرون از زندان(و هم جسماني ) نجات(لحاظ روحاني 

تداركات الهي نيز به معني اتمام يا . وراءطبيعي آنها به منزله آن نبود كه ديگر هرگز به زندان نخواهند افتادتوجه داشته باشيد كه آزادي ما 21: 5
  )16-12: 4.  پطرI؛ 17: 8. ؛ روم12-10: 5متي . ك.ر(حل شدن تمامي مسائل در خدمات نيست 

در ترجمه هاي ديگر به جاي .  را مالحظه كنيد15: 4ادداشت مربوط به شوراي يهود در ي »اهل شورا و تمام مشايخ بني اسرائيل« 
 بيان مي دارد كه اينان مشايخ اورشليم بودند كه در آن زمان از 40-39.  صActs در كتاب Curtis Vaughan.  آمده است"سنا"مشايخ، 

 NIV و NASBهاي ، اما در ترجمه )234. ، جلد اول، صM.R. Vincent, Word Studies. ك.ر(اعضاي شوراي عالي يهود نبودند 
  .چنين فرض شده كه شورا و سنا مترادف همديگر هستند
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وجه وصفي (آنان مي انديشيدند كه درهاي زندان ايمن هستند و نگهبانان نيز ايستاده . اين يك وجه وصفي مجهول كامل است »بسته« 23: 5
  .، ولي زندانيان رفته بودند)معلوم كامل

؛ 4: 24لوقا . ك.ر (aporeoاين شكل تشديد شده واژه يوناني . اصطالح چندين بار استفاده مي كندلوقا از اين  »حيران ماندند« 24: 5
  .معني اصلي آن ترديد، عدم اطمينان يا حيران ماندن است. است) 17: 10؛ 24: 5؛ 12: 2؛ اعمال 7: 9لوقا . ك.ر (diaهمراه با ) 20: 25اعمال 

 به عالوه وجه آرزويي مياني به an( ناكامل است شرطي نوع چهارمجمله، شكل دستوري اين  »عاقبت كار چه خواهد شد« 
: 8؛ 24: 5؛ اعمال 23: 22؛ 26: 15؛ 9: 8؛ 15: 3؛ 62-61: 1لوقا . ك.ر(وجه آرزويي بيانگر سرگشتگي است ). ظاهر مجهول ولي درواقع معلوم

  ).James Allen Hewet, New Testament Greek, p. 195. ك.؛ ر33: 21؛ 17: 10؛ 31

؛ 13آيه . ك.ر(اين جمله نمايانگر محبوبيت كليساي اوليه در ميان عامه مردم  »از قوم ترسيدند كه مبادا ايشان را سنگسار كنند« 26: 5
  .و منشأ حسادت ادامه دار رهبران يهود بود) 21: 4؛ 47: 2

  
5 :28    

NASB, NRSV, 
TEV 

  »دستوراتي قاطع«

NKJV  »فرماني قاطع«  
NJB  »يهشداري جد«  

  
 است، اما E و D، 2 آمده است، از نسخه يوناني كه شكل ديگري از نسخه هاي يوناني آلف عبري "نكردنقدغن بليغ " KJVدر ترجمه 

  . مي بايست بعدها توسط نسخه نويسان اضافه شده باشد"منفي"وجه .  وجود نداردB يا A، آلف ستاره دار، P74در 
 يوناني است كه در آن فعل Koineمشابه وجه اتهامي هم ريشه در ) 15: 22لوقا . ك.ر(مي ساختار اين جمله اصطالحي سا

)parangello( و مفعول بي واسطه )parangelia (اين ساختار معني اصلي اصطالحات مربوطه را تشديد مي كند. هر دو از يك ريشه اند .
 Koine papyriجالب توجه است كه اين عبارت در . يك اصطالح سامي استبسياري از متألهين بر اين اعتقادند كه اين جمله بازتابي از 

 Moulton and. ك.ر(يافت شده در مصر به معني احضار شدن به دادگاه توسط يك مقام رسمي يا حكمي از دادگاه آمده است 

Milligan, Vocabulary, p. 481.(  

 "چنين و چنان"تلمود حتي او را .  است كه هرگز به نام او اشاره نمي كننداين امر نشاندهنده تحقير عيسي توسط رهبران يهود »اين مرد« 
 ).M. R. Vincent, Word Studies, vol. 1T p. 234. ك.ر(مي خواند 

  32-27: 5كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
مگر ما اكيداً به شما اخطار نكرديم كه  «28:  رسوالن را آوردند و در برابر شورا بپا داشتند و كاهن اعظم بازپرسي را چنين آغاز كرده گفت27 
كوشيد كه خون اين شخص را به گردن ما  ايد و مي گر به اين نام تعليم ندهيد؟ اما شما برخالف دستور ما اورشليم را با تعاليم خود پر كردهدي

  خداي نياكان ما همان عيسي را كه شما مصلوب كرده و30. از خدا بايد اطاعت كرد، نه از انسان«:  پطرس و رسوالن پاسخ دادند29» .بيندازيد
اسرائيل  دهنده با سرافرازي در سمت راست خود نشانيد تا فرصت توبه و آمرزش گناهان را به بني  و به عنوان سرور و نجات31كشتيد زنده گردانيد 

  ».القدس كه خدا به مطيعان خود بخشيده است  و ما شاهدان اين امور هستيم يعني ما و روح32عطا فرمايد 
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پطرس و يوحنا پيوسته بر اين امر تأكيد داشتند كه اين رهبران يهود بودند كه مرگ عيسي را  »را به گردن ما بيندازيد ... خون« 
 .، بر ايشان وارد مي كند52: 7اين اتهامي است كه استيفان نيز در ). 15-14: 3؛ 30آيه . ك.ر(دند مهندسي كر

. ك.ر(اين امر نشانگر تعهد رسوالن به موعظه حقيقت، فارغ از عواقب آن است .  معناي ضرورت اخالقي مي دهدdeiاين واژه  »بايد« 29: 5
4 :19.( 

: 2. روم. ك.ر(اوليه ايمان داشتند كه وارثان و نسل روحاني راستين قوم خدا در عهد عتيق هستند اين مسيحيان  »خداي پدران ما« 30: 5
 ).6: 1. ؛ مكا9، 5: 3.  پطرI؛ 16: 6. ؛ غال28-29

: 10؛ 30: 5؛ 10: 4؛ 26، 15: 3؛ 32، 24: 2اعمال . ك.ر(عهد جديد تأكيد دارد كه خداي پدر عيسي را برخيزانيد  »عيسي را برخيزانيد« 
 است Kerygmaاين يك جنبه اصلي . تا مويد درستي و حقيقت تعاليم و زندگي عيسي باشد) 9، 4: 6. ؛ روم31: 27؛ 37، 34، 33، 30: 13؛ 40

 ).15.  قرنI. ك.ر(

 رهبران مذهبي يهود مي خواستند عيسي، كه مدعي بود. 23: 21. اين مربوط مي شود به لعنت تث »كه شما به صليب كشيده، كشتيد« 
متحمل شد ) 14: 1. ؛ كول13: 3. غال. ك.ر(عيسي لعنت شريعت عهد عتيق را بخاطر ما .  را تحمل كندYHWHمسيح موعود است، لعنت 

عيسي بره ). 14: 2.  قرنII؛ 15: 1. كول. روم. ك.و تمامي انسانها گناه كرده اند، ر] 20، 4: 18. حزق. ك.ر[كه گناهكاران حتمأ خواهند مرد (
 ).21: 5.  قرنII؛ 29: 1يوحنا . ك.ر(ا بود بي گناه خد

 ترجمه "به غايت سرافراز نمود" 9: 2 و در فيل "بلند نمود" 14: 3 در يوحنا "باال برد"عبارت  »خدا بر دست راست خود باال برد« 31: 5
 استعاره اي از مكان "درست راست" تشبيه انساني). 14: 2.  قرنII؛ 15: 1. كول. ك.ر(صليب روش سرافرازي و پيروزي مسيح بود . شده است

 .او بدن جسماني ندارد. خدا روحي ازلي و ابدي است). 64: 26متي . ك.ر(قدرت و اقتدار بود 

 "رئيس" بكار رفته كه 15: 3همين اصطالح درباره عيسي در . اين آيه به وضوح و به طور مشخص مويد مسيح بودن عيسي است »سرور« 
 معني بدهد و در مورد موسس يك مدرسه يا خاندان نيز مورد "سرور" يا "پيشرو"، "رئيس"ور مي تواند اصطالح مزب. ترجمه شده است

 ).2: 12؛ 10: 2. عبر. ك.ر(استفاده قرار مي گرفت 

او مدعي بود كه نجات دهنده فرهنگ و صلح . رومي قيصر به كار مي رفت-اين اصطالح در قرن اول در جهان يوناني »نجات دهنده« 
اصطالح ديگري كه قيصرهاي روم براي خود به كار مي بردند، اما مسيحيان آن را فقط و فقط  در مورد عيسي استفاده مي كردند، . است

  .بود) kurios(خداوند 
؛ 21: 106. ؛ مز3: 22.  سموII. ك.ر( به كار مي رفت YHWH آن است كه در عهد عتيق از آن براي "نجات دهنده"جنبه ديگر واژه 

 در عهد YHWHنويسندگان عهد جديد اغلب الوهيت عيسي را با نسبت دادن عناوين ). 8: 63؛ 16: 60؛ 26: 49؛ 21، 15: 45؛ 11، 4 :43. اش
  :توجه داشته باشيد كه پولس چگونه در رساله خود به تيطس اين كار را مي كند. عتيق به او اثبات مي كردند

 "نجات دهنده ما خدا"، 3: 1 .١
 " ما عيسي مسيحنجات دهنده"، 4: 1 .٢
 "نجات دهنده ما خدا"، 10: 2 .٣
 "خداي عظيم و نجات دهنده خود ما عيسي مسيح"، 13: 2 .۴
 "نجات دهنده ما خدا"، 4: 3 .۵
 "نجات دهنده ما عيسي مسيح"، 6: 3 .۶
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يسندگان براي نو). 38: 2 و اعمال 47: 24لوقا . ك.ر(نمايانگر هدف از مرگ عيسي  »تا اسرائيل را توبه و آمرزش گناهان بدهد« 
معموأل توبه يكي از مقتضيات عهد ). 25: 2 تيمو II؛ 18: 11اعمال . ك.ر(عهد جديد غيرمعمول بود كه به توبه به عنوان هديه خدا اشاره كنند 

  ).21: 20؛ 19، 16: 3 و اعمال 15: 1مرقس . ك.ر(جديد است 
ين آيه براي اثبات اين امر استفاده مي كنند كه نجات تمامأ از اغلب اوقات كساني كه فقط بر نقش خدا در عهد جديد متمركز هستند، از ا

اما اين خود نمونه خوبي از مدرك نمودن يك متن براي گنجانيدن يك نظام الهياتي از پيش . خداست و انسان هيچگونه مداخله اي در آن ندارد
 "عهد" اين موضوع را نيز مكشوف مي سازد كه ديدگاه به روشني مويد اولويت و لزوم آغازگري خدا ست، امامقدس  كتاب. فرض شده است

اي است كه خدا از بدو آفرينش به انسان آزادي هديه. بستن به خوبي توصيفگر الگوي برگزيده الهي براي ايجاد ارتباط با انسان محتاج است
 او ما را به سوي خود مي كشد، نظر ما را جلب مي ).10: 7.  قرنII؛ 4: 2. روم. ك.ر(مسئوليت را زيرپانمي گذارد/خدا اين هديه. بخشيده است

اما انسانهاي سقوط كرده بايد با توبه، ايمان، ). 65، 44: 6يوحنا . ك.ر(كند، بر روي ما كار مي كند و راهي براي رهاييمان فراهم مي آورد 
  .اطاعت و پايداري به او پاسخ دهند و به پاسخشان ادامه دهند

  : را در زير مي خوانيمFrank Stagg, New Testament Theology, p. 119نقل قول قابل توجهي از 
هر فرد از راه ايمان . مردم نمي توانند به توبه دست يابند بلكه تنها آن را دريافت مي كنند، با اين وجود دريافت آن يك ضرورت است"

 مسير حركت هر زندگي را از توكل برخود به توكل مسيح را در وجود خود دريافت مي كند؛ و مسيح، به عنوان حضوري تبديل كننده،
اين تبديل يافتن در جهت عكس سقوط است كه در آن انسان در پي يافتن تمامي . برخدا و از تأييد نفس به انكار نفس تغيير مي دهد

  .معناي وجودي اش در شخص خودش بود

. ه رسوالن و شاگردان، شاهدان زندگي، مرگ و قيام عيسي هستندبارها در كتاب اعمال، پطرس به اين واقعيت اشاره كرده است ك 32: 5 
اين بيان احتماأل روشي براي آوردن دو شاهد مقتضي عهد عتيق براي تأييد يك .  نيز شاهد است"القدس روح"در اين متن او اضافه مي كند كه 

 ).6: 17. ؛ تث30: 35. اعد. ك.ر(موضوع است 

بايد پيوسته در اطاعت ادامه دهيم تا از . ما با ايمان به انجيل مي بايد اطاعت كنيم! گزينشي استاطاعت يك روش زندگي  »مطيعان او« 
: 3؛ تيطس 21: 27. ك.، رarche به عالوه peithomai( در اينجا "اطاعت"واژه يوناني نادر ). 46: 6لوقا . ك.ر(مند شويم ثمرات آن نيز بهره

 .و اطاعت) arche ("حاكم" است از واژه هاي  نيز آمده و تركيبي32 و 29، در آيات )1

  

  

  39-33: 5كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 اما شخصي از فرقة فريسي به نام غماالئيل كه استاد 34. كه اين را شنيدند، چنان خشمگين شدند كه تصميم گرفتند آنان را بكشند  هنگامي33 

اي اسرائيليان «: اضران گفت سپس به ح35. شريعت و نزد همة مردم محترم بود در مجلس بپا خواست و دستور داد كه متّهمان را مدتي بيرون برند
 مدتي قبل شخصي به نام تئودا برخاست و با اين ادعا كه شخص مهمي است، تقريباً چهارصد نفر را دور 36. كنيد مواظب باشيد كه با اينها چه مي

 يهوداي جليلي هم در زمان 37. هاي او نقش بر آب شد اما او به قتل رسيد و همة پيروانش از هم پاشيده شدند و تمام نقشه. خود جمع كرد
گويم كه با اين   و امروز اين را به شما مي38. سرشماري برخاست و گروهي را به دنبال خود كشيد، اما او هم از بين رفت و پيروانش پراكنده شدند

 اما اگر از آن 39. باشد، به ثمر نخواهد رسيدآنها را به حال خود بگذاريد، زيرا اگر نقشه و كاري كه دارند از آن انسان . افراد كاري نداشته باشيد
  ».كنند چون در اين صورت شما هم جزء كساني خواهيد شد، كه با خدا ستيزه مي. توانيد آنها را شكست دهيد خدا باشد، شما نمي



122 

5 :33    
NASB »دلريش شدند«  
NKJV  »خشمگين شدند«  
NRSV »عصباني شدند«  

TEV »خشمگين شدند«  
NJB  »اين مسئله آنها را آتشي كرد«  

       
 نيز بكار رفته 54: 7همين شكل در همين اصطالح به .  است"دندان قروچه كردن" يا "بريدن با اره"اين اصطالح از لحاظ لغوي به معني 

در معنا، ) diaprio(اين اصطالح قوي ). 35: 2لوقا . ك.ر( معناي استعاري كامل اصطالح را نشان مي دهد "دلريش شدن"كه در آن عبارت 
  . الف دارد37: 2شباهت به 

نان در اين مرحله شروع به تالش براي قتل آ) 1(ك وجه وصفي مياني ناكامل كه داللت دارد بر اينكه ي »ايشان را به قتل رسانند« 
 گزينه بهتر 1از دانسته هاي ما در اعمال درباره رشد كليساي اوليه، شماره . اين يك نقشه و تمايل بازگشت كننده بود) 2(رسوالن كردند يا 

مانند (ين امكان وجود دارد كه فريسيان ا. توجه داشته باشيد كه اين صدوقيان هستند كه ابراز خشم مي كنند و نيتشان قتل ايشان است. است
. كليساي اوليه را به عنوان خار قابل استفاده اي براي سيخ زدن به صدوقيان مي دانستند كه قيامت را به طور كلي رد مي كردند) غماالئيل

 . مي كردندفريسيان نمي خواستند قيام عيسي را تأييد كنند، ولي ديدگاه قيامت در زندگي آينده با خدا را تأييد 

به ياد داشته باشيد كه اينها صدوقياني بودند كه . براي خوانندگان امروزي كتاب مقدس، توطئه قتل توسط رهبران مذهبي تعجب آور است
اين رهبران مي . سرسپردگي به نوشته هاي موسي داشتند، كه فرمان داد هر كس به خدا كفر گويد مي بايست تا به حد مرگ سنگسار شود

 ).16-10: 24. الو. ك.ر(دند كه از سوي خدا و در اطاعت از كالم او عمل مي كنند انديشي

 .عنوان خاص زير را مالحظه كنيد »فريسيان« 34: 5 

  فريسيان: عنوان خاص
  :سرمنشأهاي ممكن اين واژه عبارتند از

 ).اين ديدگاه بيش از سايرين مورد قبول است. (شكل گرفتاين گروه در طي دوران مكابيان . "جدا شده"  .أ 

 ).15: 2.  تيموII. ك.ر(به گفته برخي معناي اين واژه، مفسر بوده است . اين معناي ديگر ريشه عبري واژه مزبور است. "تقسيم كردن"  .ب 

ات زيادي با زرتشتيگري دو گانه پرست برخي از آموزه هاي فريسيان داراي مشترك. اين يكي ديگر از معني ريشه آرامي است. "پارسي"  .ج 
 .ايرانيان باستان است

ها از واكنش گروههاي متفاوت زيادي مانند اسن. شكل گرفت) پرهيزگاران ("Hasidim"اين گروه در دوران مكابيان از   
 Josephus’ Antiquities ofتاب فريسيان نخستين گروهي است كه در ك. ضديونانيگري نسبت به آنتيوخوس چهارم اپيفانوس، سر بر آوردند

the Jews 8: 5: 1-3نام برده شده است  .  
  :آموزه هاي اصلي آنان عبارت بود از

 . خنوخ، بودI، كه تحت تأثير ادبيات مكاشفه اي يهود در دوران بين عهدين مانند اعتقاد به آمدن ماشيح  .أ 

بسياري از آموزه هاي فريسيان در نقطه مقابل آموزه .  آموزه صدوقيان بود، اين آموزه مستقيمأ در تقابل بافعال بودن خدا در زندگي روزمره  .ب 
 .هاي صدوقيان است
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 ناشي شده 2: 12. اين آموزه ممكن از از دان. ، كه شامل پاداش يا مجازات مي شدزندگي جسماني پس از مرگ بر اساس زندگي زميني  .ج
 .باشد

آنان هشيارانه از فرمانهاي خدا در عهد عتيق بر اساس تفسير و كاربرد متألهين و . )Talmud(اقتدار عهد عتيق و سنتهاي سينه به سينه   .د 
تفسير معلمان ديني يهود بر اساس گفتگوي ميان معلمان ).  ليبرالHillel محافظه كار و Shammai(علماي يهود اطاعت مي كردند 

اين مباحثات شفاهي درباره معناي كالم خدا سرانجام به دو . ديني از دو فلسه متفاوت بود كه يكي محافظه كار و ديگري ليبرال بودند
آنها معتقد بودند كه موسي اين تفسيرهاي شفاهي را بر كوه سينا دريافت كرده . تلمود بابلي و تلمود ناكامل فلسطيني: شكل نگاشته شد

 . ، بود) عالي يهود معروف شدندكه بعدها به شوراي ("كنيسه بزرگ"آغاز تاريخي اين مباحثات با عزرا و مرداني از . است

اين آموزه شامل موجودات روحاني نيك و بد مي شد و از دوگانه پرستي پارسيان و ادبيات يهودي ميان دو . فرشته شناسي بسيار پيشرفته  .ه 
 .عهد، شكل گرفت

  غماالئيل: عنوان خاص
  : اونام .1

 "خدا پاداش دهنده من است": معني اين اسم  .أ 

 .وي از رهبران فعال يهود بود. ماالئيل اول شناخته مي شد تا وي را از يكي از منسوبين بعدي اش متمايز سازد يا غ"شيخ"او به عنوان   .ب 

  : اوشخصيت .2
 .براساس سنت و روايت، او نوه هيلل بود  .أ 

 .داشت) اغريپاس اول(ساير روايات بيان مي داشتند كه او وابستگيهايي به خاندان سلطنتي هيروديس   .ب 

 .ي دارد كه او رئيس شوراي عالي يهود بود، اما اين احتماأل اشاره به غماالئيل دوم استسنت و روايت بيان م  .ج 

 . داشت"ربان"او يكي از محترمترين هفت معلم ديني يهود بود كه عنوان   .د 

 .درگذشت.  م70وي پيش از سال   .ه 

  :الهيات او .3
 .او يك معلم مورد احترام بسيار يهود بود  .أ 

 .ان پراكنده دياسپورا و تسلط ماندگارش بر ايشان بودشهرت او بخاطر مراقبت از يهودي  .ب 

 ). آغاز مي شد"براي انسانيت" او اغلب با Takkonot(او بخاطر توجه به طبقه اجتماعي كه حق و امتيازي نداشتند نيز شهرت داشت   .ج 

 تيماني .١
 بيوه زنان .٢
 زنان .٣

 ).3: 22اعمال . ك.ر(او معلم و مربي پولس رسول در اورشليم بود   .د 

 .اي درباره چگونگي مقابله با كليساي اوليه در فلسطين ارائه مي دهد مشورت پرفراست و حكيمانه39-33: 5ل در اعما  .ه 

هنگامي كه ربان غماالئيل شيخ درگذشت، وقفه ":اين معلم يهود چنان مورد عزت و احترام بود كه به هنگام مرگش درباره وي گفته شد  .و 
 Encyclopedia، برگرفته از Sot. 9: 15 ("نابود گشت) "جدايي": در اصل( و قداست اي در فرّ و جالل تلمود ايجاد شد و پاكي

Judaica 296. ، ص7، جلد.( 

امكان دارد او از حكمت فريسيان در تقابل با تأثيرپذيري آني صدوقيان . بايد اظهار داشت كه نيت غماالئيل در اين مورد مشخص نيست  .ز 
 !يهودي در هر موقعيتي يكديگر را مي كوبيدنداين دو فرقه قدرتمند. دفاع كرده باشد
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اما او ايشان را به ترتيب ). Antiq. 20.5.1. ك.ر(وسفوس نيز به همين دو اسم اشاره مي كند ي »يهوداي جليلي ... تيودا« 36-37: 5
. اطالعات بيشتر تاريخي نشان مي دهد كه دو نفر به اين اسامي وجود داشتند كه از گروه غيوران يهودي مخالف با روم بودند. بردعكس نام مي 

سر به شورش برداشت در .  م6شخص مورد اشاره غماالئيل در سال . بنابراين، هم عهد جديد و هم يوسفوس در اين مورد دقت نظر دارند
  .شورش كرد.  م44 يوسفوس در سال حاليكه فرد مورد اشاره

بازگو مي نمايد كه اگوستوس فرمان داد مالياتي ) Wars 2:8:1؛ Antiq. 18: 1:1. ك.ر(وسفوس ي »در ايام اسم نويسي« 37: 5
اين اسم .). م 7-6حدود (اجباري از يهوديان گرفته شود، مدتي پس از آن اركالئوس از پادشاهي معزول شد و كيرينيوس فرماندار سوريه گرديد 

  .نويسي به مقصود گرفتن ماليات هر چهارده سال يكبار رخ مي داد، ولي تكميل آن سالها به طول مي انجاميد

-Wars 2.8.:1; 2.17.8 و نيز در Antiq. 18.1.1-6; 20.5.2. ك.ر( يوسفوس چندين بار به او اشاره مي كند »يهوداي جليلي« 

 Sicarii مي خواند و "فلسفه چهارم"يوسفوس آنان را (غيوران . او پايه گذار جنبش غيوران بود. خ دادر.  م7 يا 6قيام او حدودأ در سال ). 9
  .نيز احتماأل از همين جنبش سياسي بودند) قاتالن(

اين عبارت حاوي دو فعل امري معلوم نامعين ! چه مشورت شگفت انگيري "از اين مردم دست برداريد و ايشان را واگذاريد" 38: 5
  :تاس

١. Aphistemiجدا شدن، كنار گذاشتن ، 

٢. Aphiemi ،روانه كردن، مرخص كردن 

 .جمله شرطي نوع سوم ، به معني عمل بالقوه است »اگر« 

اين نشانگر .  يك جمله شرطي نوع اول است كه معموأل بيانگر تأييد حقيقت مي باشد اما در اينجا اين معنا نمي تواند درست باشد»اگر« 39: 5
 .اللفظي از يك شكل دستوري استاستفاده تحت 

بايد به ياد داشت كه اين رهبران مذهبي چنين مي پندارند كه از سوي خدا عمل مي  »مبادا معلوم شود كه با خدا منازعه مي كنيد« 
 ).17: 11. ك.ر(همين واقعيت كه غماالئيل بيان مي دارد امكان دارد آنها در اشتباه باشند، جمله اي تكان دهنده است . نمايند

ها  و در ساير ترجمه) NRSV. ك.ر( گنجانده شده است 39در آيه ها  اين عبارت در برخي از ترجمه »به سخن او رضا دادند« 40: 5
 آورده اند، اما يك پاراگراف جديد شروع مي 39 آن را در آيه NJB و TEVترجمه هاي .  آمده است40در آيه ) NASB, NKJV. ك.ر(

  .كنند

  42-40: 5كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
رسوالن را احضار كردند و پس از آنكه آنها را با شالّق زدند، به آنان اخطار كردند كه بايد از سخن گفتن .  آنان به نصيحت او گوش دادند40 

حرمتي ببينند  خاطر نام عيسي بي  پس رسوالن چون خدا آنان را شايسته دانسته بود كه به41.  آزاد ساختندسپس آنها را. به نام عيسي دست بردارند
ها به تعليم و اعالم اين مژده كه عيسي، مسيح موعود است، ادامه   و همه روزه در معبد بزرگ و در خانه42. كنان از حضور شورا بيرون رفتند شادي
 .دادند
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اين عبارت اشاره به چوب . متفاوت بود) 25-24: 22اعمال . ك.، رmastix(با تازيانه زدن رومي كه عيسي تحمل كرد  »تازيانه زدند« 
كه بسيار دردناك بود ولي جان كسي را به خطر نمي ) 63: 22؛ 11-10: 20؛ 48-47: 12، لوقا dero؛ 3: 25. تث. ك.ر(زدن يهوديان است 

  .انداخت
 است، ولي mastix، 3: 25.  از تثهفتادترجمه . ه از دو واژه يوناني اغلب به جاي هم استفاده مي شودمشكل تفسيري در اينجاست ك

پوست كندن "در اصل به معني( براي اين چوب زدن كنيسه اي يهود استفاده مي كند deroلوقا به طور معمول از . اشاره به تنبيه يهود مي كند
  ). است"يك حيوان

اين بار ). 21، 17: 4. ك.ر(همين شورا اين كار را پيشتر از آن هم كرده بودند  :گر به نام عيسي حرف نزنندقدغن نمودند كه دي« 
 .ايشان را تازيانه زدند و هشدارشان را تكرار نمودند

 ).4-2: 16؛ 27-18: 15؛ يوحنا 19- 10: 21؛ 12-1: 12؛ لوقا 23- 16: 10متي . ك.ر(عيسي درباره اين گونه رفتار پيشگويي كرده بود  41: 5

 امروز به نظر ما كه در جامعه اي »شادخاطر رفتند از آنرو كه شايسته آن شمرده شدند كه بجهت اسم او رسوايي كشند« 
زندگي مي كنيم كه شكنجه جسمي بسيار نادر است، اين موضوع بغرنج به نظر مي رسد، اما همين رفتار با اكثر ايمانداران در طول قرنها شده 

  .است
؛ 22: 14؛ اعمال 14: 17؛ 2-1: 16؛ 21-18: 15؛ يوحنا 12-10: 5لطفأ متي . سي به سادگي اظهار كرد كه پيروانش رنج خواهند كشيدعي

همچنين توجه داشته باشيد كه چگونه .  را بخوانيد4-2: 1؛ يعقوب 12: 3.  تساII؛ 3: 3.  تساI؛ 29: 1. ؛ فيل18-16: 4.  قرنII؛ 17: 8؛ 4-3: 5روم 
، 1: 4؛ 17-13: 3؛ 19: 2؛ 7-6: 1. ك.ر(بايد سرمشق پيروان او باشد ) 1: 5؛ 13، 1: 4؛ 18: 3؛ 23، 21: 2؛ 11: 1. ك.ر(رنجهاي عيسي .  پطرIدر 
  ).10-9: 5؛ 12-19

  .شليمشاهدان اوليه عيسي از سكوت كردن امتناع ورزيدند، حتي در قلب يهوديت يعني در معبد اور »همه روزه در معبد بزرگ« 42: 5

هيچ ساختمان كليسايي ). 46: 2. ك.ر(كليساي اوليه جلسات خود را در خانه هاي شخصي در سراسر شهر برگزار مي نمود  »خانه ها« 
  .تا چند صد سال بعد وجود نداشت

  5-3پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر از اعمال 

هر يك از ما بايد در پرتو نوري . هستيدمقدس  كتابير خود از است، به اين معني كه شما مسئول تفسراهنما  كتاب حاضر،  يك تفسير 
  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . كه فرارويش است گام بردارد

. مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيدپرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره 
  .اينها به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

 چرا رسوالن اينهمه مدت در يهوديه باقي ماندند؟ .١

 . آمده فهرست بندي كنيد3عناون عيسي و معاني آنها را كه در باب  .٢

 ايط هستند كدامند؟دو موردي كه در نجات، حداقل شر .٣

 چرا در عهد جديد اغلب از موسي نقل قول مي شود؟ .۴

 اهميت عهد ابراهيمي براي كليساي عهد جديد چيست؟ .۵

 چرا پطرس و يوحنا دستگير شدند؟ .۶
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 .رئوس مطالب سومين موعظه پطرس را بنويسيد .٧

  در چيست؟31-24موضوع حائز اهميت در دعاي آيات  .٨

 )32: 4. ك.ر( بايد كمونيست بود؟ آيا براي پيروي واقعي از عهد جديد .٩

 .داليل اينكه لوقا روايت حنانيا و سفيره را در كتاب اعمال گنجانيده، فهرست بندي كنيد .١٠

 آيا حنانيا مي دانست كه پر از حضور شيطان شده است؟ آيا متوجه بود كه به خدا دروغ مي گويد؟ .١١

 چرا به نظر مي رسد خدا اينقدر خشن است؟ .١٢

 در روزگار حاضر چه فكر مي كنيد؟) صوصأ شفاهاخ(در مورد معجزات  .١٣

 چرا صدوقيان تا اين حد خشمگين شدند؟ .١۴

 چرا فرشته رسوالن را از زندان آزاد كرد؟ .١۵

 .عناصر مشترك ميان ساير موعظه هاي او در اعمال را فهرست بندي كنيد. رئوس مطالب موعظه چهارم پطرس را بنويسيد .١۶

 غماالئيل كه بود؟ .١٧

  ر ميانه رنجها شادي كنند؟چرا مسيحيان بايد د .١٨
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  6كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
هفت برگزيده براي   تعيين هفت نفر

  خدمت
  انتصاب هفت نفر  هفت ياري دهنده  گزينش هفت نفر

6 :1-6  
  
6 :7  

6 :1-7  6 :1-7  6 :1-4  
6 :5-6   
6 :7  

6 :1-6  
  
6 :7  

اتهام استيفان به   استيفانبازداشت 
  كفرگويي

 موعظه و شهادت
استيفان

  بازداشت استيفان  بازداشت استيفان

      )الف2: 7- 8: 6(    
  15-8: 6  15-8: 6  الف2: 7 -8: 6  8-15: 6  8-15: 6

  
  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 

  اراگرافدنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پ
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 

نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم
  .بيندازيدمقدس  كتاب

. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد
ف يك و تنها هر پاراگرا. پاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشد

  .يك موضوع اصلي دارد
 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4

  بينشهايي بر اساس قرائن متن
 .تاريخي لوقا براي شروع بحث درباره خدمت به غيريهوديان است/ شيوه ادبي7 و 6بابهاي   .أ 

 )1: 6. ك.ر(كليساي اورشليم به سرعت رشد كرده بود   .ب 

 .سطيني كه آرامي زبان بودند و يهوديان دياسپورا كه يوناني زبان بودند، تشكيل مي شدكليسا از يهوديان فل  .ج 
 

  ها مطالعة واژگان و عبارت
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شاگرد "نكته مهمي كه بايد در عهد جديد دريافت آن است كه تأكيد آن بر . manthano از "يادگيرندگان"در اصل  »شاگردان« 1: 6
در رساالت براي . اين گونه معرفي ايمانداران در اناجيل و اعمال يگانه است. نه صرفأ گرفتن يك تصميم، )19: 28متي . ك.ر( است "شدن

  . استفاده مي شود"مقدسان" و "برادران"معرفي پيروان عيسي از واژه هاي 

 .رشد همواره ايجاد تنش مي كند. ك وجه وصفي معلوم در زمان حالي »زيادتر مي شد ... تعداد« 

اين واژه چندين ). Moulton, Analytical Lexicon, p. 81( است "آرام و خصوصي صحبت كردن"ن واژه به معني اي »شكايت« 
). 27: 14؛ 1: 11. ؛ همچنين اعد3: 17؛ 7،8: 16. خرو. ك.ر(بار در كتاب خروج بكار رفته و توصيف كننده دوران سرگرداني در بيابان است 

) 32، 12: 7؛ 61، 43، 41: 6. ك.ر( و چند بار نيز در يوحنا 30: 5همين واژه را مي توان در لوقا . شتيك جريان پنهان از نارضايتي وجود دا
 .يافت

اشاره به يهوديان ايماندار است كه برخي فلسطيني و آرامي زبان و برخي اهل  »يهوديان يوناني زبان از يهوديان عبري زبان« 
 . يقينأ در اين ميان اختالفات فرهنگي و نژادي نيز وجود داشته است.زبان بودند) Koine Greek(دياسپورا و يوناني 

براي خوراك دادن به ) يعني صدقه ها(هر هفته مبالغي .  كليساي اوليه از الگوهاي كنيسه اي پيروي مي كرد» روزانهخوراكتقسيم « 
كبار آن را پخش مي كردند و كليسا هر روز به اين هفته اي يها  اين پول براي خريد خوراك به مصرف مي رسيد،  كنيسه. فقرا جمع مي شد

  .2: 3صدقه دادن در : به عنوان خاص. ك.ر. كار مبادرت مي ورزيد
از بررسي تاريخ چنين به نظر مي رسد كه بسياري از خانواده هاي يهودي كه در كشورهاي ديگر زندگي و كار مي كردند، در   

بنابراين، شمار بيوه زنان در فلسطين، . ند تا او اين افتخار را بيابد كه در سرزمين موعود دفن شوداواخر عمر پدر خانواده به فلسطين بازمي گشت
  .خصوصأ در منطقه اورشليم بسيار زياد بود

: 24؛ 18: 10. ؛ تث24-21: 22. خرو. ك.ر(شده بود ) عهد موسوي(در آيين يهود، توجه به فقرا، غريبان و بيوه زنان امري نهادينه   
لذا طبيعي بود كه ). 4-1: 21؛ 8-7: 18؛ 15-11: 7لوقا . ك.ر(نوشته هاي لوقا نشان مي دهد كه عيسي نيز از بيوه زنان حمايت مي كرد ). 17

  .و تعاليم عيسي، توجه آشكاري نسبت به بيوه زنان كليسا داشته باشدها  كليساي اوليه با الگوگيري از خدمات اجتماعي كنيسه

آنان نخستين همراهان عيسي در طي خدمات وي بر روي زمين .  عنوان دسته جمعي رسوالن در كتاب اعمال استاين »آن دوازده« 2: 6
  .بودند كه به طور خاص برگزيده شدند و از جليل آغاز كردند

  6-1: 6كارهاي رسوالن : ر جديدمتن مژده براي عص
شد يهوديان يوناني زبان از يهوديان عبري زبان شكايت كردند كه در تقسيم خوراك روزانه، بيوه   در آن زمان كه تعداد شاگردان زيادتر مي1

خاطر رسانيدن غذا به  يسته نيست ما بهشا«:  پس آن دوازده رسول كلّيه شاگردان را احضار كردند و گفتند2. مانند زنهاي يوناني زبان از نظر دور مي
القدس و با حكمت را انتخاب   پس اي برادران، از ميان خودتان هفت نفر از مردان نيك نام و پر از روح3. ديگران از اعالم كالم خدا غافل بمانيم

 اين پيشنهاد مورد قبول تمام 5» .م خدا خواهيم نمود و اما ما وقت خود را صرف دعا و تعليم كال4كنيد تا آنان را مأمور انجام اين وظيفه بنماييم 
القدس و فيليپس، پرخروس، نيكانور، تيمون، پرميناس و نيكالوس را كه قبالً به دين  حاضران در مجلس واقع شد و استيفان مردي پر از ايمان و روح

  .د و رسوالن دست بر سر آنان گذارده براي آنها دعا كردند اين عده به رسوالن معرّفي شدن6. يهود گرويده و اهل انطاكيه بود، برگزيدند
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رهه از مشخص نيست كه معني دقيق اين جمله چيست، از اين نظر كه كليسا از چند هزار تن در آن ب »جماعت شاگردان را طلبيده« 
اين اجتماع حتمأ در خود معبد، و احتماأل . زمان تشكيل شده بود، و لذا هيچ خانه يا موسسه اي براي جاي دادن اين تعداد زياد كفايت نمي كرد

 ).12: 5؛ 11: 3. ك.ر(در ايوان سليمان تشكيل شده است 

يوه مزبور يكي از سه شيوه كتاب مقدسي است كه كليساي ش). 22: 15؛5، 3آيات . ك.ر(اين نخستين نمونه از شيوه اداره جماعتي است 
تمامي بدنه (جماعتي ) 3(؛ و )يك گروه رهبري(پرزبيتري ) 2(؛ )يك رهبر فوقاني(اسقفي ) 1: (نوين خود را مطابق آن سازمان دهي مي كند

 . آمده است15هر سه شيوه در اعمال ). ايمانداران

اين كالم براي بي قدر كردن خدمت نيست بلكه  »را خدمت كنيمها  ده، مائدهشايسته نيست كه ما كالم خدا را ترك كر« 
اعالم . مسئوليتهايي كه پست و مقام نبودند بلكه فعاليتهاي نيابتي محسوب مي شدند. آغاز احساس نياز براي تقسيم مسئوليت ميان قوم خداست

ي انجام مأموريتشان به گونه اي منحصر به فرد خوانده شده بودند و صالحيت رسوالن برا. انجيل مي بايد بر خدمات مورد نياز، تفوق داشته باشد
  .اين خدمت نيز طلب وقت و انرژي مي كرد و ضرورت داشت. هيچ چيز نبايد مانع انجام مأموريت ايشان مي شد. داشتند

 مفسرين معاصر به منظور يافتن متأسفانه بسياري از.  استdiakonia واژه رايج يوناني براي سرويس دادن يعني "خدمت"واژه   
اما، اينها . اند از اين متن براي تعريف اين خدمت استفاده كرده) 13-12، 10-8: 3.  تيموI؛ 1:1. فيل. ك.ر(رهنمودهاي وظايف شماسان 

  . بيابد6ند شماسان را در اعمال توا است كه مي) eisegesis(تنها تفسير نا بهنجار . خادمين عامي ناويژه كار بودند/ نبودند؛ بلكه واعظان"شماس"
  .موضوع جالب توجه براي من اين است كه چگونه كليساي اوليه بدون وجود ساختمان، خدمت خود را هدايت مي كرد  

 .آنان حتمأ در معبد بزرگ با هم جمع مي شدند .١

 . ايمانداران جمع مي شدندروزهاي سبت، يقينأ در كنيسه هاي محلي شان حضور داشتند و روزهاي يكشنبه نيز در خانه هاي .٢

  ).46: 2. ك.ر(رسوالن از خانه يك ايماندار به خانه ايماندار ديگر جابجا مي شدند ) روزهاي هفته(در طي هفته 
  

6 :3    
NASB, NRSV »برگزينيد«  

NKJV  »بيابيد«  
TEV »انتخاب كنيد«  
NJB  »بايد بيابيد«  

  
اين . براي نايل شدن به يك دلي و اتحادي دوباره، بايد كاري انجام مي شد. نامعين) به ظاهر مجهول ولي معلوم(ك فعل امري مياني ي

  "!آن را از ريشه كندند": بنا بر ضرب المثل امروزي. مسئله جزئي توان بالقوه اي براي تأثيرگذاري بر پيشرفت انجيل داشت

ب در عهد عتيق، بخاطر ارتباطش با هفت روز آفرينش دليلي براي انتخاب اين عدد وجود نداشت مگر اينكه عدد هفت اغل »هفت نفر« 
 ).18. اعد. ك.ر(در عهد عتيق پيش نيازي براي همين روند تشكيل رهبري رده دوم وجود دارد . ، نمادي از كامليت بود)104. ؛ مز1. پيد. ك.ر(

  
6 :3    

NASB, NJB »اي نيكو با سابقه«  
NKJV  »اي نيكو داراي سابقه«  
NRSV »نكوناميشايستگي و «  
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TEV »اند كساني كه به نيكويي شناخته شده«  
  :تفاوت ميان ترجمه هاي مختلف، بازتاب دو كاربرد متفاوت اين اصطالح است  
 )TEV, NIV. ك.ر( يا فراهم كردن اطالعات درباره "شهادت دادن به" .١

 ).22: 4لوقا . ك.ر ("خوب گفتن از كسي" .٢

 اشاره شده كه معموأل مربوط به آن دوازده شاگرد و خدمات القدس روحچندين بار به پر شدن از در كتاب اعمال  »القدس روحپر از « 3: 6
 در زندگي شخص قابل تشخيص القدس روححضور . اين پري به عالمت قدرت براي خدمت است. يازي ايشان مي گردددست/تعليم/موعظه
كساني كه كليسا برمي گزيند تا در حل اين مشكل ياري دهند، هرگز در . شواهد آن در برخورد، رفتار و موثر بودن شخص ديده مي شود. است

بيوه زنان حائز اهميت بودند، اما اعالم . حال انجام اين خدمت توصيف نشده اند بلكه شرح موعظه ايشان به انجيل در ادامه اعمال آمده است
  . مراجعه كنيد10: 3 و 2:4 به يادداشت كاملتر "پري"در مورد ). 4آيه . ك.ر(انجيل اولويت داشت 

  :دو نوع حكمت وجود دارد »و حكمت« 
 درك معرفت .١

 زندگي حكيمانه .٢

  !اين هفت نفر هر دو را داشتند

براي اثبات آنكه نمي توان اين متن را . محور بودند-آنها داراي مأموريتي وظيفه »تا آنان را مأمور انجام اين وظيفه بنماييم« 
، نه "نياز"يعني ) chaomai ("وظيفه"واژه ! كليسا هستند، به كار برد) "مهم": KJVترجمه ( و حرفه اي شماسان مسئول انجام امور اداري

  ). Alfred Marshall, RSV Inerlinear, p. 468 ("منصب"

  :اين اصطالح يوناني به معاني مختلفي به كار مي رود »خواهيم سپرد ... خود را« 4: 6
 13: 8 براي همبستگي نزديك با كسي، اعمال .١

 7: 10براي خدمت شخصي به كسي، اعمال  .٢

 براي سرسپردگي پايدار به چيزي يا كسي .٣

a.  14: 1شاگردان اوليه نسبت به همديگر و به دعا، اعمال 

b. 42: 2شاگردان اوليه نسبت به تعليم رسوالن، اعمال 

c.  46: 2شاگردان اوليه نسبت به همديگر ، اعمال 

d. پولس از همين واژه براي فراخواندن ايمانداران به پايداري در دعا استفاده مي كند،  (4: 6رسوالن به خدمت دعا و كالم، اعمال
 ).2: 4. ؛ كول12: 12. روم

 نخستين كساني "هفت نفر"آيا اين امر كه آن . اين عبارت به منظور تأكيد، در بخش اول جمله يوناني قرار دارد »دعا و تعليم كالم« 
 بودند كه موعظه شان موجب جدايي از "هفت نفر" را يافتند و نه رسوالن، تناقض آميز نيست؟ آن بودند كه بينش خدمت جهاني انجيل

 .گري شد، نه رسوالنيهودي

 نام يوناني داشتند، ولي اكثر يهوديان دياسپورا داراي يك اسم "هفت نفر"هر يك از آن .  است"تاج فاتح" نام او به معني »استيفان« 5: 6
منطق چنين حكم مي . اسامي آنها به خودي خود نشان نمي داد كه همگي آنان يهوديان يوناني زبان بوده باشند. ني بودندعبري و يك اسم يونا

 .كند كه در ميان آنان از هر دو گروه مورد نظر كساني بوده اند
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 پاهايش در وضعيت پايداري  آمده كه در اصل به معني كسي بود كه)emeth(واژه ايمان از واژه اي در عهد عتيق  »پر از ايمان« 
در عهد جديد اين واژه در مورد پاسخ . كم كم معناي استعاري كسي كه امين، وفادار، قابل اتكا و وظيفه شناس است به خود گرفت. هستند

 استيفان به قابل اعتماد بودن .به وفاداري اش ايمان داريم! ما به معتمد بودن او اعتماد داريم. ايماندار به وعده خدا از طريق مسيح به كار مي رود
 ).پر از ايمان و وفاداري بود: يعني(خدا اطمينان داشت، بنابراين منش او از شخصيت خدا شكل گرفت 

  : را مي توان با عبارات فراواني توصيف كردالقدس روحخدمت  »القدس روح ... پر از« 
 )65، 44: 6يوحنا . ك.ر (القدس روحجذب كنندگي  .١

 )13: 12.  قرنI. ك.ر (القدس روحتعميد  .٢

 )23- 22: 5. غال. ك.ر (القدس روحثمره  .٣

 )12.  قرنI. ك.ر (القدس روحعطاياي  .۴

 ).18: 5افس . ك.ر (القدس روحپر شدن از  .۵

. ك.ر( هدايت مي شود القدس روحشخص بوسيله ) 2(و ) 9: 8. روم. ك.ر(شخص نجات يافته است ) 1: ( دو مفهوم داردالقدس روحپر شدن از 
  ).18: 5. فعل حال امري مجهول از افس( مربوط به پر شدن پيوسته وي باشد القدس روح شخص از "پر بودن"به نظر مي رسد كه ). 14: 8 .روم

خدمت او .  است"دوستدار اسب"معني نام او . اين فيليپس، يكي از آن هفت نفر بود. در عهد جديد چند فيليپس وجود دارد »فيليپس« 
: 21در اعمال . او وسيله اي براي بيداري روحاني در سامره بود و به صاحب منصب دولت اتيوپي بشارت فردي داد. ده است بازگو ش8در اعمال 

 ).9: 21اعمال . ك.آنها نبيه خوانده شده اند، ر( داده شده و دخترانش نيز در خدمت، فعال بودند "مبشر" به او لقب 8

 جلد The International Standard Bible Encyclopediaر كتاب د. از وي اطالع كمي در دست است »پرُخُروس« 
 ).2457. ص(اظهار مي دارد كه او اسقف نيكومديا شد و در انطاكيه شهيد گرديد ) مولف (James Orrچهارم، 

 . است"فاتح"نام او يوناني، و به معني . در تاريخ كليسا چيزي از وي در دست نيست »نيكانور« 

 . است"محترم"نام او يوناني، و به معني .  كليسا چيزي از وي در دست نيستدر تاريخ »تيمون« 

سنت و روايت كليسا چنين مي گويد كه وي در فيليپي در دوره سلطنت تارجان .  استParmenidesاين اسم كوتاه شده  »پرميناس« 
 ).2248: ، صفحه4جلد ، The International Standard Bible Encyclopedia. ك.ر(شهيد شد 

اطالعات بيشتري كه درباره اين فرد داده شده به اين دليل است  »كه قبأل به دين يهود گرويده و اهل انطاكيه بود ... نيكالوس« 
فرد مي بايست خود را در حضور چند شاهد تعميد ) 1: (گرويدن به دين يهود شامل انجام سه آيين مي شد. كه او و لوقا احتماأل هموطن بوده اند

در صورت وجود موقعيت، شخص مي بايست يك قرباني در معبد بزرگ ) 3(شخص مورد نظر اگر مرد بود، بايد ختنه مي شد؛ و ) 2(؛ بدهد
 .تقديم مي كرد

.  مورد اشاره قرار گرفته اند15-14: 2در تاريخ كليسا نسبت به اين شخص اغتشاشهايي وجود داشته است، زيرا گروهي با همين نام در مكاشفه 
اكثريت پدران كليسا كه . پنداشته اند كه او موسس اين گروه بدعتگذار بوده است) Hippolytus و Irenaius(ي از پدران كليساي اوليه برخ

به اين تشابه اسمي اشاره كرده اند، بر اين عقيده اند كه گروه مزبور احتماأل كوشيده اند كه از نام وي براي اثبات اين موضوع كه موسس 
 .كي از رهبران كليساي اورشليم بوده، سوءاستفاده كنندگروهشان ي
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  در كتاب مقدس) دستگذاري(گذاشتن دستها : عنوان خاص
  :مورد استفاده قرار مي گيردمقدس  كتاب، به شيوه هاي مختلفي در )در خدمتي (دخيل بودن شخصدستگذاري اشخاص به منظور 

 )18: 48. پيد. ك.ر(منتقل كردن رهبري خانواده  .١

 همسان سازي با مرگ يك حيوان قرباني به عنوان جايگزين .٢

 )12: 8. ؛ اعد21: 16. ؛ الو19، 15، 10: 29. خرو. ك.ر(كاهنان   .أ 

 )23: 29.  تواII؛ 24، 15، 4: 4؛ 8، 2: 3؛ 4: 1. الو. ك.ر(عامه مردم   .ب 

؛ 3: 13؛ 6: 6؛ اعمال 9: 34. ؛ تث23، 18؛ 27؛ 10: 8. اعد. ك.ر(جدا كردن افراد براي خدمت خدا در يك مأموريت يا مسئوليت خاص  .٣
I؛ 22: 5؛ 14: 4.  تيموII6: 1.  تيمو( 

 )14: 24. الو. ك.ر(شركت داشتن در سنگسار قانوني يك گناهكار  .۴

 )16: 10؛ مرقس 15، 13: 19متي . ك.ر(دريافت بركت شفا، شادماني و خداپرستي  .۵

 )8: 28؛ 17: 9؛ اعمال 13: 13؛ 40: 4؛ لوقا 18: 16؛ 23: 8؛ 32: 7؛ 5: 6؛ 23: 5؛ مرقس 18: 9متي . ك.ر(در ارتباط با شفاي جسمي  .۶

 )6: 19؛ 17: 9؛ 19-17: 8اعمال . ك.ر (القدس روحدريافت  .٧

  .عدم يگانگي چشمگيري وجود دارد) دستگذاري/برگماري(در متون تاريخي مورد استفاده در پشتيباني از انتصاب كليسايي رهبران 
 .ن بر آن هفت نفر براي خدمت محلي شان دست مي گذارند، رسوال6: 6در اعمال  .١

 .، انبيا و معلمين هستند كه بر برنابا و پولس براي خدمت بشارت دست مي گذارند3: 13در اعمال  .٢

  مشايخ محلي در خوانده شدن و انتصاب اوليه تيموتائوس دخيل بودند14: 4.  تيموIدر  .٣

 .س دست مي گذارد پولس است كه بر تيموتائو6: 1 تيمو IIدر  .۴

كليساي اوليه بسيار پويا بود و معموأل از عطاياي روحاني . اين تنوع و گنگي معنا، نمايانگر عدم سازماندهي در كليساي قرن اول ميالدي است
انتصاب و دستگذاري واقعيت اين است كه عهد جديد براي حمايت يا ترسيم يك الگوي دولتي يا روند ). 14.  قرنI. ك.ر(ايمانداران بهره مي برد 

  .نوشته نشده است

، هرچند )3-1: 13. ك.ر(مفهوم ضمني دستوري اين است كه تمامي كليسا بر ايشان دست گذاشتند  »دست بر ايشان گذاشتند« 6: 6
  .ضمير مورد اشاره مبهم است

، از متوني مانند اين متن براي اثبات تعميديما در كليساي . كند اده مياستفنيابت رسوالن براي اثبات كليساي كاتوليك روم از متوني مانند اين 
 ايمانداران، خادمين فراخوانده شده و ةاگر اين امر حقيقت داشته باشد كه هم. كنيم استفاده مي) تخصيص افراد براي خدمتي مشخص(برگماري 

نخبه ساالري برپا شده . يان روحانيون و عامه مردم در كليسا وجود ندارد، آنگاه تمايزي در عهد جديد م)12-11: 4افس . ك.ر(عطا يافته هستند 
دستگذاري ممكن است به . مقدسي نيازمند بررسي دوباره در پرتو عهد جديد هستند و رواج يافته توسط سنتهاي كليسايي بدون اساس كتاب

اي ما، اساسي تاريخي يا  بسياري از سنتهاي فرقه. صي نيستعالمت كاركرد يا اعطاي مأموريت باشد، اما متضمن هيچگونه مقام و منزلت خا
  .مقدسي باال برده شود سنت مشكل ساز نيست مگر اينكه در حد اقتدار كتاب. مقدسي روشني نيستند اي دارند و داراي حكم يا تعليم كتاب فرقه

  

  7: 6كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
  . پيام خدا پيوسته در حال انتشار بود و در اورشليم تعداد شاگردان بسيار افزايش يافت و بسياري از كاهنان نيز ايمان به مسيح را پذيرفتند7 
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متي . ك.ر(سي درباره خدا از ديدگاه جديد پيمان قديم زندگي، مرگ، قيام و تعليم عي. اشاره به انجيل عيسي مسيح است »كالم خدا« 7: 6
  !مسيحيت عبارت است از يك شخصيت). 6: 14؛ 1: 1يوحنا . ك.ر(عيسي كالم خداست ). 17-48: 5

كالم خدا بوسيله پيمان جديد . اين يك موضوع مركزي اعمال است.  ناكامل هستند7هر سه فعل در آيه  »پيوسته در حال انتشار بود« 
امكان دارد اين كنايه اي به وعده ). 20: 19؛ 24: 12؛ 7: 6. ك.ر( مردم به مسيح و شريك شدن ايشان در قوم جديد خدا منتشر مي شد اعتماد

 ).11: 35؛ 3: 28؛ 18: 18؛ 8-4: 17. ؛ پيد17: 7. ك.ر(هاي خدا به ابراهيم درباره رشد عددي خاندان او باشد، كه قوم خدا در پيمان قديم بودند 

. نسبت به مسيحيت بود) يعني صدوقيان(اين يكي از داليل آشفتگي رهبران يهود  »وه عظيمي از كهنه مطيع ايمان شدندگر« 
در هسته مركزي يهوديان . كساني كه عهد عتيق را بخوبي مي دانستند، مجاب مي شدند كه عيساي ناصري حقيقتأ همان ماشيح موعود است

: 19؛ 5: 16؛ 24: 12؛ 31: 9. ك.ر(ننده درباره رشد، ممكن است كليدي براي ساختار اين كتاب باشند عبارات خالصه ك! شكافي ايجاد مي شد
 ).31: 28؛ 20

 است؛ بنابراين، "قابل اعتماد بودن" يا "وفاداري"زمينه عهد عتيقي آن به معني ) 1: (اين واژه داراي معاني ضمني متمايزي است »ايمان« 
پذيرش ما يا دريافت نمودن عرضه رايگان خدا ) 2( به امانتداري خدا يا اعتماد ما به معتمد بودن خدا مي باشد؛ ايمان ما: موارد استفاده آن

. روم. ك.ر(جنبه عمومي ايمان مسيحي يا حقيقت آموزه اي درباره عيسي ) 4(زندگي با ايمان و خداشناسانه؛ يا ) 3(درمورد آمرزش در مسيح ؛ 
 . دشوار است كه دريابيم منظور پولس كداميك از معاني باال بوده است2 : 3.  تساIIدر متون گوناگون مانند ). 20، 3؛ و يهودا 23: 1. ؛ غال5: 1

 مربوط مي شود به "قدرت"اصطالح .  اشاره به بركت خدا در زندگي و خدمتش است"پر از فيض" »پر از فيض و قدرت« 8: 6 
 ."ر مي شداز او ظاه...آيات و معجزات عظيم"عبارت بعدي، 

احتماأل اينها پيش از گزينش او به عنوان . است) 7مانند آيه (ك فعل غير كامل ي »شد از او ظاهر مي ... آيات و معجزات عظيمه« 
آيات و (و قدرت ) پر از فيض(پيام انجيلي كه استيفان اعالم مي داشت به طور پيوسته توسط شخصيت . يكي از آن هفت نفر روي داده بود

 .او تثبيت مي شد) معجزات

  :پرسشي در مورد تفسير اين امر كه چند گروه برعليه استيفان برخاستند وجود دارد »... همچنين از اهالي ... تعدادي از« 9: 6
 )مرداني از تمامي فهرست كشورهاي ياد شده(ك كنيسه ي .١

 دو كنيسه .٢

  15-8: 6كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
اي به نام كنيسة   تعدادي از اعضاي كنيسه9. ها و عجايب عظيم در ميان قوم يهود پرداخت  استيفان پر از فيض و قدرت، به انجام نشانه8

تيفان چنان با  اما اس10. مركب از قيروانيان و اسكندريان و همچنين اهالي قيليقيه و استان آسيا پيش آمدند و با استيفان به مباحثه پرداختند» آزادگان«
ما شنيديم كه « بنابراين چند نفر را وادار كردند كه بگويند 11. گفت كه آنها نتوانستند در برابرش مقاومت نمايند حكمت و قدرت روح سخن مي

استيفان هجوم  و به اين ترتيب آنها مردم و مشايخ و علما را تحريك كردند و بر 12» .گفت استيفان نسبت به موسي و خدا سخنان كفرآميز مي
اين شخص هميشه برخالف اين مكان مقدس و «:  و چند نفر شاهد دروغ را آوردند و آنان گفتند13آوردند و او را دستگير نموده نزد شورا بردند 

 را كه هايي كند و سنّت عيساي ناصري اين مكان را خراب مي: گفت  زيرا ما با گوش خود شنيديم كه او مي14گويد،  شريعت موسي سخن مي
 در اين هنگام همة اعضاي شورا كه به استيفان خيره شده بودند، ديدند كه صورت او مانند صورت 15» .موسي به ما سپرده است تغيير خواهد داد

  .درخشديك فرشته مي
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 هودياني از قيروان و اسكندريهي .٣

 ) قيليقيه بودپولس اهل(هودياني از قيليقيه و آسيا ي .۴

 ك كنيسه، اما دو گروهي .۵

 پنج كنيسه مجزا از هم .۶

  .دو بار تكرار شده است) to-n(حرف اضافه جمع مذكر ملكي يوناني 

 واژه اي التيني است؛ بنابراين، مي ")ليبرتينيان(آزادگان "دليل آوردن اين عبارت آن است كه اصطالح  »... كه مشهور است به« 
) نظامي يا اقتصادي(ظاهرأ اينها يهودياني بودند كه به سرزمينهاي ديگر به عنوان برده و غالم .  تفسيري ارائه مي شدبايست براي روشن شدن آن،

 .زبان اول ايشان بود) Koine Greek(برده شده بودند، اما اكنون به عنوان افراد آزاد به فلسطين بازگشته بودند، هرچند هنوز زبان يوناني 

 نمونه اي از 7باب . تيفان فقط توسط نشانه هاي پر قدرت تأييد نمي شد، بلكه ظاهرأ از لحاظ منطقي نيز مجاب كننده بودپيام انجيل اس 10: 6
 .موعظه اوست

روح مي . در متن يوناني روشي براي تمايز حروف درشت وجود ندارد؛ بنابراين، مورد مزبور بر اساس تفسير مترجمين آمده است »روح« 
 I؛ 16: 8؛ 9: 1. ؛ روم25: 18؛ 16: 17؛ 59: 7. ك.ر(باشد )  در انگليسي"s"(، يا روح انسان )"S"در زبان انگيسي با  (القدس وحرتواند اشاره به 

 . باشد27: 20شايد اين عبارت، اشاره به امثال ). 23: 4. ؛ فيل18: 6. ؛ غال18: 12؛ 13: 7؛ 13: 2.  قرنII؛ 18: 16؛ 4: 5؛ 11: 2. قرن

. ك.ر(رشوه دادن ) 1: ( مي تواند به معاني زير باشد"براين داشتند" اصطالح » نفر را بر اين داشتند كه بگويندپس چند« 11: 6
Louw and Nida, Lexiconك.ر(توطئه پنهاني ) 2(يا ) 578-577. ، جلد اول، ص.Bauer, Arndt, Gingrich and Danker, A 

Greek-English Lexicon مورد ) 28: 21اعمال . ك.ر(و پولس ) 61: 26متي . ك.ر(ي است كه عليه عيسي اين همان شگرد). 843. ، ص
 . بود كه مجازات مرگ دربرداشت7: 20. ادعاي آنان تخطي از خرو. استفاده قرار گرفت

 7اعمال .  پاسخي به اين مدعاست7موعظه استيفان در اعمال  »گفت سخن كفرآميز مي ...اين شخص را شنيديم كه به موسي « 
 موعظه معمول انجيل توسط استيفان بوده باشد يا موعظه اي خاص به منظور پاسخ به اين ادعاي مشخص، امري است نامعلوم، اما استيفان چه

 .احتماأل اغلب از عهد عتيق براي اثبات مسيح بودن عيسي استفاده مي كرد

ار جمله بندي آنها نمايانگر مشكل ايشان در درك همين ساخت! اين يهوديان خدا را پس از موسي قرار مي دادند » به خدانسبت« 
 .شريعت موسي نهايت و غايت قلمداد شده است. موضوع است

 اغلب كوتاه شده اعضاي شوراي عالي يهود است كه در اينجا به آن به "مشايخ و كاتبان"عبارت  »مجلس ... مشايخ و كاتبان« 12: 6
شوراي يهود از سه . بود.  م70از اقتدار مذهبي قوم يهود در دوره حكومت روم پيش از سال اين شورا نمادي .  اشاره شده است"مجلس"عنوان 

جمعأ هفتاد رهبر . كاتبان محلي) 3(مالكان ثروتمند محلي و رهبران مدني؛ و ) 2(اعظم و خاندان او؛ ) كاهنان(كاهن ) 1: (گروه تشكيل مي شد
 .5: 4در ) سنهدرين(شوراي عالي يهود : ن خاصعنوا. ك.ر. از ناحيه اورشليم در آن عضويت داشتند

 .اين عبارت اغلب در مورد عيسي به كار مي رفت. شيوه اي سامي براي نشان دادن اهانت نسبت به كسي »اين شخص« 13: 6

 است كه مي تواند 11اين عبارت تعميم ادعاي وارده در آيه  »برخالف اين مكان مقدس و شريعت موسي سخن مي گويد« 
؛ 58: 14؛ مرقس 40: 27؛ 61: 26 به ثبت رسيده، و شايد هم متي 48-44: 19به تأييد استيفان بر سخنان عيسي درباره معبد بوده كه در لوقا اشاره 
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. ك.ر(، مركز جديد پرستش، مكان تازه خدا و انسان براي مالقات مي ديد "معبد جديد"عيسي خود را ). 14آيه . ك.ر (19: 2؛ يوحنا 29: 15
 ).34: 10؛ 31: 9؛ 31: 8مرقس 

پيام انجيل .  است"شريعت موسي سخن مي گويد...برخالف"موعظه استيفان درباره آمرزش كامل و رايگان در عيسي احتماأل منشأ اتهام 
 . را در حد يك شاهد تاريخي در عوض راه نجات، پايين مي آورد"عهد موسوي"

زيرا حقيقتأ از درك رايج از عهد عتيق درباره يگانه پرستي، نجات و جايگاه بي !  بودبراي يهوديان قرن اول، اين تعليم افراطي و كفرآميز
 .همتاي اسرائيل فاصله مي گيرد

و فريسيان ) "اين مكان را خراب مي كند"(اين دو اتهام براي به خروش آوردن صدوقيان ! به يك معنا اتهام هاي آنان وارد بود 14: 6
 .طراحي شده بودند) "ه است تغيير خواهد دادسنتهايي كه موسي به ما سپرد"(

 .22: 2عنوان خاص در . ك.ر »عيساي ناصري« 

: 4لوقا . ك.ر(اين يك ابزار ادبي است كه لوقا اغلب از آن استفاده مي كند و به معني توجه غيرمنقطع مي باشد  »بر او چشم دوخته« 15: 6
 ).1: 23؛ 9: 14؛ 9: 13؛ 6: 11؛ 4: 10؛ 55: 7؛ 15: 6؛ 12، 4: 3؛ 10: 1؛ اعمال 56: 22؛ 20

 مي YHWHصورت موسي كه پس از مالقات با ) 1: ( شايد اين صحنه همتراز باشد با»صورت وي را مثل صورت فرشته ديدند« 
: 9قا ؛ لو2: 17متي . ك.ر(صورت و بدن عيسي كه در طي تبديل هيئت او مي درخشيد ) 2(؛ )7: 3.  قرنII؛ 35-29: 34. خرو. ك.ر(درخشيد 

  .اين شيوه اي استعاري براي اشاره به كسي است كه در حضور خدا بوده است. 6-5: 10: فرشته حامل پيام براي دانيال) 3(؛ يا )29
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  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
 يك از ما بايد در پرتو نوري كه هر. هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما كتاب حاضر،  يك تفسير 

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
  

. كر كنيدپرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تف
  .اينها به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

  
 چرا كليساي اوليه بهترين افراد روحاني خود را براي خدمت تقسيم خوراك برگزيد؟ .١

 چرا تنش موجود به سرعت رشد مي كرد؟ .٢

 هدف از دست گذاري چيست؟ .٣

  ر گرفت؟چرا استيفان مورد حمله و تهمت قرا .۴
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  7كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
سخنراني هاي 

  استيفان
 پيام استيفان درباره

  خوانده شدن ابراهيم
 موعظه و شهادت

  استيفان
  سخنراني استيفان         سخنراني استيفان      

      )الف1: 8- 8: 6(   
7 :1-8  7 :1-8  7 :1  

7 :2-8  
7 :1-8  

      8-ب2: 7  پاترياركها در مصر  
7 :9-16  7 :9-16  7 :9-16  7 :9-16  7 :9-16  
7 :17-22  7 :17-36  7 :17-22  7 :17-22  7 :17-22  
7 :23-29   7 :23-29  7 :23-29  7 :23-29  
7 :30-43    7 :30-43  7 :30-43  7 :30-43  
  43-35: 7  38-35: 7  43-35: 7   خداعليهعصيان اسرائيل   
  7 :37-43        
    43-39: 7    خيمه راستين خدا  
7 :44-50  7 :44-50  7 :44-50  7 :44-47  7 :44-50  
 القدس روحاسرائيل با   

  مقاومت مي كند
  7 :48-50    

7 :51-53  7 :51-53  7 :51-53  7 :51-53  7 :51-53  
، سنگسار استيفان  سنگسار استيفان           استيفان شهيد  سنگسار استيفان

  ئول آزارگرشا
  الف1: 8-54: 7  الف1: 8-54: 7  الف1: 8-54: 7  60-54: 7  الف1: 54-8: 7

  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 
  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف

هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  تابكمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 
نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم

  .بيندازيدمقدس  كتاب
. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5م بندي موضوعي خود را با تقسي. موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد

هر پاراگراف يك و تنها . پاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشد
  .يك موضوع اصلي دارد

 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4
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  بينشهايي بر اساس قرائن متن
اين سخنراني زمينه ساختار الهياتي درك پولس .  طوالني ترين سخنراني ثبت شده در كتاب اعمال است7سخنراني استيفان در اعمال   .أ 

 :از ارتباط انجيل با عهد عتيق را مي سازد و با پاسخ به دو اتهامي كه بر وي وارد آمده، نشان مي دهد كه

 .ن از معبد نيز سخن گفته استخدا در بيرو .١

 !هوديان همواره پيام خدا و مردان او را رد كرده اند و اكنون ماشيح را رد مي كنندي .٢

 .دفاعيه استيفان بر دل شائول طرسوسي و الهيات پولس اثر گذاشت  .ب 

دور از معبد اورشليم، كه مركز استيفان بي وفايي پيوسته قوم يهود نسبت به عهد و مكاشفات خدا را در خارج از سرزمين وعده و به   .ج 
 .عبادت يهوديان در قرن اول ميالدي بود، آشكار مي سازد

آنان با خشونت عيساي ناصري را رد كرده بودند . قوم يهود مرتبأ سخنگويان خدا را رد كرده بود و اينك همين كار را تكرار مي نمود  .د 
 .و حال مي خواستند استيفان، شاهد وي را با خشونت رد كنند

درحاليكه استيفان را سنگسار مي . استيفان را همان گروهي كه عيسي را متهم به  كفرگويي كردند، با همان ادعاها محكوم كردند  .ه 
آيا اين ابزار ادبي را لوقا به عمد مورد استفاده قرار مي . كردند، او چند جمله به تقليد از سخنان و رفتار عيسي بر صليب، به زبان آورد

 !ه نظر مي رسددهد؟ اينطور ب

مثل نفرينهاي سال (و نهايتأ جدايي ) 3- 1: 8. ك.ر(چشم انداز استيفان درمورد ارتباط ميان يهوديان و مسيحيان، زمينه آزار مسيحيان   .و 
 .ميان اين دو گروه را فراهم مي آورد.) م70

 نقل قول مي هفتاداو از ترجمه (مي باشد موعظه استيفان داراي جزئيات زيادي است كه با عهد عتيق عبري متفاوت /دفاعيه/سخنراني  .ز 
آيا پژوهشگران بايد بكوشند از گفته استيفان دفاع كنند يا آن تفاوتها را به عنوان سنتهاي يهود يا حتي خطاهاي تاريخي تلقي ). كند

حقيقت مقدس  كتاببه اعتقاد من . را آشكار مي سازدمقدس  كتابنمايند؟ اين سئوال، يك سو نگري احساسي و فكري مفسران 
) كتاب مكاشفه(و انتهاي آن ) 11-1. پيد(مقدس  كتاباما ابتداي . استمقدس  كتابتاريخي دارد و افت و خيز مسيحيت بر وقايع 

اين امر موجب مي شود كه توجه داشته . اند به نظر من دقيق و صحيح هستندوقايعي كه در اين ميان رخ داده!  نيستند"تاريخ محض"
 :گاهي عوامل زير در اين ميان وجود دارندباشيم 

 اختالفاتي در اعداد .١

 اختالفاتي در سبك .٢

 اختالفاتي در جزئيات .٣

 )تركيب دو يا چند متن: مثال(شگردهاي معلمان دين يهود در تفسير  .۴

ان آنچه را كه در مدرسه شايد استيف. اين عوامل تأثيري بر اعتقاد من بر دقت تاريخي يا قابل اعتماد بودن روايات كتاب مقدس، ندارند
از دست ! كنيسه آموخته بود، بازگو مي كرد يا متون را براي هدفي كه داشت تغيير مي داد و شايد هم در جزئيات دچار اشتباه شده بود

رن اول دادن پيام او با تمركز بر يك يا دو مورد جزئي نشاندهنده حس تاريخ نگاري مدرن ما است و ارتباطي با احساس تاريخ نگري ق
  .ميالدي ندارد

 :7رئوس مطالب بنيادين بازنگري تاريخي استيفان از اقدامات خدا نسبت به اسرائيل در باب   .ح 

 16-2پاترياركها، آيات  .١

 43-17خروج از مصر و سرگرداني در بيابان، آيات  .٢

 50-44خيمه اجتماع و معبد، آيات  .٣

  53-51كاربرد اين خالصه گويي از عهد عتيق براي ايشان، آيات  .۴
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  ها مطالعة واژگان و عبارت

  
  

  .6: 4به يادداشت . ك.ر. منظور قيافاست »كاهن اعظم« 1: 7

قوم يهود در گذشته ) 1: (او به اتهامات وارده به دو روش پاسخ داد. دفاعيه استيفان شباهت زيادي به كتاب عبرانيان دارد »او گفت« 2: 7
اين يك پاسخ مستقيم به .  فقط يكي از راههايي بود كه براي سخن گفتن با اسرائيل بكار بردمعبد) 2(پيوسته رهبري موسي را نمي پذيرفتند و 

  . زده شد13: 6اتهاماتي بود كه بر وي در 

 براي ترجمه دعاي مشهور يهوديان، هفتاداين واژه در ترجمه . -akouoك فعل امري معلوم نامعين از واژه يوناني ي »گوش دهيد« 
Shema) است "بشنويد و هشيار باشيد"واژه مزبور در كتب انبيا نيز براي انتقال حس . مورد استفاده قرار گرفته است) 5-4: 6. تث. ك.ر 

البته شايد نتوان با اطمينان ثابت كرد كه اين معني ضمني بسيار فني در اينجا منظور نظر است زيرا اين مردان يهودي ). 1: 6؛ 2: 1ميكا . ك.ر(
بيان مي كنند، ولي در برخي از مضامين مانند همين متن، ممكن است اين امر حقيقت ) Koine Greek(را به زبان يوناني افكار عبراني خود 

 .داشته باشد

و همين امر ) 1: 22، 1: 18؛ 1: 17؛ 4، 1: 15، 1: 12. پيد. ك.ر(اين خداي پرجالل بر ابراهيم پاتريارك ظاهر شد  »خداي پرجالل« 
 . را مالحظه كنيد13: 3عنوان خاص . آغازگر قوم يهود بود

- 1: 12. فراخوانده شدن او و سلوك او با خدا در پيد. او نخستين پاتريارك بود. ابراهيم به عنوان پدر قوم يهود شناخته مي شد »ابراهيم« 
 .ردشمردگي از راه ايمان، نام مي ب، پولس از او به عنوان نمونه عادل4. در روم.  شرح داده شده است11: 25

 اين مفهوم را مي رساند كه هنگامي 31: 11. پيد »النهرين سكونت داشت، يعني قبل از مهاجرت به حرانوقتي كه در بين« 
ابراهيم از . اما، زمان تماس خدا با ابراهيم به طور خاص بيان نشده است.  با ابراهيم سخن گفت، او در شهر حران اقامت داشتYHWHكه 

نكته در ). 4: 29؛ 32، 31: 11. پيد. ك.ر(، ولي بعدها در پيروي از فرمان خدا به حران مهاجرت كرد )31، 28: 11. يدپ. ك.ر(سرزمين اور بود 

  8-1: 7كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
اي برادران و اي پدران، توجه بفرماييد، خداي پرجالل به پدر ما «: تيفان جواب داد اس2» گويند؟ آيا اينها راست مي«:  آنگاه كاهن اعظم پرسيد1

وطن خود و بستگانت را ترك كن و به ':  و به او فرمود3النهرين سكونت داشت، يعني قبل از مهاجرت به حرّان ظاهر شد  كه در بين ابراهيم در وقتي
ن ترتيب از زمين كلدانيان عزيمت كرد و مدتي در حرّان ماند و پس از مرگ پدرش، خدا او را از  پس به اي4 '.دهم برو سرزميني كه به تو نشان مي

اما در همان وقت كه .  خدا حتّي يك وجب از آن سرزمين را به ابراهيم نداد5. آنجا به سرزميني كه امروز شما در آن سكونت داريد منتقل ساخت
 پس خدا به اين طريق به ابراهيم فرمود كه فرزندان 6.  او و بعد از او فرزندانش را مالك آن زمين بگردانداو هنوز فرزندي نداشت به او قول داد، كه

اما من آن ':  و خدا فرمود7. ها در يك سرزمين بيگانه زندگي خواهند كرد و مدت چهارصد سال در بندگي و ظلم به سر خواهند برد او مانند غريبه
 8 '.ن آنها خواهند شد محكوم خواهم ساخت و بعد از آن آنان آزاد خواهند شد و مرا در همين مكان عبادت خواهند كردملّتي را كه قوم من بردگا

در همين زمان خدا ختنه را به عنوان نشانة پيمان خود به ابراهيم عطا كرد و به اين ترتيب پس از تولّد اسحاق او را در روز هشتم ختنه كرد و اسحاق، 
  .يعقوب، دوازده فرزند خود را كه بعدها هر كدام پدر يك طايفة اسرائيل شدنديعقوب را، و 
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ابراهيم در طول عمر خود هيچ بخشي از سرزمين مقدس را به ملكيت خود . اينجاست كه خدا در بيرون از سرزمين كنعان با ابراهيم سخن گفت
  ).از غاري براي تدفين اعضاي خانواده اش، به غير 5آيه . ك.ر(نداشت 

گروهي از مردم كه در ناحيه شمالي دجله و فرات مي زيستند ) 1: ( مي تواند اشاره به گروههاي قومي مختلفي باشد"بين النهرين"واژه 
  .گروهي از مردم كه در نزديكي دهانه دجله و فرات سكونت داشتند) 2(يا ) "سوريه در ميان دو رود": يعني(

مسئله . 1: 12. اين نقل قولي است از پيد »وطن خود و بستگانت را ترك كن، و به سرزميني كه به تو نشان مي دهم برو« 3: 7
اش لوط او در اور بود، پيش از آنكه پدرش تارح و برادرزاده) 1: (الهياتي در اين نقل قول آن است كه وقتي خدا اين را به ابراهيم مي گويد كه

  او در حران اقامت داشت و منتظر ماند تا پدرش از دنيا برود و سپس در پي خدا به سوي جنوب به كنعان روانه شود؟) 2(برد، يا را به حران ب

: 7به يادداشت . ك.ر(ممكن است كلده نام منطقه اي نزديك به دهانه رودهاي دجله و فرات باشد  »از زمين كلدانيان عزيمت كرد« 4: 7
قوم مزبور پژهشگراني را در خود . بوط به قومي مي گرديد كه در اين منطقه نشو و نما يافتند و به نام بابل نيز شناخته مي شدبعدها اين نام مر). 2

اين گروه از مردان . را كشف كردند) سياره ها، ستارگان، شهابها و غيره(پرورد كه فرمولهاي رياضي در ارتباط با حركت روشناييها در شب 
  ).11-7: 5؛ 7: 4؛ 2: 2. دان. ك.ر(نيز به نام كلدانيان مشهور بودند ) سانستاره شنا(حكيم 

يكي ديگر از برادران ابراهيم در ). 32-31: 11. پيد. ك.ر(حران شهري است كه تارح، ابراهيم و لوط به آن مهاجرت كردند  »حران« 
اين شهر كه در بخش فرادست رود فرات ). 43: 27؛ 10: 24. پيد. ك.شهر ناحور، ر(آنجا ساكن شد و آن شهر به نام او نيز خوانده مي شد 

نكته جالب . قرار داشت، در هزاره سوم قبل از ميالد ايجاد گرديد و تا به امروز نيز به همين نام خوانده مي شود) باليخ، شاخه انشعابي آن رود(
 .كسان نيستتوجه در اينجاست كه امالي عبري نام حران، برادر ابراهيم، با نام آن شهر ي

دستكم دو .  مشاهده مي كنند4: 12 و 32، 26: 11. در اينجا تناقضي ميان پيدمقدس  كتاببسياري از متألهين  »پس از مرگ پدرش« 
به همين جهت در (ابراهيم شايد بزرگترين پسر خانواده نبوده بلكه مشهورترين ايشان بوده است ) 1: (راه حل ممكن براي اين مسئله وجود دارد

.  سال205 سال عمر كرده است نه چنانكه در متن عبري آمده، 145در تورات سامره، تارح به هنگام مرگ ) 2(يا ) بتداي فهرست آورده شدها
  .378. ص، Gleason L. Archer, Encyclopedia of Bible Difficultiesمراجعه كنيد به 

كليد الهياتي .  است8: 17 يا 7: 12. اشاره اي ضمني به پيد »كيت دهدوعده داد كه آن را به وي و بعد از او به ذريتش به مل« 5: 7
: 15. اين ايمان در پيد. در اينجا نه تنها وعده خدا، بلكه ايمان ابراهيم به اين موضوع است كه خدا به او فرزندي به غير از آن سرزمين خواهد داد

  ).4. روم. ك.ر( پررنگ نشان داده شده است 6

، 40: 12. ، در خرو" سال400"اما بجاي .  مورد تأكيد قرار گرفته است12: 3.  آمده و در خرو14، 13: 15.  پيشگويي در پيداين نبوت و 6: 7
و توقف بني اسرائيل، چنانكه در سرزمين مصر و سرزمين كنعان ":  چنين است40: 12، خروج )LXX (هفتاددر ترجمه .  آمده است" سال430"

  ."بود سال 430توقف كردند، 
 سال را يك عدد گرد شده، محسوب 400جان كالوين .  آغاز مي شود22.  از تقديم اسحق در پيد" سال400"معلمان يهود گفته اند كه 

  ).6: 15. پيد. ك.ر( ساله باشد 100ممكن است اين عدد مربوط به چهار نسل . كرده است

ملت . ين عبارت به منظور رنجانيدن ملتي خاص به كار نرفته بلكه عبارتي كلي استا. 14: 15.  پيدهفتادنقل قولي از ترجمه  »آن ملتي« 7: 7
نيز اسرائيل را تحت ظلم قرار دادند و خدا آنان را نيز ) مانند فلسطين، سوريه، آشور، بابل(با اين وجود، ساير ملل . مورد نظر آشكارا، مصر است

  .داوري خواهد كرد
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استيفان به ياري حافظه اش تاريخ اسرائيل را به سبكي و رواني .  است12: 3. كامل نقل قولي از خرواين عبارت به طور  »و بعد از آن« 
 .بيان مي دارد

تأكيد كتاب تثنيه نيز بر همين .  خواهند گرديدYHWHاين متن ثابت مي كند كه كنعان و اورشليم به طور منحصر به فردي مكان مقدس 
 .موضوع است

، اشاره به كوه سينا است كه آنجا نيز در خارج از سرزمين وعده واقع شده و جايگاه 12: 3.  نقل قول از خرودر مضمون »در اين مكان« 
 .است) يعني اعطاي شريعت به موسي(يكي از وقايع اصلي حيات اسرائيل 

 .47: 2مراجعه كنيد به عنوان خاص در  »عهد« 8: 7

در اكثر فرهنگها، ختنه معموأل . انجام مي دادند) قوم اژه اي يونان(از فلسطينيان اين كار را تمامي همسايگان اسرائيل به غير  »ختنه« 
اين آيين براي وارد كردن اوالد ذكور به عهد . مراسمي براي پا گذاشتن به دوران بلوغ پسرها محسوب مي شد، اما براي اسرائيليان چنين نبود

به عنوان (هر پاتريارك پسران خود را ). 14-9: 17. پيد. ك.ر( بود YHWHخصوص با ختنه نشانه اي از ارتباط ايماني م. قوم انجام مي گرفت
، مي گويد آيين 214. ، صSynonyms of the Old Testament در كتاب Robert Girdlestone. ختنه مي كرد) اشكاهن خانواده

و ) 17: 2. پيد. ك.ر(، شكستن عهد )17: 15. پيد. ك.ر(خون با شكل گيري عهد . ختنه ارتباط دهنده آيين پاشيدن خون و مراسم ختنه بود
 .مرتبط بود) 53. اش. ك.ر(رهايي بخشي عهد 

، اشاره به كوه سينا است كه آنجا نيز در خارج از سرزمين وعده واقع شده و جايگاه 12: 3. در متن نقل قولي از خرو »در اين مكان« 
 .يكي از وقايع اصلي حيات اسرائيل است

اصطالح مزبور معموأل اشاره دارد به ابراهيم، اسحق و يعقوب، اما در اينجا دوازده پسر يعقوب مورد  »پاتريارك (ريارخدوازده پط« 
 .نظر هستند كه قبايل اسرائيل را تشكيل دادند

  
ود و رهبرانشان اغلب رهبر استيفان مي كوشد تا نشان بدهد كه قوم يه.  يافت4: 45؛ 28، 11: 37. اين روايت را مي توان در پيد »يوسف« 9: 7

  ).35موسي در آيه . ك.ر(برگزيده خدا را رد كرده اند 

 . يافت46-40: 41؛ 12: 39. اين روايت را مي توان در پيد 10: 7

 

  10-9: 7كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 و او را از جميع زحماتش رهانيد و به او توفيق و 10فرزندان يعقوب از روي حسد يوسف را به بردگي در مصر فروختند، اما خدا با او بود  «9

  .كه مورد پسند فرعون، فرمانرواي مصر واقع شد و يوسف فرمانرواي سرزمين مصر و دربار سلطنتي گرديد فرمود به طوري حكمت عطا 
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  . يافت5: 42؛ 55-54: 41. اين روايت را مي توان در پيد 11: 7

  . يافت4: 42. اين روايت را مي توان در پيد 12: 7

  . يافت4-1: 45.  را مي توان در پيد اين روايت13: 7

 عدد Masoretic و تومارهاي درياي مرده آمده است، اما در نسخه هفتاداين عدد در نسخه هاي دستنويس ترجمه  »هفتاد و پنج« 14: 7
 كه استيفان از آن نقل هفتاده در نگاه اول به نظر مي رسد كه اشكال نسخه اي ميان ترجم). 5: 1. ؛ خرو27: 46. پيد. ك.ر( است "هفتاد"مزبور 

 وجود 27 و 26: 46. مسئله ميان پيد. با تعمق بيشتر مي توان اوالد يعقوب را به دو طريق شمرد. ، وجود دارد5: 1قول مي كند و متن عبري خروج 
 نه پسر آمده است، بدين معني كه هفتاد، دو پسر در مصر براي يوسف بدنيا آمدند، در حاليكه در ترجمه 27در نسخه مازورتيك آيه ) 1: (دارد

در متن عبري، يعقوب و همسرش به شمار آمده اند، ولي فرزندان افرايم و منسي ) 2(افرايم و منسي بعدها داراي فرزنداني شدند، يا اينكه 
هر دو . رايم و منسي شمارش شده اند، يعقوب و همسرش به شمار نيامده اند، ولي فرزندان اف)LXX (هفتاددر متن يوناني . شمارش نشده اند

متون عبري معروف به . شمارش دقيق است، اما در آنها نسل يعقوب به روشهاي مختلفي در زمانهاي متفاوتي از زندگي يعقوب شمرده شده اند
  . با هر دو عدد آشنايي داشتفيلو اهل اسكندريه.  هستند"هفتاد و پنج نفر"، داراي 5: 1 و خروج 27: 46. تومارهاي درياي مرده نيز در پيد

گونه جديدي از منبع كتاب . مند شويمهمه ما مي توانيم در مورد متون و اعداد مشكل دار مانند اين از پژوهشگري دانشجويي نوين بهره
  :من دانشنامه هاي زير را پيشنهاد مي كنم. مقدسي امروزه در دسترس ماست كه اين متون مشكل را هدف قرار مي دهد

١. Hard Sayings of the Bible, IVP 
٢. More Hard Sayings of the Bible, IVP 
٣. Encyclopedia of the Bible Difficulties by Gleason Archer 

  . آمده است522-521. ، ص1 در شماره 15-14: 7مباحثه اي درباره اعمال 
  . يافت6: 1. ؛ خرو33: 49؛ 5: 46. اين روايت را مي توان در پيد 15: 7

، به نظر مي رسد يك 13: 50. تدفين يعقوب در پيد) 2( و 32: 24تدفين يوسف در يوشع ) 1(از روايات پيدايش درباره  »به شكيم« 16: 7
ابراهيم پطريارخ است كه بايد در اصل ) 2(شهر شكيم است كه بايد حبرون باشد، يا ) 1(مسئله در . ناهمخواني در موعظه استيفان وجود دارد

هرچند مكان مقبره در شكيم مشخص ). 19: 33؛ 16: 23. پيد. ك.ر( وزنه خريدند 400ا ابراهيم و يعقوب هر دو زميني به ارزش ام. يعقوب باشد
بعدها يعقوب همان قطعه زمين را .  خريده باشد7-6: 12. نيست، امكان دارد كه ابراهيم پيشتر از آن زميني را در هنگام توقفش در آنجا در پيد

اين آشكارا يك گمانه زني است، اما به نظر مي آيد كه استيفان بسيار به تاريخ عهد عتيق وارد ). 32: 24؛ يوشع 19: 33. پيد. ك.ر(بازخريد كرد 
 .است و اين تنها راهي است كه مي توان روايات مختلف را با هم آشتي داد

  16-11: 7كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 12. ي براي خوردن نيافتنداي پديد آمد كه باعث مصيبت عظيمي شد به حدي كه اجداد ما چيز  در اين هنگام در سرتاسر مصر و كنعان قحطي11

 در سفر دوم يوسف خود را به برادرانش شناسانيد 13. شود نياكان ما را براي اولين بار به آنجا فرستاد وقتي يعقوب باخبر شد كه در مصر غلّه پيدا مي
 15پنج نفر بودند به مصر دعوت كرد  يوسف پدر خود يعقوب و تمام بستگانش را كه جمعاً هفتاد و 14. و فرعون از اصل و نصب يوسف باخبر شد
 و اجساد آنان را به شكيم بردند و در آرامگاهي كه ابراهيم 16عمر يعقوب و اجداد ما در آنجا به سر رسيد . و به اين ترتيب يعقوب به مصر قدم نهاد

  .از فرزند حمور به مبلغي خريده بود به خاك سپردند
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  مناظره بر سر تاريخ خروج: عنوان خاص
  :دو ديدگاه كارشناسانه درمورد تاريخ خروج وجود دارد

 " سال پس از خروج از مصر، بناي معبد سليمان آغاز شد480": ، كه مي گويد1: 6.  پادIاز   .أ 

به عنوان يك تاريخ .) م. قQarqar )853اين موضوع با استفاده از جنگ . آغاز كرد. م. ق970خود را در سال سليمان سلطنت  .١
 .مشخص محاسبه شده است

 .بوده است. م. ق6/1445بنا شد، پس تاريخ خروج حدود ) م. ق965(معبد در سال چهارم سلطنت او  .٢

 :بنابراين. يان مي سازداين امر پادشاه مورد نظر را مربوط به سلسله هيجدهم مصر .٣

 .خواهد بود.) م. ق1436-1490(فرعون ظالم توتموز سوم   .أ 

 .خواهد بود.) م. ق1407-1436(آمن هوتپ دوم فرعون زمان خروج،   .ب 

 برخي معتقدند كه مدارك برجاي مانده از اريحا بر اين اساس استكه هيچگونه مكاتبه ديپلماتيك ميان اريحا و مصر در طي  )١(
 .وجود نداشته است.) م. ق1377-1413(پ سوم هوتآمنحكومت 

كه سراسر سرزمين كنعان در ) احتماأل عبرانيان (Habiru درباره ostraca مكاتبات ديپلماتيك ثبت شده روي Amarna متون 
  .است رخ داده آمن هوتپ دومبنابراين، خروج در زمان سلطنت . را فراگرفته اند، نوشته شده است آمن هوتپ سومسلطنت 

  .است) شمار زياد ايشان (7: 1. و خرو) وعده (16-12: 15. اشاره به پيد 17: 7

مباحثاتي درباره تاريخ خروج ميان پژوهشگران وجود داشته .  است8: 1. نقل قولي از خرو »برخاست ... تا وقتي كه پادشاه ديگر« 18: 7
و برخي از .) م. ق1445(برخي او را از سلسله هيجدهم پادشاهان مصر . هويت اين پادشاه مصر مورد اختالف نظر است. و همچنان ادامه دارد

يك نظريه اين است كه اين پادشاه مصر مربوط به سلسله نخست متوطنان مصر است كه حاكمان . مي دانند.) م. ق1290(وزدهم سلسله ن
Hyksos) اين امر توضيحي بر استفاده از . را بيرون راندند) ساميheteros يك مصري اصيل خواهان وجود شمار زيادي از .  است18 در آيه

  . مي ترسيدHyksosر سرزمين خود نبود و از كشورگشايي ديگري مانند سلسله ساميان، مانند عبرانيان، د

  16-11: 7كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
اي كه به ابراهيم داده بود، عمل كند قوم ما در سرزمين مصر رشد كرد و تعداد آنان افزايش  شد كه خدا به وعده و چون وقت آن نزديك مي «17
م بسيار روا  و با اجداد ما با نيرنگ رفتار كرد و بر آنان ظل19شناخت به پادشاهي مصر رسيد   سرانجام پادشاه ديگري كه يوسف را نمي18. يافت

 در چنين روزگاري موسي كه كودكي بسيار زيبا بود، 20. كه ايشان را مجبور ساخت كه نوزادان خود را سر راه بگذارند تا بميرند داشت به حدي 
 فرزند خود تربيت  و وقتي او را سر راه گذاشتند، دختر فرعون او را برداشت و همچون21او مدت سه ماه در خانة پدر پرورش يافت . به دنيا آمد

كه  همين «23.  به اين ترتيب موسي بر تمام فرهنگ و معارف مصر تسلّط يافت و در گفتار و كردار استعداد مخصوصي از خود نشان داد22. نمود
كند، به  تاري مي و چون ديد كه مردي مصري با يكي از آنان بدرف24موسي چهل ساله شد به فكرش رسيد كه به ديدن برادران اسرائيلي خود برود 

كرد كه هم نژادانش خواهند   موسي گمان مي25. حمايت آن اسرائيلي برخاست و آن تجاوزكار مصري را به سزاي عمل خود رسانيد و او را كشت
كردند رسيد و براي  اع مي فرداي آن روز به دو نفر اسرائيلي كه با هم نز26. فهميد كه خدا او را وسيلة نجات آنان قرار داده است، اما آنان نفهميدند

چه كسي تو را حاكم و ' مرد مقصر او را عقب زد و گفت 27 'كنيد؟ چرا با هم بدرفتاري مي. اي دوستان، شما برادريد': رفع اختالفشان چنين گفت
از آن سرزمين گريخت و  موسي وقتي اين جواب را شنيد 29 'خواهي مرا هم مثل آن مصري كه ديروز كشتي، بكشي؟  مي28قاضي ما كرده است؟ 

 .در سرزمين مديان آواره گشت و در آنجا صاحب دو پسر شد
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 .باشد، دوره طوالني اي نبوده است.م. ق13دوره داوران در صورتي كه تاريخ خروج قرن )٢(

 :مسائل ممكن درباره اين تاريخها عبارتند از .۴

 . سال480 سال آمده، نه LXX (440 (هفتاددر ترجمه   .أ 

 ).لويحي استدر اين صورت اين يك عدد ت( سال، دوازده نسل چهل ساله باشد 480امكان دارد منظور از   .ب 

. ، و دوازده نسل نيز از سليمان تا بناي معبد دوم گذشت)6.  تواI. ك.ر(بين هارون و سليمان دوازده نسل از كاهنان گذشته بود   .ج 
 ساله با كمي پس و پيش گذشته بود 480پس، يك دوره . يهوديان مانند يونانيان، يك نسل را چهل سال محسوب مي داشتند

 ). Bimson’s Readating the Exodus and Conquest. ك.داد، راستفاده نمادين از اع(

 : اشاره كرده اندها  سه متن ديگر نيز به تاريخ .۵

  سال اسارت400، )6: 7اعمال . ك.ر (16، 13: 15پيدايش   .أ 

 )17: 3. غال. ك.ر (41-40: 12خروج   .ب 

  سال توقف در مصر430 –نسخه مازورِتيك  )١(

 صر سال توقف در م215 – هفتادترجمه  )٢(

 )را تأييد مي كند 1445تاريخ ( سال بين روزگار يفتاح و استيال 300 – 26: 11داوران   .ج 

  سال450 – خروج، سرگرداني و استيال بر كنعان – 19: 13اعمال   .د 

 Edwin Thiele, A(نويسنده كتاب پادشاهان از مراجع تاريخي مشخص استفاده مي كرد و اعداد را گرد نمي نمود  .۶

Chronology of the Hebrew Kings, pp. 83-85.( 

 .يا سلسله نوزدهم مصر اشاره دارند. م. ق1290به نظر مي رسد كه شواهد تجربي از باستانشاني به تاريخ   .ب 

نخستين فرعون متوطن مصر كه شروع به انتقال پايتخت از تبِس . وسف توانست در يك روز پدرش و فرعون را مالقات كندي .١
)Thebes (كاني به نام به دلتاي نيل، در مAvaris/Zoan/Tanis، پايتخت قديم هيكسوس )Hiksos ( ،كردSeti اول ) 1309-

 .هم او فرعون ظالم مصر بود. بود.) م. ق1290

 :به نظر مي رسد اين نظريه دو تكه از اطالعات مربوط به سلطنت هيكسوس بر مصر را كنار هم قرار مي دهد  .أ 

چهارصد سال پيشتر از آن ) Avaris( است كه به يادبود پي ريزي آواريس لوح سنگي كه از زمان رامسس دوم پيدا شده )١(
 )Hyksosتوسط . م. ق1700سالهاي (مي باشد 

 . ساله سخن مي گويد400 از يك دوره ظلم 13: 15. پيشگويي پيد )٢(

. ه استبود) سامي نژاد (Hyksosمفهوم ضمني اين موضوع آن است كه به قدرت رسيدن يوسف در حكومت يكي از فراعنه   .ب 
 .، به سلسله جديد مصر اشاره شده است8: 1. در خرو

٢. Hyksos است كه گروهي فرمانروايان سامي غيرمصري بودند و در طي "حاكماني از سرزمينهاي بيگانه"، واژه مصري به معني 
رت رسيدن يوسف برخي مي خواهند آنان را با زمان به قد.). م. ق1570-1720( بر مصر سلطنت مي كردند 16 و 15سلسله هاي 
 .بدست مي آيد. م. ق1290كم كنيم، تاريخ حدودي . م. ق1720 را از 40: 12.  سال خرو430اگر ما . مرتبط سازند

به اين اسم به عنوان يكي از شهرهاي انبار كه بردگان عبراني ساختند اشاره شده . بود.) م. ق1224-1290(ستي اول پسر رامسس دوم  .٣
 از Avaris/Zoan/Tanis. 11: 47. نطقه از مصر در كنار جوشن، رامسس نيز خوانده شده است، پيدهمين م. 11: 1است، خروج 

  . شناخته مي شد"خانه رامسس"به عنوان . م. ق1300-1100

۴. Thutmoses IIIهم مانند رامسس دوم، به عنوان يك سازنده بزرگ شهرت داشت  . 
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 . از هم سكونت داشتندرامسس دوم چهل و هفت دختر داشت كه در قصرهاي مجزا .۵

خراب . م. ق1250در حدود سال ) حاصور، دبير، الكيش(باستانشاسي نشان داده است كه اكثر شهرهاي با ديوارهاي بزرگ كنعان  .۶
 .بدست مي آيد. م. ق1290 سال در نظر بگيريم، تاريخ 38اگر دوره سرگرداني در بيابان را . شدند و به سرعت بازسازي گرديدند

لوح سنگي مرنپتاه، به تاريخ . ك.، ر.م. قMerneptah) 1224-1214سي بر روي لوح سنگي يادبود جانشين رامسس، باستانشان .٧
 .، اشاره اي به سكونت اسرائيليان در جنوب كنعان را يافته اند.)م. ق1220

. م.ر قرن پانزده قاين كشورها د. كسب كرده اند. م. ق1300ادوم و موآب گويي هويت ملي مستحكمي در اواخر سالهاي  .٨
 ).Glueck(سازماندهي نشده بودند 

، University of Sheffield، انتشارات John J. Bimson نوشته Redating the Exodus and Conquestكتاب  .٩
 .، استداللي برعليه تمامي شواهد باستانشناسي در مورد يك تاريخ زودتر ارائه مي دهد1978

  . به بعد آمده است10: 1 اين روايت در خروج 19: 7

  . آمده است2اين روايت در خروج  »موسي تولد يافت« 20: 7

فوس نيز زيبايي موسي را شرح مي حتي يوس). 2: 2. خرو. ك.ر ("از ديد خدا دوست داشتني بود"در عبري  »كودكي بسيار زيبا بود« 
 ).Antiq.2: 9: 6. ك.ر(دهد 

 . آمده است10، 6-5: 2. اين روايت در خرو 21: 7

 "بيرون گذاشتن"يا ) 19آيه . ك.ر ("در معرض قرار دادن"، به معني ektithemiاين يك اصطالح يوناني  »او را سر راه گذاشتند« 
  .ه فرزندان پسرشان را به دست جانوران وحشي رها كنند تا جلوي ازدياد جمعيت ايشان را بگيرندمصريان عبرانيان را وادار مي كردند ك. است

7 :21    
NASB, NKJV »دختر فرعون او را نزد خود برد«  

NRSV, NJB  »دختر فرعون او را به فرزندخواندگي خود درآورد«  
TEV »دختر پادشاه او را به فرزندخواندگي خود درآورد«  

 و با اين كار او فرزند خوانده دختر "برداشتند"موسي را بدينوسيله از رودخانه .  است"برداشتن"در اصل به معني  -anaireoواژه 
  .فرعون شد

  . موسي از بهترين تربيت علمي و نظامي روزگار خود در دربار فرعون برخوردار شد22: 7

 در كنار YHWH موسي باشد زيرا به هنگام رويارويي با اين ممكن است خالصه اي از زندگي بعدي »در قول و فعل قوي گشت« 
  ).17-10: 4. خرو. ك.ر(بوته شعله ور، او اظهار كرد كه نمي تواند خوب سخن بگويد 

  . آمده است12-11: 2. اين روايت در خرو 23-24: 7
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 40مي توان به سه قسمت  بود كه مي گفت زندگي موسي را D. L. Moodyفكر مي كنم  »همين كه موسي چهل ساله شد« 23: 7
در دومين ) 2(؛ )چون در دربار فرعون تحصيل مي كرد( ساله عمرش مي پنداشت كه كسي است 40او در نخستين دوره ) 1: (ساله تقسيم كرد

ينا چون به سرزمين مديان تبعيد شد و با چم و خم صحراي س( ساله عمرش مي پنداشت كه تبديل به انساني بي اهميت شده است 40دوره 
قوم خدا را به سرزمين وعده هدايت ( سال سوم عمرش دريافت كه خدا مي تواند با يك انسان بي اهميت چه كند 40در ) 3(؛ و )آشنايي يافت

  ).كرد

  .است؛ زيرا در كتاب خروج اشاره اي به اين امر نشده است) احتماأل بر اساس سنتهاي يهود(اين آيه گمانه زني استيفان  25: 7

  . آمده است14-13: 2اين روايت در خروج  26-29: 7

ترس موسي از كشتن يك مصري نشان مي دهد .  آمده است22، 15: 2. اين روايت در خرو »پس موسي از اين سخن فرار كرد« 29: 7
  !ار مي سازد مطلب را آشك27: 11با اين وجود عبرانيان . كه فرعون از او به عنوان فرزند خوانده يكي از دخترانش، حمايت نمي كرد

و شريعت خود ) 4-3. خرو. ك.ر( خدا در بوته اي مشتعل در زمين مديان به موسي ظاهر شد »در زمين مديان غربت اختيار كرد« 
 خود را چه مكاني، اين امر نشان مي دهد كه خدا مقيد به آن نبود كه در )20-19. خرو. ك.ر(را در سينا، در زمين مديان بر او آشكار كرد 

 . مشاهده مي شود53 و 48، 44، 36: 7همين تأكيد بر ظاهر شدن خدا در بيرون از معبد اورشليم در اعمال . زدظاهر سا

 . آمده است4- 3: 18.  اين روايت در خرو »صاحب دو پسر شد« 

 . آمده است4 و 3اين روايت در خروج بابهاي  30: 7

توجه داشته باشيد كه چگونه .  نگاه كنيد19: 5به يادداشت كامل .  استYHWHدر متن عهد عتيق اين فرشته در واقع  »فرشته اي« 
  .خصوصيات اين فرشته بيان مي شود

 "فرشته خداوند در شعله آتش بر او ظاهر شد"، 2: 3. خرو .١

 "ديد كه براي ديدن بدان سو مايل مي شود) YHWH(چون خداوند "، 4: 3. خرو .٢

 "ا درداد از ميان بوته به وي ند)Elohim(خدا "، 4: 3. خرو .٣

  .عنوان خاص زير را مالحظه كنيد »كوه سينا« 

 

  34-30: 7اي رسوالن كاره: متن مژده براي عصر جديد
 موسي از ديدن آن رؤيا 31. اي سوزان به موسي ظاهر شد اي در بيابانهاي اطراف كوه سينا در بوته پس از آنكه چهل سال سپري شد، فرشته «30

داي ابراهيم و من خداي نياكان تو، خ' 32: گفت كه نزديك آمد تا بهتر ببيند، صداي خداوند به گوشش رسيد كه مي غرق حيرت گشت و هنگامي
ات را بيرون بياور چون در مكان مقدسي  نعلين':  سپس خداوند فرمود33.  موسي ترسيد و جرأت نگاه كردن نداشت'.اسحاق و يعقوب هستم

ام، برخيز تو را به  هام و براي نجات آنان آمد هايشان را شنيده شود ديده و آه و ناله  البتّه آن ظلمي را كه در مصر نسبت به قوم من مي34. اي ايستاده
  '.فرستم مصر مي
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  موقعيت كوه سينا: عنوان خاص
، آنان وقت كافي براي رسيدن به )27: 8؛ 3: 5؛ 18: 3( از فرعون دقيق بوده و نه تمثيلي "سفر سه روزه"اگر منظور موسي از تقاضاي   .أ 

 برنيع برآورد مي - كوه را در نزديكي آبادي ميان قادشبنابراين، برخي از پژوهشگران مكان اين. محل جنوب شبه جزيره سينا نمي داشتند
 .كنند

 : خوانده مي شود و در صحراي سين قرار دارد داراي چند مزيت است"جبل موسي"مكان سنتي كه   .ب 

 .دشتي وسيع در برابر كوه .١

 .برنيع يازده روز راه بوده است- بيان مي دارد كه از كوه سينا تا قادش2: 1تثنيه  .٢

. اين اسم مي تواند به صحراي سين مربوط باشد كه اشاره دارد به يك بوته صحرايي كوچك. واژه غيرعبري است يك "سينا"واژه  .٣
 .است) بيابان(نام عبري آن كوه، حوريب 

 قرار دارد كه شامل ناحيه بزرگي "زمين مديان"اين كوه در . كوه سينا از قرن چهارم ميالدي، مكان سنتي اين روايت تلقي شده است .۴
 .به جزيره سينا و عربستان استاز ش

 را به )Elim, Dophkah, Rephidim(به نظر مي رسد كه باستانشاسان موقعيت برخي از شهرهاي مورد اشاره در روايت خروج  .۵
 .عنوان جانب غربي شبه جزيره سينا تأييد مي كنند

د كه خدا شريعت را بديشان عطا كرد و وعده خود را آنان معتقد بودن. هوديان هرگز عالقمند به موقعيت جغرافيايي كوه سينا نبودندي  .ج 
 اعطاي شريعت موضوع مهمي قلمداد نمي شد و آنها تمايلي به بازگشت به اين محل نداشتند "مكان".  تحقق بخشيد21-12: 15. در پيد

 ).به منظور زيارت ساليانه(

 ,F. F. Bruce. ك.ر(شهرتي نيافت .  م8-385، در حوالي سالهاي Pilgrimage of Silviaمكان سنتي كوه سينا تا نگارش   .د 

Commentary on the Book of the Acts, p. 151.( 

اين گمانه زني هاي . امروزه گمانه زني هاي زيادي درباره يك موقعيت ممكن جديد در آنسوي خليج عقبه در عربستان انجام مي شود  .ه 
 :مدعي اند كه

 .تزمين مديان همواره كامأل در عربستان بوده اس .١

 .، پولس بيان مي دارد كه اين زمين در عربستان بوده است25: 4. در غال .٢

نقشه برداري ماهواره اي آشكار ساخته است كه يك جاده باستاني از مصر به سوي شبه جزيره سينا با لبه برآمده سنگي وجود دارد  .٣
 .كه از خليج عقبه مي گذرد

 )18، 16: 19. خرو. ك.ر(م مي خورد باالي بلندترين قله در اين منطقه يك سياهي به چش .۴

 !بايد دوباره به سادگي اظهار كرد كه ما موقعيت دقيق را نمي دانيم

  
  . آمده است6: 3. اين روايت در خرو 32: 7

خدا، پدر .  مي باشدجمعدر تمامي موارد ديگر واژه مزبور .  استمفرد، اين واژه )هفتاد(در هر دو متن ترجمه عبري و يوناني  »پدران« 
  .موسي را كه يك برده بود مي شناخت

علت دقيق درآوردن . موسي از روي كنجكاوي به بوته نزديك شد نه به خاطر سرسپردگي مذهبي.  آمده است5: 3اين روايت در خروج  33: 7
  .كفشهايش مشخص نيست
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 ).از سرگين حيوانات(ممكن است كفشها آلوده بوده اند  .١

 .بوده است) در خانه(شايد درآوردن كفشها نشانه اي از صيميت يا آشنايي  .٢

 .ت فرهنگي پطريارخها يا آييني مصري بوده استك حركي .٣

 دعاي آنها را YHWH: از نظر من اين آيه به دليل زير از لحاظ الهياتي، اهميت زيادي دارد.  آمده است7: 3 اين روايت در خروج 34: 7
خدا موساي بي . ر انساني عملي مي گرديداو فرود آمد تا ايشان را نجات بخشد، ولي نجات او توسط ابزا. شنيد، مصيبتشان را ديد و پاسخ داد

  !اراده او بر اين بود كه با انسانها توسط انسانها روبرو شود. ميل را فرستاد

  

همين امر ). 52-51آيات . ك.ر(قوم خدا معموأل سخنگوي خدا را رد مي كردند  »بودند ... همان موسي را كه آنان رد كرده« 35: 7
  ! باشد27ممكن مقصود آيه 

عملكرد خدا . كبار ديگر خدا به نزد يك اسرائيلي در خارج از سرزمين وعده آمدي »اي كه در بوته به او ظاهر شدله فرشتهبوسي« 
در تمامي . قسمت زيادي از تاريخ اسرائيل در خارج از كنعان و پيش از ساخته شدن معبد اورشليم رخ داد. محدود به هيچ جا و مكاني نمي شد

اين موضوعي ). 39، 35، 28-27، 9آيات . ك.ر(رهبراني را كه خدا برمي گزيد، توسط همقطارانشان پذيرفته نمي شدند طول تاريخ اسرائيل، 
  .تكرار شونده بود

؛ 15-11: 22؛ 13-7: 16. اين ظهور فيزيكي الهي مي تواند در پيد). 4، 2: 3. خرو. ك.ر(آن فرشته، داراي الوهيت توصيف شده است   
اما بايد اظهار داشت كه .  نيز مشاهده شده باشد2-1: 3. ؛ زكر22-3: 13؛ 23-22: 6؛ 1: 2. ؛ داور19: 14؛ 21: 13. ؛ خرو16-15: 48؛ 11،13: 31
: 23. ؛ خرو40، 7: 24. پيد. ك.ر( همواره يك ظهور فيزيكي الهي نيست؛ گاهي او تنها يك فرشته، يعني يك پيام آور است "فرشته خداوند"

  ).13-12، 11: 1.  به بعد؛ زكر21: 15.  قرنI؛ 23: 5؛ يوحنا 16: 24.  سموII؛ 22: 22. ؛ اعد34: 32؛ 23 -20

  .توسط موسي و هارون است) عطاي موسي( اين خالصه اي از قدرت معجزه آساي خدا 36: 7

  43-35: 7كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
اي كه در بوته  شته خدا به وسيلة فر'چه كسي تو را حاكم و قاضي ما كرده است؟': آري همان موسي را كه آنان رد كرده و به او گفته بودند «35

اسرائيل را به خارج از  ها و عجايب در مصر و در راه درياي سرخ، بني  اين موسي بود كه با انجام نشانه36. به او ظاهر شد حكمران و رهاننده گردانيد
اي مانند  خدا از بين شما نبي':  فرموداسرائيل  باز هم موسي بود كه به بني37. دار رهبري آنان بود مصر هدايت كرد و مدت چهل سال در بيابان عهده

وگو كرد و پيام  اسرائيل در بيابان حضور داشت و با فرشته در كوه سينا و با اجداد ما گفت  و او بود كه در اجتماع بني38 '.انگيزد من برايتان برمي
اش زدند و آرزو داشتند به مصر  ا نپذيرفتند و دست رد بر سينهاما نياكان ما رهبري او ر «39. زندة الهي را دريافت نمود تا آن را به ما نيز برساند

دانيم بر سر آن موسايي كه ما را از مصر بيرون  ما نمي':  و از هارون خواستند براي ايشان خداياني بسازد كه پيشاپيش آنان بروند و گفتند40برگردند 
هاي بسيار گذراندند و به افتخار ساخته و پرداختة دست خود  ابر آن بت، قربانياي ساختند و در بر  و در آن روزها گوساله41 '.آورد چه آمده است
طور كه در كتاب انبيا مكتوب  همان.  ليكن خدا از آنان روي گردان شد و ايشان را به پرستش ستارگان آسماني واگذاشت42جشني برپا نمودند، 

 خير، بلكه شما خيمة مولك و پيكرة 43ايد؟  اي تقديم داشته ايد يا هديه ن قرباني كردهاي قوم اسرائيل آيا طي اين چهل سال براي من در بيابا': است
   '.سوي بابل تبعيد خواهم كرد كرديد، آنها بتهايي بودند كه براي پرستش ساخته بوديد پس شما را به آنخداي ستارة خود رمفان را با خود حمل مي
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ن به شكل فرشته خدا و استيفان حضور خدا را در طي دوران خروج و سرگرداني در بيابا. 15: 18. نقل قولي مسيحيايي از تث 37-38: 7
استيفان از قدر و ارزش موسي نمي كاهد بلكه واقعأ به او . توضيح مي دهد) يعني ماشيح، آن نبي(جانشين مخصوص موسي كه برگزيده خداست 

  !گوش مي دهد

  .، كه در معني يك جمع به كار رفته است نه به مفهوم كليساekklesiaواژه يوناني  »جماعت« 38: 7

الهيات معلمان يهود ثابت مي نمود كه فرشتگان واسطه هاي ميان  »ي كه در كوه سينا با او سخن مي گفتآن فرشته ا« 
YHWH اين امكان نيز وجود دارد كه منظور از فرشته اشاره به خود ). 53: 7به يادداشت . ك.ر( و اعطاي شريعت بودندYHWH باشد 

 ).1: 2. ؛ داور16: 20. ؛ اعد34: 32ج ؛ همچنين خرو19: 14 در مقايسه با 21: 3. خرو. ك.ر(

معني ضمني سخن او اين . استيفان نقاط عصيان را در عهد عتيق به هم متصل مي كند »پدران ما نخواستند او را مطيع شوند« 39: 7
 .است كه يهوديان همواره رهبران خدا را رد مي كردند و اكنون ماشيح را نمي پذيرفتند

 . آمده است4-3: 14.  در اعداين روايت »او را رد كرده« 

بعدها اين كار به پرستش . اين كار بت پرستي نبود، بلكه ساختن صورت فيزيكي براي خدا بود.  آمده است32. اين روايت در خرو 40-41: 7
 .باروري منجر شد

 استفاده مي كند كه مفهوم 5ول از عاموس  استيفان گوساله طاليي را به عنوان يك بت تفسير مي كند و از اين واقعه تاريخي براي نقل ق41: 7
 .ضمني آن اين است كه حتي در هنگام خروج و سرگرداني در بيابان نيز، اسرائيل بت پرست و عصيانگر بود

 هستند كه در آن عاموس اظهار 27-25: 5 نقل قولهايي از عاموس 43 و 42آيات  »... خدا رو گردانيده ايشان را واگذاشت تا« 42: 7
). 20: 24يوشع . ك.ر(اين الگوي تاريخي معمول ايشان از ابتدا بوده است . د اسرائيل همواره قربانيها به خدايان غير تقديم مي داشتمي دار

 . است28، 26، 24: 1همين موضوع يادآور بيانات شديد عدم پذيرش در روميان 

، 3: 33.  تواII؛ 3: 27؛ 16: 17.  پادII؛ 3: 17. تث. ك.ر(ت اشاره به پرستش ستارگان توسط آشوريان و بابليان اس »ستارگان آسماني« 
و نقل قول استيفان ) هفتادترجمه (، متن يوناني 27-25: 5عاموس ) نسخه مازورتيك(چند مسئله لفظي ميان متون عبري ). 13: 19؛ 2: 8.؛ ارم5

به ) LXX(ترجمه يوناني . م آشوري سياره زحل آمده است، ناkaiwann  ياkywnدر نسخه مازورتيك . نام خداي ستارگان) 1: (وجود دارد
rypn يا raiphan كه مي تواند همان repa (در متن عبري ) 2(، نام مصري زحل، خداي سيارگان باشد، اشاره مي كند وMT =  ترجمه

 است كه در هيچيك از نسخه "اء بابلماور" آمده در حاليكه نقل قول استيفان داراي عبارت "ماوراء دمشق") LXX(و متن يوناني ) مازورتيك
شايد استيفان اسارت آشور را كه مورد اشاره عاموس است با به اسارت رفتن بعدي يهودا به بابل تركيب كرده و . هاي عاموس وجود ندارد

 .مكان اسارت را جاگذاري نموده است

شناسي در تل كشفيات باستان). 27، 26: 31. ايو. ك.ر(فت پرستش ستارگان در بين النهرين آغاز شد، و به سوريه و كنعان نيز رسوخ يا
است كه از همين خدايان ستارگان با نام مكانها ياد شده . م. ق14، شامل صدها نامه از كنعان به مصر در قرن )Tell El-Amarna(العامرنا 
 .است

 43-42نقل قول آيات ). 40: 13. ك.ر(تيق بود اشاره به طوماري است كه حاوي كتابهاي دوازده نبي كوچك عهد ع »در كتاب انبيا« 
  . است27-25: 5 عاموس هفتاداز ترجمه 
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چند خداي كنعاني، از بازي با اين سه حرف بي صدا، . mlkحروف بي صداي عبري براي واژه پادشاه عبارتند است  »ملوك« 43: 7
 بود كه ايشان فرزندانشان را برايش Moloch باروري اموريان برترين خداي. Milcom, Molech, Moloch: نامگذاري شده بودند، مانند

: 32. ؛ ارم14، 13، 10: 23.  پادII؛ 33، 7، 5: 11.  پادI؛ 20-2: 5. ك.ر(قرباني مي كردند تا سالمتي و رفاه جماعت يا ملتشان را تضمين نمايند 
 Moloch مي گويد كه 93. جلد سوم، ص، Word Pictures In the New Testament در كتاب A. T. Robertson). 31: 7؛ 35
 ".شمايلي بود با سر گاو كه دستهايش را به جلو كشيده بود تا كودكان را بر آنها قرار دهند و زير آن خالي بود تا آتش از زيرش شعله بكشد"

شگران را بر آن داشته است كه فرض را  در مضمون نامناسب مربوط به اجماعهاي جنسي، برخي از پژوه21: 18.  در الوMolechاشاره به نام 
اين . بر اين بگيرند كه كودكان براي مولك قرباني نمي شدند، بلكه، چه دختر و چه پسر، به عنوان فاحشه هاي معبد به او تخصيص مي يافتند

  .فرضيه با عملكردهاي عمومي پرستش باروري همخواني دارد

در عهد جديد در . اين نقشه هاي كامل از خيمه عبادت بر كوه سينا به موسي آشكار شد. ست آمده ا40-36، 31-25. اين روايت در خرو 44: 7
  .سخن مي رود كه خيمه اول كپي و نمونه اي از آن بود) 23، 11: 9؛ 6-5: 8. ك.ر(كتاب عبرانيان، درباره خيمه يا مكان مقدس آسماني 

؛ Harrison، .ك. ق971/970تا . م. ق1011حوالي (تا سلطنت داود .) م. ق1250 يا 1400(خالصه اي از دوره زماني ميان فتح كنعان  45: 7
  ).Bright، .م. ق961؛ يا Young، .م. ق973

  .در آن از برقراري سلطنت داود به دست خدا سخن گفته مي شود.  است كه متني بسيار حائز اهميت مي باشد7.  سموIIانعكاسي از  46: 7

  . آمده است6- 1.  تواII و 8-6.  پادIاين روايت در  »ي بساختسليمان براي او خانه ا« 47: 7

  . است18: 6.  تواII و 27: 8.  پادIاين گفته مشابه اظهارات سليمان در  48: 7

نكته اينجاست كه حتي سليمان نيز دريافت كه يك ساختمان .  گرفته شده است2-1: 66 اشعيا هفتادنقل قولي كه از ترجمه  49-50: 7
  ! خداي آفرينش را نداردگنجايش

. آيا اين آيات حاوي مفهوم ضمني گنجانيدن غيريهوديان است؟ اگر چنين باشد، به نظر مي رسد كه تا حدودي اين معنا در پس پرده است  
اين يهوديان ). 43-41: 8.  پادI .ك.ر( مي آيند YHWHاما، سليمان شخصأ معبد را به عنوان مكاني مي ديد كه تمامي جهان در آن به حضور 

متي . ك.ر(بودند كه مأموريت جهاني انجيل را پيش از آنكه رسوالن اين جنبه از تعاليم عيسي را دريابند ) 6آن هفت نفر در اعمال (يوناني زبان 
  . همين موضوع باشد50امكان دارد منظور ضمني استيفان در آيه . ، ديدند و آن را اعالم داشتند)8: 1؛ اعمال 20- 18: 28

  

  50-44 :7كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
اي كه قبالً ديده بود  اجداد ما در بيابان خيمة مقدس داشتند و اين خيمه همان چيزي است كه خدا به موسي دستور داد كه طبق آن نمونه «44
داشت،  ن برمي نياكان ما در نسل بعد در آن وقت كه زمين كنعان را به تصرّف درآورده بودند، يعني وقتي خدا اقوام ديگر را از سر راهشا45. بسازد

 داوود مورد لطف خدا واقع شد و تقاضا نمود كه به او 46. آن خيمه را به همراهي يوشع با خود آوردند و تا زمان داوود آن خيمه در آنجا ماند
هاي  ال در مسكناما خداي متع «48. اي براي خدا ساخت  ولي اين سليمان بود كه خانه47. اجازه داده شود مسكني براي خداي يعقوب بنا نمايد

اي خواهيد ساخت؟  براي من چه خانه. انداز من است آسمان تخت من و زمين پاي' 49: چنانكه نبي فرموده است. شود ساختة دست بشر ساكن نمي
 ' استراحتگاه من كجاست؟ آيا دست خود من جميع اين چيزها را نساخته است؟50
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  ).5، 3: 33؛ 9: 32. خرو. ك.ر(اسرائيل /استيفان گريزي مي زند به توصيف موسي از بني يعقوب "گردنكشان" 51: 7

؛ 26-25: 9؛ 4: 4. ؛ ارم41: 26. الو. ك.ر(اين اصطالح عبري به معني بي وفا، ناسپاس و غيرقابل اعتماد است  »نامختونيد ... به دل« 
 ).7: 44. حزق

 ).10: 6. ارم. ك.ر( تمايل ايشان به گوش كردن و پاسخ دادن به پيام آوران خداست اشاره به عدم »و گوش« 

، 9: 63. محبت و وفاداري خدا در اش.  دارد10: 63. اين عبارت شباهت زيادي به اش » مقاومت مي كنيدالقدس روحپيوسته با « 
 !يماني بود مورد ستايش قرار گرفته اما واكنش قوم نسبت به آن بي وفايي و بي ا11-14

قوم خدا در قديم انبياي خدا را مي كشتند و !  سرزنش شديد رهبران فعلي يهود، كه درست مانند رهبران قديم اسرائيل بودند52 -ب51: 7
 ).28: 5؛ 14: 3. ك.ر(اكنون نيز ماشيح را كشته بودند 

:  و عنوان خاص14: 3به يادداشت كاملتر . ه قرار گرفته است نيز مورد استفاد14: 22 و 14: 3عنواني براي عيسي كه در  »يكتاي عادل« 52: 7
  . مراجعه كنيد14: 3عادل شمردگي در 

 كه در آن خدا هفتاد توسط ربانيون در ترجمه 2: 33اي است به تفسير تثنيه   اين جمله، اشاره»كه توسط فرشتگان به شما رسيد «53: 7
 . نيز مورد تاييد قرار گرفته است2: 2 و عبرانيان 19: 3 به نظر در غالطيان دهد كه شريعت را به واسطة فرشتگان به موسي مي

بشنو و "عبري باشد،  Shema آغاز كرد كه ممكن است بازتابي از "گوش دهيد"استيفان دفاعيه خود را با  »آن را حفظ نكرديد« 
 "كنندگان كالم باشيد نه فقط شنوندگان": و به تأكيد مي گويندهر د) برادر ناتني عيسي(استيفان و بعدها يعقوب ). 4: 6. تث. ك.ر ("توجه كن

 ).13: 2. روم: ؛ و پولس در17: 13؛ يوحنا 48: 11؛ لوقا 27-24: 7متي :  و عيسي در23- 22: 1. يعقو. ك.ر(

  
  ).15: 6. ك.ر(منظور اعضاي شوراي يهود است  "شنيدند" 54: 7

  53-51: 7كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 52. كنيد القدس مقاومت مي شما هم مثل اجداد خود هميشه به ضد روح.  گردنكشان كه از دل و گوش كافريد و گوشهايتان كر است اي «51

كردند كشتند، و در زمان ما، شما به خود  اي از دست اجداد شما جفا نديد؟ آنان كساني را كه دربارة آمدن آن يكتاي عادل پيشگويي مي كدام نبي
  ». آري شما شريعت را كه توسط فرشتگان به شما رسيد قبول كرديد اما از اطاعت آن سر باز زديد53. او خيانت كرديد و او را به قتل رسانديد

  60-54: 7كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
القدس، به آسمان   اما استيفان پر از روح55. ساييدند  اعضاي شورا از شنيدن اين سخنان چنان به خشم آمدند كه دندانهاي خود را به هم مي54

ببينيد من هم اكنون آسمان را گشوده و پسر انسان را «:  ديد و گفت56چشم دوخت و جالل خدا و عيسي را كه در دست راست خدا ايستاده بود 
آنها گوشهاي خود را گرفتند و به سوي او حمله كردند، .  در اين هنگام فرياد بلندي از حاضران برخاست57» .بينم در دست راست خدا ايستاده مي

كه عليه او شهادت داده بودند، لباسهاي خود را كندند و پيش پاي جواني به نام شائول  كساني.  او را از شهر بيرون انداخته سنگسار نمودند58
 سپس به زانو افتاد و با صداي بلند 60» .اوند روح مرا بپذيراي عيسي، اي خد«: كردند او با فرياد گفت  وقتي استيفان را سنگسار مي59. گذاشتند
  .اين را گفت و جان سپرد» .خداوندا، اين گناه را به حساب ايشان نگذار«: گفت
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7 :54    
NASB »عصباني شدند«  
NKJV  »دلريش شدند«  
NRSV »خشمگين شدند«  

TEV »به خشم آمدند«  
NJB  »آتشي شدند«  

  
پيام استيفان به واقع اين رهبران را تكان ). 33: 5. ك.ر( است "دلشان پاره يا ريش شد"در اصل به معني . ك وجه وصفي مجهول ناكاملي

  ).33: 5. ك.ر (داد، اما در عوض توبه، آن را مانند هميشه رد كردند و خواستند كه او را بكشند

 ).16: 2؛ مراثي 12: 37؛ 16: 35. ؛ مز9: 16ايوب . ك.ر(به نشانه خشم و غضب  »دندانهاي خود را به هم ساييدند« 

 .33-32: 2عنوان خاص در . ك.ر. به اشاره به خداي تثليث توجه كنيد »عيسي ... خدا ... القدس روح« 55: 7

؛ 4: 2. ك.، ر-ple-rooواژه ( به منظور اعالم انجيل، منحصر به كتاب اعمال است قدسال روحمفهوم پر بودن از  »القدس روحپر از « 
  ).24: 11؛ 55: 7؛ 8و 5و 3: 6. ك.، رple-re-s؛ 31، 8: 4

  : به شرح زير استالقدس روحدر رابطه با مقدس  كتابحقايق 
 )16-14يوحنا . ك.ر (القدس روحشخص  .١

 )13: 12.  قرنI. ك.ر (القدس روحتعميد  .٢

 )23- 22: 5. غال. ك.ر (القدس روحمره ث .٣

 )12.  قرنI. ك.ر (القدس روحعطاياي  .۴

 )18: 5. افس. ك.ر (القدس روحپري از  .۵

رهبران كليساي اوليه ظاهرأ پي در پي قدرت مي يافتند، تا با شهامت و قوت انجيل عيسي .  است5از همه اين موارد، تأكيد كتاب اعمال بر شماره 
 10: 3 و 4: 2 در "پر شدن"يادداشت كاملي درباره . ر مورد استيفان، تأثيرگذاري موعظه او به قيمت جانش تمام شدد. مسيح را اعالم كنند

  .موجود است

: 13؛ 6: 11؛ 4: 10؛ 55: 7؛ 15: 6؛ 12، 4: 3؛ 10: 1؛ اعمال 56: 22؛ 20: 4لوقا . ك.ر(لوقا عالقه زيادي به اين واژه دارد  »چشم دوخت« 
استيفان به باال نگريست، همانگونه كه يهوديان براي دعا به باال مي نگريستند، اما در عوض دعا، خدا به او اجازه داد تا خود ). 1: 23؛ 9: 14؛ 9

 .آسمان و تختگاه او را ببيند

 خدا را ببيند هيچكس نمي تواند. توجه داشته باشيد كه نمي گويد استيفان خدا را ديد، بلكه جالل خدا را ديد »ديد... جالل خدا را « 
عيسي وعده مي دهد كه ). 55: 7؛ 27-25: 19ايوب . ك.ر(ايوب ايمان داشت كه خدا را خواهد ديد ). 23- 20: 33. خرو. ك.ر(و زنده بماند 

 13: 3جالل در : عنوان خاص. ك.ر). 8: 5متي . ك.ر(پاكدالن روزي خدا را خواهند ديد 

. ي به دست راست خدا تمثيلي انساني براي جايگاه الهي قدرت و اقتدار وي استبودن عيس »عيسي را به دست راست خدا ايستاده« 
  .اين واقعيت كه عيسي ايستاده بود، نشانگر عالقه و مراقبت او نسبت به نخستين شهيد مسيحي است
  : ي آن نيست كهاين تصوير به معن. خدا خود را بر استيفان به شكل و وضعيتي آشكار نمود كه استيفان قادر به درك آن باشد
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  است"باال"آسمان در آن  .١

 خدا بر روي تختي نشسته است .٢

تالش خوانندگان غربي امروزي . ما بايد مراقب زبان مشروط فرهنگي تمثيل به انسان باشيم. بلكه براي رسانيدن عالقه و توجه عيسي است
شان به كتاب مقدس، يك تمايل فرهنگي است كه مايه سپردگيدر برداشت تحت اللفظي از هر متن به عنوان روشي براي نشان دادن توكل يا سر

. خدا حقيقتأ خود را بر آفرينش خود آشكار مي سازد، اما او اين كار را به نحوي انجام مي دهد كه براي آنان قابل درك باشد. تأسف مي باشد
 محدود قادر نيستند به طور كامل قلمرو روحاني را درك مخلوقات انساني سقوط كرده و. يقينأ در اين ميان عنصر تطابق و همسازي وجود دارد

اين تمثيلها و استعارات مطمئنأ حقيقت دارند، . خدا از جهان فرهنگي و تجربي ما به عنوان تمثيل و استعاره براي ارتباط با ما استفاده مي كند. كنند
  .ولي فراگير نيستند

شنوندگان اين تأكيد مسيحايي را كامأل . ، بازمي شناسد52: 5 در "عادل يكتا"ن آن استيفان آشكارا عيسي را به عنوا »پسر انسان« 56: 7
شخصيت الهي ) 2(و ) 4: 8. ؛ مز1: 2. حزق. ك.ر(عبارتي رايج براي يك فرد ) 1: ( در عهد عتيق دو كاربرد دارد"پسر انسان"اصطالح . فهميدند

به همين دليل است كه عيسي از . فاهيم ضمني آن هم به انسانيت اشاره دارد و هم به الوهيتبنابراين، م. 1: 110.  و مز14-13: 7در دانيال ) ماشيح(
اين اصطالح هم براي توصيف خود استفاده مي كند و هم به اين دليل كه معلمان يهود آن را به كار نمي بردند زيرا عناوين عهد عتيق براي ايشان 

 توسط استيفان يكي از دو مورد استفاده از اصطالح مزبور است كه خارج از سخنان عيسي در اين اشاره. مفهومي فراگير، ملي و نظامي داشت
  ).34: 12يوحنا . ك.ر(عهد جديد آمده است 

). 13: 7. دان. ك.ر(شنوندگان معتقد بودند كه استيفان با اين بيان كه عيسي همان پسرانسان است كه قرار بود بيايد، كفر گفته است  57-58: 7
آنان همان كاري را با استيفان كردند كه موسي براي كفرگويي تعيين كرده بود ! آن يهوديان توحيدگرا اين سخني بسيار اضافه بر تحمل بودبراي 

در شنيدن ادعاهاي ! تأكيد استيفان يا حقيقت داشت و يا اينكه او يك كافر مستحق مرگ بود). 7: 17؛ 9: 13. ؛ تث16-14: 24. الو. ك.ر(
  ).9-6: 14يوحنا . ك.ر(چگونه بي طرفي امكان پذير نيست عيسي، هي

: 1. ك.ر(اين همان اصطالحي است كه لوقا اغلب براي توصيف اتحاد شاگردان اوليه به كار مي برد  »به يكدل بر او حمله كردند« 57: 7
 كه در آن يهوديان 22: 18چنين نگاه كنيد به هم(شوراي عالي يهود در خشم و عدم پذيرش استيفان متحد شدند ). 25: 15؛ 12: 5؛ 46: 2؛ 14

  ). درمورد خشم بت پرستان افسس بر مسيحيان29: 19اخائيه پولس را رد مي كنند و 

  ! بود"مقدس"كسي را نمي شد در داخل اورشليم كشت زيرا زمين  »او را از شهر بيرون انداخته« 58: 7

اين . ن تحت اشغال حكومت روم، حق اجراي حكم مجازات مرگ نداشتندمعموأل چنين بيان مي شود كه يهوديا »سنگسارش كردند« 
 .خشونت انبوه مردم چيزي نبود كه بشود به سرعت متوقف نمود. امر نشان مي دهد كه اين امر همواره صحت نداشت

خورد ما با اين نخستين بر. در جوامع يهود، افراد تا سن چهل سالگي، جوان محسوب مي شدند »جواني كه سولس نام داشت« 
پولس برآورد اجمالي استيفان از عهد عتيق را شنيد و امكان دارد پيشتر از . بعدها او تبديل به پولس رسول گرديد. سولس طرسوسي به اسم است

د سولس بوده است شايد بتوان احتمال داد كه اين آغاز دوره تردي. به سخنان او گوش فرا داده باشد) 9: 6(آن نيز در كنيسه قيليقيان در اورشليم 
 .كه او مي كوشيد با آزار مسيحيان با آن برخورد كند

توجه داشته باشيد كه استيفان باور داشت كه به آسمان نزد . ك فعل امري مياني نامعيني »اي عيسي خداوند، روح مرا بپذير« 59: 7
شايد استيفان شاهد بر صليب شدن عيسي ).  عبريsheolانند يعني مكان انتظار مردگان، م(نه به برزخ ) 8، 6: 5.  قرنII. ك.ر(عيسي مي رود 
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. ك.؛ ر60 و 59يعني آيه (بود يا دستكم درباره آن با تمامي شرح و جزئياتش شنيده بود زيرا در اينجا او از دو عبارت مشابه استفاده مي كند 
 ).46، 34: 23لوقا 

اما در ساير دعاهاي عهد .  كردند24: 1د، به همانگونه اي كه رسوالن در توجه بر اين نكته جالب است كه استيفان به عيسي دعا مي كن  
 .جديد، مخاطب خداي پدر است و دعا در نام پسر كرده مي شود

 .مفهوم ضمني متن اين استكه اين عمل چند دقيقه به طول انجاميد. سنگسار شدن هميشه يك تجربه سريع نبود »به زانو افتاد« 60: 7

حتمأ اين . YHWHاين سخنان بيشتر خطاب به جمعيت بود تا به . اين نيز تقليدي از تجربه عيسي است »داد ا دربه آواز بلند ند« 
 .سخنان در گوشهاي شائول طنين انداز شد

: 51 .؛ ارم10: 2.  پادI؛ 12: 7.  سموII؛ 5: 76. ؛ مز122: 14؛ 13: 3ايوب : مثأل(اين استعاره اي كتاب مقدسي براي مرگ است  »خوابيد« 
  ).4: 3.  پطرII؛ 13: 4.  تساI؛ 20، 18، 6: 15.  قرنI؛ 36: 13؛ 60: 7؛ اعمال 11: 11؛ يوحنا 52: 27؛ متي 2: 12. ؛ دان57، 39

  
  

  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
يك از ما بايد در پرتو نوري كه هر . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما         كتاب حاضر،  يك تفسير 

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
  

اينها . كتاب تفكر كنيد        پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از 
  .به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

  
 قصد استيفان از بياناتش چه بود؟ .١

  اين بيانات چه چيزي را در مورد يهوديان نشان مي داد؟
  چرا آنها اينقدر غضبناك شدند؟

 ، عيسي چه شباهتي به موسي دارد؟37طبق آيه  .٢

  بسيار اهميت دارد؟50-49 در آيات 2-1: 66نقل قول از اشعيا چرا  .٣

 رويايي كه استيفان از عيسي ديد چه اهميتي دارد؟ .۴
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  8كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
آزار شائول به 

  كليسا
 انتشار انجيل تا  آزار شائول به كليسا

  ياسامره و كناره در
 سنگسار استيفان،  آزار شائول به كليسا

  شائول آزارگر
3-1: 8  3-ب1: 8   2-ب1: 8  3-ب1: 8 

  
8 :3  

)7 :55-8 :3(  
8 :2  
8 :3  

بشارت انجيل در 
  سامره

 موعظه به مسيح در
  سامره

  فيليپس در سامره  بشارت انجيل در سامره

8 :4-8  8 :4-8  8 :4-8  8 :4-8  8 :4-8  
  شمعون جادوگر      جادوگر اعتراف ايمان  
8 :9-13  8 :9-13  8 :9-13  8 :9-13  8 :9-13  
        گناه جادوگر  
8 :14-24  8 :14-24  8 :14-24  8 :14-17  

8 :18-19  
8 :20-24  

8 :14-17  
8 :18-24  
  

8 :25  8 :25  8 :25  8 :25  8 :25  
فيليپس و خواجه 

  حبشي سراي
شهروند  موعظه مسيح به

  اتيوپي
فيليپس و صاحب   

  ايي اتيوپيمنصب
- فيليپس يك خواجه

  را تعميد مي دهد سرا
8 :26-33  8 :26-40  8 :26-40  8 :26-30  8 :26-33  
      8 :31-33    
8 :34-40      8 :34-37  8 :34-40  
      8 :34-40    

  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 
  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف

هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي  يك تفسير اين
نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم

  .بيندازيدمقدس  كتاب
. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد

 هر پاراگراف يك و تنها. پاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشد
  .يك موضوع اصلي دارد

 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4
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  مطالعه عبارات و واژگان

  
. فعل جمله، يك فعل معلوم ناكامل داراي حشو و زوائد است.  را خاتمه مي بخشد7اين آيه باب  »شائول در قتل او راضي مي بود« 1: 8

برخي اين متن را ). 13: 1.  تيموI؛ 6: 3. ؛ فيل23، 13: 1. ؛ غال9: 15.  قرنI؛ 20: 22اعمال . ك.ر(مي آورد پولس اين تجربه را با شرم بسيار به ياد 
  . مرتبط مي دانند كه در آن پولس توسط شوراي يهود تعيين شد تا مسيحيان را به قتل برساند10: 26با 

  
است ) بيش از همه صدوقيان(انگر فعاليت رهبران يهود  احتماأل نش »در همان روز جفاي سختي به كليساي اورشليم شروع شد« 

اگر در !  توسط كليسا نيز بود8: 1اما اين در عين حال، روش خدا براي اجراي اعمال . زيرا رشد و نماي كليساي اوليه در اورشليم انفجاري بود
  ! او ايشان را بدان سو هدايت كرد1: 8 اين مأموريت به انجام نرسيد، در 8: 1

اين مردان و زنان خود را نه تنها جدا از وعده هاي خدا .  براي بدنه جديد ايمانداران، تصادفي نيستekklesiaاده لوقا از واژه استف  
 "جماعت" براي برگردان واژه عبري هفتاداين واژه در ترجمه ! به خود مي نگريستندها  در عهد عتيق نمي ديدند، بلكه به عنوان تحقق آن وعده

  .  آمده است؛ اما اكنون به منظور نشان دادن شراكت ايمانداران در اورشليم به كار مي رود38: 7اسرائيل در ) qahal:  مازورتيك عبريدر متن(
او بيست و پنج بار از اين واژه در انجيل خود و بيست و نه بار در كتاب اعمال . دارد) megas ("عظيم"لوقا عالقه زيادي به واژه   
  : كاربردهاي اين واژه عبارتند از8در فصل . داستفاده مي كن

 1جفاي شديد، آيه  .١

 2ماتم عظيم، آيه  .٢

 7، آيه )صداي بلند(نعره  .٣

 9شخصي بزرگ، آيه  .۴

 10عظيم، آيه  .۵

 13عظيمه، آيه ) معجزات(قوات  .۶

بر مسيحيان  بسيار جالب توجه است كه جفاي مزبور از روي رسوالن گذشت و »پراكنده شدند... همه جز رسوالن به نواحي « 
واقعه مزبور مدتي پس از . ظاهرأ در اين مرحله، رسوالن همچنان راضي به ماندن در ميانه يهوديگرايان بودند. يهودي يوناني زبان قرار گرفت

هوديت و پنتيكاست رخ داد و رسوالن كه رهبري اين نهضت را به دست داشتند از ماندن و موعظه كردن فقط براي يهوديان يا نوگرويدگان به ي
 .تنها در اورشليم، رضايت داشتند

  الف1: 8كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 . شائول جزء كساني بود، كه با قتل استيفان موافقت كرده بودند1

  3-ب1: 8كارهاي رسوالن : ديدمتن مژده براي عصر ج
 گروهي از 2. روز جفاي سختي به كليساي اورشليم شروع شد و همة ايمانداران به جز رسوالن به نواحي يهوديه و سامره پراكنده شدند در همان

او خانه به . اد كليسا را براندازدكرد، كه بني  شائول سعي مي3. نيكوكاران جسد استيفان را به خاك سپردند و سوگواري بزرگي براي او ترتيب دادند
  .انداخت كشيد و به زندان مي گشت و زنها و مردها را بيرون مي خانه مي



157 

 مورد اشاره قرار گرفته، 8: 1 اين امر در تحقق مأموريت بزرگ لوقا كه در اعمال »به نواحي يهوديه و سامره پراكنده شدند« 
. مامي جهان مي رانداكنون ديگر مدتي از اين سخنان عيسي مي گذشت و ظاهرأ جفا و آزار تنها راهي بود كه كليسا را به ت. صورت پذيرفت

 !كليسا همچنان بي ميل بود

. ك.ر( معموأل براي يهوديان حساس به امور روحاني بكار مي رود "مردان صالح"عبارت  »... مردان صالح استيفان را دفن كرده« 2: 8
و ) يعني خشونت ازدحام مردم(قانوني امكان دارد كه منظور مسيحيان يهودي يا به سادگي يهودياني باشد كه با اين عملكرد غير). 25: 2لوقا 

اين مردان . ، تدفين كافران را مجاز مي شمارد، ولي نه با سوگواري پر سرو صداي تدفين كنندگانMishnah. اعدام استيفان موافق نبودند
اقعيت كه رويداد مزبور، مجوز قانوني براي اشاره به اين و) 2(به نشانه اعتراض به آنچه رخ داده بود و يا ) 1(صالح در انظار مردم ماتم كردند، 

 .نداشته است

بدين معنا كه مي تواند شروع يك عمل در .  اين فعل يك وجه وصفي مياني ناكامل است»سولس كليسا را معذب مي ساخت» 3: 8
 ).NKJV, NRSV, TEV. ك.ر(و يا عملي مكرر باشد ) NASB,NJB. ك.ر(گذشته 

، اين واژه در هفتاددر ترجمه .  است"پاره كردن بدن توسط يك حيوان"جمه شده، در اصل به معني واژه اي كه در اينجا معذب ساختن تر  
ظاهرأ پولس در كشمكش با حقيقت بيانات استيفان .  براي شكست نظامي به كار رفته است18: 31 و 2: 28.  براي حيوانات، و در ارم13: 79. مز

؛ 11-10: 26؛ 19، 4: 22؛ 21، 13، 1: 9اعمال . ك.ر(مي كوشيد تا با پشتكار به آزار كليسا بپردازد بود و شايد براي پوشانيدن تنش دروني خود 
I؛ 6: 3. ؛ فيل13: 1. ؛ غال9: 15.  قرنI13: 1.  تيمو .( 

) 42: 5. ك.ر(پولس پي مي برد كه رسوالن به كجا مي روند ) 1: (اين عبارت را مي توان به دو معنا گرفت »خانه به خانه مي گشت« 
حتي در اين برهه از نوپايي كليسا نيز، كليساهاي خانگي زيادي در اورشليم وجود داشتند كه ايمانداران معموأل در آنجا جمع مي ) 2(يا اينكه 
 .شدند

لي اكثر معبد بزرگ، در ايام خاص يا بطور ك) 2(كنيسه هاي محلي، در روزهاي سبت؛ ) 1: (مسيحيان اوليه در محلهاي زير جمع مي شدند  
 .مكانهاي مخصوص يا خانه ها، در روزهاي يكشنبه) 3(روزها؛ و 

 ، درمورد شيطان كه با دمش يك سوم از ستارگان آسمان را 4: 12. اين همان فعلي است كه در مكا »مردان و زنان را بركشيده« 
پولس با شرارت آزار مي ). 6: 17؛ 19: 14؛ 3: 8. ك.ر (در كتاب اعمال، چند بار از اين فعل استفاده شده. جاروب مي كند، به كار رفته است

هاي ايمانداران صادق را از هم مي پاشيد و آنها را در زندان او خانواده.  مشخص است"مردان و زنان"اين امر در عبارت ). 10: 26. ك.ر(داد 
: 22؛ 21، 13، 1: 9. ك.ر( مي خواند "كمترين مقدسان"به همين جهت است كه بعدها او خود را . مي افكند و برخي از ايشان را نيز مي كشت

  ).13: 1.  تيموI؛ 23، 13: 1. ؛ غال9: 15.  قرنI؛ 11، 10: 26؛ 19، 4

توجه داشته باشيد كه آنان، رسوالن  »پس آناني كه متفرق شدند، به هر جايي كه مي رسيدند به كالم بشارت مي دادند]« 4: 8
. مانده بودند، بلكه آنان مسيحيان يهودي يوناني زبان متفرق شده در آن نواحي بودند كه مبشرين اوليه گشتند، زيرا رسوالن در اورشليم نبودند

  .شگفت انگيز است كه محركين اصلي مأموريت جهاني كليسا، نه رسوالن، بلكه استيفان و فيليپس بودند

  8-4: 8كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 وارد شد و در آنجا به اعالم  فيليپس به شهري از سامره5. كردند رفتند، پيام خدا را اعالم مي  و اما آناني كه پراكنده شده بودند به هرجا كه مي4

 ارواح پليد با فرياد از 7. ديدند داد مي دادند و معجزاتي را كه انجام مي  و مردم يك دل و با اشتياق به سخنان او گوش مي6نام مسيح پرداخت 
  .مي برپا شد و در آن شهر شادي عظي8يافتند  شدند و عدة زيادي از مفلوجان و لنگان شفا مي مبتاليان بسيار خارج مي
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شمول تمركز بر غيريهوديان نيز گنجانيده شده بود ان، در آن جنبه جهان در اينجا يقينأ به معني انجيل است، اما بنابر اظهارات استيف"كالم"  
  ).20-18: 28مأموريت بزرگ متي (

سامره؛ ) 1: (او در سه موقعيت بشارتي ترسيم شده است). 9-8: 21. ك.ر( است 5: 6 مورد اشاره در "هفت نفر"او يكي از آن  »فيليپس« 5: 8
  . دل مشتاقي براي بشارت دادن داشتند"هفت نفر"اين . نواحي ساحلي فلسطينخدمت در ) 3(خواجه سراي حبشي؛ و ) 2(

نسخه هاي . "شهري از سامره" يا "شهر سامره": سئوالي كه از نسخه هاي موجود وجود دارد اين است »به شهري از سامره وارد شد« 
 اين وجود، اين شهر در آن زمان به نام سامره ناميده با). A ،B، آلف، P74به نسخه هاي . ك.ر(اصلي گواه بر حرف اضافه مشخص مي دهند 

شهر اصلي منطقه سامره، شكيم ناميده . در طي دوران حكومت روم، تمامي آن ناحيه به سامره مشهور بود.  بودSebasteنمي شد بلكه نام آن 
اين . وجود، موطن شمعون جادوگر آنجا بود بوده است زيرا براساس روايات مGittaفرض بر آن گرفته مي شود كه شهر مورد نظر، . مي شد

 . پيشنهاد كرده كه خود نيز اهل آن منطقه بوده استJustin Martyrفرضيه را 

). 3-1: 4عزرا . ك.ر(هوديان از سامريان منزجر بودند زيرا آنان را دورگه محسوب مي كردند ي »ايشان را به مسيح موعظه مي كرد« 
مي شد كه بت پرستان را در منطقه شمالي مربوط به ده قبيله اسرائيل اسكان دادند، و ايشان با . م. ق722اين امر مربوط به اسارت آشور در 

 ).41-24: 127.  پادII. ك.ر(جمعيت كوچك يهودي باقيمانده ازدواج كردند 

اهالي دهكده او آشكار ساخت عيسي، مسيح بودن خود را به زني سامري و ). 4يوحنا . ك.ر(عيسي نيز به اين گروه از مردم خدمت كرد   
عنوان .  است"ماشيح"، كه ترجمه يوناني )مسيح با حرف اضافه معين( به آنها موعظه مي كرد "مسيح"اكنون فيليپس درباره ). 4يوحنا . ك.ر(

. أسيس مي كند را تالقدس روح در فرستادن كسي كه پادشاهي جديد را برقرار نموده و عصر جديد YHWHعهد عتيقي مربوط است به وعده 
 .حكم آن صادر گرديد) 8: 1(اين پيشگويي درباره خدمات عيسي بود و مخصوصأ در سخنان آخر عيسي 

 .14: 1به يادداشت . ك.ر.  بسيار مورد عالقه لوقا است"يكدل"عبارت  "مردم به يكدل" 6: 8

اتي است كه مويد پيام فيليپس بودند اشاره به معجز "چون معجزاتي را كه از او صادر مي گشت، مي شنيدند و مي ديدند" 
  . را عيسي، دوازده رسول و هفتاد تني كه به مأموريت رفتند، نيز به تجربه ديدندالقدس روحهمين گونه تظاهرات ). 7آيه . ك.ر(

 Demons in] 2[ و Biblical Domonology] Merrill F. Unger] : 1به دو كتاب . ك.ر(ديو زدگي واقعيتي در جهان ماست  7: 8

the World Today .( مراجعه كنيد16: 5به عنوان خاص در .  

يا شارالتاني بود در پي قدرت، مشخص ) 18، 13آيات . ك.ر(اين امر كه آيا آن مرد حقيقتأ ايمان آورده بود  »مردي شمعون نام« 9: 8
شگفت انگيز است كه كليساي اوليه تا چه اندازه در .  ترديد داشته است24من عالقمندم كه به او اين مزيت را بدهم كه بر اساس آيه . نيست

  13-9: 8كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
كرد كه براي مدتي سامريان را فريفتة كارهاي جادوگرانة خود كرده و مدعي بود كه او شخص بزرگي   مردي شمعون نام در آن شهر زندگي مي9

» .اين شخص قدرت همان خدايي است كه عظيم نام دارد«: فتندگ دادند و مي  همة آنان از بزرگ و كوچك با توجه كامل به او گوش مي10. است
 اما وقتي به مژدة فيليپس دربارة پادشاهي خدا 12. گذاشتند زيرا او سالهاي سال با جادوگري آنها را افسون كرده بود  آنها احترام زيادي به او مي11

ي خود شمعون نيز ايمان آورد و تعميد گرفت و پس از آن ديگر از فيليپس دور  حت13ّ. و نام عيسي مسيح ايمان آوردند مردها و زنها تعميد يافتند
  .شد ديد مات و مبهوت مي آمد مي نشد و وقتي عجايب و معجزاتي را كه به وسيلة فيليپس به عمل مي
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  جادوگري: عنوان خاص
  :شغول بودنددر روزگاران قديم ظاهرأ چند نوع از افراد و گروهها در انواع گوناگون جادوگري م

، 7، 1: 2؛ متي 11: 5؛ 9، 7: 4؛ 27، 10، 2: 2؛ 20: 1. دان. ك.ر(طبقه اي از كاهنان ماد به نام كلدانيان درگير كار ستاره شناسي بودند  .١
رگان آنان پيشگويي مي كردند و وقايع آينده را بر اساس حركت و تغيير شكل خدايان ستا.  مي نامد"كاهنان ماد"هرودتُس آنان را ). 16

 .تحت تسلط خود داشتند) يعني سياره ها، ستارگان، صورتهاي فلكي و شهابها(

 .گروهي از تركيب كنندگان صور رياضي و فلسفي نيز در يونان مي زيستند كه به فيثاغورثيان مشهور بودند .٢

؛ 24، 8: 41. پيد. ك.ر(را داشتند اكثر گروههاي جادوگري، اشخاصي بودند كه ادعاي توانايي اداره ماوراءطبيعه يا نيروهاي طبيعي  .٣
را در جنگ با انسانيت مي ديدند و اين دارندگان بصيرت با سمت ) يا خدايان(اغلب، اين نيروها ). 11: 9؛ 19، 7: 8؛ 22، 11: 7. خرو

 پاپيروسهاي .ك.ر(گيري به جانب اين نيرو يا آن نيرو مي توانست به نفع شخص مورد نظر نيروهاي ديگر را تحت تسلط خود بگيرد 
 :اين افراد به كارهاي زير مبادرت مي ورزيدند). جادوگران از قرون سوم و چهارم ميالدي

 پيشگويي وقايع آينده  .أ 

 تسلط بر وقايع آينده  .ب 

 تفسير وقايع و روياها درباره آينده  .ج 

 نفرين يا دفاع از افراد، شهرها، ملتها، ارتشها و غيره  .د 

را به گونه اي ) ديوها(ودند كه مي توانند نيروهاي غيرشخصي طبيعي يا نيروهاي شخصي  مدعي ب11، 9: 8جادوگراني مانند اعمال  .۴
 .خواني بوداين ادعا اغلب شامل مراسم و افسون. تحت اختيار خود بگيرند كه آنچه مي خواهند به انجام رسد

دسته دوم را . مي دادند، حمله مي كردند اغلب اوقات به ساير جادوگران كه آيين و مراسم را به درستي انجام ن"حقيقي"جادوگران  .۵
 ).13: 19؛ 8، 6: 13اعمال . ك.ر(معموأل شارالتانها يا فريبكاران مي خواندند 

قدرت انجيل در خدمت پولس در افسس قابل رويت بود، چنانكه جادوگران سابق كه به مسيح ايمان مي آوردند، كتابهاي گرانبهاي  .۶
 ).19: 19اعمال . ك.خواني و انجام آداب و مراسم به طور صحيح بود، رل افسونكه شام(جادوگريشان را مي سوزاندند 

 :براي خواندن كتابهاي ديگري در اين مورد مي توانيد به كتابهاي زير مراجعه كنيد .٧
 Susan Garrett, The Demise of the Devil, Fortress Press, 1989  .أ 
 Merrill Unger, Biblical Demonology, Scripture Press, 1967  .ب 
 Hendrik Berkhof, Christ and the Powers, Herald Press, 1977  .ج 
 Waller Wink, Naming the Powers, Fortress Press, 1984  .د 
 Clinton Arnold, Three Crucial Questions About Spiritual Warfare, Baker, 1997  .ه 

 

، The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible. ك.ر(مورد وي روايت دارد، اما تمامي اين روايات، گمانه زني است 
  ).444-442. جلد پنجم، ص

8 :9    
NASB, NRSV »جادو«  

NKJV, TEV  »جادوگري«  
NJB  »جادوگرانه«  
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اين است قدرت ": در زبان آرامي اين جمله چنين بود. بود) يعني زئوس(اين عنوان خداي بزرگ  »اين است قوت عظيم خدا« 10: 8
شايد خودش نيز همين فريب را باور داشت . آن مرد كامأل با نيرنگ بازي، اهالي شهر را مجذوب خود كرده بود. "خدايي كه عظيم نام دارد

  ).13، 9آيات . ك.ر(

   را مالحظه كنيد16: 3ايمان در : عنوان خاص »ايمان آوردند« 12: 8
  

8 :12    
NASB »موعظة بشارت مژده«  
NKJV  »موعظه در مورد آن مطالب«  
NRSV »شد خبر خوش موعظه مي«  

NJB  »پيغامي در مورد خبر خوش«  
 انگليسي از همين واژه يوناني evangelismواژه . است) -angelizo(و پيام ) eu(، كه تركيبي از خوب -evangelizeoفعل يوناني   

  .فيليپس داستان زندگي عيسي را براي اين سامريان بازگو مي كرد و آنان با ايمان پاسخ مي دادند. ريشه مي گيرد

 .35: 2 و 3: 1نگاه كنيد به دو عنوان خاص درباره اين موضوع در  »درباره پادشاهي خدا« 

 .21: 2ن خاص در نگاه كنيد به عنوا »نام عيسي مسيح« 

 .38: 2نگاه كنيد به يادداشت  »تعميد يافتند« 

  :از روي قراين متن، اين عبارت مي تواند از دو نظر اهميت داشته باشد »مردان و زنان« 
 . را نجات مي بخشيد"مردان و زنان"را آزار مي داد، اما انجيل نيز ) 3: 8. ك.ر ("مردان و زنان"پولس  .١

دان بودند كه در آيين ختنه كه نخستين آيين يهود بود شركت مي كردند، ولي اكنون در انجيل، هم زنان و در ميان يهوديان فقط مر .٢
 .هم مردان در نخستين آيين تعميد شركت مي جستند

يد  تلقي مي كنند، اما در عهد جد"ايمان آورد"اكثر انجيليون اين عبارت را به معناي كامأل مشخص  »ايمان آورد ... شمعون« 13: 8
  ).59: 8يوحنا . ك.ر(وجود دارد كه منظور گرويدن كامل به مسيح نيست ) 31: 8مثل يوحنا (مواردي 

  .پايداري و اطاعت نيز در اين ميان، شواهد يك ارتباط حقيقي با مسيح است). 13: 24؛ 23-10، 9-1: 13متي . ك.ر(ايمان اوليه تنها معيار نيست 

  :به توالي عملكرد او توجه كنيد. اكامل داراي حشو و زوائد استك فعل ني »ديگر از فيليپس دور نشد« 
 12، 7-6او شنيد،  آيات  .١

 13، 7-6ديد، آيات  .٢

 13ايمان آورد، آيه  .٣

 13تعميد گرفت، آيه  .۴

  13همراه فيليپس بود، آيه  .۵
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پطرس و يوحنا را نزد اما رسوالن كه در اورشليم بودند، چون شنيدند كه اهل سامره كالم خدا را پذيرفته اند، « 14: 8
ظاهرأ رسوالن مي خواستند تأييد رسمي ). 5: 10متي . ك.ر(خدمت به سامريان درطول عمر عيسي براي رسوالن ممنوع بود  »ايشان فرستادند

به منطقه .  نمايند در ميان اين گروه نژادي بر اساس سنت، مورد انزجار يهوديان بودند، اعالمالقدس روحخود را از اين جنبش غيرعادي و بنيادي 
شمول را زودتر ، فيليپس نيز منظور عيسي درباره بشارت جهان)استيفان(مانند نمونه قبلي .  به طور مخصوص اشاره شده بود8: 1مزبور در اعمال 

  .از آن دوازده دريافت
  :اند به معناي چند مورد زير باشدكالم خدا مي تو.  است"دريافت كالم خدا"توجه داشته باشيد كه ايمان داشتن به عيسي مترادف با 

 شراكت كامل خدا با نوع بشر .١

 )يعني كتاب مقدس(شراكت ثبت شده خدا با نوع بشر  .٢

 )3: 1. عبر. ك.ر(كه مكاشفه نهايي خداست ) 1: 1يوحنا . ك.كلمه، كالم، ر(پسر خدا  .٣

وحنا كسي بود كه پيشتر از اين مي خواست پطرس رهبر مورد قبول گروه رسوالن، و ي. توجه كنيد كه پطرس و يوحنا اعزام شدند  
  ).54: 9لوقا . ك.ر(آتش بر سامريان بباراند 

 مسائل چشمگيري در راه تالش براي بناي يك الهيات » را بيابندالقدس روحو ايشان آمده، بجهت ايشان دعا كردند تا « 15: 8
 در اين القدس روح. ع مربوط به نجات از متني به متن ديگر متفاوت استترتيب وقايع و خود وقاي: نجات از كتاب اعمال به دليل زير وجود دارد

 القدس روحآنان بدون كار . متن اشاره به نوعي تأييد مانند پنتيكاست دارد تا نشان داده شود كه خدا اين سامريان را پذيرفته و نجات داده است
  ).يافتن يك وجه وصفي مياني كامل است (نمي توانستند واقعأ در وحله اول نجات بيابند) 9: 8. روم. ك.ر(

فكر مي كنم كه تجربه پنتيكاست به عنوان الگويي بكار مي رفت كه خدا آن را در تجربه اقوام با نژادها و موقعيتهاي جغرافيايي متفاوت 
ظهور . يد را پذيرفته استتكرار مي كرد تا به كليساي يهوديان ايماندار نشان بدهد كه خود خداست كه كامأل و از هر نظر گروهي جد

  .به اين جهت از لحاظ الهياتي متفاوت از زبانهاي قرنتيان است) مانند پنتيكاست(القدس در كتاب اعمال  روح
، كه دنباله اي از پرسشهاست 30-29: 12.  قرن I. ك.ر(اين متن را نمي توان براي مطالبه تجربه اي مانند قرنتيان براي تأييد نجات بكار برد 

  .لوقا آنچه را كه اتفاق افتاده ثبت كرده است، نه آنچه را هر دفعه مي بايست اتفاق مي افتاد).  مي باشد"خير"جوابشان كه 

 در رابطه با نجات و 38: 2در ) 1: ( استالقدس روحاين ناهمخواني به دليل عملكرد خاص . 38: 2امري متفاوت با روند وقايع اعمال  16-17: 8
اين تجربه نه فقط . ، اكنون در مورد سامريان رخ مي دهد2 اعمال "يالقدس روحماجراي "همان . ابطه با تجربه نوع پنتيكاستي در ر16: 8در ) 2(

  24-14: 8كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 15. رو شده است، پطرس و يوحنا را نزد آنان فرستادند كه رسوالن ساكن اورشليم باخبر شدند كه در سامره هم پيام خدا با استقبال روبه  همين14

 تا آن  زيرا آنها فقط به نام عيسي خداوند تعميد گرفته بودند و16القدس را بيابند،  وقتي آنها به آنجا رسيدند، براي ايمانداران دعا كردند تا روح
 وقتي شمعون ديد 18. القدس را يافتند  بنابراين پطرس و يوحنا دست بر سر آنان گذاردند و آنان روح17. زمان روح خداوند بر آنان نازل نشده بود

مت كنيد همان قدرت را به من هم مرح«:  و گفت19شود، پولهاي خود را نزد پطرس و يوحنا آورد  القدس عطا مي كه با دستگذاري رسوالن روح
اي كه بخشش رايگان خدا را  پولت با خودت هالك شود، چون گمان كرده«:  پطرس پاسخ داد20» .القدس را بيابد تا بر هركه دست بگذارم، روح

بخواه تا  از اين شرارت توبه كن و از خداوند 22.  تو از اين بابت هيچ نصيبي نداري؛ زيرا دل تو نزد خدا ناراست است21. توان خريد با پول مي
 شمعون در 24» .بينم كه زندگي تو تلخ و زهرآگين است و در زنجيرهاي شرارت گرفتاري  من مي23. شايد تو را براي داشتن چنين فكري ببخشد

  ».يك از چيزهايي را كه دربارة من گفتيد عملي نشود براي من به درگاه خداوند دعا كنيد تا هيچ«: پاسخ خواهش كرده گفت
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اين بدان معنا ! براي ايشان، بلكه بيش از آنان براي جامعه مسيحيان يهودي سودمند بود، زيرا نشان مي داد كه خدا كامأل سامريان را پذيرفته است
  .جربه نجات داراي دو قدم اوليه است كه تنيست

 چنانكه خودشان در پنتيكاست تجربه كرده بودند، القدس روحلطفأ توجه كنيد كه پطرس و يوحنا بودند كه متوجه غيبت ظهور مخصوص 
 نبوده القدس روحاين امر به مفهوم آن نيست كه نشانه هاي معجزه آسايي كه موعظه فيليپس را همراهي مي كرد، مظهر حضور واقعي . شدند
اين امر بسيار حائز اهميت است زيرا هنگامي كه كرنليوس نيز همين ! پطرس و يوحنا يك پنتيكاست سامري مي خواستند). 13آيه . ك.ر(است 

حقيقتي . تانجيل براي همه مردمان اس. تجربه را مي يابد، پطرس متقاعد شد كه خدا يك نظامي رومي و خانواده اش را نيز كامأل پذيرفته است
  !عظيم كه اين تجربه، آن را در كتاب اعمال آشكار مي سازد

  .مي توان اين واقعه را پنتيكاست سامريان ناميد 16: 8

. روند انجام يافتن اين واقعه ديگر در كتاب اعمال تكرار نمي شود.  متن مزبور را نمي توان تأييدي بر ضرورت نهادن دستها محسوب كرد17: 8
  . نگاه كنيد6: 6گذاشتن دستها در : به عنوان خاص. مبين قدرت و اقتدار رسوالن استاين دستگذاري 

آيا او نجات يافته بود يا خير؟ سخن پطرس را مي توان به عنوان . مسئله قابل طرح الهياتي در اينجا، مسئله نجات شناسي براي شمعون است 20: 8
ات ضعيف و ناصحيح درباره انجيل دارند، ولي آيا درخواست شمعون داراي يك عنصر تمامي نوايمانان اطالع. يك لعنت يا هشدار تلقي كرد

  اضافي خودخواهي است؟ آيا ممكن است كه اشخاص با اولويتهاي متناقض در زندگيشان نجات بيابند؟

؛ 2-1: 55. اش. ك.ر( در اينجا به منزله تمامي كار خدا به خاطر انسانيت عصيانگر گناهكار است القدس روح »بخشش رايگان خدا« 
 ).38: 2؛ اعمال 13: 11؛ لوقا 38-22: 36. ؛ حزق34-31: 31. ارم

اين واژه . به معني قسمت به طور كلي است) meris ("قسمت"نخستين واژه  »تو را در اين امر، قسمت و بهره اي نيست« 21: 8 
 . است15: 6.  قرنIIداراي معناي ضمني منفي در اينجا و در 

 Thummim و Urimهمان ( است كه بوسيله آن اراده خدا را درمي يافتند "قرعه"واژه عهد عتيقي براي ) kle-ros ("بهره"دومين واژه 
اين . بنابراين، به معناي ميراث نيز بكار مي رود). 19-12يوشع . ك.ر(از آنها در تقسيم سرزمين موعود ميان قبايل اسرائيل استفاده شد ). است

 . مورد استفاده قرار مي گيرد ولي در عهد جديد اشاره به تمامي ايمانداران دارد"روحاني" براي طبقه واژه در زبان انگيسي

 و اشكال مختلف "عادل" و "راست"واژه هاي .  باشد37: 78. ممكن است اشاره به مز »دلت در حضور خدا راست نمي باشد« 
ني هايي كه حدود پانزده تا بيست پا ارتفاع داشتند و صاف و مستقيم . ين مي آيندآنها از واژه اي كه براي نوعي نيِ رودخانه اي در بين النهر

، به منظور توصيف شخصيت )به عنوان شاغول راست بودن ديوارهاي افقي(خدا از اين واژه كه براي ساختمان سازي استفاده مي شد . بودند
در پرتو اين معنا، تمامي نوع . ه تمامي انسانها توسط او داوري مي شوندخدا معيار، خط كش و لبه صافي است ك. اخالقي خود استفاده مي كند

 ).23، 18-9: 3. روم. ك.ر(بشر از آزمايش مزبور مردود بيرون مي آيند 

 .38: 2مراجعه كنيد به عنوان خاص در . فعل امري معلوم نامعين، كه اشاره به فوريت دارد »توبه كن« 22: 8

سخن گفتن با خدا گواه بر ارتباط . نامعين) در ظاهر مجهول ولي در واقع معلوم( امري مجهول ك فعلي »از خدا درخواست كن« 
 ! در شخص داردالقدس روحشخصي با اوست همچنان كه الزام منجر به توبه، گواه بر سكونت 
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مله به عالمت احتمال اشتياق اين ج. جمله شرطي نوع اول است كه در آن مقاصد ادبي نويسنده يا ديدگاه او درست فرض مي شود »مگر« 
 .تفكر و رفتار او به شدت از مسيحيت اصولي منحرف گشته است. شمعون به توبه و دعا براي آمرزش است

. معلمان يهود مي گويند كه فكر مانند يك باغچه شخم خورده و آماده براي بذرپاشي است. گناه از تفكر آغاز مي شود »فكر دلت« 
اگر اجازه بدهيم كه اين افكار در ما بمانند، تبديل به .  از چشمها و گوشهايمان وارد وجودمان شود، ريشه مي دواندآنچه را كه ما مي گذاريم

به تازگي "يا ) 13: 1. پطر1. ك.ر ("كمر دلهاي خود را ببنديم"به همين جهت است كه عهد جديد بيان مي دارد ما بايد . رفتار و عمل مي شوند
 ).23: 4. ؛ افس2: 12. روم. ك.ر( دهيم "بديلذهن خود صورت خود را ت

8 :23    
NASB, NRSV »عمق تلخي«  

NKJV  »مسموم از تلخي«  
TEV »مملو از تلخي حسادت«  
NJB  »تلخي صفرا«  

. تث. ك.ر(هر دو اشاره به روح تلخ دارند كه معموأل مربوط مي شود به عصبانيت و ارتداد ) pikros ("تلخي"و ) -chole ("زهره"  
. روم. ك.ر( در فهرست چيزهايي كه بايد از آن دوري كرد، نام مي برد "تلخي"پولس چند بار از اصطالح ). 15: 12. ؛ عبر33-28: 32؛ 18: 29

  ).31: 4. ؛ افس14: 3
8 :23    

NASB »گرفتار ناراستي«  
NKJV  »گرفتار در ناراستي«  
NRSV »زنجيرهاي شرارت«  

TEV »زنداني گناه«  
NJB  »ي گناهزنجيرها«  

عيسي مي توانست شمعون را از اين بند شرارت آزاد كرده همچنانكه از ). 6: 58. اش. ك.ر(شايد اين كنايه اي باشد از كار ماشيح   
كسي كه مسلط ) 2(مرگ جسماني و روحاني، و ) 1: (گناه داراي دو جنبه است. مجازات گناه رهايي اش مي بخشيد، به او قدرت شخصي بدهد

بايد هم در زمان و ). 3-1: 3.  قرنI. ك.كه مي تواند بر زندگي نجات يافتگان و گم گشتگان تأثير بگذارد، ر(شخص ايماندار است بر زندگي 
 قادر به اينكار هستند و ما به القدس روحهم در جاودانيت با گناه روبرو شد؛ مي بايست مجازات و قدرت آن رويارويي كرد، اما فقط مسيح و 

  !ايماندار بايد به ايشان اجازه اين كار را بدهيمعنوان افراد 

). جمع، كه مي تواند اشاره به كل گروه مبشرين در آنجا باشد(فعل امري مجهول نامعين  »شما براي من به خداوند دعا كنيد« 24: 8
م كه شمعون يك ايماندار است، اما از من معتقد. سخنان پطرس او را به وحشت انداخته بود.  را تكرار مي كند22شمعون سخنان پطرس در آيه 

  .نوع طفل نوزاد

  .40: 2رجوع كنيد به يادداشت  "ارشاد نموده و به كالم خداوند تكلم كرده" 25: 8

  25: 8كارهاي رسوالن : اي عصر جديدمتن مژده بر
هاي خود را دادند و پيغام خداوند را اعالم كردند، به اورشليم بازگشتند و در بين راه مژدة نجات را به   پس از آنكه پطرس و يوحنا شهادت25

  .هاي سامره رسانيدند بسياري از دهكده
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  .نشانگر تغيير اساسي ديدگاه رسوالن به سامريان است »در بسياري از بلدان اهل سامره بشارت دادند« 
  . مترادف هستند"لانجي" و "كالم خداوند"به نظر مي رسد كه 

  
). 29آيه . ك.ر ("القدس روح" مترادف است با "فرشته خداوند" در اينجا به نظر مي رسد كه »گفت...فرشته خداوند به فيليپس« 26: 8

  .19: 5رجوع كنيد به يادداشت . اين موضوع در كتاب اعمال رايج است

اين پيام شايد به دليل .  مي تواند اشاره به يكي از دو جاده مصر باشد.هر دو فعل امري هستند »روانه شو ... برخيز و به جانب جنوب« 
 ).مانند موضوع پولس(اين آشكارا يك برخورد بشارتي با تدارك الهي بود . اختصاصي بودنش، قابل شنيدن بود

  
8 :26    

NASB »)اين جاده يك راه بياباني است(«  
NKJV  »اين بيابان است«  
NRSV »)ان استاين جاده در بياب(«  

TEV »)شود از اين جاده در اين روزها استفاده نمي(«  
NJB  »جادة بيابان«  

كه (آيا اين توضيح لوقا است، آيا لوقا درباره گفته منبع اين روايت توضيح مي دهد، يا اينكه اين توضيح همان منبع اطالع است   
مي شود، مقدس  كتابالهام شامل تمامي ساختهاي . وان با اطمينان پاسخ گفت؟ اين سوالها را نمي ت)8: 21اعمال . ك.احتماأل فيليپس بوده، ر

  .مستقل از آنكه چند فرد جداگانه در آن شركت داشته اند

  40-26: 8كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
.) اين جاده يك راه بياباني است(» .رود برو اي كه از اورشليم به غزه مي برخيز به طرف جنوب، به آن جاده«: خداوند به فيليپس گفت فرشتة 26

دار او بود براي  يك خواجه سراي حبشي كه در دربار ملكة حبشه به نام كندا مقام مهمي داشت و خزانه.  او بلند شد و به طرف آنجا حركت كرد27
 روح خدا به 29. خواند اي نشسته بود و كتاب اشعياي نبي را مي  در اين هنگام در راه بازگشت به وطن در كالسكه28. ت به اورشليم آمده بودعباد

آيا «: خواند و پرسيد  پس فيليپس به سوي آن دويد و شنيد كه او كتاب اشعيا را مي30» .نزديك برو و خود را به آن كالسكه برسان«: فيليپس گفت
خواجه سرا از فيليپس خواهش كرد كه » توانم آن را بفهمم؟ تا كسي مرا راهنمايي نكند، چطور مي«:  او پاسخ داد31» فهمي؟ خواني مي آنچه مي

اي كه پيش  برّهبرند، يا مثل  او مانند گوسفندي كه به كشتارگاه مي«: خواند چنين بود  آن قسمتي را كه مي32. سوار كالسكه بشود و پهلوي او بنشيند
چه كسي دربارة فرزندان او سخن . گونه او را حقير شمردند و حقانيتش را ناديده گرفتند  بدين33. گشايد، كالمي به زبان نياورد چينان زبان نمي پشم

و كه نبي در اينجا دربارة چه تمنّا دارم به من بگ«:  آن خواجه سرا به فيليپس گفت34» .خواهد گفت؟ زيرا حيات او از روي زمين منقطع شده است
 36. مقدس، مژدة عيسي را به او رسانيد  آنگاه فيليپس شروع كرده و از همان قسمت كتاب35» .گويد، دربارة خودش يا كسي ديگر كسي سخن مي

:  فيليپس گفت37» ن من است؟نگاه كن، در اينجا آب هست؛ چه چيزي مانع تعميد گرفت«: خواجه سرا گفت. رفتند به آبي رسيدند طور كه مي همان
 خواجه سرا دستور 38» .من ايمان دارم كه عيسي مسيح، پسر خداست«: خواجه سرا پاسخ داد» .اگر با تمام دل ايمان آوري هيچ مانعي وجود ندارد«

آمدند، روح خداوند ناگهان فيليپس را در  وقتي از آب بيرون 39. او و فيليپس داخل آب رفتند و فيليپس او را تعميد داد. داد كالسكه را نگه دارند
گشت و   اما فيليپس در اشدود ديده شد كه در همة شهرهاي آن ناحيه مي40. كنان به راه خود رفت ربود و خواجه سرا ديگر او را نديد و شادي

  .داد تا سرانجام به قيصريه رسيد بشارت مي
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با اين حال مشخص نيست كه او جسمأ .  است"خواجه" در اصل به همان معناي "مقام"واژه  »مقام مهمي داشت ...در دربار « 27: 8
در عهد عتيق، فوتيفار نيز خواجه سرا خوانده شده ولي شخصي متأهل . است) معناي برگرفته شده(ها يك مقام درباري بوده خواجه بود يا اينكه تن

، اين 3: 56 مانع آن مي شود كه يك خواجه در جماعت يهود عضويت يابد؛ اما، در اشعيا 1: 23. در عهد عتيق، تث). 1: 39. پيد. ك.ر(بود 
مشخص نيست كه آن مرد شخصي .  طلوع كرده استالقدس روحاين موضوع به روشني نشان مي دهد كه عصر جديد . ممانعت برداشته مي شود

 به طور ضمني داللت بر اين دارد كه او مقامي "مقام داشت...در دربار"عبارت . خدا ترس بوده يا اينكه از نوگرويدگان به يهوديت بوده است
  .عالي رتبه بوده است

به اين دليل از ملكه ياد شده است كه به پادشاه حبشه مقام .  است"سزار" يا "فرعون" كنداكه عنواني مانند »هش حبةكنداكه، ملك« 
 .الوهيت نسبت داده مي شد و بنابراين سروكار داشتن با امور ساده سياسي يا اداري، كسر شأن او محسوب مي گشت

 پا درازا 29رد يك طومار چرمي گرانبها از اشعيا را خريده بود كه بيش از ظاهرأ اين م »صحيفه اشعياي نبي را مطالعه مي كند« 28: 8
 را باز كرده 8-7: 53، او متن مسيحايي اشعيا القدس روحبا هدايت ). يكي از اين طومارها در ميان طومارهاي درياي مرده پيدا شده است(داشت 

 .بود و مي خواند

به آن ارابه "در اصل به معني .  فعل امري مجهول نامعين است»" ارابه همراه باشپيش برو و با آن": روح به فيليپس گفت« 29: 8
 .، فيليپس را در هر مورد خاص هدايت مي كندالقدس روح.  است"بچسب

 .در دوران باستان همه با صداي بلند قرائت مي كردند »فيليپس پيش دويده، شنيد كه اشعياي نبي را مطالعه مي كند« 30: 8

. ممكن است كسي كالم خدا را بخواند و به وضوح معناي آن را نفهمد! چه سئوال بزرگي »مي آنچه را مي خواني؟آيا مي فه« 
  : هدايت مي كند كه"مالقات الهي" فيليپس را به سوي يك القدس روح
 نشانگر طلوع عصر جديد است .١

 شهادتي قدرتمند به مردماني از نژاد ديگر مي بخشد .٢

8 :31 A. T. Robertsonكتاب  در Word Pictures in the New Testamentاين جمله شرطي ":  اين آيه را چنين تشريح مي كند
يك پديده به اندازه كافي رايج در ...از نوع اول... و يك واژه تمنايي"an"با ...مركب است، نتيجه گيري در ابتدا مربوط به جمله نوع چهارم 

شرط بوسيله خُلق و حالت تعيين مي .  استفاده مي كندei بجاي ean از 40: 19ول، مانند لوقا اين شرط نوع ا). 110. ص (" استKoineيوناني 
  ).40: 19لوقا . ك.ر(شود نه توسط ساختار 

تعجب مي كنم كه بر اين آيات بجاي ساير آيات مسيحايي در .  است9-7: 53 اشعيا هفتاداين نقل قول از متن مسيحايي از ترجمه  32-33: 8
اما، فيليپس درست از همانجايي آغاز كرد كه او مي خواند و تمامي متن را در پرتو زندگي، خدمت، مرگ و قيام . يق تأكيد شده استعهد عت

  !نبوت عهد عتيق به انجام رسيده و آمرزش از راه مسيح به همگان اعطا مي گردد. عيساي ناصري تشريح نمود

من .  را با اعالم انجيل نشان مي دهد"بنده رنج ديده"كزيت متن عهد عتيق در رابطه با اين امر مر »فيليپس زبان خود را گشود« 35: 8
  ).27: 24لوقا . ك.ر(معتقدم عيسي، شخصأ، به كليساي اوليه نشان مي داد كه چگونه اين نبوتهاي باستاني در او كاربرد مي يابد 

. ك.ر(پيام انجيل فيليپس شامل تعميد نيز مي شد  »ن است؟نگاه كن، در اينجا آب هست؛ چه چيزي مانع تعميد گرفتن م« 36: 8
توجه داشته باشيد كه او نيازي به تأييد رسوالن در اورشليم براي تعميد يك نوايمان )! 12: 2. ؛ كول11-1: 6. ؛ روم38: 2؛ اعمال 19: 28؛ 3متي 
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ما بايد مراقب سنتهاي فرقه اي باشيم كه آبهاي كتاب . ستتعميد يك مسئله فرقه اي نيست بلكه مسئله اي مربوط به يك پادشاهي ا. نداشت
  !مقدسي را تا به حد تشريفات ما در عصر حاضر، گل آلود كرده اند

  آيا اين خواجه سرا درباره پذيرفته شدن خود نگران بود؟  
 به خاطر مسائل نژادي .١

 به سبب مسائيل جسمي .٢

  اقتصادي-به دليل مسائل اجتماعي .٣

 هاي كليسايي؟بخاطر تعاليم و دستور .۴

 !ديايب خواهد، يم كه هر). 13: 3-11: 2. افس. ك.ر (اند ختهير فرو حيمس يسيع در موانع همه  

 Chester Beatty( ،P74پاپيروسهاي  (P45اين آيه كه اعتراف خواجه سرا را به ثبت رسانيده، در نسخه هاي پاپيروسي قديم يوناني  37: 8

در ترجمه هاي باستاني .  موجود نيستC، يا A ،Bوناني وابسته به حروف الفباي باستاني آلف عبري، ، يا نسخه هاي ي)Bodmerپاپيروسهاي (

، به A به حذف آن، رتبه UBS4.  در اصل كتاب اعمال نيامده است37آيه . التين، سرياني، كوپتيك يا حبشي نيز نشاني از آن موجود نمي باشد

  . آن موجود مي باشد1995نيز نيامده است ولي در متن ) NASB) 1970چاپي اين آيه حتي در متن . معني مسلم داده است

مضمون آن بدين مفهوم است كه . اين يك متن اثباتي براي غسل تعميد نيست »از آب بيرون آمدند .... داخل آب رفتند« 39- 38: 8

  !مراقب پيش داوريهاي يك سويه خود باشيد. استآنها به داخل يك حوضچه آب رفتند، اما روش انجام تعميد در اينجا مورد نظر نبوده 

 II؛ 12: 18.  پادI. ك.ر(مشخص نيست كه اين رخداد معجزه آسايي مانند برداشته شدن الياس  »روح خداوند فيليپس را برداشت« 39: 8

 در اين امر القدس روح. هاني وي مي باشدبوده است يا اينكه به طور ساده اشاره به عزيمت ناگ) 3: 8؛ 14: 3. حزق. ك.ر(يا حزقيال ) 16: 2. پاد

به اين موضوع نيز توجه كنيد كه هيچگونه پيگيري گسترده يا تعليم و دستورات . ايمان آورد خواجه سرا به مسيح، دخالتي نزديك داشت

  ! در وجودش روانه شدالقدس روحكليسايي در اين ميان داده نشد، بلكه شخص نوايمان با طومار اشعيا و حضور 

آيرينيوس روايتي مبني بر اينكه . همراه است) 8: 8. ك.ر(خبر خوش انجيل همواره با خوشي  »راه خود را به خوشي پيش گرفت« 

  ! شخصأ مراحل شاگردسازي وي را برعهده گرفتالقدس روح. خواجه سراي حبشي مبشر انجيل به هموطنانش شد، ثبت كرده است

تا اينكه به موطن خويش، ) وجه وصفي مياني ناكامل(ادامه داد ) Azotus(ر فلسطيني اشدود فيليپس به خدمت بشارتي خود در شه 40: 8

انجيل شامل حال . روشن است كه فيليپس متوجه معناي بشارت جهاني در مورد سامريان و حبشيان شده بود. قيصريه در ساحل دريا رسيد

  !فلسطينيان نيز مي شد
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  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما      كتاب حاضر،  يك تفسير    

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
  

اينها . هاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيد        پرسش

  .به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

 چرا خدا اجازه داد كليساي اوليه دچار آزار و شكنجه شود؟ .١

 عظه انجيل به سامريان تا اين اندازه حائز اهميت بود؟چرا مو .٢

 آيا شمعون يك ايماندار بود؟ .٣

  را نيافتند؟القدس روحچرا سامريان هنگامي كه ايمان آوردند،  .۴

 خواجه سراي حبشي نماينده چه نوع افرادي است؟ .۵

  در تمامي كتاب مقدسها نيست؟37چرا آيه  .۶
 



168 

  9كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين افي ترجمهتقسيم بندي پاراگر

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 

زندگي : راه دمشق  تغيير زندگي شائول
  كند  تغيير ميشائول

 تغيير زندگي شائول
  طرسوسي

  تغيير زندگي شائول  تغيير زندگي شائول

9 :1-9  9 :1-9  9 :1-9  9 :1-2  
9 :3-4  
  الف5: 9
  6 –ب 5: 9

9 :1-2  
9 :3-9  

تعميد شائول توسط   
  حنانيا

    

  الف10: 9  الف19-10: 9  19-10: 9  الف10-19: 9
  ب10: 9
9 :11-12  
9 :13-14  
9 :15-16  
  الف17-19: 9

9 :10-12  
  
  
  الف13-19: 9

بشارت شائول در 
  دمشق

 موعظه شائول در   دمشقبشارت شائول در    بشارت شائول به مسيح
  دمشق

    22-ب19: 9
9 :20-22  

  20-ب19: 9  22-ب19: 9
9 :21  
9 :22  

  22-ب19: 9

فرار شائول از 
  يهوديان

 اولين ديدار شائول  فرار شائول از مرگ
  از اورشليم

    

9 :23-25  9 :23-25  9 :23-25    9 :23-25  9 :23-25  
ديدار شائول از   شائول در اورشليم    شائول در اورشليم  شائول در اورشليم

  اورشليم
9 :26-30  9 :26-30  9 :26-30  9 :26-30  9 :26-30  
  آرامش      يسارشد و گسترش كل  
9 :31  9 :31  9 :31  9 :31  9 :31  

 لده و سفر پطرس به  اينياس شفا يافت  شفاي اينياس
  يافا

پطرس مفلوجي را در  ه و يافاپطرس در لد 
  يافا شفا مي دهد

9 :32-35  9 :32-35  9 :32-35  9 :32-35  9 :32-35  
زندگي دوباره 

  دوركاس
را  پطرس زني در يافا      زندگي دوباره دوركاس

  دوباره زنده مي كند
9 :36-43  9 :36-43  9 :36-43  9 :36-43  9 :36-38  

9 :39-42  
9 :43  



169 

  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 
  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف

هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابد از مطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خوراهنماي اين يك تفسير 
نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم

  .بيندازيدمقدس  كتاب
. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد

هر پاراگراف يك و تنها . پاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشد
  .يك موضوع اصلي دارد

 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...لي آخرا .4

  
  بينشهايي با توجه به قرائن متن

  

 .از پطرس رسول بر پولس رسول، از فلسطين به جهان مديترانه، و از يهوديان بر غيريهوديان: تأكيد كتاب اعمال انتقال مي يابد  .أ 

 : استتغيير زندگي پولس از چنان اهميتي در تاريخ كليسا برخوردار است كه سه مرتبه در كتاب اعمال به ثبت رسيده  .ب 

 30-1: 9روايت لوقا،  .١

 16-3: 22روايت پولس در برابر ازدحام جمعيت در اورشليم،  .٢

 18-4: 26روايت پولس در برابر اغريپاس دوم در قيصريه،  .٣

 33-32: 11.  قرنII و 17-13: 1. اشاره مختصر پولس به همين دوران در غال .۴

 شروع به خدمت به همان يهوديان يوناني زباني كرد كه استيفان پولس. تشابهات ميان پيام استيفان و پيامهاي پولس آشكار است  .ج 

حتي امكان دارد كه پولس . شنيده بود) 20: 22؛ 1: 8؛ 58: 7. ك.ر (7پولس سخنراني استيفان را در اعمال . بديشان موعظه كرده بود

 !ده و مغلوب شده بوديكي از رهبران كنيسه يهوديان يوناني زبان در اورشليم بوده كه با استيفان مناظره كر

 :برخي از عوامل تأثيرگذار ممكن در تغيير زندگي و ايمان پولس عبارتند از  .د 

 درماندگي يهوديت در تأمين آرامش و شادي دروني .١

 )مخصوصأ در اورشليم(زندگي و تعاليم عيسي در محافل معلمان يهود شناخته شده بود و مورد مباحثه ايشان قرار مي گرفت  .٢

 )احتماأل حتي با استيفان مناظره نيز كرده بود(يفان را شنيد و شاهد مرگ وي بود او سخنراني است .٣

 او ناظر رفتار و ايمان مسيحيان تحت آزار و شكنجه بود .۴

 .برخورد شخصي او با خداوند قيام كرده همه چيز را تغيير داد .۵
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  مطالعه عبارات و واژگان

، پولس درباره 11: 26در اعمال . "مي غريد/خرناسه مي كشيد" در اصل »سولس هنوز تهديد و قتل بر شاگردان همي دميد «1: 9
  ).1: 8. ك.ر(ظاهرأ پولس حتي برخي از مسيحيان را كشت . خودش مي گويد كه به شدت نسبت به ايشان غضبناك بوده است

اصطالح مزبور .  نيز ديده مي شودنه تنها در اناجيل بلكه در كتاب اعمال. اين اصطالح به معني آموزندگان است »شاگردان خداوند« 
  :به تعداد واژگاني كه در اين باب براي توصيف قوم خدا آمده، توجه كنيد.  جايگزين مي گردد"مقدسان"سريعأ توسط واژه 

 38، 36، 26، 25، 19، 10، 1شاگردان، آيات  .١

 2اهل طريقت، آيه  .٢

 41، 32، 13مقدسين، آيات  .٣

 .17برادران، آيه  .۴

به يادداشت شوراي عالي يهود . است) 10: 26اعمال . ك.سنهدرين، ر(اين به وضوح اشاره به شوراي يهود  »نزد كاهن اعظم رفت« 
  . نگاه كنيد5: 4در ) سنهدرين(

دولت روم اختيارات محدودي به شوراي عالي يهود براي هدايت و  »خواست به سوي كنايسي كه در دمشق بودها  از او نامه «2: 9
 .Antiq يا كتاب يوسفوس، 21-16: 15.  مكابI. ك.ر(يا امور ديگر زندگي يهوديان در امپراتوري خود داده بود ها  هكنترل وقايع در كنيس

  .رومي نبود-يهوديت يك مذهب شناخته شده رسمي در جهان يوناني). 2 :10 :14
  ).10: 26؛ 5: 22؛ 21، 14: 9. ك.ر( گريخته بودند به منظور استرداد يهوديان مسيحي بود كه از آزار يهوديان در اورشليمها  ظاهرأ اين نامه

 .يك جمله شرطي از نوع سوم، به معني عمل بالقوه است»اگر« 

زمينه آن در عهد عتيق ). 26، 25: 18 و احتماأل 22، 14: 24؛ 4: 22؛ 23، 9: 19. ك.ر(عنوان معروف اوليه ايمانداران  »اهل طريقت« 
 . نيز به اين عنوان اشاره شده باشد6: 14ممكن است در يوحنا ). 19-10: 4. ؛ امث105: 119؛ 1: 1. مز. ك.ر(مربوط مي شود به زندگي در ايمان 

سه بار اشاره به زنان در ميان گروههايي كه پولس آزارشان مي رسانيد، شيوه اي براي نشان دادن شدت عمل پولس است  »خواه زن« 
 ).4: 22؛ 3: 8. ك.ر(

  9-1: 9كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
هاي  هايي براي كنيسه نامه  و تقاضاي معرّفي 2او نزد كاهن اعظم رفت .  شائول از تهديد و كشتن پيروان خداوند به هيچ نحوي دست بردار نبود1

ه ناگهان  شائول هنوز به دمشق نرسيده بود، ك3. دمشق كرد تا چنانچه مرد يا زني را از اهل طريقت پيدا كند آنها را دستگير كرده به اورشليم آورد
 5» كني؟ اي شائول، شائول، چرا بر من جفا مي«: گفت  او به زمين افتاد و صدايي شنيد كه مي4. نزديك شهر نوري از آسمان در اطراف او تابيد

در آنجا به تو  ولي برخيز و به شهر برو و 6كني،  كه تو بر او جفا مي من عيسي هستم، همان كسي«: پاسخ آمد» خداوندا تو كيستي؟«: شائول پرسيد
 8. ديدند شنيدند، ولي كسي را نمي  در اين هنگام همسفران شائول خاموش ماندند، زيرا اگرچه صدا را مي7» .گفته خواهد شد كه چه بايد بكني

آنجا سه روز نابينا  در 9. دستش را گرفتند و او را به دمشق هدايت كردند. ديد پس شائول از زمين برخاست و با اينكه چشمانش باز بود، چيزي نمي
 .ماند و چيزي نخورد و ننوشيد



171 

 . مايل بود150فاصله آن تا اورشليم حدود . شمال شرقي جليل بود/ مركز استان رومي سوريه، درست در شمالشهري باستاني و »دمشق «3: 9

 . نيز هست"به طور غيرمنتظره"مفهوم ديگر اين واژه  »ناگاه« 

  :ور مي دهدپولس در هر سه روايتش از اين تجربه در كتاب اعمال، شرح متفاوتي از تجربه خود در برابر اين ن »نوري از آسمان« 

 )3: 9 ("نوري از آسمان دور او درخشيد" .١

 )6: 22 ("نوري عظيم از آسمان گرد من درخشيد" .٢

 )13: 26 ("تر از خورشيد كه دور من و رفقايم تابيدنوري از آسمان ديدم، درخشنده" .٣

، جالل )شخينا (Shekinahزيكي مربوط به في/اين امكان وجود دارد كه اين نور از لحاظ الهياتي! پولس خاطره زنده اي از اين واقعه دارد  
، جنبه نوراني اين واقعه تاريخي را "جالل"مفهوم عبري .  در ميان اسرائيل طي دوره سرگرداني ايشان در بيابان مي شودYHWHحضور 

  .اين نور از ديد پولس معلم يهود، نشانگر حضور شخصي خدا بود). 13: 3جالل در : عنوان خاص. ك.ر(دربردارد 

اين نداي آسماني طريقي براي .  مي ناميدbath kolيهوديت با نداي آسماني، آشنايي كامل داشت و آن را يك  »آوازي شنيد «4: 9
در طي دوران ميان عهد عتيق و عهد جديد، بين كتاب مالكي و آغاز خدمت يحياي تعميد (يا تأييد از خدا بود /يهوديان در دريافت اطالعات و

  .ينچنيني ضرورت داشت زيرا انبياي الهام گيرنده از خدا در اين دوران وجود نداشتندمكاشفه ا). دهنده

 .در عبري، اين تكرار اسم نشانگر جديت موضوع بود »شائول، شائول« 

از لحاظ الهياتي اين جمله بسيار مهم است زيرا نشانگر پيوستگي و صميميت ارتباط ميان عيسي و  »براي چه بر من جفا مي كني؟« 
از اعمال . پولس كليسا را آزار مي رساند، ولي عيسي آن را امري شخصي قلمداد مي كرد). 45، 40: 25؛ 40: 10متي . ك.ر(يسايش مي باشد كل
  . مي دانيم كه عيسي با پولس به زبان آرامي سخن گفت14: 26

استعارات اشتراكي به كار . است) يساكل(و هم يك گروه ) عيسي(اهميت ديگر الهياتي اين سخن آن است كه مسيحيت هم يك شخص   
  :رفته براي كليسا عبارتند از

 بدن .١

 خانواده .٢

 بنا/ساختمان .٣

 مقدسين .۴

مسيحيت به صورت انفرادي آغاز مي شود، اما به سوي جمع ). 7: 12.  قرنI. ك.ر(تمامي اينها بر طبيعت اشتراكي ايمان تأكيد دارند   
آن .  مشاهده كرد21-12: 5. دن را مي توان در بحث پولس درباره آدم و مسيح در روماين شراكت در ب). هشياري و توجه(حركت مي كند 

  ).7يوشع . ك.ر(يگانه بخشي از همه بدن است و مي تواند بر همه بدن تأثير بگذارد 

   چه بود؟"خداوند"منظور پولس از به كار بردن  »خداوندا، تو كيستي؟«الف 5: 9

 )11: 4يوحنا : مانند(آقا، نشانه احترام  .١

٢. YHWH 4: 2. پيد: مانند(، كه در عهدعتيق، خداوند ترجمه شده است( 
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 درست است، اما اگر نور آسماني را به نشانه عمل خدا محسوب كنيم، 1اگر تكان دهنده بودن ماجرا را در نظر بگيريم، احتماأل شماره 
هيات پولس كه خود يك معلم يهود بود، ناگهان به چالش كشيده  صحت داشته باشد، پس ال2اگر شماره .  گزينه صحيح مي باشد2آنگاه شماره 

  !چه ماجراي گيج كننده و هراس انگيزي. مي شد

. آنها را فقط مي توان در يكي از نسخه هاي التيني مشاهده كرد. اين آيات در هيچيك از نسخه هاي اوليه يوناني پيدا نشده استب 6 -ب5: 9
اين واژگان .  قرار داد1516اين آيات، آنها را در نسخه اول ترجمه عهد جديد يوناني خود در سال ) Vulgate(اراسموس، در ترجمه ولگيت 

قرار دادن آنها در اينجا نشانگر تمايل كاتبان براي يكپارچه كردن و ارائه تمامي جزييات در بازگويي داستانهاي .  موجود است14: 26در اعمال 
  .متناظر است

. قرن1؛ 14: 22اعمال . ك.ر(پولس مدعي است كه مسيح جالل يافته را ديده است  »تم كه تو بدو جفا مي كنيمن آن عيسي هس« 5: 9
  .او بعدها اين تجربه را به عنوان بخشي جدايي ناپذير از دعوت خدا براي آنكه رسول امتها بشود، درك نمود). 9- 8: 15؛ 1: 9

  .است تشريح شده 19- 10اين آيه به تفصيل در آيات  6: 9

ساير غيوران يهودي، ) 2(پليس معبد كه پولس را همراهي مي كردند؛ ) 1(اين احتماأل اشاره اي است به  »آناني كه همسفر او بودند «7: 9
  .ساير شاگردان الهيات از اورشليم) 3(احتماأل از كنيسه هاي يوناني زبان؛ يا 

 در شرح جزئيات اين 9: 22 و 7: 9 كه نوعي ناهمخواني ميان  به نظر مي رسد»آن صدا را شنيدند، ليكن هيچكس را نديدند« 
  :چند نظريه براي مواجهه با آن عبارتند از. ماجرا وجود دارد

اين . صرف كرد) 9: 22(يا مفعولي ) 7: 9( را مي توان به صورت ملكي مضاف اليهي "شنيدن"فعل . مشكل در صرف افعال است .١
مفهوم زبان يوناني اين ":  آمده استNRSVدر پانوشت ترجمه . شارات مختلف هستنداشكال مختلف صرف فعل داراي مفاهيم و ا

 ".قسمت آن است كه همراهان او صدايي را شنيدند اما متوجه كلمات ادا شده نگرديدند

 . درباره ورود عيسي به اورشليم و نداي آسماني است30-29: 12سايرين مي گويند اين واقعه مشابه يوحنا  .٢

 . آنان سخنان پولس را مي شنيدند، نه سخنان عيسي را.  مي دارند كه صداي پولس مورد اشاره است، نه صداي عيسيديگران بيان .٣

 .گروهي ديگر اظهار مي دارند كه اين مشابه مشكل موجود در اناجيل همنظر است .۴

اي گوناگون به روايت شاهدان عيني متفاوت، ثبت و عملكردهاي يكساني را از عيسي به شيوه هها  نويسندگان اناجيل همنظر، ماجراها، سخنراني
  .مي كنند

: 6؛ 15-13: 4. غال. ك.ر(ظاهرأ از اين نقطه به بعد، چشمان پولس دچار مشكل شد  »با اينكه چشمانش باز بود، چيزي نمي ديد «8: 9
شم، بوده كه احتماأل از همين تجربه در التهاب خاوري كره چ) 10-7: 12.  قرنII. ك.ر( پولس "خاري در جسم"من شخصأ معتقدم كه ). 11

جسمأ و روحأ، (او مي پنداشت كه مي تواند ببيند . در اينجا طنزي موجود است؛ پولس جهت گيري تازه اي را تجربه مي كند. وي باقي مانده بود
  !يد اما چشمان روحاني اش كامأل باز شدندپس از برخورد با مسيح، از لحاظ جسمي مدتي نابينا گرد. ، اما دريافت كه نابينا است)9يوحنا . ك.ر

 IIبه عقيده برخي، اين سه روز موقعيتي براي روياي آسماني پولس بود كه در . فعل ناكامل داراي حشو و زوايد »سه روز نابينا ماند «9: 9
  . به ثبت رسيده است4-1: 12. قرن
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  مقدسين: عنوان خاص
 YHWH است كه معناي بنياديش جدا كردن كسي، چيزي يا مكان براي استفاده انحصاري kadashاين معادل يوناني واژه عبري   

) القيكامليت اخ(و شخصيت ) روح جاوداني آفريده نشده( شخصأ بواسطه ذات YHWH.  است"وقف شده"مفهوم آن در فارسي . مي باشد
  .او ماوراء، يگانه مقدس، قدوس متفاوت است.او معيار سنجش و داوري همه چيزهاي ديگر مي باشد. خود، از انسانيت جدا شده است

از (و دل او ) از لحاظ الهياتي(چه تغيير جهت كلي اي در ذهن پولس . )11آيه . ك.ر(پولس در روزه و دعا بود  »چيزي نخورد و نياشاميد«
  !او از جفا كننده بر انجيل، تبديل به اعالم كننده انجيل مي گرديد! ايجاد شده بود) لحاظ اشتياق

. ك.ر(اجر دمشق بود ظاهرأ او يكي از يهوديان ايماندار خوشنام و غيرمه.  است" فيض مي بخشدYHWH": معني اين اسم »حنانيا «10: 9
22 :12.(  

 آشكارا تحت اللفظي است 11آيه ). 8: 6. اش. ك.ر(اصطالحي يهودي به معني آمادگي و دردسترس بودن است  »خداوندا، لبيك« 
  .زيرا دستورالعملي كامأل خاص مي باشد

 نيست اما در نسخه A، آلف عبري و P74ي  در نسخه هاي باستاني يونان"در رويا" »در رويا مردي را ديده است به نام حنانيا «12: 9
  ).6آيه . ك.ر(اين آيه نشان مي دهد كه آمدن حنانيا، كارها و پيام او مويد سخنان قبلي عيسي به پولس است .  وجود داردC و Bهاي 

 .6: 6نگاه كنيد به عنوان خاص در  »بر او دست مي گذارد« 

 . بدي درباره آزار بي رحمانه پولس بر ايمانداران از مهاجرين يهودي اورشليم شنيده بودحنانيا آشكارا اخبار »از بسياري شنيده ام «13: 9

مربوط مي شود به شيء، ) kadosh(زمينه عهدعتيقي اين واژه . است) hagios( يوناني "مقدس" از واژه hagioiواژه  »مقدسين تو«
، اما 21: 4.  همواره به صورت جمع آمده مگر يكبار در فيل"مقدسين" واژه. شخص يا مكاني كه خدا براي انجام كار خاصي كنار مي گذارد

در ايمان به مسيح . مسيحي بودن به معني بخشي از يك خانواده، يا يك جمع بودن، مي باشد. حتي در آنجا نيز در مضموني جمع بكار رفته است
  .هيچ فرد يكه و منفردي وجود ندارد

  الف19-10: 9كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
بله اي «: او پاسخ داد» .اي حنانيا«: خداوند در رؤيا به او ظاهر شد و فرمود. كرد  يكي از ايمانداران به نام حنانيا در شهر دمشق زندگي مي10

نامند برو و در خانة يهودا سراغ شخصي به نام شائول طرسوسي را   مي'راست'اي كه آن را  برخيز و به كوچه«: اوند فرمود خد11» .ام خداوند، آماده
 حنانيا 13» .گرداند گذارد و بينايي او را باز مي آيد و بر او دست مي  و در رؤيا مردي را ديده است به نام حنانيا كه مي12او به دعا مشغول است . بگير

 و حاال از طرف سران 14ام  همه آزار كه او به قوم تو در اورشليم رسانيده است، چيزهايي شنيده خداوندا دربارة اين شخص و آن«: كردعرض 
را اين تو بايد بروي زي«:  اما خداوند به او گفت15» .آوردند دستگير كند كاهنان اختيار يافته و به اينجا آمده است تا همة كساني را كه به تو روي مي

 خود من به او نشان خواهم داد كه چه 16. ام تا نام مرا به ملّتها و پادشاهان آنان و قوم اسرائيل اعالم نمايد اي است كه من انتخاب كرده شخص وسيله
اي برادر، اي «:  پس حنانيا رفت، وارد آن خانه شد و دست بر شائول گذاشت و گفت17» .خاطر نام من متحمل خواهد شد رنجهاي بسياري به

 در همان 18» .القدس پر گردي شائول، خداوند يعني همان عيسايي كه بين راه به تو ظاهر شد، مرا فرستاده است تا تو بينايي خود را بازيابي و از روح
  . خورد و قوت گرفت بعد از آن غذا 19. لحظه چيزي مانند پوسته از چشمان شائول افتاد و بينايي خود را بازيافت و برخاسته تعميد گرفت
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. مرزي اخالقي و معقول ميان خداي مقدس و انسان گناهكار ايجاد كرد)3.پيد(خدا انسانها را براي مشاركت آفريد، اما سقوط آدم و حوا
: 20؛ 2: 19؛ 44: 11. الو. ك.ر( باشند "مقدس"ه فرمود تا آفريده هشيار خود را به حال اول بازگرداند، بنابراين قومش را فرامي خواند تا خدا اراد

 ، بواسطه موقعيت خود در عهد با او مقدس مي گردند اما به زندگي مقدس نيز فراخوانده ميYHWHقوم خدا با ارتباط ايماني با ). 8: 21؛ 26، 7
  ).48: 5متي . ك.ر(شوند 

 در فكرها و دلهايشان، كامأل القدس روحاين زندگي مقدس ممكن مي گردد زيرا ايمانداران بواسطه زندگي و كار عيسي و نيز حضور 
  :اين امر وضعيت دوگانه اي را بوجود مي آورد. پذيرفته و آمرزيده مي شوند

 مقدس بودن به سبب اسناد درستكاري توسط مسيح .١

 القدس روحوانده شدن براي زندگي مقدس به سبب حضور فراخ .٢

 در زندگيشان، القدس روححضور ) 3(؛ و )عيسي(كار پسر مقدس ) 2(؛ )خداي پدر(اراده آن يگانه مقدس ) 1(ايمانداران بخاطر وجود 
  . هستند) hagioi ("مقدسين"

 جمع، ولي آن مضمون نيز حالت 12: 4.  اشاره در فيلبه غير از يك( اشاره مي كند جمععهد جديد همواره به مقدسين به صورت   
ايمان كتاب مقدسي با پذيرفتن شخصي آغاز مي شود، ولي به ! نجات يافتن به منزله بخشي از يك خانواده، يك بدن، يك بنا بودن است). دارد

: 12.  قرنI. ك.ر( يعني كليسا –رفاه بدن مسيح براي سالمتي، رشد و ) 11: 12.  قرنI. ك.ر(هر يك از ما عطايي . شراكت جمعي منجر مي گردد
  !مقدس بودن يك مشخصه خانوادگي است!ما نجات يافته ايم تا خدمت كنيم.يافته ايم)7

- 8. الو. ك.ر(هانت اعظم در طول عمر يك شخص ادامه داد و از كاهني به پسرش منتقل مي شد در عهد عتيق ك »سران كاهنان «14: 9
بنابراين، چند كاهن اعظم در ميان خاندان صدوقي . اما در دوران حكومت روم، اين موقعيت از صاحب منصبان رومي خريداري مي گرديد). 10

  .حنا وجود داشتند

لوقا چند بار از آن در كتاب اعمال در موارد زير، استفاده مي .  مفاهيم الهياتي مهمي را دربر دارداين عبارت »هر كه نام تو را بخواند« 
  :كند

 )59: 7. ك.ر(كسي كه عيسي را مخاطب قرار دهد  .١

 )21، 14: 9. ك.ر(كسي كه عيسي را به عنوان نجات دهنده بپذيرد  .٢

يعني ايمانداران، ( بر او نهاده شده است YHWHمي شود كه نام ، كه در آن به كسي اشاره 12: 9نقل قول عهد عتيقي از عاموس  .٣
 )17: 15. ك.ر

 )16: 22. ك.ر(روشي كه اشخاص در مالءعام، ايمانشان به عيسي را تصديق مي كردند  .۴

. تشكيل مي دهد) 22: 2.  تيموII. ك.ر (13-9: 10.  را نيز در روم32: 2عبارت مزبور بخشي از استدالل پولس براي قوم اسرائيل از يوئيل 
 32: 2 از يوئيل "خواندن نام خداوند"در موعظه پنتيكاست خود استفاده مي كند و حاضران را دعوت به ) 32-28: 2يوئيل (پطرس از همين متن 

  . مي نمايد
 ايشان را نيز در گناهكاران با استناد به نام عيسي، از او تقاضا مي كنند تا از طرف آنان عمل كند و. اسم هر شخص معرف شخصيت اوست

  .خانواده خود وارد نمايد
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عيسي مقتدرانه حنانياي بي ميل را به نزد شائول مي .  است)مجهول ولي در معنا معلوم(فعل حال امري مياني يك  »برو « 15: 9
  .فرستد

با الگوي انجيلي پولس تناسبي !  مرحبا بر عظمت فيض و انتخاب خدا »زيرا اين شخص وسيله اي است كه من انتخاب كرده ام«
  !او به گونه اي مهيج به خدمت دعوت مي شود. نوايمانان داوطلب و با اراده ندارد

9 :15    
NASB, NKJV »ت حضور درها ام«  

NRSV, NJB  »تها ببرد تا نام مرا پيش ام«  
TEV »تها بشناساند تا نام مرا به ام«  

؛ 3: 12. پيد. ك.ر(با اين وجود، اين نقشه ازلي خدا بوده است )! 7: 3. افس. ك.ر(براي يك يهودي، اين عبارت بسيار تكان دهنده بود 
، اما )27-26: 1. پيد. ك.ر(اسرائيل تنها يك وسيله براي نجات جهاني بود كه به صورت خدا آفريده شد ). 13: 3- 11: 2. ؛ افس6-5: 19خروج 

  ).15: 3. پيد. ك.ر(سقوط كرد 

 !لتي از خرد و بزرگ، و نهايتأ با شخص قيصر سخن گفتپولس با رهبران دو »و سالطين« 

پس از آن او به سوي ). 16: 1. روم. ك.ر(الگوي بشارتي معمول پولس آن بود كه ابتدا در كنيسه محلي موعظه كند  »بني اسرائيل« 
  .غيريهوديان بت پرست يا خدانشناس مي رفت

رنج و زحمت ديدن يك استثنا نيست،  »براي نام من بايد بكشدها  زيرا كه من او را نشان خواهم داد كه چقدر زحمت «16: 9
. ؛ روم22: 14؛ اعمال 14: 17؛ 2-1: 16؛ 21-18: 15؛ يوحنا 12-10: 5متي . ك.ر(بلكه يك قاعده براي مسيحيان در جهان سقوط كرده مي باشد 

  ).16-12: 4.  پطرI؛ 4-2: 1؛ يعقوب 12: 3.  تيموII؛ 3: 3.  تساI؛ 29: 1. ؛ فيل33-24: 11؛ 10-3: 6؛ 12-7: 4.  قرنII؛ 18-17: 8؛ 3-4: 5
  : پطرس اين تناظر را نشان مي دهدIكتاب . ارتباطي الهياتي ميان رنجهاي مسيح و رنجهاي پيروان او در اين جهان سقوط كرده وجود دارد

 1: 5؛ 13، 1: 4؛ 18: 3؛ 23، 21: 2؛ 11: 1رنج عيسي،  .١

 10-9: 5؛ 19-12، 1: 4؛ 17-13: 3؛ 19: 2؛ 7-6: 1رنج پيروان او،  .٢

  ).14: 17؛ 19-18: 15؛ 7: 7يوحنا . ك.ر(اگر جهان او را نپذيرفت، متعلقان به او را نيز نخواهد پذيرفت 

.  در بخشش عطاياي روحاني وجود ندارد"اقتدار رسوالن"هيچگونه پايه كتاب مقدسي براي ديدگاه  »دست بر شائول گذاشت «17: 9
پر شدن پولس از ) 2: (سخنگوي خدا و نيز تبديل شد به مأموري براي) 1(ماندار عامي ناشناس در دمشق بود كه تبديل شد به حنانيا يك اي

  ).18آيه . ك.ر(تعميد پولس ) 4(؛ و )18آيه . ك.ر(شفاي فيزيكي پولس ) 3(؛ )17آيه . ك.ر (القدس روح

 !چه نمونه بزرگي از اطاعت و محبت »اي برادر شائول« 

اين يك اصطالح فني پزشكي براي پوست انداختن يك زخم است كه لوقا براي توصيف  »از چشمان او چيزي مثل فلس افتاد «18: 9
 براي فلس ماهي بكار مي رود هفتادفلس، واژه اي است كه در ترجمه . آنچه در اين لحظه شفا براي چشمان پولس رخ داد، استفاده مي كند

در .  مشاهده كرد كه در آن ظروف فلزي زدوده مي شوند28: 6. تعميم اين استعاره را مي توان در اعد). 9: 14. ؛ تث12، 10، 9: 11. الو. ك.ر(
 .اين مضمون، احتماأل پولكهايي از پوست يا پوسته اي سخت از چشمان پولس بيرون افتاد
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  پسر خدا: عنوان خاص
 "پسر من" يا "پسر"ناوين ديگر ع. اين يكي از عناوين اصلي عيسي در عهد جديد است و يقينأ داراي اشاره ضمني به الوهيت اوست  

حتي عنواني كه .  بار در عهد جديد آمده است124عنوان مزبور بيش .  در اين عنوان گنجانيده شده اند"پدر"براي عيسي يا اشاره به خدا به عنوان 
  . نيز اشاره به الوهيت وي دارد"پسر انسان" به كار مي برد، يعني 14-13: 7. عيسي براي خود از دان

  : مي توانست اشاره به سه گروه بخصوص باشد"پسر"عهد عتيق، عنوان در 
 )1: 2؛ 6: 1؛ ايوب 2: 6. پيد. ك.معموأل به صورت جمع، ر(فرشتگان  .١

 )27-26: 89؛ 7: 2. ؛ مز14: 7.  سموII. ك.ر(شاه اسرائيل  .٢

 )10: 2. ؛ مال1: 11؛ هوشع 1: 14. ؛ تث23-22: 4. خرو. ك.ر(قوم اسرائيل در كُليت آن  .٣

 )6: 82. مز. ك.ر(داوران اسرائيل  .۴

.  مرتبط مي باشند89 و 2. ؛ مز7.  سموII هر دو به "پسر خدا" و "پسر داود"به اين شيوه . دومين كاربرد در فهرست باال به عيسي مربوط است
 "آن مسح شده"دشاه ابدي به عنوان  هرگز به طور خاص براي مسيح موعود به كار نرفته است، به غير از آنكه براي پا"پسر خدا"در عهد عتيق، 

اشارات خاص در . ك.ر(اما در طومارهاي درياي مرده، عنواني با مضامين مسيحايي رايج است . اسرائيل مورد استفاده قرار گرفته است
Dictionary of Jesus and the Gospels, p. 770 .("عنوان  در دو كتاب آپوكريفاي يهود در دوره ميان دو عهد، يك"پسر خدا 

  ).105:2 خنوخI و14:9؛13:32،37،52؛7:28 عزدراس II. ك.ر(مسيحايي است

. ك.ر(عهد جديدي، عملي از سر اطاعت از نمونه عيسي تعميد ). 38، 36: 8. ك.ر(ظاهرأ حنانيا پولس را تعميد هم داد  »تعميد گرفت« 
  .تعميد نشانه اي از تغيير مالكيت و تابعيت است. بود) 19: 28متي . ك.ر(و فرمان او ) 22-21: 3؛ لوقا 11-9: 1؛ مرقس 17-13: 3متي 

پس از سه . درحال روزه و دعا بود) 9 آيه. ك.ر(پولس از هنگامي كه آن نور او را بر زمين كوبيد  »غذا خورده قوت گرفت« الف 19: 9
  .، او حتمأ بسيار ضعيف شده بود)بدون غذا و آب(روز روزه كامل 

 كه در آن شروع يك وجه " به اعالم عيسي در كنايس كردشروع": در اصل » به عيسي در كنايس موعظه مي كردبي درنگ «20: 9
او پيشتر با يك ! چه طنزي. شروع يك عمل مكرر) 2(شروع يك عمل يا ) 1: (اشدمعني آن مي تواند دو مورد زير ب. وصفي معلوم ناكامل است

نامه از سوي كاهنان اعظم در اورشليم آمده بود تا در كنايس دمشق به آزار و شكنجه پيروان عيسي بپردازد و اكنون به همان كنايس مي رفت تا 
  ).21آيه . ك.ر(اعالم كند كه عيسي همان ماشيح موعود است 

 شده 33: 13 در اعمال 7: 2. به غير از نقل قولي كه از مز( در كتاب اعمال است "پسرخدا"اين تنها مورد استفاده از عنوان  »و پسر خداستا«
 ؛)14: 7.  سموII. ك.ر(پادشاه اسرائيل ) 2(؛ )1: 11هوشع . ك.ر(قوم اسرائيل ) 1: (زمينه اين عنوان در عهد عتيق بازتاب اهميت آن است). است

  !پرستش خداي يگانه توسط پولس تعريفي جديد مي يابد). 15: 2متي . ك.ر(مسيح موعود ) 3(و 

  22- ب19: 9كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 21. كرد كه عيسي، پسر خداست طور آشكار اعالم ميهاي دمشق به   و طولي نكشيد كه در كنيسه20شائول مدتي در دمشق با ايمانداران به سر برد 

آوردند  كه نام عيسي را به زبان مي مگر اين همان كسي نيست كه در اورشليم كساني«: گفت افتاد و مي شنيد در حيرت مي هركس سخنان او را مي
 اما قدرت كالم شائول 22» ست سران كاهنان بسپارد؟كرد؟ و آيا منظور او از آمدن به اينجا فقط اين نيست كه آنان را بگيرد و به د نابود مي
 .ساخت كه عيسي، مسيح موعود است شد و يهوديان دمشق را با داليل انكار ناپذير مجاب مي روز بيشتر مي روزبه
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 :پيش زمينه عهد جديدي آن در اشاره به عيسي را مي توان با چند مورد خالصه كرد
 )18-1: 1يوحنا . ك.ر(وجود ازلي او  .١

 )35-31: 1؛ لوقا 23: 1متي . ك.از باكره، ر(تولد بي همتاي او  .٢

 ). به هم مي پيوندد53.  را با بنده رنج ديده اش2. صداي خدا از آسمان پادشاه مز. 22: 3؛ لوقا 11: 1؛ مرقس 17: 3متي . ك.ر(او تعميد  .٣

او وسوسه شد تا به پسر بودن خود شك كند يا دستكم آن را با . 13، 12: 1؛ مرقس 11-1: 4متي . ك.ر(وسوسه او توسط شيطان  .۴
 ).ان بدهدروشهايي به غير از صليب نش

 :تصريح معترفين غيرقابل قبول .۵

a.  12-11: 3؛ مرقس 37-31: 4؛ لوقا 25-23: 1مرقس . ك.ر(ديوها( 

b.  7: 19؛ يوحنا 61: 14؛ مرقس 43: 27متي . ك.ر(بي ايمانان( 

 تصديق شاگردانش .۶

 16: 16؛ 33: 14متي   .أ 

 27: 11؛ 69: 6؛ 49، 34: 1يوحنا   .ب 

 تصريح خود او .٧

 27-25: 11متي   .أ 

 36: 10يوحنا   .ب 

 ستفاده عيسي از استعاره خانوادگي خدا به عنوان پدرا .٨

  براي خدا"ابا"استفاده از واژه   .أ 

 36: 14مرقس  )١

 15: 8روميان  )٢

 6: 4غالطيان  )٣

 .براي توصيف ارتباط خود با الوهيت) pater(استفاده مكرر او از عنوان پدر   .ب 

 مقوله هاي آن آشنا بودند، معناي الهياتي بزرگي داشت، اما وها   براي كساني كه با عهد عتيق و وعده"پسر خدا"به طور خالصه، عنوان 
 داشتند كه زن مي "خداياني"نويسندگان عهد جديد در مورد كاربرد آن براي غيريهوديان نگران بودند به خاطر زمينه بت پرستي كه ايشان از 

  . بودند"غولها" يا"تيتانها"گرفتند و ثمره وصلت آنان 

  . مي رود"بله"اين آيه به شكل سئوالي است كه در پاسخ به آن انتظار  21: 9

 23، 13: 1. در اينجا و در غالاين واژه را مي توان فقط . واژه اي نادر و شديد به معني ستمگري، ويرانگري، يا نابودي كامل »نابود مي كرد«
  !پولس يك آزارگر بدذات بود.  يافت23: 4.  مكابIVدر عهد جديد و در 

9 :21    
NASB »شد تر مي شائول كماكان قوي«  
NKJV  »شد شائول هرچه بيشتر قوي مي«  
NRSV شد تر مي شائول مرتباً قوي«  

TEV »شد تر مي موعظة شائول پر قوت«  
NJB  »يافت تباً افزايش ميقدرت شائول مر«  
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در اين مضمون، به تواناييهاي موعظه . مدتي طول كشيد تا استعدادها و تواناييهاي پولس رشد و نما يابند. يك وجه وصفي مجهول ناكامل
  .و مباحثه پولس اشاره شده است

و ) sun ("با هم"ركيبي است از اين واژه ت. يك وجه وصفي معلوم ناكامل كه نشانگر عمل مكرر در گذشته است »مجاب مي نمود« 
  .اين واژه فقط در كتاب اعمال به كار رفته است. )-cheo ("ريختن"

 ، در حيرت افتادند6: 2 .١

 ، مجاب مي نمود22: 9 .٢

 ، آشفته32: 19 .٣

 ، شورش27: 21 .۴

 ، بر ايشان تاخت32: 21 .۵

  .يسي به عنوان مسيح موعود عهد عتيق، بيابنديهوديان نمي توانستند توضيحي براي تغيير زندگي پولس يا موعظه مقتدرانه او به ع

روش پولس . و با وسعت بيشتر، ثابت كردن است) 33: 19؛ 10: 16اعمال . ك.ر(معني آن در يوناني ختم كردن  »مبرهن مي ساخت« 
ي كردند تا ثابت كنند كه او مسيح هر دو آنها از متون عهد عتيق و به انجام رسيدنشان در زندگي عيساي ناصري استفاده م. بسيار شبيه استيفان بود
 .موعود عهد عتيق است

چندين بار در كتاب اعمال، حرف اضافه معين پيش . است) آن يگانه مسح شده، آن موعودي كه مي آيد(روش اشاره به ماشيح  »مسيح« 
ي ناصري كه در اورشليم كشته شد، به واقع شائول با قدرت و استدالل بيان مي داشت كه عيس). 20، 18: 3؛ 36، 31: 2: مثال(از اسم آمده است 

آنان وي را درك نكرده و ! تغيير مي كرد) و غيريهوديان(اگر اين امر حقيقت مي داشت، همه چيز براي يهوديان . پسر خدا و مسيح موعود است
  .بخشش خدا را از دست داده و در تاريكي روحاني و احتياج باقي مانده بودند. رد نموده بودند

  .27: 4مسح شدن در كتاب مقدس، در :  كنيد به عنوان خاصنگاه

 را نيز در نظر داشت كه در آن او مدت زمان درازي در عربستان به 24-15: 1. بايد روايت شخصي پولس در غال »بعد از مرور ايام «23: 9
درست در جنوب ) سلطنت كرد.  م40تا . م.ق9كه از به حاكميت آرِتاس چهارم، (در اين مضمون، منظور از عربستان، پادشاهي نباتيان . سر برد

يهوديان بخشي از روز را به منزله تمامي روز محسوب مي .  ماه است18دوره سه ساله احتماأل بازتابي از دوران حدودي . شرقي دمشق است
  .؛ اين احتساب براي سالها نيز به كار مي رفته است)63، 40: 27؛ 61: 26متي . ك.ر(كردند 

اين مي بايست ). 33-32: 11.  قرنII. ك.ر(ظاهرأ يهوديان مقامات شهر را تحريك كردند  »ان شورا نمودند تا او را بكشنديهودي« 
  .اشاره مي كند11.  قرنIIموقعيت توهين آميزي براي پولس بوده باشد زيرا به اين ماجرا در بحث درباره ضعف، در 

. ك.ر(ه يك خانه شخصي كه ديوار پشتي اش بخشي از ديوار شهر بوده به پايين فرستاده اند احتماأل پولس رااز پنجر »از ديوار شهر «25: 9
II؛ 15: 2؛ يوشع 33: 11.  قرنI12: 19.  سمو.(  

  25-23: 9كارهاي رسوالن : دمتن مژده براي عصر جدي
هاي شهر را شب و روز  يهوديان حتّي دروازه.  اما شائول از نيت آنان باخبر شد24.  پس از مدتي يهوديان توطئه كردند تا او را به قتل برسانند23

 .ر او را به پايين فرستادند ولي شاگردان او، شبانه او را داخل سبدي گذاشتند و از ديوار شه25تحت نظر داشتند تا او را بكشند، 



179 

اين آيه نشانگر سطح شك ). 24-15: 1. غال. ك.ر(ظاهرأ اين سفر هيجده تا سي و شش ماه بعد انجام شده است  »به اورشليم رسيد «26: 9
ظاهرأ كتاب اعمال چند ديدار پولس از اورشليم را پس از تغيير زندگي مهيجش .  ايمانداران اورشليم نسبت به آزارگر پيشينشان استو بدبيني

  :ثبت مي كند
 ، نخستين ديدار26: 9 .١

 به كليساها  ، ديدار به منظور دادن اعانه30: 11 .٢

 ، پس از انجام مأموريت25: 12 .٣

 ، شوراي اورشليم2: 15 .۴

 يدار كوتاه با كليسا، د22: 18 .۵

 ، ديدار با يعقوب و مشايخ، و انجام نذر براي نذيره و دستگيري17: 21 .۶

 از او ياد شد 36: 4اين همان برناباي مقدسي است كه در .  بود"موعظه/پسر تشويق"معناي مشهور آن، مستقل از معني ريشه اي،  »برنابا «27: 9
  . مراجعه كنيد36: 4به يادداشت كامل و عنوان خاص .  گرديدو بعدها همراه پولس در نخستين سفر بشارتي اش

 . يافت مي شود18: 1. تنها روايت ديگر از اين ماجرا در غال »به نزد رسوالن برد ... او را« 

ا براي اين عمل او دري ر. برنابا شهادت زندگي پولس را به خوبي مي دانست و آن را با ايشان در ميان گذاشت »براي ايشان حكايت كرد«
  ).28آيه . ك.ر(پذيرش وي گشود 

9 :28    
NASB »رفت جا مي آزادانه همه«  
NKJV  »رفت آمد و مي مي«  
NRSV »كرد رفت و آمد مي«  

TEV »رفت جا مي همه«  
NJB  »براي دور و اطراف گشتن«  

  ).7: 3.  پادI؛ 17: 27. اعد. ك.ر(اين يك اصطالح عهد عتيقي در مورد زندگي روزمره يا فعاليت روزانه است 

است ) كنايس يهوديان يوناني زبان در اورشليم(اشاره به همان گروهي  »وگو مي نمودبا يهوديان يوناني زبان مباحثه و گفت «29: 9
  !شايد مي پنداشتند كه استيفان بازگشته است. كه استيفان را كشتند؛ اكنون آنان نقشه قتل سولسي را مي كشيدند كه از دياسپورا بود

 درمي يابيم كه عيسي در اين برهه از زمان به پولس ظاهر شد تا به او بگويد از اورشليم 21- 17: 22از  »چون برادران مطلع شدند «30: 9
  ).23: 27؛ و فرشته خداوند در 21- 17: 22؛ 11-9: 18. ك.ر(عيسي چند بار در طي خدمات پولس، بر وي ظاهر شد تا او را هدايت كند . بگريزد

  30-26: 9كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
كردند كه او واقعاً پيرو  ترسيدند، زيرا قبول نمي  وقتي شائول به اورشليم رسيد سعي نمود به ساير شاگردان عيسي بپيوندد، اما آنان از او مي26 

شت و به حضور رسوالن آورد و براي ايشان شرح داد، كه چگونه او در راه دمشق خداوند را ديده و  به هر حال برنابا او را بردا27. عيسي شده باشد
 به اين ترتيب شائول در اورشليم با آنان 28. باكانه به نام عيسي وعظ كرده است چطور خداوند با او سخن گفته و به چه ترتيب شائول در دمشق بي

كه آنان  نمود به طوري  وگو مي  و با يهوديان يوناني زبان مباحثه و گفت29كرد   به نام خداوند موعظه ميرفت و آمد پيدا كرد و آشكارا بدون ترس
  . وقتي ايماندران از اين موضوع آگاه شدند شائول را به قيصريه رسانيدند و او را روانة طرسوس كردند30. قصد جان او را داشتند
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 .اين شهر مقرّ رسمي دولت روم در فلسطين بود. اشاره به شهر ساحلي رومي مديترانه كه در كناره ساحلي فلسطين قرار داشت »هقيصري« 

اين شهر سومين مركز بزرگ تحصيالت پس از . طرسوس يك شهر آزاد بود. پولس چند سال در موطن خود از نظرها دور شد »طرسوس«
پولس آشكار در فن بيان . دانشگاههاي طرسوس بر فلسفه، فن بيان و قانون متمركز بودند. محسوب مي شداسكندريه و آتن در جهان باستان 

  .يوناني و فلسفه و همچنين در تعليم ديني يهود تبحر داشت

  

ن آيات خالصه لوقا اغلب از اي. آيه كه به طور خالصه روايت ايمان آوردن پولس را خاتمه مي بخشد و به سفرهاي پطرس مي پردازد 31: 9
  . مراجعه كنيدA هدف و ساختار، IVبه مقدمه . كننده در كتاب اعمال استفاده مي كند

 در حالت فرد، اشاره به جماعتهاي منفرد بسيار "كليسا" مراجعه كنيد و توجه داشته باشيد كه چگونه منظور از 11: 5به يادداشت  »كليسا« 
: 3؛ 22: 1. افس: مثال(، تمامي كليساهاي يك ناحيه )16، 15: 4؛ 24، 18: 1. كول: مثال( محلي  مي تواند به معني كليساي"كليسا"واژه . است

 ).18: 16متي : مثال(و يا كليساي جهاني باشد ) 32، 29، 27، 25، 24، 23: 5؛ 21، 10

  :به مواردي كه لوقا به آنها اشاره مي كند، توجه نماييد 
 آرامش در تمامي كليساها .١

 دادرشد و افزايش تع .٢

 القدس روحتسلي  .٣

  !هنوز مشكالتي وجود داشت، اما خدا هر نيازي را برآورده مي ساخت!  رخ داده بود1: 8چه تغيير بزرگي از آزار   
  

  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
 از ما بايد در پرتو نوري كه هر يك. هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما         كتاب حاضر،  يك تفسير 

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
  

اينها . اب تفكر كنيد        پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كت
  .به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

 چرا پولس با چنان حرارت و شدتي بر كليسا جفا مي كرد؟ .١

 چرا سه روايت از تغيير زندگي ايماني پولس در كتاب اعمال وجود دارد؟ .٢

  يافت، دستگذاري شد و تعميد گرفت در چيست؟اهميت اين موضوع كه پولس توسط حنانيا مأموريت .٣

  به عيسي در موعظات پولس در چيست؟"پسر خدا "اهميت نسبت دادن  .۴

 چرا لوقا به سه سال سفر پولس به عربستان اشاره اي نمي كند؟ .۵

  

  31: 9 كارهاي رسوالن: متن مژده براي عصر جديد
بردند، كليسا  القدس به سر مي كه آنان در خداترسي و تقويت روح در حالي. ترتيب كليسا در سراسر يهوديه و جليل و سامره آرامش يافت  به اين 31

  .كرد از لحاظ نيرو و تعداد رشد مي
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  تقديس: عنوان خاص
اين . شوند و مقدس مي) درستكار(كه گناهكاران با توبه و ايمان به مسيح روي آورند، در همان دم عادل  دارد كه هنگامي عهد جديد بيان مي

  ).عمل قانوني خدا(گردند  آنان درستكار و مقدس اعالم مي). 4. مرو(شود  عدالت مسيح به آنها نسبت داده مي. موقعيت جديد ايشان در مسيح است
تقديس، موقعيتي الهياتي در كار به انجام رسيده عيسي . اما عهد جديد در عين حال ايمانداران را ترغيب به مقدس بودن يا تقديس نيز مي كند

همچنانكه نجات، هديه رايگان است اما بايد به هر بهاي گراني .  استمسيح و نيز دعوت به شبيه مسيح شدن در طرز برخورد و رفتار روزانه زندگي،
  .روش زندگي ما گردد، تقديس نيز درست به همان گونه است

  شبيه مسيح شدن تدريجي  پاسخ اوليه
  19: 6روميان   18: 26؛ 23: 20اعمال 

  1: 7 قرنتيان II  16: 15روميان 
I 11: 6؛ 3-2: 1 قرنتيان  I5؛ 7، 4- 3: 4؛ 13: 3.  تسا:  

II 13: 2 تسالونيكيان  I 15: 2 تيموتائوس  
  21: 2 تيموتائوس II  12: 13؛ 14، 10: 10؛ 11: 2عبرانيان 

I 14: 12عبرانيان   1: 1 پطرس  
  I 16-15: 1 پطرس  

  48: 10- 32: 9بينشهايي در مورد مضمون 
 . نشانگر خدمات سيار پطرس است25: 12-32: 9 هرچند كتاب اعمال شروع به گذار از پطرس به پولس كرده، اما بابهاي  .أ 

 .17-1: 12؛ 18-1: 11؛ و در اورشليم 48-23، 8-1: 10؛ قيصريهو 43-36: 9؛ يافا، 35-32: 9 به پطرس در لدّه، استاين بخش مربوط   .ب 

به عنوان ( نقش پطرس به نظر مي رسد كه اين بخش بسيار حائز اهميت است زيرا به كشاكش پيوسته بر سر بشارت به غير يهوديان و  .ج 
 .در اين كشاكش مربوط مي گردد) سرگروه رسوالن

  مطالعه عبارات و واژگان

  .ظاهرأ رسوالن در سراسر فلسطين و كشورهاي همسايه موعظه مي كردند »پطرس در همه نواحي گشته «32: 9

 به "شاگردان"واژه . 13: 9مقدسين در : عنوان خاص نگاه كنيد به . اين واژه در كتاب اعمال براي توصيف كليسا بكار مي رود »مقدسين«
.  براي خدمت خداوند مرتبط است"جدا شده" به معني "مقدس"اين واژه با واژه عهد عتيقي .  جايگزين مي شود"مقدسين"تدريج با واژه 

اين امر نشان مي . خصيت جمعي است كه مضمون آن داراي ش21: 4هيچگاه به صورت مفرد به كار نمي رود به غير از يك مورد در فيليپيان 
بايد استفاده تأسفبار كليساي كاتوليك رم را كه . 13: 9نگاه كنيد به يادداشت .  است"در جماعت"دهد كه مقدس بودن به معني قرار داشتن 

اين موقعيت ما ! انده شده اند خو"مقدسين"در عهد جديد تمامي ايمانداران .  را با اين عنوان مي خواند، مورد توجه قرار دادبخصوصمسيحيان 
  .در مسيح است كه مورد تأكيد قرار مي گيرد

  35-32: 9كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 در آنجا شخصي را به نام اينياس كه به مدت هشت سال 33. بار نيز به ديدن مقدسين مقيم لده رفت كرد و يك جا ديدن مي  پطرس از همه32 

او فوراً از » .بلند شو و رختخواب خود را جمع كن. بخشد اي اينياس، عيسي مسيح تو را شفا مي«:  پطرس به او گفت34. مفلوج و بستري بود، ديد
  .رون او را ديدند و به خداوند روي آوردند و جميع ساكنان لده و شا35جا برخاست 
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اين شهر ). 12: 8.  تواI. ك.ر( مي خواندند "لود"در عهد عتيق آن را . شر لده در ميانه جاده بازرگاني ميان بابل و مصر قرار داشت »لده« 
 . از آن ديدار كرد40: 8اين همان منطقه اي است كه فيليپس در باب . در حدود يازده مايل فاصله خشكي از درياي مديترانه واقع شده بود

مشخص نيست كه او ايماندار بوده يا بي ايمان، اما ظاهرأ .  است"پرستش"معناي اسم او در يوناني،  »به نام اينياس ... شخصي «33: 9
 .پطرس از كليساهايي كه فيليپس بنيادشان را گذارده بود، ديدار دوباره مي كند

 ,NASB, NKJV, NRSV, TEV( اين ترجمه رايجترين تفسير عبارت يوناني »مدت هشت سال مفلوج و بستري بود« 

NJB (نيز باشد "از زماني كه هشت ساله بود"با اين وجود عبارت يوناني مي تواند به معني . است )CF. Newman and Nida, A 

Translator’s handbook on The Acts of the Apostles, p. 199.( 

اين . هيچ حرف اضافه اي در اينجا وجود ندارد، لذا اين دو اصطالح يك آرايه رايج شده بود »عيسي مسيح تو را شفا مي بخشد «34: 9
 ."در اين لحظه ماشيح تو را شفا مي بخشد"يك شكل ادبي است كه حال نامعين ناميده مي شود و بدين معناست كه 

 !اينها دو فعل امري معلوم نامعين هستند و شدت و اضطراري بودن را نشان مي دهند » جمع كنبلند شو و رختخواب خود را« 

 .نشانگر ايمان آن مرد در پاسخ به پيام پطرس درمورد عيسي است »او فورأ از جا برخاست« 

؛ لوقا 25: 2. ؛ تث37: 41. پيد. ك.ر(مقدس  كتاب در "همه"نمونه خوبي است از استفاده غيرفراگير از اصطالح  »جميع ساكنان لده «35: 9
 ).26: 11. ؛ روم1: 2

 .اشاره به دشت ساحلي شمالي فلسطين، كه به درازاي حدود سي مايل از يافا تا قيصريه كشيده شده است »شارون« 

روي گرداندن از مفهوم آن . باشد) shub( مي تواند بازتابي از واژه عهد عتيقي توبه "روي آوردن"واژه  »به خداوند روي آوردند« 
  ).21: 11. ك.ر(به خداوند است ) ايمان(و روي كردن ) توبه(گناه و نفس 

اين عبارت خالصه كننده چند بار در اين بخش گنجانده شده و نشانگر حركت عظيم روح خدا از طريق پطرس و بعدها توسط پولس 
  .واقعه معجزه آساي شفاي اينياس دري را براي اعالم انجيل گشود. است

  

  43-36: 9كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
اين زن كه بسيار نيكوكار .) ترجمه يوناني نام او دوركاس به معني آهوست(كرد  زندگي مي در يافا يكي از ايمانداران كه زني به نام طبيتا بود 36 

 ايمانداران كه شنيده بودند، پطرس در لده 38. اي گذاشتند او را غسل دادند و در باالخانه.  در اين زمان بيمار شد و فوت كرد37و بخشنده بود 
درنگ به اتّفاق آنان   پطرس بي39» .هرچه زودتر خود را به ما برسان«: د او فرستادند و تقاضا نمودنداست، به سبب نزديكي لده به يافا دو نفر را نز

ها و لباسهايي را كه دوركاس در  كنان دور او را گرفتند و همة پيراهن زنان گريه بيوه. كه به آنجا رسيد، او را به باال خانه بردند حركت كرد و همين
اي «: سپس زانو زد و دعا نمود و رو به جسد كرده گفت.  پطرس همة آنان را از اتاق بيرون كرد40.  به او نشان دادندزمان حيات خود دوخته بود

سپس .  پطرس دست خود را به او داد و او را روي پا بلند كرد41. او چشمان خود را گشود و وقتي پطرس را ديد راست نشست» .طبيتا برخيز
 پطرس 43.  اين موضوع در سراسر يافا منتشر شد و بسياري به خداوند ايمان آوردند42.  زد و او را زنده به ايشان سپردزنان را صدا مقدسين و بيوه

  .كرد روزهاي زيادي در يافا ماند و با شمعون دباغ زندگي مي
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امروزه اين شهر بخشي از شهر مدرن تل . مي خوانند و بندر ساحل باستاني اورشليم است) Yafo(امروز نيز اين شهر را به همين نام  »يافا «36: 9
  . يافا است-آويو

 ايمانداران به  است اما براي"آموزنده"در اصل، معني آن .  اغلب در اين بخش از كتاب اعمال به كار رفته است"شاگرد"واژه  »شاگرد« 
 .كار مي رود

اكثر يهودياني كه ارتباط اجتماعي يا .  بودDorcas، و نام يوناني اش Tabithaنام آرامي اين خانم  »غزال ... دوركاس ... طَبيتا« 
غزل . ك.ر( زيبايي هستند ، نمادي از فيض و"غزال"هر دو اين نامها به معني . تجاري با غيريهوديان داشتند، داراي دو نام آرامي و يوناني بودند

 ).3: 7؛ 5: 4؛ 17، 9: 2غزلها 

يهوديان هداياي هفتگي مي دادند كه در كنايس به منظور رسيدگي به . اشاره به صدقه دادن يهودي است »بسيار نيكوكار و بخشنده« 
كليسا از . سيار حائز اهميت محسوب مي شداين كار از لحاظ روحاني براي يهوديان زمان عيسي، ب. نيازمندان جامعه يهودي به مصرف مي رسيد

 .2: 3نگاه كنيد به عنوان خاص در ). 6اعمال . ك.ر(اين الگو پيروي مي كرد 

يك وجه وصفي معلوم ناكامل كه از عملي هميشگي در زمان . به معناي اينكه پيوسته به نيكوكاري و صدقه دادن مشغول مي بود »پر بود« 
  .گذشته خبر مي دهد

در اورشليم جسد . شستن جسد در تدارك يهوديان براي تدفين، كاري عادي بود » را غسل دادند و در باالخانه اي گذاشتنداو «37: 9
. را بايد در همان روزي كه شخص از دنيا مي رفت، تدفين مي كردند، ولي در خارج از اورشليم، تدفين مي توانست تا سه روز به تعويق بيفتند

  .6: 5ص در نگاه كنيد به عنوان خا

ايمانداران يافا خبر معجزات بزرگي را كه خدا از طريق پطرس به ظهور مي آورد، شنيده بودند و ايمان  »دو نفر نزد او فرستاده «38: 9
  .داشتند كه او مي تواند كاري براي اين بانوي مسيحي يهودي نژاد بزرگ انجام بدهد

نها لباسهايي را كه دوركاس برايشان دوخته بود، پوشيده بودند كه هر يك شامل دو دست ظاهرأ آ »دور او را گرفتند ...بيوه زنان  «39: 9
  .رداهاي روپوش) 2(لباسهاي زير و ) 1: (مي شد

 انجام 40: 5اين دقيقأ همان كاري است كه عيسي در مرقس . "همه را بيرون انداخت": در اصل »اما پطرس همه را بيرون كرد « 40: 9
خدمت عيسي تنها الگو و . اهتهاي زيادي ميان معجزات انجام شده در اين بخش و معجزات عيسي در طول عمرش وجود دارددر واقع، شب. داد

  .سرمشقي بود كه رسوالن داشتند
 عيسي اين كار را كرد چون نمي خواست كسي او را فقط به "چرا پطرس مي خواست همه آنان اتاق را ترك كنند؟": سئوال اينجاست كه

اما چرا پطرس اين كار را كرد؟ به نظر مي رسد كه اين معجزات در ايمان را مي . يك شفادهنده بشناسد و انجيل هنوز تكميل نشده بودعنوان 
 .گشودند، پس به نظر مي رسد كه او مي خواست تا جاي ممكن اشخاص بيشتري متوجه آن شوند

اما در كتاب اعمال، چند . ده با دستها و چشمان گشوده به آسمان بودوضعيت معمول يهوديان به هنگام دعا و نماز، ايستا »زانو زد« 
، )5: 21؛ 36: 20؛ 60: 7. ك.ر(ظاهرأ اين كار به منظور تأكيد انجام مي شد . بار ثبت شده است كه رسوالن زانو مي زدند و دعا مي كردند

 ).41: 22لوقا . ك.ر(چنانكه عيسي در باغ جتسيماني زانو زد 
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عيسي و يهوديان فلسطين در قرن اول ميالدي همگي به زبان آرامي سخن . ظاهرأ او به زبان آرامي سخن مي گفت »يزطابيتا، برخ« 
  ).8-4: 8نحميا . ك.ر( نحميا نيز صدق مي كرد -اين امر حتي تا زمان عزرا. مي گفتند، نه به زبان عبري

  .13: 9مقدسين در : نگاه كنيد به عنوان خاص »مقدسين «41: 9

  .عبارت خالصه كننده ديگر كه نشانگر نتايج عظيم معجزات و خدمت موعظه پطرس است »بسياري به خداوند ايمان آوردند «42: 9

شريعت گرايي يهودي پطرس تا حدودي از ميان  »پطرس روزهاي زيادي در يافا ماند و با شمعون دباغ زندگي مي كرد «43: 9
  .، زندگي مي كرد) زيرا با پوست حيوانات مرده سروكار داشت(س محسوب مي شد رفته بود كه او با دباغي مثل شمعون كه نج

  

  
  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 

هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما         كتاب حاضر،  يك تفسير 
  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روح شما، كتاب مقدس، و .فرارويش است گام بردارد

  
اينها .         پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيد

  .ده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كنندهبه عنوان برانگيزنده فكر ارائه ش
 چرا تغيير زندگي پولس سه بار در كتاب اعمال به ثبت رسيده است؟ .١

 چرا سه روايت مربوط به تغيير زندگي پولس كمي متفاوت هستند؟ .٢

  است؟پولس در هنگام تغيير زندگي و ايمان به مسيح چند انتخاب پيش رو داشت؟ آيا تجربه او تجربه اي معمول .٣

 چرا يهوديان يوناني زبان مي خواستند پولس را بكشند؟ .۴

چنانچه پطرس و پولس از معجزات به عنوان گشودن دري براي موعظه انجيل استفاده مي كردند، چرا خدا امروزه ديگر از اين روش  .۵
 استفاده نمي كند؟
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  10كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
 كرنليوس هيئتي را  پطرس و كرنليوس

  فرستند مي
تغيير زندگي 

  كرنليوس
 ديدار پطرس از سروان  پطرس و كرنليوس

  رومي
10 :1-8  10 :1-8  10 :1-8  10 :1-3  

  
  الف4: 10

10 :1-2  
10: 3-8  

    8-ب4: 10     روياي پطرس  
10 :9-16  10 :9-16  10 :9-16  10 :9-13  

10 :14  
10 :9-16  

    16- 15: 10       دعوت به قيصريه  
  18- 17: 10  الف23- 17: 10  23- 17: 10  الف23- 17: 10

10 :19 -21  
  الف23- 22: 10

  الف23- 17: 10

ديدار پطرس از   33- ب23: 10
  كرنليوس   

10 :24 -33  

  29- ب23: 10
  
  

10 :30 -33  

  29- ب23: 10
  
  

10 :30 -33  

  33- ب23: 10

خانه  پيام پطرس در
  كرنليوس

خاندان  موعظه براي
  كرنليوس

 پيام پطرس در خانه  سخنراني پطرس  
  كرنليوس

10 :34 -43  10 :34 -43  10 :34 -43  10 :34 -43  10 :34 -35  
10 :36 -43  

 القدس روحدريافت 
  توسط غيريهوديان

بر  القدس روحنزول 
  غيريهوديان

 آمد غيريهوديانخوش  
  القدس روحبه 

تعميد اولين 
  غيريهوديان

10 :44 -48  10 :44 -48  10 :44 -48  10 :44 -48  10 :44 -48  
  

  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 
  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف

 كه هر يك از ما بايد در پرتو نوري. هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 
نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم

  .بيندازيدمقدس  كتاب
. مقايسه نماييدس مقد كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد

هر پاراگراف يك و تنها . پاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشد
  .يك موضوع اصلي دارد
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 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4

  
  مطالعه عبارات و واژگان

  

اما بايد به ياد داشت كه او نخستين مانع اجتماعي نبود كه .  تغيير زندگي كرنليوس واقعه اي مهم است»بود ...  مرديدر قيصريه «1: 10
سپس ) 3(سپس خواجه سراي حبشي بود كه او نيز احتماأل يك خداترس بود؛ و ) 2(نخستين مانع، سامريان بودند؛ ) 1. (انجيل بر آن غلبه يافت

تأكيد اين روايت آنقدرها هم تغيير زندگي . تنها غيريهودي، بلكه افسر رومي در ارتش اشغالگر سرزمين وعده بودنوبت كرنليوس شد كه نه 
، 24، 1ايماني كرنليوس نيست زيرا او مانند خواجه سراي حبشي، مردي خداترس بود، بلكه تأكيد بر شمار زياد اقوام و دوستاني است كه در آيه 

 اين واقعه را گزارش مي كند و صحنه را 9-7: 15پطرس در شوراي اورشليم در اعمال . شده و آنان نيز نجات يافتند به آنها اشاره 48، 44، 27
  .براي بشارت كليسا به غيريهوديان آماده مي سازد

 چنين 214، در صفحه F. F. Bruce، نوشته Commentary on the Book of the Acts در كتاب 1پانوشت  »كرنليوس« 
كه او نيز بدانجا ، gens Cornelia برده را آزاد ساخت كه در 10،000. م.ق82نليوس از زمان پوبليوس كورنليوس سوال كه در كر": است

  ".تعلق داشت، نامي كامأل رايج در روم محسوب مي شد

؛ 47: 23؛ 2: 7؛ لوقا 5 :8متي . ك.ر(چند بار در عهد جديد به يوزباشي هايي، همواره در پرتوي مطلوب، اشاره شده است  »يوزباشي« 
آنان از لحاظ فني، روساي دسته هاي صد نفري بودند، با اين وجود افسراني بدون مأموريت مانند استوار ). ؛ و غيره3: 27؛ 5: 22؛ 1: 10اعمال 

 .يكم هاي امروزي بودند

 يكهزار سرباز داوطلب رومي كه اين هنگ بخصوص از.  سرباز تشكيل مي شد600معموأل هنگ رومي از  »به نام هنگ ايتاليايي« 
امكان دارد آنان . از شواهد و مدارك تاريخي چنين برمي آيد كه آنها را هنگ كمكي مي خواندند. مقرشان در سوريه بود، تشكيل مي گرديد

  .سربازان رومي مي بايست بخاطر وجود يهوديان شورشگر، در فلسطين مستقر مي شدند. كماندار بوده باشند

  8-1: 10كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 او مردي بود، پرهيزكار و 2. كرد كه جزو يك هنگ رومي به نام هنگ ايتاليايي بود گي مي در شهر قيصريه سرواني به نام كرنيليوس زند1

 اين مرد يك روز در حدود ساعت سه 3. داد كرد و به بينوايان اسرائيلي صدقه بسيار مي ترس داشت و پيوسته به درگاه خدا دعا مي اي خدا خانواده
:  كرنيليوس با وحشت به او چشم دوخت و پاسخ داد4» اي كرنيليوس«:  كه نزد او آمده گفتبعد از ظهر فرشتة خدا را آشكارا در رؤيا ديد،

 اكنون 5. اند بدان كه دعاها و همة صدقات تو در باال در پيشگاه خدا مورد قبول و يادآوري واقع شده«: فرشته گفت» فرمايي؟ خداوندا چه مي«
كه   همين7» .اش در ساحل درياست مهمان است  او نزد شمعون دباغ كه خانه6. پطرس را بگيرافرادي را به يافا بفرست و سراغ شمعون ملقّب به 

 8كرد ناپديد شد، كرنيليوس دو نفر از نوكران خود و يك سرباز ديندار را كه در خدمت او بود، احضار كرد و  اي كه با او صحبت مي فرشته
 .يافا فرستادموضوع را تماماً براي ايشان شرح داد و ايشان را به 
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  :مي توان پرهيزكاري اين مرد را از سه جنبه توصيف كرد »ي بود پرهيزكارمرد «2: 10
 )22نگاه كنيد به يادداشت آيه (او با تمامي اهل خانه اش به خدا احترام مي گذاشتند  .١

 او پيوسته و با سخاوتمندي به مردم صدقه مي داد .٢

 ).26، 16: 13؛ 22آيه . ك.ر(او عادت داشت كه به حضور خدا دعا كند  .٣

براي گرويدن كامل به . ن مرد از لحاظ مذهبي، احساسي و اجتماعي با كنيسه همبستگي داشت، هرچند كامأل به دين يهود نگرويده بوداي
  :يهوديت، شخص مي بايست

 در صورت مرد بودن، خود را ختنه كند .١

 خود را در حضور چند شاهد تعميد دهد .٢

 .در صورت امكان، يك قرباني در معبد بگذراند .٣

  .ايط مانع از آن مي شد كه بسياري از غيريهوديان عالقمند نوگرويدگان كامل به يهوديت شونداين شر

اين نخستين اشاره به يك خانواده بعنوان يك واحد مذهبي است كه اغلب در كتاب اعمال مشاهده مي كنيم  »با تمامي اهل بيتش« 
ي نشانگر آن است كه ايمان پدر همواره ايمان خانواده و حتي اهالي خانه اش بود زمينه فرهنگ). 8: 18؛ 31، 15: 16؛ 14: 11؛ 2: 10اعمال . ك.ر(

 .كه شامل خدمتكاران نيز مي گرديد

از نظر قوم يهود، اين كار نشانگر آن بود كه كرنليوس فردي فعال در كنيسه محلي و ظاهرأ . اشاره به صدقه دادن است »صدقه بسيار« 
 .2: 3صدقه دادن در : ان خاصنگاه كنيد به عنو. يك خداترس بود

در اين جمله كامل سه وجه وصفي معلوم وجود دارد كه اشاره به عمل پيوسته اي مي كند كه نشانگر  »پيوسته نزد خدا دعا مي كرد« 
  :تقواي كرنليوس است

 )به ظاهر مجهول ولي معلوم(ترس، حال مياني  .١

 صدقه دادن، حال معلوم .٢

 )ول ولي معلومبه ظاهر مجه(دعا كردن، حال مياني  .٣

 صدقه دادن و -او دو كار مي كرد كه از نظر معلمان يهود بيش از همه قابل احترام بود . سرسپردگي اين مرد به طور روزانه و شخصي بود
  .دعا كردن

. ؛ مز29: 18. د پاI؛ 41، 39: 25. خرو. ك. بعد از ظهر، ر3يعني ساعت (اشاره به زمان تقديم قرباني عصر است  »نزديك ساعت نهم «3: 10
  .اين ساعت وقت نماز نيز بود). 10: 6. ؛ دان11: 5

10:3    
NASB, NRSV, 

TEV 
  »ديد... آشكارا «

NKJV  »به روشني ديد«  
NJB, NIV »مشخصاً مشاهده كرد«  

اده ديگر از اين قيد استف). 10: 7؛ يوحنا 45: 1مرقس . ك.ر( به معني ظاهرشدن در مالءعام يا آشكارا است phanero-sدر اناجيل، قيد 
اين رويا در ساعات روز ديده شد و بسيار واقعي و .  باشد"به وضوح" يا "به روشني"است كه به نظر مي رسد به مفهوم ) 10اعمال (فقط در اينجا 
  .مشخص بود
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. خصي كامأل مذهبي بودكرنليوس ش. اين تغيير زندگي ايماني از جهاتي شبيه داستان شائول است »فرشته خدا را در عالم رويا ديد« 
په كسي مي تواند جواب منفي بدهد؟ اين تغيير زندگيهاي ايماني نشانه . خدا نماينده ماوراءطبيعي خود را مي فرستد تا او را به ايمان هدايت نمايد

 .به مي كننداين مردمان به شواهد پرقدرت پاسخ مي دهند و حقيقت انجيل را تجر. اي از گزينش خداست، نه اراده آزاد انسان

) دعاها و صدقات(ظاهرأ خدا عبادت .  است"يادآوري در حضور خدا" و "برآمدن"پيام فرشته شامل دو اصطالح گذرانيدن قرباني يعني  4: 10
 .اين مرد را پيش از آنكه او پيام انجيل را بشنود، پذيرفته بود

 .10: 1نگاه كنيد به يادداشت  »چشم دوخت« 

 "خداوند") 2(، يا "آقا" يا "سرور") 1(مفهوم آن مي تواند . ه اين واژه خداوند كار بسيار دشواري استترجم »چيست، اي خداوند« 
 49، 19، 15، 11، 1: 4متن خوب ديگر در عهد جديد كه نشانگر اينگونه گنگي معناست، يوحنا . واالمقام باشد/صاحب/در معناي الهياتي ارباب

  .مي باشد
 "آن صدا"و پطرس ) 14: 7. مكا. ك.ر(كرنليوس فرشته را خداوند خطاب مي كند . ر نيز وجود دارددر كتاب اعمال يك امكان ديگ

بنابراين، لفظ مزبور مي تواند اشاره به هرگونه ظهور شخصي ماوراءطبيعي با اشاره ). 14: 10. ك.ر(را خداوند مي خواند ) 15، 13: 10. ك.ر(
، 14، 13: 10 در القدس روح و "صدا"همين رواني و انتقال بين .  استالقدس روحداوند همان ، فرشته خ29 و 26: 8در . مشخص به عيسي باشد

  . رخ مي دهد20، 19 و 15

توجه كنيد كه فرشته انجيل را با . نامعين است) معلوم ولي به ظاهر مجهول(اين يك فعل امري مياني  » به يافا بفرستكسانياكنون  «5: 10
اين مرد، هرچند شخص ). 10-7: 3. خرو. ك.ر(خدا از ابزار انساني استفاده مي كند . كه پطرس را اعزام داشتكرنليوس در ميان نگذاشت بل

  .و سرسپرده اي بود، اما نياز به شنيدن و پاسخ دادن به انجيل عيسي مسيح داشت) مانند شائول(كامأل مذهبي 

 فقط به دو تن از 19 نفره را تشكيل مي دادند؛ هرچند كه در آيه  كه يك گروه سه»قيدو نفر از نوكران خود و يك سپاهي متّ «7: 10
  .امكان دارد كه سپاهي نقش محافظ را داشته و دو نوكر خانگي سخنگو بوده اند. ايشان اشاره شده است

ك جماعت كامل از طريق ي. اين مرد مطابق ايمانش زندگي مي كرد. كرنليوس خانواده و دوستانش را نيز در ايمان خود درگير كرده بود 8: 10
  .او به ايمان به مسيح گرويدند

  .سه مرد مزبور حتمأ در طول شب به راهپيمايي شان ادامه دادند و درباره پيام فرشته و ايمان ارباب و دوستشان صحبت مي كردند  

اوقات (راي دعا مقرر كرده بودند  بعد از ظهر را ب3 صبح و 9هرچند معلمان يهود ساعت  »تا دعا كند ... قريب به ساعت ششم «9: 10
ظاهرأ پطرس طبق سنتهاي مشايخ، در . ، اما فريسيان وقت ظهر را نيز به عنوان يك وقت مناسب ديگر به آن افزودند)گذرانيدن قربانيهاي معبد

  .هنگام ظهر دعا مي كرد و شايد هم پيش از نهار چرت مي زد

  169-9: 10كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 در آنجا گرسنه شد و خواست 10.  روز بعد كه آنان در راه بودند و تا شهر فاصله كمي داشتند، پطرس نزديك ظهر براي دعا به باالي بام رفت9

 و در آن حال آسمان را گشوده و چيزي مانند يك سفره 11 او دست داد اي به كردند، حالت جذبه كه برايش غذا آماده مي اما وقتي. چيزي بخورد
.  در آن انواع چارپايان و خزندگان و پرندگان وجود داشت12. آمد بزرگ ديد، كه از چهارگوشه آويزان شده بود و رو به پايين به طرف زمين مي

خير اي خداوند، زيرا من هرگز به «:  پطرس در پاسخ گفت14» .اي پطرس، برخيز، سر ببر و بخور«: گفت  صدايي به گوشش رسيد كه مي13
 اين موضوع سه بار 16» .آنچه را خدا حالل كرده است تو نبايد حرام بپنداري«:  بار دوم همان صدا آمد كه15» .ام چيزهاي ناپاك و حرام لب نزده

 .تكرار شد و سرانجام آن سفره به آسمان برده شد
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  .گرسنگي او و چشم انداز درياي مديترانه از پشت بام خانه شمعون استزمينه روياي پطرس در مضمون  »گرسنه شد «10: 10
مفهوم دقيق آن را .  در تمامي ادبيات شناخته شده يوناني، فقط در اينجا مورد استفاده قرار گرفته است"گرسنگي"واژه به كار رفته براي 

.  باشد، ولي اين اصطالح در اين مضمون تعجب آور است"دگرسنگي شدي"، مي تواند به معني prosنمي توان دانست، اما با حرف اضافه 
تا زماني كه اطالعات واژگان بيشتري كشف شود، نامشخص باقي مي ) كه فقط يكبار در عهد جديد بكار رفته (hapax legomenonعبارت 

  .ي مفهوم متن كامأل واضح استدليل اينكه چرا لوقا از اين اصطالح نادر استفاده مي كند نيز مشخص نيست، ولي به طور كل. ماند

 كه معموأل به هنگام حيراني و سرگشتگي "از خود بيرون شد" يا "از خود بيخود شد"در اصل  »حالت جذبه اي به او دست داد« 
اني ريشه مي  از اين واژه يون"ecstasy"واژه انگليسي ). هفتاد؛ و چند متن در ترجمه 26: 5؛ لوقا 8: 16؛ 42: 5مرقس . ك.ر(بكار مي رود 

اين .  به معني حالت نيمه هوشياري فكري است كه به خدا اجازه مي دهد تا با ناخودآگاه شخص سخن بگويد17: 22 و 5: 11در اين آيه و . گيرد
 . براي توصيف روياي كرنليوس به كار رفته است3واژه متفاوت از واژه اي مي باشد كه در آيه 

10 :11    
NASB »فلك باز گرديد«  

NKJV, TEV  »آسمان گشوده شد«  
NRSV »آسمان گشاده شد«  

NJB  »آسمان باز گرديد«  
اين . در عهد عتيق، آسمانها واژه اي جمع است. "آسمانها گشوده شده بود و گشوده باقي ماند"وجه وصفي مجهول كامل، در اصل   

؛ 10: 1؛ مرقس 16: 3؛ متي 1: 1. حزق. ك.ر(فيزيكي مي يابد گشوده شدن جو زمين تمثيلي است براي بعد روحاني غيرقابل رويت كه حقيقتي 
  ).11: 19؛ 1: 4. ؛ مكا11: 10؛ 56: 7؛ اعمال 51: 1؛ يوحنا 21: 3لوقا 

  .اين همان اصطالحي است كه براي بادبانهاي كشتي به كار مي رود »مانند يك سفره بزرگ« 

ظاهرأ آنها متشكل .  است20: 6 و 1. سيم بندي سه گانه حيوانات در پيداين همان تق »انواع چارپايان و خزندگان و پرندگان «12: 10
  .11. بودند از حيوانات طاهر و نجس مطابق شريعت يهود در الو

از زمان اتمام كتاب مالكي تا آغاز دوره عهد جديد، هيچگونه صداي موثقي از سوي خدا در ميان  »صدايي به گوشش رسيد «13: 10
ر طي اين دوران، هنگامي كه يهوديان مي خواستند امري را به عنوان مكاشفه از سوي خدا تأييد كنند، بر چيزي به نام د. يهوديان شنيده نشد

bath kolو اينجا مي بينيم7: 9؛ و نيز در اعمال 5: 17، 17: 3ما اين موضوع را در عهد جديد در متي .  متكي بودند .  

 واژه يوناني قوي اي است كه چند بار در "حاشا" »يا حرام باشد هرگز نخورده امحاشا خداوندا، زيرا چيزي كه ناپاك  «14: 10
او عملكرد خود را . كيشي يهودي خود كشمكش داردپطرس همچنان با راست.  براي ترجمه چند اصطالح عبري به كار رفته استهفتادترجمه 

.  برخورد مي كند19 به بعد، خصوصأ در آيه 14: 7صأ با اين مسئله در مرقس اما، به نظر مي رسد كه عيسي مخصو.  قرار مي داد11. بر پايه الو
  .جالب توجه است كه انجيل مرقس ظاهرأ جمع آوري سخنان و موعظه هاي بعدي پطرس رسول از روم است

هوم توقف در فعل امري حال معلوم با حرف اضافه منفي، كه معموأل به مف »آنچه خدا پاك كرده است، تو حرام مخوان «15: 10
  .رفتاري است كه پيش گرفته شده

دعاي عيسي در ) 1: (غيرمعمول است كه دعاها، عبادتها يا رفتار مهم سه بار تكرار شودمقدس  كتابدر  »اين سه مرتبه واقع شد «16: 10
 "خاري در جسم" دعاي پولس براي )3(؛ )17: 21يوحنا . ك.ر(مباحثه عيسي با پطرس پس از قيام ) 2(؛ )39، 36: 14مرقس . ك.ر(جتسيماني 
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اين مورد به طور خاص نشانگر عدم تمايل پطرس در ). 4: 7.؛ ارم3: 6. اش. ك.ر(اين شيوه اي سامي براي تأكيد بود ). 8: 12.  قرنII. ك.ر(
  !اطاعت از صداي آسماني است

A.T. Robertson در كتاب ، Word Pictures In the New Testament رنده درباره اين موضوع داردكالمي قاطع و ب:  
اين تصويري قابل توجه از لجاجت شخصي است كه صداي خدا را مي شناسد، اما فرمان خدا با اولويتها و تعصبات وي در "

در واقع پطرس ژستي پرهيزكارانه فراي اراده خداوند به خود . امروزه مثالهاي فراواني از همين مورد وجود دارد. تقابل است
  ).137. ص ("گرفته بود

  
10 :17» وجه وصفي معلوم ناكامل، كه در اينجا نشانه شروع يك عمل در گذشته است »ر بودپطرس در خود بسيار متحي.  

پطرس فورأ ). 17: 10؛ 24: 5؛ 12: 2؛ اعمال 7: 9لوقا . ك.ر(لوقا چندبار از اين واژه براي نشان دادن پريشاني فكري استفاده مي كند   
  .ويا را درنيافتمقصود از آن ر

آيه . ك.ر (3، همان است كه درمورد روياي كرنليوس در آيه horama واژه مورد استفاده در اينجا براي توصيف تجربه پطرس، »رويا« 
  .بكار رفته است) 19

 نامشخص در سراسر اين مضمون) 22، 3آيات  ("فرشته"و سخن ) 19آيه  ("روح"ارتباط دقيق ميان سخن  »روح وي را گفت «19: 10
 سخن مي گفت يا هر دو يكي هستند مانند ظهور خدا به انسان القدس روحظاهرأ فرشته از سوي ). "من ايشان را فرستادم"، 20آيه . ك.ر(است 

  ).29، 26: 8؛ اعمال 4، 2: 3. خرو. ك.ر(در عهد عتيق 
  :د استكّؤاين آيه بسيار م 20: 10

 ته استبرخاسته، وجه وصفي كه به عنوان امر بكار رف .١

 پايين شو، فعل امري معلوم نامعين .٢

 ) معلوم ولي به ظاهر مجهول(همراه ايشان برو، فعل حال امري مياني  .٣

 هيچ شك مبر، وجه وصفي كه به عنوان فعل امر به كار رفته است .۴

  همراه با فعل اخبار معلوم كاملegoمن ايشان را فرستادم،  .۵

 آن رويا را به كرنليوس بخشيد، كرنليوس را القدس روح.  قرار مالقات الهي بوداين يك! پطرس راه ديگري نداشت جز آنكه برود  
  .واداشت تا كساني را بفرستد، آن رويا را به پطرس بخشيد، و اكنون پطرس را برآن داشت تا به درخواست ايشان پاسخ مثبت بدهد

 الف23-17: 10كارهاي رسوالن : يدمتن مژده براي عصر جد
كرد آن را براي خود تجزيه و تحليل نمايد، فرستادگان كرنيليوس   در همان وقت كه پطرس از تفسير رؤياي خود درمانده بود و سعي مي17 

كه   در حالي19» مهمان است؟آيا شمعون ملقّب به پطرس در اينجا «: پرسيدند زدند و مي  و فرياد مي18. جستجوكنان به در خانة شمعون رسيدند
 برخيز، پايين برو و از رفتن با ايشان ترديد 20. اند نگاه كن، چند نفر به سراغ تو آمده«: كرد، روح خدا به او گفت پطرس دربارة اين رؤيا تفكّر مي

  » ايد؟ براي چه آمده. گرديد كه به دنبال او ميمن همان كسي هستم «:  پطرس پايين رفت و به آنان گفت21. ام زيرا من آنها را فرستاده» .نداشته باش
باشد، از فرشتة مقدسي دستور يافت  نام مي سروان كرنيليوس كه شخص نيكوكار و خدا ترس است و نزد همة يهوديان نيك«:  آنها پاسخ دادند22

 پس پطرس آنان را به خانه آورد و از ايشان 23» .كه ما را به اينجا بفرستد و تو را به خانة خود دعوت كند تا به هر پيامي كه داري گوش دهد
  . پذيرايي نمود
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  .آنان با امانت آنچه رخ داده بود، بازگو كردند 22: 10
  

10 :22    
NASB »نيكوكار«  
NKJV  »شخصي عادل«  

NRSV, NJB »درستكار«  
TEV »فردي نيكو«  

يا عادل شمردگي از ) 25: 2؛ 6: 1؛ لوقا 1: 1؛ ايوب 1: 6. پيد. ك.ر(مقصود از آن بي گناهي .  در عهد عتيق است"بي عيب"اين واژه همان واژه 
عدالت و : رجوع كنيد به عنوان خاص.  درك كرده بود، زندگي مي كرداين مرد طبق هرآنچه از اراده خدا). 4. روم. ك.ر(سوي مسيح نيست 

  .14: 3درستكاري در 
10 :22    

NASB, NRSV, 
NJB 

  »خدا ترس«

NKJV  »ترسد كسي كه از خدا مي«  
TEV »پرستندة خدا«  

  
، 26، 16: 13در اعمال ). 35 ،22، 2: 10. ك.ر(اغلب براي توصيف كرنليوس به كار رفته است ) يا هر عبارتي شبيه آن(اين عبارت   

 از عبارت مزبور براي كساني استفاده مي شود كه نژاد يهودي ندارند و كامأل به يهوديت نگرويده اند، بلكه معموأل در مراسم كنايس 50، 43
  ).7: 18؛ 17، 4: 17؛ 14: 16. ك.ر( خوانده مي شدند "خداترس"اينگونه افراد . شركت مي جويند

. اين نمونه ديگري از جدايي پيوسته پطرس از شريعت گرايي يهودي اش است »ن را به خانه برده، مهماني نمودپس ايشا «23: 10
 چگونه 48توجه داشته باشيد كه در آيه . مسلمأ سرباز همراه ايشان، يك رومي بود و با اين وجود پطرس او را دعوت به نهار و مشاركت كرد

  .مي ماندپطرس چند روز در منزل يك فرد رومي 

پطرس مي دانست كه اين .  تن بوده اند6 بيان شده كه ايشان 12: 11در  »چند نفر از ايمانداران يافايي با آنان همراه بودند «24: 10
  ). 12: 11. ك.ر(به همين دليل چند شاهد با خود برد . رويداد مسائلي را در ميان برخي از پيروان يهودي عيسي بوجود خواهد آورد

  29-ب23: 10كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
كرنيليوس كه از .  فرداي آن روز به قيصريه رسيدند24. روز بعد با ايشان به راه افتاد و چند نفر از ايماندران يافايي با آنان همراه بودند 

خواست داخل خانه شود، كرنيليوس جلو رفت و   وقتي پطرس مي25. و دوستان نزديك خود دعوت كرده بود چشم به راه ايشان بودخويشاوندان 
كنان وارد خانه   سپس به اتّفاق، صحبت27» .برخيز من هم مانند تو انسانم«:  اما پطرس او را از زمين بلند كرد و گفت26. پيش او به خاك افتاد

دانيد، كه جايز نيست يك نفر يهودي با بيگانگان معاشرت  اين را به خوبي مي«:  و به آنان گفت28رو شد  ر آنجا با عدة زيادي روبهپطرس د. شدند
 پس وقتي دنبال من فرستاديد بدون چون و چرا 29. كس را نجس يا ناپاك بدانم اما خدا به من نشان داده است، كه من نبايد هيچ. يا همنشيني نمايد

  »تنها سؤالي كه دارم اين است كه براي چه به دنبال من فرستاديد؟. مدمآ
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اين شهر مقر نيروهاي اشغالگر روم در . نامگذاري آن به احترام قيصر روم انجام گرفت. قيصريه شهر زيبايي در كنار دريا بود »هقيصري« 
 .روميان در آن بندر كوچكي ساخته بودند. فلسطين بود

ديك، دوستان، كرنليوس، در هنگام انتظار براي سخنگوي خدا، خويشاوندان نز »خويشان و دوستان خاص خود را خوانده« 
چه روح پر از آرزو و انتظاري مي بايست . شايد آنان ساعتها و ساعتها به انتظار مانده بودند. خدمتكاران و احتماأل ساير سربازان را فراخوانده بود

  .همه اين افراد در حال گفت و گو درباره روياي كرنليوس و پيام آن بودند! خانه او را فرو گرفته باشد
از رهبران يهودي نژاد كليسا را تكان داد، اين بود كه شمار زيادي از غيريهودياني كه بسياري از آنان خداترس هم آنچه بخشي   

  ).27آيه . ك.ر( و تعميد شركت داشته اند القدس روحنبوده اند، در پر شدن از 

اما، منظور از نخستين . اينجا وجود داردناهمخواني آشكاري در متن يوناني  »به خانه درآمد ... چون پطرس داخل شد «27، 25: 10
، ورود به داخل خانه 27 در آيه "وارد شدن" مي تواند داخل شدن از دروازه شهر يا حياط منزل، و دومين 25 مورد اشاره در آيه "دخول"

  .دمنظور هرچه باشد، پطرس بار ديگر آيين يهود را زير پا گذاشت و وارد منزل يك غيريهودي ش. كرنليوس باشد

 كردن "اداي احترام"اما در اين مضمون، .  و اناجيل براي پرستشهفتادواژه معمول در ترجمه  »بر پايهايش افتاده، پرستش كرد «25: 10
فرشته اي آمدن اين مرد را تدارك ديده بود؛ البته كه كرنليوس به اين پيام آور خدا عزت و ). NJBترجمه . ك.ر(بهتر منظور را مي رساند 

  ).9-8: 22؛ 10: 19. مكا. ك.ر(رام مي گذاشت احت

پطرس از تعاليم معلمان يهود يا مدرسه كنيسه نقل  »حرام است... معاشرت كردن ... شما مطلع هستيد كه مرد يهودي را  «28: 10
  .دقول مي كند، اما اين تعاليم در عهد عتيق موجود نيست بلكه به وضوح ناشي از تفسيرهاي معلمان يهود بوده ان

لوقا در اين باب از چند واژه نادر استفاده كرده . اين واژه نيز يكي ديگر از واژگان بي همتا در تمامي عهد جديد است »يك اجنبي« 
  :است
١. eusebe-s، ك.ر(؛ پرهيزكار 7، 2 آيات .II9: 2.  پطر( 

٢. prospeinos گرسنه10، آيه ، 

٣. dienthumeomai تفكر مي كرد19، آيه ، 

۴. sunomileo- گفتگو كنان27، آيه ، 

۵. athemiton جايز نيست28، آيه ، 

۶. allophulo- اجنبي28، آيه ، 

٧. anantirre-tos 36: 19اعمال . ك.ر(، بي تأمل 29، آيه( 

٨. proso-pole-mpte-s 19: 2؛ يعقوب 9: 6. ؛ افس11: 2. همانند روم(، تبعيضي قائل نمي شود 34، آيه( 

٩. katadunasteuo- 6: 2يعقوب . ك.ر(، مقهورين 38، آيه( 

١٠. procheirotoneo- پيش برگزيده 41، آيه ، 

و رويدادهاي اوليه در كتاب اعمال را از روي منابع ديگر يا مصاحبه هاي شفاهي ها  مشخص نيست كه لوقا برخي از اين سخنراني  
  .مستند با حاضران نسخه برداري كرده است يا خير
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حيوانان درون سفره نمايانگر ! پطرس متوجه اين پيام شد »نم خدا مرا تعليم داد كه هيچكس را حرام يا نجس نخواليكن« 
محبت خدا نسبت به كرنليوس و خانواده و دوستانش به پطرس جهان ). 27-26: 1. پيد. ك.ر(انسانهايي بودند كه به شكل خدا آفريده شدند 

 .اين امر شهادت فيليپس و استيفان را نيز اثبات مي كرد! شمول بودن انجيل را نشان داد

  ).4: 24؛ لوقا 12: 20؛ يوحنا 5: 16؛ مرقس 3: 28؛ متي 10: 1. ك.ر(فرشتگان اغلب به اين شكل ظاهر مي شوند  »با لباس نوراني «30: 10

كرنليوس مايه اصلي شگفتي نيست ). 22: 4آيات . ك.ر(اين سومين باري است كه در اين باب بر پرهيزكاري كرنليوس تأكيد مي شود  31: 10
 در كتاب "نجات خانوادگي"اين يكي از چند نمونه . ب در آن است كه دوستان، خدمتكاران و خانواده او نيز به مسيح ايمان مي آورندبلكه تعج

  . اعمال است
كساني از ما كه با فرم و قالب غربي بشارت كه بر پاسخ شخصي تأكيد دارد، بزرگ شده اند، از اينگونه پاسخهاي دستجمعي   

خدا قادر است تا در ميان بسياري از . به طور گسترده و قبيله اي جهت گيري مي كنندها  د، اما در اكثر نقاط جهان خانوادهشگفت زده مي شون
  !هيچ قالب مخصوصي براي بشارت دادن وجود ندارد. اين قالبها عمل كند و با انسانهايي كه به صورت او آفريده شده اند، ارتباط برقرار نمايد

  .آنها دريافتند كه در ميانه فرصتي الهي و در برابر پيام آور فرستاده خدا قرار دارند! راد آماده شنيدن بودنداين اف 33: 10

  
اين سرآغاز موعظه پطرس به كرنليوس است و نمونه خوبي از موعظه كليساي اوليه به  »خدا هيچ تبعيضي قايل نمي شود «34: 10

. ك.ر(و از قوم او انتظار مي رود ) 7: 19.  تواII؛ 17: 10. تث. ك.ر(ارت قضايي مشخصه خدا است در عهد عتيق، اين عب. غيريهوديان مي باشد

  33-30: 10كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
چهار روز پيش درست در همين وقت يعني ساعت سه بعد از ظهر من در خانة خود به نماز مشغول بودم، كه ناگاه «:  كرنيليوس در پاسخ گفت30 

دهي در پيشگاه خدا منظور  اي كرنيليوس، دعاهايت مستجاب شده و صدقاتي كه به فقرا مي':  و گفت31وراني به من ظاهر شد مردي در لباس ن
او در خانة شمعون دباغ كه در ساحل دريا واقع .  بنابراين كسي را به شهر يافا بفرست و شمعون ملقّب به پطرس را به اينجا دعوت كن32. شده است

ايم  اكنون همة ما در حضور خدا گرد آمده. درنگ اين اشخاص را نزد تو فرستادم و تو لطف فرموده به اينجا آمدي  پس بي33 '.تاست، مهمان اس
 ».تا به آن چيزهايي كه خداوند به تو دستور داده است گوش دهيم

  43-34: 10كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 و هركس از هر ملّتي كه 35شود  ام كه خدا هيچ تبعيضي قايل نمي من به اين حقيقت پي برده«: ده گفت پس پطرس سخنان خود را شروع كر34

 خدا پيام خود را به قوم اسرائيل فرستاد و به اين طريق مژدة صلح و سالمتي را به وسيلة عيسي مسيح 36. خداترس و نيكوكار باشد، مقبول خداست
دانيد همة اين چيزها بعد از   شما خودتان از اتّفاق بزرگي كه در سرتاسر يهوديه روي داد، باخبر هستيد و مي37. كه خداوند همه است، ابالغ فرمود

جا  دانيد، كه چگونه عيسي به همه القدس و قدرت خود مسح كرد و مي  خدا، عيساي ناصري را با روح38. اعالم تعميد يحيي، از جليل شروع شد
 ما شاهدان همة 39. بخشيد زيرا خدا با او بود بردند رهايي مي داد و همة كساني را كه در اسارت شيطان به سر مي رفت و كارهاي نيك انجام مي مي

 اما خدا او را در 40. آنان او را به صليب كشيده، ميخكوب كرده و كشتند. آن كارهايي هستيم كه او در سرزمين يهوديان و در اورشليم انجام داد
 اما نه همة قوم اسرائيل بلكه شاهداني كه خدا قبالً برگزيده بود، او را ديدند؛ يعني ما كه پس از 41 بسياري او را ديدند، روز سوم زنده كرد و
 او به ما فرمان داد كه به آن قوم اعالم كنيم و به اين حقيقت شهادت دهيم كه خدا او را داور زندگان 42. نوشيديم خورديم و مي رستاخيز او با او مي

  ».شود دهند كه هر كسي به او ايمان آورد، به وسيلة نام او گناهانش آمرزيده مي جميع انبيا به او شهادت مي43.  مردگان قرار داده استو
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: 1.  پطرI؛ 25-24: 3. ؛ كول9: 6. ؛ افس6: 2. ؛ غال11: 2. روم. ك.ر(در عهد جديد نيز اين مشخصه عمومي خدا مي باشد ). 19: 16؛ 17: 1. تث
در دادگاههاي عبراني، خوانده شدگان سرشان را پايين نگاه مي .  است"بلند كردن صورت": عبارتدر عهد جديد معناي تحت اللفظي اين ). 17

  .داشتند مبادا قاضي آنها را شناسايي كند و تبعيضي قايل شود
ئيل اگر چنين است پس تقدير چگونه عمل مي كند؟ يا اسرا)! براي ملتها، نژادها يا افراد(تبيعض قايل نمي شود به هيچ وجه خدا   

  !چگونه مخصوص است؟ مراقب نظامهاي نوين الهياتي باشيد

اين توضيح به جنبه نجات روحاني اشاره نمي كند  »از هر امتي، هر كه از او ترسد و عمل نيكو كند، نزد او مقبول گردد «35: 10
 عبارت مزبور را مي بايست از لحاظ الهياتي با .2: 3نگاه كنيد به عنوان خاص در . بلكه ظاهرأ منظور صدقه دادن، دعا كردن و پرهيزكاري است

  ).13-9: 10. ؛ روم16: 3؛ 12: 1يوحنا . ك.ر(شرورت پذيرش انجيل تعادل بخشيد 
، 15اين امر زمينه الهياتي را براي اعمال . حقيقت عمده اين است كه خدا غيريهوديان را بدون اينكه به يهوديت بگروند، مي پذيرد  

  .ماده مي سازديعني شوراي اورشليم آ

  .منظور اشاره به عهد عتيق نيست بلكه به عيسي و موعظه رسوالن اشاره دارد »كالمي را كه نزد بني اسرائيل فرستاد «36: 10

 در عهد جديد به سه "سالمتي"واژه .  باشد7: 52. مي تواند كنايه از اش »به سالمتي بشارت مي داد ... به وساطت عيسي مسيح« 
، 33: 16؛ 27: 14يوحنا . ك.ر(آرامش فردي شخص ايماندار ) 2(؛ )20: 1. كول. ك.ر(صلح ميان خدا و انسان ) 1: (ه استشكل مورد استفاد

تمامي موانع انساني در مسيح ). 16: 3. ؛ كول6: 3-14: 2. افس. ك.ر(مصالحه ميان گروههاي انسانهايي كه مسيح را پذيرفته اند ) 3(؛ و )4. فيل
 )!11: 3. ؛ كول28: 3. غال. ك.ر(فرو مي ريزد 

اين عنصر جهاني پيام و دعوت انجيل عيسي مسيح است كه همچنان در نظر يك يهودي راستكيش، بسيار  »كه خداوند همه است« 
 او خداوند همه نژادها و همه). 22: 3.  پطرI؛ 10: 2. ؛ كول22-20: 1. ؛ افس12: 10. ؛ روم18: 28؛ متي 36: 2اعمال . ك.ر(افراطي بود 
  )!سيادت و سروري بر عالم هستي(چيزهاست 

آنها ). 33، 22: 2. ك.ر(پطرس از همان شكل موعظه اش در روز پنتيكاست استفاده مي كند  »آن سخن را شما مي دانيد «39، 37: 10
  .درباره عيسي و آنچه در اورشليم براي وي رخ داد، چيزهايي شنيده بودند

آيا پطرس گزاف گويي مي كند؟ آيا اينان نيز به نوعي در . مه اطالعات مزبور را داشتندشگفت آور است كه چگونه اين افراد ه  
برخي از وقايع اورشليم دست داشتند؟ آيا برخي از اين خدمتكاران خانگي يهودي بودند؟ اين متن بسيار مختصر نوشته شده و ما چيزي درباره 

  .اين موضوعات نمي دانيم
  :ظه ثابت مي كنند كهبرخي با استفاده از اين موع  
 به زبان 38- 36 است و آيات Koineاما لوقا يك نويسنده خوب يوناني (را در كتاب اعمال نگاشته است ها  لوقا تمامي متن موعظه .١

 ). استنشدهخوب و قابل قبول يوناني نوشته 

 .بان ضعيفشان، نقل قول مي كردلوقا نسبت به منابع خود درست عمل مي كرد و آنها را به طور دقيق و بدون تصحيح دستور ز .٢

 ,The Jerome Commentary, vol. II. ك.ر(منظور از نوشتن اين عبارت آن بود كه خوانندگان بعدي اعمال آن را دريابند  .٣

p. 189 .( 

عيسي . توبه بودچرا تعميد عيسي همواره مورد توجه ايمانداران بوده است، زيرا تعميد يحيي، تعميد  »بعد از اعالم تعميد يحيي «37: 10
فرضيه هاي موجود بيان ). 5: 3 يوحنا I؛ 22: 2.  پطرI؛ 26: 7؛ 15: 4. ؛ عبر21: 5.  قرنII. ك.ر(گناه بود نيازي به توبه و آمرزش نداشت زيرا بي
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تعميد ) 3(مانداران بود؛ اين كار همانا همسان سازي او با نياز اي) 2(تعميد عيسي سرمشقي براي ايمانداران برجاي گذاشت؛ ) 1: (مي دارند كه
اين كار به نشانه تصديق خدمت و پيام يحيي ) 5(تعميد او نمادي از كار رهايي بخش وي بود؛ ) 4(عيسي انتصاب و تجهيز وي براي خدمت بود؛ 

  ).12: 2. ؛ كول4: 6. روم. ك.ر(تعميد عيسي پيشگويي نبوتي از مرگ، تدفين و قيام او بود ) 6(تعميد دهنده بود؛ يا 
هر سه انجيل هم نظر اين واقعه افتتاحيه را ثبت . تعميد توسط يحيي به عنوان آغاز خدمت پر از روح عيسي محسوب مي گرديد  

كليساي اوليه به اين رويداد به عنوان شروع . را با اين واقعه آغاز مي نمايد) روايت پطرس به عنوان شاهد عيني(مرقس انجيل خود . كرده اند
  . در ارتباط با خدمت عمومي عيسي ، مي نگريستالقدس روح مخصوص عصر جديد

به مواردي كه پطرس درباره عيسي مورد  » و قوت مسح نمودالقدس روحيعني عيسي ناصري را كه خدا او را چگونه به  «38: 10
  :تأكيد قرار مي دهد، توجه كنيد

 )مسح، ريشه واژه عبري ماشيح است(خدا او را مسح نمود  .١

 ) استالقدس روحعصر جديد، عصر  (القدس روحبه  .٢

 )خدمت موثر(قدرت ...به  .٣

 نيكوكاري  .أ 

 )قدرت شرارت و شيطان(شفاي مقهورين ابليس   .ب 

 ) سخن مي گفت و عمل مي كردYHWHاو از سوي (خدا با او بود  .۴

  ).F. F. Bruce, Answers to Questions, pp. 171-172. ك.ر(ظاهرأ اين اشاره اي به تعميد عيسي است   
Robert B. Girdlestone در كتاب Synonyms of the Old Testamentبيان جالب توجهي دارد ،:  

در چهار مورد، اشاره به مسح شدن مسيح توسط پدر دارد كه . پنج بار در عهد جديد به كار رفته است)  خِ رِين(  Χρι΄ειν فعل"  
 كه با اشاره مخصوص به نقل قول 27: 4 است؛ اعمال 7: 45.  كه نقل قول از مز9: 1.  است؛ عبر1: 61. ، كه نقل قول از اش18: 4لوقا : عبارتند از
  ).183صفحه  (" مسح كردالقدس روح كه مي گويد خدا عيسي را به 38: 10 مي باشد كه درست قبل از آن قرار گرفته است؛ و اعمال 2از مزمور 

  .14: 2 در Kerygma: به عنوان خاص. ك.ر

نگاه كنيد به . ، رهبران يهود، ازدحام جمعيت، و مقامات رومي است"آنها"منظور از  »يب كشيده، كشتنداو را نيز بر صل «39: 10
كه در اصل اشاره به بر ( است 23: 21.  مورد اشاره قرار گرفته و بازتابي از تث30: 5اين مفهوم آويختن از يك درخت در . 23: 2يادداشت 

تحقير كسي است، ولي معلمان يهود در روزگار عيسي آن را همان مصلوب كردن رومي تفسير تيرك چوبي ميخ كردن پس از مرگ به منظور 
  .حمل كرد) 13: 3. غال. ك.ر(بجاي ما ) 53. اش. ك.ر(، كه در آنجا عيسي لعنت شريعت عهد عتيق را )مي نمودند

 القدس روح) 1: (ث در قيام عيسي فعال بودندعهد جديد تصريح مي كند كه هر سه شخص تثلي »برخيزانيد ... همان كس را خدا «40: 10
؛ 37، 34، 33، 30: 13؛ 40: 10؛ 30: 5؛ 10: 4؛ 25، 15: 3؛ 32، 24: 2اعمال (پدر ) 3(؛ و )18-17: 10؛ 22-19: 2يوحنا (عيسي ) 2(؛ )11: 8. روم(

 را Kerygmaهمين موضوع جنبه اصلي . ه خدا بوداين امر به منزله تأييد حقيقت زندگي، مرگ و تعاليم عيسي دربار). 9، 4: 6. ؛ روم31: 27
  ).در موعظه هاي كتاب اعمال(تشكيل مي داد 

 17: 1 مربوط مي سازند، اما احتمال بهتر يونس 2: 6 يا هوشع 10: 16. ، برخي اين موضوع را به مز4: 15.  قرنIبخاطر  »در روز سوم« 
 .40: 12است، بخاطر متي 
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؛ 22، 16: 16؛ 27: 15؛ 24، 19: 14يوحنا . ك.ر(عيسي بر گروههاي برگزيده زيادي ظاهر شد  »قومظاهر ساخت، ليكن نه بر تمامي « 
I9-5: 15.  قرن.( 

هرچند بدن قيام كرده عيسي نيازي به تغذيه نداشت، او خورد  »كه بعد از برخاستن او از مردگان با او خورده و نوشيده ايم «41: 10
؛ يوحنا 43-41، 35: 24لوقا . ك.ر(نشان بدهد كه واقعي است و شراكت خود را با ايشان تصريح نمايد و آشاميد تا به شاهدان مخصوص خود 

21 :9-13.( 

؛ 48-47: 24؛ لوقا 20- 18: 28متي . ك.ر( اشاره به عيسي است "او"ضمير  »او به ما فرمان داد كه به آن قوم اعالم كنيم «42: 10
 .مي بايست از اورشليم آغاز مي شد و به تمامي جهان گسترش مي يافتاين شهادت ). 27: 15؛ يوحنا 8: 1اعمال 

؛ 10: 5.  قرنII؛ 31: 17؛ اعمال 27، 22: 5؛ يوحنا 14-13: 7. دان. ك.ر(مسيح نماينده خدا در داوري است  »داور زندگان و مردگان« 
II؛ 1: 4.  تيموIعيسي نيامد تا داوري ). 2: 1. ؛ عبر16: 1. ؛ كول3: 1يوحنا . ك.ر(به همان گونه اي كه در آفرينش نماينده پدر بود ) 5: 4.  پطر

 ).19-17: 3يوحنا . ك.ر(كند، بلكه تا نجات بخشد 

برخي از ايمانداران در آن زمان زنده خواهند بود .  اشاره به داوري در آخرت، به هنگام بازآمدن عيسي است"مردگان و زندگان" عبارت 
 ).18-13: 4.  تساI. ك.ر(

 ثبت 35-13: 24اين ماجرا فقط در لوقا (عيسي به دو شاگرد خود در راه عموآس نشان داد  »جميع انبيا به او شهادت مي دهند «43 :10
دو شاگرد مزبور نيز به نوبه خود به شاگردان در آن باالخانه اين موضوع را نشان . كه در كجا و چگونه عهد عتيق به او اشاره مي كند) شده است

 ).18: 3. ك.ر(اين اطالعات معيار شهادت دادن به يهوديان گرديد دادند و 

 )47: 24 و لوقا 32: 2يوئيل . ك.ر( »به اسم او« 

  :اين پيام انجيل است »آمرزش گناهان را خواهد يافت ...هر كه به وي ايمان آورد، « 
 هر كه .١

 به نام عيسي .٢

 به او ايمان آورد .٣

 آمرزش گناهان را مي يابد .۴

تمامي كارهايي كه الزم است براي همه، هر كس، انجام شود تا نجات يابد، انجام شده . محور است نه اجرا محوراين پيام عيسي   
او نخستين قدم را برداشته و صورت كار را فراهم آورده، اما در . خدا اراده فرموده تا بواسطه عهد با انسان سقوط كرده، مواجه شود! است

اين . انسانها بايد بخشش خدا را در مسيح دريافت نمايند.  با توبه، ايمان، اطاعت و پايداري پاسخ دهندعين حال از انسانها مي خواهد كه
  .يك نقل و انتقال خودكار نيست

Frank Stagg در كتاب ،New Testament Theology تفسير جالب توجهي درباره آمرزش و ارتباط مفروض آن را با توبه ارائه 
  :مي دهد
به ما اطمينان داده مي شود كه آمرزش و پاك . ني به سوي هشياري تازه اي نسبت به گناه و رويگرداني از آن استآمرزش فراخوا"  

در منزل . ، ولي در قبال عدم اعتراف، هيچگونه وعده اي داده نمي شود)9: 1 يوحنا I(شدن يقينأ در پي اعتراف به گناهان مي آيد 
هر كه به وي "شهادت مي دهند كه ) عيسي(ط ساخته اعالم مي دارد كه تمامي انبيا به آن يگانه كرنليوس، پطرس آمرزش را به ايمان مرتب



197 

در اين توكل و ايمان، با توبه و اعتراف مربوط به آن، شخص هم ). 43: 10اعمال  ("ايمان آورد، به اسم او آمرزش گناهان را خواهد يافت
توبه، آمرزش است؛ توبه حتي شخص را شايسته آمرزش نيز پاداش  بدان معنا نيست كه اين. "از خود مي داند و آن را رد مي كند"خود را 

چنانكه شخص ديگري اظهار داشته است، گناهكار بايد مردوديت خود را بپذيرد و پذيرش خود را قبول كند، هرچند مي داند . نمي گرداند
او را بشنود، قابل آمرزش  "آري"سوي خداست تا اينكه صداي  از "نه"گناهكار تا وقتي كه مشتاق پذيرش . كه غيرقابل پذيرش است

  ).94صفحه  (".نيست

  ).15: 11؛ 44: 10؛ 17-16: 8. ك.ر( نزول كرد القدس روحتوجه داشته باشيد كه پطرس هنوز موعظه خود را به پايان نرسانده بود كه  44: 10

تنش اصلي . كنيسه محلي او را كامأل پذيرفته بود. ه كرنليوس نبودتنش اصلي الهياتي مربوط ب »بر همه آناني كه كالم را شنيدند« 
اين پذيرش . آنها ظاهرأ هيچگونه تماس قبلي، حتي با يهوديت نداشتند، و اكنون خدا كامأل آنان را پذيرفته بود! مربوط به همه دوستان مي گرديد

  .به نمايش درآمد و تأييد شدتوسط همان ظهور قدرت و حضور روحاني كه در پنتيكاست نشان داده شد، 
يا ) 38: 2. ك.ر( پيش از تعميد آب نازل مي شود نه عطف به آن القدس روح. همچنين توجه داشته باشيد كه ترتيب وقايع تغيير مي كند

الشي براي تبديل يكي مراقب باشيد كه ت. "مي بايد رخ مي داد"لوقا چيزي را كه رخ داد ثبت مي كند، نه آنچه را كه ). 17: 8. ك.ر(پس از آن 
  !از اين مواجهه هاي ثبت شده با انجيل در كتاب اعمال، به مواجهه اصلي انجيل نشود

اين نشانه خاص ! كه در پنتيكاست رخ داد، ديگر بار شامل حال روميان گرديد) 46آيه . ك.ر (القدس روحهمان ظهور ماوراءطبيعي  45: 10
اين واقعه به گونه اي مقتدرانه و غيرقابل ). 47آيه . ك.ر( در اصل براي ايمانداران ختنه شده بود ، بلكهنبودفقط براي كرنليوس و دوستانش 

  !و حتي روميان را پذيرفته است) 17: 11. ك.ر(اعتراض نشان مي داد كه خدا غيريهوديان 
هر دو همراه با يهوديان ايماندار يوناني زبان، هم پطرس و هم پولس .  آماده مي سازد15لوقا زمينه ادبي را براي شوراي اورشليم در اعمال   

  .متقاعد شده بودند كه خدا كامأل غيريهوديان را به واسطه مسيح پذيرفته است

در يك معنا، الزام به گناه عطا و هديه .  مشاهده كرد14-8: 16 را مي توان به وضوح در يوحنا القدس روحخدمت  »القدس روحعطاي « 
اين عصر .  استالقدس روححضور ماندگار خدا عطايي از .  مي باشدالقدس روحنجات نيز يكي از بخششهاي . ت اسالقدس روحاي از سوي 

 . رخ نمي دهدالقدس روحهيچ واقعه ماندگار و سودمندي بدون حضور و قدرت .  مي باشدالقدس روحجديد 

 اين 28: 2در يوئيل .  قرباني عهد عتيق است بخشي از نظام"فروريختن"در اصل كلمه . يك وجه وصفي مجهول كامل »افاضه شد« 
 كامأل و به القدس روح). 33، 17: 2. ك.ر( پيشگويي شده بود و پطرس آن را در پيام پنتيكاست خود نقل قول كرد القدس روحموضوع در مورد 

  .طور دائمي توسط خدا به ايمانداران افاضه شد

اين پرسش به منظور جلب موافقت عمومي ايمانداران يهودي .  باشد"نه"مي بايست اين يك پرسش با معاني بياني است كه جوابش  47: 10
  .انجام شد كه از يافا پطرس را همراهي كردند

  48-44: 10كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
ي نژاد كه همراه پطرس آمده بودند از اينكه  و مؤمنان يهود45القدس بر همة شنوندگان نازل شد  كرد، كه روح  پطرس هنوز صحبت مي44 

كنند و خدا را تمجيد  شنيدند كه به زبانها صحبت مي  زيرا مي46. القدس به غير يهوديان نيز داده شده بود، دچار حيرت شدند بخشش روح
القدس  ين است، كه ايشان هم مانند ما روحتواند مانع از تعميد اين اشخاص در آب بشود؟ مگر نه ا آيا كسي مي «47: آنگاه پطرس گفت. نمايند مي

  .سپس آنها از پطرس تقاضا كردند چند روزي نزد ايشان بماند. پس دستور داد ايشان را به نام عيسي مسيح تعميد دهند48»اند؟را يافته
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همچنين توجه داشته باشيد كه تعميد همانند . به فوريت تعميد توجه كنيد »فرمود تا ايشان را به نام عيسي مسيح تعميد دهند «48: 10
قاعده نقش . به نام خداي تثليث است19: 28تعميد در اعمال، قاعدتأ به نام عيسي بود، در حاليكه در متي .  عيسي انجام شد، به نام5: 19 و 38: 2

  !كليدي ندارد، بلكه دل داوطلب به تعميد است كه در اين ميان نقش كليدي دارد
  
  

  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتاب، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از استراهنما         كتاب حاضر،  يك تفسير 

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
  

اينها .  شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيد        پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح
  .به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

 چرا نجات كرنليوس اينقدر حائز اهميت است؟ .١

 چگونه تجربه نجات كرنليوس همانند تجربه پولس است؟ .٢

 از جانوران و تفسيرهاي ارائه شده توسط پطرس چه اهميت الهياتي اي در رابطه با كرنليوس داشت؟سفره پر  .٣

 چرا تغيير زندگي ايماني دوستان كرنليوس مسئله بزرگي بود؟ .۴

اوت و از همه آنها از جهتي متف. رئوس مطالب پيام پطرس را تهيه كنيد و آن را با ساير رخدادهاي نجات در كتاب اعمال مقايسه نماييد .۵
 .جهتي يكسان هستند
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  11كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
 گزارش پطرس به
  كليساي اورشليم

 دفاع پطرس از فيض
  خدا

 گزارش پطرس به  دفاع پطرس
  كليساي اورشليم

 پطرس: اورشليم
 رفتارش را تصديق

  كند مي
11 :1-18  11 :1-18  11 :1-18  11 :1-4  

11 :5-17  
  
  

11 :18  

11 :1-10  
  

11 :11 -14  
11 :15 -17  
11 :18  

 برنابا و سولس در  كليساي انطاكيه
  انطاكيه

 خدمت به يونانيان
  انطاكيهدر 

 تأسيس كليساي  كليساي انطاكيه
  انطاكيه

11 :19 -26  11 :19 -26  11 :19 -26  11 :19 -26  11 :19 -21  
11 :22 -24  
11 :25 -26  

ارسال هدايا براي   اي يهوديهاعانه بر  
زدگان در  قحطي
  اورشليم

سولس  اعزام برنابا و  
  به اورشليم

11 :27 -30  11 :27 -30  11 :27 -30  11 :27 -30  11 :27 -30  
  

  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 
  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف

هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از اهنماي راين يك تفسير 
نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم

  .بيندازيدمقدس  كتاب
. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. ين باب را در يك نشست بخوانيدا

هر پاراگراف يك و تنها . پاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشد
  .صلي دارديك موضوع ا

 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4
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  مطالعه عبارات و واژگان

آنها متعجب بودند ولي كامأل پشتيبان وقايع مزبور . مفهوم ضمني اين آيه آن است كه رهبري كليسا از اين تغيير وقايع شگفت زده شدند 1: 11
  ).8: 1؛ اعمال 47: 24؛ لوقا 20-18: 28متي . ك.ر( بودند آنان مأموريت بزرگ را درنيافته! نيز نبودند

: 12؛ 29، 12، 1: 11؛ 23: 10؛ 30: 9؛ 3: 6؛ 15: 1. ك.ر(عنوان اوليه ايمانداران كه بر هويت خانوادگي متحد ما تأكيد دارد  »برادران« 
مسيحي بودن به منزله يكي ). 15-14: 28؛ 5: 22؛ 17، 7: 21 ؛27، 18: 18؛ 14، 10، 6: 17؛ 40، 2: 16؛ 40، 33-32، 23، 22، 3، 1: 15؛ 2: 14؛ 17

 !از افراد خانواده بودن است

حتي بعد از سالها، كليسا از مرزهاي فرهنگي اش پا فراتر نگذاشته . نشانه محدوده جغرافيايي كليسا تا آن زمان است »در يهوديه بودند« 
 ! اطاعت نكرده بودند8: 1آنان از فرمان عيسي در . بود

اين عبارت نشانگر ضرورت . نامعين) معلوم ولي به ظاهر مجهول(وجه وصفي مياني  »غيريهوديان نيز پيام خدا را پذيرفته اند« 
  ).9-8: 2. ؛ افس13-9: 10. ؛ روم16: 3؛ 12: 1يوحنا . ك.ر(پذيرفتن شخصي پيام انجيل است 

  .اني عهد عتيق به انجام مي رسدنبوتهاي جه/وعده ها.  است"انجيل" متناظر با "پيام خدا"عبارت   

 نيز ادامه دارد، مشكلي تكرار شونده 15ظاهرأ مشكل بشارت به غيريهوديان كه در باب  »هنگامي كه پطرس به اورشليم بازگشت «2: 11
  ).26- 18: 21؛ 5: 15. ك.ر(گرا بودند بسياري از نوايمانان مسيحي هنوز بسيار ملي. براي رهبري كليساي اوليه اورشليم بوده است

  

  18-1: 11كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
كه به  كه پطرس به اورشليم بازگشت كساني  هنگامي2. اند  د كه غير يهوديان نيز پيام خدا را پذيرفته به رسوالن و ايماندارن مقيم يهوديه خبر رسي1

 پطرس شروع 4» چرا به خانة نامختونان وارد شدي و حتّي با آنها غذا خوردي؟ «3: ختنه كردن غير يهوديان اصرار داشتند به او اعتراض كرده گفتند
 :  به آخر براي ايشان شرح داد و گفتكرد و تمام جريان را از اول تا

اي به من دست داد و در رؤيا چيزي ديدم مانند يك سفرة بزرگ كه از چهار گوشه آويزان شده  در يافا به دعا مشغول بودم كه حالت جذبه «5
 و وحوش و خزندگان و پرندگان جمع  وقتي با دقّت به آن نگاه كردم ديدم كه در آن چارپايان6. بود و از آسمان به پايين آمد تا به من رسيد

خير، اي خداوند من هرگز به چيزهاي ناپاك و حرام ' گفتم 8 '.اي پطرس، برخيز، سر ببر و بخور': گفت  و صدايي به گوشم رسيد كه مي7اند  شده
 اين موضوع سه بار تكرار 10 '.ام بپنداريآنچه را كه خدا حالل كرده است تو نبايد حر': گفت  بار دوم صدايي از آسمان رسيد كه مي9 '.ام لب نزده

ايشان را از قيصريه به دنبال من . اي كه محل اقامت من بود، آمدند  در همان لحظه سه نفر به خانه11. چيز به آسمان باال رفت شد و باالخره همه
 13. ه همراه من آمدند و به خانة آن شخص وارد شديماين شش برادر هم ب.  روح خدا به من فرمود كه بدون ترديد با ايشان بروم12. فرستاده بودند

كسي را به يافا بفرست و شمعون ملقّب به پطرس را ': اي را ديده كه ايستاده و به او گفته است او براي ما تعريف كرد كه چطور در خانة خود فرشته
 من در آنجا هنوز مطالب زيادي نگفته بودم 15 '. تو خواهد رسانيدات خواهد شد، به  و او آن پيامي را كه باعث نجات تو و تمامي اهل خانه14بياور 

يحيي با ': خاطر آوردم كه خداوند فرموده بود  و آنگاه به16به همان طريقي كه در ابتدا به خود ما نازل شده بود . القدس بر آنها نازل شد كه روح
كه به عيسي مسيح   خدا به آنها همان چيزي را بخشيده است كه به ما هنگامي17 '.القدس تعميد خواهيد يافت داد اما شما با روح آب تعميد مي

  » خداوند ايمان آورديم عطا فرمود، پس من كه بودم كه مانع كار خدا بشوم؟
گ



201 

  
11 :2    

NASB »كساني كه ختنه شده بودند«  
NKJV  »اهل ختنه«  

NRSV, NJB »ايمانداراني كه ختنه شده بودند«  
TEV  »ها بودند كساني كه موافق ختنه شدن امت«  

Williams »مدافعان ختنه«  
اينجا، اشاره به گروهي از ) 2(ودي همراه پطرس؛  براي توصيف شش يه45: 10در ) 1: (اين عبارت به مفاهيم مختلف به كار رفته است  

و نيز بي ايمانان ) 12: 2. ك.ر(در غالطيان اشاره به ايمانداراني از كليساي اورشليم ) 3(؛ و )18: 11. ك.ر(ايمانداران در كليساي اورشليم  
 .است) 12، 10: 5؛ 4: 2؛ 7: 1. ك.ر(يهودي 

اما، ماهيت راديكال انجيل، در را براي همه مردم كامأل . نطق جهت گيري آنان وجود نداردهيچ ترديدي در صداقت اين ايمانداران يا م 
كه بسياري از ايمانداران امروزي ) از فيض، نه اجراي قوانين، كه نجات را به ارمغان مي آورد(اين پيامي است . نامربوط با شريعت موسي، گشود
  !نيازمند شنيدن و توجه به آن هستند

11 :2    
NASB »ايراد گرفتند«  
NKJV  »مخالفت كردند«  

NRSV, TEV »انتقاد نمودند»  
NJB  »اعتراض نمودند«  

. اين شكل دستوري مي تواند نشانگر عمل تكرار شونده در زمان گذشته يا شروع يك عمل باشد. يك وجه وصفي مياني ناكامل است  
آنان متوجه نمي شدند كه اين يك مسئله مربوط به انجيل .  داشتند نه با انجيلتوجه داشته باشيد كه اين ايمانداران سنت گرا با پطرس مشكل

  .است

از نظر دستوي، اين آيه مي تواند . آشكارا پطرس رهبر بالمعارض كليسا نيست »با مردم نامختون برآمده، با ايشان غذا خوردي «3: 11
  ).NRSV(يك اظهار نظر يا يك پرسش باشد 

 مي تواند همين 11. موضوع اصلي در پس شرايع مربوط به خوراك الو. ره براي قوم يهود بسيار اهميت داشتمسئله مشاركت بر سر سف  
غذا خوردن در خاور نزديك باستان نوعي پيمان دوستي . يهوديان نبايد در هيچيك از وقايع اجتماعي با كنعانيان شريك مي شدند. امر باشد

  .محسوب مي شد
  .، عيسي نيز متهم به نقض همين سنتها شد2: 15؛ 30: 5وقا ؛ ل19: 11؛ 11: 9در متي   
تجديد . براي ايمانداران اوليه، اين يك مسئله بسيار حساس بود). 12: 2. غال. ك.ر(پطرس در حين خدماتش با اين مسئله در كشمكش بود   

: 12.  قرنI. ك.ر(به ما گفته است كه چه كنيم نظر كردن در مورد سنتها، فرهنگ و اولويتهاي شخصي خودمان كار مشكلي است، اما انجيل 
  ). 11: 3. ؛ كول29-23: 3. ؛ غال13

. ك.ر(اين بازگويي . براي رهبران يهودي در اورشليم بازگو مي كند) 10اعمال (پطرس تجربه خود را در منزل شمعون و كرنليوس  18- 4: 11
  .در حيات كليساست) بشارت جهاني(ن موضوع روش لوقا براي نشان دادن اهميت اي) 15شوراي اورشليم در باب 
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11 :4    
NASB »به ترتيب«  
NKJV  »از ابتدا به ترتيب«  
NRSV »گام به گام«  

TEV  »جريان كامل«  
NJB »مشروح وقايع را نكته به نكته«  

  
؛ 4: 11؛ 24: 3؛ اعمال 1: 8؛ 3 :1لوقا . ك.ر( فقط در عهد جديد و آن هم توسط لوقا مورد استفاده قرار گرفته است kathexe-sواژه   

، )4-1: 1لوقا . ك.ر(روش تحقيق لوقا . معناي ضمني آن مربوط مي شود به شرح موضوعي به ترتيب منطقي، زماني يا زنجيره اي). 23: 18
  .با اين امر تطابق دارد) به عنوان پزشك(شخصيت او و آموزش حرفه ايش 

  10: 1داشت به ياد. ك.ر »با دقت بر آن نگريستم «6: 11
11 :12    

NASB »بدون شبهه«  
NKJV  »بدون هيچ شكي«  
NRSV »بدون قائل شدن هيچ تمايزي«  

TEV »بدون ترديد«  
NJB  »هيچ شكي نبود«  

 D و P45حتي در نسخه هاي . وجود دارد) ميانييا معلوم (وجه وصفي  اين  آوايتفاوتهايي در چند نسخه يوناني در ارتباط با   
كاتبان تمايل .  كه متناظر با اين متن است، وجود دارد20: 10پيشتر در ها   بخشي از مشكل در اينجاست كه يكي از اين گزينه.حذف شده است

اين اختالفها نيز مانند ساير اختالفهاي موجود در اكثر متون عهد جديد، تأثيري در معناي عبارت . خواني داشته باشندداشته اند كه متون متناظر هم
  .ندارند

  !پرهيزكاري و سخاوتمندي كرنليوس، از او يك مسيحي نمي ساخت »نجات خواهيد يافت «14: 11

خدا از تجربه آغازين در اورشليم براي نشان .  اين آيه از نظر درك مقصود تكرار تجربه پنتيكاست در كتاب اعمال نقش قاطعي دارد15: 11
تجربه مزبور را نه تنها كرنليوس، بلكه ). 17آيه . ك.ر(ي از سوي خود استفاده مي كرد دادن پذيرش ساير گروههاي نژادي، جغرافيايي و فرهنگ

  .كليساي اورشليم نيز داشتند) 3(ايمانداران يهودي نژاد همراه او و ) 2(پطرس؛ ) 1(

نقل : كه عبارت بود ازنشانگر الگوي رسوالن اوليه در دستيابي به الهيات صحيح است  »آنگاه به ياد آوردم سخن خداوند را «16: 11
پطرس تصريح مي كند كه خود خداوند اين ). 5: 1؛ اعمال 11: 3متي . ك.ر(قول از عيسي، پيروي از نمونه عيسي، يا نقل قول از عهد عتيق 

  .را پيش بيني كرده بود) يعني نشانه(وضعيت 

  .در تطابق با مقاصدش، مفروض استيك جمله شرطي نوع اول است كه صحت آن از نظر نويسنده و  »)اگر(چون  «17: 11

نجات ). 8: 15؛ 46: 10؛ 15: 8؛ 4-1: 2. ك.ر(، اشاره به پنتيكاست است 15انيجا نيز مانند آيه  »خدا همان عطا را به ايشان بخشيد« 
 ).8: 2. ؛ افس23: 6؛ 17-15: 5؛ 24: 3. روم. ك.ر(، بخشش خداست القدس روحنيز مانند 
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چند حرف ). 9-8: 2. ؛ افس12: 1؛ يوحنا 1: 11. ك.ر(نجات را بايد پذيرفت  »مسيح خداوندمحض ايمان آوردن به عيسي « 
  : اضافه در عهد جديد براي توصيف ايمان به عيسي به كار رفته است

١. epi =  اينجا(به( 

٢. eis= درون  

٣. en= در  

۴. hoti= عبارت درباره عيسي  

 حالت مفعولي غيرصريح حقيقي بدون حرف اضافه .۵

معموأل جنبه .  باشد)-pisteuo ("باور/ايمان"سد مفهوم ضمني اين تنوع، عدم وجود شكل دستوري خاص در رابطه با به نظر مي ر  
عيسي يك شخصيت است و بايد او را با روي باز ). ، كه به معني محتواي انجيل يا آموزه هاستhotiبه غير از (شخصي، ارادي مورد نظر است 

  !پذيرفت

شهادت پطرس نه تنها جو منفي را متوقف ساخت بلكه موجب حمد و تمجيد خدا  »... دا را تمجيد كنانساكت شدند، و خ «18: 11
آنها مشتاق بودند تا الهيات خود را مطابقت دهند و از هدايت خدا . اكثر ايمانداران و رهبران اوليه كليسا، تعليم پذير و قابل انعطاف بودند! گرديد

  .پيروي كنند

چند قطعه در كتاب عهد جديد وجود دارد با اين مفهوم ضمني كه خداي  »بخش را عطا كرده استز توبه حياتخدا به امتها ني« 
  ).25: 2.  تيموII؛ 22: 8؛ 31: 5اعمال . ك.ر(قادر متعال چنانكه منبع فيض است، منبع توبه نيز هست 

 مطلق بودن خدا در ارتباط با نجات را در برابر ضرورت پاسخ چگونه مي توان قادر": مسئله الهياتي مربوط به عبارت مزبور اين است كه  
پاسخهاي انساني هستند يا بخششهاي الهي؟ متوني ) 21: 20؛ 19، 16: 3؛ اعمال 15: 1مرقس . ك.ر( آيا توبه و ايمان "توسط بشر بازشناخت؟

از آنجايي كه من ). 25: 2.  تيموII؛ و 4: 2. ؛ روم18: 11؛ 31: 5اعمال . ك.ر(وجود دارد كه به قوت بر بخشش الهي بودن اينها داللت دارند 
، پس بايد تمامي متون مربوط به هر مسئله الهياتي را مقايسه كنم و در )16: 3.  تيموII. ك.ر(هستم مقدس  كتابمعتقد به الهامي بودن تمامي 

كتاب اعمال اين امر را بارها و بارها !  بر همه چيزهاستروشن است كه يك خداي حقيقي مسلط. برابر يك متن يا روش فرقه اي سرفرود نياورم
خدا همواره قدم اول را برمي دارد و زمينه را مهيا . اما اراده خدا، ارتباط با اشرف مخلوقاتش توسط عهد و پيمان است. مورد تأكيد قرار مي دهد

 مسئله خدا يا انسان نيست بلكه همواره هر دو ايشان با هم هستند كه اين يك. مي سازد، اما انسان نيز بايد پاسخ بدهد و به پاسخ دادن ادامه دهد
  . مراجعه نماييد38: 2 نيز به عنوان خاص در "توبه"در مورد . 46: 2در ) پيمان(عهد : نگاه كنيد به عنوان خاص. ارتباط را مي سازند

  26-19: 11كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
اما .  در اثر شكنجه و آزاري كه به دنبال مرگ استيفان آغاز شد، عدة زيادي پراكنده شدند و تا فنيقيه و قبرس و شهر انطاكيه مهاجرت كردند19 

 ولي در ميان ايشان چند نفر از اهالي قبرس و قيروان نيز بودند، كه به محض رسيدن به 20. آنان پيام خود را به هيچ كسي جز يهوديان اعالم نكردند
آورده به خداوند  قدرت خداوند با ايشان بود و عدة زيادي ايمان 21. وگو پرداختند و دربارة عيسي خداوند بشارت دادند انطاكيه با يونانيان به گفت

 وقتي او به آنجا رسيد و بركات خدا را 23.  اين خبر در اورشليم به كليسا رسيد و در نتيجه برنابا مأمور شد كه به انطاكيه سفر نمايد22. روي آوردند
 او مردي نيكوكار و پر از 24. نندكرد، كه از دل و جان در وفاداري نسبت به خداوند استوار بما با چشم خود ديد، شادمان شد و آنان را تشويق مي

 پس او را يافته 26.  بعد از آن برنابا به شهر طرسوس رفت تا شائول را پيدا كند25. پس عده كثيري به خداوند تسليم شدند. القدس و ايمان بود روح
در انطاكيه بود كه براي اولين بار پيروان عيسي . ادندد شدند و عدة بسياري را تعليم مي به انطاكيه آورد و مدت يك سال تمام با ايمانداران جمع مي

  .را مسيحي ناميدند
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  . با اين آيات در ارتباط است4 :8متن . اين آيات به نظر بازگويي تاريخي و خالصه الهياتي هستند 30- 19: 11

در اعمال وجود دارد ها  نمونه هاي اوليه زيادي از اين آزارها و شكنجه »عده زيادي پراكنده شدند...در اثر شكنجه و آزار «19: 11
 را وادار ساخت تا ايمان استيفان با درك مفاهيم راديكال انجيل، ايمانداران يهودي فلسطين). 2-1: 9؛ 3-1: 8؛ 15-8: 6 به بعد؛ 17: 5. ك.ر(

  .خود و مقصود از انجيل را دوباره برآورد و شناسايي كنند

اين شهر مركز سوريه بود و جمعيت يهودي زيادي . انطاكيه سومين شهر بزرگ در امپراتوري روم پس از روم و اسكندريه بود »انطاكيه« 
شهر .  اين شهر به سبب مسابقات ارابه راني نيز شهرت جهاني داشت. شهرت آن به خاطر زندگي دانشگاهي و بي اخالقي جنسي بود. داشت

 !انطاكيه بعدها يكي از مراكز اصلي مسيحيت شد

نشان از عدم اطمينان كليساي اوليه در مورد درست بودن اعالم انجيل به  »به هيچ كس به غير از يهود و بس، كالم را نگفتند« 
 نقل 8: 1 يا اعمال 20-18: 28فكران از متي  نقل قول مي كردند، درحاليكه روشن5: 10عيسي در متي محافظه كاران از سخنان . غيريهوديان دارد
 . به اوج خود مي رسد15اين مسئله الهياتي در اعمال . قول مي نمودند

 به موعظه مفاهيم جهاني 8-6اينان همان ايمانداران يهودي يوناني زباني بودند كه در اعمال  »اهل قبرس و قيروان ...بعضي از  «20: 11
 .برنابا اهل همين منطقه جغرافيايي بود. انجيلي مسيحي در اورشليم پرداختند

اما در ). 28: 21؛ 21: 20؛ 17، 10: 19؛ 4: 18؛ 3، 1: 16؛ 1: 14. ك.ر( معموأل اشاره به غيريهوديان است )Helle-n(واژه  »با يونانيان« 
 ).يعني خداترس بودند(بودند، بدون اينكه عضويت داشته باشند ها   در ارتباط با كنيسه به غيريهودياني اشاره مي كند كه4: 17

يا ) Hellenists (29: 9 و 1: 6يهوديان يوناني زبان، مانند ) 1 ("كساني كه لوقا مي گويد به آنها موعظه شد، كه بودند؟": مسئله در اينجاست
غير يهوديان مرتبط با كنيسه )2(؛ )NKJV, NRSV. ك.ر(يك دسته ديگر از يهوديان )1 (غيريهوديان يوناني زبان؟ آيا اين آيه بيانگر) 2(
)Hellen( ؛ و يا)ك.ر(غيريهوديان كامل ) 3 .TEV, NJB ( است؟ با تمامي هياهويي كه اين امر بوجود آورد، احتماأل واژه مزبور اشاره به

 .يهوديان دياسپورا، و بقيه غيريهودي بوده اندكساني دارد كه يوناني زبان بودند؛ برخي از آنها ممكن است 

 و "evangel"يك وجه وصفي مياني حال از فعل مربوطه است كه ريشه واژه  »به خداوند عيسي بشارت مي دادند« 
"evangelism") عنوان مسيح پيام آنان درباره شريعت و روشهاي عهد عتيق نبود، بلكه درباره عيساي ناصري به . در انگليسي مي باشد) بشارت

  !موعود بود

اين يك عبارت خالصه كننده ديگر از  »و دست خداوند با ايشان مي بود، و جمعي كثير ايمان آورده بازگشت كردند «21: 11
  ).ب24آيه . ك.ر( در حال انجام شدن بود 8: 1در نهايت اعمال . حركت بزرگ خدا از طريق موعظه بشارتي است

: 3.  سموII؛ 14: 3.  خروهفتادترجمه . ك.ر (YHWHدر اشاره به ) Kurios ("خداوند"اين آيه، واژه جالب توجه است كه در ابتداي   
اين انتقال عناوين يك روش . اما در بخش دوم آيه، براي اشاره به عيسي مسيح مورد استفاده قرار گرفته است. بكار رفته است) 1: 59. ؛ اش12

  .اي اثبات الوهيت عيسي استفني ادبي رايج نويسندگان عهد جديد بر
 روح جاوداني حاضر در زمان و آفرينش YHWH.  يك اصطالح مربوط به اعضاي بدن انسان از عهد عتيق مي باشد"دست خداوند"  
ايد ب. اما تنها واژگاني كه انسانها براي سخن گفتن از هر چيز شخصي در دسترس دارند، فيزيكي و انساني است. او بدن فيزيكي ندارد. است

اين زبان از قلمرو روحاني به صورت استعاري، . محدوديتها سقوط انسان، موقتي بودن، و زبان انساني وابسته به زمين انسان را از نظر دور نداريم
با درك و خدا بسيار بزرگتر از آن است كه بتوانيم . حقيقت در زبان انسان بيان مي شود، ولي به شيوه غيرجامع. تحليلي و خنثي سخن مي گويد
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ما مي توانيم به مكاشفه شخصي خدا از خود . او حقيقتأ با ما شراكت و رفاقت دارد ولي نه به طور جامع و فراگير. بيان خود او را توصيف كنيم
 هم محدود زبان انساني هم آشكار مي سازد و! اعتماد كنيم ولي بايد بخاطر داشته باشيم كه خدا بزرگتر از اين مكاشفات استمقدس  كتابدر 

  !كننده است

واعظ به كار مي رود كه در /نام او به معني تشويق كننده). 27: 9؛ 37-36: 4. ك.ر(برنابا شخصيتي عمده در كتاب اعمال است  »برنابا «22: 11
: 4يد به عنوان خاص در نگاه كن! كليسا در اورشليم همچنان نسبت به ورود غيريهوديان در ايمان مسيحي ناخشنود بود.  كامأل واضح است23آيه 
26.  

 مشاهده كرد، تمامي ايشان را القدس روحنكته جالب توجه در اينجا آن است كه هنگامي كه برنابا حضور فعال فيض خدا را بواسطه  23: 11
يهوديان و كليسا . دفمند استاين امر به روشني نشانگر نياز به تالش پيوسته قوم خدا براي پايداري ه. تشويق به وفاداري و استواري در ايمان كرد

انجيل نه تنها بخشش رايگان نجات، بلكه فراخواني براي . نسبت به مضمون فرهنگ غيراخالقي ملحدان و خدانشناسان بسيار حساس بودند
خدا قومي را مي ). 15: 1.  پطرI؛ 3: 4؛ 13: 3.  تساI؛ 1: 4. ؛ افس19: 4. ؛ غال18: 3.  قرنII؛ 29-28: 8. ؛ روم48: 5متي . ك.ر(خداپرستي بود 

هدف از مسيحيت تنها رفتن به آسمان هنگام مرگ نيست، بلكه شباهت يافتن به مسيح . خواهد كه بازتاب شخصيت او براي جهان گمشده باشند
  !در زمان حال است تا اينكه سايرين نيز به مسيح ايمان آورند

: 6در اعمال ) آن هفت نفر(توصيفي كامأل مشابه با شاگردان يوناني زبان  »القدس و ايمان بوداو مردي نيكوكار و پر از روح «24: 11
  !اي كاش اين امر درمورد روزگار ما، فرهنگمان و كليسايمان نيز صادق مي بود! كليساي اولي پر از مردان اينچنيني بود. 5، 3

داللت بر اين دارد كه ) هفتادنه در ترجمه (اي مصري اين فعل در پاپيروسه »برنابا به شهر طرسوس رفت تا شائول را پيدا كند «25: 11
سالهاي ). 25: 11؛ اعمال 45، 44: 2لوقا . ك.ر(فقط لوقاست كه در عهد جديد از اين واژه استفاده مي كند . پيدا كردن شائول كار آساني نبود

 سال به طول 10الها مشخص نيست، اما در حدود چهارچوب زماني دقيق آن س.  آمده21: 1. سكوت و خاموشي ظاهرأ همان است كه در غال
  .انجاميد

 اصطالح "مسيحي"در ابتدا واژه  »شاگردان نخست در انطاكيه به مسيحي مسمي شدند ... به انطاكيه آورد ... او را «26: 11
به ) ianosپسوند (شكل گيري واژه . اين اصطالح به گونه اي شگفت آور  نادر بود. تحقيرآميز ملحدان و خدانشناسان در مورد ايمانداران بود

؛ 16: 3مرقس . ك.ر( مي خواندند "هيروديان"را ) و خاندان او(دنبال الگوي تشكيل واژه اي براي پيروان يا هواداران مي آمد؛ مثأل هيروديس 
ري تبديل به نام پيروان عيسي گرديد در عب) مسيح(اين مورد استفاده در محيط يوناني زبان نشان مي دهد كه چگونه عنوان ماشيح ). 16: 22متي 

  ).مسيحيان(
در زمينه يوناني گراي آن زمان، اين امكان نيز وجود دارد كه صاحب منصبان دولتي به منظور قايل شدن تفاوت ميان يهوديان و ايمانداران،   

  .نام مسيحي را بر ايشان گذاشته باشند

  30-27: 11كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
برخاست و با الهام روح، قحطي سخت .  يكي از آنان كه اغابوس نام داشت28.  در همين احوال چند نفر نبي از اورشليم به انطاكيه وارد شدند27 

 از اين نظر شاگردان تصميم گرفتند كه هركس به قدر 29. اين قحطي در زمان سلطنت كلوديوس قيصر اتّفاق افتاد. گيري را پيشگويي كردو دنيا
 كليساي ها را به دست برنابا و شائول سپردند تا به رهبران  آنها چنين كردند، اعانه30. اي براي ياري ايمانداران مقيم يهوديه بفرستد توانايي خود اعانه

  .اورشليم تقديم كنند



206 

  نبوت در عهد جديد: عنوان خاص
. ؛ روم21، 18: 3اعمال . ك.ر( نيست YHWHمترادف با نبوت در عهد عتيق، مورد اشاره معلمان يهود مبني بر مكاشفه الهامي از سوي  .1

 .فقط انبيا مي توانستند كالم خدا را بنويسند). 26: 16

 ).21-15: 18 .تث. ك.ر(موسي، نبي خوانده شده است   .أ 

 ).24: 3اعمال . ك.ر( ناميده شده اند "انبياي پيشين"را ]) به غير از روت[يوشع تا پادشاهان (كتابهاي تاريخي   .ب 

 ).اشعيا تا مالكي. ك.ر(انبيا جايگزين مقام كاهن اعظم به عنوان منبع اطالعات از سوي خدا هستند   .ج 

 ).21: 3. ؛ روم27، 25: 24؛ 16: 16؛ لوقا 40: 22؛ 17: 5 متي. ك.ر( است "انبيا"دومين تقسيم بندي كانون عبري   .د 

 : در عهد جديد اين مفهوم به شيوه هاي مختلف بكار رفته است .2

 )2: 1. ؛ روم14: 13؛ 13: 11؛ 12: 5؛ 23: 2متي . ك.ر(اشاره به انبياي عهد عتيق و پيام الهامي آنان   .أ 

 )انبياي عهد عتيق اصوأل با اسرائيل سخن مي گفتند(هي اشاره به رسانيدن پيام به يك فرد در عوض يك جماعت گرو  .ب 

و نيز عيسي به عنوان اعالم كنندگان پادشاه خدا ) 76: 1؛ لوقا 26: 21؛ 5: 14؛ 9: 11متي . ك.ر(اشاره به يحياي تعميد دهنده   .ج 
ياي عهد عتيق باالتر است عيسي مدعي بود كه از انب). 19: 24؛ 33: 13؛ 16: 7؛ 24: 4؛ لوقا 46، 11: 21؛ 57: 13متي . ك.ر(
 ).26: 7؛ لوقا 41: 12؛ 9: 11متي . ك.ر(

 ساير انبياي عهد جديد  .د 

 )خاطرات مريم(ابتداي زندگي عيسي چنانكه در انجيل لوقا به ثبت رسيده است  )١

 )42-41: 1لوقا . ك.ر(اليزابت   )أ 
 )79-67: 1لوقا . ك.ر(زكريا   )ب 
 )35-25: 2لوقا . ك.ر(شمعون   )ج 
 )36: 2لوقا . ك.ر(حنّا   )د 

 )51: 11قيافا، يوحنا . ك.ر(پيشگوييهاي كنايه آميز  )٢

 )11: 4. ؛ افس29-28: 12.  قرنIفهرستهاي عطاياي بياني در (اشاره به كسي كه انجيل را اعالم مي كند   .ه 

؛ 2: 13؛ 29-28و 10: 12.  قرنI؛ 6: 12. ؛ روم32: 15؛ 1: 13؛ اعمال 34: 23متي . ك.ر(اشاره به عطايي ماندگار در كليسا   .و 
 ).5-4: 11.  قرنI؛ 9: 21؛ 17: 2؛ اعمال 36: 2لوقا . ك.ر(گاهي از اوقات مي تواند اشاره به زنان باشد ). 11: 4. افس

 )19، 18، 10، 7: 22؛ 3: 1. مكا. ك.ر(مكاشفه ) مكاشفه اي(اشاره به كتاب آپوكاليپتيك   .ز 

 انبياي عهد جديد.  .3

اين عبارت بخاطر ). باشندمقدس  كتابيعني نمي توانند نويسنده (ئه نمي دهند آنها مانند انبياي عهد عتيق، مكاشفه الهامي ارا  .أ 
؛ 10: 6؛ 23: 3؛ 23: 1. ؛ غال22: 14؛ 8: 13؛ 7: 6در كتابهاي اعمال ) در معناي تكميل بودن انجيل ("ايمان"مورد استفاده كلمه 

 . امكان پذير است3،20؛ يهودا27: 1. فيل

؛ 20: 2. ؛ افس33-29، 5-1: 14؛ 28: 12.  قرنI؛ 10: 21؛ 32: 15؛ 1: 13. ك.ر(ره شده است چند بار در عهد جديد به انبيا اشا »انبيا «27: 11
 از پيش گفتن 17: 2 و اعمال 14.  قرنIاين امر همواره مشخص نيست كه كاركرد آنان در اصل پيشگويي، مانند اينجا، بوده يا مانند ). 10: 4
  ).10: 4؛ 20: 2. ؛ افس33-29، 5-1: 14؛ 28: 12.  قرنI؛ 32: 15؛ 6: 13. ك.ر(است ) موعظه و نصيحت و تشويق(

به انبيا در عهد عتيق به عنوان سخنگويان خدا، نگريسته مي شد كه مكاشفه او را تشريح مي كردند؛ اما انبياي عهد جديد واسطه هاي   
عطاي . افراد وابسته به رسوالن تشكيل مي دادنداين امر مختص نويسندگان عهد جديد است كه اكثرشان را رسوالن يا . مكاشفه الهي نيستند

  ).20 و 3يهودا . ك.ر(دوران مكاشفه الهامي پايان يافته است . نبوت در عهد جديد بايد محدود گردد
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.  مي توان به روشني اين مفهوم را دريافت"آن ايماني كه يك بار به مقدسين سپرده شد"3از جمله مورد استفاده در يهودا   
د بر بخشش تأكي.   سپرده شده، اشاره دارد به حقايق، آموزه ها، مفاهيم و تعاليم جهان بيني مسيحيت")و براي هميشه(يك بار "ايماني 

يكباره آن اساس كتاب مقدسي براي محدوديت الهياتي الهام به نويسندگان عهد جديد است و اجازه نمي دهد ساير نوشته هاي بعدي، 
در عهد جديد مناطق خاكستري، نامشخص و مبهم زيادي وجود دارد، ولي ايمانداران بواسطه ايمان تصريح مي . مكاشفه اي قلمداد شوند

 "مثلث الهامي"اين مفهوم در آنچه .  بوده با وضوح كافي در عهد جديد آمده است"ضروري"نچه براي ايمان و رفتار كنند كه هر آ
  :خوانده مي شود، مشخص گرديده است

 )مكاشفه(مكان آشكار كرده است -خدا خود را در تاريخ زمان .١

 )الهام(كرده است مشخصي را براي ثبت و تشريح اعمال خود انتخاب ) انسانهاي(او نويسندگان  .٢

 نه به طور قطعي و نهايي بلكه به -بگشايدها  او روح قدوس خود را عطا كرده است تا ذهنها و دلهاي انسانها را براي درك اين نوشته .٣
 )روشنگري(گونه اي كافي براي نجات و زندگي مسيحي موثر 

نوشته ها، روياها و مكاشفات معتبر ديگر . مي گردددس مق كتابنكته مورد نظر در اينجا آن است كه الهام، محدود به نويسندگان 
  .ما تمامي حقيقت مورد نيازمان را براي پاسخ مناسب به خدا در اختيار داريم. مشخص و معين استمقدس  كتابكانون . وجود ندارد

ق ميان ايمانداران خداپرست در مقابل عدم توافمقدس  كتاباين حقيقت را مي توان به بهترين شكل در توافق ميان نويسندگان   
  .داشتند، نيستمقدس  كتابهيچ نويسنده يا سخنگوي معاصري داراي سطح رهبري الهي كه نويسندگان . و صميمي مشاهده كرد

 :انبياي عهد جديد از برخي جهات همانند انبياي عهد عتيق هستند  .ب 

 )23: 20؛ ساير انبياي گمنام، اعمال 11- 10: 21؛ 28-27: 11؛ آغابوس، اعمال 22: 27پولس، اع . ك.ر(پيشگويي وقايع آينده  )١

 )28- 25: 28؛ 11: 13پولس، اعمال . ك.ر(اعالم داوري  )٢

 )11: 21آغابوس، اعمال . ك.ر(اعمال نمادين كه به طور زنده واقعه اي را به تصوير مي كشد  )٣

، اما تمركز اصلي )11-10: 21؛ 23: 20؛ 28-27: 11اعمال . ك.ر(آنها حقايق انجيل را گاهي به شيوه پيشگويي اعالم مي كنند   .ج 
 ).39، 24: 14. ك.ر( قرنتيان اساسأ مراوده انجيل است Iنبوت در . شان بر اين كار نيست

 براي آشكار ساختن كاربردهاي معاصر و عملي از حقيقت خدا در هر وضعيت، فرهنگ و دوره القدس روحآنان ابزار معاصر   .د 
 ).3: 14.  قرنI. ك.ر(زماني جديد هستند 

، 24، 22، 6، 5، 4، 3، 1: 14؛ 29: 13؛ 29، 28: 12؛ 5-4: 11.  قرنI. ك.ر(آنان در كليساهاي اوليه كه پولس بنا نهاد فعال بودند   .ه 
كه در اواخر قرن اول يا قرن دوم ميالدي با تاريخ  (ديداكهو در كتاب ) 20: 5.  تساI؛ 11: 4؛ 5: 3؛ 20: 2. ؛ افس39، 37، 32، 31، 29
 .و مونتانيزم قرون دوم و سوم ميالدي در شمال آفريقا، بديشان اشاره شده است) خص، نگاشته شدنامش

 آيا عطاياي عهد جديد متوقف شده اند؟ .4

آيا منظور از بخشش عطايا، . روشن سازي موضوع تعيين هدف از عطايا، ما را ياري مي دهد. پاسخ به اين پرسش كار دشواري است  .ب 
 يل بوده يا آنها شيوه هاي ماندني براي كليسا در خدمت به اعضاي خود و جهان گمگشته هستند؟تأييد موعظه اوليه انج

آيا شخص به منظور پاسخ به اين پرسش به تاريخ كليسا نگاه مي كند يا مرجع او فقط عهد جديد است؟ در عهد جديد هيچگونه   .ج 
 به اين موضوع 13-8: 13.  قرنIمي كوشند تا با استفاده از كساني كه . اظهاري مبني بر موقتي بودن عطاياي روحاني وجود ندارد

 . بپردازند، نيت نويسنده اين متن را مورد سوءاستفاده قرار مي دهند كه اثبات مي كند هرچيزي به غير از محبت از بين رفتني است

داران بايد تصديق كنند كه عطايا وسوسه مي شوم كه بگويم از آنجايي كه عهد جديد و نه تاريخ كليسا، مرجع اصلي است، ايمان  .د 
برخي از متنهاي بسيار روشن، ديگر . با اين وجود، اعتقاد من بر اين است كه فرهنگ ما بر تفسيرمان اثرگذار است. ادامه دارند

 چرا تأثيرگذار است، اگر فرهنگ بر متون). بوسه مقدس، روسري پوشيدن زنان، كليساهاي خانگي، و غيره: مثل(كاربردي ندارند 
  تاريخ كليسا نباشد؟
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 هستند و سايرين "توقف عطايا"برخي از ايمانداران مدافع .نمي توان به گونه اي مشخص به آن پاسخ داددر واقع اين پرسشي است كه  .ه
عهد . در اين زمينه نيز مانند بسياري از مسائل تفسيري ديگر، كليد اصلي قلب ايماندار است.  مي باشند"عدم توقف عطايا"مدافع 

ها  تاريخ هستند و كدام متن/انيم تصميم بگيريم كدام متون متأثر از فرهنگمشكل اين است كه بتو. جديد دوپهلو و فرهنگي است
). Fee and Stuart’s How to Read the Bible for All its Worth, pp. 14-19 and 69-77. ك.ر(جاوداني اند 

چگونگي . ن كننده است، تعيي10-8. قرنI و 13: 15-1: 14. اينجاست كه مباحثات مربوط به آزادي و احساس مسئوليت در روم
 :پاسخگويي ما به اين پرسش از دو نظر اهميت دارد

 .خدا به قلب و به نيتهاي ما مي نگرد. هر ايماندار مي بايست در ايمان و در پرتو نوري كه در اختيار دارد، سلوك كند  )أ 

ميان مرزهاي كتاب مقدسي بايد در . هر ايماندار بايد به ساير ايمانداران اجازه بدهد تا در درك ايماني خود سلوك كند  )ب 
 .خدا از ما مي خواهد كه همديگر را همان گونه محبت كنيم كه او ما را محبت مي كند. مدارا و تحمل نيز وجود داشته باشد

ارتباط با خدا كه . در جمع بندي اين موضوع بايد اظهار كرد كه مسيحيت يك زندگي ايماني و محبتانه است، نه يك الهيان كامل  .و 
  .ير زيادي بر ارتباط ما با سايرين دارد، داراي اهميت بيشتري از هر گونه اطالعات تعيين كننده يا كامليت عقيدتي استتأث

؛ 31، 6: 17. ك.ر(اين عبارت جغرافيايي اشاره به امپراتوري روم دارد  »كلوديوس ... قحطي شديد در تمامي ربع مسكون «28: 11
چند قحطي شديد در دوره سلطنت . او در پي كاليگوال، امپراتور شد و جانشينش نرون بود. سلطنت كرد.  م54-41كلوديوس در ). 5: 24؛ 27 :19

، شديدترين قحطي در Antiq. 20.5.2بنابر اظهار يوسفوس در كتاب ). Suetonius, Life of Caludius 18: 2. ك.ر(او رخ داد 
  .رخ داد. م 48- 44فلسطين حدودأ در 

اين يكي از راهبردهاي اصلي كليساهاي  »بفرستد ...شاگردان مصمم آن شدند هر يك برحسب مقدور خود، اعانتي  «29: 11
راهبرد مزبور، الگويي در كليساهاي بنا شده توسط پولس . غيريهودي بود تا شراكت خود را با كليساي خواهر خود در اورشليم تقويت بخشد

  ).10: 2. ؛ غال9-8.  قرنII؛ 4-1: 16.  قرنI؛ 28- 2: 15. ؛ روم17: 24. ك.ر(گرديد 

كليساست )  مترجم-مشايخ آمده است: در ترجمه انگليسي(اين نخستين اشاره به كشيشان  »نزد كشيشان روانه نمودند ...آن را  «30: 11
اعمال . ك.ر ("شبانان" و "اسقفان"، "ناظران"ادف است با  متر"مشايخ"واژه ). 18: 21؛ 17: 20؛ 4: 16؛ 23، 22، 6، 4، 2: 15؛ 23: 14. ك.ر(

زمينه اي از ) episkopos( داراي زمينه قبيله اي در عهد عتيق است، در حاليكه ناظر )presbuteros(واژه شيخ ). 7، 5: 1 و تيطس 28، 17: 20
بخشهاي ). 23، 22، 6، 2: 15. ك.ر(ن در كليساي اورشليم ظاهرأ اين واژه اشاره دارد به گروه مشخصي از رهبرا. شهرداري دولتي يوناني دارد

  .بيشتري يهودي عهد جديد مانند يعقوب و عبرانيان همچنان از درك يهودي پيرتر، رهبران محلي استفاده مي كند تا شبانان

 يا منظور شوراي اورشليم مي   همين ديدار است10، 2: 2بحث زيادي در اين مورد كه آيا ديدار مورد اشاره در غال  »برنابا و شائول« 
  .ما از زندگي و خدمات اوليه پولس مطلب بسيار اندكي مي دانيم.  ثبت شده است15باشد كه در اعمال 

  
  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 

ما بايد در پرتو نوري كه هر يك از . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما         كتاب حاضر،  يك تفسير 
  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
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اينها . فكر كنيد        پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب ت
  .به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

 چرا پذيرش مسيح توسط غير يهوديان، مشكالت الهياتي بوجود مي آورد؟ .١

 ؟)21: 20؛ 19، 16: 3؛ اعمال 15: 1مرقس (يا يكي از مقتضيات عهد مي باشد ) 18آيه (آيا توبه بخشش خداست  .٢

 رفت؟) پولس(ا برنابا به جستجوي شائول چر .٣



210 

  12كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
 كشتن يعقوب و
  بازداشت پطرس

آزار و شكنجه   آزار هيروديس بر كليسا
  اغريپاس هيروديس

 بازداشت پطرس و  آزار و شكنجه بيشتر
  آساآزادي معجزه

12 :1-5  12 :1-5  12 :1-5  12 :1-5  12 :1-5  
 از آزاد شدن پطرس    آزادي پطرس از زندان  آزاد شدن پطرس

  زندان
  

12 :6-17  12 :6-19  12 :6-11  
  

12 :12 -17  

12 :6-10  
12 :11  
12: 12 -15  
12 :16 -17  

12 :6-11  
  

12 :12 -17  
  

  الف19- 18: 12  19- 18: 12    19- 18: 12
  ب19: 12

12 :18 -19  

درگذشت 
  هيروديس

مرگ ناگهاني 
  هيروديس

مرگ هيروديس 
  آغريپاس

   آزارگردرگذشت  درگذشت هيروديس

12 :20 -23  12 :20 -24  12 :20 -23  12 :20  
12 :21 -23  

12 :20 -23  

برنابا و شائول در   انتصاب برنابا و شائول  
  قبرس

 بازگشت برنابا و  
  شائول به انطاكيه

    )12 :24-13 :12(      
  12 :25 -13 :3    12 :25  12 :25  

  
  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 

  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 

نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . ام برداريمپيشارويمان قرار دارد، گ
  .بيندازيدمقدس  كتاب

. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد
هر پاراگراف يك و تنها . ندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشدپاراگراف ب

  .يك موضوع اصلي دارد
 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4
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  بينش هايي از مضمون متن
  ).  مراجعه كنيدAntiquities of the Jewsيمه فالويوس يوسفوس در كتاب براي اطالعات بيشتر به ضم(دودمان هيروديس كبير   
  هيروديس كبير .١

 .)م. ق4- 37(پادشاه يهوديه   .أ 

 5: 1؛ لوقا 19-1: 2متي   .ب 

 پسران او .٢

 )پسر ماريان شمعون(هيروديس فيليپ   .أ 

 شوهر هيروديا )١

 .) م34 -.م.ق4(تيترارك ايتوريه  )٢

 17: 6؛ مرقس 3: 14متي  )٣

 )ئوپاتراپسر كل(هيرويس فيليپ   .ب 

 .) م34-. م. ق4(تيترارك منطقه شمال و غرب درياي جليل  )١

 1: 3لوقا  )٢

 هيروديس آنتيپاس  .ج 

 .) م39 –. م. ق4(تيترارك جليل و پيريه  )١

 يحياي تعميد دهنده را اعدام كرد )٢

 1: 13؛ 27: 4؛ اعمال 15، 12-6: 23؛ 31: 13؛ 9-7: 9؛ 19: 3؛ لوقا 29، 14: 6؛ مرقس 12-1: 14متي  )٣

  هيروديس واليآركالئوس،  .د 

 .) م6 –. م.ق4(حاكم يهوديه، سامره و ايدوميه  )١

 22: 2متي  )٢

 )پسر ماريامن(آريستوبولُس   .ه 

 تنها پسر او هيروديس اغريپاس اول بود )١

 .) م44-41(حاكم تمامي فلسطين بود  )٢

 يعقوب را به قتل رسانيد و پطرس را به زندان انداخت )٣

 35: 23؛ 24-1: 12اعمال  )۴

 .) م70-50(س دوم، تيترارك قلمرو شمالي بود پسر او هيروديس اغريپا  )أ 

 دخترش برنيكي بود  )ب 

 همسر برادرش شد )١(

 32: 26-13: 25اعمال  )٢(

 دختر او دروسال بود  )ج 

 همسر فليكس )١(

 24: 24اعمال  )٢(
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  مطالعه عبارات و واژگان

  

در روم بزرگ شد . حكومت كرد.  م44-37او بر مناطق گوناگون فلسطين از سال . اشاره به هيروديس اغريپاس اول است »هيروديس «1: 12
يهوديان با ميل و رغبت هيروديس . و يكي از دوستان گايوس، جانشين امپراتور تيبريوس گرديد كه بعدها به نام امپراتور كاليگوال ناميده مي شد

او پيرو . بود) پرست يهوديميهن (مكابي /يك شاهزاده  از خاندان هسموني) ماريامن(را به عنوان يك رهبر پذيرفتند زيرا مادربزرگ او 
 Antiq. 19.7.3; 19.8.2بحث كامل در مورد اين هيروديس را مي توان در كتاب ). البته به احتمالي به داليل سياسي(سرسخت يهوديت بود 

  .نوشته يوسفوس، مطالعه كرد

 . نگاه كنيد11: 5به يادداشت كامل در  »كليسا« 

رهبران روم نيز ). 11، 3آيات . ك.ر(ظور افزايش پشتيباني و موافقت رهبري يهود انجام داد هيروديس اين كار را به من »شكنجه و آزار« 
  ).9: 25؛ 27: 24. ك.ر(همين كار را مي كردند 

. است براي بدرفتاري هفتاداين واژه اي رايج در ترجمه ). 10: 18؛ 2: 14؛ 1: 12؛ 19، 6: 7. ك.ر(لوقا از اين واژه چند بار استفاده مي كند   
  . گرفته استهفتادواژگان لوقا تأثير زيادي از ترجمه 

). 54، 28: 9؛ 51: 8؛ 14: 6؛ 10: 5لوقا . ك.ر(اشاره به يعقوب رسول، برادر يوحنا است  »يعقوب، برادر يوحنا را به شمشير كشت «2: 12
دليل درگذشت يعقوب و زنده ). 28: 9؛ لوقا 33: 14؛ 2: 9؛ 27: 5؛ مرقس 37؛ 26؛ 1: 17متي . ك.ر(او يكي از شاگردان صميمي با عيسي بود 

سربريدن با شمشير يكي از روشهاي معمول مجازاتهاي سنگين شهروندان رومي بود، ولي ظاهرأ از نظر . ماندن پطرس يكي از اسرار خداست
  .يهوديان بسيار مكروه و نفرت انگيز بود

-15: 1. ك.ر(نيازي براي جايگزين كردن يعقوب مانند جايگزيني يهودا نمي بيند جالب است كه در اين برهه از زمان، كليساي اوليه   
  ).26-15: 1. ك.ر(داليل اين موضوع روشن نيست ولي احتماأل خيانت يهودا دليل جايگزيني وي بود، نه مرگش ). 20

. ك.ر(اي اورشليم را رسول مي خواند شايد برخي چنين استدالل كنند كه هنگامي كه پولس، يعقوب برادر ناتني عيسي و رهبر كليس  
اين مسئله مربوط مي شود به جايگاه رسمي دوازده شاگرد اوليه عيسي در برابر ادامه يافتن . در واقع اشاره به جايگزيني مي نمايد) 19: 1. غال

  ).11: 4. افس. ك.ر(عطاي رسالت 

  .مسيحيان از آزار و شكنجه در امان نمي مانند). 18: 5؛ 3: 4. ك.ر(اين سومين دستگيري پطرس است  »دستگير نمود ... پطرس را «3: 12

: 12. خرو. ك.ر(همراه با عيد فطير است كه هشت روز به طول مي انجاميد ) 4آيه . ك.ر(اشاره به عيد فصح  »در روزهاي عيد فطير« 
 ماه نيسان برگزار مي شد كه بسته به 21- 14 در روزهاي اين جشن. هر دو عيد جشن رهايي اسرائيل از اسارت مصر بود). 1: 22؛ لوقا 15: 23؛ 18

  .تقويم قمري يهود، در حوالي ماههاي مارس و آوريل است

  5-1: 12كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 و چون ديد 3. را به شمشير كشت و يعقوب برادر يوحنا 2اي از اعضاي كليسا پرداخت   در همان موقع هيروديس پادشاه به شكنجه و آزار عده1 

 پس پطرس را 4. اين كار در روزهاي عيد فطير اتّفاق افتاد. يهوديان از اين كار خوششان آمد، قدم فراتر گذاشت و پطرس را هم دستگير نمود
 فصح او را تحويل قوم يهود زيرا هيروديس قصد داشت بعد از عيد. گرفته به زندان انداخت و چهار دسته چهار نفري را به نگهباني او گماشت

  .كردكه پطرس در زندان بود، كليسا صميمانه براي او به درگاه خدا دعا مي درحالي5.بدهد



213 

  دعاي شفاعتي: عنوان خاص
   مقدمه. 1

  اهميت دعا بخاطر نمونه عيسي است  .أ 
 46-29: 22؛ 29: 9؛ 12: 6؛ 21: 3؛ لوقا 35: 1دعاي شخصي، مرقس  .١

 46: 19؛ لوقا 17: 11؛ مرقس 13: 21پاك كردن معبد، متي  .٢

 4-2: 11؛ لوقا 13-5: 6دعاي نمونه، متي  .٣

دعا عملي كردن ايمان مان به يك خداي با شخصيت و مراقب است كه حضور دارد، مشتاق است و قادر به عمل كردن براي ما و براي   .ب 
 .ديگران مي باشد

 )2: 4يعقوب . ك.ر(اساس دعاي فرزندان عمل كند بر ها  خدا خود را شخصأ محدود نموده تا در بسياري از زمينه  .ج 

 .هدف اصلي دعا، مشاركت و گذراندن وقت با خداي تثليث است  .د 

ما مي توانيم يك بار با ايمان دعا كنيم يا بارها و بارها با . منظور از دعا هر چيز يا هر كسي است كه مربوط به ايمانداران مي گردد  .ه 
 .يمبازگشت اين نگراني و تشويش دعا نماي

 دعا مي تواند شامل چند عنصر باشد  .و 

 پرستش و ستايش خداي تثليث .١

 شكرگزاري از خدا بخاطر حضور، شراكت و تداركات الهي اش .٢

 اعتراف به گناهان گذشته و حال مان .٣

 درخواست نيازها و آرزوهايي كه ضرورتشان را احساس مي كنيم .۴

  مي بريمشفاعت در هنگامي كه نيازهاي ديگران را به حضور پدر آسماني .۵

خدا كساني را كه ما برايشان دعا مي كنيم بسيار بيشتر از ما دوست مي دارد اما دعاهاي ما اغلب تأثيري . دعاي شفاعتي يك راز است  .ز 
 .در تغيير وضعيت، پاسخ الهي يا اصل نياز مورد نظر چه در خودمان و چه بر ديگران مي گذارد

   مطالب كتاب مقدسي. 2
 عهد عتيق  .أ 

  دعاي شفاعتيچند نمونه از .١

  به بعد22: 18. درخواست ابراهيم براي سدوم، پيد  )أ 

 دعاهاي موسي براي اسرائيل  )ب 

 23-22: 5 خروج  )١(

 5: 5 تثنيه  )٢(

   به بعد25، 18: 9 تثنيه  )٣(

اين تعداد نمايانگر . به معني چهار دسته سربازان روزي چهار مرتبه كه مي شود شانزده سرباز در روز »چهار دسته رباعي سپاهيان «4: 12
  ).19: 5. ك.ر(طرس است توجه هيروديس به فرار احتمالي پ

! ، اما از جواب خدا متعجب مي گردد)12آيه . ك.ر(كليسا دعا مي كند  »كليسا صميمانه براي او به درگاه خدا دعا مي كرد «5: 12
  ).22: 1. طرپ1. ك.ر(اين واژه فقط سه بار در عهد جديد به كار رفته است ). 44: 22لوقا . ك.ر( يك قيد بسيار قوي است "با حرارت/صميمانه"
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 دعاي سموئيل براي اسرائيل  )ج

)١(   I 9-8، 6-5: 7 سموئيل 

)٢(  I 23- 16: 12 سموئيل 

)٣(  I 11: 15 سموئيل 

 18-16 :12سموئيل IIدعاي داود براي فرزندش،   )د 

 16: 59خدا در جستجوي شفاعت كنندگان است، اشعيا  .٢

  گناه دانسته و اعتراف نشده يا ديدگاه ناتوبه كار بر دعاي ما تأثير مي گذارد .٣

 1: 66مزمور   )أ 

 9: 28امثال   )ب 

 7: 64؛ 2-1: 59اشعيا   )ج 

 عهد جديد  . ب

 القدس روحخدمت شفاعت خداي پسر و  .١

 عيسي  )أ 

 34: 8 روميان  )١(

 25: 7 عبرانيان  )٢(

)٣(  I1: 2  يوحنا 

 27-26: 8، روميان القدس روح  )ب 

 خدمت شفاعتي پولس .٢

 دعا براي يهوديان  )ج 

  به بعد1: 9 روميان  )١(

 1: 10 روميان  )٢(

 دعا براي كليساها  )د 

 9: 1 روميان  )١(

 16: 1 افسسيان  )٢(

 9، 4- 3: 1 فيليپيان  )٣(

 9، 3: 1 كولسيان  )۴(

)۵(  I 3- 2: 1 تسالونيكيان 

)۶(  II 11: 1 تسالونيكيان 

)٧(  II 3: 1 تيموتائوس 

 4ه  فيلمون آي )٨(

 پولس از كليساها درخواست دعا براي خودش مي كرد  )ه 

 30: 15 روميان  )١(

)٢(  II 11: 1 قرنتيان 

 6:19 افسسيان )٣(
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 4:3 كولسيان )٣(

)۴(  I25: 5نيكيان  تسالو 

)۵(  II 1: 3 تسالونيكيان 

 خدمت شفاعت كليسا .٣

 دعا براي يكديگر  )أ 

 18: 6 افسسيان  )١(

)٢(  I 1: 2 تيموتائوس 

 16: 5 يعقوب  )٣(

 درخواست دعا براي گروههاي بخصوص  )ب 

 44: 5 دشمنان ما، متي  )١(

 18: 13 خادمان مسيحي ، عبرانيان  )٢(

 2: 2 تيموتائوس I حاكمان،  )٣(

 16-13: 5 بيماران، يعقوب  )۴(

 16: 5 يوحنا Iكه لغزش خورده اند،  كساني  )۵(

 1: 2 تيموتائوس Iدعا براي همه مردم،   )ج 

 موانع جواب يافتن دعا .3

 القدس روحارتباط ما با مسيح و با   .أ 

 7: 15ماندن در او، يوحنا  )١

 24-23: 16؛ 16: 15؛ 14، 13: 14در نام او، يوحنا  )٢

 20؛ يهودا 18: 6در روح، افسسيان  )٣

 15-14: 5؛ 22: 3 يوحنا I؛ 10: 6مطابق اراده خدا، متي  )۴

 نيتها  .ب 

 7-6: 1؛ يعقوب 22: 21بدون دودلي، متي  )١

 14-9: 18فروتني و توبه، لوقا  )٢

 3: 4خواستن با نيت بد، يعقوب  )٣

 3-2: 4خودخواهي، يعقوب  )۴

 جنبه هاي ديگر  .ج 

 پايداري )١

 8-1: 18لوقا   )أ 

 2: 4كولسيان   )ب 

 16: 5يعقوب   )ج 

 خواستن با پشتكار )٢

 8-7: 7متي   )أ 

 13-11:5لوقا  )ب 
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 1:5يعقوب  )ج 
 7: 3.  پطرIنفاق و ناسازگاري در خانه،  )٣

 آزادي از گناه معلوم )۴

 18: 66مزمور   )أ 

 9: 28امثال   )ب 

 2-1: 59اشعيا   )ج 

 7: 64اشعيا   )د 

 نتيجه گيري الهياتي .4

 !چه وظيفه و مسئوليتي! چه موقعيتي! چه افتخاري  .أ 

 .خداي پدر مشتاقانه منتظر است.  هدايتگر ماستالقدس روح. عيسي نمونه ماست  .ب 

 .واند شما، خانواده تان، دوستانتان و جهان را تغيير بدهددعا مي ت  .ج

  

  

  ).18، 10، 8، 7، 6، 5، 4، 3آيات . ك.ر(نوشته هاي يوحنا مشخصه زماني دارد  »...در شبي كه «6: 12

چنان است كه گويي آنها منتظر تالشي براي آزادسازي وي . اين آيه نشان دهنده غيرممكن بودن فرار پطرس است »بين دو سرباز« 
 ).19: 5. ك.ر(بودند 

  17-6: 12كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
خواست پطرس را به دادگاه بياورد پطرس در زندان بين دو سرباز با دو زنجير بسته شده و به    يك شب، قبل از آن روزي كه هيروديس مي6 

فرشته به پهلوي .  ناگاه فرشتة خداوند در كنار پطرس ايستاد و نوري در آن اتاق تابيد7. دادند  در زندان پاس ميخواب رفته بود و نگهبانان جلوي
كمر خود را ببند و كفشهايت را « فرشته به او فرمود، 8. فوراً زنجيرها از دستهايش به زمين افتاد» .زود برخيز«: پطرس زد و او را بيدار كرد و گفت

كرد آنچه   پس به دنبال او رفت و هيچ فكر نمي9» .ردايت را به خودت بپيچ و به دنبال من بيا«: سپس فرشته به او گفت. ن كردو او چنا» بپوش
 وقتي از پاسگاههاي اول و دوم گذشتند به دري آهني كه 10. بيند كرد اين وقايع را در رؤيا مي او گمان مي. داد، حقيقت داشته باشد فرشته انجام مي

 11. گذشتند كه ناگهان فرشته ناپديد شد اي مي آنها بيرون رفتند، از كوچه. در خود به خود به روي آنان باز شد. شد رسيدند ف شهر باز ميبه طر
 حاال ديگر يقين دارم، كه خداوند فرشتة خود را فرستاده است كه مرا از دست هيروديس و از آنچه يهوديان انتظار آن«: پطرس به خود آمد و گفت

. كه به موضوع پي برد به خانة مريم مادر يوحنا ملقّب به مرقس، كه عدة زيادي در آنجا براي دعا گرد آمده بودند رفت  همين12» .را داشتند برهاند
ر را باز كند، از كه صداي پطرس را شناخت، به عوض اينكه د  اما وقتي14.  وقتي در خانه را كوبيد، خدمتكاري به نام رودا آمد تا در را باز كند13

اما او اصرار داشت كه راست » اي؟ مگر ديوانه شده«:  آنها به او گفتند15. فرط شادي برگشت تا مژده دهد، كه پطرس بيرون در ايستاده است
ديدند، غرق تعجب زد و وقتي در را باز كردند و او را   اما پطرس پشت سر هم در مي16» .پس حتماً فرشتة محافظ اوست«: سپس گفتند. گويد مي

:  پطرس به آنها اشاره كرد تا ساكت شوند و براي ايشان شرح داد كه چگونه خداوند او را از زندان نجات داده است و در آخر گفت17. شدند
  .آنگاه ايشان را ترك كرد و به جايي ديگر رفت».يعقوب و ايمانداران را از اين امور باخبر كنيد«
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، 7، 3: 10؛ 26: 8؛ 53، 38، 35، 30: 7؛ 19: 5. ك.ر(تبادل مداخالت ماوراءطبيعي فرشته خداوند  »ايستاد...  ه فرشته خداوندناگا «7: 12
 از راه مكاشفه سخن مي گويد القدس روحظاهرأ . در سراسر كتاب اعمال، امري غيرمعمول است) 19: 10؛ 39، 29: 8. ك.ر (القدس روحو ) 22

مشابه (مشاهده تركيب طبيعي و ماوراءطبيعي در اين روايت، جالب توجه است . فيزيكي در قابل رويت ظاهر مي شوداما فرشته به صورت 
 ).بالهاي خروج

 چرا فرشته عجله داشت؟ آيا او مسلط بر اوضاع نبود؟. فعل امري معلوم نامعين كه نشانگر اضطرار است »زود برخيز« 

 .هر دو فعل امري مياني نامعين هستند »پوشكمر خود را ببند و كفشهايت را ب «8: 12

فرشته به راستي . فعل امري مياني نامعين كه پس از آن فعل امري حال معلوم آمده است »ردايت را به خود بپيچ و به دنبال من بيا« 
  !حتمأ فرشته دستپاچه اي بوده! براي انجام اين كار عجله داشت

  ).15: 11؛ 19، 17: 10؛ 12-11آيه . ك.ر(است يا حقيقت دارد پطرس مطمئن نبود كه آيا اين يك روي 9: 12

ناگهان پطرس به ). 17: 15لوقا . ك.ر(لوقا از همين عبارت براي توصيف پسر گمشده استفاده مي كند  »پطرس به خود آمد «11: 12
  ).12آيه . ك.ر(حقيقت اين تجربه و عواقبش پي برد 

  :در اناجيل به چند مريم اشاره شده است. ج بودمريم نامي بسيار راي »خانه مريم «12: 12
 )27: 1لوقا . ك.ر(مادر عيسي  .١

 )10: 24؛ 2: 8لوقا . ك.ر(مريم مجدليه، شاگردي از جليل  .٢

 )10: 24لوقا . ك.ر(مادر يعقوب و يوحنا  .٣

 )42، 39: 10لوقا . ك.ر(خواهر مارتا و ايلعازر  .۴

 )25: 19يوحنا . ك.ر(همسر كلئوپاس  .۵

 )در اينجا (مادر يوحنا مرقس .۶

: 12اعمال . ك.ر(كليساي اوليه در اين منزل خانوادگي در اورشليم جلسه برپا مي كرد . اشاره به مادر يوحنا مرقس است »مادر يوحنا« 
  . استالقدس روحاين همان مكان سه مرتبه ظهور خداوند پس از قيام و نيز مكان نزول ). 12

را همراهي مي ) 10: 4. كول. ك.ر(، پولس و پسرعمويش برنابا )13: 13-25: 12عمال ا. ك.ر(يوحنا مرقس، در نخستين سفر بشارتي   
برنابا در نظر داشت كه او را در دومين سفر بشارتي نيز ). 38: 15اعمال . ك.ر(بنا به داليلي او گروه را ترك گفت و به خانه بازگشت . كرد

برنابا يوحنامرقس را به قبرس برد . اين امر منجر به جدايي پولس و برنابا گرديد). 41-36: 15اعمال . ك.ر(همراه ببرد، ولي پولس نپذيرفت 
و باز هم ) 10: 4. كول. ك.ر(بعدها، هنگامي كه پولس در زندان بود، به گونه اي مثبت از يوحنا مرقس ياد مي كند ). 39: 15اعمال . ك.ر(

.  تيمII. ك.ر(ود، درست پيش از مرگش، ديگربار به يوحنامرقس اشاره مي كند مدتي بعد در هنگامي كه پولس براي دومين بار در زندان روم ب
4 :11.(  

 Eccl. His. 3:39:12اوسبيوس در كتاب ). 13: 5.  پطرI. ك.ر(ظاهرأ يوحنا مرقس يكي از اعضاي گروه بشارتي پطرس گرديد   
  :روايت جالب توجهي از پيوند ميان يوحنا مرقس و پطرس ارائه مي دهد
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كتاب خود پاپياس، روايتهايي از گفته هاي خداوند ارائه مي دهد كه از آريستيون برگرفته شده يا مستقيمأ از يوحنا شيخ سرپرست در "  
هم اكنون پس از آوردن اين روايتها در نظر پژوهشگران، مي بايد با عباراتي كه نقل قول از اوست به . شنيده است) presbyter John(كليسا 

  : اطالعات كه درباره مرقس، نويسنده انجيل، ارائه مي كند، ادامه دهمهمراه پاره اي
و ها  مرقس، مترجم پطرس، به دقت ولي نه به ترتيب تمامي آنچه را كه او از گفته": عادت داشت بگويد) presbyter(شيخ كليسا   

د و از پيروان او محسوب نمي شد، اما بعدها، چنانكه گفتم، زيرا او خود سخنان خداوند را نشنيده بو. كرده هاي خداوند به ياد مي آورد، نگاشت
پطرس معموأل تعليم خود را بر وفق هر مناسبت، بدون ترتيبي نظام مند از سخنان خداوند عرضه مي داشت، به اين . از شاگردان پطرس گرديد

او فقط يك هدف را دنبال مي كرد . رشته تحرير درمي آوردترتيب مرقس نيز كامأل به طور موجه برخي از چيزهايي را كه او به ياد مي آورد، به 
  ).152. ص ("و آن اينكه هيچ يك از شنيده هايش را از قلم نيندازد و به هيچ وجه درباره آن اظهار نادرستي نكند

و اين چيزها ": ، مي گويدAgainst Heresies 5: 33: 4آيرنيوس در .  اشاره مي كند"يوحناي شيخ"پاپياس در اين نقل قول به   
اين امر داللت بر آن دارد كه پاپياس آن را از يوحناي رسول شنيده . "شهادتي هستند در نوشته پاپياس، شنيده هاي يوحنا و همراهي پليكارپ

  .است

شكلهاي دستوري اين واژگان نشانگر آن است كه منظور كليسا از اين گردهم  »عده زيادي در آنجا براي دعا گرد آمده بودند« 
 ).آمده است) معلوم ولي به ظاهر مجهول(وجه وصفي مجهول كامل كه به دنبال يك وجه وصفي حال مياني (يي ماندن در دعا بوده است آ

 .در بزرگتري در باالي پلكان وجود داشت. در كوچكي بود در خيابان »در خانه «13: 12

 .ر مي كرد يا يكي از اعضاي جلسه دعا بودمشخص نيست كه او براي صاحب خانه كا. معني اسم او رز است »رودا« 

 ).16آيه . ك.ر(كليسا دعا مي كرد تا خدا عمل نمايد، اما از عمل او بي نهايت متعجب گرديد  »مگر ديوانه شده اي «15: 12

ه دعا در باالخانه دو وجه وصفي معلوم ناكامل در اين متن داللت بر اين امر دارد كه تأكيد و اصرار رودا و كساني كه در جلس »گفتند« 
 .جواب مي دادند بيش از يكبار رخ داده است

ظاهرأ يهوديان بر اين باور بودند كه فرشته محافظ . فرشتگان نقش برجسته اي در نوشته هاي لوقا ايفا مي كنند »فرشته او مي باشد« 
 در مورد فرشته هاي نگهبان را مي توانيد در كتاب بحث خوبي درباره منابع و باورهاي يهود(شخص مي تواند شكل فيزيكي او را برخود گيرد 

Encyclopaedia Judaica, vol. 2T p. 963امكان دارد اين فرشته . اساس كتاب مقدسي براي اين اعتقاد وجود ندارد).  مطالعه كنيد
يهود را مي توان در نفوذ اين اعتقاد بخش بزرگي از فرشته شناسي معلمان .  در زرتشتيگري نشو و نما يافته باشدfravashiشناسي از ديدگاه 
 ).10: 18متي . ك.ر(درمورد فرشته هاي نگهبان ايمانداران جديد وجود دارد مقدس  كتابشواهدي در برخي از قسمتهاي . ايرانيان رديابي كرد

را بيان داشته واضح است كه يك شاهد عيني اين جزئيات  »به دست خود به سوي ايشان اشاره كرد كه خاموش باشند «17: 12
 ).40: 21؛ 33: 19؛ 16: 13. ك.ر(لوقا چند بار اينگونه حركات را ثبت كرده است ). 16: 13. ك.ر(است 

نشان مي دهد كه يعقوب، برادر ناتني عيسي، در آن زمان رهبر كليسا  »يعقوب و ساير برادران را از اين امور مطلع سازيد« 
  ).21-13: 15. ك.ر(اورشليم بود 
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  ادر ناتني عيسييعقوب، بر: عنوان خاص
، Hegesippusاز ( بود زيرا دائمأ بر روي زانوهايش دعا مي كرد "زانو شتري" مي خواندند و بعدها لقب او "يعقوب دادگر"او را   .أ 

 ).نقل قول توسط اوسبيوس

 I. ك.ر( ظاهر شد عيسي شخصأ پس از قيامش به او). 5: 7؛ يوحنا 21: 3مرقس . ك.ر(يعقوب تا پس از قيام عيسي به او ايمان نياورد   .ب 
 ).7: 15. قرن

 در پنتيكاست نيز حضور القدس روحو احتماأل به هنگام نزول ) 14: 1اعمال . ك.ر(او در باالخانه همراه شاگردان عيسي حاضر بود   .ج 
 .داشت

 ).5: 9.  قرنI. ك.ر(او متأهل بود   .د 

. ك.ر( اشاره مي كند ولي او يكي از آن دوازده نبود )19: 1غال . ك.احتماأل به عنوان رسول، ر(پولس به يعقوب به عنوان يك ستون   .ه 
 ). به بعد13: 15؛ 17: 12؛ اعمال 9: 2. غال

 62اظهار مي دارد كه او را بنا بر دستور صدوقيان شوراي يهود در سال  Antiquities of the Jews, 20:9:1يوسفوس در كتاب   .و 
او را از روي ديوار معبد به زير )  قرن دوم، كلمنت اسكندريه و هگسيپوسنويسندگان( سنگسار كردند، اما براساس روايتي ديگر يالديم

 .افكندند

 .تا چند نسل پس از قيام عيسي، يكي از بستگان وي به عنوان رهبر كليسا در اورشليم منصوب مي شد  .ز 

  .يعقوب نويسنده رساله يعقوب در عهد جديد است

  
هيچ كس نمي داند پطرس كجا رفت، ولي ظاهرأ چنانكه برخي مي پندارند به روم نرفت زيرا او در شوراي  »ايي ديگر رفتبه ج« 

  .، حضور داشت15اورشليم در اعمال 
آسا هربار هرچند خدا به گونه اي ماوراءطبيعي پطرس را رهايي داد، اما اين به معناي بي پروايي پطرس يا انتظار آنكه اين مداخله معجزه   

پطرس نيز براي كليسا پيام مي فرستد كه منتظر آزار و شكنجه بيشتري ! ياد آور مي شوم كه يعقوب به تازگي كشته شده بود. تكرار شود، نبود
  .بخاطر رهايي وي باشند

  

: 15؛ 28: 14. ك.ر(است اين گونه عبارات مختص نوشته هاي لوق. "اضطراب بوجود آمده كم نبود": يا در اصل »اضطرابي عظيم «18: 12
  ).litotes(دست كم گرفتن واقعه آن را برجسته تر مي سازد ). 20: 27؛ 24، 23: 19؛ 12، 4: 17؛ 2

  19-18: 12كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
جا دنبال   هيروديس دستور داد، كه همه19. دانستند به سر پطرس چه آمده است  وقتي روز شد، پاسبانان بسيار مضطرب شدند، زيرا نمي18 

رك بعد از آن پطرس يهوديه را ت. پطرس بگردند، اما وقتي او را پيدا نكردند، از نگهبانان بازجويي به عمل آورد و حكم كشتن آنان را صادر نمود
  .نموده به قيصريه آمد و مدتي در آنجا ماند
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 در متن يوناني نيست "ايشان را به قتل رسانند"در واقع  »كشيكچيان را بازخواست نموده، فرمود تا ايشان را به قتل رسانند «19: 12
بخش آخر ها  در برخي از ترجمه. اما مفهوم ضمني متن همان به قتل رساندشان بوده است.  بوده است"ن را ببرندفرمود تا ايشا": و در اصل

اگر نگهباني زنداني خود را گم مي كرد، مي بايست مجازات آن زنداني را . عبارت را با حروف كج نوشته اند تا نشان دهند در متن يوناني نيست
  ).42: 27؛ 27: 16. ك.ر(شخصأ تحمل كند 

  

فعل ناكامل داراي حشو (هيروديس بسيار غضبناك بود و اين خشم و غضب در او ادامه داشت  »با صور و صيدون خشمناك شد «20: 12
واقعه تاريخي دقيقي كه بنا بر اشاره اين متن رخ داد نامشخص است، ولي منطقه صور و صيدون از لحاظ محصوالت كشاورزي وابسته ). و زوايد

  ).17: 27. ؛ و احتماأل حزق7: 3؛ عزرا 11: 5.  پادI. ك.ر(طقه جليل بودند به من

روايت كاملتر را مي توانيد در كتاب . رخ داد.  م44اين واقعه در سال  »در روزي معين، هيروديس لباس ملوكانه در بر كرد «21: 12
Antiq.  19. 8.2 مترجم به زبان انگليسي( نوشته يوسفوس بخوانيد :William Whiston, Kregal.(  

در روز دوم لباسي از نقره خالص با بافتي به راستي . در آن جشن، جمعيت عظيمي از مديران و اشراف سراسر استان را جمع كرد"  
 شده و شگفت انگيز در بر كرد و صبح زود به داخل تئاتر وارد شد، در آن هنگام از روز، لباس نقره اش با بازتاب پرتوهاي آفتاب صبح درخشان

به زودي فرياد . به گونه اي شگفت انگيز جلوه مي كرد چنانكه تاللو لباسش بر دل كساني كه مشتاقانه به او مي نگريستند، مهيب مي نمود
د برما رحم فرما؛ زيرا هرچن...":كه هيروديس يك خداست و چنين افزودند) هرچند اين به سود وي نبود،(چاپلوسان از اينجا و آنجا بلند شد، 

 با گفتن اين سخنان، پادشاه نه ".تاكنون به تو تنها همچون انساني احترام گذاشته ايم، اما از اين پس تو را بر از ذات فاني تكريم خواهيم كرد
 ناگهان اما همين كه به باال نگريست، جغذي را نشسته بر روي طنابي در باالي سرش ديد و. ايشان را توبيخ كرد و چاپلوسي شان را نيز پذيرفت

دريافت كه پرنده مزبور پيام آور اخبار شوم است، چنانكه يكبار ديگر اخبار خوب برايش به ارمغان آورده بود؛ و هيروديس به شدت اندوهگين 
مرا كه شما خدا مي ": بنابراين به دوستانش نگريست و گفت. درد شديدي نيز در شكمش پيچيد و او را به شدت مضطرب ساخت. گرديد
، هم اكنون مقدر شده است كه اين زندگي را ترك گويم؛ مشيت الهي بدينوسيله سخنان كذب و دروغين شما را كه هم اكنون به من خوانيد

  )412. ص (".گفتيد مالمت نموده؛ و اكنون من كه شما غيرفاني ام خوانديد، مي بايد شتابان خود را به مرگ و فنا بسپارم
 .Antiqن هيروديس و وضعيت نامناسب جسمي اش به گونه اي وحشت انگيز در كتاب جزئيات مربوط به خلق و خوي خشمگي  

  . شرح داده شده است17:6:5
مرگ در دست خداست نه در دست ). 35: 19.  پادII؛ 16: 24.  سموII؛ 23: 12. خرو. ك.ر(اشاره به فرشته مرگ  »فرشته خداوند «23: 12

  .ين جهان استاين ماجرا، نمونه اي از داوري در ا. شيطان

  23-20: 12كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
به اين جهت اهالي آن دو شهر به اتّفاق نزد او آمدند و .  هيروديس بغض و كينة شديدي نسبت به مردمان صور و صيدون در دل داشت20

 خود همراه كردند و تقاضاي صلح نمودند، زيرا كشور آنان در امر تغذيه و خوراك محتاج كشور بالستوس را كه فراش خوابگاه پادشاه بود، با
اين «: زدند  در پايان مردم فرياد مي22.  هيروديس در يك روز معين لباس سلطنتي پوشيد و بر تخت نشست و نطقي ايراد كرد21. هيروديس بود

 و چون هيروديس جاللي را كه از آن خداست به خود نسبت داده بود در همان لحظه 23 ».سخنان، سخنان يكي از خدايان است نه يك انسان
  .فرشتة خداوند او را نقش زمين كرد و كرمها او را خوردند و او مرد
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  ).31: 28؛ 20: 19؛ 5: 16؛ 24: 12؛ 31: 9؛ 7: 6. ك.ر(عبارت خالصه كننده كه از خصايص كتاب اعمال است  24: 12

  
 اورشليم "به"اختالف موجود در اين آيه مربوط مي شود به آنكه مشخص نيست آنها . آغاز روايت سفرهاي بشارتي پولس است 25: 12

 با برنابا و 13باب ). P74, A، نسخه هاي ek يا Dنسخه ، apo. ك.ر( اورشليم بازگشتند "از"يا اينكه ) Bهاي آلف و نسخه . ك.ر(بازگشتند 
  .شائول در انطاكيه آغاز مي شود

  
  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 

هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدس مقد كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما         كتاب حاضر،  يك تفسير 
  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد

  
اينها .  اين بخش از كتاب تفكر كنيد        پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي

  .به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده
  

 چرا خدا پطرس را حفظ كرد ولي اجازه داد يعقوب كشته شود؟ .١

 .آيا جماعت كليسايي با جواب گرفتن دعايشان شگفت زده شدند؟ دليل آن را شرح دهيد .٢

  به فرشتگان نيز نيازمندند؟القدس روح با وجود سكونت آيا ايمانداران .٣

  
  

  24: 12كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
  . يافت  پيام خدا هر روز با تأثير بيشتري انتشار مي24 

  25: 12كارهاي رسوالن : ر جديدمتن مژده براي عص
  . برنابا و شائول وقتي مأموريت خود را در اورشليم به پايان رسانيدند به انطاكيه برگشتند و يوحناي ملقّب به مرقس را همراه خود بردند25 
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  13كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
 مأموريت برنابا و

  شائول
 برنابا و شائول در  شائول انتصاب برنابا و

  قبرس
 و گزينش و اعزام برنابا

  شائول
  اعزام گروه بشارتي

  )12: 25-13 :3(  )12 :23-13 :12(      
13 :1-3    13 :1-3  13 :1-2  

13 :3  
13 :1-3  

در  بشارت: سفر اول
  قبرس

  

عليماي : قبرس  در قبرس   موعظه در قبرس
  جادوگر

13 :4-12  13 :4-12  13 :4-12  13 :4-5  
  الف6-11: 13
  12- ب11: 13

13 :4-5  
13 :6-12  

 پولس و برنابا در
  انطاكيه پيسيديه

 سفر به انطاكيه    ه پيسيديهانطاكيدر 
  پيسيديه و ايقونيه

آنان به انطاكيه   در انطاكيه پيسيديه
  رسيدند پيسيديه

  الف16- 13: 13
  25- ب16: 13
  

13 :26 -41  

13 :13 -41  
  
  
  
  
  

 بركت و كشمكش در
  انطاكيه

  الف16- 13: 13
  25- ب16: 13
  

13 :26 -41  

  الف16- 13: 13
  الف20- ب16: 13
  25- ب20: 13
13 :26 -41  

  الف16- 13: 13
  25- ب16: 13
  

13 :26 -31  
13 :32 -37  
13 :38 -39  
13 :40 -41  

13 :42 -43  13 :42 -52  13 :42 -43  13 :42 -43  13 :42 -43  
موعظه پولس و برنابا         

  غيريهوديان براي
13 :44 -52    13 :44 -47  13 :44 -47  13 :44 -47  
    13 :48 -52  13 :48  13 :48 -49  
      13:49-52    
        13 :50 -52  
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  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 
  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف

هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 
نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . رداريمپيشارويمان قرار دارد، گام ب

  .بيندازيدمقدس  كتاب
. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد

هر پاراگراف يك و تنها . الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشدپاراگراف بندي 
  .يك موضوع اصلي دارد

 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4

  
 

  بينش هايي از مضمون متن
 . ادامه كتاب اعمال به خدمات پولس اختصاص يافته است.اين شرحي از نخستين سفر بشارتي پولس و برنابا است  .أ 

، به شما كمك 14 و 13نگاه كردن به نقشه در پشت كتاب مقدستان و دنبال كردن موقعيتهاي جغرافيايي مورد اشاره در بابهاي   .ب 
 .زيادي خواهد كرد

وانست دليل ترك گروه توسط يوحنا مرقس آيا اين مي ت.  انتقال رهبري از برنابا به پولس كامأل واضح است14 و 13در بابهاي   .ج 
 باشد؟

  مطالعه عبارات و واژگان

  

  .19: 11نگاه كنيد به يادداشت  »انطاكيه «1: 13

 .11: 5نگاه كنيد به يادداشت  »كليسا« 

اختار دستوري س.  نام برده شده اندالقدس روح به عنوان دو عطاي 11: 4.  و افس28: 12.  قرنIاينها در فهرست  »عده اي نبي و معلم« 
  .چنان است كه مشخص نيست آيا اين پنج نفر هم نبي بوده و هم معلم يا سه نفر اول نبي و دو نفر بعدي معلم بوده اند

  3-1: 13كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
كه با هيروديس پادشاه، (م از قبيل برنابا و شمعون ملقّب به نيجر و لوكيوس قيرواني و مناحم اي نبي و معلّ  در آن زمان در كليساي انطاكيه عده1 

برنابا و شائول «: القدس به ايشان فرمود دار و مشغول عبادت خداوند بودند، روح  يك روز كه آنها روزه2. و شائول حضور داشتند) بزرگ شده بود
 پس آنها بعد از روزه و دعا، دست بر سر آن دو گذاردند و آنها را به مأموريت 3» .ام بنماييد ا مقرّر كردهرا مأمور انجام آن كاري كه من براي آنه

  .فرستادند
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مقدس  كتاب در عهد عتيق، انبيا نويسندگان "چگونه عطاي نبوت در عهد جديد با انبياي عهد عتيق مرتبط مي باشد؟": مسئله اين است كه  
 به عنوان يك عطاي "رسول"از آنجايي كه اصطالح .  جديد اين وظيفه به دوازده رسول اصلي و دستياران آنها محول مي گردددر عهد. بودند

، اما البته با كاركردي متفاوت پس از مرگ دوازده رسول مسيح، كاركرد انبيا نيز به همين گونه )11: 4. افس. ك.ر(ادامه دار عنوان شده است 
وظيفه اوليه انبياي عهد جديد اعالم انجيل . ادامه نداردمقدس  كتاب متوقف شده است؛ بدين معنا كه ديگر نگاشتن الهامي الهام. متفاوت است

نگاه كنيد به عنوان . است، ولي مأموريت ديگر آنها احتماأل تعليم چگونگي كاربرد حقايق عهد جديد در شرايط و نيازهاي جاري مي باشد
  .18: 3خاص در 

.  تيموIIدر .  اين عطا مرتبط با شبانان است11: 4.  در تركيب با نبوت مورد اشاره قرار گرفته است، اما در افس1: 13ليم در اعمال عطاي تع  
در .  يك عطاي مستقل است7: 12. در اينجا به نظر مي رسد كه عطاي تعليم مانند روم. ، پولس بيان مي دارد كه واعظ، رسول و معلم است11: 1

منظور اين است كه اين عطاياي رهبري مي توانند به شيوه هاي .  به بعد نيز به آن به عنوان مقوله اي جداگانه پرداخته شده است1: 3يعقوب 
. ك.ر(هر يك از اين رهبران داراي عطايا . مختلف در ايمانداران مختلف تركيب شوند تا نياز كليسا را در روزگار و منطقه خود برطرف نمايد

  . انجيل را اعالم مي داشتند، اما با تأكيدهاي گوناگون) 11: 4. افس

برخي كوشيده اند تا اين شمعون را با شمعون مرقس .  در زبان التيني به معني تيره يا سياه استنيجراصطالح  »شمعون ملقب به نيجر« 
 . مرتبط سازند21: 15

او ). 20: 11. ك.ر(ست كه براي غيريهوديان انطاكيه موعظه مي كرد احتماأل او يكي از يهوديان يوناني زبان بوده ا »لوكيوس قيرواني« 
 . مورد اشاره قرار گرفته است21: 16. احتماأل همان لوكيوسي نيست كه در روم

.  معني مي دهد"تسلي دهنده" عبري است، كه Menahemشكل يوناني  Manaen »مناحم كه با هيروديس پادشاه بزرگ شده بود«
 Koine(يا فقط با او بزرگ شده است ) 12نگاه كنيد به مقدمه باب (هيروديس آنتيپاس بوده ) اصطالح ادبي يوناني(خوانده اين مرد يا برادر 

papyri -را از همين مرد گرفته ) تيترارك(احتمال مي رود كه لوقا اطالعات زيادي درباره هيروديس آنتيپاس ) .  براساس پاپيروسهاي يوناني
  .باشد

13: 2    
NASB »عبادت«  
NKJV  »كردنخدمت «  
NRSV »پرستش«  

TEV »خدمت«  
NJB  »پرستش كردن«  

  
در اصل اشاره به .  در زبان انگليسي استliturgyريشه اصطالح ) "كار" و "عموم"تركيبي از  (leitourgiaاين اصطالح يوناني   

دت زماني است كه به طلب اراده خدا در مراسم عبادتي منظور م. شخصي است كه خدمات عمومي داوطلبانه و با مخارج شخصي انجام مي داد
  آيا اين فعل اشاره به تمامي كليسا دارد يا به آن پنج نفر؟. اختصاص مي يافت

اما در طي قرن اول ميالدي، .  به روزه گرفتن اختصاص داشت16در عهد عتيق هر ساله فقط يك روز، يعني روز كفاره، در الويان  »دار روزه«
هرچند ايمانداران مجبور به روزه گرفتن نيستند، اما در بسياري از مواقع، اين كار به تشخيص اراده . د هفته اي دو روز روزه مي گرفتندمعلمان يهو

  ).23: 14. ك.ر(خدا كمك مي كند 
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  داري  روزه: عنوان خاص
هرچند در عهد جديد هرگز دستوري براي روزه داري داده نشده است، اما از شاگردان عيسي در مواقع خاصي انتظار مي رفت كه روزه   

عيسي خود سابقه اي براي آن قرار .  توصيف شده است58روزه داري پسنديده در اشعيا ). 35: 5؛ لوقا 15: 9؛ 17، 16: 6؛ متي 19: 2. ك.ر(ند بگير
هميت انگيزه و روش اين كار بسيار پرا). 27: 11؛ 5: 6.  قرنII؛ 23: 14؛ 3-2: 13اعمال . ك.ر(كليساي اوليه روزه مي گرفت ). 2: 4متي . ك.ر(داد 

). 15اعمال . ك.ر(روزه داري در عهد عتيق براي ايمانداران عهد جديد الزامي نيست . است؛ اما طول مدت روزه و تناوب آن اختياري مي باشد
از اين كار مي تواند . روزه داري روشي براي نمايش روحانيت يك فرد نيست بلكه به منظور نزديكتر شدن به خدا و طلب هدايت او انجام مي شود

  .لحاظ روحاني به انسان كمك كند
: 9؛ مرقس 21: 17متي : مانند( را در بسيار از متون وارد كنند "روزه داري"گرايشهاي كليساي اوليه به رياضت كشي باعث شد تا كاتبان   

 Bruce Metzger’s A Textual Commentary on the Greek Newبراي اطالعات بيشتر به ). 5: 7.  قرنI؛ 30: 10؛ اعمال 29

Testament  س  كتابانتشارات انجمنهاي متحددر مورد اين متون سئوال برانگيز مراجعه كنيدمقد.  

  

يدن بوده يا خواه اين گفته قابل شن.  استالقدس روحاين يكي ديگر از شواهد كتاب مقدسي در مورد شخصيت  » گفتالقدس روح« 
بديهي است كه پيام مزبور كامأل مشخص بوده ). 11: 21؛ 23: 20؛ 12: 11؛ 19: 10؛ 29: 8. ك.ر(آنها آن را درك كرده اند، نامشخص است 

 ).7- 6: 16. ك.ر(است 

ردن و منظور جدا ك. است)-hagiazo ("مقدس" داراي همان مفهوم -aphorizoاصطالح . فعل امري معلوم نامعين »جدا سازيد« 
 ).15: 1. ؛ غال1: 1. روم. ك.ر(تجهيز براي انجام مأموريتي الهي است 

). 20: 6.  قرنI؛ 15: 2لوقا . ك.ر( آمده است كه نشانگر شدت و اهميت مي باشد -de در متن يوناني حرف اضافه "جدا ساختن"پس از  
 . عبارت متناظري به چشم مي خورد36: 15در بيان پولس در .  را جديت بيشتر مي بخشدالقدس روحاين امر فراخواني 

خداست كه برا ي مأموريت . كامل) معلوم ولي به ظاهر مجهول(وجه خبري مياني  »آن عمل كه ايشان را براي آن خوانده ام« 
  ).11، 7: 12.  قرنI. ك.ر(بشارت فرا مي خواند و تجهيز مي كند 

اما . نهاي مبهمي است كه دستگذاري هاي امروزي ما بر اساس آن انجام مي شوداين آيه بخصوص يكي از مت »دستها بر ايشان نهاده «3: 13
 در "نهادن دستها"نمونه هاي فيزيكي بسيار ديگري براي . به عنوان يك بنيان كتاب مقدسي در مراسم فرقه اي امروزي ما، بنيان نامناسبي است

  :وجود داردمقدس  كتاب
 :در عهد عتيق به منظور .١

 )21: 16؛ 4: 4؛ 2: 3؛ 4: 1. الو. ك.ر(ها  انيتعيين هويت قرب  .أ 

 )15، 13: 19 به بعد؛ متي 13: 48. پيد. ك.ر(انتقال بركت   .ب 

 )9: 34. ؛ تث23: 27. اعد. ك.ر(انتصاب يك جايگزين يا جانشين   .ج 

 :در عهد جديد نيز زمينه به همين ترتيب متفاوت است .٢

 )8: 28؛ 17: 9؛ اعمال 13: 13؛ 40: 4لوقا . ك.ر(براي شفا بخشيدن   .أ 

 )3: 13؛ 6: 6اعمال . ك.ر(تخصيص يا دادن يك مأموريت   .ب 
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 )6: 1.  تيموII؛ 14: 4.  تيموI؛ 6: 19؛ 17: 8اعمال . ك.ر( يا عطاياي روحاني القدس روحدر ارتباط با دريافت   .ج 

 ).2: 6. عبر. ك.ر(مراجعه به تعاليم اساسي يهوديت يا كليسا   .د 

آنها نه به . اين افراد پيش از آن هم رهبران در حال كار فراخوانده شده و عطا يافته، بودند. گذاردن دستها آغازگر يك تجربه نبود  
  . خدمتي جديد، بلكه به گسترش آنچه پيش از آن مي كردند، فراخوانده شدند

 نوعي اعتقاد به اين امر از كليساي كاتوليك روم شروع شده و. انتصاب و دستگذاري، مشوق نوعي تمايز ميان ايمانداران شده است  
، هنگامي كه در )واژه يوناني براي مردم (laosو ) جانشيني توسط قرعه (clerosواژه يوناني . عامي را ايجاد مي كند-انشعاب طبقه روحاني

 يافته اند، خادمين تمامي ايمانداران خوانده شده اند، عطا. عهد جديد مورد استفاده قرار مي گيرد همواره به تمامي گروه ايمانداران اشاره دارد
هيچ مدرك كتاب مقدسي دال بر جدايي ايمانداران به گروههاي روحاني مختلف وجود ). 12-11: 4. افس. ك.ر(تمام وقت انجيل هستند 

  ).11، 7: 12.  قرنI. ك.ر(تمامي ايمانداران عطاي خدمت به بدن مسيح را يافته اند . ندارد

 را مورد تأكيد قرار مي القدس روحمويد اقتدار كليساي محلي نيست، بلكه اقتدار اين متن،  » فرستاده شدهالقدس روحاز جانب  «4: 13
عصر " به عنوان "عصر جديد مسيحايي"او يكي از شخصيتهاي تثليث الهي است كه در كتاب اعمال بر اهميت او تأكيد مي شود و . دهد
هيچ خدمت موثر و . شد، هدايت مي نمايد، متقاعد مي سازد و قدرت مي دهداو دعوت مي كند، عطايا مي بخ.  بازشناخته مي شود"القدس روح

  .ماندگاري بدون حضور و بركت او موجوديت نمي يابد
 

نام آن از فرمانده . اين شهر در حدود پانزده مايل به سوي جنوب غربي كشيده مي شد. شهري بندري در انطاكيه سوريه »سلوكيه« 
 .گرفته شد كه پس از مرگ اسكندر كبير در اين منطقه حكومت مي كردبر) يعني سلوكيد(بزرگ اسكندر 

.  شناخته مي شد)كيتيم (Kittimدر عهد عتيق به عنوان . موطن برنابا بود و جمعيت بزرگي از يهوديان در آنجا مي زيستند »قبرس« 
 ).20-19 :11. ك.ر(اينان نخستين مسيحياني نبودند كه در آن جزيره انجيل را اعالم مي داشتند 

 .شهر بندري در ساحل شرقي جزيره قبرس، و مركز تجارتي آن جزيره بود »سالميس« 5: 13

يهوديان با كتاب عهد عتيق آشنايي ) 1: (دليل اين امر آشكار است»در كنيسه هاي يهوديان كالم خدا را منتشر مي ساختند« 
؛ 46: 13؛ 26: 3. ك.ر( اولين فرصت براي پاسخ به دعوت الهي از آن ايشان بود و) 3-1: 12. پيد. ك.ر(يهوديان قوم برگزيده بودند ) 2(داشتند؛ 

  12-4: 13كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
هر سالميس شدند و در  و وارد ش5القدس بودند، به بندر سلوكيه رفتند و از آنجا از راه دريا به قبرس آمدند   اين دو نفر كه فرستادگان روح4 

 آنها تمام جزيره قبرس را طي كردند تا به 6. دستيار ايشان بود) كه مرقس لقب داشت(ساختند و يوحنا  هاي يهوديان كالم خدا را منتشر مي كنيسه
ن سرگيوس پولس، فرماندار  او از مالزمي7. در آنجا به يك جادوگر يهودي كه نبي دروغين بود و بريشوع نام داشت برخوردند. شهر پافس رسيدند

 8. خواست كالم خدا را از آنها بشنود  فرماندار، برنابا و شائول را به حضور خود احضار نمود؛ زيرا مي. آمد اي بود، بشمار مي قبرس كه مرد فهميده
 در اين هنگام شائول كه به 9. ن آوردن باز داردكرد و سعي داشت فرماندار را از ايما اما آن جادوگر كه نام يوناني او عليما بود، با آنان مخالفت مي

ها، اي منبع نيرنگ و  اي فرزند شيطان، اي دشمن تمام نيكي «10: القدس شده به آن مرد چشم دوخت و گفت نام پولس معروف شده بود، پر از روح
دست خدا تو را خواهد زد و نابينا خواهي شد و تا  حاال ببين، 11داري؟  تبهكاري، آيا از منحرف ساختن مردم از راه راست خداوند دست بر نمي

گشت تا شخصي را براي  در همان وقت دنيا در نظر عليما تيره و تار شد و كوركورانه به اين طرف و آن طرف مي» .مدتي نور آفتاب را نخواهي ديد
  . ليم خداوند سخت متحير شده بود فرماندار كه اين جريان را ديد، ايمان آورد؛ زيرا از تعا12. راهنمايي خود پيدا كند
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با عهد ] b[بسوي خداي واحد حقيقي جذب شده بودند و ] a[در جلسات كنيسه، غيريهودياني كه ) 3(؛ )16: 1. ؛ روم8: 19؛ 19، 4: 18؛ 2: 17
 .ي پولس در هر جايي كه كنيسه داشت، گرديداين روش معمول بشارت. عتيق آشنايي داشتند، نيز حضور مي يافتند

او بنابر سنت، نويسنده انجيل ). 12: 12اعمال . ك.ر(اشاره به يوحنا مرقس است كه شاگردان در خانه اش جمع مي شدند  »يوحنا« 
ه ميان پولس و برنابا شد او دليل مجادل. مرقس نيز هست، كه به نظر مي رسد شهادتهاي پطرس رسول در آن به عنوان شاهد عيني ثبت شده است

: 4. كول. ك.ر(اما بعدها پولس با ديد مثبتي از يوحنا مرقس ياد مي كند ). 41-36: 15. ك.ر(كه موجب جدا شدن اين گروه بشارتي گرديد 
 . مراجعه كنيد12: 12به يادداشت كاملتر در ). 24 و فيلمون 11: 4.  تيموII؛ 10

احتماأل بدين معناست كه آنها در همه كنيسه هاي آن جزيره توقف مي كردند و موعظه  »ردندآنها تمام جزيره قبرس را طي ك« 6: 13
 .مي نمودند

نام هر دو اين شهرها از . اشاره به پافُس جديد در برابر شهر فينيقي قديمي تري كه در فاصله هفت مايلي آن بود، قرار داشت »پافس« 
Paphian) پافيان(كه الهه عشق بود و به نامهاي  الهه فينيقي گرفته شده است Aphrodite, Astarte, Venus) آفروديت، آشتارت، ونوس( 

 .اين شهر مركز سياسي رسمي قبرس بود. و غيره نيز شناخته مي شد

 متوجه مي شويم كه لقب وي، عليماي جادوگر 8از آيه .  است"پسر يوشع"معني اسم او .  يك يهودي كه نبي دروغين بود»بريشوع« 
 .9: 8نگاه كنيد به عنوان خاص ). 10آيه . ك.ر( است "ساحر/جادوگر"اصطالح جادوگر، بازتابي از مترادف يوناني واژه آرامي به معني . بود

اين نمونه خوبي از تاريخ نگاري دقيق . بحثهاي زيادي درباره صحت تاريخي روايتهاي لوقا وجود دارد »سرگيوس پولس، فرماندار« 7: 13
مي دانيم كه اين امر در .  مي نامد بدين معنا كه قبرس استان وابسته به مجلس سناي روم بوده است"فرماندار/پروكنسول" مرد را او اين. لوقاست

به سمت فرماندار .  م53 دريافته ايم كه سرگيوس پولس از Soloiهمچنين از كتيبه التيني در . توسط حكم آگوستوس ابالغ شد. م22سال 
علم باستانشناسي درباره جهان مديترانه قرن اول كشفيات بيشتري مي كند، دقت تاريخ نگاري لوقا بيشتر به اثبات مي هر چه . منصوب گرديد

 .رسد

در اين مضمون، به مفهوم آن آمده است كه او توانايي . اين اصطالح با معاني گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد »مردي فهيم« 
ين خصوصيت او همچنين نشان مي دهد كه انجيل نه فقط نيازمندان و بي سوادان را تحت تأثير قرار مي داد بلكه ا. اداره موثر حكومت را داشت

اين امكان نيز وجود دارد كه يكي از نيتهاي لوقا از نوشتن كتاب . نيز تأثير گذار بود) 1: 13 در مناحم. ك.ر(بر ثروتمندان و تحصيل كردگان 
 .ود كه انجيل تهديدي براي حكومت روم نيستاعمال، نشان دادن اين امر ب

با فراست، غيب گو، كس كه مي تواند پيش بيني (به نظر مي رسد كه اين نام يوناني مانند تلفظ كلمه عربي به معني مرد حكيم  »عليما« 8: 13
 ).نيروهاي ناديدني جهان ناديدني، آينده را كنترل كند/كند و با تسلط بر قدرتها

اما در روزگار ). 1: 2؛ متي 9: 4؛ 2: 2. دان. ك.ر( به معني حكيمان كلده و ماد، مانند دانيال در ارتباط است "مغ"طالح با اص »جادوگر« 
: 8نگاه كنيد به يادداشت كاملتر در . رومي استفاده مي شد-پولس، از اين اصطالح براي ساحران، شارالتانها و زبان بازان دوره گرد جهان يوناني

9. 

توكل و اعتماد شخصي به عيسي مسيح به عنوان نجات دهنده؛ ) 1: (ين واژه در عهد جديد به سه شيوه مشخص به كار مي رودا »ايمان« 
در .  نيز به چشم مي خورد7: 6همين ابهام در اعمال ). 20و 3يودا . ك.آموزه، ر(مفهوم الهياتي انجيل ) 3(زندگي خداشناسانه، با وفاداري؛ يا ) 2(

 . است3مي رسد بخاطر بيان و مفهوم آن، اشاره به مورد اينجا به نظر 
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 "كوچك"پولس از ريشه يوناني به معني . اين نخستين باري است كه از لقب رومي وي در كتاب اعمال استفاده مي شود »پولس« 9: 13
ابي شخصي وي از خودش به عنوان برخي چنين مي پندارند كه اين امر اشاره به ساختار جسمي پولس دارد، ديگران آن را به ارزي. است

 .احتماأل اين نام دومي بوده كه والدينش به هنگام تولد بر وي گذاشته اند. ، بخاطر آزار كليسا، نسبت مي دهند"كوچكترين رسوالن"

. ك.ر( توصيف مي شود "پر شدن" كه كليساي اوليه را هدايت مي كرد، با اصطالح القدس روحقدرت  »القدس روحپولس، پر از « 
: 5. افس. ك.ر( حالت معمول تمامي ايمانداران است القدس روحپرشدن روزانه و دائمي از ). 52، 9: 13؛ 17: 9؛ 55: 7؛ 3: 6؛ 31، 8: 4؛ 4: 2

 .در كتاب اعمال معموأل اين حالت با شهامت و خلوص در اعالم انجيل همراه است). 18

  .10: 1 در نگاه كنيد به يادداشت كاملتر »به آن مرد چشم دوخت« 

  :پولس خصوصيات اين نبي دروغين يهودي را با چند اصطالح بيان مي دارد 10: 13
 )اين تنها مورد استفاده از اصطالح مزبور در نوشته هاي لوقاست(، به معني با طعمه صيد كردن "پر از مكر" .١

). 14: 18. ك.ر(عدها معني پليدي به خود گرفت ، از واژه يوناني به معني با سبكسري كاري را انجام دادن است كه ب"پر از خباثت" .٢
 ).14: 18؛ 10: 13. ك.ر(اين اصطالح فقط در كتاب اعمال يافت مي شود 

؛ 38: 13متي . ك.ر(براي كساني كه رفتارشان همچون ابليس است ) 36: 4؛ 25: 3. ك.ر(، ضرب المثلي سامي "فرزند ابليس" .٣
 ).44، 41، 38: 8يوحنا 

ن اصطالح بارها در نوشته هاي لوقا شامل دفعاتي كه از عهد عتيق نقل قول مي كند، مورد استفاده قرار گرفته ، اي" راستيهردشمن " .۴
نگاه كنيد به عنوان . اين مرد برخالف هر چيزي بود كه شباهتي به خدا دارد). 35: 2؛ اعمال 43: 20؛ 74، 71: 1لوقا . ك.ر(است 
 .14: 3عدالت و درستي در : خاص

 . براي نشان دادن پلشتي ارادي كامل اين مرد استفاده مي كندهرر از واژه فراگيرپولس سه با .۵

 در عهد جديد بيانگر مفهوم "مستقيم" يا "راست"واژه .  است"بله"پرسشي كه پاسخ آن  »منحرف ساختن طرق راست خداوند« 
 "منحرف"اصطالحات عهد جديدي . اندازه گيري مي باشدعهد عتيق براي عدالت است كه به مثابه نوعي ني رودخانه به عنوان معيار سنجش و 

اين مرد همه چيز را .  بازتابي از اصطالحات عهد عتيق براي گناه است كه نشانگر انحراف از معيار راستي يعني خود خدا مي باشد"گمراه"يا 
 ).برخالف راستي و عدالت بود(كج و منحرف مي ساخت 

در ). 21: 11؛ اعمال 66: 1لوقا . ك.ر (YHWHرگرفته از بدن انسان، در اشاره به قدرت و حضور استعاره سامي ب »دست خداوند «11: 13
؛ 2: 38؛ 4: 32. ؛ مز2: 23؛ 21: 19؛ ايوب 6: 5.  سموI؛ 3: 9. خرو. ك.ر(عهد عتيق نيز مانند اينجا، اغلب براي اشاره به داوري خدا آمده است 

39 :10.( 

ت توصيفي قدرتمندانه از شرارت و سركشي كه پولس با آنها خصوصيات آن مرد را توصيف مي اين اصطالحا »نابينا خواهي شد« 
او به عقب مي نگرد و خود را در اين معلم دروغين . كند و شكل مجازات موقتي الهي خودش، مي تواند مبين زندگي پيشين خود پولس باشد

  ).8: 9. ك.ر(يهودي و طراري هاي وي مي بيند 

  ).9؛ اعمال 9يوحنا . ك.ر(ي به معني ضرب المثلي فقدان درك روحاني استفاده مي شود معموأل از كور

، يعني اسمي كه مي توان آن را ايمان، باور، يا توكل -pisteuo(همان واژه يوناني  »ايمان آورد ... چون آن ماجرا را ديد« 12: 13
چشمان يك مرد بسته . اين فرماندار به پيام انجيل پاسخ مثبت مي دهد. ه استكه در سراسر عهد جديد براي باور حقيقي به كار رفت) ترجمه كرد
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  الف16-13: 13كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 ايشان از پرجه 14. از آنان جدا شد و به اورشليم بازگشت) مرقس(يوحنا .  پولس و همراهان او پافس را ترك كردند و از راه دريا به پرجة پمفيليه آمدند13

 بعد از قرائت تورات و كتاب انبيا رؤساي 15. در روز سبت به كنيسه وارد شدند و نشستند. ي از شهرهاي استان پيسيديه است آمدندگذشته به شهر انطاكيه كه يك
يشان  پولس برخاست و با اشارة دست، از ا16» .اي براي اين قوم داريد بفرماييد اي برادران چنانچه پيام تشويق كننده«: كنيسه نزد ايشان فرستادند و گفتند
  .درخواست نمود كه ساكت باشند

اسم، (ايمان : نگاه كنيد به عنوان خاص). 9يوحنا . ك.ر(اين راز ايمان است ). به معني استعاري(؛ چشمان ديگر باز شد )در معني حقيقي(شد 
  .12: 8در ) فعل و صفت

  

  .از حاال به بعد در كتاب اعمال، نام پولس در اول فهرست مي آيد. ه آشكارا تغيير كرده استرهبري گرو »پولس و همراهان او« 13: 13
 

اين شهر چند مايل در داخل ). در جنوب مياني تركيه(پرجه بزرگترين شهر استان كوچك ساحلي رومي پمفليه بود  »پرجه پمفليه« 
 .خشكي واقع شده بود تا از حمله دزدان دريايي به دور باشد

هيچگونه شواهد تاريخي مبني بر ). 25: 14. ك.ر(هرأ پولس در اين شهر، نه اين بار بلكه در دفعات بعدي، انجيل را موعظه مي كند ظا
 .او فقط از اين منطقه ساحلي گذر كرد. وجود گروه مسيحي در اين منطقه تا صدها سال وجود ندارد

ن واقعه را به ثبت مي رساند ولي هيچگونه سرنخي در مورد دليل آن به لوقا اي »يوحنا از ايشان جدا شده، به اورشليم برگشت« 
 ).ساير نويسندگان عهد جديد نيز چيزي در اين مورد نگفته اند(دست نمي دهد 

قرار  است زيرا اين شهر در منطقه قومي فريجيه، استان رومي غالطيه "انطاكيه به سمت پيسيديه"در اصل به معني  »انطاكيه پيسيديه« 14: 13
 .آنها يك گروه قومي مجزا، احتماأل از اروپا بودند. داشت

، زمان را از غروب تا غروب مي 1. يهوديان در پيروي از پيد.  در فاصله زماني از غروب روز جمعه تا غروب روز شنبه»در روز سبت« 
 .سنجيدند

معلمان يهود همواره در حال نشسته تعليم مي . ه مي رفتشايد اين تمثيلي براي اشاره به كسي است كه براي سخنراني به كنيس »نشستند« 
  ).15آيه . ك.ر(معموأل به بازديدكنندگان سيار اجازه مي دادند كه اگر بخواهند سخني بگويند ها  كنيسه). 20: 4؛ لوقا 1: 5متي . ك.ر(دادند 

در اصل فقط شريعت موسي قرائت مي . يسي بوداين بخشي از ترتيب جلسات كنيسه در روزگار ع »قرائت تورات و كتاب انبيا« 15: 13
در هنگام . پس از آن يهوديان قرائت كتاب انبيا را جايگزين كردند. ممنوع اعالم كرد. م. ق163 اپيفانس اين كار را در 4شد، ولي آنتيوكوس 

. ك.ر(لي جلسات عبادتي كنيسه قرائت مي شد قيام مكابيان، يهوديت به حال اول بازگشت و از آن پس، شريعت و كتاب انبيا با هم در قالب اص
  ).27آيه 

  ): را حفظ كرده استهفتادانگليسي ترتيب ترجمه مقدس  كتاب(عبري به سه بخش تقسيم شده است مقدس  كتاب  
 ، پيدايش تا تثنيه) پنج كتاب موسي(تورات  .١

 انبيا .٢

 )به غير از كتاب روت(انبياي پيشين، يوشع تا پادشاهان   .أ 

 )به غير از مراثي ارميا و دانيال(ير، اشعيا تا مالكي انبياي اخ  .ب 
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  25-ب16: 13كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 خداي قوم اسرائيل، نياكان ما را برگزيد و در آن هنگام كه 17. اي مردان اسرائيلي و همة شما كه خدا ترس هستيد توجه نماييد«: و بعد چنين گفت

 18. ند آنان را قومي بزرگ ساخت و دست خود را دراز كرد تا آنان را از آن سرزمين بيرون آوردكرد آنها در سرزمين مصر در غربت زندگي مي
 تا مدت چهارصد و 20 پس از نابود ساختن آن هفت ملّتي كه مقيم كنعان بودند، سرزمين آنها را 19. مدت چهل سال در بيابانها متحمل ايشان شد

 و وقتي آنها خواستند براي 21بعد از آن هم تا زمان سموئيل نبي، داوران را به ايشان بخشيد . ائيل در آوردپنجاه سال به عنوان ميراث به تصرّف اسر
 بعد از آن 22. خود يك پادشاه داشته باشند، خدا شائول پسر قيس را كه مردي از طايفة بنيامين بود، به ايشان داد تا او مدت چهل سال حكمراني كند

من داوود پسر يسي را مورد پسند خود ': خدا در حق داوود چنين گواهي داده گفت. داوود را برانگيخت تا پادشاه ايشان شوداو را بر كنار كرد و 
اي براي اسرائيل   از نسل همين مرد، خدا بر طبق وعدة خود عيسي را به عنوان نجات دهنده23 '.دهد او كسي است كه هرچه بخواهم انجام مي. ام يافته

من آن ':  و وقتي خدمت خود را به انجام رسانيد گفت25كرد   همة قوم اسرائيل اعالم مي  قبل از آمدن او يحيي لزوم توبه و تعميد را به24 .برانگيخت
   '.آيد كه من اليق آن نيستم كه بند نعلين او را باز نمايم اما بعد از من كسي مي. كنيد نيستم كه شما گمان مي كسي

 نوشته ها .٣

 )ايوب تا امثال سليمان(ادبيات حكمت   .أ 

 )عزرا تا استر(ادبيات پس از اسارت   .ب 

 )پنج تومار (Megilloth  .ج 

 )در عيد پنتيكاست قرائت مي شد( روت  )١(

 )قرائت مي شدها  در عيد خيمه( جامعه  )٢(

 )ددر عيد فصح قرائت مي ش( غزل غزلها  )٣(

 )قرائت مي شد. م. ق586در يادآوري سقوط اورشليم در ( مراثي ارميا  )۴(

 )در عيد پوريم قرائت مي شد(استر  )۵(

  تواريخII و I  .د 

 دانيال  .ه 

معموأل دعوت از سخنرانان ميهمان نيز ). 49، 41: 8لوقا . ك.ر(آنها مسئول نگهداري ساختمان و ترتيب عبادت بودند  »روساي كنيسه« .١
 .وظيفه ايشان بود

ك جمله شرطي از نوع اول است كه از ديد نويسنده، به داليل ادبي وي، درست فرض مي ي «داريد ... اگر كالمي نصيحت آميز« .٢
 .پولس كامأل از اين فرصت استفاده كرد. دعوت مزبور معموأل يكي از جنبه هاي عبادت در كنيسه بود. شود

پولس .  رومي ايستادن به هنگام تعليم بود-يم دادن مي نشستند؛ اما رسم يونانيمعلمان يهود معموأل به هنگام تعل »پولس برخاست« 16: 13
 .رفتار و ارائه مطالبش را با حاضران تطبيق مي داد

. ك.ر(لوقا اين جزئيات شاهدان عيني را معموأل بكار مي برد . پولس بدينوسيله از آنان مي خواهد كه سكوت كنند »با اشاره دست« .٣
 ).40: 21؛ 33: 19؛ 16: 13؛ 17: 12
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 بودند "خداترس"دو گروه حاضر در آنجا، يهوديان و غيريهوديان  »اي مردان اسرائيلي و خداترسان، گوش دهيد«ب 16: 13
از بسياري جهات، پولس عميقأ تحت تأثير درك .  است7اين موعظه بسيار مشابه موعظه استيفان در اعمال ). 35، 22، 2: 10؛ 26آيه . ك.ر(

  .ز عهد عتيق و انجيل بوداستيفان ا
آغاز مي كند و به اسارت و رهايي از مصر ) ابراهيم، اسحق و يعقوب(پولس بازبيني تاريخ عهد عتيق را با فراخوانده شدن پطريارخها  17: 13

  ).خروج تا تثنيه(مي پردازد 
در مورد ) 6، 1: 6.  خروهفتادترجمه . ك.ر(اين تمثيل معمول در عهد عتيق  »ايشان را به بازوي بلند از آنجا بيرون آورد« 

YHWHس  كتاب . "دست راست خدا"تمثيلي مشابه استعارات بدني .  با اصطالحات فيزيكي استبا واژگان انساني درباره خدا سخن مي مقد
ليلهاي كتاب مقدسي منبع اين تح. ، هرچند كه خدا جاوداني، غيرفيزيكي و روح فراگيرنده است)يعني استعارات مربوط به بدن انسان(گويد 

خدا بسيار بزرگتر از . درباره خدا با تمثيل، استعاره و نفي سخن مي گويدمقدس  كتاب. بسياري از سوءتفاهمات و گزافه گوييهاي ادبي بوده است
  !آن است كه انسانهاي سقوط كرده، محدود به زمان و محدود به زمين بتوانند او را درك كنند يا در بيان بگنجانند

ايشان را " است و مي توان آن را 31: 1. بازتابي از تث »قريب به چهل سال در بيابان متحمل حركات ايشان مي بود« 18: 13
اين عبارت منعكس كننده كتابهاي خروج و اعداد در عهد عتيق ). C, Aنسخه هاي . ك.ر( ترجمه كرد "همچون پرستاري خوراك مي داد

  .است
در اصل دوره زماني مياني حبرون تا شيتيم سي و هشت سال با دو سال دوره . گرد شده محسوب مي گردد معموأل عددي "چهل"واژه 

  .بوده است) سينا(ماندن در حوريب 
  : ملتهاي فلسطين را مي توان به چند طريق مشخص كرد»هالك كرد ...ا هفت طايفه ر« 19: 13

: 15. پيد. ك.يعني اهالي شمال، ر(يا اموريان ) 1: 1. ؛ داور29- 18: 10 .پيد. ك.يعني اهالي جنوب، ر(اصطالحات عمومي، كنعانيان  .١
16( 

 )5-4: 1. ؛ داور30: 34؛ 7: 13. پيد. ك.كنعانيان، فرزيان، ر(دو ملت  .٢

 )28: 23. خرو. ك.حويان، كنعانيان، حتّيان، ر(سه ملت  .٣

 عماليق به جاي حويان آمده 29: 23؛ در اعداد 17: 3 .خرو. ك.كنعانيان، حتيان، اموريان، فرزيان، حويان، يبوسيان، ر(پنج ملت  .۴
 )است

: 12؛ 1: 9؛ يوشع 17: 20. ؛ تث11: 34؛ 2: 33؛ 17، 8: 3. خرو. ك.كنعانيان، حتيان، اموريان، فرزيان، حويان، يبوسيان، ر(شش ملت  .۵
8( 

 )11: 24، 10: 3؛ يوشع 1: 7. تث. ك.حتيان، جرجاشيان، اموريان، كنعانيان، فرزيان، حويان، يبوسيان، ر(هفت ملت  .۶

 )21-19: 15. پيد. ك.قينيان، قنزيان، قدمونيان، حتيان، فرزيان، رفائيان، اموريان، كنعانيان، جرجاشيان و يبوسيان، ر(ده ملت  .٧

  كه فقط در اين قسمت از عهد جديد به كار رفته استهفتاد در ترجمه -kata + kle-ros + nemoك واژه تركيبي از ي »ميراث« 
منظور از آن قرعه انداختن به منظور تقسيم سرزمين وعده در ميان قبيله هاي ).  هستندkata + kle-ros = dido-miساير متون داراي (

 ).19-13يوشع . ك.ر(اسرائيل است 

  :اين عدد به نظر مي رسد كه چنين به دست آمده باشد »چهارصد و پنجاه سال« 
 )13: 15. پيد. ك.ر(چهارصد سال اسارت در مصر  .١

 )13: 32؛ 34- 33: 14. ؛ اعد35: 16. خرو. ك.ر(چهل سال دوره سرگرداني در بيابان  .٢

 )10، 7: 14يوشع . ك.ر(هفت الي ده سال دوره غلبه بر زمين موعود  .٣
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Testus Receptus (KJV) ر اساس نوشته ب( مي كشاند و به نظر مي رسد كه دوره داوران را نيز در آن داخل مي نمايد 20 اين عدد را به آيه
آلف، . ك.ر(، اما اين جمله بندي در نسخه هاي برتر و قديميتر الفبايي قديم يوناني موجود نيست )Antiq. 8:3:1هاي يوسفوس در 

A,B,C( كه بهتر با تاريخ گذاري ،Iخط فاصله موجود در ترجمه .  همخواني دارد1: 6.  پادNASBبراي تأكيد بر مكان درست عدد است .  
  . است7.  سموIشاره به داوران تا ا 20: 13
  . است10-8.  سموI اشاره به 21: 13

 نيز "چهل" شامل 1: 13. سموIاين عبارت زماني در عهد عتيق موجود نيست مگر اينكه مشكل موجود در نسخه برداري  »تا چهل سال« 
 I تمامي جمله را حذف مي كند و از هفتادترجمه .  سال اشاره مي كند"چهل"به اين  Antiq. 6:14:9يوسفوس نيز در كتاب ). NIV(باشد 
  . آشكارا يك سنت معلمان يهودي بوده است"چهل".  آغاز مي نمايد2: 3. سمو

اين يك نقل قول مستقيم از عهد عتيق نيست بلكه به نظر مي رسد تركيبي از  »داود بن يسي را مرغوب دل خود يافته ام« 22: 13
.  پيروي مي كند7بايد به ياد داشت كه اين موعظه پولس از الگوي اصلي استيفان در تفسير تاريخي باب .  باشد14 :13 سموئيل I و 20: 89مزمور 

، محبوب دل خدا خوانده مي شود، پشتگرمي زيادي )11.  سموII؛ 51، 32. مز. ك.ر(اين امر كه داود با وجود آنكه چنان گناهكار رسوايي بود 
  .براي تمامي ايمانداران است

  :اين تركيب نقل قولي چند مفهوم ضمني در بر دارد  
معيار كار معلمان يهود چنين بود، همين امر نقل قولهاي غيرعادي زيادي را كه از عهد عتيق در عهد جديد مي شود، توجيه مي  .١

 .نمايد

 اوليه و نيز احتماأل ساير ادبيات پولس اغلب از سرودهاي مسيحي. اين به عنوان بخشي از تعاليم و عبادتنامه هاي مسيحي در آمده بود .٢
 .ايشان نقل قول مي كند

اين نقل قول مختص پولس است و نشان مي دهد كه لوقا خالصه اين پيام نخستين پولس در كتاب اعمال را از خود پولس گرفته  .٣
 .است

  
13 :22    

NASB, NKJB »آورد كسي است كه ارادة مرا بجا مي«  
NTSV  »دهذ را انجام ميهاي م كسي است كه خواسته«  

TEV »دهد او كسي است كه هرچه بخواهم انجام مي.«  
NJB  »آورد كسي است كه ارادة مرا تماماً بجا مي«  

در مضمون عهد عتيق، شائول . اين بخش از جمله در متون عهد عتيق وجود ندارد. اين آيه تركيبي كنايه آميز از عهد عتيق است  
خدا با انسانهاي ناكامل كار مي كند تا نقشه نجاتبخش خود را به . ر زندگي داود نيز نااطاعتي هايي وجود داشتاما د. نامطيع شد و مردود گرديد

  .انجام رساند
  : است و به تمامي وعده هاي عهد عتيق اشاره دارد52: 7اين آيه معادل اعمال  23: 13

 15: 3. رهايي از طريق نسل زن، پيد .١

 10: 49. فرمانروايي از نسل يهودا، پيد .٢

 18، 15: 18. رهبري مثل موسي، كه نبي بود، تث .٣

 1: 1؛ متي 10، 1: 11. ؛ اش11: 132. ؛ مز7.  سموIIرهبري از نسل داود،  .۴
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  41-26: 13كارهاي رسوالن :  جديدمتن مژده براي عصر
ترسيد، پيام اين نجات به ما رسيده است،  كه در اين جمع حضور داريد و از خدا مي اي برادران كه فرزند ابراهيم هستيد و شما نيز اي كساني «26

شود چيزي فهميدند، اما با محكوم   قرائت مي زيرا ساكنان اورشليم و حكمرانان ايشان نه او را شناختند و نه از كلمات انبيا كه در هر روز سبت27
.  اگر چه خطايي كه مستوجب مرگ باشد در او نيافتند، از پيالطس تقاضا كردند تا او را اعدام كند28. هاي انبيا تحقّق بخشيدند كردن او به پيشگويي

 اما خدا او را 30. و را از صليب پايين آوردند و به خاك سپردندمقدس را در امور او به انجام رسانيدند ا هاي كتاب  و بعد از آنكه تمام پيشگويي29
كه در سفر از جليل به اورشليم همراه او بودند روزهاي زيادي او را ديدند و هم اكنون در برابر قوم، شاهدان   و كساني31پس از مرگ زنده گردانيد 

 كه خدا براي ما كه فرزندان آنان هستيم با رستاخيز 33كنيم  نياكان ما داد اعالم مياي را كه خدا به   ما در حضور شما مژدة آن وعده32. باشند او مي
 باز هم در خصوص رستاخيز او 34 '.ام تو پسر من هستي امروز من پدر تو شده': عيسي به آن وعده وفا كرده است، چنانكه در مزمور دوم آمده است

ام به تو خواهم  من آن بركات مقدس و قابل اطميناني را كه به داوود وعده داده': دا چنين فرموداز مردگان و اينكه ديگر او فساد را نخواهد ديد، خ
 و اما داوود كه در روزگار خود طبق ارادة خدا 36 '.تو به اين رضا نخواهي داد، كه بندة امين تو فساد را ببيند': فرمايد  و در جاي ديگر مي35 '.بخشيد

 اي 38. كه خدا او را زنده گردانيد، هرگز فساد را نديد  اما آن كسي37به نياكان خود ملحق شد و فساد را ديد، خدمت كرده بود، درگذشت و 
 شما بايد بدانيد كه هركس به او ايمان آورد، از تمام 39. برادران، شما بايد بدانيد كه مژدة آمرزش گناهان به وسيلة عيسي به شما اعالم شده است

 پس مواظب باشيد، كه اين گفتة انبيا در مورد شما صادق نباشد كه 40. موسي نتوانست او را آزاد نمايد، آزاد خواهد شدگناهاني كه شريعت 
اي استهزا كنندگان توجه كنيد، حيران شويد و نابود گرديد، زيرا در روزگار شما كاري خواهم كرد كه حتّي اگر كسي آن را برايتان ' 41: فرمايد مي

  » '.ر نخواهيد كردبيان كند باو

 12: 53-13: 52. خادم رنجبر، اش .۵

 31: 5؛ اعمال 42: 4؛ 29: 1؛ يوحنا 21: 1؛ متي 11: 2نجات دهنده، لوقا  .۶

مسيح موعود از نسل ). 23-22: 13، 31-29: 2؛ اعمال 31: 3؛ 4: 2؛ 69، 32: 1لوقا . ك.ر( بسيار برجسته است 4از نظر لوقا شماره   
  ).5: 16؛ 10، 1: 11؛ 7: 9. اش. ك.ر(يسي بود 

يحيي .  شرح داده شده است28-19، 8- 6: 1؛ يوحنا 17- 2: 3؛ لوقا 11-1: 3، متي 8-1: 1خدمت و پيام يحياي تعميد دهنده در مرقس  24: 13
  ).15-14: 1؛ مرقس 17: 4متي . ك.ر(موعظه او به توبه نيز راه را براي موعظه اوليه عيسي گشود .  را به انجام رسانيد6-5: 4؛ 1: 3نبوتهاي متي 
؛ يوحنا 16: 3؛ لوقا 7: 1؛ مرقس 11: 3متي . ك.ر(سخن مي گفت، آن كه از او بزرگتر بود ) كسي كه مي آيد(يحيي از آن آينده   

  ).25: 13؛ اعمال 30، 27: 1
خدمات عمومي يحيي فقط هيجده ماه . خدا انجام كار مشخصي را به  يحيي سپرده بود »چون يحيي دوره خود را به پايان برد« 25: 13

  . و آماده سازي راه براي مسيح موعودالقدس روحسرشار از قدرت ! اما چه يك سال و نيمي بود. به طول انجاميد

ير دست غماالئيل در اورشليم به هنگامي كه به عنوان معلم يهود تعليم مي ديد، با عهد عتيق پولس از جواني در مدرسه كنيسه و ز  
او در ابتدا انجيل را از استيفان، سپس از ايمانداراني كه آزارشان مي داد، آنگاه از روياي مخصوصي كه از عيسي داشت، از يك . آشنا شد

. هرگاه مي تواند از عيسي نقل قول مي كند. تان، و سپس از ديدار با ساير رسوالن، شنيدايماندار معمولي يهودي در دمشق، از عيسي در عربس
  .اينجا از روايات انجيل درباره زندگي عيسي نقل قول مي كند

و ) يا گروندگان به يهوديت(اشاره به شنوندگان يهودي  »ابناي آل ابراهيم و هر كه از شما خداترس باشد ... اي« 26: 13
  .پيوند يافته با يكتاپرستي يهود و اخالقيات آن، است) خداترسان(ن غيريهوديا
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اين امر شامل غيريهوديان نيز مي ). 15: 3. پيد. ك.ر(اشاره به وعده خدا براي رهايي انسانيت گناهكار از طريق مسيح است  »اين نجات« 
  ).46: 13 و 28: 28؛ و اعمال 6-5: 19. ؛ خرو5: 12. پيد. ك.ر(گردد 

را خالصه مي كند، هرچند آنان پيوسته كالم خدا را مقدس  كتاباين آيه مختصرأ كوري يهوديان اورشليم درباره . چه آيه غم انگيزي 27: 13
او نزد !  شدندنشانه نبوتيخودشان تبديل به ) اشعيا، يونس(و نبوتها ) ؛ مال. ؛ زكر53. ؛ اش22. مز. ك.ر(با نديدن نشانه هاي نبوتي . مي خواندند

  ).12-11: 1يوحنا . ك.ر(صان خود آمد، ولي خاصانش او را نپذيرفتند خا
؛ 52: 7؛ 30: 5؛ 10: 4؛ 15-13: 3غ 36، 23: 2. ك.ر(بارها و بارها در كتاب اعمال، مسئوليت روحاني يهوديان اورشليم ثبت شده است  28: 13
  ).28-27: 13؛ 39: 10
اولين گروه كساني بودند كه . بايد اشاره به گروههاي مختلف باشد »به خاك سپردند ... پايين آوردند ... به انجام رسانيدند« 29: 13

دومين گروه شامل كساني مي گرديد كه به دنبال تدفيني ). يعني رهبري يهوديان، جمعيت حاضر در برابر پيالطس(در پي مرگ عيسي بودند 
، كساني كه در 2: 8همانند اعمال ( ريايي باشد كه ناظر بر عدالت بودند اين امر مي توانست شامل حال يهوديان بي. مناسب حال عيسي بودند

  ).42-38: 19يوحنا . ك.ر(يا شاگرداني مانند يوسف رامه اي و نيقوديموس ) تدفين استيفان دست داشتند
و مسيح مقدس  كتابمدرك قوي براي الهامي بودن . زندگي عيسي عبارت از تحقق نبوت بود »آنچه درباره او نوشته شده بود« 

 ).22: 26؛ 14: 24؛ 29: 13؛ 43: 10؛ 28: 4؛ 18: 3؛ 23: 2؛ اعمال 22: 22لوقا . ك.ر(بودن عيساي ناصري، نبوتهاي پيشگويي كننده هستند 

. رداين امر كه بسياري از جزئيات زندگي عيسي، كه ما امروز در كليسا نبوت مي خوانيم، به معنايي نشانه شناسي است، كامأل صحت دا  
اغلب اوقات ). 1: 11هوشع : به عنوان مثال(بسياري از وقايع در زندگي اسرائيل رخ داد كه بعدها به نظر مي رسد در زندگي عيسي نيز اتفاق افتاد 

 و حيات متون مبهم و غيرمستقيم كه در ابتدا مضمون نبوتي در آنها ديده نمي شد، گويي به داخل تجربه زميني عيسي مي جهند و ناگهان روشني
براي درك كامل پيشگوييهاي عهد عتيق درباره عيسي، الهام يافتن و درك جريان تاريخ رهايي بخش، ). 53. ؛ اش22. مز: مثال(مي يابند 

 . ضرورت دارد

  .29: 10 و 30: 5نگاه كنيد به يادداشتهاي  »صليب« 

يد مي نمايد كه هر سه شخص تثليث الهي در قيام عيسي عهد جديد تأك »لكن خدا او را از مردگان برخيزانيد« 37، 34، 33، 30: 13
  :نقش داشتند

 )11: 8. روم. ك.ر (القدس روح .١

 )18-17: 10؛ 22-19: 2يوحنا . ك.ر(پسر  .٢

؛ 14: 6.  قرنI؛ 9: 10؛ 9، 4: 6. ؛ روم31: 17؛ 37، 34، 33، 30: 13؛ 40: 10؛ 30: 5؛ 10: 4؛ 26، 15: 3؛ 32، 24: 2اعمال . ك.ر(پدر  .٣
II؛ 12: 2. ؛ كول20: 1. ؛ افس1: 1. ؛ غال14: 4 . قرنI10: 1.  تسا.( 

را نيز همين امر تشكيل ) مضمون موعظه هاي اعمال (Kerygmaجنبه اصلي . اين تأييد خداي پدر بر حقيقت زندگي و تعاليم عيسي بود
  .14: 2نگاه كنيد به عنوان خاص در . مي دهد

  .با اين وجود، چهل مي توان يك عدد گرد شده عهد عتيقي باشد. "چهل روز"  مي گويد3: 1اعمال  »زورهاي بسيار« 31: 13
  .عيسي خود را به افراد زيادي نمايان ساخت تا قيامش را تأييد نمايد»ظاهر شد« 

 9: 28زنان كنار قبر، متي  .١

 16: 28ازده شاگر، متي ي .٢

 34: 24شمعون، لوقا  .٣
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 36: 24دو مرد، لوقا  .۴

 15: 24شاگردان، لوقا  .۵

 15: 20جدليه، يوحنا مريم م .۶

 17: 20ده شاگرد، يوحنا  .٧

 26: 20ازده شاگرد، يوحنا ي .٨

 1: 21هفت شاگرد، يوحنا  .٩

 5: 15.  قرنI، )پطرس(كيفا  .١٠

 )17-16: 28متي  (6: 15. قرنI تن از برادران، 500 .١١

 7: 15. قرنI، )خانواده زميني اش(عقوب ي .١٢

 7: 15.  قرنIهمه رسوالن،  .١٣

 )9اعمال  (8: 15.  قرنIپولس،  .١۴

  ! عيسي مي خواست آنان مطمئن باشند كه او زنده است. برخي از اينها آشكارا اشاره به يك ظهور مشترك دارند  
-1: 12. پيد. ك.ر( به ابراهيم براي دادن زمين و نسل است YHWHاشاره به وعده اوليه  »وعده اي كه به پدران ما داده شد« 32: 13

عهد عتيق بر ). 32: 2؛ يوئيل 13: 54؛ 3: 44. اش. ك.ر( براي پطريارخها و فرزندان ايشان تكرار شد همين وعده حضور و بركت خدا). 4. ؛ روم3
  . مي زند3-2: 1. پولس گريزي به اين وعده در روم.  تمركز دارد"نسل"سرزمين متمركز است درحاليكه عهد جديد بر 

عيسي به دست نيروهاي . شمكش و پيروزي مسيح موعود خدا است، كه مزموري مسيحايي سلطنتي درباره ك7: 2. نقل قول از مز 33: 13
  ).4: 1. روم. ك.ر(به قتل رسيد، ولي خدا او را پيروزمندانه برخيزانيد ) انساني و شيطاني(شرارت 

فت تا مورد استفاده قرار مي گر) adoptionists -معتقدان به فرزند خواندگي عيسي( توسط بدعتكاران اوليه 4: 1. اين آيه و روم  
يقينأ تأكيد عهد جديد بر تأييد و جالل يافتن عيسي به خاطر مطيع بودنش است، . نشان دهند كه عيسي در هنگام رستاخيز از مرگ، مسيح گرديد

: 1.  عبر؛18-13: 1. ؛ كول11-6: 2. ؛ فيل18-9، 5-1: 1يوحنا . ك.ر(اما اين امر را نبايد مجزا از الوهيت، جالل وموجوديت ازلي وي بيانگاريم 
2 -3.(  

 از اينكه 22: 3 را برخيزانيد؛ و در اعمال "بنده خود" نيز درمورد اينكه خدا 26: 3، در اعمال )anistemi ("برانگيخت"همين فعل   
. ك.ر(د  از مردگان متفاوت باش"برخيزانيدن"به نظر مي رسد اين با . ، به كار رفته است)19: 18. ؛ تث37: 7. ك.ر(خدا نبي خود را برانگيخت 

  ! شد"برافراشته"عيسي پيش از مرگش ). 37؛ 34: 30آيات 
نوبر (او نخستين كسي بود كه قيام كرد . اين عبارت اشاره به مرگ و قيام عيسي دارد »ديگر هرگز راجع به فساد نخواهد شد« 34: 13

دوباره به زندگي مقدس  كتابري از مردم در بسيا). با شانس مرگ بعدي(نه كسي كه دوباره احيا شود ) 20: 15.  قرنI. ك.مردگان، ر
  .خنوخ و ايليا بدون آنكه بميرند به آسمان منتقل شدند، ولي آنها نيز قيام نكردند. بازگشتند، ولي همگي آنها به هرحال مردند

 نقل قول مزبور . استهفتاد از ترجمه 3: 55نقل قولي از اشعيا  »به بركات قدوس و امين داوود براي شما وفا خواهم كرد« 
اين وعده خدا به داود است كه به عيسي و .  است، اما مشخص نمي كند كه مورد اشاره آن كدام است"امين...  بركات "شامل عبارت جمع 

ينك ا": هفتاد ترجمه 5-4: 55. اش. ك.ر( ست "شما"متن عهد عتيق نشانگر اهميت ). "شما"ضمير جمع (سپس به پيروان عيسي منتقل مي شود 
هان امتي را كه نشناخته بودي دعوت خواهي نمود، و امتي كه تو را نشناخته . رئيس و حاكم طوايف. من او را براي طوايف شاهد گردانيدم

 ,Zondervan، هفتاد ترجمه "به خاطر يهوه كه خداي تو است و قدوس اسرائيل كه تو را تمجيد نموده است،. بودند، نزد تو خواهند دويد

1976, p. 890را مطالعه كنيد .(  
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  ).يعني تمامي نژادهاي انساني(اكنون بركتها و وعده هاي غيريهوديان است ) يعني يهوديان(بركتها و وعده هاي داود   
اين .  گرفته شده بود16. ، كه آنهم از مز)32-24: 2. ك.ر(اين همان بحثي است كه پيشتر در موعظه پنتيكاست پطرس مطرح شد  35-37: 13
بسياري از . است) early Christian catechism(عظه هاي اوليه در كتاب اعمال منعكس كننده تعاليم و ترتيب عبادت مسيحيان اوليه مو

 و جزئيات آنها گويي به نظر مربوط به هدف اصلي ضمايربنابراين، اغلب اوقات . متون مسيحايي عهد عتيق به همديگر مربوط و پيوسته بودند
  .ديد يعني تأكيد بر قيام جسماني عيسي و فاسد شدن داود نمي باشندنويسنده عهد ج

پيش مي كشد تا توجه اين شنوندگان كنيسه را جلب ) 7اعمال (و استيفان ) 2اعمال (پولس بحث مكملي از عهد عتيق را مانند پطرس  38: 13
  .نمايد

، در اينجا به همه كساني مي دهد كه به )39آيه . ك.ر (پولس وعده آمرزش كامل گناهان را كه يهوديت نمي توانست تأمين نمايد  
  ).39، 38 در آيات "او": يعني(عيسي به عنوان مسيح ايمان آورند 

خدا تمامي انسانها را محبت مي كند و همه انسانها اين فرصت را دارند تا .  به عنصر جهاني توجه داشته باشيد ».. .بوسيله او هر كه« 39: 13
: 10؛ 30، 29، 22: 3. ؛ روم16: 3؛ يوحنا 32، 28: 2؛ يوئيل 32: 18. ؛ حزق55؛ 12-10، 6، 4، 1: 42. ؛ اش43: 10. ك.ر(پاسخ دهند به او با ايمان 

  ).9: 3.  پطرII؛ 4: 2.  تيموI؛ 13- 9

  .16: 3نگاه كنيد به يادداشت  »ايمان آورد«

13 :39    
NASB, NKJV »از همه چيز آزاد شده است«  

NRSV  »آن گناهان آزاد شده استاز تمام «  
TEV »از تمام گناهان آزاد شده است«  
NJB  »عادل شمرده شده از تمامي گناهان«  

اين يك اصطالح قضايي است كه ايستادن ما در حضور خدا ). فعل حال اخباري مجهول( است "عادل شمرده مي شود/راست"در اصل 
اين اصطالح .  است"ني رودخانه"در زبان عبري معني اصلي اين واژه ). 12: 5.  قرنII. ك.ر(بواسطه عدالت عيسي مسيح را توصيف مي نمايد 

مربوط به ساختمان سازي در عهد عتيق است كه به گونه اي استعاري منعكس كننده اين امر است كه خدا به عنوان معيار يا خط كش، داوري 
  .مي كند
شريعت موسي ). 30-21: 3. روم. ك.ر(نكته اصلي الهياتي پولس است اين  »كه به شريعت موسي نتوانستيد عادل شمرده شويد« 

شريعت عهد ). 29-23: 3. غال. ك.ر(معلمي بود كه به ما درك گناه شخصي مان را بخشيد و موجب گرديد تا در آرزوي آمدن مسيح باشيم 
. ك.ر(شريعت حكم مرگ و لعنت گرديد ). 22: 3؛ غال 23، 18-9: 3. روم. ك.ر(عتيق طريقي براي نجات يافتن نيست، زيرا همه گناه كرده اند 

  ).14: 2. ؛ كول13: 3. غال

تا با ايمان به عيسي به عنوان مسيح موعود به عنوان تنها راه دريافت ) فعل امري حال معلوم(پولس شنوندگان را فرامي خواند  40-41: 13
  ).5: 2.  تيموI؛ 12: 4؛ اعمال 6: 14يوحنا . ك.ر(آمرزش، پاسخ دهند 

 4: 2در جاهاي ديگر، در نوشته هاي پولس، او از حبقوق .  به عنوان يك هشدار، نقل قول مي كندهفتاد از ترجمه 5: 1او از حبقوق   
موافقت . پولس به منظور ترغيب تصميم گيري موعظه مي كند). 11: 3. ؛ غال17: 1. روم. ك.ر(به عنوان يك پاسخ مناسب نقل قول مي نمايد 

گونه ايمان اوليه و پاسخ با توبه مي بايد با زندگي مسيح. ي كافي نيست؛ تسليم كامل شخصي به عيسي به عنوان تنها اميد مورد نظر استعقالن
  .روزانه مطابقت يابد
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  43-42: 13كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 و وقتي مجلس تمام شد، 43 در موقع خروج از كنيسه مردم از آنها تقاضا كردند، كه سبت بعدي نيز دربارة اين امور براي ايشان سخن بگويند 42

كردند و ايشان را تشويق  اين دو با آنان صحبت مي. ال پولس و برنابا به راه افتادندبسياري از يهوديان و آنها كه به يهوديت گرويده بودند، به دنب
  .نمودند كه در فيض الهي استوار بمانندمي

  47-44: 13كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
يهوديان جماعت را ديدند حسادت ورزيدند و هرچه كه   اما هنگامي45.  هفتة بعد تقريباً همة ساكنان آن شهر براي شنيدن پيام خدا گرد آمدند44

الزم بود كه كالم خدا قبل از همه به «:  پولس و برنابا با شهامت و جسارت گفتند46. دادند كردند و به او دشنام مي گفت، تكذيب مي را پولس مي
 47دانيد كه ما از اين پس نزد غير يهوديان خواهيم رفت، گوش شما برسد، اما چون شما آن را رد كرديد و خود را اليق حيات جاوداني ندانستيد، ب

  » '.من تو را نور تمام ملّتهاي جهان خواهم ساخت تا اينكه تمام دنيا نجات يابند': زيرا خداوند چنين فرموده است

  . اسلوب شناسي جديد تكان دهنده نجات در پيمان جديد با مسيح را تشريح مي كند41آيه   

گرسنگي براي آمرزش و آشتي دوباره با خدا در دل انسانهايي ) 2(استفاده از موعظه پولس و ) 1( در القدس روح نشان دهند قدرت 42: 13
  .است كه به شكل خدا آفريده شده اند

13 :43    
NASB »جديدااليمانان خداترس«  
NKJV  »جديدااليمانان با زندگي وقف شده«  
NRSV »جديدااليماناني كه به يهوديت گرويده بودند«  

TEV »ها كه به يهوديت گرويده بودند افرادي از امت«  
NJB  »تغيير دين دادگان با زندگي وقف شده«  

  
 است 26، 16 آيات "خداترسان"اين گروهي متفاوت از . "عبادت كنندگان گرويده به يهوديت": اين عبارت در اصل چنين است  

  ).35، 22، 2: 10. ك.ر(
ختنه ) 2(تعميد خود در حضور چند شاهد، )1: (اين كار مستلزم.  رسمأ يهودي شده بودند به غيريهودياني اشاره مي كند كه43آيه   

: 23متي . ك.ر(در عهد جديد چند اشاره به نوگرويدگان به يهوديت شده است . تقديم قربان در معبد اورشليم در وقت ممكن بود) 3(مردان؛ 
  ).43: 13؛ 5: 6؛ 11: 2؛ اعمال 15

برخي از )1: (معني كردن اين عبارت در مضمون اين متن كار دشواري است »به فيض خدا ثابت باشيدترغيب مي نمودند كه « 
كساني كه به درك خود از فيض خدا در عهد عتيق وفادار بودند، ) 2(اين شنوندگان شايد از قبل به انجيل در دلشان پاسخ مثبت داده بودند يا 

  ).44آيه . ك.ر( دوباره به پولس ادامه دهند ترغيب مي شوند كه به جستجوي خدا و گوش كردن

 شهروندان شهر يقينأ در آن جلسه حضور تمامي. اين جمله شامل صنعت مبالغه نيز هست. پيام پولس داراي تأثير قوي آشكاري است 44: 13
  .نداشتند
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كه انگيزه حسادت، ازدحام از مضمون اين متن مشخص نيست  »چون يهود ازدحام خلق را ديدند، از حسادت پر گشتند« 45: 13
اين گونه حسادت به رهبري يهود نسبت داده مي شود، هم در اورشليم و هم در . شركت كنندگان بوده يا شمار زياد غيريهوديان در آن جمعيت

  ).5: 17؛ اعمال 10: 15؛ مرقس 18: 27متي . ك.ر). (Diaspora(ديازپورا 
او اظهار مي دارد كه خدا ). 11-9. روم. ك.ر(اتي بي ايماني يهوديان را مطرح مي سازد بعدها، پولس در رساله به روميان مسئله الهي  

به منظور ) حسادت(اما خدا از نجات غيريهوديان به عنوان وسيله اي . به طور موقت، چشمان اسرائيل را كور كرده تا غيريهوديان نجات يابند
  ).13: 3-11: 2. افس. ك.ر(ند تا همه ايمانداران بواسطه انجيل با هم متحد گردند مشتاق كردن اسرائيل براي پاسخ به مسيح استفاده مي ك

آيا اين نبوت .  مطرح كرد10: 12مسئله در اينجاست كه اين امر چه وقت رخ مي دهد؟ همين سئوال را مي توان در مورد زكريا   
وط به دوره اي در آينده مي گردد؟ از حسادت، به منظور رهايي يافتن مربوط به كليساي اوليه است كه از يهوديان ايماندار تشكيل مي شد يا مرب

  !اما در اين متن حسادت موجب بي ايماني مي گردد) 14، 11: 11؛ 19: 10. روم. ك.ر(استفاده مي شود 
 .10: 3نگاه كنيد به يادداشت » از حسد پر گشتند« 

در اينجا هيچ راه . ولس حمله كردند، خودشان متهم به كفرگويي بودندهودياني كه به دفاع از سنتهاي خود، به موعظه پي» كفر گفته« 
 !اينها فراگير هستند. يا يهوديت انعكاس حقيقي اراده خداست، يا مسيحيت. ميانه اي وجود ندارد

 . استالقدس روحدر كتاب اعمال از پري ها  اين يكي از نشانه» با شهامت و جسارت گفتند« 46: 13

. ك.ر(يهوديان اولويت داشتند . اين الگوي موعظه بشارتي اوليه بود»  خدا قبل از همه به گوش شما برسدالزم بود كه كالم« 
كساني كه در كنيسه بودند با عهد عتيق آشنايي داشتند و مي توانستند نبوتها را بررسي . ؛ اما خدا غيريهوديان را نيز وارد كرده بود)11-9. روم
 ).17، 10، 2: 17؛ 13: 16؛ 14، 5: 13؛ 20: 9؛ 26: 3. ك.ر(ه اي از متنها درباره اين ديدگاه و الگو است كتاب اعمال داراي دنبال. كنند

معني اصلي آن .  به كار رفته استهفتاد است كه چند بار در ترجمه )حال مياني اخباري( قوي فعلك ي» آن را رد كرديد« 
 2-1: 11همچنين پولس از آن در روميان ). 39: 7. ك.ر(ظه استيفان بكار رفته است اين فعل درباره يهوديان در موع.  است"بيرون راندن"

استفاده مي كند تا بيان نمايد كه خدا قوم خود را رد نكرده است، بلكه آنها پسر او، يعني آن يگانه طريق نجات، و مكاشفه كامل الهي را رد 
 .كرده اند

 داشتن دو ديدگاه تقدير الهي، كه اغلب در اعمال بر آن تأكيد مي شود، با نگاه» خود را ناشايسته حيات جاوداني شمرديد« 
هيچ كس نمي تواند بدون آنكه خدا او را جذب نمايد، ايمان . ديدگاه پاسخ شخصي ارادي به دعوت الهي در كنار همديگر كار دشواري است

آنها با رد كردن موعظه پولس به انجيل، شخصيت . ري خواهيم شد، اما ما در قبال پاسخي كه مي دهيم داو)65، 44: 6يوحنا . ك.ر(بياورد 
او راه، يعني پسر را تأمين كرده است، اما . مالمت عدم پاسخ ما را نمي توان متوجه خدا كرد). 21-17: 3يوحنا . ك.ر(واقعيشان را نمايان ساختند 

 . تنها راه نجات استاو 

  ).16: 1. ؛ روم28: 28؛ 20: 26؛ 21: 22؛ 6: 18. ك.ر(ل اعالم انجيل مي گردد اين الگوي معمو» پيش غيريهوديان خواهيم رفت« 

 از اين نقل قول براي بركت عيسي استفاده مي كند تا بر كار 32: 2شمعون در لوقا .  استهفتاد از ترجمه 6: 49.  نقل قولي از اش47: 13
 در اين متن اشاره به موعظه به انجيل پولس و برنابا "نور" نيز وجود دارد كه حتي اين امكان. مسيحايي وي براي نجات جهان شمول تأكيد نمايد

 در كتاب Use of the Old Testament in the New”, by Darrel Boch, p. 97“: مقاله. ك.ر(براي غيريهوديان باشد 
Foundations for Biblical Interpretation, Broadman & Holman Publisher, 1994 .(پولس از آن براي نشان حال 

  !دادن جهاني بود اعالم انجيل جهاني استفاده مي كند
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  52-48: 13كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
شدند و از كالم خدا تعريف كردند و آناني كه براي دريافت حيات جاوداني معين شده بودند،  وقتي غير يهوديان اين گفتار را شنيدند خوشحال 48

 اما يهوديان زنهاي متنفذي كه به يهوديت گرويده بودند و بزرگان شهر را به ضد 50.  پيام خداوند در تمام آن سرزمين منتشر شد49. ايمان آوردند
 اما آن دو به عنوان اعتراض، خاك آن شهر را از پاهاي خود 51. ا آزار رسانيده از آن ناحيه بيرون كردندپس آنان ر. پولس و برنابا تحريك نمودند

  .القدس گرديدند و شاگردان در انطاكيه پر از شادي و روح52تكانده و به شهر قونيه رفتند 

بسياري از آنان سالها به كنيسه مي رفتند و » چون امتها اين را شنيدند، شاد خاطر شده، كالم خداوند را تمجيد نمودند «48: 13
وقتي اين پيام را شنيدند با شوق و ذوق . يمان به مسيح را نشنيده بودندهرگز پيام فراگير جهان شمول محبت خدا و پذيرش تمامي انسانها بواسطه ا

  ).49آيه . ك.ر(و با سايرين نيز درميان گذاشتند ) 28: 28. ك.ر(فراوان آن را پذيرفتند 
بيات كه در ميان معلمان يهود و اد(عبارت روشن از تقدير الهي » آناني كه براي حيات جاوداني مقرر بودند، ايمان آوردند« 

، اما اين عبارت نيز مانند تمامي متون عهد جديد كه دوگانگي گزينش الهي و اراده آزاد انسان را به هم )يهودي ميان دو عهد بسيار رايج بود
 است كه از ماضي بعيد با حشو و زوايد مجهولاين يك فعل ). 13، 12: 2. فيل. ك.ر(مربوط مي سازند، ارتباطي مبهم را بيان مي دارد 

اين مفهوم ثبت نام بازمي گردد به دو كتاب تمثيلي كه خدا .  مي آيد"منصوب كردن" يا "ثبت نام كردن"به معني ) tasso(طالح نظامي اص
). 16: 3. ؛ و مال6: 65. ؛ اش16: 139؛ 8: 56. مز. ك.ر(اولين كتاب، كتاب اعمال انسانهاست ). 12: 20. ؛ مكا10: 7. دان. ك.ر(نگاه مي دارد 

؛ 8: 13؛ 5: 3. ؛ مكا23: 12. ؛ عبر3: 4. ؛ فيل20: 10؛ لوقا 1: 12. ؛ دان3: 4. ؛ اش28: 69. ؛ مز32: 32. خرو. ك.ر(وم، كتاب حيات است كتاب د
 .47: 2تقدير و نياز به تعادل الهياتي در /گزينش: نگاه كنيد به عنوان خاص). 27: 21؛ 15-12: 20؛ 8: 17

اين متن زمينه تاريخي و فرهنگي جايگاه واالي زنان در آسياي » را بشورانيدند ...  و متشخصاما يهوديان چند زن ديندار «50: 13
 ).4: 17؛ 14: 16. ك.ر(صغير در قرن اول ميالدي را به دست مي دهد 

 .A. T. بوددر اين مضمون اشاره به نوگرويدگان به يهوديت است كه آنان نيز رهبران جامعه بودند يا با رهبران مدني ازدواج كرده   

Robertson در كتاب Word Pictures in the New Testament, vol. 3T p. 201  اين نكته را خاطرنشان مي كند زنان غيريهودي
 ).Strabo 7: 2 and Juvenal 6: 542. ك.ر(به خاطر اخالقيات در يهوديت، بسيار مجذوب آن مي شدند 

 . اشاره مي كند11: 3.  تيموIIين ماجرا در پولس به ا» به ضد پولس و برنابا تحريك نمودند« 

مشخص ). 11: 10؛ 5: 9؛ لوقا 14: 10متي . ك.ر(نشانه اي يهودي براي رد كردن » خاك پايهاي خود را بر ايشان افشانده «51: 13
 .الش خاكي شده بودخاك رداهايشان كه در اثر كار و ت) 2(خاك پاها و كفشهايشان در اثر راه رفتن است يا ) 1(نيست كه اشاره به 

 مايلي شرق، جنوب شرقي انطاكيه پيسيديه و 80اين شهر حدود . شهري بزرگ در ليكائونيه، واقع در استان رومي غالطيه »ايقونيه« 
  .مستقيمأ در شمال لستره قرار داشت

ترجمه به روز . اري در گذشته باشدك فعل اخباري مجهول ناكامل كه مي تواند به معني شروع يك كار يا تكرار كي »پر از خوشي «52: 13
 است كه مي تواند در ميان آزار و القدس روحفقط ). تكرار كار در گذشته( آن را در معناي دوم بيان مي دارد 1995، چاپ NASBشده 

  ). به بعد12: 4.  پطرI به بعد؛ 2: 1يعقوب . ك.ر(شكنجه، خوشي و شادي ايجاد كن 
  آيا منظور از آن ايمانداران جديد است يا گروه بشارتي، و يا هر دو ؟. است در اينجا مبهم "شاگردان"عبارت   

  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
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هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما         كتاب حاضر،  يك تفسير 
  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحما، كتاب مقدس، و ش. فرارويش است گام بردارد

  
اينها .         پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيد

  . اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كنندهبه عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده
  به عنوان متن اثبات كننده دستگذاري توسط يك گروه منتخب استفاده كرد؟2: 13چرا نمي توان از  .١

 چرا پولس ابتدا در كنيسه موعظه مي كرد؟ .٢

 )13آيه . ك.ر(چرا يوحنا مرقس گروه بشارتي را ترك كرد؟  .٣

  دانست؟3غالطيان  را مرتبط با 39چگونه مي توان آيه  .۴

 .ب را در ارتباط با تقدير الهي و اراده آزاد انسان توضيح دهيد48آيه  .۵
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  14كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
پولس و برنابا در 

  ايقونيه
بشارت در ناحيه   در ايقونيه

  و بازگشت ايقونيه
  ونيهبشارت در ايق  در ايقونيه

14 :1-7  14 :1-7  14 :1-7  14 :1-7  14 :1  
14 :2  
14: 3  
14 :4-7  

پولس و برنابا در 
  لستره

  شفاي مفلوج  در لستره و دربه    بت پرستي در لستره

14 :8-18  14 :8-18  14 :8-18  14 :8-13  
  

14 :14 -18  

14 :8-10  
14 :11 -18  

  پايان مأموريت      سنگسار، فرار به دربه  
14 :19 -20  14 :19 -20  14 :19 -20  14 :19 -20  14 :19 -20  

ة بازگشت به انطاكي
  سوريه

ة بازگشت به انطاكي    تحكيم نوايمانان
  سوريه

  

14 :21 -28  14 :21 -28  14 :21 -23  
14 :24 -28  

14 :21 -23  
14 :24 -26  
14 :27 -28  

14 :21 -23  
14 :24 -26  
14 :27 -28  

  
  ) مقدمهviiحه صف» خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 

  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 

نبايد اين بار را بر دوش مفسر . تفسير ايفا مي كنيد، نقش اصلي را در القدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم
  .بيندازيدمقدس  كتاب

. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد
هر پاراگراف يك و تنها . ويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشدپاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي ن

  .يك موضوع اصلي دارد
 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4
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  چگونه مي توان ارتباط ميان خدمات پولس با رساله به غالطيان را تشريح كرد؟
د بررسي قرار دهيم، زيرا دو فرضيه مخالف مربوط به هويت گيرندگان بايد دو جنبه از اصول زمينه اي موجود را با همديگر مور  .أ 

 .هر دو فرضيه داراي وزن منطقي و شواهد كتاب مقدسي محدود هستند. رساله بر تاريخ گذاري آن تأثيرگذار است

 :دو فرضيه عبارتند از  .ب 

 :فرضيه سنتي كه تا پيش از قرن هيجدهم بي نام بود .١

 . گذارده اند"طيان شماليفرضيه غال"نام اين فرضيه را   )أ 

 I. ك.ر(، سرزمين نژادي غالطيان در ميانه شمالي فالت تركيه است "غالطيه"فرض بر اين گرفته مي شود كه منظور از   )ب 
. م.بودند كه منطقه مزبور را در قرن سوم ق) Gall و در زبان التين Keltoiدر يوناني (اين قوم از نژاد سلتها ). 1: 1. پطر

مي خواندند تا از برادران غربي شان در اروپا مجزايشان ) يوناني-قوم گال ("Gallo-Graecians"ها را آن. فتح كردند
. شدند) Attalus I, the King of Pergamum(مغلوب آتالوس اول، شاه پرغامس . م. ق230آنها در سال . نمايند

 .وزي مي شدنفوذ جغرافيايي ايشان محدود به شمال مركزي آسياي صغير يا تركيه امر

در طي سفر دوم يا سوم بشارتي .  م50اگر فرض بر اين گروه نژادي باشد، آنگاه تاريخ رساله غالطيان مي تواند اواسط دهه   )ج 
 .همراهان سفر پولس در اين هنگام سيالس و تيموتائوس بودند. پولس باشد

دارند كه پولس به شمال به سرزمينهاي كوهستاني آنان اظهار مي .  را ماالريا دانسته اند13: 4. برخي بيماري پولس در غال  )د 
 .رفت تا از سواحل پست باتالقي ماالرياخيز دور باشد

 Sir Wm. M. Ramsay, St. Paul the Traveler and Roman Citizen, Newمدافع اصلي دومين فرضيه  .٢

York: G. P. Putnam’s Sons, 1896است . 

به نظر . ي نژادي مي دانست، اين فرضيه آن را يك سرزمين دولتي مي شمارد را سرزمين"غالطيه"در حاليكه فرضيه سنتي   )أ 
). ، و غيره1: 8؛ 1: 1.  قرنII؛ 19: 16.  قرنI. ك.ر(مي رسد كه پولس اغلب اوقات از اسامي استاني رومي استفاده مي كرد 

ا حامي روميان بودند و با خودمختاري قوم سلتها از ابتد.  نژادي بود"غالطيه" سرزمين پهناورتري از "غالطيه"استان رومي 
 مورد نظر باشد، آنگاه امكان دارد موقعيت "غالطيه"اگر منطقه بزرگ . محلي بيشتر و نيز توسعه قدرت ارضي پاداش يافتند

 14-13كليساهاي غالطيه مورد خطاب در رساله همين كليساهاي انطاكيه پيسيديه، لستره، دربه و ايقونيه باشد كه در اعمال 
 .حين سفر اول بشارتي پولس بديشان اشاره شده است

شوراي " صحت داشته باشد، تاريخ رساله به غالطيان بسيار زودتر، يعني اندكي پيش از "جنوبي"چنانچه اين فرضيه   )ب 
زمي برگزار شد و لذا تاريخ نامه احتماأل به همين دوره زماني با.  م49- 48شوراي اورشليم در .  است15 در اعمال "اورشليم
 .در اين صورت، غالطيان اولين رساله پولس در كتاب عهد جديد است. گردد

 :برخي از شواهد موجود در تأييد فرضيه غالطيه جنوبي عبارتند از  )ج 

اين امر در ). 13، 9، 1: 2. ك.ر(هيچگونه اشاره اي به اسامي همسفران پولس نشده، اما نام برنابا سه بار ذكر شده است  )١(
 . بشارتي پولس استتناسب با سفر اول

 15، به بهترين وجه درتناسب با زماني پيش از شوراي اورشليم در اعمال )5-1: 2. ك.ر( اشاره به ختنه نشدن تيطس  )٢(
 .است

و مشكل مشاركت با غالطيان به بهترين شكل با دوران پيش از شوراي اورشليم ) 14-11: 2. ك.ر( اشاره به پطرس  )٣(
 .هماهنگي دارد
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، اسامي همراهانش كه از مناطق مختلف بودند، )4: 20اعمال . ك.ر(را به اورشليم آورد ها   اعانه هنگامي كه پولس )۴(
اما در اين فهرست نام هيچيك از شهرهاي غالطيه شمالي ذكر نشده هرچند مشخص است كه . فهرست وار آمده است

 ).1: 16. قرن  I. ك.ر(اين كليساهاي مربوط به غالطيه نژادي نيز در اين امر شركت داشتند 

هر يك از اين فرضيات نكات با . ارائه جزئيات مباحث مختلف مربوط به اين فرضيات، در كتابهاي تفسيري فني آمده است
در اين برهه از زمان هنوز توافقي ميان طرفداران دو فرضيه صورت نگرفته است، اما به نظر مي . ارزشي را مطرح مي سازند

  .ن تناسب را با تمامي واقعيتها داشته باشد بهتري"فرضيه جنوبي"رسد كه 
 رابطه ميان غالطيان با كتاب اعمال  .ج 

 :لوقا پنج ديدار پولس از اورشليم را ثبت كرده است .١

 ، پس از ايمان آوردن او به مسيح30-26: 9  )أ 

 ، براي پيشكش اعانه كليساهاي غيريهوديان در قحطي25: 12؛ 30: 11  )ب 

 ، شوراي اورشليم30-1: 15  )ج 

 دار كوتاه، دي22: 18  )د 

  به بعد، گزارش ديگري از كار بشارت در ميان غيريهوديان15: 21  )ه 

 :دو ديدار پولس از اورشليم در رساله غالطيان به ثبت رسيده است .٢

 ، پس از سه سال18: 1  )أ 

 ، پس از چهارده سال1: 2  )ب 

 به بعد نيز زمينه ديدارهاي به ثبت 1 :15، 30: 11، و اعمال 18: 1.  مربوط مي شود به غال26: 9به نظر مي رسد كه احتماأل اعمال  .٣
 . آمده است1: 2. نرسيده اي اند كه در غال

 :  وجود دارد كه احتماأل ناشي از موارد زير هستند2.  و غال15چند تفاوت ميان  اعمال  .۴

 ديدگاههاي مختلف  )أ 

 اهداف مختلف لوقا و پولس  )ب 

 . رخ داده اما در ارتباط با آن بوده است15عمال  احتماأل مدتي پيش از شوراي اورشليم در ا2. اين واقعيت كه غال  )ج 

  
  مطالعه عبارات و واژگان

  
  

  7-1: 14كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 اما 2. برنابا به كنيسه يهود وارد شدند و چنان صحبت كردند، كه گروه عظيمي از يهوديان و يونانيان ايمان آوردند در شهر قونيه نيز پولس و 1 

 آن دو مدت زيادي در 3. يهودياني كه ايمان نياورده بودند، غير يهوديان را تحريك كردند و افكار آنان را نسبت به اين ايمانداران منحرف ساختند
ها، پيام فيض بخش خود  خداوند نيز با اعطاي قدرت به آنها براي انجام عجايب و نشانه. گفتند و بدون ترس دربارة خداوند سخن ميآن شهر ماندند 
 در اين وقت يهوديان 5. اي جانب رسوالن را گرفتند اي طرفدار يهوديان شدند و عده  اما بين مردم شهر دودستگي افتاد، عده4. فرمود را تصديق مي

 به محض اينكه رسوالن از اين 6. غير يهوديان با همدستي اولياي امور تصميم گرفته بودند، به رسوالن آزار برسانند و آنان را سنگسار نمايندو 
  . و در آنجا به بشارت نجات ادامه دادند7موضوع آگاه شدند، به سوي شهرهاي ليكائونيه يعني لستره و دربه و نواحي مجاور فرار كردند 
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، موجود است كه در آن گزارشي از The Acts of Paul and Thekla كتاب غيركانوني قرن دوم ميالدي به نام »ايقونيه «1: 14
قد :  ظاهري از پولس است كه تا بحال به ثبت رسيده بدين گونهاين كتاب احتماأل شامل تنها توصيف. فعاليتهاي پولس در ايقونيه ارائه مي شود

كامأل مشخص است كه اين كتاب، الهامي نمي باشد با اين وجود بازتابي . كوتاه، كچل، پاهاي كماني شكل، ابروهاي پرپشت و چشمان برآمده
  . منطقه در استان رومي غالطيه واقع بودبخش عمده اين. از تأثير پولس رسول بر اين منطقه از آسياي صغير را به دست مي دهد

شنوندگان كنيسه را يهوديان و يونانياني تشكيل مي دادند كه . اين الگوي رفتاري معمول پولس و برنابا بود  »وارد شدند... به كنيسه « 
 .با نبوتها و وعده هاي عهد عتيق آشنا بودند

انجيل با قوت تمام در ميان . ت نشانگر مقصود اصلي كتاب اعمال است اين عبار»جمعي كثير از يهود و يونانيان ايمان آوردند« 
اكنون دريافت مي ) 3: 12؛ 15: 3. پيد. ك.ر(مفاهيم ضمني وعده هاي عهد عتيق براي تمامي بشريت . گروههاي مختلف مردم منتشر مي شود

 . گردند

 .اين عبارات خالصه اي مربوط به رشد سريع كليسا، مشخصه كتاب اعمال است

 "بي ايماني" يا "بي اطاعتي"و مشخصه كوري روحاني و سرسختي، ) 1آيه  ("ايمان آوردند" مشخصه نجات »هوديان بي ايماني «2: 14
 ! خودداري از پاسخ به انجيل حكم به كوري و گمگشتگي شخص مي دهد. است

اين عدم پذيرش ايشان است كه در ايمان را . يت مي بخشدلوقا مخالفت ستيزه جويانه بي ايماني يهود و آزار و شكنجه فعال ايشان را سند  
 ).11-9. روم. ك.ر(بسوي غيريهوديان مي گشايد 

.  تواI؛ 49: 22؛ 31: 18.  سموII؛ 8: 22؛ 12: 3.  سموI. ك.ر( براي تمرد و سركشي هفتاد رايج در ترجمه فعلك ي »تحريك كردند« 
 . به كار رفته است2: 14 و 50: 13، كه در عهد عتيق فقط در اعمال )26: 5

لوقا اغلب اوقات از .  براي توصيف پليدي، مردمان ظالمي كه بر ديگران ظلم مي كنندهفتاداصطالح رايج ديگر در ترجمه » بدانديش« 
 ).10: 18؛ 2: 14؛ 1: 12؛ 19، 6: 7. ك.ر(اين اصطالح در كتاب اعمال استفاده مي كند 

: 4. ك.ر(أييد شخصيت پرفيض خود و نيز راستي انجيل عيسي مسيح در اين منطقه جديد استفاده مي كند خدا از معجزات به منظور ت 3: 14
 ).4: 2. ؛ عبر29-30

-34: 10؛ متي 24: 28؛ 9: 19؛ 5-4: 17. ك.ر(كالم راستي همواره مردم را به دو دسته تقسيم مي كند » و مردم شهر دو فرقه شدند «4: 14
 . كنيسه ايمان آوردند، اما سايرين برضد انجيل به ستيزه جويي برخاستندبرخي از يهوديان در). 36

از كتاب اعمال از اين اصطالح براي اشاره به كسي غير ) 14 و 4در آيات (لوقا فقط در اين باب . اشاره به پولس و برناباست» با رسوالن« 
 نيز به طور ضمني اشاره 6-5: 9.  قرنIبه اين موضوع در ). 14آيه . ك.ر(برنابا رسول خوانده مي شود . از دوازده رسول اصلي استفاده مي كند

: 1در غالطيان ) برادر ناتني عيسي(يعقوب عادل . ، فراي آن دوازده تن اوليه است"رسول"اين امر آشكارا استفاده بازتري از اصطالح . شده است
يونيا در ترجمه ( رسول خوانده شده اند؛ به آندرونيكوس و يونيوس 6: 2 و 1: 1.  تساI رسول خوانده شده است؛ سيلوانس و تيموتائوس در 19

KJV (لقب رسول داده شده است؛ و آپولس در7-6: 16. نيز در روم  Iرسول خوانده شده است9-6: 4.  قرن .  

.  قرنIاما در ). 1 اعمال. ك.به غير از متياس، ر(پس از مرگشان كسي جاي ايشان را نگرفت . دوازده رسول مسيح بي همتا بودند  
عهد جديد اطالعات كافي در توصيف عملكرد صاحبان اين عطا به دست نمي .  به عطاي ادامه دار رسالت اشاره شده است11: 4.  و افس28: 12
  .دهد
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ظهار مي دارند كه برخي از كاتبان اوليه و مفسرين معاصر ا.  مي تواند اشاره به رهبران شهر يا رهبران كنيسه باشد»با روساي خود «5: 14
  .اما در اين مضمون فقط يك آزار و شكنجه شرح داده مي شود. 5آيه ) 2( و 2آيه ) 1: (اشاره به دو آزار و شكنجه شده است

  
14:5    

NASB, NRSV, 
TEV 

  »بد رفتاري كردن«

NKJV  »آزار دادن«  
NJB  »حمله كردن«  

  
اين واژه .  مي باشد"ارتكاب اعمال خشونت آميز" يا "لجام گسيختگي"تماأل به معني  است و اح"بدرفتاري" شديدتر از -hubrizoواژه يوناني 

  :لوقا از آن معموأل به سه معني استفاده مي كند.  بسيار رايج استهفتاددر ترجمه 
 45: 11توهين و سرزنش، لوقا  .١

 5: 14؛ اعمال 32: 18استهزا و بي حرمتي، لوقا  .٢

 21، 10 :27ضرر و زيان در اموال، اعمال  .٣

احتماأل يهوديان .  اين واژه دوم نشانگر شدت خشونتي است كه گروه مخالف در توطئه براي حمله به ايمانداران اعمال كردند»سنگسار« 
  .حاضر در آن گروه اين روش مشخص را بخاطر ارتباطش با كفرگويي، برگزيدند

اين شهر نزديك مرز يك گروه . ايقونيه در فريجيه قرار داشت »فرار كردند... به سوي لستره و دربه شهرهاي ليكائونيه  «6: 14
  .اين جزئيات نشان دهنده تاريخي بودن كتاب اعمال است. مجزاي نژادي قرار داشت

ي موعظه به انجيل، محور سفرهاي بشارت. فعل مياني كامل داراي حشو و زوائد، به معني اينكه آنها دوباره و دوباره به موعظه پرداختند 7: 14
كساني كه در اثر موعظه هاي وي به مسيح ايمان آوردند نيز اضطراري بودن و تعهد به ارائه انجيل به سايرين ). 10: 16؛ 21: 14. ك.ر(پولس بود 

  )!8: 1؛ اعمال 47: 24؛ لوقا 20-19: 28متي . ك.ر(دارد /اين اولويت همچنان ادامه داشت. را احساس مي كردند

  18-8: 14كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
پولس به . داد  او به سخنان پولس گوش مي9.  در شهر لستره مرد مفلوجي نشسته بود، كه لنگ مادرزاد بود و هرگز با پاهاي خود راه نرفته بود8

او جست » .بلند شو و راست روي پاهاي خود بايست«: فت با صداي بلند به او گ10صورت او خيره شد و چون ديد ايمان آن را دارد كه شفا يابد، 
 12» .اند خدايان به صورت انسان در ميان ما فرود آمده«:  وقتي مردم كاري را كه پولس كرد ديدند، به زبان آن محل فرياد زدند11. زد و به راه افتاد

 آنگاه كاهن پرستشگاه مشتري كه 13.) ندند، كه سخنگوي آنان بودپولس را از آن جهت عطارد خوا. (برنابا را مشتري و پولس را عطارد خواندند
 اما 14. خواست به اتّفاق جماعت گاوان را قرباني كند  هاي گل به دروازة شهر آورد و مي پرستشگاهش در خارج از شهر واقع بود گاواني با حلقه

اي آقايان،  «15: كردند لباسهاي خود را دريدند و به ميان مردم رفته فرياد ميكه آن دو رسول، يعني برنابا و پولس از اين امر مطّلع گشتند،  هنگامي
اي داريم، كه از اين كارهاي بيهوده باز گرديد  ما براي شما مژده. كنيد؟ ما هم مثل شما انسان هستيم، با عواطف و احساساتي مانند خود شما چه مي

 در دوران گذشته او اجازه داد كه جميع ملّتها 16. را كه در آنهاست آفريده است، روي آوريداي كه آسمان و زمين و دريا و آنچه  و به خداي زنده
او به شما از آسمان باران و محصول به موقع عطا .  در عين حال كارهاي نيك او هميشه وجودش را ثابت نموده است17. به راههاي خود بروند

 رسوالن با اين سخنان به سختي توانستند مردم را از قرباني كردن براي ايشان 18» .سازد ماني پر ميدهد و دلهايتان را از شاد كند، به شما غذا مي مي
  .باز دارند
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احتماأل . آن را به عنوان يك مستعمره رومي بنا نهاد.  م6آگوستوس در ). 1: 16. ك.ر(هر، زادگاه تيموتائوس بود  اين ش»در لستره «8: 14

  .كنيسه اي در آنجا وجود نداشت، پس پولس و برنابا به موعظه در خيابانها پرداختند
 توصيفي مشخص وضعيت دائمي اين مرد را سه عبارت). 2: 3. ك.ر(هيچگونه امكاني براي شعبده بازي يا حيله گري وجود نداشت  

 .تشريح مي كنند

: 11؛ 4: 10؛ 18، 4: 6. ؛ عبر27: 18لوقا . ك.ر( است "ناتوان" يا در اصل "غيرممكن" معموأل به معني adunatos واژه » بي حركت« 
  ).1: 15؛ 3: 8. روم. ك.ر(ار مي برد ، اما در اينجا لوقا آن را مانند نويسندگان مقاله هاي پزشكي در معناي ناتوان و ضعيف به ك)6

 شفا 10-1: 3پطرس و يوحنا مرد مفلوجي را در . جالب توجه است كه لوقا در بسياري از جهات، خدمات پطرس و پولس را با هم برابر مي سازد
  .مي دهند و در اينجا نيز پولس و برنابا همان كار را مي كنند

پولس ديد كه . 10: 1نگاه كنيد به يادداشت ). 4: 10؛ 4: 3. ك.ر(بارت اغلب استفاده مي كند  لوقا از اين ع»بر وي نيك نگريست «9: 14
  !و او اين كار را كرد) 10آيه . ك.ر(بنابراين، به او فرمان داد تا بايستد و راه برود . اين مرد به دقت گوش مي دهد

توجه . د عتيق، براي رهايي فيزيكي از يك وضعيت آمده است در عه"نجات يابد"در مفهوم اصطالح » كه ايمان شفا يافتن را دارد« 
-5: 5؛ يوحنا 20: 5لوقا . ك.ر(اين امر اغلب اوقات در عهد جديد رخ مي دهد . داشته باشيد كه شفا بخشيدن پولس بر اساس ايمان آن مرد بود

تربيت و تشويق ساير ) 3(دادن قدرت و راستي انجيل؛ يا نشان ) 2(نشان دادن محبت خدا؛ ) 1: (معجزات چند كار كرد داشت. ، اما نه هميشه)9
  .ايمانداران حاضر

  .اين زبان بومي آن منطقه بود.  پولس و برنابا آشكارا متوجه آنچه جمعيت مي گفت، نمي شدند»به زبان ليكائونيه «11: 14
  بر اساس » در سخن گفتن مقدم بودخواندند زيرا كه او) هرمس(و پولس را عطارد ) زئوس(برنابا را مشتري  «11-12: 14

از ). Ovid, Metamorphoses 8: 626ff. ك.ر(يك سنت محلي، خدايان يوناني اغلب اوقات با شكل انساني به ديدار انسانها مي آمدند 
  ).13آيه . ك.ر(را مي پرستيدند ) هرمس(و عطارد ) زئوس(كتيبه هاي محلي چنين مي توان دريافت كرد كه در منطقه مزبور، مردم مشتري 

اين احتماأل به دليل آن بود كه پولس نقش سخنگو را ايفا مي كرد و مردم . توجه داشته باشيد كه در اينجا نام برنابا اول آمده است  
  .پنداشتند) مشتري(و لذا برناباي ساكت را معادل خداي بزرگ، زئوس ) عطارد(وي را همتاي هرمس 

باشد كه درست در بيرون دروازه شهر و در ) زئوس( دروازه شهر يا به احتمال بيشتر، دروازه معبد مشتري مي تواند اشاره به» دروازه«13: 14
  .اوضاع بسيار در هم و پر از سوءتفاهم بود. مقابل آن قرار داشت

  4: 14نگاه كنيد به يادداشت » رسوالن «14: 14
يقينأ اين ). 63: 14؛ مرقس 65: 26متي . ك.ر(ر ميان يهود بود كاري به نشانه عزاداري يا كفرگويي د» جامه هاي خود را دريده« 

 .كار به بت پرستان حاضر نيز نشان مي داد كه مشكلي در اين ميان وجود دارد

، هرچند در عهد جديد اين "هجوم بردن" يا "بيرون جهيدن" به معناي هفتاداصطالحي رايج در ترجمه » در ميان مردم افتاده« 
  .پولس و برنابا برجهيدند و در ميان ازدحام مردم رفتند. اينجا بكار رفته استاصطالح فقط در 

: 17. ك.ر(خالصه اي از موعظه نخست پولس براي بت پرستان ارائه شده است كه بسيار شبيه به موعظه او بر كوه مريخ مي باشد  17- 15: 14
22-33.(  
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14 :15    

NASB, NKJV »ماهايي با طبيعتي همانند ش انسان«  
NRSV  »درست همانند شما، ما هم افرادي فاني هستيم«  

TEV »ما هم درست مثل شما انسان هستيم«  
NJB  »ما فقط انسان هستيم، و فاني همانند شما«  

  
افراد محلي پنداشتند كه پولس و برنابا خدايان .  است"اشتياقها و عاليق نفساني" و "همان"، كه تركيبي از homoiopathesاصطالح 

)homoiothentesپولس از همان ريشه لغوي، بيان مي دارد كه آنها نيز انسانهاي عادي .  انسان مي باشند"شبيه"، هستند و )11آيه . ك.، ر
  . آمده است17: 5اين واژه در عهد جديد فقط در اينجا و در يعقوب . هستند
 به رخ مي 23-20: 20 را در مقايسه با هيروديس آنتيپاس در لوقا فروتني و خشوع پولس و برنابا» از اين كارهاي بيهوده بازگرديد« 
 .پولس مستقيمأ با خرافات بت پرستي مقابله مي كند.  به معني پوچ، بي ارزش، ناموجود است"بيهوده"واژه . كشد

). 14: 3. خرو. ك.ر( گرفته شده است "بودن" است كه از ريشه فعل متعدي عبري YHWHاين يك بازي با كلمه » خداي زنده« 
YHWHخداي هميشه زنده و تنها خداي زنده است . 

خداي آفريننده و فراهم كننده ) 1: 1. پيد. ك. ر-الوهيم (Elohimواژه عبري .  است6: 146.  يا مز11: 20. نقل قولي از خرو» آفريد« 
 خدا را به YHWHه در حاليك) The Expositor’s Bible Commentary, vol. 1, pp. 468-469. ك.ر(را توصيف مي كند 

و خدايي كه عهد مي ) The Expositor’s Bible Commentary, vol. 1, pp. 471-472. ك.ر(عنوان نجات دهنده، رهايي بخش 
  .بندد، نشان مي دهد

 در  را به ياد مي آورد كه8-7: 32. اين عبارت تث» در دوران گذشته او اجازه داد كه جميع ملتها به راههاي خود بروند «16: 14
اين امر از لحاظ الهياتي تأكيد كننده توجه و عنايت خدا نسبت به .  مزرهاي ميان امتها را بنياد مي گذاردYHWHآن موسي اظهار مي كند كه 

خدا مي خواست كه آنان او را ). Girdlestone, Synonyms of the Old Testament, pp. 258-259. ك.غيريهوديان، ر(امتهاست 
اما او از انسانها دست نكشيد ). 29: 2-18: 1. روم. ك.ر(قوط بشريت موجب ايجاد خرافات و الحاد و خدانشناسي گرديد بشناسند، ولي س

  ).17آيه . ك.ر(
طنز و كنايه موجود در آن، بيان مي دارد كه . جهل و بي خبري غيريهوديان از خدا، در تقابل با شناخت يهوديان از خدا آمده است  

رت گروهي به انجيل ايمان مي آورند، در حاليكه يهوديان به صورت گروهي به رد كردن انجيل و آزار ايمانداران مي پردازند غيريهوديان به صو
  ).11-9. روم. ك.ر(

همه ). 15-14: 2؛ 20-19: 1. ؛ روم6-1: 19. مز. ك.ر( اين مفهوم مكاشفه فطري و طبيعي است »خود را بي شهادت نگذاشت «17: 14
  .سطه آفرينش و شهادت دروني اخالقي شان، چيزي درباره خدا مي دانندانسانها بوا

بخشنده خوراك ) عطارد(بخشنده باران و هرمس ) مشتري(سنت محلي بت پرستان بيانگر آن بود كه زئوس » خوراك... باران « 
  . بر تسلط خدا در باروري محصول تأكيد مي كند29-27. پولس پيرو تث. هستند

: 3. ؛ روم30: 17اعمال . ك.ر(دا را نمي شناختند و لذا لعنتهاي مربوط به عهد در تثنيه با صبر خدا جايگزين مي شود اين بت پرستان خ  
پولس از آفرينش و تداركات الهي از ! در رساندن پيام انجيل به ملتها بود) رسول غيريهوديان(پولس انتخاب مخصوص خدا ). 13: 5؛ 15: 4؛ 25

  . به عنوان نقطه اشتراك و پيوند استفاده مي كند) 9: 1؛ يونش 24: 5. ؛ ارم8: 147؛ 16-15: 145. مز. ك.ر(طريق طبيعت 



248 

مي توان چنين انگاشت كه پولس در همين خط به . جالب توجه است كه في نفسه چيزي از انجيل در اين خالصه موعظه وجود ندارد  
معلوم نيست كه لوقا اين خالصه را از پولس گرفته است يا از .  چنين كرد34-16: 17استدالل ادامه مي دهد چنانكه در موعظه آتن در اعمال 

  ).زيرا آنجا زادگاه وي بود(تيموتائوس 
  .اين جزئيات را فقط يك شاهد عيني مي تواند بيان كند 18: 14

  
توجه داشته باشيد . و سيار به او گرديدمخالفت يهوديان در اين شهرهايي كه پولس در آنها موعظه كرده بود، موجب حمله هاي مكرر  19: 14

آنها يك لحظه به پولس و برنابا همچون . همچنين در اين متن عدم ثبات بت پرستان شايان توجه است. متوجه پولس بود، نه برناباها  كه حمله
  !خدايان احترام مي گذارند و در لحظه بعد آنها را سنگسار مي كنند

.  قرنII). 21-20آيات . ك.ر( معجزه زنده شدن پولس نيست بلكه شرح استقامت و شهامت اوست اشاره به» پولس را سنگسار كرده« 
  ! اكنون به واقعيت مي پيوست5توطئه سنگسار كردن در آيه .  نيز به همين واقعه اشاره مي كنند17: 6 و غالطيان 25: 11

من فكر مي كنم آنها به دعا ايستاده بودند و خدا به گونه اي هرچند صريحأ بيان نشده، اما » چون شاگردان گرد او ايستادند «20: 14
  .بود) در يك شهر جديد(انگيزه گسترش انجيل /به اين امر توجه داشته باشيد كه چگونه آزار و شكنجه همچنان مكانيزم. شگفت آور پاسخ داد

 در بخش رومي استان غالطيه و در ليكائونيه قرار اين شهر نيز). 20آيه . ك.ر(اشاره به دربه است » در آن شهر بشارت داده «21: 14
  .آنجا شرقي ترين مكاني بود كه پولس و برنابا در سفرشان از آن بازديد كردند. داشت

  .شهر دربه نيز به گونه اي شگفت انگيز به انجيل پاسخ مثبت داد و بسياري در آنجا نجات يافتند  
ظاهرأ آنها در بازديد مراجعتي خود در مأل عام موعظه نكردند، بلكه به طور  »به لستره و ايقونيه و انطاكيه مراجعت كردند« 

 ).23-22آيات . ك.ر(خصوصي ايمانداران را سازماندهي و تقويت مي نمودند 

يشها قبول سختي و آزما) 2(پايداري و ) 1(توجه داشته باشيد كه تأكيد آن بر . اين آيه خالصه اي از پيام شاگردسازي پولس است 22: 14
- 12: 4.  پطرI؛ 4-2: 1؛ يعقوب 12: 3.  تيموII؛ 3: 3.  تساI؛ 18-17: 8؛ 4-3: 5. روم. ك.ر(ايمانداران به واسطه آزمايشها، بلوغ مي يابند . است

16.( 

از آن براي لوقا نيز چند بار .  آمده است"برقراري" يا "موجب استراحت شدن" به معني هفتاداين واژه چندين بار در ترجمه » تقويت« 
 ).23: 18؛ 41، 32: 15؛ 22: 14. ك.ر(توصيف خدمت شاگردسازي پولس استفاده مي كند 

مفهوم يوناني اين اصطالح مبني بر اينكه . اصطالح دل در اينجا به معني وجود يا فعاليتهاي عقالني شاگردان است» دلهاي شاگردان« 
 .به عنوان وجود انسان اشاره شده است) جان(، بلكه به مفهوم عبري دل هر شخص داراي نفس غير اخالقي است، مورد نظر نمي باشد

  .پايداري در زير مراجعه كنيد: به عنوان خاص» پند مي دادند كه در ايمان ثابت بمانند«

  23-19: 14كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 به گمان اينكه مرده است، او را از  در اين هنگام يهوديان از انطاكيه و قونيه رسيدند و مردم را با خود متّحد ساخته و پولس را سنگسار كردند و19 

 پس 21.  اما وقتي شاگردان دور او جمع شدند او برخاست و به داخل شهر آمد و روز بعد به اتّفاق برنابا به دربه عزيمت كرد20. شهر بيرون كشيدند
كردند و   و در بين راه شاگردان را تقويت مي22زگشتند از اينكه در آن شهر هم بشارت دادند و پيروان بسياري يافتند، به لستره و قونيه و انطاكيه با

براي داخل شدن به پادشاهي خدا ما بايد از راههاي بسيار سختي «: گفتند نمودند كه در ايمان خود پايدار بمانند و به آنان مي  آنان را تشويق مي
  .  ايشان را به دست آن خداوندي كه به او گرويده بودند، سپردند در هر يك از كليساها مشايخي را تعيين كردند و با نيايش و روزه23» .بگذريم
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  ضرورت پايداري: عنوان خاص
تشريح آموزه هاي كتاب مقدسي مربوط به زندگي مسيحي كار دشواري است زيرا آنها نوعأ به صورت جفتهاي ديالكتيك شرقي ارائه مي   
مسيحيان غربي تمايل به انتخاب يك حقيقت و ناديده گرفتن يا كم .  كتاب مقدسي هستنداين جفتها به نظر برخالف همديگرند، اما هر دو. گردند

  : بگذاريد اينگونه توضيح بدهم. بها كردن حقيقت مخالف آن دارند
 آيا نجات يك تصميم اوليه براي ايمان به مسيح است يا سرسپردگي به شاگردي مسيح در تمامي طول عمر مي باشد؟ .١

  واسطه فيض خداي قادر متعال مي باشد يا پاسخ توبه كارانه و ايماني بشريت به پيشنهاد الهي است؟آيا نجات، گزينش به .٢

 آيا نجات، يكبار دريافت مي شود وهرگز از دست نمي رود، يا احتياج به سعي و تالش پيوسته دارد؟ .٣

  :ه ظاهر متناقض عهد جديد آغاز مي شودمسئله از متنهاي ب. موضوع پايداري ميدان منازعه در سراسر تاريخ كليسا بوده است  
 :متون اطمينان بخش .١

 )29-28: 10؛ 37: 6يوحنا (اظهارات عيسي   .أ 

 )18: 4؛ 12: 1.  تيموII؛ 3: 3.  تساII؛ 13: 2؛ 6: 1. ؛ فيل9-8، 5: 2؛ 13: 1. ؛ افس39-35: 8. روم(اظهارات پولس   .ب 

 )5-4: 1.  پطرI(اظهارات پطرس   .ج 

 متون ضرورت پايداري .٢

 )21، 12، 5: 3؛ 20، 17، 7: 2. ؛ مكا10-4: 15؛ 31: 8؛ يوحنا 13: 13؛ مرقس 13: 24؛ 30-24، 9- 1: 13؛ 22: 10متي (يسي اظهارات ع  .أ 

 )23: 1. ؛ كول20-18: 3؛ 12: 2. ؛ فيل9: 6؛ 4: 5؛ 4: 3؛ 6: 1. ؛ غال5: 13.  قرنII؛ 2: 15.  قرنI؛ 22: 11. روم(اظهارات پولس   .ب 

 )11: 6؛ 14: 4؛ 14، 6: 3؛ 1: 2(اظهارات نويسنده عبرانيان   .ج 

 )9 يوحنا II؛ 6: 2 يوحنا I(اظهارات يوحنا   .د 

 )7: 21. مكا(اظهارات پدر آسماني   .ه 

 در القدس روحهيچ انساني نمي تواند بدون وجود . نجات كتاب مقدسي ناشي از محبت، رحمت و فيض خداي تثليث قادر مطلق است  
 الوهيت ابتدا وارد مي شود و دستور كار را تنظيم مي نمايد، اما از انسانها مي خواهد كه با ايمان و ).65، 44: 6يوحنا . ك.ر(زندگي اش نجات يابد 

  !  مسئوليتهايي در اين ميان وجود داردومزايا . خدا با بشر بواسطه عهد ارتباط برقرار مي كند. توبه، چه در ابتدا و چه به صورت پيوسته، پاسخ دهند
خدا راهي را فراهم ساخت و از تمامي . مرگ عيسي مشكل گناه خلقت سقوط كرده را حل نمود. ضه مي گرددنجات به همه انسانها عر  

  . كساني كه به صورت او آفريده شده اند مي خواهد كه به محبت او و تدارك عيسي پاسخ دهند
  :، به منابع زير مراجعه كنيداگر شما مي خواهيد درباره اين موضوع مطالعه بيشتري از ديدگاه غيركالوينيستي بنماييد  
١. Dale Moody, The Word of Truth, Eerdmans, 1981 (pp. 348-35) 
٢. Howard Marshall, Kept by the Power of God, Bethany Fellowship, 1969 
٣. Robert Shank, Life in the Son, Westcott, 1961 

استفاده از اطمينان نجات به عنوان مدركي براي زندگي بي ثمر ) 1 (:به دو مسئله متفاوت در اين حوزه اشاره مي كندمقدس  كتاب
مشكل اين است كه گروههاي اشتباهي، پيام نادرستي را مي . تقويت كساني كه با خدمت و گناه شخص كشمكش دارند) 2(خودخواهانه، و 

يحيان به راستي نيازمند پيام اطمينان هستند، در حاليكه برخي از مس. بنا مي كنندمقدس  كتابگيرند و نظام الهياتي خاصي را بر متون محدود 
  شما در كدام گروه قرار داريد؟! سايرين محتاج هشدارهاي جدي مي باشند
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آشكارا اما رسوالن . عيسي معموأل از آن در ارتباط با خدمت خود استفاده مي كرد. تفسير اين عبارت دشوار است» پادشاهي خدا« 
؛ 20؛ 8: 19؛ 12: 8. ك.ر(در كتاب اعمال اين عبارت تقريبأ مترادف با انجيل آمده است ). 6، 3: 1. ك.ر(اهميت آن را درست نفهميده بودند 

در ) 16: 16؛ لوقا 28: 12متي . ك.ر ("انجام شده"تنش ميان آنچه .  داراي مفهوم ضمني آخرشناختي مي باشد22: 14اما در ). 31، 23: 28؛ 25
نگاه كنيد به عنوان . خصوصيت اين عصر مي باشد) 11: 1.  پطرII؛ 31، 30: 25؛ 37-36، 30، 14: 24متي . ك.ر ("هنوز رخ نداده"برابر آنچه 
  ).يعني در بازآمدن عيسي(، اما انجام آن در آينده است )يعني در آمدن نخست او(پادشاهي خدا در عيسي مسيح آمده است . 17: 2خاص در 

 و )episkopos ("اسقف" مترادف با واژه هاي )presbuteros ("مشايخ"در عهد جديد واژه » مشايخي را تعيين كردند «23 :14
 Girdlestone, Synonyms of. ك.ر( داراي زمينه يهودي است "شيخ"واژه ). 7، 5: 1 و تيطس 28، 17: 20اعمال. ك.ر( است "شبانان"

the Old Testament, pp. 244-246 و  Frank Stagg, New Testament Theology, pp. 262-264( در حاليكه واژه ،
  ).1: 1. فيل. ك.ر(شبان و شماس : تنها دو مسئول رسمي كليسايي وجود دارد.  زمينه شهروندي يوناني دارد"ناظر" يا "اسقف"

-Louw and Nida, Greek و 19: 8.  قرنII. ك.ر( باشد"رأي گيري با بلند كردن دستها" مي تواند به معني "تعيين كردن"واژه   

English Lexicon, pp. 363, 484( . موضوع اصلي اينجاست .  توسط پدران كليساي اوليه به كار مي رفت"انتصاب"اين واژه بعدها براي
هرچند كليساي اورشليم در ( با اين مضمون همساز مي شود؟ رأي گيري توسط اين كليساهاي نوپا به نظر نا بجا مي آيد "رأي گيري"كه چگونه 

  ). نيز رأي گيري نمود15 رأي گيري كرد و نيز كليسا براي تأييد خدمت پولس در ميان غيريهوديان در اعمال 6مورد آن هفت نفر در اعمال 
   F.F. Bruce در كتاب Answers to Questionsرأيدر واقع،(گيري دستي  در اصل به نشانه تعيين يا رأي": گويد ، مي79. ، ص  

گيرد، بدون اينكه   به خود مي"تعيين"دهد و به سادگي معني  ، در دوران عهد جديد اين قوت مشخص را از دست مي)گيري با بلند كردن دست
  .توان از سياست اداري كليسايي با استفاده از اين اصطالح عهد جديد ايراد گرفت يا از آن دفاع كرد  نمي".روند آن اهميت خاصي داشته باشد

 در كريت تعيين كند، اما به تيموتائس در افسس مي گويد بگذارد تا كليسا "مشايخ"توجه داشته باشيد كه پولس، از تيطس مي خواهد   
در نواحي جديد، رهبران تعيين مي شدند، ولي در نواحي اي كه كليسا در آن ). 3.  تيموI. ك.ر(اشخاصي با ويژگيهاي مشخص را انتخاب كند 

  .  بود، ويژگيهاي رهبري فرصت مي يافتند تا توسط كليساي محلي مورد تأييد قرار گيرند و خود را نشان بدهنداستقرار يافته
شايان توجه است كه خط مشي بشارتي پولس مبني بر مستقر ساختن كليساهاي محلي است كه وظيفه بشارت و شاگردسازي را در ناحيه   

  !روش خدا براي دستيابي به تمامي جهان است) يعني كليساهاي محلي (اين). 20-19: 28متي . ك.ر(خود، ادامه دهند 
 را القدس روحپولس قدرت و هدايت .  انجام شده باشد3-2: 13امكان دارد اين عبارت با قصد قبلي مترادف با » دعا و روزه داشته« 

 .د را براي دريافت اراده خدا آماده مي كردندآنان بايد خو. او همين الگوي روحاني را ادامه مي داد. در انطاكيه تجربه كرده بود

ك فعل ماضي بعيد اخباري معلوم كه نشان مي دهد عملي در گذشته تثبيت شده ي» آن خداوندي كه به او ايمان آورده بودند« 
   .د نشان مي دهنداين مشايخ جديد مدتي بود كه ايمان آورده بودند و ثابت كرده بودند كه وفادارانه ويژگيهاي رهبري را از خو. است

، مشخصه نوشته هاي يوحناست، اما در نوشته هاي پولس )43: 10اعمال . ك.ر (-pisteuo همراه با eisساختار دستوري متشكل از   
 .نيز ديده مي شود) 8: 1.  پطرI. ك.ر(و پطرس ) 29: 1. ؛ فيل16: 2. ؛ غال14: 10. روم. ك.ر(

 نيز در مورد پولس و برنابا به كار رفته، و در عين 26همين فعل در آيه . تگذاري نيستاشاره به نوعي دس» سپردند... به خداوند « 
انتصاب و دستگذاري از اين جهت كمك .  براي كساني استفاده شده است كه پيش از آن به سمت شيخي تعيين شده بودند32: 20حال در 

در صورتي كه اين عمل موجب جدايي ميان . رهبري فرامي خواندكننده است كه تأكيد بر اين حقيقت دارد كه خدا كساني را به نقش 
در ). 12-11: 4. افس. ك.ر(تمامي ايمانداران خوانده شده اند و عطاي خدمت را دارند . ايمانداران گردد، عملي منفي و غيركتاب مقدسي است

  .عهد جديد هيچگونه تمايزي ميان طبقه خادمين كليسا و اعضاي عادي وجود ندارد
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ظاهرأ پولس . پرجه شهر اصلي آن منطقه محسوب مي شد. استان كوهستاني پيسيديه درست در شمال استان ساحلي پمفليه قرار دارد 24: 14
  ).25آيه . ك.ر(، ولي اكنون بازگشته و انجيل را در آنجا موعظه مي كرد )13: 13. ك.ر(پيشتر فقط از ميان آن شهر گذر كرده بود 

  .جا بندر پرجه بودآن» اتاليه «25: 14
برنابا پس از مجادله لفظي با پولس بر سر يوحنا مرقس به آنجا . آنان به قبرس بازنگشتند» به كشتي سوار شده به انطاكيه آمدند «26: 14

  ).39- 36: 15. ك.ر(بازگشت 
وفقيت حيرت آوري اين سفر اول بشارتي م. ك فعل ماضي بعيد مجهول با حشو و زوايد استي» به فيض خدا سپرده بودند« 
  .داشت

توجه داشته باشيد كه ايشان در برابر كليسا » كليسا را جمع كرده، ايشان را مطلع ساختند از آنچه خدا با ايشان كرده بود «27: 14
ن اين موفقيت آنان همچنين خدا را باني به انجام رسيد. حتي رسوالن غيريهوديان نيز به كليساي محلي خود گزارش مي دادند. مسئوليت داشتند

  .بزرگ معرفي كردند
، بلكه به جماعت كليسا و بعدها نيز فعاليتهاي بشارتي خود را به جماعت كليسا در اورشليم )1: 13. ك.ر(آنها به رهبران گزارش ندادند   

بود كه بر ايشان دست فكر مي كنم جماعت كليسا . گزارش كردند) 3: 15. ك.ر(و نيز ساير كليساهايي كه در راهشان بود ) 4: 15. ك.ر(
  .گذارده بود و ايشان را براي سفرشان مأمور ساخته بود

.  قرنI. ك.ر( استفاده مي كرد "در ايمان"پولس اغلب اوقات از عبارت » و چگونه دروازه ايمان را براي امتها باز كرده بود« 
ا دري را براي تمامي بشريت در انجيل گشود كه هيچ كس نمي خد).  را مالحظه كنيد8: 3. ؛ و همچنين مكا3: 4. ؛ كول12: 2.  قرنII؛ 9: 16

  . اكنون به انجام رسيده بود8: 1مفهوم كامل سخنان عيسي در . توانست آن را ببندد

  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما         كتاب حاضر،  يك تفسير 

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
  

اينها . ش از كتاب تفكر كنيد        پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخ
  .به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

 .رئوس مطالب سفر اول بشارتي پولس را از روي پيشروي جغرافيايي بنويسيد .١

 .رئوس مطالب هر دو موعظه پولس، براي يهوديان و براي خدانشناسان و بت پرستان را بنويسيد .٢

 گونه روزه گرفتن به مسيحيان معاصر مربوط مي گردد؟چ .٣

 چرا يوحنا مرقس گروه بشارتي را ترك كرد؟ .۴

  28-24: 14كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 و از آنجا با 26عالم كردند به اتاليه وارد شدند  وقتي پيام را در پرجه هم ا25.  سپس از سرزمين پيسيديه گذشتند و به سرزمين پمفيليه رسيدند24 

 وقتي به آنجا رسيدند، 27. خاطر خدمتي كه انجام داده بودند، به فيض الهي سپرده شده بودند كه به يعني همان جايي. كشتي به سوي انطاكيه رفتند
د، مطّلع ساختند و نيز گفتند، كه چگونه خدا راه ايمان را به روي اعضاي كليسا را جمع كردند و ايشان را از هرچه خدا به اتّفاق آنان انجام داده بو

  . و در آنجا مدتي نزد شاگردان ماندند28ملل غير يهود گشوده است 
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  15كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
پذيرش  مباحثه بر  مجادله بر سر ختنه  شوراي اورشليم

  غيريهود
 برگزاري جلسه در

  اورشليم
  در انطاكيهمجادله 

15 :1-5  15 :1-5  15 :1-5  15 :1-2  
15 :3-5  

15 :1-2  
15 :3-5  

  مجادله در اورشليم        
  الف7-5: 15     شوراي اورشليم  

15 :6-11  
  

15 :12 -21  

15 :6-21  15 :6-21  15 :6-11  
  

15 :12 -18  
  
  

15 :19 -21  

  سخنراني پطرس
  11-ب7: 15
15 :12  

  سخنراني يعقوب
15 :13 -18  
15 :19 -21  

 نامه به ايمانداران    نامه اورشليمتصويب  نتيجه شورا
   غيريهودي

  نامه رسوالن

15 :22 -29  15 :22 -29  15 :22 -29  15 :22 -29  15 :22 -29  
   انطاكيههاي هيئت      ادامه خدمت در سوريه  

15 :30 -35  15 :30 -35  15 :30 -35  15 :30 -34  
15 :35  

15 :30 -35  

  ازجدايي پولس
  برنابا

دوم  عزيمت به سفر  ر سر مرقسدسته بندي ب
  بشارتي

و  ازبرناباجدايي پولس  برنابا  ازجدايي پولس
  همراهي سيالس

15 :36 -41  15 :36 -41  15 :36 -41  15 :36 -41  15 :36 -38  
15 :39 -40  

  
  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 

  اگرافدنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پار
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 

نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم
  .بيندازيدمقدس  ابكت

. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد
يك و تنها هر پاراگراف . پاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشد

  .يك موضوع اصلي دارد
 پاراگراف اول .1
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 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4

  
  بينشهايي بر اساس مضمون 

 . مي خوانند"شوراي اورشليم"اين فصل را معموأل   .أ 

عني اورشليم به يك معنا دو مركز مسيحيت ي. شوراي مزبور نقطه عطف اساسي و خيزابي الهياتي در روشها و اهداف كليساي اوليه بود  .ب 
 .و انطاكيه در اين شورا با هم يكي شدند

، البته نه به عنوان سياست )آنان بت پرست كامل نبودند( گويي به عنوان استثنا پذيرفته شد 11-8ايمان غيريهوديان به مسيح در اعمال   .ج 
 ).19: 11. ك.ر(جديدي كه مي بايد همچنان ادامه يابد 

، 4نگاه كنيد به مقدمه باب .  باشند2.  مي توانند زمينه غال30: 11 يا اعمال 15اعمال .  بوده است مورد بحث2. ارتباط اين فصل با غال  .د 
 .»ج«قسمت 

اصأل به عنوان گواه اطمينان از نجات غيريهوديان ) 10 و 8، 2بابهاي (جالب است كه به نشانه پنتيكاستي مكرر سخن گفتن به زبانها   .ه 
 .ده است، اشاره نش)خدانشناسان و بت پرستان(

  
  مطالعه عبارات و واژگان

  
آنان . اشاره به گروهي از ايمانداران يهودي است كه خود را به يهوديت و عيسي وقف كرده بودند» تني چند از يهوديه آمده «1: 15

الهيات اين اشخاص ). 12 :2. ؛ غال5: 15؛ 2: 11. ك.ر(عيسي را به عنوان تحقق ايمان عهد عتيق مي نگريستند، نه يك رقيب يا چيزي شبيه آن 
اين افراد به نوعي با كليساي اورشليم . كه در غالطيان مورد اشاره قرار گرفته اند) يهودي گرايان(مربوط مي شد به معلمين دروغين يهودي 

  .، ولي نمايندگان رسمي آن نبودند)24آيه . ك.ر(مرتبط بودند 
 "بلندي"با نگاه كردن به يك نقشه جغرافيايي، گويي انطاكيه مكان . "ود آمدندفر"توجه داشته باشيد كه در اصل مي گويد از يهوديه   

  ).2آيه . ك.ر( بود "پايين"بوده است ولي براي يهوديان همه جا از لحاظ الهياتي نسبت به اورشليم 
مكررأ تعليم مي ) 2(د يا شروع به تعليم كردن) 1(ك فعل ماضي استمراري غيركامل است، كه مي تواند به معني ي» تعليم مي دادند« 

 .دادند باشد

  5-1: 15كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
» . طبق سنّت موسي ختنه نشويد، نجات يافتن برايتان محال استتا«: گفتند اي از يهوديه به انطاكيه آمده بودند و ايمانداران را تعليم داده مي  عده1 

 پس از مناظره و مباحثه بسيار بين آنان از يك طرف پولس و برنابا از طرف ديگر، قرار بر اين شد، كه پولس و برنابا و چند نفر ديگر براي تحقيق 2
كه از فنيقيه و سامره عبور   اعضاي كليسا ايشان را بدرقه نمودند و درحالي3. در اطراف اين مسئله به اورشليم نزد رسوالن و رهبران كليسا بروند

كه به   هنگامي4. نمودند و اين خبر موجب شادي عظيم جميع ايماندارن شد  جا مژدة ايمان آوردن ملّتهاي غير يهود را ابالغ مي كردند، همه مي
يشان استقبال كردند و آنان كارهايي را كه خدا به اتّفاق ايشان انجام داده بود، بيان اورشليم رسيدند، كليسا و رسوالن و رهبران با آغوش باز از ا

الزم است ايشان ختنه شوند و به آنان دستور داده شود، «:  در اين موقع بعضي از فريسيان كه ايمان آورده بودند، برخاستند و اظهار داشتند5. كردند
  ».كه شريعت موسي را رعايت نمايند
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. پيد. ك.ر(ختنه نشانه عهد با ابراهيم و نسلهاي او بود . ك جمله شرطي نوع سوم به معني عمل بالقوه استي» مختون نشويد... اگر « 
ساس مي كردند كه يهوديت اين افراد اح. در يهوديت اين موضوع كم اهميتي نبود، بلكه مستقيمأ به نجات يافتن مربوط مي شد). 10-11: 17

با عهد موسي نيز همنوا  عالوه بر آنبه مسيح ايمان داشتند و .  معروف شدند"يهودي گرايان"و به ) 5آيه . ك.ر(تنها راه رسيدن به خدا است 
مي شود از راه مذهب و مي گفتند تنها . عدالت و درستي ايشان بر اساس عملكردشان بود، نه هديه رايگاني از سوي خدا). 5آيه . ك.ر(بودند 

 ).30-21: 3. روم. ك.ر(عملكرد شخصي با خدا ارتباط برقرار كرد 

 استفاده مي كند تا شدت احساسات را "مباحثه بسيار"لوقا از عبارت » پولس و برنابا را منازعه و مباحثه بسيار با ايشان واقع شد «2: 15
اين يك بحث اساسي بود و به سوي قلب پيام انجيل نشانه مي ). 5: 24؛ 10، 7: 23؛ 40: 19؛ 2: 15؛ اعمال 25، 19: 23لوقا . ك.ر(نشان دهد 

 آيا عهد و پيمان جديد از عهد موسي جدايي ناپذير بود؟) 2(چگونه شخص مي تواند در حضور خدا با راستي و پاكي بايستد؟ يا ) 1: (رفت

 چند گروه وجود دارند 15در باب ). 3آيه . ك.ر( است "كليسا"  كه اشاره به"برادران تصميم گرفتند"در اصل » قرار بر اين شد« 
در آيات .  به اقتدار جماعت كليسا اشاره شده است22، و 12، 3، 2در آيات . كه مربوط به انواع شيوه هاي رهبري و سياست اداري كليسا هستند

در . است) Anglican(داري كليساي كاتوليك روم و اسقفي مورد اشاره مي باشد كه سياست ا) يعني يعقوب( اقتدار رسولي يا اسقفي 22 و 6
گويي عهد جديد تمامي اين . اين به نظر مترادف با سياست اداري كليساي پرزبيتري مي آيد.  به اقتدار مشايخ نيز اشاره شده است22 و 6آيات 

به جماعت، و شبانان به عنوان سازمان دهندگان )  رفتندكه روزي از دنيا مي(قدرت اداري از رسوالن . نظامهاي اداري را به ثبت رسانيده است
  ).19آيه . ك.ر(رهبري توسعه مي يابد 

رهبران پر از روح كه مأموريت بزرگ را به انجام . از نظر من ساختار سياست اداري كليسا به اندازه روحانيت رهبران آن اساسي نيست  
ست اداري كليسايي، معموأل بر اساس الگوي سياست فرهنگي، محبوبيت مي يابند و شكلهاي مشخص سيا. مي رسانند براي انجيل اساسي هستند

  .محبوبيتشان را از دست مي دهند
، تفسير جالبي درباره 224.  صWord Pictures in the New Testament در كتاب A. T. Robertson» چند نفر ديگر« 

. "يوناني و احتماأل يكي از برادران لوقا كه در كتاب اعمال نامي از او برده نشده است، يك )3، 1: 2. غال(يقينأ تيطس ": اين آيه ارائه مي دهد
ما بايد مراقب باشيم كه لزومأ مفهوم يك متن، مفهوم . مطمئنأ اين هم مي تواند يك احتمال باشد، اما مفروضات اوليه زيادي براي آن وجود دارد

بايد خود را در چهارچوب منظور نويسنده اصلي ! ، ندارد)انگاريهاي مانبر اساس پيش(صريح يا ضمني خاص ممكني را كه مورد نظر ماست 
 .قرار دهيم و هرقدر فرضيات خودمان با ارزش باشند، آنها را بسط و توسعه آن متن نيانگاريم

ادر ناتني عيسي، رهبر آن از چند متن موجود، گويي يعقوب، بر. ساختار رهبري كليساي اورشليم هنوز جا نيفتاده است» نزد رسوالن« 
. ك.ر(با اينحال گروههاي رهبري ديگري نيز در آنجا حضور داشتند . به نظر مي رسد در اين باب هم اين موضوع صحت داشته باشد. كليسا بود

  ):22، 4آيات 

 آن دوازده رسول عيسي .١

 مشايخ محلي .٢

 جماعت كليسا بطور كلي .٣

اين احتمال نيز .  يك رسول خوانده شده است19: 1. او در غال. ين گروهها مي باشدآنچه نامشخص است، چگونگي ارتباط يعقوب با ا  
وحنا يII؛ يوحنا خود را در 1: 5.  پطرIپطرس خود را يك شيخ مي خواند در . ك.ر(وجود دارد كه او رئيس تأييد شده گروه مشايخ بوده باشد 

  ).، شيخ مي خواند1 يوحنا III و 1
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: 11به يادداشت .  اشاره به گروهي از ريش سفيدان است كه از الگوي كنيسه شكل گرفته اند"مشايخ/يشانكش"در اين متن » كشيشان« 
 . نگاه كنيد23: 14 يا 30

اكثريت جمعيت فينيقيه را غيريهوديان تشكيل مي . ك فعل ماضي ساده غيركامل اخباري ميانيي» از فينيقيه و سامره عبور كرده «3: 15
 ).19: 11 به بعد؛ 5: 8. ك.ر(اين مناطق پيشتر بشارت را شنيده بودند . عيت سامره تركيبي از يهوديان و غيريهوديان بوددادند، در حاليكه جم

 به هر "امتها"به نظر مي رسد كه پولس و برنابا اخبار حيرت انگيز كار خدا را در ميان » ايمان آوردن امتها را بيان كردند« 
 ! تحقق نبوتها به شمار مي آمد"امتها"براي كساني كه با عهد عتيق آشنايي داشتند، تغيير زندگي .  رساندندجماعتي كليسايي كه مي ديدند، مي

- 18: 21. ك.ر(اين امكان نيز وجود دارد كه با اين كار، كليساي اورشليم نمي توانست با سكوت و در خفا مسئله را رفع و رجوع كند   
20.( 

پاسخ . كليساهاي اين مناطق مركب از يهود و غيريهود بود. اينها مناطق غيريهوديان بودند »همه برادران را شادي عظيم دادند« 
بشارت جهان شمول از يهوديان يوناني زبان آغاز شد و اكنون توسط كليساهاي . آنان يك يادآور نبوتي براي كليساي اورشليم محسوب مي شد

 .يوناني زبان تأييد مي شد

 .، به تمامي گروههاي اداري كليسا اشاره شده است22 در اينجا و نيز در آيه »شيشانكليسا و رسوالن و ك «4: 15

  !اين كار برايشان به صورت يك الگو درآمده بود» آنها را از آنچه خدا با ايشان كرده بود، خبر دادند« 

اما او كامأل از نجات توسط انجام . دپولس نيز با اين تعريف همخواني دار» بعضي از فرقه فريسيان كه ايمان آورده بودند «5: 15
ايمان به عيسي به عنوان مسيح موعود . در اين دوران اوليه كليسا، خط ميان يهود و مسيحيان بسيار كم رنگ بود. فرمانهاي موسي جدا شده بود
به مسيح و عهدها و وعده هاي به اسرائيل اما در ميان كليسا اختالف نظرهايي درباره چگونگي ارتباط ميان ايمان . اساس كليسا را تشكيل مي داد

از فريسيان نجات يافته، احساس مي كردند كه عهد )  در زبان يوناني به منظور تأكيد آمده است"برخاسته"(اين گروه سخنگو . وجود داشت
: يعني( ايمان آورد و از موسي اطاعت كند مي گفتند هر فرد بايد به عيسي! عتيق الهام خدا و جاوداني است و بنابراين بايد برقرار نگاه داشته شود

dei سنن موسي را نگاه دارند؛ هر سه به صورت مصدر زمان حال آمده اند] 3[به آنها دستور داده شود كه ]2[مختون شود؛ ] 1[، ضروري است .(
  .34: 5 در فريسيان: نگاه كنيد به عنوان خاص!  و غالطيان را شكل مي دهد8-1. همين مسئله محتواي الهياتي روم

  
  .الگوي اداري كليساي پرزبيتري استشبيه اين . نداي خصوصي داشت رهبري كليسا ابتدا جلسه» رسوالن و كشيشان جمع شدند «6: 15

اما . همگي ايشان ايمانداران صادقي بودند.  بودند5برخي موافق بيانيه آيه . رهبران كليسا هم رأي نبودند» چون مباحثه سخت شد «7: 15
حتي رسوالن نيز در ديدن مفهوم كامل . به آنچه با آن آشنا بودند چسبيده و نسبت به ذات اصالحات ريشه اي انجيل كور مانده بودندبرخي 

  11-15:6كارهاي رسوالن : مژده براي عصر جديدمتن 
اي «:  پس از بحث بسيار پطرس برخاست و خطاب به ايشان گفت7.  رسوالن و رهبران براي رسيدگي به اين مسئله انجمني تشكيل دادند6 

 خدا كه از قلبها 8. بان من بشنوند و ايمان آورنددانيد كه مدتها پيش خدا مرا از ميان شما برگزيد تا غير يهوديان مژدة نجات را از ز برادران، شما مي
 و هيچ تبعيضي بين ما و آنان قايل نشد، 9القدس به آنان به همان طريقي كه به خود ما عطا فرمود، تأييد كرد  آگاه است، اين كار را با عطاي روح

يد و باري بر دوش اين شاگردان بگذاريد، باري كه نه نياكان ما خواهيد خدا را بيازماي  پس حاال چرا مي10. بلكه قلب آنان را با ايمان پاك ساخت
  ».طور يابيم و آنها هم همين آوريم و نجات مي  بلكه برعكس، ما از راه فيض عيسي خداوند، ايمان مي11قدرت تحمل آن را داشتند و نه ما؟ 
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رأي ) 3(بحث عمومي؛ ) 2(بحث خصوصي؛ ) 1: (توجه داشته باشيد كه عناصر تعيين خط مشي عبارت بودند از). 1: 8. ك.ر(انجيل كُند بودند 
  .ت كليساگيري توسط جماع

اين آخرين باري است كه در كتاب اعمال به او ). 5آيه . ك.ر(حتمأ اين روش سخن گفتن با يك جماعت بوده است » پطرس برخاست«
 ).11-10بابهاي . ك.ر(او تجربه خود را با كرنليوس بازگو مي كند . اشاره شده است

 براي شهادت دادن به محبت خدا و پذيرش الهي امتها استفاده خدا از پطرس» كالم بشارت را بشنوند و ايمان آورند... امتها « 
  :خدا اجازه داد اين درك راديكال جديد، مرحله به مرحله پيش برود! كرد

 8ابتدا سامريان، باب  .١

 8خواجه سراي حبشي، باب  .٢

 11-10كرنليوس، بابهاي  .٣

 توسط تجربه پنتيكاست تأييد شدند كه 3 و 1اما شماره هاي . اينها هيچيك بت پرست يا خدانشناس نبودند بلكه مرتبط با يهوديت بودند  
  .همين امر خود گواهي براي كليساي اوليه مبني بر اين بود كه خدا گروههاي ديگر را مي پذيرد

؛ 24: 1؛ اعمال 10: 17. ؛ ارم12: 24؛ امثال 7: 16.  سموI. ك.ر(اين روشي براي تأكيد بر شناخت كامل خدا » خداي عارف القلوب «8: 15
  .از ايمان اين نوايمانان غيريهودي بود) 23: 2. ؛ مكا27: 8. روم

همان ظهور ). "]داد[چنانكه به ما نيز"(ظاهرأ اشاره به تجربه همساني مانند پنتيكاست است »  را بديشان دادالقدس روح« 
ن يهودي از اين امر بود كه خدا ساير گروههاي مردم را نيز اين نشانه اي براي ايماندارا.  در اورشليم، در سامره و در قيصريه رخ دادالقدس روح

 ).17: 11؛ 9آيه . ك.ر(پذيرفته است 

خدا تبعيضي ميان انسانها .  بود12: 11؛ 34، 28: 10اين نتيجه گيري الهياتي پطرس در » در ميان ما و ايشان هيچ فرق نگذاشت «9: 15
. پيد. ك.ر(خدا مشتاق است كه تمامي بشريت نجات يابند ). 27-26: 1. پيد. ك.ر( شده اند تمامي انسانها به صورت خدا آفريده. قايل نمي شود

 ).17-16: 3يوحنا . ك.ر(خدا تمامي جهان را محبت مي نمايد )! 9: 3.  پطرII؛ 11: 2؛ تيطس 10: 4؛ 4: 2.  تيموI؛ 6- 5: 19. ؛ خرو3: 12

اين .  براي اشاره به طهارت الويان به كار رفته استهفتاد ترجمه اين اصطالح در» محض ايمان دلهاي ايشان را طاهر نمود« 
  .طهارت نشانگر پاك شدن از همه چيزهايي است كه ما را از خدا جدا مي سازد

، 2: 7.  پيدهفتادپيرو ترجمه ( به كار رفته است 19: 11 و 15: 10اين همان فعلي است كه در تجربه پطرس از حيوانات طاهر و نجس در   
  ).20: 8؛ 8

همين فعل بعدها به ). 17، 14: 17؛ 22: 7؛ 13، 12: 5؛ 27: 4. ك.ر(در انجيل لوقا اين فعل براي طاهر شدن از جذام به كار رفته است   
  ). 7: 1 يوحنا I؛ 23، 22: 9. عبر. ك.ر(تشبيهي قدرتمند براي پاكي از گناه تبديل گرديد 

اين . 47: 2نگاه كنيد به عنوان خاص در .  براي اشاره به تمامي شخصيت استفاده مي شددر عهد عتيق از واژه دل به عنوان روشي  
آنها ايمان آوردند، . آنان بوسيله ايمان به پيام انجيل، طاهر شدند. غيريهوديان كامأل بواسطه مسيح، طاهر و مورد پذيرش خدا قرار گرفته بودند

  . كردندپذيرفتند و كامأل به شخص عيسي و كار او اعتماد
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 "امتحان"اين واژه يوناني .  است16: 6.  و تث7، 2: 17. زمينه عهد عتيقي اين بيان در خرو» چرا خدا را امتحان مي كنيد «10: 15
)peirazo- ( و مفاهيم "آزمايش"واژگان يوناني براي : نگاه كنيد به عنوان خاص! بحث جدي بود.  اشاره دارد"امتحان به منظور ويرانگري"به 

  .9: 5 در آن

 استفاده مي كردند؛ بنابراين يوغ براي 5-4: 6. تث) بشنو اي اسرائيل( Shemaمعلمان يهود از اين وسيله هنگام از حفظ خواندن » وغي« 
  ).1: 5. ؛ غال46: 11؛ لوقا 4: 23متي . ك.ر(ايشان به منزله شريعت كتبي يا شفاهي بود 

 به اين 3. پولس در غال). 46: 11لوقا . ك.ر(بازتابي از تعاليم عيسي است » داشتيمپدران ما و ما نيز طاقت تحمل آن را ن «10: 15
  ).21-11: 2غال . ك.ر(اما اين پطرس است كه مانند يعقوب، سنگيني يهودي گرايي را احساس مي كند . موضوع مي پردازد

ان آوردن نجات نبود زيرا انسانيت سقوط كرده نمي پطرس در عبارت مزبور اعتراف به حقيقت الهياتي مي كند كه شريعت قادر به ارمغ  
اما در عين حال، ايماندار نجات يافته، . عملكردهاي انساني نمي تواند پايه نجات باشد)! 7. روم. ك.ر(توانست شريعتي مقدس را نگاه دارد 

شبيه مسيح (خداشناسي ). 10: 2؛ 4: 1.  افس؛30: 11متي . ك.ر(اي داشته باشد ، بايد زندگي خداشناسانهالقدس روحداراي عطايا و حضور 
همواره هدف مسيحيت به منظور فراهم آوردن موقعيت براي بشارت است و غرور شخصي يا رستگاري از داوري نهايي هرگز هدف ) شدن

  .مسيحيت نمي باشد

توجه داشته باشيد كه ). 2-1. ؛ افس3. ؛ غال8-3. روم: ؛ پولس3- 2اعمال : پطرس(اين بيانيه خالصه از نجات توسط فيض از راه ايمان  11: 15
  ).10- 1: 2. ؛ افس4. روم. ك.ر(راه نجات براي يهود و غيريهود يكسان است 

  
از متن چنين بر مي آيد . سخنان پطرس اغتشاش ميان گروه رهبران را فرونشاند» گوش گرفتند... تمام جماعت ساكت شده،  «12: 15

  !راي سفر بشارتي شان را بازگو كردند، اما اين بار گروه رهبران به آنها گوش فرا دادندكه دو مبشر در اينجا دوباره ماج
 .توجه كنيد كه جاي اسمها دوباره عوض شد زيرا اينجا كليساي برنابا بود» برنابا و پولس« 

كاست، آن است كه اين مقصود الهياتي كتاب اعمال از سخن گفتن به زبانها در پنتي» چون آيات و معجزات را بيان مي كردند« 
  .نشانه پذيرش خدا است، پس انسان سردرگم باقي مي ماند كه چرا اين نشانه خاص به عنوان روش تأييد تكرار نشد

  21-12: 15كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
هايي كه خدا به وسيلة ايشان در ميان غير  پطرس همه ساكت ماندند و به گزارش برنابا و پولس در مورد عجايب و نشانه به دنبال سخنان 12 

 شمعون براي ما شرح 14اي برادران، من، توجه فرماييد، «: كه سخنان آنان تمام شد، يعقوب گفت  همين13. دادند يهوديان انجام داده بود، گوش مي
 اين 15. ا در ابتدا قومي را از ميان اقوام جهان برگزيد تا فقط به او متعلّق باشند و به اين وسيله عالقة خود را به تمام ملل نشان دادداد، كه چگونه خد

ا بار ديگر هاي آن ر كنم و خرابي گردم و مسكن ويران داوود را از نو بنا مي بعد از اين باز مي' 16: فرمايد موافق سخن انبياست، چنانكه كالم خدا مي
 اين است 18ام،   تا بقية بني نوع بشر طالب خداوند گردند، يعني جميع مللي كه نام خود را بر آنها نهاده17گردانم و آن را برپا خواهم كرد  آباد مي

كه غير يهودياني را كه به بنابراين رأي من اين است  «19 '.گويد، خداوندي كه اين چيزها را از زمانهاي قديم آشكار كرده است آنچه خداوند مي
 جز اينكه كتباً به ايشان دستور دهيم كه از خوردن گوشتي كه در اثر تقديم شدن به بتها ناپاك و 20. اند، دچار زحمت نسازيم سوي خدا آمده

 قديم در هر روز سبت  چون شريعت موسي از زمانهاي21. نجس شده است و از زنا و خوردن حيوانات خفه شده و همچنين خوردن خون بپرهيزند
 ».شودها خوانده و تعاليم او در تمام شهرها موعظه ميدر كنيسه
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؛ 8: 6. ك.ر(آن هفت نفر ) 12: 5؛ 30، 16: 4؛ 7: 3؛ 43: 2. ك.ر(، رسوالن )22: 2. ك.ر(به خودي خود توسط عيسي ها  آيات و نشانه
خدا توسط اين آيات و معجزات حضور و قدرت خود را در موعظه انجيل . به ظهور مي رسيد) 12: 15؛ 3: 14. ك.ر(و برنابا ، پولس )13، 6: 8

از اينها گذشته يهودي گرايان نيز با اين گواه قانع مي شدند كه خدا كامأل بت پرستان و خدانشناسان را فقط بر اساس فيض خود . تأييد مي كرد
  .ته استاز راه ايمان پذيرف

اين يعقوب، برادر ناتني عيسي است كه رهبر كليساي اورشليم .  كشته شد2- 1: 12اين يعقوب رسول نيست، چه او در اعمال » عقوبي «13: 15
.  نيز خطاب مي شد زيرا اغلب بر روي زانوانش دعا مي كرد"زانو شتري"گاهي .  مي خواندند"يعقوب عادل"او را . و نويسنده رساله يعقوب بود

  .17: 12نگاه كنيد به عنوان خاص در ). پطرس و يعقوب(دو رهبر اصلي اورشليم سخنگويي درباره اين موضوع را برعهده گرفتند 

  ).1: 1.  پطرII. ك.ر(اين اسم پطرس بود . در متن اصلي به صورت آرامي آمده است» شمعون «14: 15

؛ 6: 49؛ 23-20: 45. اش: مثال(اين تأكيد جهاني انبياي عهد عتيق بود » دامتها را تفقد نمود تا قومي از ايشان به نام خود بگير« 
 مي "به نام خود"عبارت ). 13: 3-11: 2. ؛ افس16: 9. ؛ خرو3: 12؛ 15: 3. پيد. ك.ر(قوم خدا همواره شامل يهوديان و غيريهوديان بود ). 10: 52

  .شد با14، 12: 63.  يا اش20: 32 و 11: 13. تواند كنايه از ارم

 در ترجمه مازورتيك 17 در آيه "مردم"واژه .  استهفتاد در ترجمه 12- 11: 9ك نقل قول آزاد از عاموس ي» مكتوب است «15-18: 15
Edom) قوم ( هفتاداست اما در ترجمه anthropos) نقل قول مي كند زيرا در اين مورد به هفتاديعقوب از ترجمه . آمده است) بشريت/مردم 

  .بي همتايي برازنده مقصود او از بيان ماهيت جهاني وعده رهايي بخش خداستطور 

آيا او .  انتخاب و تنظيم مي كند تا شامل بودن امتها را نشان بدهدهفتاداز متن چنين مشهود است كه يعقوب اين نقل قول را از ترجمه  16: 15
  :ي موسوي نيز هست، برنگزيده؟ عهد جديد اصوال عهد متفاوت استاين متن را بخاطر آنكه بيانگر از بين رفتن مذهب عهد عتيق

 )هديه و بخشش است نه پاداش(بر اساس فيض است، نه عمل  .١

 )عيسي معبد جديد است(بر مسيح تمركز دارد نه بر معبد  .٢

 حيطه اي جهان شمول دارد و بر نژاد يهود متمركز نيست .٣

و رهبر ) پولس(، رسول معلم يهود تغيير يافته )پطرس(اكنون رسول بزرگ . نگر بود ايمانداران، ويرا"حزب ختنه"اين تغييرات از نظر 
  .همگي خالف ايشان نظر مي دادند و رأي جماعت كليساي مادر و كليساهاي بشارتي نيز برخالف نظر ايشان بود) يعقوب(كليساي اورشليم 

وسيله نجات توسط نسل داود پادشاه مهيا مي ). 6-3: 3. ؛ افس29-26: 3. غال. ك.ر(شمول غيريهوديان همواره نقشه خدا بوده است  18: 15
  ).16ك آيه .ر(گردد 

  .نتيجه گيري يعقوب 19: 15

امكان )2(در كليساهاي مركب از يهود و غيريهود، مشاركت در غذا را بيمه نمايد و ) 1: (منظور از راهبردهاي مذكور اين بود كه 20: 15
راهبردهاي صادر شده براي ! اين موضوعات هيچ ارتباطي با نجات شخصي و فردي غيريهوديان نداشت. دبشارت به يهوديان را تسهيل كن

  ).25: 21؛ 29آيه . ك.ر(حساسيتهاي يهوديان و زياده رويهاي موجود در پرستشهاي بت پرستان بود 
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هدف . ميان يهوديان و كنعانيان بوده است) بياجتماعي و مذه(فرمانهايي كه در كتاب الويان داده شده به منظور برجسته نمودن جدايي 
 برا ي كمك به مشاركت ميان ايمانداران با دو "اصول"اين . اصلي آنها عدم مشاركت بود، اما در اينجا هدف اصلي درست برعكس است

  !فرهنگ متفاوت هستند
بحث . ي دو مورد، سه مورد يا چهار مورد هستندبرخي دارا. نسخه هاي يوناني گوناگون فراواني در مورد اين قانون رسوالن موجود است

 A Textual Commentary on the Greek New به نام Bruce M. Metzgerكاملي درباره اين موضوع را مي توان در كتاب آقاي 

Testamentاكثر ترجمه هاي انگليسي داراي فهرست چهار موردي هستند.  مطالعه كرد434-429.  ص.  

. الو. ك.ر(برخي از مفسران هر دو اين موارد را مربوط به فرمانهاي مربوط به خوراك موسي مي دانند »  خونحيوانات خفه شده و« 
  . اشاره به قتل باشد كه آن هم يكي از موضوعات اصلي در نوشته هاي موسي است"خون"اما اين امكان نيز وجود دارد كه ). 8-16: 17

شيدن به شريعت گرايان در اين مورد كه تورات در تمامي زوايايش به غيريهوديان تعليم داده مي اطمينان بخ)1: (معناي آيه اين است 21: 15
از آنجايي كه در تمامي مناطق و محالت يهودياني زندگي مي كردند، محظوريتهاي اخالقي آنها بايد مورد احترام قرار گيرد تا ) 2: (شود يا اينكه

  ).15-14: 3.  قرنII. ك.ر(د بتوان به گونه اي موثر بديشان بشارت دا

  .اعزام شدند، نه براي ايجاد تعهد و انطباق) 23آيه . ك.ر( اين هيئت با هدف اتحاد 22: 15

اين رهبر وفادار، مانند بسياري ديگر در كتاب عهد جديد، براي ما ناشناخته مي ماند و چيز ديگري » هوداي ملقب به برساباي« 
 !دا او را بخوبي مي شناسداما خ. اش نوشته نشده است درباره

اگر .  بود23: 1كامأل امكان دارد كه اين مرد برادر يوسف برسابا بوده باشد كه يكي از كانديداهاي جايگزيني يهوداي اسخريوطي در 
 .چنين باشد، هر دو ايشان پسران مردي به نام برسابا بوده اند

پولس او را سيلوانس مي خواند و پس از آن به جاي برنابا، او همسفر . شليم بوداو نيز مانند برنابا، يكي از رهبران كليساي اور» سيالس« 
او به انجيلي متفاوت از ) 1: (شايد دليل پولس براي برگزيدن وي اين بود كه اگر كسي به وي افترا زد كه. پولس در سفر دوم بشارتي وي گرديد

ساي مادر خود را دور نگاه مي دارد، سيالس به افتراها و نگرانيهاي ايشان پاسخ از مشاركت با كلي) 2(انجيل دوازده رسول موعظه مي كند يا 
  .دهد

  29-22: 15كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
ايشان . رستند پس رسوالن و رهبران با اعضاي كليسا توافق كردند كه افرادي از ميان خود انتخاب كنند و به اتّفاق پولس و برنابا به انطاكيه بف22 

 و نامة خود را به اين شرح به وسيلة ايشان ارسال 23يهوداي ملقّب به برسابا و سيالس را كه از افراد برجسته در ميان ايمانداران بودند انتخاب كردند 
 به ما خبر رسيده است، 24. رسانند ميبرادران شما، يعني رسوالن و رهبران، به ايماندارن غير يهودي مقيم انطاكيه و سوريه و قيليقيه سالم «: داشتند

 بنابراين همة ما 25. اند كه بعضي از افراد ما بدون اينكه دستوري داشته باشند، با سخنان خود شما را دچار تشويش كرده و افكارتان را پريشان ساخته
خاطر خدمت خداوند ما عيسي   كه جان خود را به26و پولس به اتّفاق آراء تصميم گرفتيم چند نفر را انتخاب نماييم و به اتّفاق عزيزان خود برنابا 

القدس و   رأي روح28.  بنابراين يهودا و سيالس را فرستاديم تا شفاهاً همان چيزها را برايتان بيان كند27. اند، نزد شما بفرستيم مسيح به خطر انداخته
 و آن اين است كه از هرچه براي بتها قرباني شده و از خون و 29 نسازيم تر آيد بار شما را سنگين ما اين است، كه جز دستوراتي كه در زير مي

  » .ايد، والسالم چنانچه از اين چيزها پرهيز كنيد كار نيكويي انجام داده. حيوانات خفه شده و زنا دوري جوييد



260 

  سيلوانُس/سيالس: عنوان خاص
  .ابا و يوحنا مرقس به قبرس بازگشتند، همراه وي به سفر دوم بشارتي برودسيالس يا سيلوانس كسي بود كه پولس برگزيد تا پس از اينكه برن

 به او اشاره شده و در آنجا وي به عنوان يكي از برادران ارشد كليساي اورشليم معرفي شده 22: 15در اعمال مقدس  كتاباولين بار در   .أ 
 .است

 ).32: 15اعمال . ك.ر(او يك نبي هم بود   .ب 

 ).37: 16اعمال . ك.ر(هروند رومي بود او نيز مانند پولس يك ش  .ج 

 ).35-30، 22: 15اعمال . ك.ر(هودا برسابا و او را كليساي اورشليم به انطاكيه فرستاد تا اوضاع و شرايط را بررسي نمايند ي  .د 

  به عنوان همكار در موعظه انجيل ياد مي كند19: 1.  قرنIIپولس از او در   .ه 

 ).12 : 5.  پطرI. ك.ر(اول پطرس با پطرس همكاري كرده است بعدها گفته شده كه او در نوشتن رساله   .و 

احتماس ). شكل آرامي اسم سولس(پولس و پطرس هر دو او را سلوانس مي خوانند، در حاليكه لوقا به عنوان سيالس از وي ياد مي كند   .ز 
 F. F. Bruce, Paul: Apostle of the Heart Set. ك.ر(دارد كه سيالس نام يهودي وي و سلوانس نام التيني او بوده باشد 

Free, p. 213.( 

  

  ).3: 22. ك.ر(اين منطقه زادگاه پولس است » قيليقيه «23: 15

. ك.ر(اين آيه نشان مي دهد كه كليساي اورشليم دريافته بود كه برخي از اعضاي آنجا بدون هيچگونه مسئوليت يا مأموريت رسمي  24: 15
فعل ). 1آيه . ك.ر(به ايشان دستور مي دهند كه از قوانين موسي اطاعت نمايند ) 2(به اين كليساهاي نوبنياد سفر مي كنند و ) 1(، )1آيه 

)anaskeuazo( كه اينجا به كار رفته، اصطالحي قوي و نظامي به معني غارت و چپاول يك شهر است كه فقط در اين قسمت از عهد جديد 
  .هبكار رفت

  
15 :25    

NASB »يك فكر شده«  
NKJV  »با يك انديشه متحد شديم«  

NRSV, NJB »القول تصميم گرفتيم متّفق«  
TEV  »با هم متحد شده و به يكدل تصميم گرفتيم«  

  
آن نيست كه توجه داشته باشيد كه اين امر به معناي ). 28آيه . ك.ر( است القدس روحاين اتحاد ميان ايمانداران مشخص كننده حضور 

  .هيچگونه بحث و مجادله اي در آنجا نبود بلكه نشان مي دهد پس از بررسي همه جانبه موضوع، ايمانداران به يك دستور كار واحد دست يافتند
. ضروري بود كه توافق الهياتي متحد در شهرها و مناطق ديگر نيز منتشر شود تا اين تنش و مجادله ديگر بي سبب مرتبأ تكرار نشود

  !كليساي اورشليم اكنون يك موضع رسمي درباره محتواي انجيل اتخاذ كرده بود
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  )5برگرفته از كتاب تفسير روميان نويسنده، جلد (آزادي مسيحي در مقابل مسئوليت مسيحي:عنوان خاص
  

 . ادامه دارد13: 15واحد ادبي با موضوع يگانه تا . اين باب سعي در ايجاد تعادل ميان تناقض آزادي و مسئوليت مسيحي دارد  .أ 

يهوديان پيش از ايمان آوردن به . رسوب كرده در اين باب احتماأل تنش ميان ايمانداران غيريهودي و يهودي در كليساي روم بودمسئله   .ب 
به ياد داشته باشيد كه مخاطبين اين باب پيروان . مسيح تمايل به شريعتگرايي و خدانشناسان يا بت پرستان، تمايالت غيراخالقي داشتند

نيت و انگيزه واالي هر دو گروه ). 1: 3.  قرنI. ك.ر(يمانداران جسماني در اين باب مورد خطاب قرار نگرفته اند ا. صادق عيسي بودند
اين بحث مجوزي براي ايرادگيري از شريعت گرايي يا به رخ . افراط در هر دو طرف خطرناك بود. مورد تأكيد قرار گرفته است
 .كشيدن بي قيد و بندي نيست

اين قابليت آسيب پذيري يك احساس گذرا نبود، بلكه . پولس و برنابا نه فقط در پيروزيها، بلكه در سختيهاي كار بشارت سهيم بودند 26: 15
  ).ي معلوم كاملوجه وصف(آنان خود را به طور دائم به كار بشارت وقف كرده بودند 

 القدس روح! او اراده خود را از طريق بحث و تبادل نظر بيان داشت. خدا در اين جلسه تعيين كننده حضور داشت»  و ماالقدس روح «28: 15
كه اين توجه كنيد .  عمل خدا و پاسخ مناسب انسان–اينجا هر دو جنبه عهد كتاب مقدسي پررنگ شده است . كسي بود كه اتحاد را ايجاد كرد

انجيل بر پايه فيض محض، ايمان محض مورد تأكيد بود، اما به حساسيتهاي . بيانيه يك توافق دو جانبه بود كه هر طرف سودي از آن مي برد
  .يهوديان نيز احترام گذاشته شد

ي در كليساهاي محلي را مد  اينها اشاره اي به نجات افراد نمي كند، بلكه مشاركت ميان ايمانداران يهودي و غيريهود»اين ضروريات« 
  .نظر دارد

برقراري تعادل ميان آزادي و مسئوليت مسيحي كاري دشوار . اين به معناي قطع كامل غيريهوديان از گذشته الحاد و بت پرستانه شان بود 29: 15
شامل هر سه اين موارد نهي شده پرستش پيشين اين بت پرستان ). 28-23: 10؛ 13-1: 8.  قرنI؛ 13: 5-1: 14. روم. ك.ر(اما ضروري است 

  !است
مسئله اصلي در اين است كه آنها مربوط به .  به روشهاي مختلف در نسخه هاي گوناگون يوناني فهرست بندي شده اند"ضروريات"اين 

  .چه مي شوند
 )33-23: 10؛ 8.  قرنI. ك.ر(منظور از قرباني بتها، گوشت آنهاست  .١

 ورد زير باشدخون مي تواند اشاره به يكي از دو م .٢

 گوشت غيركاشر  .أ 

 قتل عمد  .ب 

منظور از حيوانات خفه شده، روشهاي غيركاشر براي كشتن حيوانات است، در اين مفهوم دو مورد قبلي نيز مربوط به حساسيتهاي  .٣
 غذايي يهوديان مي گردد

 :مقصود از زنا مي تواند دو مورد زير باشد .۴

 )ي ايشانو همچنين در غذا(شركت در مراسم پرستش بت پرستان   .أ 

 )14-10: 17. الو. ك.ر(قوانين الويان در عهد عتيق عليه زناي با محارم و نزديكان   .ب 

  . ربطي به نجات ندارند اما به مشاركت كليساهاي مخلوط و موقعيتهاي گسترده بشارت به يهوديان مربوط هستند"ضروريات"همه اين 
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ايمانداران ). 12: 10.  قرنII. ك.ر(د مراقب باشند كه الهيات و اخالقيات خود را معياري براي تمامي ايمانداران نشمارند ايمانداران باي  .ج
ايمانداران . بايد در نوري كه در خود دارند گام بردارند، اما اين موضوع را نيز بدانند كه الهيات آنها به طور خودكار، الهيات خدا نيست

ما بايد همديگر را از كالم خدا، منطق خود و تجربياتمان، تشويق كنيم، پند و تعليم بدهيم، اما . ر گناه قرار مي گيرندهمچنان تحت تأثي
 )!12: 13.  قرنI. ك.ر(هرچه دانسته هاي ما بيشتر باشد، بيشتر مي دانيم كه هيچ نمي دانيم . همواره در محبت

مسيحيان در حضور مسيح خواهند ايستاد تا . صلي ارزش گذاري اعمال وي هستندنگرش و نيتهاي هر شخص در برابر خدا، كليدهاي ا  .د 
 ).10: 5.  قرنII و 12، 10آيات . ك.ر(بخاطر طرز برخوردشان با همديگر مورد داوري قرار گيرند 

ترين اسهر فرد مسيحي، آزادترين سرور همگان است، زير دست هيچ كس نيست؛ فرد مسيحي وظيفه شن": مارتين لوتر مي گفت  .ه 
 .معموأل به گونه اي ظاهرأ متناقض و پر تنش ارائه مي گرددمقدس  كتاب حقيقت ".خدمتگزار همگان و زير دست همگان است

 . به اين موضوع دشوار و در عين حال اساسي پرداخته شده است10-8: 2 و كولسيان 10-8 قرنتيان I و نيز در 13: 15-1: 14در روميان   .و 

هر ايماندار داراي نقاط قوت و . ضروري است كه چندگانگي در ميان ايمانداران صميمي و صادق امر بدي نيستاما اظهار اين نكته   .ز 
 قرار القدس روحهر فرد ايماندار مي بايست در پرتو نوري كه دارد گام بردارد، و همواره خود را در معرض كالم خدا و . ضعف است

 به منظور تعليم يافتن بايدهر شخص ) 13-8: 13.  قرنI(اين دوران تيره بيني در آينه در . دهد تا نور بيشتري فراراه وي قرار دهند
 .پيش برود) 19، 17آيات (و در صلح ) 15آيه (متقابل، در محبت 

 يقينأ پولس چنين.  قرار مي دهدما كه پولس به اين گروهها اطالق مي كند، آنان را در معرض قضاوت "ترضعيف" و "ترقوي"عنوانهاي   .ح 
ما ! ما نبايد بكوشيم ساير مسيحيان را به قالب خود دربياوريم. هر دو گروه مورد نظر، ايمانداران صادقي بودند. نيتي نداشته است

 !همديگر را در مسيح مي پذيريم

 :رئوس مطالب اين بحث به طور كلي عبارت است از  .ط 

 ؛)7: 15؛ 3 ،1: 14. ك.ر(كديگر را بپذيريم زيرا خدا ما را در مسيح مي پذيرد ي .١

 ؛)12- 3: 14. ك.ر(همديگر را داوري نكنيم زيرا فقط مسيح است كه داور و سرور ماست  .٢

 ؛)23-13: 14. ك.ر(اهميت محبت بيشتر از آزادي شخصي است  .٣

 ).13-1: 15. ك.ر(به ديگران بگذريم /از نمونه مسيح پيروي كنيم و از حقوق خود بخاطر نيكويي و تعليم يافتن از .۴

  
 ."از اينها پرهيز كنيد، و آنچه نيكوست انجام خواهيد داد": ت چنين اسNJBترجمه .  نيستشرطياين يك جمله » چنانچه« 

  .كه به طور معمول در خاتمه مي آمد و همراه با آرزوي قوت و سالمتي بود)  ماضي نقلي(ك فعل امري مجهول كامل ي» والسالم« 

  

  35-30: 15كارهاي رسوالن : براي عصر جديدمتن مژده 
 وقتي نامه 31. كه جماعت ايمانداران را جمع كردند آن نامه را به آنها دادند  وقتي آنها را از آنجا روانه كردند، به انطاكيه رفتند و همين30 

ند با سخنان بسيار آن جماعت را تشويق و تقويت  و يهودا و سيالس كه نبي بود32خوانده شد، جمعيت از آن پيغام دلگرم كننده شادمان شدند 
 اما پولس و برنابا در انطاكيه 34.  پس از آنكه مدتي در آنجا ماندند، توسط ايمانداران به سالمتي به سوي فرستندگان خود برگشتند33. كردند
 . و به اتّفاق عدة كثيري به تعليم و بيان پيام خدا مشغول بودند35ماندند
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  .ك جلسه ديگر جماعت كليسايي است كه نشانگر اهميت جمع شدن كليساي محلي مي باشدي 30: 15
  . مزبور با ديد منفي يا بازدارنده نمي نگريست"ضروريات"به ) در انطاكيه(اين جماعت دوم  31: 15
نبوت عهد جديد اصوال موعظه انجيل و كاربرد عملي آن است؛ شايد هم گواه . اين آيه مفهوم نبوت عهد جديدي را تعريف مي كند 32: 15

  .18: 3نبوت در عهد جديد در :  عنوان خاصنگاه كنيد به! عهد جديد بر موعظه هاي طوالني باشد
باشد كه روشي ديگر براي نشان دادن پشتيباني كامل ) شالوم (Shalomمي تواند انعكاسي از خداحافظي عبري يعني » به سالمتي «33: 15

  .كليساي اورشليم و رهبري آن است
، NRSVدر ترجمه هاي انگليسي . ت، اين آيه وجود ندارد و نه ترجمه التيني ولگيA ،B ،E، آلف، P74در نسخه هاي يوناني  34: 15

TEV و NIVيعني (در ساير نسخه هاي يوناني ترتيب الفبايي .  نيز حذف شده استC و D(شكل تصحيح شده آن آمده است ،.  

ير رسوالن، مبشرين و عهد جديد در شرح زندگي سا. نشانگر شمار واعظين و معلميني است كه ما چيزي درباره ايشان نمي دانيم 35: 15
  !خدا ايشان را مي شناسد. واعظين بسيار گزينشي عمل مي كند

  
توجه داشته باشيد كه اين سفر مانند . هدف پولس و برنابا، بازگشت و تقويت كليساهاي جديدالتأسيس در سفر اولشان بود» برگرديم «36: 15

  ).2: 13. ك.ر(سفر اول همراه با ظهور الهي نيست 
  .ظاهرأ پولس بر اكراه و بي ميلي خود پافشاري مي كرد). ساده(فعل اخباري معلوم ناكامل » ولس عقيده داشتپ «38: 15

 ).13: 13. ك.ر(دقيقأ مشخص نيست كه چرا يوحنا مرقس گروه بشارتي را ترك كرد » بود... ايشان را ترك كرده « 

 "تيز كردن تيغه" به معني "تيز/سخت"شه لغوي اين اصطالح ري» مشاجره آنان چنان سخت شد، كه از يكديگر جدا شدند «39: 15
مشاجره .  نيز به كار مي رود5: 13.  قرنI و 6: 17فعل مزبور در اعمال .  از همين اصطالح در معناي مثبت استفاده شده است24: 10. در عبر. است

 !آنها شديد بود

 .دو گروه بشارتي وجود داشتحاال » برنابا، مرقس را برداشت و از راه دريا به قبرس رفت« 

 .پولس رهبر ديگري از كليساي اورشليم را برگزيد» پولس، سيالس را انتخاب كرد «40: 15

). 32: 20؛ 26: 14؛ 3: 13؛ 6: 6. ك.ر(متضمن تشكيل نوعي جلسه دعاي وقفي بود » ...از برادران به فيض خداوند سپرده شده « 
  . را مي رساند و نه صرفأ يك گروه برگزيدهمفهوم ضمني آيه حضور تمامي جماعت كليسا

احتماأل پولس شخصأ در طي سالهاي سكوت خود در طرسوس، آنها . دليل و چگونگي تشكيل اين كليساها مشخص نيست» قيليقيه «41: 15
  .قيليقيه استان زادگاه پولس بود. را تشكيل داده بود

  41-36: 15كارهاي رسوالن : ده براي عصر جديدمتن مژ
اند ديدن  ايم برويم و از ايمانداراني كه تازه ايمان آورده به شهرهايي كه پيام خداوند را اعالم كرده«:  بعد از چند روز پولس به برنابا گفت36 

 اما پولس عقيده داشت كه نبايد كسي را كه 38. همراه خود ببرندخواست، يوحناي ملقّب به مرقس را    برنابا مي37» .نماييم تا از حالشان باخبر شويم
 مشاجرة آنان چنان سخت شد، كه از يكديگر جدا 39. در پمفيليه ايشان را ترك كرده و تا پايان كار همراه ايشان نمانده بود بار ديگر با خود ببرند

 و پولس، سيالس را انتخاب كرد و پس از اينكه توسط ايماندران به فيض 40. رفتشدند و در نتيجه برنابا، مرقس را برداشت و از راه دريا به قبرس 
  .كرد  و از استانهاي سوريه و قيلقيه گذشته و كليساها را تقويت مي41الهي سپرده شد، حركت كرد 
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  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما ر كتاب حاضر،  يك تفسي

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
  

. مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيدپرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر 
  .اينها به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

 دليل اهميت زياد اين باب چيست؟ .١

 گرا چه كساني بودند؟مسيحيان يهودي .٢

 و اهميت داشت؟چرا نظر يعقوب تا اين حد وزن  .٣

 مشايخ چه كساني هستند؟ .۴

  به نجات مربوط است يا به مشاركت؟29-28محدوديتهاي تعيين شده در آيات  .۵
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  16كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
همراهي تيموتائوس 

  پولس و سيالس با
 پيوستن تيموتائوس به

  پولس و سيالس
 تن تيموتائوسپيوس
  پولس

 با همراهي تيموتائوس
  پولس و سيالس

 پولس: ليكائونيه
 تيموتائوس را به
  خدمت مي گيرد

  
16 :1-5  

 
16 :1-5  

  
16 :1-5  

  
16 :1-5  

15 :41 - 16 :3  
  

16 :4  
16 :5  

روياي پولس از 
   مقدونيشخص

 تا از آسياي صغير  درخواست از مقدونيه
  تروآس

 روياي: در تروآس
  پولس

   صغير آسيايعبور از

16 :6-10  16 :6-10  16 :6-10  16 :6-10  16 :6-8  
16 :9-10  

در  پولس و سيالس  تعميد ليديه درفيليپي  ايمان آوردن ليديه
  فيليپي

 ايمان آوردن: فيليپي
  ليديه

  رسيدن به فيليپي

16 :11 -15  16 :11 -15  16 :11 -15  16 :11 -15  16 :11 -15  
بازداشت پولس و   بازداشت در فيليپي

  سيالس
و  زنداني شدن پولس  زندان در فيليپي  

  سيالس
16 :16 -24  16 :16 -24  16 :16 -18  

16 :19 -24  
  الف22- 16: 16
  

  24=ب22: 16

16 :16 -18  
16 :19 -24  

 رهايي معجزه آساي      نجات زندانبان فيليپي  
  پولس و سيالس

16 :25 -34  16 :25 -34  16 :25 -34  16 :25 -28  
16 :29 -30  
16 :31 -34  

16 :25 -28  
16 :29 -34  

امتناع پولس از عزيمت   
  در خفا

      

16 :35 -40  16 :35 -40  16 :35 -40  16 :35  
16 :36  
16 :37  
16 :38 -40  

16 :35 -37  
  
  

16 :38 -40  
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  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 
  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف

هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از نماي راهاين يك تفسير 
نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم

  .بيندازيدمقدس  كتاب
. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد.  باب را در يك نشست بخوانيداين

هر پاراگراف يك و تنها . پاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشد
  .ي دارديك موضوع اصل

 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2
 پاراگراف سوم .3

  ...الي آخر .4

  
  40: 16-36: 15بينشهايي بر اساس مضمون اعمال 

  )23: 18-36: 15(سفر دوم بشارتي . 1
 . سال به طول انجاميد4-3اين سفر بسيار طوالني تر از سفر اول بود و حدود   .أ 

 .نان امروزي بوددر اصل اين سفر متمركز بر مقدونيه و اخائيه، يعني يو  .ب 

 :رئوس مطالب به اختصار  .ج 

 )مشاجره بر سر يوحنا مرقس (40- 36: 15جدايي برنابا و پولس ،  )١(

 )مشخص نييست كه اين كليساها چه وقت و چگونه تأسيس شدند (41: 15سوريه و قيليقيه،  )٢(

 )پيوستن تيموتائوس به گروه بشارتي (5-1: 16لستره و دربه،  )٣(

 )ياي پولس براي رفتن به غربرو Troy( ،16 :6-10)(تروآس  )۴(

 40-11: 16فيليپي،  )۵(

 9-1: 17تسالونيكي،  )۶(

 14-10: 17بيريه،  )٧(

 34-15: 17آتن،  )٨(

 17-1: 18قرنتس،  )٩(

 22-18: 18برگشت به انطاكيه سوريه،  )١٠(

  افراد نامبرده شده
 )25: 12يوحنا نام يهودي و مرقس نام رومي است، اعمال (وحنا مرقس ي  .أ 

 به عنوان مكاني ذكر شده كه كليساي اوليه اورشليم در آن براي دعا 12: 12ادريش در اعمال خانه م. او در اورشليم بزرگ شد .١
 .جمع مي آمدند

، خود يوحنا مرقس بوده 52-51: 14بسيار اظهار داشته اند كه همان خانه محل برگزاري شام آخر خداوند و جوان عريان مرقس  .٢
 .ه و پنداشتهر دو فرضيه امكان پذير است، اما در حد فرضي. است
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 ).10: 4. كول. ك.ر(پسرعموي برنابا بود .٣

 ).5: 13اعمال . ك.ر(برنابا و پولس را همراهي مي كرد  .۴

 ).13: 13اعمال . ك.ر(گروه بشارتي را بزودي ترك كرد و به اورشليم بازگشت  .۵

 ).41-36: 15اعمال . ك.ر(برنابا مي خواست او را به سفر دوم بشارتي ببرد، اما پولس قبول نكرد  .۶

 ).24؛ فيلمون 11: 4.  تيموII. ك.ر(ظاهرأ بعدها پولس و يوحنا مرقس با هم آشتي كردند  .٧

 ).13: 5.  پطرI. ك.ر(او ظاهرأ از دوستان نزديك پطرس گرديد  .٨

انجيل . براساس سنت و روايات، او انجيلي را كه اسمش بر آن است نوشت و در آن موعظه هاي پطرس در روم را به ثبت رسانيد .٩
اين نقل قولي از پاپياس .  داراي واژگان التيني بيشتري از هر كتاب ديگر عهد جديد است و احتماأل براي روميان نوشته شدمرقس

 . استEccl. His.3.39.15‘: هيراپوليس، در نوشته اوسبيوس

 .براساس سنت و روايات او در تأسيس كليساي اسكندريه شراكت داشت .١٠

 سيالس  .ب 

 . در رساالت، سلوانس خوانده شده استاو در كتاب اعمال، سيالس و .١

 ).23-22: 15اعمال . ك.ر(او نيزهمچون برنابا، از رهبران كليساي اورشليم بود  .٢

 ).1: 1.  تساI؛ 15-1: 17 به بعد؛ 19: 16؛ 40: 15اعمال . ك.ر(ارتباط نزديكي با پولس داشت  .٣

 ).32: 15اعمال . ك.ر(او نيز همچون برنابا و پولس، يك نبي بود  .۴

 ).6: 2.  تساI. ك.ر( عنوان رسول خوانده شده است به .۵

 ).38-37: 16اعمال . ك.ر(او نيز مانند پولس يك شهروند رومي بود  .۶

 ).12: 5.  پطرI. ك.ر(مثل يوحنا مرقس، از همراهان پطرس بود حتي احتماأل به عنوان كاتب براي او عمل مي كرد  .٧

 تيموتائوس  .ج 

 . است" گذاردكسي كه به خدا احترام مي"معني اسم او  .١

 بيان مي دارد كه 21: 16. ترجمه التيني تفسير اُريجِن از روم. او فرزند مادري يهودي و پدري يوناني بود و در لستره مي زيست .٢
مادر و مادر بزرگ او وي را در ايمان يهود .  برگرفته شده است4: 20اين امر احتماأل از اعمال . تيموتائوس شهروند دربه بود

 ).15-14: 3؛ 5: 1.  تيموII. ك.ر(ودند بزرگ كرده ب

بواسطه نبوت خدمت ). 5-1: 16اعمال . ك.ر(از او خواسته شد تا به گروه بشارتي پولس و سيالس در سفر دوم پولس، بپيوندد  .٣
 ).14: 4؛ 18: 1.  تيموI. ك.ر(او تأييد گرديد 

 .پولس وي را براي كار بشارت به يهود و غيريهود، ختنه كرد .۴

 I. ك. رساله، ر10 بار در 17(از وي بيش از ساير دستياران پولس نام برده شده است . و همكار سرسپرده پولس بوداو همراه  .۵
 ).15-14: 3؛ 2: 1.  تيموII؛ 14: 4؛ 18، 2: 1.  تيموI؛ 2: 3؛ 6: 2؛ 1: 1.  تساI؛ 5: 1. ؛ كول19: 2؛ 1: 1. ؛ فيل10: 16؛ 17: 4. قرن

 ).6: 2.  تساI. ك.ر( خوانده شده است "رسول" .۶

 .دو رساله از سه رساله شباني خطاب به اوست .٧

 . آخرين فرد مورد اشاره است23: 13در عبرانيان  .٨

  مطالعه عبارات و واژگان
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پولس از منطقه مزبور در سفر اولي . قرار داشتند) تركيه امروزي(اين شهرها در بخش جنوبي استان رومي غالطيه » دربه و لستره «1: 16

  ).14آيه . ك.ر(ش ديدن كرده بود بشارتي ا
تيموتائوس يكي از . كند براي عنوان اين عبارت كه نشانگر تأكيد است، استفاده ميidouلوقا از واژه » آنجا بود... شاگردي « 

 .همراهان اصلي پولس در طول خدماتش مي گردد

م كه مادربزرگ او نيز يك ايماندار يهودي بوده  درمي يابي5: 1.  تيموIIاز » مادرش مسيحي يهودي نژاد و پدرش يوناني بود« 
 .مادر و مادربزرگ وي احتماأل در سفر اول بشارتي پولس به مسيح ايمان آوردند. نام مادربزرگش لوئيز و نام مادرش افنيكي بود. است

ا از تيموتائوس تعريف مي مردم بارها و باره. مجهول اخباري) استمراري(ك فعل ماضي غيركامل ي» از او تعريف مي كردند «2: 16
، 7، 2: 3.  تيموI. ك.ر( بودن در جمعهاي ايماندار و بي ايمان، تشكيل مي داد "به دور از مالمت"يكي از ويژگيهاي رهبر كليسايي را . كردند

10.( 

، تلويحأ دربه زادگاه او )يجنو نوشته هاي اور (4: 20اما در برخي از نسخه هاي يوناني اعمال . لستره زادگاه تيموتائوس بود» در لستره« 
 .معرفي شده است

اين فقط انتخاب تيموتائوس . توجه داشته باشد كه پولس، تيموتائوس را فراخواند» پولس ميل داشت، او را همراه خود ببرد «3: 16
 .در يك معنا، تيموتائوس همراه يا نماينده رسالتي پولس گرديد). 1: 3.  تيموI. ك.ر(نبود 

؛ اعمال 20: 9.  قرنI. ك.ر(پولس مي خواست تيموتائوس قادر به كار كردن در ميان يهوديان نيز باشد » ختون ساختم... او را « 
او از مختون ساختن تيطس امتناع ) 2(و ) 15آيه . ك.ر(نتايج شوراي اورشليم ) 1: (عمل وي تراضي با يهودي گرايان نبود، به دليل). 27-29: 15

اصول اعتقادي پولس مبني بر همه كس را همه چيز شدن !  اما رفتار پولس حتمأ موجب سردرگمي اين موضوع گرديد).3: 2. غال. ك.ر(ورزيد 
 !مردم و نجات آنها را در اولويت قرار مي دهد) 33-23: 9.  قرنI. ك.ر(براي آنكه برخي نجات يابند 

  .ه او درگذشته بودتلويحأ نشان مي دهد ك) ناكامل(فعل ماضي ساده » وناني بودي... پدرش « 

به ياد داشته ). فعل ماضي اخباري معلوم غيركامل(ارائه دادند ) 29-22: 15. ك.ر(پولس و سيالس گزارشي از نتايج شوراي اورشليم  4: 16
 به همين دليل مختون ساختن تيموتائوس نيز(بشارت به يهوديان ) 2(شراكت ميان كليساها و ) 1: ( به دو منظور بودند"ضروريات"باشيد كه اين 

  ).بود

پولس قلب بزرگي براي ). 31: 28؛ 20: 19؛ 5: 16؛ 24: 12؛ 31: 9؛ 7: 6. ك.ر( اين يكي ديگر از اظهارات خالصه شده توسط لوقاست 5: 16
  ).5: 15؛ 36: 15؛ 22: 14. ك.ر(شاگردسازي داشت 

  5-1: 16كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
كرد كه مادرش مسيحي يهودي نژاد  در شهر لستره يكي از شاگردان به نام تيموتاؤس زندگي مي.  پولس به اتّفاق سيالس به دربه و لستره رسيد1 

خاطر يهوديان آن   و پولس ميل داشت، او را همراه خود ببرد، پس به3كردند   ايماندران ساكن لستره و قونيه از او تعريف مي2. و پدرش يوناني بود
گشتند، تصميماتي را كه رسوالن و  كه شهر به شهر مي  آنان همچنان4. دانستند كه پدرش يوناني بود زيرا همه مي. ديار تيموتاؤس را ختنه نمود

يافتند و روز به روز به   از اين رو كليساها در ايمان تقويت مي5. سپردند تا بر طبق آن عمل كنند رهبران در اورشليم گرفته بودند، به ايمانداران مي
  .شد تعدادشان افزوده مي
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  القدس روحعيسي و : عنوان خاص
.  است"عيساي ديگر" القدس روح مي گفت بهترين نام براي G. Campbell Morgan.  و پسر وجود داردالقدس روحسياليتي ميان كار 

  :م مي پردازيالقدس روحدر زير به رئوس مطالب مقايسه كار و عناوين پسر و 
 ).11: 1.  پطرI؛ 6: 4. ؛ غال17: 3.  قرنII؛ 9: 8. روم. ك.ر( يا عباراتي نظير آن خوانده شده است "روح عيسي" به عنوان القدس روح .١

 :هر دو ايشان با عباراتي نظير هم خوانده شده اند .٢

 "راستي"  .أ 

 )6: 14يوحنا (عيسي  )١(
 )13: 16؛ 17: 14يوحنا  (القدس روح )٢(

 "عيشف"  .ب 
 )1: 2 وحنا يI (يسيع )١(

 )7: 16 ؛26: 15 ؛26 ،16: 14 وحناي (القدس روح )٢(

  "قدوس"  .ج 

  )26: 14؛ 35: 1لوقا (عيسي  )١(

 )35: 1لوقا  (القدس روح )٢(

 شوند يم ساكن مانداريا در دو هر  .د 

 )27: 1. كول ؛17: 3. افس ؛20: 2. غال ؛5: 13. قرن II ؛10: 8. روم ؛5-4: 15 ؛23 ،20: 14 وحنا ي؛20: 28 يمت (يسيع )١(

 )14: 1. مويت II ؛19: 6 ؛16: 3. قرن I ؛11 ،9: 8. روم ؛17-16: 14 وحناي (القدس روح )٢(
 )16: 6. قرن II ؛23: 14 وحناي (پدر يخدا و )٣(

 گروه بنديهاي نژادي، زباني سخن مي گويد تا تقسيم بنديها و در اين متن، لوقا بيشتر از» از فريجيه و ديار غالطيه مي گذشتند «6: 16
  .اين اصطالح به مرزبندي غيررسمي ميان گروه هاي قومي مزبور اشاره دارد. استانهاي رومي

 و نيز در كتاب عهد جديد استفاده از آن رايج هفتاددر ترجمه . ك وجه وصفي ماضي مجهول نامعيني» منع نمود... ايشان را « 
: 16؛ 28: 15؛ 28، 12: 11؛ 19: 10؛ 39، 29: 8؛ 4: 2. ك.ر( صميمانه در عملكردها و تصميم گيريهاي كليساي اوليه دخيل بود القدس روح. تاس
 ).13: 1. ؛ روم4: 21؛ 7، 6

  .اشاره به استان رومي آسياي صغير است كه در انتهاي غربي تركيه امروزي قرار داشت» آسيا... به « 

  .نگاه كنيد به عنوان خاص زير» القدس روح «7و6: 16

  10-6: 16كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 و وقتي به سرحد ميسيه 7القدس مانع شد كه پيام خدا را به استان آسيا ابالغ نمايند  گذشتند، روح  وقتي آنها از استان فريجيه و استان غالطيه مي6 

 در همان شب 9.  بنابراين از ميسيه گذشتند و به شهر تروآس آمدند8. نداداما روح عيسي به ايشان اجازه . رسيدند، سعي داشتند به استان بطينيه بروند
 به محض اينكه پولس اين رؤيا 10» .به مقدونيه بيا و ما را ياري كن«: گفت پولس در رؤيا ديد، كه شخصي مقدوني ايستاده بود و با التماس به او مي

  . ما را خوانده بود كه به ايشان نيز بشارت دهيمزيرا شكي نداشتيم كه خدا. را ديد، ما عازم مقدونيه شديم
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منطقه اي كوهستاني كه جاده هاي رومي اصلي زيادي از . منطقه اي قومي نژادي در شمال غربي استان رومي آسياي صغير بود» ميسيه «7: 16
  .بودند) Troas, Assos, Pergamum(شهرهاي اصلي آن، تروآس، آسوس و پرغامس . آن مي گذشت

آنجا در روزگار لوقا يك استان رومي نبود، بلكه با . قه در شمال غربي آسياي صغير، و شمال شرقي ميسيه، قرار داشتاين منط» بطينيه« 
از نوشته هاي فيلو درمي يابيم ). 1: 1.  پطرI. ك.ر(پطرس بعدها به اين منطقه بشارت داد . پنطوس به عنوان يك واحد سياسي، تركيب شده بود

 . زيادي در اين منطقه وجود داشته استكه مستعمرات يهودي نشين

 . است"از اطراف" يا "از ميان"در متن اصلي به معني » از ميسيه گذشتند «8: 16

 سال پيشتر از آن پايه گذاري شد و شهر يوناني آزادي 400اين شهر حدود . شهري در فاصله چهار مايلي از تروآس باستاني» تروآس« 
  .بندر معمول عزيمت از ميسيه به مقدونيه بود. تعمره رومي تبديل گرديدبود تا اينكه در نهايت به يك مس

  :خدا پولس را چند بار به طريقهاي ماوراءطبيعي هدايت كرد» پولس را رويايي رخ نمود «9: 16
 4-3: 9نور شديد و صداي عيسي،  .١

 10: 9رويا،  .٢

 10، 9: 16رويا،  .٣

 9: 18رويا،  .۴

 17: 22از خود بيخودي و خلسه،  .۵

 23: 27دا، فرشته خ .۶

احتماأل لهجه، لباسها، زيورآالت وي . اين امر كه چگونه پولس فهميد كه آن شخص مقدوني بوده، نامعلوم است» شخصي مقدوني« 
اين يك تصميم ). 10آيه . ك.ر(برخي از مفسرين چنين مي پندارند كه شخص مزبور خود لوقا بوده است . يا به سادگي بياني در رويا بوده است

 !انجيل به سوي اروپا مي رود. اسي جغرافيايي بوده استگيري اس

. نخستين فعل، وصفي معلوم نامعين است كه به صورت امري آمده و دومين فعل،  امري معلوم نامعين است» بيا و ما را ياري كن« 
 .رويا بسيار مشخص و قوي بود

به اضافه شدن لوقا به گروه بشارتي پولس، سيالس و تيموتائوس مي اشاره .  همراه مي باشد"ما"اين نخستين بخشي است كه با » ما «10: 16
 ديد لوقا بود، پزشكي 9برخي بر اين اعتقادند كه شخصي را كه پولس در رويا در آيه ). 16: 28-1: 21؛ 15-5: 20؛ 17-10: 16. ك.ر(باشد 

 .غيريهودي كه نويسنده انجيل لوقا و كتاب اعمال گرديد

  :ي به دو استان رومي تقسيم شده بودونان امروزي» مقدونيه« 
 )شامل آتن، قرنتس، اسپارتا(اخائيه در جنوب  )١

 )شامل فيليپي، تسالونيكيه، بيريه(مقدونيه در شمال  )٢

در اينجا تلويحأ به معني آن است كه . ، در اصل به معني جمع بندي كردن يا متفق بودن استsmbibazoواژه » به يقين دانستيم« 
راهبرد خدا ) 9؛ و روياي آيه 7 در آيه القدس روح؛ بستن بطينيه بوسيله 6 از رفتن ايشان به آسيا، در آيه القدس روحني، منع يع(هرآنچه رخ داد 

 .براي رفتن به مقدونيه بود

 به منظور تأمين امنيت نبود بلكه براي القدس روحرهبري . اخباري مجهول است) كامل(فعل ماضي نقلي » خدا ما را خوانده است« 
 .اين كار همواره اراده خداست. بشارت دادن بود



271 

  
آنها يك كشتي كه مستقيم به سوي مقصد ). 27باب . ك.ر(كي از چند اصطالح دريانوردي كه لوقا به كار مي برد ي» به راه مستقيم «11: 16

 .مي رفت گرفتند نه يك كشتي كه در خط ساحلي حركت مي كرد

اين جزيره در ميانه فاصله ميان .  فوت سربرآورده است5000كه از درياي اژه حدود ك جزيره كوچك صخره اي ي» ساموتراكي« 
 .تروآس و فيليپي قرار داشت

 10اين يكي، بندر فيليپي بود كه در فاصله . شهرهاي زيادي در مديترانه با اين نام وجود داشتند. "شهر جديد"در اصل » نياپوليس« 
  . انتهاي شرقي جاده اصلي رومي بود كه از شرق تا غرب كشيده مي شداين بندر واقع در. مايلي آن قرار داشت

اين شهر در جاده اژه قرار داشت و در اصل . اسم جمع يوناني كه احتماأل به اتحاد چند مستعمره در يك شهر اشاره دارد» فيليپي «12: 16
  .يش به تصرف درآورد و نام خود را بر آنجا نهادفيليپ دوم مقدوني آن را به خاطر منابع طال. ناميده مي شد) چاه ها(كرينيدس 

  
16 :12    

NASB, NRSV »يكي از شهرهاي اصلي در استان مقدونيه«  
NKJV  »بهترين شهر در منطقة مقدونيه«  

TEV »شهري در بخش اول استان مقدونيه«  
NJB  »شهر اصلي در آن استان«  

  
شايد . منظور لوقا در اينجا مورد بحث و جدل فراوان بوده است.  است"مقدونيهشهر اول "پوليس آمفي. اين عبارت بسيار نامشخص است
  .اين عنواني محترمانه از اهميت شهر باشد

به يادبود . ، اُكتاويان و مارك آنتوني، كاسيوس و بروتوس را در نزديكي اين شهر شكست دادند.م. ق42 در سال »روميمستعمره « 
، پس از شكست آنتوني و .م. ق31در سال . س را مستعمره رومي ساخت و سربازان خود را در آنجا مستقر نموداين پيروزي، اُكتاويان شهر فيليپ

ساير مستعمره هاي روم كه در عهد جديد به آنها اشاره شده در . كلئوپاترا در آتيوم، اُكتاويان سربازان بيشتري را در آن شهر مستقر ساخت
عدم ) 2(دولت محلي؛ ) 1: (مند بودندآنها از تمامي مزاياي شهرهاي ايتاليا بهره.  هستندPtolemaرنتس و انتطاكيه پيسيديه، لستره، تروآس، ق

گذاري پولس اغلب اوقات در اينگونه از مستعمرات رومي موعظه مي كرد و كليساها را پايه. استقالل مخصوص قانوني) 3(پرداخت ماليات؛ و 
 .مي نمود

  15-11: 16كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
ز آنجا به فيليپي كه يك مستعمرة  ا12.  در تروآس سوار كشتي شديم و مستقيم به جزيرة ساموتراكي رفتيم و روز بعد رهسپار نياپوليس شديم11

 روز سبت از دروازة شهر خارج شديم و به كنار 13. در اين شهر چند روزي اقامت كرديم. رومي و شهري در بخش اول استان مقدونيه است رفتيم
 يكي از 14. ، صحبت كرديمدر آنجا نشستيم و با زناني كه جمع شده بودند. كرديم محل دعاي يهوديان باشد رفتيم اي كه گمان مي رودخانه

خداوند قلب او را باز كرد تا . او از اهالي شهر طياتيرا و زني خداپرست بود. فروخت هاي ارغواني مي شنوندگان ما زني بود به نام ليديه، كه پارچه
گر مرا نسبت به خداوند يك مؤمن حقيقي ا«: اش تعميد گرفتند، با خواهش و تمنّا به ما گفت كه او و خانواده  و هنگامي15تعليم پولس را بپذيرد 

   . قدر اصرار كرد، كه ما رفتيم و آن» .دانيد بياييد و در منزل من بمانيد مي
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اين شهر يك مستعمره رومي بود و احتماأل ده مرد يهودي، كه حداقل شمار . سه اي در فيليپي وجود نداشتظاهرأ كني» روز سبت «13: 16
؛ 14آيه . ك.ر(چنين مي نمايد كه چند خداترس و گرويده به يهوديت در آنجا بودند . الزم براي تشكيل كنيسه بود، در آنجا سكونت نداشتند

 .زنان جذب اخالقيات و آيين يهودي گرايي مي شدندبسياري از ). 7: 18؛ 17، 4: 17؛ 43: 13

 Antiquities of the Jewsيوسفوس، كتاب . ك.ر(گويي آنجا محل عمومي پرستش مذهبي بوده است » كنار رودخانه اي« 

14: 10: 23.( 

 ايشان اهميت خاصي موقعيت معلمان يهود به هنگام تعليم چنين بود، اما آنجا شهري رومي بود و لذا احتماأل نشستن» نشستيم« 
 .اين هم يكي از جزئيات مخصوص لوقاست. نداشت

استان رومي مقدونيه، نسبت به ساير جهان مديترانه در قرن اول ميالدي، » از اهالي شهر طياتيرا... به نام ليديه، ... زني  «14: 16
اين شهر به رنگهاي ارغواني كه از ).  به بعد17: 2. مكا. ك.ر(ود ليديه از شهري در آسياي صغير ب. موقعيتهاي بيشتري در اختيار زنان قرار مي داد

نام او برگرفته از استان . در زادگاه ليديه يك كنيسه وجود داشت. صدف نرم تنان درست مي كرد و در روم شهرت فراوان داد، شناخته مي شد
 . نامي برده نشده، بنابراين امكان دارد در آن زمان از دنيا رفته باشداز او در نامه هاي بعدي پولس. قديمي ليديا بود كه آن شهر در آن قرار داشت

 .اشاره به خداترساني كه جذب يهودي گرايي مي شدند اما هنوز كامأل به سلك يهوديت در نيامده بودند» خداپرست« 

خدا همراه قدم اول را در . كندارتباط ميان خدا و انسان را تحت لواي عهد توصيف مي مقدس  كتاب» خداوند قلب او را باز كرد« 
هيچكس نمي تواند نجات يابد مگر اينكه خدا قدم اول را . نجات يك پيمان ارتباطي است. برقراري ارتباط و گذاردن شرايط عهد برمي دارد

؛ بنابراين، به طور )9: 3.  پطرII ؛4: 2.  تيموI؛ 16: 3يوحنا . ك.ر(اما خدا مي خواهد كه تمامي بشر نجات يابند ). 65، 44: 6يوحنا . ك.ر(بردارد 
، با شخصيت خود در برابر هر )14-7: 19. مز. ك. يا مكاشفه خاص، ر6-1: 19. مز. ك.مكاشفه طبيعي، ر(تلويحي خدا در مرحله اي از زندگي 

  ).2-1. روم. ك.ر(انسان گناهكاري قد علم مي كند 
من شخصأ نمي توانم بپذيرم كه خدا ! هند و برخي او را بي پاسخ مي گذارندراز پنهان در اينجا آن است كه چرا برخي به او پاسخ مي د

 وعده مي 15: 3. و خدا در پيدا) 27-26: 1. پيد. ك.ر(تمامي نوع بشر به صورت خدا آفريده شده اند . برخي را انتخاب مي كند و ديگران را نه
  . دهد كه تمامي ايشان را برهاند

شد كه با به اين راز پي ببريم، اما ارائه وفادارانه انجيل به همگان وظيفه ماست و بايد بگذاريم انجيل كار ممكن است اينقدرها هم مهم نبا
  .پولس براي ليديه موعظه كرد و او به همراه خانواده اش پاسخ مثبت دادند). 23-1: 13متي . ك.ر(خود را در قلب و فكر شنوندگان انجام دهد 

؛ و 14: 11؛ 2: 10كرنليوس، اعمال . ك.ر( ظاهرأ منظور خانواده، خدمه و كارگران او هستند »افتنداهل خانه اش تعميد ي «15: 16
  .همچنين توجه داشته باشيد كه او نيز مانند سايرين در عهد جديد، بدون معطلي تعميد يافتند). 33: 16زندانبان فيليپي، اعما 

 "نيز در اين نمونه هاي ايمان آوردن اهل خانه در اعمال شركت دارند؟ها  ا بچهآي": مسئله الهياتي كه اين آيه مطرح مي كند چنين است
كساني كه از اين نظريه به عنوان گواه و مدرك پشتيباني مي . اگر چنين باشد، يك زمينه قبلي كتاب مقدسي براي تعميد نوزادان وجود دارد

اشاره ) مختون ساختن نوزادان در هشتمين روز تولدشان(ائيل به حساب مي آورد كنند، به عهد عتيق نيز كه نوزادان را به عنوان اعضاي قوم اسر
  .مي نمايند

هرچند به يقين ممكن است ايمان به مسيح بي معطلي بر تمامي اعضاي خانواده در آن قالب اجتماعي تأثير گذار بوده باشد، اما مسئله 
 من معتقدم كه عهد جديد مكاشفه اي از گزينشهاي ارادي "تمامي فرهنگهاست؟آيا اين يك حقيقت جهاني قابل اجرا در ":اصلي اين است كه 

آيا ": اين امر منجر به مسئله بعدي مي شود. شخص بايد نياز خود را به يك نجات دهنده دريابد. شخصي در ارتباط با بيدار شدن حس گناه است
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 در يهوديت دوران كودكي با بي "ز خدا را برمي گزينند، گناه مي شوند؟انسانها در آدم گناهكار متولد شده اند يا هنگامي كه بي اطاعتي ا
 سالگي و براي 13گناهي سپري مي شود تا اينكه انسان نسبت به شريعت و سرسپردگي به اجراي آن آگاهي يابد؛ اين امر در پسران در سن 

  . تأكيد نمي ورزند3 .معلمان يهود به اندازه كليسا بر پيد.  سالگي آغاز مي شود12دختران از سن 
  !را نشان مي دهد اما پيام آن مربوط به بالغان استها  اين كتاب محبت خدا نسبت به بچه.  استاآلنعهد جديد كتابي براي بزرگس

ك جمله شرطي از نوع اول كه در آن ايماندار واقعي بودن گوينده از نظر نويسنده محرض است يا اينكه آن را به مقاصد ادبي ي» اگر« 
 .ه كار برده استب

ليديه اين مبشرين را دعوت ). ماضي نقلي(ك فعل اخباري معلوم كامل ي» مرا نسبت به خداوند يك مومن حقيقي مي دانيد« 
اين امر با تعليم عيسي به آن هفتاد تن، هنگامي كه آنان را اعزام مي داشت، . مي كند تا از خانه اش و اموالش براي پيشبرد انجيل استفاده كنند

 ).7-5: 10لوقا . ك.ر(مطابقت دارد 

فعل اول يك وجه وصفي معلوم نامعين است كه به . اظهار ليديه تعارف نيست، بلكه قطعي مي باشد» بياييد و در منزل من بمانيد« 
 .عنوان فعل امر به كار رفته؛ فعل دوم يك فعل حال امري معلوم است

  
اين برخورد اتفاقي بود، اما خدا كامأل در پي مقاصد . ي، احتماأل در سبت بعدي، رخ دادظاهرأ اين واقعه در روز ديگر» واقع شد «16: 16

 .خود بود چنانكه امروزه نيز هر روز و در هر واقعه اي او همچنان مقاصد خود را دنبال مي كند

، زمينه عهد "فالگيري"يعني اولين توصيف . در اين جمله، از دو اصطالح براي توصيف آن كنيز استفاده شده است» روح فالگيري« 
: 28.  سموI؛ 11: 18. ؛ تث27، 6: 20؛ 31: 19. الو. ك.ر(، اصطالحات يوناني مختلفي براي آن به كار رفته است فتادهعتيقي دارد اما در ترجمه 

پرواز پرندگان، ابرها، : يعني(اي طبيعي او شخصي ديوزده بود كه با آواز، افسون خواني يا تفسير پديده ه). 13: 10.  تواI؛ 6: 21.  پادII؛ 7، 3
 .مي توانست آينده را پيشگويي كند و تا حدودي بر آن تأثير بگذارد) بقاياي فنجان دمكرده ها، روده حيوانان و غيره

و كشته مي  به كار رفته كه از اسطوره هاي يوناني كه در آن يك افعي غول پيكر توسط آپولputhonدر اين زمينه فرهنگي يوناني، واژه 
. شده بود كه در آن انسانها از خدايان طلب مشورت مي كردند) Delphi(اين اسطوره تبديل به نوعي آيين پيشگويي . شود، برگرفته شده است

 .نندشهرت داشت كه روي انسانها مي خزيدند تا آنها آينده را بفهمند و تغييري در آن ايجاد ك) pythons(اين آيين به سبب مارهاي افعي اش 

 براي هفتادريشه اصطالح مزبور در ترجمه . از اين اصطالح فقط در اين نقطه از كتاب عهد جديد استفاده شده است» غيبگويي« 
به معني كسي است كه به زور مي ربايد و به خلسه احساسي .  رايج است و معموأل در متون منفي به كار مي رود"فالگيري، رايي گري، نبوت"

. در اينجا واژه مزبور اشاره به كسي دارد كه در قبال سود و منفعت، آينده را پيشگويي مي كند. گويي دست مي دهد، اشاره داردكه همراه پيش
 .مفهوم تلويحي مضمون و واژگان اين است كه آن دختر محل سكونت روحي ناپاك بود

  18-16: 16كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
ه منافع سرشاري نصيب اربابان رفتيم به كنيزي برخورد كرديم كه روح فالگيري و غيبگويي داشت و از اين را  يك روز كه به محل دعا مي16

 چند روز 18» .نمايند اينان غالمان خداي متعالند و راه رستگاري را به شما اعالم مي«: كرد  او به دنبال ما و پولس افتاد و فرياد مي17. خود كرده بود
دهم از او خارج  سي مسيح به تو فرمان ميبه نام عي«: كارش همين بود تا سرانجام حوصلة پولس سر آمده به سوي او برگشت و به آن روح گفت

 .و در همان لحظه از او خارج شد».شو
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او به دنبال كردن . علوم و فعل دوم، امري معلوم اخباري استفعل اول، حال وصفي م» پولس افتاد و فرياد مي كرد... به دنبال  «17: 16
 ).18آيه . ك.ر(و فرياد نمودن ادامه مي داد 

و ) 29: 8؛ متي 11: 3؛ 24: 1؛ مرقس 28: 8لوقا . ك.ر(عيسي شهادت ارواح شرير را نمي پذيرفت » اينان غالمان خداي متعالند« 
 به كار رفته است، اما در همين فرهنگ زئوسي YHWH در مورد 19-18: 14.  در پيد"متعالخداي "اصطالح . پولس نيز آنها را قبول نمي كرد

 .اين روح پليد براي تجليل خدا اين شهادت را نمي داد بلكه مي خواست انجيل را به امور شيطاني مربوط سازد. نيز كاربرد داشت

امكان دارد او چنين اظهار مي داشت .  حرف اضافه اي ندارد در اينجا هيچ"راه"واژه » راه رستگاري را به شما اعالم مي كنند« 
مقصود از اين اظهار آن است . اين روح خبيث نمي كوشد كه به خدمت پولس كمك كند. كه آنها يكي از راههاي بسيار خداي متعال هستند

 .ارائه دهد راه نجات، را نيز تنهاراه حل ديگري، نه ) 2(پولس را همرديف فالگيران نمايد يا ) 1(كه 

! پولس نيز انسان بود. در اين مرحله پولس دست به كار مي شود، نه از روي محبت، بلكه از سر ناراحتي» حوصله پولس سرآمد «18: 16
. است به كار رفته 2: 4در عهد جديد فقط در اينجا و در .  نيز درباره كار سخت استفاده شده است9: 10 جامعه هفتادهمين فعل قوي در ترجمه 

 .منظور اشاره به كسي دارد كه كامأل از پا درآمده است

توجه داشته باشيد كه مخاطب پولس، آن دختر نبود، بلكه او خطاب به روح شريري كه در او مسكن گزيده و بر وي تسلط » به آن روح«
نگاه كنيد به . انجام گرديد)  نام عيسيبه(اخراج روح توسط پولس درست مطابق ساير اخراج ارواح در عهد جديد . داشت، سخن مي گويد

  .16: 5ديوزدگان در : عنوان خاص

 

 اصأل اهميتي نداشت كه يك انسان از بند اسارت شرير آزاد "اربابان"براي اين » ديدند اميد منافع خود را از دست داده اند «19: 16
 ).16آيه . ك.ر(آنها به سبب زيان مالي شان ناراحت شدند . شده است

 .مشخص نيست كه چرا لوقا و تيموتائوس را نگرفتند»  و سيالس را گرفتندپولس« 

 بود اما از نوشته هاي سيسرا درمي يابيم كه بسياري duumvirsعنوان رسمي آنها .  استPraetorsبرگردان واژه يوناني » واليان «20: 16
اين يكي از شواهد بسيار تاريخ . ين رسمي دولتي رومي بسيار دقيق استلوقا در استفاده از عناو.  خوانده شوندPraetorsاز ايشان تمايل داشتند 

 .نگاري دقيق اوست

  24-19: 16كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 .كشان به ميدان شهر نزد بزرگان شهر بردند اند، پولس و سيالس را گرفتند و كشان كه اربابان او ديدند اميد منافع خود را از دست داده  همين19 
كنند كه   ايشان رسومي را تبليغ مي21ريزند  اين مردان كه يهودي هستند شهر ما را به هم مي«:  وقتي آنان را نزد مأموران رومي آوردند گفتند20

در آوردند و  مردم نيز در اين حمله به آنان پيوستند و مأموران لباسهاي آنان را 22» .قبول آنها و عمل كردن به آنها براي ما روميان جايز نيست
 بعد از كتك زياد آنها را به زندان انداختند و به زندانبان دستور اكيد دادند، كه ايشان را با دقّت تمام تحت 23. دستور دادند، آنان را چوب بزنند

  .شت با اين دستور زندانبان آنان را در زندان داخلي زنداني كرد و پاهاي ايشان را در كنده و زنجير گذا24.نظر بگيرد
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زمان مسافرت پولس به فيليپي احتماأل نزديك به حكم . نشانگر غرور و تعصب نژادي آنهاست» ما روميان... هودي هستند ي «21، 20: 16
). در اصل او انجام آيين عبادتي يهوديان را به هر شكل ممنوع كرد(م بيرون راند بود كه يهوديان را از رو.  م50-49كلوديوس قيصر در سالهاي 

 .، مشاهده كرد)Cicero( نوشته سيسرا Javenal 14:96-106 و Pro Fiasco 28ضد سامي بودن روميان را مي توان در كتابهاي 

توجه كنيد كه اين ادعا هيچ » ز نيستجاي... رسومي را اعالم مي نمايند كه پذيرفتن و به جا آوردن آنها براي ما « 
يهودي گرايي مذهبي رسمي در . ادعاي مزبور ظاهرأ اشاره به موعظه انجيل عيسي مسيح دارد. ارتباطي با اخراج روح شرير از آن كنيز ندارد

 كردن روميان غيرقانوني بود و يهودي. امپراتوري روم بود، اما چنانكه واضح است  مسيحيت مذهبي متمايز و لذا غيرقانوني محسوب مي گرديد
 .لذا دعوت پولس نيز غيرقانوني محسوب مي شد

، كه تحت نظر صاحب منصب verberatio(نوع مجازات » جامه هاي ايشان را كنده، فرمودند ايشان را چوب بزنند «22: 16
پولس را سه بار مثل اين چوب زدند .  مشخص نبودتعداد چوبهايي كه مي زدند. به شدت تازيانه هاي رومي نبود) دادگاه شهري انجام مي گرفت

 ).2: 2.  تساI. ك.ر(اين تنها چوب خوردن به ثبت رسيده اوست ). 25: 11.  قرنII. ك.ر(

اخراج روح پليد توسط پولس توجه ). 29آيه . ك.ر(در اينجا عامل ترس مشاهده مي شود. به معني اشد امنيت بود» زندان داخلي «24: 16
 .ب كرده بودايشان را جل

اغلب زندانهاي آن روزگار زنجيرهايي داشتند كه به ديوار متصل بود و زنداني را »  گذاشت و زنجيرپاهاي ايشان را در كنده« 
اين زنجيرها طوري بسته مي شد كه پاهاي زندگي از هم باز مي . بنابراين، درها را فقط چفت مي كردند، اما قفل نمي كردند. به آنها مي بستند

 .اند و موجب ناراحتي زياد گشته، ايمني را مي افزودم

  

 .احتماأل آنها از درد چوب خوردن و زنجيرها نمي توانستند بخوابند» نزديكي هاي نصف شب «25: 16

ممكن است محتواي الهياتي موجود در اين دعاها و سرودها، ايمان به مسيح را در » دعا كرده، خدا را تسبيح مي خواندند« 
. ك.ر(زيرا هيچيك از زندانيان به هنگام زلزله درها را باز نكرد ) "زندانيان به سخنان آنها گوش مي كردند": يعني( ايجاد كرده باشد زندانيان

 )."همه ما اينجا هستيم"، 28؛ 26آيات 

  34-25: 16كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
دادند،  خواندند و زندانيان ديگر گوش مي هاي نصف شب پولس و سيالس به دعا مشغول بودند و به درگاه خدا سرودهاي حمد مي  نزديكي25

ام درهاي زندان در همان لحظه باز شد و همة زنجيرها به تم.  ناگهان زلزلة شديدي رخ داد، به طوري كه زندان را از بنياد به لرزه درآورد26كه 
 وقتي زندانبان بيدار شد و درهاي زندان را باز ديد، شمشير خود را كشيد و چيزي نمانده بود، كه خود را بكشد؛ چون تصور 27. زمين افتادند

 زندانبان چراغي خواست و 29» . نرسان، همة ما اينجا هستيمبه خود آسيبي«:  اما پولس به صداي بلند گفت28. اند كرد زندانيان فرار كرده مي
اي آقايان، «:  سپس آنان را بيرون آورد و گفت30. لرزيد پيش پاهاي پولس و سيالس به زمين افتاد كه از ترس مي سراسيمه وارد اتاق شد و درحالي
 آنگاه پيام خداوند را 32» .ات نجات خواهي يافت ور كه تو با اهل خانهبه عيسي خداوند ايمان آ«:  پاسخ دادند31» من چه بايد بكنم كه نجات يابم؟

درنگ او و  وشو نمود و بي  درست در همان موقع شب زندانبان آنان را بيرون آورد و زخمهايشان را شست33. اش رسانيدند به او و جميع اهل خانه
اش از اينكه به خدا ايمان آورده بودند،  د و براي ايشان غذا آورد و او و تمام اهل خانه زندانبان ايشان را به خانة خود بر34. اش تعميد گرفتند خانواده

  .نهايت شاد گشتندبي



276 

لويحأ نشان مي ، كه ت)استمراري(ناكامل ) به ظاهر مجهول اما معلوم(ك وجه وصفي مياني ي» زندانيان ديگر گوش مي دادند« 
استفاده از آن در .  استهفتاد واژه اي نادر در عهد جديد و ترجمه epakroaomaiفعل . دهد آنها پيوسته به پولس و سيالس گوش مي دادند

Iذيرش خدا اين زندانيان كامأل وامانده با شوق و حرارت پيام محبت، مراقبت و پ.  نشانگر به دقت گوش كردن با خوشحالي است22: 15.  سمو
  !را شنيدند و به آن پاسخ دادند

خدا پطرس را ). 2: 28؛ 54، 51: 27متي . ك.ر(واقعه اي طبيعي، كه با هدف، زمان بندي و تأثير ماوراءطبيعي صورت گرفت » زلزله «26: 16
 فرصت موعظه انجيل به زندانيان و نگهبانان ، اما اينجا واقعه اي را انتخاب كرد كه به پولس)31: 4. ك.ر(به وسيله يك فرشته از زندان آزاد كرد 

  .را بخشيد

مجازات اصلي . منظور شمشير كوچك يا خنجر دو لبه اي بود كه در كمربند مي گذاشتند و شمايلي شبيه به زبان داشت» شمشير «27: 16
: 12. ك.ر(، به سرنوشت ايشان دچار مي شد اگر زندانباني زندانيان خود را از دست مي داد. شهروندان رومي توسط اين وسيله انجام مي گرفت

19.(  

  !پولس بايد تأثيري قوي بر ساير زندانيان گذاشته باشد 28: 16

  .زندانيان ديگري نيز در آنجا بودند. ، كه جمع بودن آن قابل توجه است"چراغها خواست": در اصل» چراغي خواست «29: 16

جستجوي انسان ) 2(ترس انسان از وقايع ماوراءطبيعي و ) 1: (اين بازتابي است از» بم؟اي آقايان، من چه بايد بكنم كه نجات يا «30: 16
. او مي خواست شادي و آرامشي را كه پولس و سيالس در آن وضعيت ناعادالنه و پر درد، به تماشا گذاشته بودند، بيابد! براي مصالحه با خدا

  .بر اساس انجام آيين و تشريفات از مذهب داشتتوجه داشته باشيد كه اين مرد نيز مانند بسياري دركي 

در اصل .  ترجمه شود"توكل كردن" يا "ايمان آوردن"، "باور كردن" مي تواند -pisteuoفعل » به عيسي خداوند ايمان آور «31: 16
كردن بر يك شخص نه يك همچنين توجه كنيد كه اين امر مربوط مي شود به توكل ). 43: 10. ك.ر(اين يك پاسخ ارادي توكل كننده است 

با اينحال مقتضيات نجات كامل بسيار ساده و ). اهالي نينوا در كتاب يونس. ك.ر(آن مرد هيچگونه زمينه يهودي نداشت . آموزه يا نظام الهياتي
  .شدتوبه زندانبان توسط رفتارش نشان داده مي . اين كوتاهترين خالصه انجيل در كتاب عهد جديد است! درست همسان هستند

: 10. ك.ر(در جهان باستان، مذهب سر و رئيس خانه، مذهب تمامي اعضاي آن بود » تو با اهل خانه ات نجات خواهي يافت« 
اين امر كه تغيير مذهب بر هر يك از اعضاي خانواده چه اثري مي گذاشت، مشخص نيست، اما تا حدودي ايمان ). 8: 18؛ 15: 16؛ 14: 11؛ 2

  ).32آيه . ك.ر(پولس متعاقبأ پيام انجيل را به طور كامل براي زندانبان و اهل خانه اش موعظه كرد . از مي گرديدشخصي از سوي هر فرد ابر

. اعمال، بارها و بارها اين امر را خاطر نشان مي سازد. نشانگر اهميت تعميد است» خود و همه كسانش في الفور تعميد يافتند «33: 16
اين ). 38: 2اعمال . ك.ر(و لذا تعميد گرفتن مقرر شد ) 19: 28متي . ك.ر(و فرمان انجامش را داد ) 21: 3ا لوق. ك.ر(عيسي اين كار را كرد 

اعمال . ك.ر(روايت در هماهنگي كامل با ساير موارد در اعمال است كه در آنها نيز تعميد يافتن بي درنگ پس از اعتراف ايمان انجام گرفت 
  .فتن اعتراف عمومي قابل رويت ايمان به مسيح استبه يك معنا تعميد يا). 48- 47: 10

هر دو فعلي كه در اصل در اين جمله به كار رفته مفرد است و به » با تمامي عيال خود به خدا ايمان آورده، شاد گرديدند «34: 16
  .اما عبارت قيدي حاكي از شامل بودن خانواده گسترده آن مرد و خدمه اش است. زندانبان اشاره دارد

  . يك فعل وصفي معلوم كامل است و تلويحأ حالت پايدار و برقرار را مي رساند"ايمان آورده"عل ف
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اين اصطالح اشاره به كساني دارد كه در ايجاد نظم به طور . است) hrabdouchosta lector ("تركه داران": در اصل» مأموران «35: 16
يك دسته از اين تركه ها، نماد اقتدار . يتاليا، نام خود را از اين اصطالح برگرفته است ا"fascist"حزب ). 20آيه . ك.ر(رسمي دخيل بودند 

  .سياسي ايشان بود

فيليپي يك مستعمره رومي بود با مزاياي قانوني اضافي بسيار كه امكان داشت بخاطر گزارش اين » ما را كه اتباع رومي هستيم «37: 16
  ).39آيه . ك.ر(گرديد  اتباع رومي تخطي جدي از قانون مستعمراتي ايشان محسوب ميحمله به . طره بيفتدمواجهه ظالمانه با اتباع رومي، به مخا

. قصد پولس از اين مخالفت احتماأل حفاظت از كليساي نوپاي فيليپي و بدست آوردن موقعيت قابل توجه مشخصي براي ايشان بود 39: 16
  .در بشارت انجيل براي آيندگان در فيليپي گشوده شد! ظه انجيل يك امر غيرقانوني نيسترهبران، با اعمال خود خاطر نشان كردند كه موع

  . او را هنوز در همانجا مي يابيم6-5: 20در . لوقا ظاهرأ در آنجا باقي ماند» و روانه شدند «40: 16

  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابي كه شما مسئول تفسير خود از است، به اين معنراهنما         كتاب حاضر،  يك تفسير 

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
اينها . شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيد        پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به 

  .به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده
 ، روح عيسي خوانده شده است؟القدس روحچرا  .١

 چرا خدا اجازه داد كه مبشرين با اينهمه مخالفت و آزمايش روبرو شوند؟ .٢

  پولس شهادت آن كنيز را نپذيرفت؟چرا .٣

 .نام افرادي را كه در فيليپي نجات يافتند، فهرست وار بنويسيد .۴

 چرا فقط پولس و سيالس به زندان افتادند؟ .۵

 چرا ساير زندانيان فرار نكردند؟ .۶

ي هستند كه در ساير آيا اين عناصر متفاوت از عناصر. عناصر نجات را كه در اين باب به آنها اشاره شده، فهرست وار بنويسيد .٧
 بابهاي كتاب اعمال به آنها اشاره شده است؟

 آيا زندانبان زمينه يهودي يا مسيحي داشت؟ .٨

  چه معنايي مي دهد؟"اهل خانه او نجات يافتند" .٩

  چرا پولس صاحب منصبان شهر را وادار به عذرخواهي كرد؟ .١٠

  40-35: 16كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
زندانبان اين خبر را به پولس  36. كه روز شد مأموران رومي چند نفر از پاسبانان را فرستادند و دستور دادند كه آنان را آزاد كنند  همين35 

ايشان ما را كه «:  پولس در پاسخ گفت37» .اند كه شما را آزاد كنيم، پس بفرماييد و به سالمت برويد مأموران رومي دستور داده«: رسانيده گفت
خودشان بيايند ! هرگز. خفيانه بيرون كنندخواهند ما را م اتباع رومي هستيم در مقابل همه و بدون محاكمه چوب زدند و به زندان انداختند و حاال مي

 و آمده 39وقتي آنها شنيدند ايشان از اتباع روم هستند، بسيار ترسيدند .  پاسبانان گفتار پولس را به اطّالع مأموران رسانيدند38» .و ما را بيرون ببرند
 به اين ترتيب آن دو نفر 40. اهش نمودند كه شهر را ترك نماينداز ايشان عذرخواهي كردند و آنان را تا بيرون زندان همراهي كردند و از آنان خو

  .از زندان بيرون آمده به خانة ليديه رفتند و پس از اينكه ايماندران را ديدند و به ايشان دلگرمي دادند آنجا را ترك كردند
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  17كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
 موعظه به مسيح در  تسالونيكي هياهو در

  تسالونيكي
مشكالت : تسالونيكي  در تسالونيكي  آتن از تسالونيكي تا

  يهوديان با
17 :1-9  17 :1-4  

 حمله به خانه ياسون
17 :5-9  

17 :1-9  17 :1-4  
  

17 :5-9  

17 :1-4  
  

17 :5-٩  

  بيريه  رسوالن در
  

مشكالت جديد در   در بيريه    خدمت در بيريه
  بيريه

17 : :10-15  17 :10 -15  17 :10 -15  17:1- 15  17 :1-12  
17 :13 -15  

  پولس در آتن  در آتن  ولس در آتنپ  فيلسوفان در آتن  پولس در آتن
17 :16 -21  17 :16 -21  

  "مريخ كوه شوراي" خطابه
17 :16 -21  17 :16 -21  17 :16 -18  

17 :19 -21  
  )الف (38- 22: 17
  
  
  

  31-)فل1(28: 17
  
  
  

17 :32 -34  

17 :22 -34  17 :22 -31  
  
  
  
  
  
  
  

17:32-34  

17 :22 -31  
  
  
  
  
  
  
  

17:32-34  

  )الف(22: 17
 پولس دربرابر سخنراني

  "شوراي كوه مريخ"
  23-)ب(22: 17

17:24-28  
  

17 :29  
17 :30 -31  
17 :32 -34  

  
  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 

  دن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگرافدنبال كر
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 

ايد اين بار را بر دوش مفسر نب. ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم
  .بيندازيدمقدس  كتاب

. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد
هر پاراگراف يك و تنها . م تفسير مي باشدپاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كال

  .يك موضوع اصلي دارد
 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2
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 پاراگراف سوم .3

  ...الي آخر .4
  

  بينشهايي بر اساس مضمون متن
  . است18-15: 14كه مشابه با اعمال ) 34-15: 17(رئوس مطالب مختصري از پيام پولس به روشنفكران يوناني در آتن 

 :است كه) ماده(و زمين ) روح(نده آسمان خداي يگانه آفرين  .أ 

 آنان او را نمي شناسند .١

 در معابد و بتهاي ساخته دست انسان ساكن نيست .٢

 محتاج چيزي كه نوع بشر به او بدهند، نيست .٣

 تنها منبع زندگي حقيقي است .۴

 خدا بر تمامي تاريخ بشر تسلط دارد  .ب 

 همه ملتها را از يك انسان بوجود آورد .١

 را تعيين مي كندمرزهاي ميان ملتها  .٢

 .خدا در انسانها اشتياقي براي شناخت خود گذاشته است و يافتن او دشوار نيست  .ج 

 گناه ما را از خدا جدا كرده است  .د 

 پوشي كرده است او از گناهان ما چشم .١

 ما بايد توبه كنيم .٢

 او تمام آفرينش را داوري خواهد كرد  .ه 

 روزي براي داوري نهايي مقرر شده است .١

 انجام خواهد شدداوري توسط مسيح  .٢

 مسيح از مردگان برخاسته است تا شخصيت و كار خود را به اثبات رساند .٣

  شهر تسالونيكي
 تاريخچه مختصري از تسالونيكي  .أ 

 ملتها   اين شهر يك شهر بندري در ميانه جاده. قرار داشت) Thermaic Gulf(تسالونيكي در باالي خليج ترمائيك  .١
)Via Ignatia(اين شهر همچنين به يك دشت . م بود كه از روم به سمت شرق كشيده مي شد، يعني جاده اصلي رو

اين سه ويژگي موجب شد كه تسالونيكي بزرگترين و مهمترين مركز . ساحلي بسيار غني و پر آب نيز بسيار نزديك بود
 .تجاري و سياسي در مقدونيه گردد

 Pliny the(شيخ پليني . آب گرم واقع در آن منطقه بود، برگرفته از چشمه هاي )Therma(نام تسالونيكي در اصل ترما  .٢

Elder (رما و تسالونيكي همزمان وجود داشته اندچنانچه اين موضوع . يكي از مورخين كهن، اشاره مي كند كه شهرهاي  ت
 Leon Morrix, The(درست باشد، تسالونيكي در اطراف ترما قرار داشته و آن شهر را ضميمه خود گردانيده بود 

First and Second Epistles to the Thessalonians, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans 
Publishing Company, 1991, p. 11 .( ربا اينحال اكثر مورخين بر اين عقيده اند كه كاساند)Cassander( ،

 فيليپ مقدوني و خواهر ناتني نام شهر ترما را عوض كرد و نام دختر. م. ق315يكي از ژنرالهاي اسكندر كبير، در سال 
گاهي از اوقات در طي قرون اوليه انتشار ). Strabo VII Fragment 21(اسكندر، يعني تسالونيكا را بر آن نهاد 
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 مي ")the orthodox city(شهر راست كيش "مسيحيت، به تسالونيكي بخاطر شخصيت مسيحي كه يافته بود، لقب 
 ,Dean Farrar, The Life and Work of St. Paul, New York: Cassell and Company(دادند 

Limited, 1904, p. 364 .( امروزه شهر تسالونيكي به نام سالونيكا)Salonika ( خوانده مي شود و همچنان شهري
 .مهم در يونان است

 روزگار تشكيل مي تسالونيكي يك كالن شهر چند مليتي مانند قرنتس بود كه شهروندانش از سراسر جهان شناخته شده آن .٣
 .شدند

مردمان ژرمن وحشي از شمال در آنجا مي زيستند، و آيين الحاد و بت پرستي و نيز فرهنگشان را با خود   )أ 
 .آورده بودند

ونانياني كه از اخائيه به سمت جنوب و از جزاير درياي اژه در آنجا سكونت داشتند، نيز به نوبه خود ي  )ب 
 .رده بودندتهذيب و فلسفه خود را به همراه آو

اكثر آنان، سربازان بازنشسته بودند و قدرت اراده، ثروت و . روميان از غرب به آنجا مهاجرت كرده بودند  )ج 
 .قدرت سياسي خود را به ارمغان آورده بودند

در نهايت، يهوديان پرشماري از شرق به آنجا نقل مكان كردند و حدود يك سوم جمعيت آن شهر   )د 
 . اخالق يكتاپرستي و نيز تعصبات ملي خود را به همراه داشتندآنها ايمان و. يهودي بودند

آنجا بخاطر چشمه هاي آب .  نفر، به راستي يك كالن شهر محسوب مي شد200،000تسالونيكي، با جمعيتي در حدود  .۴
، Ignatianهمچنين به سبب بندرگاه، دشتهاي حاصلخيز و نزديكي به جاده . گرم خود، مركز سالمتي و تمدد اعصاب بود

 .مركز تجاري به شمار مي آمد

به سبب آنكه اين شهر . تسالونيكي به عنوان مركز حكومت و بزرگترين شهر مقدونيه، مركز استقرار سياسي استان نيز بود .۵
تسالونيكي . بود، تبديل به شهري آزاد گرديد) اغلب سربازان بازنشسته(مركز استان و منزلگاه بسياري از شهروندان رومي 

لذا . ه خراجي پرداخت نمي كرد و طبق قوانين روم اداره مي شد، چرا كه بسياري از تسالونيكيان، تبعه روم بودندهيچگون
اين عنوان در ادبيات جاهاي ديگر به چشم نمي . مي خواندند) "politarchs"(فرمانداران تسالونيكي را انجمن شهر 

 نام داشت، همچنان باقي مانده است Vardarونيكي كه دروازه خورد، اما در كتيبه اي بر سر در تاقي پيروزي در تسال
)Farrar, p. 371n..( 

 :وقايعي كه موجب گرديد پولس به تسالونيكي برود  .ب 

وقايع زيادي منجر به رفتن پولس به تسالونيكي گرديد، با اين وجود در پس تمامي شرايط فيزيكي، خدا بود كه به طور  .١
اشتياق او در سفر دوم . نقشه پولس در اصل آن نبود كه به قاره اروپا وارد شود. ندمستقيم و مشخص وي را فرا مي خوا

بشارتي اش ديدار دوباره از كليساهاي آسياي صغير كه در سفر اول پايه گذاري كرده بود و پس از آن رفتن به سوي شرق 
اوج اين . رها را بر او بستبا اين وجود درست در لحظه اي كه مي خواست به سمت شمال شرق برود، خدا د. بود

اول، بشارت : اين امر باعث وقوع دو چيز شد). 10-6: 16اعمال . ك.ر(فراخواني، روياي پولس درباره شخص مقدوني بود 
 Thomas Carter, Life(انجيل به قاره اروپا رسيد و دوم، پولس، بخاطر شرايط مقدونيه شروع به نوشتن رساالتش كرد 

and Letters of Paul, Nashville: Cokesbury Press, 1921T p. 112 .( 

 :شرايط جسمي پولس، او را به سوي تسالونيكي رهنمون شد .٢

كار او در آنجا توسط اربابان . پولس به شهر كوچك فيليپي كه هيچ كنيسه اي در آن وجود نداشت، رفت  )أ 
 اهانت كردند، با اينحال پولس را زدند و به او.  و شوراي آن شهر متوقف شد"پيشگو"يك كنيز ديوزده 
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بخاطر مخالفت و مجازات جسمي، پولس احتماأل زودتر از آنچه مي . كليسايي در آنجا تشكيل شد
 .خواست مجبور به ترك آن شهر گرديد

 .از آنجا بايد به كجا مي رفت؟ او از شهرهاي آمفيپوليس و آپولونيا كه كنيسه اي نداشتند، عبور كرد  )ب 

الگوي رفتاري پولس آن .  منطقه يعني تسالونيكي رسيد كه داراي كنيسه بودسپس به بزرگترين شهر آن  )ج 
 :او اين كار را به داليل زير مي كرد. بود كه ابتدا به يهوديان محلي سر بزند

 آشنايي آنان با عهد عتيق؛ )١(

 موقعيت تعليم و موعظه كه در كنيسه فراهم مي گرديد؛ )٢(

- 9؛ 17-16: 1. ؛ روم24: 15؛ 6: 10متي . ك.ر( خدا موقعيت آنان به عنوان قوم برگزيده، قوم عهد )٣(
 ؛)11

 به همين جهت پولس نيز از نمونه مسيح پيروي –عيسي ابتدا خود را ايشان شناسانيد و بعد به جهان  )۴(
 .مي كرد

  همراهان پولس
 "ما"اين امر را از ضماير . اقي ماندلوقا در فيليپي با پولس بود، اما در آنجا ب. سيالس و تيموتائوس، همراهان پولس در تسالونيكي بودند  .أ 

 را بكار مي "آنها" استفاده مي كند اما در سفر به تسالونيكي، ضمير "ما"لوقا در فيليپي از .  درمي يابيم17 و 16 در متون اعمال "آنها"و 
 .برد

 .او به سفر دوم بشارتي برودسيالس يا سلوانس، شخصي بود كه پولس برگزيد تا پس از رفتن برنابا و يوحنا مرقس به قبرس، با   .ب 

 به او اشاره شده و در آن از وي به عنوان يكي از پيشوايان برادران كليساي 22: 15در اعمال مقدس  كتابنخستين بار در  .١
 .اورشليم نام برده است

 ).32: 15اعمال . ك.ر(او نيز يك نبي بود  .٢

 ).37: 16اعمال . ك.ر(او نيز همانند پولس، شهروند رومي بود  .٣

اعمال . ك.ر(هوداي ملقب به برسابا و سيالس توسط كليساي اورشليم به انطاكيه فرستاده شدند تا اوضاع را بررسي كنند ي .۴
15 :22 ،30-35.( 

 . مي ستايد و در چند رساله نام او را ذكر مي كند19: 1.  قرنIIپولس وي را در  .۵

 ).12: 5.  پطرI. ك.ر(ه مي كنيم  پطرس مشاهدIبعدها او را در همكاري با پطرس به هنگام نگارش  .۶

 .پولس و پطرس هر دو وي را سلوانس مي خوانند در حاليكه لوقا او را به نام سيالس معرفي مي كند .٧

 تيموتائوس نيز يكي از همراهان و همكاران پولس بود  .ج 

 .پولس او را در لستره، جايي كه در حين سفر اول بشارتي به مسيح ايمان آورده بود، مالقات كرد .١

پولس مي خواست از او براي كار بشارت به . بود) از سوي مادر(و نيمه يهودي ) از سوي پدر(تيموتائوس نيمه يوناني  .٢
 . غيريهوديان استفاده كند

 .پولس وي را مختون ساخت تا بتواند به يهوديان نيز خدمت نمايد .٣

 .تسالونيكيان و فيلمون اشاره شده است II و I قرنتيان، كولسيان، IIبه نام تيموتائوس در بخش درودهاي رساالت  .۴

 )4: 1؛ تيطس 2: 1.  تيموII؛ 2: 1.  تيموI. ك.ر( از وي سخن مي گويد "فرزند من در خدمت"پولس به عنوان  .۵

با اين وجود پولس به . لحن كلي پولس در سراسر رساالت تلويحأ نشان مي دهد كه تيموتائوس جوانتر و خجالتي بوده است .۶
 ).19: 2. ؛ فيل17: 4.  قرنI؛ 27: 19اعمال . ك.ر(دارد او اطمينان زياد 
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. در اين بخش مربوط به همران پولس، شايسته است كه از ساير همراهان وي در سفر به تسالونيكي و در ساير سفرهاي وي ياد شود  .د 
همچنين ديماس نيز احتماأل ). 4: 20 ، اعمالSecundus(و سكندس ) 2: 27؛ 4: 20؛ 29: 19، اعمال Aristarchus(آنها عبارتند از ارسترخس 
 ).10: 4.  تيموII؛ 24فيلمون (اهل تسالونيكي بوده است 

  خدمت پولس در شهر تسالونيكي
خدمت پولس در تسالونيكي بر اساس الگوي معمول وي پيروي مي كرد كه ابتدا نزد يهوديان مي رفت و سپس به سوي غيريهوديان   .أ 

او از عهد عتيق براي نشان دادن اين امر . "عيسي، مسيح موعود است": پيام او اين بود.  كنيسه موعظه كردپولس در سه سبت در. روي مي گرداند
پولس همچنين بر رستاخيز . و نه ماشيحي موقتي و سياسي، استفاده مي كرد) 53. ؛ اش15: 3. پيد. ك.ر(كه ماشيح بايد ماشيحي رنج بر باشد 
عيسي به روشني به عنوان مسيح موعود كه همه مردمان را نجات مي دهد، معرفي . مگان عرضه مي داشتعيسي تأكيد مي ورزيد و نجات را به ه

 .مي گرديد

پاسخ به اين پيام چنين بود كه برخي از يهوديان، بسياري از غيريهوديان سرسپرده و شمار زيادي از زنان صاحب نام عيسي را به عنوان   .ب 
 .ي از اين گروههاي نوايمان در درك رساالت بعدي پولس به اين كليسا بسيار پرمعناستتحليل. منجي و خداوندشان مي پذيرفتند

با درنظر گرفتن غيبت اشاره و گريز به عهد عتيق در هر دو رساله به تسالونيكيان، مي توان نتيجه گرفت كه غيريهوديان اكثر اعضاي   .ج 
 : عيسي را به عنوان منجي و خداوند خود مي پذيرفتندبه داليل زير، غيريهوديان به سهولت. كليسا را تشكيل مي دادند

قرار داشت و همگام مي دانستند ) Mt. Olympus(تسالونيكي در دامنه كوه اُلَمپ . مذاهب سنتي آنها خرافاتي بي قدر بيش نبود .١
 .كه قله هاي آن خالي از خدايان است

 .انجيل براي همگان رايگان است .٢

مذهب يهود بسياري را به خاطر يكتاپرستي و اخالقيات وااليش به خود . هوديان جايي نداشتدر مسيحيت، ملي گرايي انحصاري ي .٣
 .و نيز تعصبات ملي و نژادي خود، بيزار مي ساخت) مانند ختنه(جذب مي كرد، ولي بسياري را نيز به دليل مراسم و آيين زننده اش 

زنان در مقدونيه و آسياي صغير بيش از . نتخاب مذهب خويشتن را داشتند مسيحيت را پذيرفتند زيرا توانايي ا"زنان متنفذ"بسياري از   .د 
 Sir Wm. M. Ramsay, St. Paul the Traveller and Roman Citizen, New(رومي آزاد بودند -ساير مناطق در جهان يوناني

York: G. P. Putnam’s Sons, 1896, p. 227 .(هم كه بودند تحت سلطه خرافات و چند با وجود اين، طبقه زنان فقيرتر، هرقدر آزاد 
 ).Ramsay, p. 229(خدايي قرار داشتند 

 :بسياري از متألهين درمورد مدت زمان اقامت پولس در تسالونيكي دچار مشكل شده اند  .ه 

 . از مباحثه پولس در كنيسه در سه سبت پياپي در تسالونيكي، سخن مي گويد2: 17اعمال  .١

٢. Iكار او خيمه دوزي يا به گفته برخي كار بر روي چرم بوده . ه پولس مشغول به كار و كسب بوده است بيان مي دارد ك11-7: 2.  تسا
 .است

كم دوبار   از اقامت طوالني تر وي پشتيباني مي كند، زيرا در آن قيد شده كه پولس به هنگام اقامت در تسالونيكي، دست16: 4. فيل .٣
برخي اظهار مي دارند كه پولس حدود .  مايل است100فاصله ميان دو شهر حدود . تهداياي پولي از كليساي فيليپي دريافت كرده اس

 ).Shepard, p. 165(دو تا سه ماه در آنجا مانده است و منظور از سه سبت پياپي، تنها اشاره به خدمات او در ميان يهوديان است 

تفاوت كليدي در اين گزارشها، .  ديدگاه پشتيباني مي كند از اين4: 2 و 9: 1.  تساI و 4: 17روايات مختلف نوايمانان در اعمال  .۴
غير يهوديان در كتاب اعمال، نوگرويدگان به يهوديت بودند كه پيشتر از آن از بتها . مردود شمردن بتها توسط غيريهوديان است

ديان خدانشناس به غير از مضمون تلويحي اين متن نشان مي دهد كه پولس خدمت بزرگتري در ميان غيريهو. رويگردان شده بودند
 .خدمت به يهوديان انجام داده است
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اين امر كه خدمت بشارتي بزرگتر، به ملحدان و بت پرستان، چه وقت صورت گرفته مشخص نيست، زيرا پولس همواره اول به سوي  .۵
اد زياد به انجيل پاسخ مثبت دادند، هنگامي كه آنها به تعد. پس از رد پيام وي، او به سوي غيريهوديان روي گردانيد. يهوديان مي رفت

 .يهوديان حسادت ورزيده شورشي در ميان اراذل و اوباش شهر ايجاد كردند

پولس به خاطر هياهوي برپا شده خانه ياسون را ترك كرد و همراه با تيموتائوس و سيالس پنهان شدند، يا دست كم موقعي كه   .و 
اين امر . انجمن شهر از ياسون ضمانتي گرفت تا آرامش را تأمين كند. نان در آنجا نبودندازدحام جمعيت به سوي منزل ياسون هجوم مي برد، آ

  .با اين وجود، كليسا به شهادت به مسيح در برابر مخالفان زياد، ادامه مي داد. موجب شد كه پولس شهر را شبانه ترك كند و به بيريه برود

  مطالعه عبارات و واژگان

، كه جاده اصلي شرق به غرب روم )Ignatian Way(اين دو شهر در امتداد جاده ايگناتي  »پولونيا گذشتنداز آمفيپوليس و آ «1: 17
  . مايل بود، قرار داشتند، كه بخشهاي شرقي و غربي امپراتوري را به هم مي پيوست و خيابان اصلي تسالونيكي بود500به طور 
 .نگاه كنيد به مقدمه اين باب »تسالونيكي« 

؛ 10، 9: 2؛ 16: 1. ؛ روم46: 13؛ 26: 3؛ 2آيه . ك.ر(اين الگو و تسلسل اعالم انجيل پولس بود  »ود در آن واقع بودكنيسه يه« 
، احتماأل به اين دليل كه او احساس مي كرد انجيل بخاطر نبوت عهد عتيق، )8: 19؛ 19، 4: 18؛ 17، 10، 2: 17؛ 1: 14؛ 14، 5: 13؛ 20: 9اعمال 

 .بسياري از خداترسان نيز در آنجا حضور داشتند كه با عهد عتيق آشنا بودند و به آن احترام مي گذاشتند.  استابتدا براي يهوديان

او احتماأل بيش از سه هفته در آن شهر ماند . بدين معنا كه او در سه سبت متوالي فقط در آن كنيسه سخن مي گفت »در سه سبت «2: 17
 .به طول نينجاميد، ولي مدت اقامتش )16: 4. فيل. ك.ر(

پولس نبوتهاي مربوط به ماشيح را با زندگي، تعليم، مرگ و قيام عيسي مطابقت مي  »با آنان مباحثه مي كردمقدس  كتابز ا« 
  .او اين شيوه را از استيفان و مربي الهيات يهود خود برگرفته بود. داد

17 :3    
NASB »آورد داد و دليل مي توضيح مي«  
NKJV  »داد اد و نشان ميد توضيح مي«  

NKJV, NJB »كرد داد و اثبات مي توضيح مي«  
TEV  »س را توضيح مي كتابكرد داد و آنها را اثبات مي مقد«  

  9-1: 17كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 پولس به پيروي از شيوة هميشگي خود 2. يا گذشتند و به تسالونيكي كه كنيسة يهود در آن واقع بود رسيدند پس آنها از آمفيپوليس و آپولون1 

آورد كه الزم بود  داد و دليل مي  و توضيح مي3كرد  مقدس با آنان مباحثه مي وارد كنيسه شد و در سه روز سبت به طور متوالي با استفاده از كتاب
اي از آنان و همچنين گروه   عده4» .كنم همان مسيح است عيسايي كه من به شما اعالم مي«: گفت او مي. رگ زنده گرددمسيح رنج ببيند و پس از م

آنان عدة . سوختند  اما يهوديان در آتش حسد مي5. زيادي از يونانيان خداپرست و زنهاي سرشناس متقاعد شدند و به پولس و سيالس گرويدند
اي به راه انداختند و هياهويي در شهر برپا كرده به خانة ياسون هجوم بردند تا پولس و سيالس   بازاري را گرد آورده دستهزيادي از اراذل و اوباش
كه دنيا را  اين كساني«: كردند اي از ايماندارن را نزد انجمن شهر كشيدند و فرياد مي  وقتي آنان را نيافتند ياسون و عده6. را به ميان جمعيت بياورند

كنند و ادعا دارند پادشاه  اينها همه برخالف احكام قيصر عمل مي.  و ياسون آنان را به خانة خود برده است7اند  اند حاال به اينجا آمده به هم ريخته
يگران را با  ولي به هر حال ياسون و د9.  با شنيدن اين جمله جمعيت و انجمن شهر بشدت به هيجان آمدند8» .ديگري به نام عيسي وجود دارد

  .ضمانت آزاد كردند
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. ك.ر(، در مورد عيسي كه كالم خدا را براي آن دو شاگرد در راه عموآس باز كرد آورده شده است -dianoigoنخستين واژه   
باز از اين ). 31: 24لوقا . ك.ر(رباره هنگامي كه عيسي چشمان ايشان را گشود تا او را بشناسند به كار رفته است همين واژه د). 45، 32: 24لوقا 

  . درباره اينكه خدا قلب ليديه را گشود تا انجيل را بفهمد آمده است14: 16واژه در 
 برابر كسي بكار مي رود، ولي در اينجا معني ، معموأل در نوشته هاي لوقا براي قرار دادن خوراك درparatithe-miواژه دوم،   
به معني سپردن ) 46: 23؛ 48: 12. ك.ر(دو بار در لوقا . است) 32: 20؛ 23: 14. ك.ر ("سپردن" يا "قرار دادن حقيقت در برابر"تلويحي آن 

: 6.  تيموparathe-ke- ،I امانت مي سپرد، يعني به(پولس با دقت و توجه زياد انجيل را به شنوندگان ارائه مي كرد . چيزي به كسي آمده است
  ).برخي يهوديان، برخي خداترسان و چند بانوي بانفوذ(برخي پاسخ مي دادند ). 14، 12: 1.  تيموII؛ 20

در عهد . است كه اشاره به ضرورت دارد) ساده(يك فعل وصفي معلوم ناكامل ) dei ("الزم بود"واژه  »الزم بود مسيح رنج ببيند« 
، اما هرگز معلمان يهود به وضوح )12: 53-13: 52. ؛ اش22. ؛ مز15: 3. پيد. ك.ر(باره مسيحي كه رنج مي بيند، پيشگويي شده است عتيق در

). 12-10: 1.  پطرI؛ 23: 26؛ 18: 3اعمال . ك.ر(موضوعي كه رسوالن به صراحت و قدرت موعظه مي كردند . متوجه اين موضوع نشده بودند
 .18: 3نگاه كنيد به يادداشت ). 23-22: 1.  قرنI. ك.ر(ش اصلي براي يهوديان بود اين حقيقت سنگ لغز

در تمامي موعظه هاي ) 14: 2، نگاه كنيد به عنوان خاص در kerygmaقسمتي از (عنصري رايج  »و پس از مرگ زنده گردد« 
 ).15.  قرنI. ك.ر(پطرس، استيفان و پولس دركتاب اعمال ، و ستون مركزي انجيل است 

در نسخه هاي يوناني، اختالفات زيادي در آخرين واژگان اين جمله  »عيسايي كه من به شما اعالم مي كنم همان مسيح است« 
  .وجود دارد

 B نسخه – ")هر دو با حرف اضافه معين(مسيح، عيسي " .١

  برخي از ترجمه هاي والگيت و كُپتيك– ")عيسي بدون حرف اضافه معين(مسيح، عيسي " .٢

 P74 ،A ،D نسخه هاي -)بدون حرف اضافه ("يمسيح عيس" .٣

  نسخه آلف– ")بدون هيچ حرف اضافه(مسيح عيسي " .۴

 )Bohairic Coptic version( و ترجمه كُپتيك بوهايريك E نسخه – ")بدون هيچ حرف اضافه(عيسي مسيح " .۵

 )Georgean version( ترجمه گرجستان – ")با حرف اضافه معين(مسيح " .۶

  .را بخاطر غيرعادي بودنش برمي گزينند) واتيكانوس (1ان واژگان شماره بسياري از پژوهشگر
سه .  به معني آن يگانه مسح شده موعود عهد عتيق، يعني ماشيح، است")با حرف اضافه معين(مسيح "در چهارچوب اعتقادي كنيسه، 

مسح ). 3-1: 1. عبر. ك.ر(ط به هر سه مي گرديد كاركردعيسي مربو. پادشاهان، انبيا، كاهنان: منصب مسح شده در عهد عتيق وجود داشت
  .27: 4نگاه كنيد به عنوان خاص در . شدن، نمادي از گزينش خدا و تجهيز براي كار خدمت بود

  
17 :4    

NASB, NKJV, 
NRSV 

  »متقاعد شدند«

TEV, NJB  »پذيرفتند«  
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در اين .  است"تعيين كردن بوسيله قرعه"ل معني آن در اص. اين اصطالح يوناني فقط در اين قسمت از عهد جديد يافت مي شود  
حرف ) 1(مفهوم تلويحي .  يك شيوه عهد عتيقي براي دانستن اراده خدا بود"قرعه".  مي باشد"پيوستن" يا "متابعت كردن"مضمون به معني 

  ).24: 16. ك.ر( را نيز مانند ليديه باز كرد خدا قلب آنها. حالت مفعولي، نشانگر عمل الهي است) 3(؛ و )-kle-poo(ريشه ) 2(؛ )pros(اضافه 

تعميد ) 2(مختون شدن؛ ) 1(آنان پيرو يهوديت بودند ولي هنوز كامأل بدان نگرويده بودند، كه الزمه اش  »ونانيان خداترسي« 
 .گذرانيدن قرباني در وقت ممكن در معبد اورشليم بود) 3(خود؛ و 

الگوي انطاكيه پيسيديه در اينجا نيز تكرار شد . از آزادي زيادي برخوردار بودند) ديهمانند لي(زنان در مقدونيه  »زنهاي سرشناس« 
تعدادي از .  مي افزايند كه اين زنان همسران مردان سرشناس بودند4نسخه هاي غربي يوناني عبارتي را به آيه ). 50، 45، 43: 13. ك.ر(

. ك.ر(ه هاي غربي اغلب متن را به گونه اي تغيير مي داد كه زنان را كم بها كند پژوهشگران نوين بر اين اعتقادند كه تصحيح كننده متن نسخ
  ).12آيه 

فجيع مي ) 17: 5. ك.ر(، اما حسد بردن ايشان )2: 14. ك.ر(بي ايماني يهوديان از نظر من اندوهبار است  »حسد برده ... هودياني «5: 17
آنها را به جوش و خروش مي ) 45: 13. ك.ر(شمار ايمان آورندگان !  بلكه حسد بودانگيزه آنان مثل پولس، نه غيرت مذهبي ايشان،! باشد

  .آورد، نه مفهوم موعظه
اين واژه . ، در معناي منفي و تحقيرآميز استفاده مي كند)16- 15: 2.  تساI. ك.ر( معموأل همانند پولس "يهوديان"لوقا از واژه   

  . مي ورزند و دربرابر آن مقاومت مي كنندمترادف با كساني مي گردد كه با انجيل مخالفت

 .توصيف كسي است كه در اطراف بازار بي كار و بي عار ولگردي مي كند »از اراذل و اوباش بازاري« 

 است، ولي اين موضوع 21: 16. برخي بر اين باورند كه اين ياسون همان ياسون مورد اشاره در روم »كشيدند ... را ... اسوني «6: 17
 .ي باشدنامشخص م

چگونگي پذيرايي ياسون از گروه . اين ساختار تلويحأ نشان مي دهد كه ياسون هنوز به مسيح ايمان نياورده بود »و چند برادر« 
در خانه ) 3(آنان فضايي را از او اجاره كرده بودند؛ يا ) 2(پولس يا سيالس براي او كار مي كردند؛ ) 1(احتمال دارد كه . بشارتي نامشخص است

 ).25: 2؛ يعقوب 6: 19؛ 38: 10لوقا . ك.ر( است "پذيرفتن به عنوان ميهمان" به معني 7فعل پذيرفتن در آيه . اقامت داشتنداو 

اين عبارت اسم مخصوصي براي رهبران حكومتي محلي در . ، به معني رهبران شهر است"politarch"عبارت مزبور  »حكام شهر« 
 بكار رفته است، و كاربرد آن نشانگر درك لوقا از آن منطقه و دقت 8يار نادر، فقط در اينجا و در آيه عبارت مزبور به صورت بس. مقدونيه بود

لوقا در آن عصر كه تاريخ نگاري دقيق امري نادر بود، به دقت جزئيات تاريخي را به رشته تحرير . تاريخ نگاري وي در كتاب اعمال است
  .داران به عنوان الهام از آن ياد مي كنند، كار خود را به انجام رسانيداو بر اساس ايماني كه ايمان. درآورده است

17 :6    
NASB »اند ربع مسكون را شورانيده«  

NKJV, NRSV, 
NJB 

  »اند دنيا را به هم ريخته«

TEV  »اند جا را به هم ريخته همه«  
به استفاده پولس از همين عبارت در . بسيار قوي استاين عبارتي ). 38: 21. ك.ر(تلويحأ به آنها اتهام شورش و فتنه جويي زدند   

  . مي دانيم كه كليساي تسالونيكي با آزار و شكنجه شديدي روبرو بود16-14: 2.  تساIاز .  توجه كنيد12: 5. غال
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ويب رسيد و اجراي به تص.  م50-49بود كه در .)  م54-41(برخي چنين مي پندارند كه اين احكام مربوط به كلوديوس  »احكام قيصر «7: 17
اما به عقيده . مصوبه مربوطه در عمل موجب گرديد كه جمعيت يهوديان ساكن روم، آنجا را ترك كنند. آيين يهود در روم را ممنوع مي ساخت

  .شودهيچكس قانونأ حق نداشت موجب گرويدن يك تبعه رومي به مذهبي ديگر . من متن به طور واضح اشاره به موعظه انجيل ايشان مي كند

تأكيد زياد موعظه هاي ) 1: (اتهام مزبور مي توانست به داليل زير باشد »ادعا دارند پادشاه ديگري به نام عيسي وجود دارد« 
شاه، خداوند، (القابي كه مسيحيان به عيسي نسبت مي دادند مشابه القابي بود كه روميان براي قيصر ) 2(پولس بر آخرت شناسي در تسالونيكي، يا 

  .بكار مي بردند)  دهندهو نجات

تا اينكه ) 10، 6، 4آيات . ك.ر(احتماأل ضمانت مزبور شامل مقدار زيادي پول مي گرديد كه بر نوايمانان تحميل گرديد  »ضمانت «9: 17
  .مربوط مي دانند18: 2.  تساIبرخي اين موضوع را به . مطمئن شوند پولس ديگر به موعظه در آن شهر ادامه نخواهد داد

  
. بود) Ignatian Highway( مايلي غرب و بسيار نزديك به جاده اصلي ايگناتي 60در روزگار پولس شهر بزرگي در  »بيريه «10: 17

جماعت يهودي در آن سكونت داشتند، جماعتي كه نسبت به شنيدن پيام پولس و بررسي الهيات او از روي متوني كه از عهد عتيق مي آورد، 
  .گشاده بودند

متن به طور تلويحي نشان مي دهد كه آنان به محض رسيدن، پس از يك شب تمام مسافرت، فورأ به  » يهود رفتندبه كنيسه« 
ايمانداران غربي . گوهر زمان بسيار باارزش بود. شايد آن روز سبت بوده و شايد هم مي دانستند كه اغتشاشگران به دنبالشان هستند. كنيسه رفتند

 !وريت بشارت را از دست داده اندامروزي توجه به  اولويت و ف

: 1 ايوب هفتادترجمه . ك.ر(اصطالحي كه براي طبقه ثروتمند، تحصيل كرده و واالي مردم به كار مي رفت  »روشنفكرتر بودند «11: 17
عاره اي به نشانه اشتياق ايشان به اين تعريف تحت اللفظي فراخور حال يهوديان بيريه نبود؛ بنابراين اصطالح مزبور به عنوان است). 12: 19؛ لوقا 3

اين تفكر باز شايد مشخصه شهروندان طراز اول آن شهر بوده كه در كنيسه عبادت مي كردند . شنيدن افكار جديد و ارزيابي آنها، آمده است
 ).12آيه . ك.ر(

 راه براي تنهااين  »يررا مطالعه مي كردند تا ببينند آيا آن سخنانا با كتب سازگار است يا خمقدس  كتابهر روز « 
 .روش موعظه پولس نقل قول آوردن از عهد عتيق و نشان دادن كاربرد آن در عيسي بود. ارزيابي حقيقت است

: 24؛ 16: 20؛ 27: 17. ك. با صيغه آرزو، رei: يعني(حاوي جمله شرطي از نوع چهارم است ) "آيا آن سخنان با كتب سازگار است"(عبارت 
 ).راز انجيل(برخي پاسخ دادند؛ برخي ندادند . است) كمتر محتمل(، كه مشخص مي كند چه چيز به دور از واقعيت )12: 27؛ 19

  15-10: 17كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 يهوديان 11.  به محض اينكه هوا تاريك شد، ايمانداران، پولس و سيالس را به بيريه روانه كردند و وقتي به آنجا رسيدند به كنيسة يهود رفتند10 

مقدس را مطالعه  دادند و هر روز كتاب آنها با اشتياق كامل به پيام پولس و سيالس گوش مي. بودندمقيم آنجا از يهوديان تسالونيكي روشنفكرتر 
 بنابراين بسياري از آنان و عدة زيادي از زنهاي متنفذ يوناني و مردان يوناني نيز 12. كردند تا ببينند آيا آن سخنان با كتب سازگار است يا خير مي

يهوديان در تسالونيكي اطّالع يافتند، كه پولس در بيريه نيز كالم خدا را منتشر ساخته است به آنجا آمدند تا مردم را  ولي وقتي 13. ايمان آوردند
 همراهان پولس او را 15. جا ماندند  به اين جهت ايماندران فوراً پولس را به ساحل دريا فرستادند و سيالس و تيموتاؤس هر دو در همان14. بشورانند

  .سپس پولس به آنان دستور داد كه به بيريه بازگردند و هرچه زودتر سيالس و تيموتاؤس را نزد او بفرستند.  همراهي كردندتا شهر آتن
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 پاسخ ايمان "خداترسان"تلويحأ بيان مي دارد كه بسياري از يهوديان آن كنيسه و بسياري از  »ايمان آوردند ... بسياري از آنان «12: 17
 .4: 4 و 12: 8نگاه كنيد به عنوان خاص در . دادند

از آن درمورد افراد مورد احترام، مشهور و با نفوذ استفاده .  است"ظاهر" يا "شكل" و "خوب"اصطالحي كه در اصل تركيب  »متنفذ« 
  ).43: 15 و يوسف رامه اي در مرقس 50: 13. ك.ر(مي شد 

بسياري از ايشان يهوديان صادق و خالصي بودند كه از روي انگيزه مذهبي . نه دشمنان يهودي پولس را نشان مي دهدمخالفت مغرضا 13: 17
  .اما روشهاي آنها پرده از وضعيت روحاني شان برمي دارد). مانند آنچه سولس مي كرد(عمل مي كردند 

  
اين شهر به سرازيري . شت و همچنان مركز روشنفكران جهان روم بودبزرگترين شهري كه ميراث فرهنگي يونان را در خود دا »آتن «16: 17

  .سنت، خرافات و بي اخالقي و فساد افتاده بود

) 3(عاليم نقطه گذاري در جمله ها؛ ) 2(فاصله ميان واژه ها؛ ) 1: (نسخه هاي الفبايي يوناني عهد جديد داراي موارد زير نبود »روح او« 
بنابراين، تنها مضمون متن لزوم وارد كردن واژگان . تقسيم بندي آيات و بابها) 4(؛ )ه حروف، بزرگ بودندهم(شروع واژگان با حروف بزرگ 

اسامي ) 1: (معموأل واژگان با حرف ابتدايي بزرگ به منظورهاي زير مورد استفاده قرار مي گيرد. با حروف ابتدايي بزرگ را تعيين مي كرد
جنبه وجداني ) 2(؛ )5: 1مرقس . ك.ر (القدس روح) 1: ( مي تواند اشاره به موارد زير باشد"روح"واژه . داسم افرا) 3(اسم مكان؛ و ) 2(الهي؛ 

در اين مضمون اشاره ). 23: 1مرقس . ك.ارواح ناپاك، ر: مثال(موجوديتي در قلمرو روحاني ) 3(؛ يا )38: 14؛ 12: 8مرقس . ك.ر(فردي انسان 
  .به پولس به عنوان يك شخص است

 در فرد ايماندار ايجاد مي كند، استفاده شده القدس روحند متن از نوشته هاي پولس، از اين ساختار دستوري براي توصيف آنچه در چ
  : است

 15: 8، روميان "روح بندگي را نيافته ايم، بلكه روح فرزندخواندگي را" .١

 21: 4.  قرنI، "روح حلم" .٢

 13: 4.  قرنII، ")وفاداري(روح ايمان " .٣

 17: 1. ، افس"ت و كشفروح حكم" .۴

؛ 13: 7؛ 13: 2.  قرنII؛ 4: 5؛ 11: 2. ك.ر( روشي براي اشاره به خودش است "روح"از مضمون متن واضح است كه منظور پولس از 
 ).23: 4. ؛ فيل16: 8؛ 9: 1. روم

  

  21-16: 17كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 و به اين دليل در كنيسه 17. ميقاً متأثر شدديد ع طور پر از بت مي  پولس وقتي در آتن در انتظار سيالس و تيموتاؤس بود، از اينكه شهر را آن16 

دانان اپيكوري و رواقي به او برخورد  اي از فلسفه  عده18. پرداخت وگو مي با يهوديان و خداپرستان و هر روز در ميدان شهر با رهگذران به گفت
 » واهد بگويد؟خ گو چه مي اين ياوه«: گفتند بعضي از آنها مي. كردند و با عقايدش به مخالفت پرداختند

 پس او را گرفته به شوراي كوه مريخ بردند و 19) داد زيرا به عيسي و رستاخيز بشارت مي(» .گويا مبلّغ خدايان بيگانه است«: گفتند ديگران مي
خواهيم معني آن را  ميما . آيد  سخنان تو به گوش ما عجيب مي20كني چيست؟  اي كه تو پيشنهاد مي ممكن است ما بدانيم اين تعاليم تازه«: گفتند
  .) كردند هاي ساكن آنجا همه وقت خود را صرف گفت و شنود در خصوص عقايد تازه مي ها و خارجي آتني (21» .بفهميم
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17 :16    
NASB »در درونش برافروخته شده بود«  
NKJV  »در درونش برافروخته گشت«  
NRSV »ت مضطرب شدعميقاً وبه شد «  

TEV »عميقاً متاثر شد«  
NJB  »منقلب شد«  

  
 مي باشد اما در اينجا به گونه تمثيلي به معناي "تيز كردن"است كه در اصل به معني  -paroxuno) ساده(فعل اخباري مجهول ناكامل   

 استفاده 39: 15س و برنابا بر سر يوحنا مرقس در براي توصيف مشاجره ميان پول) به صورت اسم(از همين واژه .  آمده است"تحريك كردن"
  . به صورت مثبت آمده است24: 10. در عبر. شده است

و ) خداترسان(و غيريهوديان بود، چه آناني كه جذب يهوديت شده بودند ) "مباحثه مي نمود...در كنيسه"(پولس عالقمند به يهوديان  17: 17
با يهوديان و :  اين گروههاي مختلف را به شيوه هاي گوناگون مخاطب مي ساخت، بدين ترتيب كهاو). "در بازار"(چه ملحدان و بت پرستان 

  ).31- 22آيات . ك.ر(خداترسان از عهد عتيق استفاده مي كرد، اما با ملحدان و بت پرستان مي كوشيد تا زمينه اي مشترك بيابد 

باورشان اين بود كه هيچ . ادي باالترين نيكويي و هدف زندگي استاين گروه معتقد بودند كه خوشگذراني و ش »اپيكوريين «18: 17
اعتقاد ). hedonism: شكلي از لذت گرايي ( شعار آنان بود "از زندگي فعلي لذت ببر". زندگي جسماني يا شخصي بعد از مرگ وجود ندارد

، گرفته بودند اما نتيجه .م. ق270-341، فيلسوفي آتني، Epicurusگروه مزبور نام خود را از . آنان اين بود كه خدايان توجهي به انسانها ندارند
يعني بدن (اپيكوروس لذت را در معنايي وسيعتر از لذت شخصي يا لذت جسمي . گيري بنياني او را مورد اغراق و گزافه گويي قرار مي دادند

سي را خوشحال كنيد، به اموالش نيفزاييد بلكه از اگر مي خواهيد ك: [از اپيكوروس نقل قول شده است كه". مي ديد) سالم و فكر راحت
  ).The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, vol. IV, p. 153 ("].هايش بكاهيد خواسته

نان آ. است) همه خدايي(موجود و حاضر در كل جهان خلقت ) 2(جهاني يا -نفس) 1(اين گروه بر اين باور بودند كه خدا  »رواقي« 
و هدف اصليشان ها  از ديد ايشان استدالل واالترين نيكويي. زندگي كند) يعني خدا(تصريح مي نمودند كه انسانها بايد در هماهنگي با طبيعت 

موسس اين گروه . آنها اعتقادي به زندگي پس از مرگ شخصي نداشتند. قوه خودداري، خودبسندگي و ثبات احساسات در هر شرايطي بود
Zenoگروه مزبور نام خود را از اين واقعيت كه . به آتن نقل مكان كرد. م.ق300ي از فيلسوفان قبرس بود كه در حدود سال ، يكZeno در 

 .رواق نقاشي شده آتن تعليم مي داد، گرفتند

ني اطالق مي معناي استعاري آن به معلما.  اين واژه براي گنجشكاني كه در مزرعه دانه مي خوردند، به كار مي رفت»اوه گوي« 
 R.S.V. Interlinearدر ترجمه . گرديد كه از اينجا و آنجا تكه هايي از اطالعات را برمي چينند و در عوض پول به خورد مردم مي دهند

 ترجمه "طوطي" آن را NJBترجمه . است) ignorant plagiarist –سارقان ادبي جاهل ": ، برگردان اين واژهAlfred Marshallآقاي 
 .تكرده اس

اين ). 21-20: 10.  قرنI. ك.ر( به معني قدرتهاي روحاني يا خدايان است "daimo-nبيگانه "در اصل  »واعظ به خدايان غريب« 
  . بودند) Olympic pantheon -معبد تمام خدايان و اديان المپ(فيلسوفان آتني مشركان مذهبي 

  :ن پولس، اشاره به دو تن خدايان را برداشت كردنداين امكان وجود دارد كه اين فيلسوفان يوناني آتني، از سخنا
 الهه سالمتي .١
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 الهه رستاخيز .٢

همين . مي ديدند) رستاخيز در يوناني يك اسم مونث است(و يكي را زن ) عيسي(حتي امكان دارد كه آنان از سخنان پولس يكي را مرد 
نبود، بلكه از واژگان انجيل پولس دچار .  م50-49كم قيصر در سال امر تشريح كننده اتهام ايشان در اين آيه است، كه منظورشان اشاره به ح

  .سردرگمي شدند

 بود "رستاخيز" و براي يونانيان "مسيح رنج ديده"سنگ لغزش انجيل براي يهوديان  »زيرا به عيسي و رستاخيز بشارت مي داد« 
آنها در هر انسان، . ز خدايان و نوع بشر همخواني نداشتزندگي پس از مرگ جسمي و شخصي با درك يونانيان ا). 25-18: 1.  قرنI. ك.ر(

از ديد ايشان، نجات عبارت از رهايي از جسم و پيوستن دوباره . بارقه الهي را كه در جسم فيزيكي به تله افتاده و زنداني شده، مشاهده مي كردند
 .به الوهيت نيمه شخصي يا غيرشخصي بود

در روزگار زرين آتن، . است) خداي جنگ(به معني كوه مريخ  areopagesواژه  »يخ بردنداو را گرفته به شوراي كوه مر «19: 17
نمونه اي از موعظه . آنجا دادگاه قضايي نبود بلكه محل اجتماع شهر بود. اين كوه محل اجتماع عمومي فالسفه اين شهر مشهور روشنفكران بود

خدا را شكر .  به بعد نمونه موعظه او براي غيريهوديان خداترس ارائه شده است16: 13پولس براي بت پرستان در اينجا آورده شده، چنانكه در 
 .كنيم براي اين نمونه هاي اتصالي پيامهاي پولس 

-20آيات . ك.ر(تفاوت ميان كنجكاوي روشنفكرانه  »آيا مي توانيم يافت كه اين تعليم تازه اي كه تو مي گويي چيست« 
، ولي روشنفكري انساني نمي تواند آرامش و )11-10: 3؛ 18، 9-8: 1جامعه . ك.ر(ا را كنجاو آفريده است خدا م. و مكاشفه همينجاست) 21

  . شرح مي دهد4-1.  قرنIپولس تفاوت ميان حكمت انسان و مكاشفه خدا را در ! تنها انجيل قادر به اين كار است. شادي به ارمغان آورد

  .آن مجمع به معنايي، يك زمينه دانشگاهي داشت. عي با ادب و احترام بيان مي شداين سخنان بسيار از لحاظ اجتما 20- 19: 17

آنها .  مقتضاي روشنفكري حقيقي نبود بلكه در فرهنگ رايج ايشان مد روز بود20-19اين آيه نشان مي دهد كه ادب و احترام آيات  21: 17
فاجعه موجود آن بود كه آنان نمي توانستند ميان . شته آتن را احيا كنندفقط از شنيدن و مباحثه لذت مي بردند و مي كوشيدند تا جالل گذ

  )!امروز هم در دانشگاههاي ما همين موضوع وجود دارد(حكمت انسان و مكاشفه الهي تفاوتي قايل شوند 

  31-22: 17كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
نم كه شما در كلّية امور ديني بسيار دقيق و باريك دا اي مردم شهر آتن، من مي«: برخاست و فرمود» شوراي كوه مريخ« پس پولس در ميان 22 

كردم، به قربانگاهي رسيدم كه بر آن نوشته شده بود  گشتم و آنچه را مورد پرستش شماست مشاهده مي  زيرا وقتي در شهر شما مي23بين هستيد 
 آن خدايي كه دنيا و آنچه در آن است 24. كنم اعالم ميشناسيد به شما  پرستيد اما نمي  من همان كسي را كه شما مي'.تقديم به خداي ناشناخته'

 و به چيزي كه آدميان با دستهاي خود براي او فراهم 25آفريد و صاحب آسمان و زمين است در معابد ساخته شده به دست انسان ساكن نيست 
 او جميع ملل را از نسل يك انسان آفريد تا در تمام 26. بخشد چيز را به جميع آدميان مي نمايند نيازي ندارد، زيرا خداست كه نفس و حيات و همه

 تا خدا را بجويند و كوركورانه پي او 27سطح زمين ساكن شوند و براي آنان زماني را مقرّر فرمود و براي مرز و بومشان حدودي معين كرد، 
 چنانكه '.كنيم و در او حركت و هستي داريم ر او زندگي ميزيرا د' 28يك از ما دور نيست،  بگردند تا شايد او را بيابند و حال آنكه او از هيچ

اي   پس چون همة ما فرزندان خدا هستيم نبايد گمان كنيم كه ذات الهي مانند پيكره29 '.ما نيز فرزندان او هستيم': اند بعضي از شاعران خودتان گفته
جا بشر را امر به   خدا دوران جهالت را ناديده گرفت، اما اكنون در همه30. شود از طال و نقره و سنگ است كه با هنر و مهارت آدمي تراشيده مي

 زيرا روزي را معين فرمود كه جهان را با راستي و درستي به وسيلة شخصي كه برگزيدة خود اوست داوري فرمايد و براي اثبات 31فرمايد،  توبه مي
  » .اين حقيقت او را پس از مرگ زنده كرد
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از ) 1: ( معني داشته باشداين عبارت مي تواند دو. "daimo-n –ترس از خدايان "در اصل  »بسيار ديندار يافته ام ...شما را  «22: 17
. ك.، رNKJV ("بسيار دقيق در انجام جزئيات ديني"از جنبه مثبت، ) 2( آمده است، يا KJV، مانند آنچه در ترجمه "خرافاتي"جنبه منفي، 

  ).تهايشانسن(اين مردمان كنجكاوي روشنفكرانه داشتند و براي امور ديني احترام قايل بودند، اما فقط در ابعادي مشخص ). 19» 25

  . يا عبارات مترادف با آن استفاده مي كند، توجه نماييد"هر"به تعداد دفعاتي كه پولس در اين سخنراني از واژه فراگير  »هر جهت« 
 22، آيه "هر جهت" .١

 24، آيه "آنچه در آن است" .٢

 25، آيه "...به همگان حيات و نفس" .٣

 25، آيه "جميع چيزها" .۴

 26، آيه "هر امت" .۵

 26، آيه " زمينبر تمامي روي" .۶

 27، آيه "هيچ يك از ما" .٧

 28، آيه )دو بار ("ما" .٨

 30، آيه "هر جا" .٩

 31، آيه )همه زمينهاي مسكوني ("ربع مسكون" .١٠

 31، آيه "همه" .١١

  .مژده پولس اين بود كه خدا تمامي انسانها را محبت مي نمايد و براي ايشان راهي را تدارك ديده است تا او را بشناسند و آمرزيده شوند

 يوناني مي ترسيدند كه مبادا خداي پراهميتي را در عبادات خود فراموش كرده يا »]تقديم به خداي ناشناخته:[بر آن نوشته بود «23: 17
 ,Pausanias. ك.ر(از قلم انداخته باشند و او برايشان ايجاد زحمت نمايد، پس معموأل يادبودي از اين دست درست مي كردند 

Description of Greece 1:1:4 and Philostratus, Life of Apollonius 6:3:5 .( اين امر ترس ايشان را از قلمرو روحاني و
  .خدايان بسيارشان را نشان مي دهد

واژه انگليسي .  وجود دارد"نشناختن/ناداني" و "ناشناخته"در اينجا بازي با كلمات ميان  »پس آنچه را شما ناشناخته مي پرستيد« 
"agnostic -پولس ارائه انجيل را با اعتقاد بت پرستاني كه به جهان نفساني .  از اين واژه يوناني برگرفته شده است"ري، منكر وجود خدا الاد

 .غيرشخصي اعتقاد داشتند، وفق مي دهد

 نمي نيست و خداي متعالي را كه آنان) 18آيه  ("ياوه گو" پولس به روشني اظهار مي دارد كه يك »من به شما اعالم مي كنم« 
 .شناختند، به راستي مي شناسد

. ؛ مز2- 1. پيد. ك.ر(نكته اول الهياتي پولس آن است كه خدا آفريننده است  »آن خدايي كه دنيا و آنچه در آن است آفريد «24: 17
 اظهار مي دارد 1ه پيدايش پولس از ديدگا. هر دو جاوداني اند) اتمها(و جسم ) خدا(يونانيان معتقد بودند كه روح ). 5: 42. ؛ اش6: 146؛ 104

 .را مي آفريند) اين سياره و تمامي كيهان(كه يك خداي شخصيت دار و هدفمند هم آسمانها و هم زمين 

) 2(يا ) 2-1: 66. ؛ اش27: 8.  پادI. ك.ر(عهد عتيق ) 1(نقل قولي است از  »در معابد ساخته شده به دست انسان ساكن نيست« 
 25آيات . ك.ر(نقل قولهاي زيادي در اين مضمون از نويسندگان يوناني به جا مانده است . 968، قطعه Euripidesيك فيلسوف يوناني به نام 

 .پولس درمورد متفكران يوناني نيز آموزش ديده بود). 28و 
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 Euripides’ Heracles) 1: (همين تفكر را مي توان در نوشته هاي فيلسوفان زير نيز مشاهده كرد »گويا محتاج چيزي باشد «25: 17

1345f 2( ؛ (افالطون :Euthyphro 14c ؛)معابد يونان معموأل به عنوان مكاني شمرده مي . 12-9: 50مزامير ) 4(؛ يا 4آريستوبولوس، قطعه ) 3
 .شدند كه خدايان در آنجا غذا مي خوردند و از ايشان مراقبت مي شد

اين روش الهياتي پولس .  باشد5: 42. مكان دارد اشاره به اشا »بلكه خود به همگان حيات و نفس و جميع چيزها مي بخشد« 
حقيقتي ). مشيت الهي(تدارك فيض آميز خدا براي بشريت ) 2(و ) رحم، فيض(محبت خدا نسبت به بشريت ) 1: (براي اظهار اين موارد است

توجه . به ثبت رسيده است Stromateis 5:76:1:  بنيان گذار فلسفه رواقي، بيان نموده كه در كتاب كلمنت اسكندريهZenoمشابه اين را 
 !به معني خود او است "autos"كنيد كه 

 .شنيدن و پذيرفتن اين حقيقت چقدر براي غيريهوديان بت پرست شگفت انگيز بود

هاي يوناني اما نسخه .  هستند" آفريدخوناز يك "نسخه هاي يوناني غربي شامل  »او جميع ملل را از نسل يك انسان آفريد «26: 17
P74 ،آلف ،A ،Bاگر منظور اشاره به فلسفه يونان باشد، بازتابي از اتحاد بشريت در ماده اوليه . در اصل اشاره به آدم است.  فاقد اين واژه اند

 و شباهت خدا اين عبارت به روشني بيانگر همبستگي تمامي بشريت و از لحاظ الهياتي اثبات مي نمايد كه تمامي انسانها به صورت. شان است
به انسانها فرمان داده شده است كه بارور . مابقي اين آيه را نيز مي توان اشاره به روايت پيدايش دانست). 27-26: 1. پيد. ك.ر(آفريده شده اند 

برج بابل . ان ندادندافراد بشر نسبت به جدا شدن از همديگر و پر ساختن زمين تمايلي نش). 7، 1: 9؛ 28: 1. ك.ر(باشند و زمين را پر سازند 
 .نشانگر طرز عمل خدا براي انجام اين امر است) 11-10. پيد. ك.ر(

پولس اظهار مي دارد كه خدا نه فقط همه  »براي آنان زمان را مقرر فرمود و براي مرز و بومشان حدودي معين كرد« 
اما اين حقيقت در ساير متنهاي عهد عتيق نيز مورد .  باشد8: 32. شايد اين اشاره اي به تث. چيزها را آفريد بلكه همه چيز را هدايت مي كند

 ).7: 66؛ 709: 47. ؛ مز23: 12ايوب . ك.ر(تأكيد است 

 .شايد اين نقل قولي ديگر از آراتوس، شاعر يوناني است 27: 17

هر دو فعل ماضي از صيغه . دريابندانسانها بايد نياز خود را . ك جمله شرطي نوع چهارم كه به معناي دور بودن از واقعيت استي »شايد« 
 . آرزو و تمنا، معلوم و نامعين هستند

 
17 :27    

NASB, NKJV, NRSV »ص كنندشايد او را تفح«  
TEV »تا خدا را بجويند و كوركورانه در پي او بگردند«  
NJB  »مردم در جستجوي خدا باشند«  

 
اين عبارت تلويحا كورمال در پي چيزي ). 39: 24لوقا . ك.ر( است "س كردناحسا" يا "لمس كردن"واژه به كار رفته در اصل به معني 

الحاد و خدانشناسي، نيروي كوركننده اي . آنان مي كوشند خدا را بيابند، اما اين كار آساني نيست. گشتن از سر ظلمت و پريشاني را مي رساند
  !، ولي خدا در همه جا حاضر است)2-1. روم. ك.ر(به آن هستند است كه مشخصه سقوط انسان مي باشد، و بت پرستي و خرافات نيز مشا

پولس به )!  139. مز. ك.ر(خدا ما را آفريد، او طرفدار ما و با ماست . چه حقيقت شگفت انگيزي »او از هيچ يك از ما دور نيست« 
  ). 13: 3- 11: 2. افس. ك.ر(يل است اين حقيقت انج. گونه اي موثر بر محبت، مراقبت و حضور خدا با همه آدميان تأكيد مي ورزد

  !اين راز پنهان عهد و پيمان جديد است.  اشاره كرده، آن را به تمامي انسانها تعميم مي دهد7: 4. شايد پولس به تث
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  نقل قولي"در او زندگي مي كنيم و در او حركت و هستي داريم": عبارت پيشين »چنانكه بعضي از شاعران خودتان گفته اند «28: 17
  :است از

١. Cleanthes’ Hymn to Zeus) سرهبر مكتب رواقي بود، يا. م. ق232 الي 263او از ). سرودي براي زئوس اثر كليانت 

آراتوس اهل قيليقه و دوران . ، خط پنجم) اهل سولي، شهري در نزديكي طرسوس-آراتوس (Aratus اثر Phainomenaشعر  .٢
 : يكي از دو موضوع زير تأكيد مي نمايداين نقل قول بر . بود. م. ق240-315عمرش از 

 يا) 27آيه . ك.ر(همه جا حاضر بودن خدا   .أ 

 ).26آيه . ك.ر(آفرينش تمامي انسانها توسط خدا   .ب 

او احتماأل در طرسوس كه .  نقل قول مي كند33: 15.  قرنIدر ) مناندر (Menander اثر Thais و از 32: 15.  قرنIپولس از اپيكوريين نيز در 
  . شهرهاي دانشگاهي عمده روم بود، در ادبيات و علم معاني بيان يوناني تحصيل كرده بوديكي از

 Lives of the در كتاب Diogenes Laertius، كه Epimenidesنقل قولي ديگر، احتماأل از  »ما نيز فرزندان او هستيم« 

Philosophers 1:112 نقل قول نموده است. 

؛ 11- 6: 10. ؛ ارم20-18: 40. ؛ اش18- 1: 115. مز. ك.ر( بت پرستي از راه استدالل در سخنراني پولس است اين خاتمه و اثبات اشتباه 29: 17
فاجعه سقوت بشريت در آن است كه آنها بدنبال حقيقت روحاني و مشاركت از بتهاي ساخته دست انسان هستند كه نه مي ). 19-18: 2. حبق

 !توانند سخن بگويند و نه كمكي بكنند

.  قرنI؛ 8-7، 5: 7؛ 20، 13: 5؛ 15: 4؛ 25، 20: 3. روم. ك.ر(جنبه شگفت انگيز رحمت خدا  »دوران جهات را ناديده گرفت «30: 17
 !ولي اكنون ديگر آنها پيام انجيل را شنيده اند و از لحاظ روحاني مسئول هستند). 56: 15

بيانگر آن است كه خدا مي خواهد تمامي انسانها در همه اين عبارت  » تمام خلق را در هر جا حكم مي فرمايداآلن ... خدا« 
اين امر مفهوم ). 9: 3.  پطرII؛ 4: 2.  تيموI؛ 16: 3يوحنا . ك.ر(جا توبه كنند، كه جهان شمول بودن رحمت و محبت خدا را نشان مي دهد 

خدا مي خواهد همه انسانها توبه كنند و به ، بلكه بدين معناست كه )33-32آيات . ك.ر(و نجات همگاني نيست ) universalism(جامعيت 
  .راز شرارت اين است كه همه نجات نمي يابند! همه مي توانند نجات بيابند! عيسي براي همه مرد. عيسي براي نجات يافتنشان ايمان آورند

هر دو . هر دو اينها اساسي هستند.  اشاره دارد"تغيير تفكر" است، در حاليكه واژه يوناني به "تغيير رفتار"واژه عبري به معني  »توبه« 
 مراجعه 38: 2توبه در : به عنوان خاص.  اين موضوع را نمي پذيرفت و رد مي كرد، اما به داليل مختلف18مكتب فلسفي مورد اشاره در آيه 

 .كنيد

حمت و تدارك خدا تأكيد پيام پولس به روشني و مكررأ، بر ر »داوري فرمايد ... زيرا روزي را معين فرمود كه جهان را «31: 17
انسانها كه به . خداي محبت و رأفت، خداي عدالت نيز هست و اراده او برقراري عدل و داد است. اما اين فقط نصف پيام است. مي گذارد

ي بر موضوع عهد جديد مبن. صورت او آفريده شده اند مي بايست نسبت به نظارت بر هديه زندگي كه دريافت كرده اند، حساب پس بدهند
 ).15-11: 20. ؛ مكا46-31: 25؛ 36: 22؛ 27: 16؛ 24، 22: 11؛ 15: 10متي : مثال(اينكه خدا جهان را داوري خواهد كرد، مرتبأ تكرار شده است 

اين مفهوم روز داوري بر اساس شراكت ايماني ما با عيساي ناصري كه قيام كرده است، در نظر  »به آن مردي كه معين فرمود« 
: 25؛ متي 42: 10. ك.ر(، اما همين موضوع قلب پيام انجيل است )23: 1.  قرنI. ك.ر(وشنفكر يوناني باورنكردني و بي سابقه بود شنوندگان ر

31-33.( 
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. ونانيان، به غير از اپيكوريين، معتقد به جاودانگي روح بودند، نه جاودانگي كالبد انساني »چون ذكر قيامت مردگان شنيدند «32: 17
  ).23: 1.  قرنI؛ 18آيه . ك.ر(گ لغزش بزرگي براي يونانيان بود قيام، سن

 نيز موجود 21: 26 و 30: 5اين واژه فقط در اين قسمت از كتاب عهد جديد آمده، اما شكل تشديد شده آن در اعمال  »استهزا« 
. ك.ر( به كار رفته است "استهزا" يا "تمسخرمايه " به معني هفتاد چند بار در ترجمه )chleusmos يا chleusma(ريشه يوناني آن . است

 ).8: 20. ؛ ارم4: 79. ؛ مز4: 12ايوب 

پيام پولس از محبت و مراقبت الهي براي همه مردم بي اندازه  »بعضي گفتند مرتبه ديگر در اين امر از تو خواهيم شنيد« 
خدا به ما كه او را اعالم مي كنيم، ياري دهد تا نسبت به . تجديد بود تا حدي كه اين شنوندگان را به خود جذب كرد، ولي كامأل قانع نساخ

 !اين اشخاص حساس باشيم

عدم ) 1: (مي توان به سه صورت به انجيل پاسخ گفت »به او گرويدند و ايمان آوردند ... چند نفر از جمله ديونيسوس «34: 17
ايمان، ) 3(؛ و )32آيه  (" فرصت ديگر به سخن تو گوش خواهيم داددر"تعويق تصميم گيري ، ) 2(؛ )32آيه  ("بعضي استهزا نمودند"پذيرش، 

 ).13متي . ك.ر(اين امر مطابق با مثل برزگر است ). 10-9: 1. تساI؛ 34آيه  ("به او گرويدند و ايمان آوردند...چند نفر "

دست كم يكي از .  مريخ بوداو حتمأ يكي از شركت كنندگان دائمي اين مباحثات فيلسوفانه بر كوه »ديونيسيوس آريوپاغي« 
  .روشنفكران، به مسيح ايمان آورد

اگر اين گفته صحت داشته باشد، چه .  مي گويد، وي نخستين اسقف آتن گرديدEccl. His. 3:4:6-7 and 4:23:6اوسبيوس در 
  !انجيل در كار تغيير مردم است! تغيير عظيمي در او رخ داد

  
  
  
  
  
  
  
  

  34-32: 17كارهاي رسوالن : عصر جديدمتن مژده براي 
خوب، دربارة اين چيزها در فرصت «: اي گفتند اي او را مسخره كردند ولي عده  وقتي اين مطلب را در خصوص رستاخيز مردگان شنيدند عده32 

وس كه عضو آن شورا بود و زني به  چند نفر از جمله ديونيس34.  به اين ترتيب پولس شورا را ترك كرد33» .ديگر به سخن تو گوش خواهيم داد
  .نام دامرس و چند تن ديگر به او گرويدند و ايمان آوردند
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  ظر پرسشهايي براي بحث و تبادل ن
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما         كتاب حاضر،  يك تفسير 

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
  

اينها .    پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيد     
  .به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

  
  عبور كرد؟پوليس و آپولونياچرا پولس از شهرهاي بزرگي مانند آمفي .١

 چرا رنج بردن مسيح تا اين حد از نظر يهوديان ناراحت كننده بود؟ .٢

 چرا پاسخ شهر بيريه به انجيل تا اين اندازه قابل توجه و دلگرم كننده است؟ .٣

 عميقأ متأثر شد؟ا ه چرا پولس از وضعيت روحاني آتني .۴

 )24- 22آيات (چرا سخنراني پولس در كوه مريخ بسيار مهم تلقي مي شود؟  .۵
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  18 كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
در  بنيانگذاري كليسا  خدمت در قرنتس  پولس در قرنتس

  قرنتس
 بنيانگذاري كليسا در  در قرنتس

  قرنتس
18 :1-4  
18 :5-11  
  
  
  

18 :12 -17  

18 :1-17  18 :1-4  
18 :5-11  
  
  
  

18 :12 -17  
  

18 :1-4  
18 :5-8  
18 :9-11  
  
  

18 :12 -13  
18 :14 -17  

18 :1-4  
18 :5-11  

  يهوديان پولس را به
  دادگاه مي برند

  
18 :12 -17  

بازگشت پولس به 
  انطاكيه

بازگشت پولس به 
  انطاكيه

پايان سفر دوم 
بشارتي و آغاز 

  سومين سفر

بازگشت به انطاكيه و   بازگشت به انطاكيه
  شروع سفر سوم

18 :18 -23  18 :18 -23  18 :18 -21  
  

18 :22 -23  

18 :18 -21  
  

18 :22 -23  

18 :18  
18 :19 -21  
18 :21 -23  

موعظه آپولس در 
  افسس

آپولس در افسس و   آپولس در افسس  خدمت آپولس
  قرنتس

  

  آپولس
  

18 :24 -28  18 :24 -28  18 :24 -28  18 :24 -28  18 :24 -26  
18 :27 -28  

  
  ) مقدمهviiصفحه » تاب مقدسخوب كراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 

  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 

نبايد اين بار را بر دوش مفسر .  اصلي را در تفسير ايفا مي كنيد، نقشالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم
  .بيندازيدمقدس  كتاب

. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد
هر پاراگراف يك و تنها . ن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشدپاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كرد

  .يك موضوع اصلي دارد
 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4
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  شهر قرنتس: عنوان خاص
بنابراين، سفر از طريق جاده . بسيار خطرناك بود) Cape Malea: يعني(خطوط كشتيراني زمستاني در اطراف نقطه جنوب يونان   .أ 

درياي ( لحاظ جغرافيايي بر روي تنگه باريكي ميان خليج قرنتس قرنتس از. زميني با كوتاهترين فاصله ممكن بسيار شاخص مي نمود
كشتيراني و مركز (قرار داشت و همين امر از آن شهري ساخت كه مركز عمده تجاري ) درياي اژه(و خليج سارونيك ) آدرياتيك

لس آن شهر به واقع، محلي بود در روزگار پو. و نظامي بود) تبادل كاال بخصوص انواع ظروف سفالين و نوع بخصوصي از آلياژ برنج
 .كه فرهنگهاي شرق و غرب با هم تالقي مي كردند

بود ) Poseidonدر محل معبد (ه بازيهاي تنگه اآلنرومي نيز بود چه، اين شهر ميزبان دوس-قرنتس مركز عمده فرهنگي جهان يوناني  .ب 
 يكبار برگزار مي شد، از لحاظ اهميت و اندازه رقيب تنها بازيهاي المپيك آتن كه هر چهارسال. آغاز گرديد. م. ق581كه از سال 

 ).Thucydides, Hist. 1.13.5(بازيهاي مزبور بود 

، )Lucius Mummius(گرديد و توسط لوسيوس ماميوس ) هم پيمانان اخائيه(، قرنتس درگير شورشي عليه روم .م. ق146در سال   .ج 
توسط ژوليوس سزار . م. ق48 يا 46ميت اقتصادي و نظامي، آن شهر در بخاطر اه. ژنرال رومي ويران شد و جمعيتش پراكنده گرديد

از لحاظ معماري و فرهنگي، . بازسازي گرديد و تبديل به يك مستعمره رومي شد كه سربازان رومي در آنجا بازنشسته مي گرديدند
. م. ق15اخائيه نمودند، كه در سال ) توريسنا(آن را مركز اداري استان رومي . م. ق27شهر قرنتس را به تقليد از روم ساختند، در 

 .تبديل به استاني سلطنتي گرديد

يك هزار فاحشه وابسته به اين معبد .  پا بر فراز آن دشت سربركشيده بود، محل معبد آفروديت بود1880قلعه قرنتس قديم، كه بيش از   .د 
به عنوان .] م.ق385-450[ه آريستوفانس ، كKorinthiazesthai ("قرنتسي"). Strabo, Geography, 8.6.20-22(بودند 

اين معبد، مانند قسمت اعظم . لقبي بود مترادف با زندگي بي بند و بار و آشوبگرانه بود) طنزي آشنا و رايج در ميان مردم مطرح ساخت
مشخص نيست . ن گرديدويرا.  م77 سال پيشتر از سفر پولس به آنجا واقع گرديد، و نيز در سال 150شهر، در زمين لرزه اي كه حدود 

ويران كردند . م. ق146از آنجايي كه روميان آن شهر را در سال . كه كيش باروري در روزگار پولس همچنان رواج داشته است يا خير
و تمامي اهالي شهر را كشتند يا به اسارت بردند، ويژگي و مزه يوناني شهر جاي خود را به موقعيت مستعمراتي رومي داد 

)Pausanias, II.3.7.( 

  مطالعه عبارات و واژگان

  
پولس در آتن و . ك قرار داشت مايلي غرب آتن بر روي تنگه اي باري50قرنتس در  »آتن را ترك كرد و رهسپار قرنتس شد «1: 18

و تنهايي برايش ) 12.  قرنII. ك.خاري در جسم، ر(او مشكلي در ناحيه چشم داشت ). 5آيه . ك.ر(مدت كوتاهي در قرنتس نيز، تنها بود 
  .دشوار بود

  4-1: 18كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
يال به اك.  و در آنجا با مردي يهودي به نام اكيال كه از اهالي پنطس بود آشنا شد2 پس از اين پولس آتن را ترك كرد و رهسپار قرنتس شد 1 

پولس نزد . همراه همسر خود پرسكله تازه از ايتاليا به قرنتس آمده بود، زيرا كلوديوس قيصر حكم كرده بود كه همة يهوديان از روم بيرون بروند
ه صحبت  او همچنين در روزهاي سبت در كنيس4. كردند جا ماند و با هم كار مي دوزي بود، همان  و چون مانند ايشان كارش خيمه3آنان رفت 

  .كوشيد كه يهوديان و يونانيان را متقاعد سازد كرد و مي مي
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: 18. ك.ر( ابتدا قرار مي گرفت نام پرسكله كه به نام پرسكا نيز خوانده مي شد، معموأل در »پرسكله ... مردي يهودي به نام اكيال «2: 18
نام او همانند نام يكي از خانواده هاي متمول . ، كه در آن فرهنگ بخصوص بسيار غيرعادي مي نمود)19: 4.  تيموII؛ 19: 16.  قرنI؛ 26، 18

ع او بانوي رومي متمولي چه داستان عشقي زيبايي مي شد اگر به واق. هرگز گفته نشده است كه او يهودي بوده. است) gens Prisca(رومي 
آنان بواسطه همين كار با پولس دوست شدند و همكار وي در فروش ! بود كه به دام عشق يك خيمه دوز يا چرم كار يهودي دوره گرد مي افتاد

  .كارهايشان گرديدند

، 347صفحه ، A translator’s Handbook on the Acts of the Apostles در كتاب Nida و  Newmanآقايان  »تازه« 
به " است، ولي معناي استعاري "تازه كشته شده"در اصل اين قيد به معني .  بيان مي دارندprosphato-sنكته شايان توجهي را درباره قيد 

. نيستهمواره بهترين راه براي درك و ارائه معني آنها ها  اين نمونه خوبي است كه نشان مي دهد چگونه ريشه شناسي واژه.  يافته بود"تازگي
بسياري از اشتباهات تفسيري . واژگان را مي بايست در چهارچوب متن و معنايي كه به آنها در زمان نگارش اطالق مي شده است، درك نمود

 .از عدم درك مفسر از استفاده استعاري و تمثيلي باستان واژگان مورد نظر، ناشي مي گرددمقدس  كتاب

تاليا به قرنتس آمده بود، زيرا كلوديوس قيصر حكم كرده بود كه همه از اي ... به همراه همسر خود پرسكله« 
بوه .  م49، مي گويد تاريخ اين حكم Historia Contra Pahanus 7.6.15 در كتاب Orosius »يهوديان از روم بيرون بروند

ايي كه در محله يهوديان به دليل اغواي ، اظهار مي دارد كه حكم مزبور به دليل بلوLife of Claudius 25.4، در كتاب Suetonius. است
). Tacitus, Annais 25: 44: 3. ك.ر( مي پنداشتند Chrestus را اشتباهأ Christusروميان نام .  صادر گرديدChrestusمردي به نام 

Dio Cassius در كتاب Histories 60.6درانشان منع كردند مي گويد يهوديان را بيرون نراندند، بلكه ايشان را از انجام سنتهاي پ.  
 يك وجه وصفي كامل معلوم است كه تلويحأ نشان مي دهد جابجايي ايشان با فرض دائمي يا بلند مدت بودن "آمده بود"وجه وصفي 

  .كلوديوس از لحاظ دستوري، يك مصدر مجهول كامل است) فرمان(حكم . انجام گرفته است

پنداشته مي شود كه پيشه آنان خيمه دوزي بود، اما واژه مزبور مي تواند اشاره به كار با معموأل چنين  »پيشه بودچونكه با ايشان هم «3: 18
هيچيك از معلمان يهود بخاطر . زمينه معلم يهود بودن پولس چنين ايجاب مي كرد ك او شغل يا پيشه اي غيرمذهبي داشته باشد. چرم نيز باشد

  . موطن پولس بخاط مو و چرم بز شهرت داشتقيليقيه،. تعليم دادن پول نمي گرفت و عايدي نداشت

هر دو اين افعال  ("سعي در متقاعد كردن" و "استدالل كردن"پولس هر سبت در  »هر سبت در كنيسه مكالمه كرده «4: 18
- 5: 10متي . ك.ر( بود عيسي اين نمونه را گذاشته) 1: (او ابتدا نزد يهوديان مي رفت زيرا. يهوديان فعاليت مي نمود) هستند] ناكامل[استمراري

كنيسه در ). 16: 1. روم. ك.ر(خداترسان يوناني در كنيسه، معموأل به پيام وي پاسخ مي دادند ) 3(يهوديان با عهد عتيق آشنا بودند؛ ) 2(؛ )6
  .ودي بودتشكيل آن اساسأ به منظور پرورش و حفظ فرهنگ يه. هنگام اسارت بابل به عنوان محل عبادت، يادگيري و دعا شكل گرفت

  11-5: 18كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
آورد كه عيسي  كه سيالس و تيموتاؤس از مقدونيه آمدند پولس همة وقت خود را وقف اعالم پيام خدا نمود و براي يهوديان دليل مي  وقتي5

نمودند، او دامن رداي خود را تكان داد و به ايشان   ه او بد زباني مياي از يهوديان با او مخالفت و نسبت ب  و اما چون عده6. همان مسيح موعود است
 پس آنان را ترك كرد و براي اقامت 7» .من از آن مبرّا هستم و از اين پس نزد غير يهوديان خواهم رفت. خون شما به گردن خودتان است«: گفت

 كرسپس كه سرپرست 8. خانة او در جنب كنيسة يهوديان واقع بود. تبه خانة يك غير يهودي به نام تيتوس يوستس كه مردي خداپرست بود رف
دادند، ايمان آوردند و  عالوه، بسياري از اهالي قرنتس كه به پيام خدا گوش مي به. اش به خداوند ايمان آورد كنيسه بود در اين موقع با تمام اهل خانه

 زيرا من با 10. اي نداشته باش، به تعاليم خود ادامه بده و دست از كار بر ندار اهمههيچ و«:  يك شب خداوند در رؤيا به پولس گفت9. تعميد گرفتند
 به اين سبب پولس مدت 11» .باشند كس قادر نخواهد بود به تو آزاري برساند و در اين شهر افراد بسياري هستند كه متعلّق به من مي تو هستم و هيچ

 .دادا به ايشان تعليم مييك سال و شش ماه در آنجا ماند و كالم خدا ر
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آنها ظاهرأ پيشكش محبتانه ايمانداران فيليپي را با خود آورده بودند، كه به پولس اجازه  »سيالس و تيموتائوس از مقدونيه آمدند «5: 18
نيز داشت تيموتائوس اخباري درباره كليساي تسالونيكي ). 15: 4. ؛ فيل9: 11.  قرنII. ك.ر(مي داد به طور تمام وقت به موعظه انجيل بپردازد 

به نظر مي رسد كه مانند لوقا كه در فيليپي باقي ماند تا ايمانداران را ). 14: 17. ك.ر( تسالونيكيان را بنويسد II و Iكه موجب شد پولس رساالت 
يحيان جديد توجه پولس بسيار به تعليم و تربيت مس. به سلوك در شاگردي تعليم دهد، تيموتائوس در تسالونيكي و سيالس در بيريه مانده بودند

  .او مي خواست در هر شهري كه از آن ديدن مي كرد، كليسايي فعال، در حال رشد و بشارت بيشتر، بوجود آورد. داشت
  

18 :5    
NASB »پولس خودش را كامالً وقف كالم خدا كرد«  
NKJV  »پولس در روح مجبور شد«  
NRSV »كرد پولس تمام اوقات كالم خدا را بيان مي«  

TEV »ولس تمام وقت خود را وقف اعالم پيام خدا نمودپ«  
NJB  »پولس تمام وقت خود را وقف موعظه نمود«  

  
 را در خود دارند Logosمتون قديمي تر و بهتر حالت مفعولي غيرصريح . در اين عبارت يك اختالف نسخه اي يوناني وجود دارد  

در نسخه هاي بعدي يوناني كم اهميت تر، واژه ). ، و كُپتيكPeshitta  و نيز ترجمه هاي والگيت،,D,B,A,P74,نسخه هاي آلف. ك.ر(
  . به چشم مي خورد)pneumatti (")القدس(روح "

فعل اخباري مجهول (روش استدالل و متقاعد ساختن  »براي يهوديان دليل مي آورد كه عيسي همان مسيح موعود است« 
مي توان به روشني تشابه زياد .  مقايسه كنيد3: 17 با 22: 9پولس را در ) شار آوردنبه معني تنگ كردن يا ف، -sunecho] استمراري[ناكامل 

 !اين تأكيد الهياتي كليد تمامي موارد ديگر است. 40: 2نگاه كنيد به يادداشت ). 7اعمال . ك.ر(آنها با روش و غيرت استيفان را مشاهده كرد 

متأسفانه .  وصفي حال مياني هستند كه بر ادامه درگيري شخصي تأكيد مي ورزندهر دو فعل وجه »مخالفت نموده، كفر مي گفتند «6: 18
 .بود) Diaspora(اين پاسخ معمول از يهوديان دياسپورا 

: 9؛ لوقا 51: 13؛ اعمال 13: 5نحميا . ك.ر(نمادي يهودي به معني عدم پذيرش و مردود شمردن  »دامن رداي خود را تكان داد« 
 . مراجعه كنيد51: 13ت كامل به يادداش). 11: 10؛ 5

  .اين تمثيل عهد عتيقي چند مفهوم دارد »خون شما بر سر شماست« 
 6-1: 33 به بعد؛ 16: 3. مسئوليت يك ديدبان، چه فردي و چه به طور جمعي، حزق .١

 26: 20؛ 6: 18؛ اعمال 13: 18. ، حزق16: 1.  سموII؛ 19: 2مسئوليت شخصي، يوشع  .٢

 33: 2.  پادII؛ 29-28: 3.  سموIIتها، مسئوليت مشترك اجداد يا مل .٣

 25: 27، متي 3 و شماره 2تركيب عهد جديد از شماره  .۴

ريختن خون شخص را بخاطر رخداد مرگ دربرابر خدا جوابگو مي ). 14، 11: 17. الو. ك.ر(خون، زندگي بخش محسوب مي شد 
  ). 6-4: 9؛ 10: 4. پيد. ك.ر(ساخت 

نبود كه ) 33. حزق. ك.ر(پولس ديگر از لحاظ روحاني مسئول . تيقي در مورد مسئوليت شخصيتشبيه قرباني عهد ع »من بري هستم« 
 آيا ما بري هستيم؟. او پيام انجيل را با ايشان در ميان گذاشت و آنها پاسخي ندادند. يهوديان در اين شهر پيام انجيل را بشنوند
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: 28؛ 20: 26؛ 6: 18؛ 46: 13. ك.ر( از هنجارهاي كار پولس شده بود اين روند بشارت و لعنت، »بعد از اين به نزد امتها مي روم« 
او اين . ، ابتدا در خانه اسرائيليان موعظه كند)27: 7؛ مرقس 24: 15؛ 10:6متي . ك.ر(پولس احساس تعهد مي كرد كه در پيروي از عيسي ). 28

: 15؛ 13: 11. روم. ك.ر( از لحاظ احساسي توضيح مي دهد 17: 26؛ 21: 22؛ 15: 9 از لحاظ الهياتي، و در اعمال 11-9، 5، 3: 1. امر را در روم
  ).17: 4.  تيموII؛ 7: 2.  تيموI؛ 8، 2: 3. ؛ افس9-7: 2؛ 16: 1. ؛ غال16

  . كه خانه اش در كنار كنيسه قرنتس قرار داشت، وجود دارد"خداپرست" چند امكان مختلف براي شناسايي اين »تيتوس يوستس «7: 18
 )23: 16. روم. ك.ر(مل او غايوس تيتوس يوستس است و كليساي قرنتس در خانه وي جمع مي شود اسم كا .١

  اشاره شده كه پولس وي را تعميد داد14: 1.  قرنIشايد او همان غايوسي است كه در  .٢

 .ك اختالف در نسخه هاي يوناني مربوط به اين نام وجود داردي .٣

 D2 و Bنسخه هاي ، Titiou Ioustou  .أ 

 E ،P، نسخه هاي آلف، Titou Ioustou  .ب 

 *D و A ،B2نسخه هاي ، Ioustou  .ج 

 ، ترجمه هاي پِشيتا و كُپتيكTitou  .د 

 براي غيريهودياني كه با كنيسه در ارتباط بودند و در "خداپرست"از عبارت ) قرن سوم ميالدي(كتيبه اي آفروديسياس  »خداپرست« 
 است "خداپرست"مترادف با ) 26، 16: 13؛ 22، 2-1: 10 ("خداترس"پس . ستمراسم آن شركت مي كردند، مورد استفاده قرار گرفته ا

 ).7-6: 18؛ 14: 16؛ 50: 13. ك.ر(

 به كار مي 17: 17:  و بيريه4: 17 و چند يوناني در تسالونيكي در 14: 16همين عبارت براي ليديه در . معني كردن اين عبارت دشوار است
بودند كه جذب يهوديت شده بودند و در وقت امكان در كنيسه حضور مي يافتند، اما كامأل به يهوديت به نظر مي رسد كه آنها يوناني . رود

 43: 13 براي كساني به كار مي روفت كه كامأل يهودي شده بودند و در كنيسه پرجه پمفليه در "جديدان خداپرست"اما عبارت . نگرويده بودند
 .حضور داشتند

 ).14: 1.  قرنI. ك.ر(ان دهنده و ناظر كنيسه محلي بود اين مرد سازم »كرسپوس «8: 18

كتاب اعمال در موارد مختلف، اين امر را ثبت مي نمايد كه هرجا سر يك  »با تمامي اهل بيتش به خداوند ايمان آوردند« 
ها فراموش كرده اند كه غربي. )8: 18؛ 34-31، 15: 16؛ 14: 11. ك.ر(خانواده ايمان مي آورد، تمامي خاندان گسترده اش تعميد مي يابند 
هرچند . بر فرديت در آن زمان تأكيد نمي شد. خانواده اولويت اول داشت. جايگاه خانواده گسترده در جهان مديترانه باستان چگونه بوده است

 .وه كنداين وضعيت با درك فردي ما از بشارت تفاوت دارد، اما آن موقعيتها نبايد در چشممان نابجا يا كم اهميتتر جل

. اما بايد به اين امر نيز توجه داشت كه تمامي اعضاي خاندانهاي نجات يافته كه به كليسا مي رفتند، ايمان نداشتند و نجات نيافته بودند
 .فته بوداونيسيموس غالمي در منزل فيلمون بود كه كليسايي در آنجا جمع مي شد، اما او تا وقتي كه با پولس در زندان برخورد نكرد، نجات نيا

بسياري از اهل قرنتس با ميل و اشتياق پيام پولس را  »بسياري از اهل قرنتس چون شنيدند، ايمان آورده، تعميد يافتند« 
كليساي (اين كليسا ). ب10آيه . ك.ر(پذيرفتند، اما پولس نوميد شده بود و مي بايست بوسيله روياي مخصوص الهي انرژي تازه مي گرفت 

او ايشان را بسيار دوست مي داشت، ولي آنها موجب رنج و الم . و مشكل آفرينترين جماعت تشكيل شده توسط پولس بوددشوارترين ) خانگي
  ). قرنتيانII و I. ك.ر(فراوان شخصي وي گرديدند 

  :ي كنمدر زير به يكي از يادداشتهايم از تفسير اول قرنتيان اشاره م.  وجود دارد17-14: 1.  قرنIك متن شبيه به اين در ي
به معني انكار فضيلت تعميد دادن نيست بلكه واكنش نسبت  »زيرا كه مسيح مرا فرستاد، نه تا تعميد دهم بلكه تا بشارت رسانم «17: 1

ك با اينحال، عبارت مزبور نشان مي دهد كه به تعميد به عنوان ي. به روح نفاق در كليساي قرنتس است كه برخي از رهبران را واالتر مي شمردند
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شگفت آور است كه برخي نوشته هاي پولس را در مفهوم آيين و مراسم تفسير مي كنند در .  نماينده فيض، نگريسته نمي شد"مراسم مذهبي"
اما، .  اشاره شده است12: 2.  و كول11-1: 6.  و دوبار به تعميد در روم11.  قرنIحاليكه در تمامي نوشته هاي او فقط يكبار به شام خداوند در 

  .عميد يافتن اراده خدا براي هر ايماندار استت
 نمونه عيسي است .١

 فرمان عيسي است .٢

 از هر ايماندار انتظار مي رود كه در روند طبيعي تعميد بگيرد .٣

تعميد براي نوايمانان موقعيتي عمومي را بوجود مي آورد .  باشدالقدس روحمن معتقد نيستم كه تعميد كانالي براي دريافت فيض خدا يا 
 "آيا من بايد تعميد بگيرم تا نجات يابم؟": هيچ ايماندار به عهد جديد نمي پرسد. به ايمانشان به روشي بسيار عمومي و مصمم اعتراف كنندتا 

تعميد همچنان اعالم عمومي مصممانه شخص در مورد ايمانش ! پس آن را انجام بدهيد! عيسي به كليسا فرمود تا تعميد بدهد! عيسي تعميد گرفت
  !، خصوصأ در فرهنگهاي غيرمسيحياست

ك فعل حال امري مياني با پيشوند منفي، كه معموأل به معني توقف در انجام عملي است كه در حال ي »هيچ واهمه اي نداشته باش «9: 18
- 23: 27؛ 11: 23؛ 18-17: 22لوقا اين روياهاي مخصوص دلگرمي را در . پولس واهمه داشت و نيازمند پشت گرمي مسيح بود. انجام مي باشد

اگر شخصي مانند پولس از انجام نيكويي خسته و مانده مي شد، آيا خسته شدن شما به نظرتان تعجب آور است؟ عيسي با .  به ثبت مي رساند24
  .فرمان بزرگ همچنان هدف هدايتگر و اصلي ماست! ما نيز هست

ترس و واهمه نبايد اعالم كننده به انجيل . هستند) عين معلومحال معلوم و نام(هر دو فعل امري  »بلكه سخن بگو و خاموش مباش« 
 ).5-2: 4.  تيموII. ك.ر( همچنان چراغ راهنماي ماست 8: 1احساسات ما پستي و بلندي دارد، اما اعمال ! را به سكوت وادارند

: 13. ؛ عبر20: 28؛ متي 4: 23. ؛ مز4: 33؛ 12: 3. ؛ خرو24: 26. پيد. ك.ر(هيچ وعده اي بهتر و واالتر از اين نيست  »من با تو هستم «10: 18
در كتاب اعمال، پر شدن از (توجه كنيد كه او با ماست، نه بخاطر راحتي يا امنيت شخصي ما، بلكه به منظور شهامت يافتن در بشارت ). 5

 .هت اعالم انجيل است فقط براي داشتن آرامش شخصي نيست بلكه به جالقدس روححضور ).  نيز به همين هدف استالقدس روح

). 1. ؛ افس9. روم. ك.ر(اين تأكيدي بر تقدير و پيش داني الهي است  »متعلق به من مي باشند ... در اين شهر افراد بسياري« 
ر دلگرمي شخصي به منظور شهامت د). 8: 13. مكا. ك.ر(شهادت كليسا موثر است !  بخوانيمحاالآه، ايكاش مي توانستيم كتاب حيات را همين 

  !اعالم انجيل است نه بليطي به مقصد آسمان به هنگام مرگ ايمانداران

هرچند عبارت مزبور تا حدودي مبهم است اما به طور تلويحي . اين آيه به ما كمك مي كند تا تاريخ سفرهاي بشارتي پولس را دريابيم 11: 18
  . ماهه در قرنتس مي باشد18نشانگر يك خدمت موعظه و بشارت 

  17-12: 18كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
كه غاليون به سمت فرماندار رومي در يونان مأمور خدمت شد، يهوديان دسته جمعي بر سر پولس ريخته او را به دادگاه كشيدند   اما هنگامي12 
 پولس هنوز حرفي نزده بود كه 14» . روشهايي كه برخالف قانون است پرستش نماينددارد كه خدا را با اين شخص مردم را وامي«:  و گفتند13

 اما چون اين مسائل 15. اي يهوديان، اگر جرم و جنايتي در بين باشد، البتّه بايد به ادعاهاي شما گوش بدهم«: غاليون خطاب به يهوديان گفت
من مايل نيستم در چنين اموري قضاوت . اشد، بايد خودتان آن را حل و فصل نماييدب مربوط به كلمات و عناوين و القاب و شريعت خودتان مي

 در اين موقع آنها سوستانيس را كه سرپرست كنيسه بود گرفتند و در جلوي مسند قاضي كتك 17.  سپس آنان را از دادگاه بيرون كرد16» .كنم
  .زدند، اما غاليون توجهي به اين جريان نداشت
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كا برادر وي، سنه. از منابع كتاب مقدسي و غيركتاب مقدسي درمي يابيم كه او رهبر سياسي عادل و شايسته اي بوده است »غاليون «12: 18
 و "حتي كساني كه برادر من غاليون را با تمامي توانشان دوست مي دارند هم او را به اندازه كافي دوست نمي دارند": درباره او مي گويد

اين فرد برجسته به ما كمك . "به اندازه اي كه غاليون با همگان به شيريني رفتار مي كند، با كسي اينگونه رفتار نكرده استهيچكسي تابحال "
  .به مدت دو سال و نيم مقام فرمانداري را حفظ كرد. م51او از سال . مي كند تا تاريخ سفرهاي پولس را دريابيم

تغيير يافته بود؛ .  م44اسامي صاحب منصبان رومي در اين منطقه از سال . ي دقيق استنگارلوقا تاريخ »غاليون والي اخائيه بود« 
 .واژه اي صحيح بود زيرا كلوديوس قيصر اين استان را به دست مجلس سنا سپرده بود) 38: 19؛ 7: 13. ك.ر ("فرماندار/والي"

: 8؛ 12: 5؛ 24: 4؛ 46، 1: 2؛ 14: 1. ك.ر(ران استفاده مي كند لوقا از اين عبارت بارها براي بيان اتحاد ايماندا »هوديان يكدل شدهي« 
ساير نمونه هاي استفاده از اين ). 6آيه . ك.ر(، اما در اينجا تأكيد بر اتحاد حسد ورزانه و عصيان ضد انجيل يهوديان قرنتس است )25: 15؛ 6

 . معموأل در نوشته هاي لوقا حاوي مفهومي تحقيرآميز است"يانيهود"واژه . 29: 19؛ و 20: 12؛ 57: 7: عبارت در مفهوم منفي عبارتند از

؛ 19: 27متي . ك.ر(اين مسند يا سكوي بلند عدالت رومي بود ). "پله": در اصل (be-maواژه يوناني  »او را بر مسند حاكم بردند« 
  ).10: 5.  قرنII؛ 17، 10، 6: 25؛ اعمال 13: 19يوحنا 

اين يهوديان مدعي بودند كه مسيحيت از شريعت آنان تخطي مي ورزيد و بنابراين  »دت كنندخدا را برخالف شريعت عبا «13: 18
در صورتي كه غاليون حكمي بر اين ادعا مي كرد، مسيحيت يك مذهب . دوري ايشان از يهوديت موضوع قانوني بسيار مهمي محسوب مي شد

مسيحيت به عنوان فرقه اي يهودي پنداشته مي شد و همين امر به آن وجهه اي (اما با پاسخ او، مسيحيان از حفاظت سياسي . غيررسمي مي گرديد
  . سال پس از آن كه نرون به آزار و شكنجه ايشان پرداخت12-10مند گرديدند تا حدود در قوانين روم بهره) قانوني مي بخشيد

مبني بر اينكه مسيحيت هيچگونه تهديدي براي قدرت امكان زيادي وجود دارد كه يكي از مقاصد لوقا از نوشتن اعمال ارائه سندي باشد 
  .هر صاحب منصب رومي بر اساس اسناد و مدارك اين موضوع را درمي يافت. روم محسوب نمي گردد

اين گونه جمله هاي شرطي ساختاري نادر دارند كه عبارت نادرستي را به منظور ارائه يك نكته يا . جمله شرطي از نوع دوم »اگر «14: 18
اگر آن را جرمي اشتباه و تبه ":آن را مي توان اينگونه تعريف كرد.  مي خوانند"خالف واقعيت"معموأل آن را شرط . مه بحث ايجاد مي كنندادا

  ".كارانه تلقي كنيم، كه اينچنين نيست، پس منطقي آن است كه من با شما سازش كنم، كه اين امر نيز صادق نيست

غاليون حكيمانه انگيزه واقعي يهوديان . مسئله قانوني عنوان شده در واقع يك مسئله مذهبي بود. وع اولك جمله شرطي از ني "چون «15: 18
  .او نه مي توانست و نه مي خواست كه در اينگونه موارد داوري كند. را دريافت

 به كار رفته است هفتادها در ترجمه  تنها مورد استفاده از اين فعل در عهد جديد است، ولي بار»ايشان را از پيش مسند براند «16: 18
  .، به معني به زور بيرون راندن مي باشد-elaunoاين فعل شكل تشديد شده ). 12: 34. ؛ حزق8: 6.  سموI. ك.ر(

  يا احتماأل يونانيان است كه در اين صورت نشانگر ضدسامي12 اشاره به يهوديان آيه "همه"  »راگرفته ... و همه سوستانيس «17: 18
 به شخص به نام سوستانيس اشاره شده است؛ اين امر كه او همان شخص مورد 1: 1.  قرنIدر . بودن غيرآشكار شهرهاي يوناني نشين مي باشد

اين . اين سوستانيس جانشين كرسپوس در رهبري كنيسه بود. اشاره در اينجاست يا نه مشخص نمي باشد اما اين اسمي بسيار كمياب و نادر بود
  .شايد او به پولس اجازه سخنراني در كنيسه را داده بود. به چه علت يهوديان مي بايست او را بزنند، مشخص نيستامر كه 

 .رهبر سياسي رومي، برخالف پيالطس، تحت تأثير جمعيت مردم قرار نمي گرفت »اما غاليون توجهي به اين جريان نداشت« 
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شهر مزبور در درياي اژه، در جانب شرقي تنگه باريكي كه قرنتس در آنجا واقع . نتس بوداين يكي از دو بندر ساحلي قر »كنخريه «18: 18
  . ديگربار از آن به عنوان جايگاه يكي از كليساها ياد مي شود1: 16. در روم. بود، قرار داشت

 ,F. F. Bruce(مي باشد  تشريح شده است، 21-1: 6. اشاره به نذري كه از لحاظ زماني محدود بود و در اعد »نذر كرده بود« 

Answers to Questions, p. 52 .( تكرار مي كند 24: 21پولس اين كار را دوباره در اعمال )كوتاه ). به يادداشت آن آيه مراجعه كنيد
  .كردن يا تراشيدن موي سر نشانگر خاتمه دوره نذر بود

A.T. Robertson و M. R. Vincentنذر نبوده است زيرا نذر را طبق رسوم يهود فقط مي شد در  هر دو بر اين عقيده اند كه اين يك 
مي توانيم مطمئن باشيم كه هدف از اين نذر ). 23-19: 9.  قرنI. ك.ر(پولس همه كس را همه چيز مي شد تا برخي را برهاند . اورشليم پايان داد

  . سر او را تراشيده باشدو البته اين امكان وجود دارد كه اكيال! نيز بشارت انجيل بوده نه شريعتگرايي

، )Maeander(پس از تخريب بندر ميليتُس توسط لجن گيري رودخانه ميندر . شهر بزرگ بازرگاني در غرب آسياي صغير »افسس «19: 18
 هنوز .در دوران عهد جديد، روزگار طاليي افسس به سر آمده بود. مبادالت بازرگاني به سواحل افسس نقل مكان كرد كه بندري طبيعي بود

  .شهر بزرگ و پرنفوذي تلقي مي گرديد، اما هرگز به پاي جالل و شكوه گذشته اش نمي رسيد
. آنجا مركز استان نبود هر چند كه فرماندار رومي در آنجا اقامت داشت. افسس بزرگترين شهر در استان رومي آسياي صغير بود .١

 .طبيعي بوداين شهر مركز بازرگاني محسوب مي شد زيرا بندر بسيار ممتاز 

افسس شهري آزاد بود، همين امر به آن اجازه تشكيل دولت محلي و آزادي زيادي را مي داد و هيچگونه پادگان نظامي در آن  .٢
 .وجود نداشت

 .ه داشتاآلنتنها شهر بود كه اجازه برگزاري بازيهاي آسيايي دوس .٣

معبد مزبور . هفتگانه جهان در روزگار خود محسوب مي شدبود كه يكي از عجايب ) ديانا: در زبان التيني(جايگاه معبد آرتميس  .۴
 عدد از اين ستونها با طال 86 فوت ارتفاع داشتند؛ 60 ستون داشت كه در هر يك 127 فوت مربع با 425x220مساحتي برابر 

شهاب سنگي چنين پنداشته مي شد كه تمثال آرتميس ). Pliny’s Hist. Nat. 36:95 ffمراجعه كنيد به (روكش شده بودند 
اين بدان معنا بد كه فاحشه هاي پرشماري كه خود را . آسماني بوده كه به شمايل يك زن با پستانهاي متعدد شباهت داشته است

 .شهر افسس شهري چند فرهنگي و بسيار فاسد بود). 19اعمال . ك.ر(وقف اين كيش كرده بودند در شهر وجود داشتند 

 ).13: 20 به بعد؛ 18: 18اعمال . ك.ر(ت گزيد پولس بيش از سه سال در آنجا اقام .۵

 .سنت و روايات بيان مي دارند كه پس از مرگ مريم در فلسطين، يوحنا در اين شهر مقيم گرديد .۶

او به گونه ). 5-1: 9. روم. ك.ر(پولس قوم خود را بسيار دوست مي داشت  »خود به كنيسه درآمده، با يهوديان مباحثه نمود« 
  .ي كوشيد تا آنان را با انجيل و براي انجيل جذب نمايداي شكست ناپذير م

  21-18: 18كارهاي رسوالن : براي عصر جديدمتن مژده 
در شهر .  پولس مدتي در آنجا ماند و سرانجام با ايماندارن خداحافظي كرد و با كشتي عازم سوريه شد و پرسكله و اكيال را هم با خود برد18 

 جدا شد و به تنهايي به كنيسه رفت و با  وقتي آنها به افسس رسيدند، پولس از همسفران خود19. كنخريه پولس نذر كرده سر خود را تراشيد
اگر خدا «:  او از ايشان خداحافظي كرد و گفت21.  از او خواهش كردند كه بيشتر آنجا بماند اما او قبول نكرد20. يهوديان به مباحثه پرداخت
 .و افسس را ترك كرد» گردم  بخواهد، باز نزد شما بر مي
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در اين متن به دليل عدم تمايل پولس در باقي ماندن در آن شهر اشاره اي نشده . اين يهوديان اهل بيريه و مشتاق گوش كردن، بودند 20: 18
  .ر زمان آينده بود مشخص مي گردد كه او مشتاق بازگشت به آن شهر با هدايت الهي و د21است، ولي در آيه 

پولس باور داشت ك زندگي اش در دستهاي خداست نه در دست  »اگر خدا بخواهد، باز به نزد شما خواهم برگشت «21: 18
). 17: 3.  پطرI؛ 15: 4؛ يعقوب 3: 6. عبر. ك.ر(اين جهان بيني كتاب مقدسي است ). 7: 16؛ 19: 4.  قرنI؛ 32: 15؛ 10: 1. روم. ك.ر(خودش 
  .دانجا بازگشت و افسس تمركز اصلي وي در سومين سفر بشارتي اش گرديدپولس ب

از (، ديدار از كليساي اورشليم )قيصريه( از فرود آمدن وي در فلسطين 22آيه .  با سفر دريايي پولس به افسس پايان مي يابد21آيه  22: 18
ياد داشت كه لوقا سفرنامه جامع روزانه نمي نويسد، بلكه از يك واقعه مهم بايد به . آمد) فرود(و سپس به انطاكيه سوريه ) "برآمد"لحاظ الهياتي 

 دومين سفر بشارتي 22آيه ! نگاري نوين نيست، بلكه تاريخي به جاي خود خوب و دقيق استكتاب اعمال تاريخ. الهياتي به واقعه ديگر مي جهد
  . سومين سفر بشارتي را آغاز مي نمايد23را خاتمه مي دهد و آيه 

. ك.ر(خدمات او شامل بشارت .  را جدي گرفته بود20-19: 28پولس فرمان بزرگ متي  »همه شاگردان را استوار مي نمود «23: 18
  .مي گرديد) 20: 28؛ متي 36: 15. ك.ر(و شاگردسازي ) 19: 28متي 

ران است كه آيا مقصود بخشهاي  همچنان منبع اختالف ميان پژوهشگ"سرزمينهاي غالطيه"عبارت  »سرزمينهاي غالطيه و فريجيه« 
  .نژادي غالطيه است يا قسمتهاي سياسي آن در ميان مركز تركيه امروزي

پولس در . برخي از كساني كه در تجربه پنتيكاست شريك بودند از اين ناحيه مي آمدند.  اشاره شده است10: 2به منطقه فريجيه ابتدا در 
  . از موعظه در اين منطقه منع گرديد6: 16

، اشاره به ايمان آورندگان روز پنتيكاست ساكن 23 در بخش آخر آيه "همه شاگردان را استوار مي نمود"لوم نيست كه عبارت مع
فريجيه است يا به كساني كه توسط موعظه پولس در دربه، لستره و ايقونيه ايمان آوردند كه بخشهاي جنوبي پيسيديه در استان رومي غالطيه 

  .اشاره مي كند
  ).16: 21- 23: 18. ك.ر(غاز سومين سفر بشارتي پولس است اين آ

  23-22: 18والن كارهاي رس: متن مژده براي عصر جديد
 پس از اينكه مدتي 23.  وقتي به ساحل قيصريه رسيد به اورشليم رفت و پس از سالم و احوالپرسي با اهل كليسا به طرف انطاكيه حركت كرد22

  .كرد گشت و شاگردان را تقويت مي در آنجا اقامت كرد بار ديگر به راه افتاد و در سرزمينهاي غالطيه و فريجيه مي

  28-24: 18كارهاي رسوالن : ه براي عصر جديدمتن مژد
 و در طريق 25. مقدس وارد بود او ناطقي فصيح و به كتاب.  در اين هنگام مردي يهودي به نام آپولس كه متولّد اسكندريه بود به افسس آمد24

. داد اگرچه فقط از تعميد يحيي آگاهي داشت  مياو حقايق زندگاني عيسي را بدرستي تعليم. خداوند تربيت يافته و پر از شور و شوق روحاني بود
 او در كنيسه بدون ترس و واهمه شروع به سخن گفتن كرد و در آنجا بود كه پرسكله و اكيال سخنان او را شنيدند و او را نزد خود آوردند و 26

يمانداران از او حمايت كردند و به ايمانداران در آن خواست به يونان سفر كند ا   وقتي مي27. طريقة الهي را با تفصيل بيشتري برايش شرح دادند
كه از راه فيض الهي ايمان آورده بودند، ياري بسيار نمود؛  سرزمين نوشتند كه با گرمي از او استقبال نمايند و او از موقع ورود خود به آنجا به كساني

آورد كه عيسي، همان  مقدس دليل مي كرد و با استفاده از كتاب ا ثابت مياساس بودن ادعاهاي يهوديان ر  زيرا در مقابل همه با كوشش بسيار بي28
  .مسيح موعود است
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او . براي يك يهودي بسيار غيرمعمول است كه نامش برگرفته از يكي از خدايان يونان باشد »مردي يهودي به نام آپولس «24: 18
ما هنگامي كه يكي از سه فرقه خدمات او در قرنتس مفيد بود، ا). 1: 19-24: 18. ك.ر(شخصي بسيار تحصيل كرده و واعظي سخنور بود 

 I. ك.ر(او از بازگشت به قرنتس امتناع ورزيد . وي را پيشواي خود ساختند، مشكل ساز شد) 4-1. قرن1. ك.حاميان پولس، پطرس، آپولس، ر(
  ).12: 16. قرن

. ي علمي اش معروف بوددومين شهر بزرگ در امپراتوري روم كه بخاطر كتابخانه بزرگ و حال و هوا» كه متولد اسكندريه بود« 
و زادگاه فيلو، پژوهشگر )  به يوناني ترجمه شدهفتادعبري توسط ترجمه مقدس  كتاببه همين دليل (جمعيت يهوديان آن شهر بسيار زياد بود 

 .تمثيل گراي يهودي نوافالطوني بود

 ).23آيه . ك.ر( آنجا را ترك كرده بود پولس تازه. كتاب اعمال يك نوشته داراي تسلسل جزئي تاريخي نيست »به افسس آمد« 

 در مورد logios، هفتاددر ترجمه .  مي تواند به معني فصيح يا تحصيل كرده باشدKoineاين عبارت در يوناني  »مردي فصيح« 
 I(بهتر از پولس بود ) فن بيان يوناني(آپولس آشكارا از لحاظ سخنوري عمومي . الهامات و پيشگويي هاي الهي مورد استفاده قرار گرفته است

 !او واعظي مقتدر بود).  را با هم مقايسه كنيد6: 11؛ و 10: 10.  قرنII؛ 1: 2؛ 17: 1. قرن

در عهد جديد تمامي اشارات موجود به نوشته هاي الهامي، .  اشاره به كتاب عهد عتيق است"كتاب"واژه  »و در كتاب توانا بود« 
 كه در آن 16-15: 3.  پطرII، به غير از )21-20: 1.  پطرII؛ 25-23: 1.  پطرI؛ 16: 3.  تيموII؛ 13: 2. سا تI. ك.ر(مربوط به عهد عتيق مي گردد 

 .آپولس كامأل به كتاب عهد عتيق خود وارد بود. شأن الهامي بودن اطالق شده است) بر اساس قياس(به نوشته هاي پولس 

: 7، و نيز درباره موسي در اعمال 19: 24توانايي عيسي در كالم و رفتار در لوقا  مي باشد كه در مورد dunatos در يوناني "توانا"واژه 
  . به كار رفته است22

او در تعاليم عيسي فقط تا اندازه يا مدت زماني ). 4: 1لوقا . ك.ر(فعل ماضي بعيد مجهول داراي حشو و زوايد  »تربيت يافته «25: 18
، فهرستي از آنچه آپولس مي دانست و موعظه مي 2، پانوشت 118، صفحه Acts در كتاب Curtis Vaughanآقاي . محدود، تربيت يافته بود

  :كرد، ارائه داده است
 .حيي طاليه دار مسيح بودي .١

 .او مسيح را به عنوان بره خدا كه گناه جهان را برمي دارد، معرفي مي كند .٢

 .عيساي ناصري، مسيح موعود بود .٣

عظه هايش احتماأل بر توبه تأكيد مي ورزيد زيرا اين موضوع در موعظه هاي يحيي و عيسي مورد تأكيد من همچنين فكر مي كنم كه او در مو
  .قرار مي گرفت

؛ 23، 9: 19؛ 2: 9. ك.ر( نخستين عنواني بود كه پيروان عيسي را توصيف مي كرد "طريقت" يا "طريق"اهل  »در طريق خداوند« 
: 31؛ 33-32: 5. تث. ك.ر(عتيق، اغلب از اين عبارت به عنوان سبك زندگي ايماني سخن مي رود در عهد ). 6: 14؛ يوحنا 22، 24: 24؛ 4: 22
 ).26: 18. ك.ر(اين امر كه در اين متن نيز همان معنا را داشته باشد، مشخص نيست ). 8: 35. ؛ اش11: 27. ؛ مز29

ه خدمات اوليه عيسي بوده و نه انجيل پس از جلجتا و قيام محدود بها  آپولس چيزهايي درباره عيسي مي دانست، ولي ظاهرأ اين دانسته
 ).Paul Harvey( داشت "بقيه داستان"او نياز به شنيدن . وي

مقصود از اين عبارت توصيف شوق و غيرت آپولس در بيان . "در روح مي سوخت"در اصل به معني  »پر از شور و شوق روحاني« 
 .  عيسي مي دانست و درك مي كردآن چيزهايي است كه درباره زندگي و تعاليم
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 7-1: 19اين عبارت درمورد آپولس، مي تواند شگرد ادبي لوقا براي معرفي پيروان يحيي در  »فقط از تعليم يحيي آگاهي داشت« 
 .در قرن اول در فلسطين بدعتهاي زيادي در رابطه با تعليم و موعظه يحياي تعميد دهنده نشو و نما يافت. باشد

، ولي او نخستين واعظ )3: 3؛ متي 3: 40. اش. ك.ر(ي آخرين نبي عهد عتيق بود كه راه را براي آمدن ماشيح آماده نمود حيي به راستي
يحيي و عيسي هر دو . اگر تمركز اصلي موعظه آپولس بر يحيي مي بود، ديگر نمي توانست اهميت عيسي را به طور كامل بيان نمايد. نبودانجيل 

وفاداري به (هر دو ايشان در ابتدا يهوديان را به سرسپردگي جديدي به ايمان و رفتار .  تأكيد داشتند"زندگي خداپسندانه"  و"ايمان"، "توبه"بر 
يوحنا : به عنوان مثال(اما پيام عيسي به سوي اثبات جايگاه مركزي خودش پيشرفت نمود . فرا مي خواندند) YHWHعهد و ايمان شخصي به 

 .ن همان چيزي بود كه آپولس كم داشت، و احتماأل اي)14 و 10

همين فعل در مورد سخنگويي پولس با يهوديان در كنيسه در  »او در كنيسه بدون ترس و واهمه شروع به سخن گفتن كرد «26: 18
 .آپولس واعظي قدرتمند و تأثيرگذار بود.  به كار رفته است26: 26 و در برابر فستوس در 8: 19؛ 3: 14؛ 46: 13

 .روش معمول پولس نيز چنين بود. توجه داشته باشيد كه پرسكله و اكيال نيز در آنجا حضور داشتند »هدر كنيس« 

احتماأل . اين امر بسيار غيرعادي است. 19: 4.  تيموII؛ 3: 16. ؛ روم26، 18: 18نام پرسكله بارها در ابتدا آمده است،  »پرسكله و اكيال« 
، اكيال شخصي يهودي معرفي شده است، ولي پرسكله هرگز چنين معرفي 2: 18در اعمال . ي بوداو شخصيت قويتري داشت يا از اشراف روم

مجبور به ترك روم شدند و در قرنتس پولس را ديدند و با او دوست شده وي را تا . م49آنان به سبب حكم كلوديوس قيصر در . نگرديده است
 .هر سه نفر ايشان خيمه دوز بودند. افسس دنبال كردند

مشخص . عبارت مزبور به معني پذيرفتن يا قبول كسي به دوستي به كار مي رفت. "او را كناري بردند"ا ي »او را نزد خود آوردند« 
امكان دارد كه ايشان به طور خصوصي با او صحبت كرده يا او را با . نيست كه پرسكله و اكيال، آپولس را چگونه و در كجا به نزد خود بردند

 !توجه كنيد كه آنها وي را در مالءعام به چالش نكشيدند و شرمسار نكردند. ن برده باشندخود به خانه شا

خصيصه اي كه در مورد انسانهاي با استعداد . او شخص تعليم پذيري بود »طريقه الهي را با تفصيل بيشتري برايش شرح دادند« 
 .ره عيسي پاسخي مثبت داداو آشكارا به اطالعات كاملتر ايشان دربا! و تحصيل كرده، نادر است

او واعظ مهربان ايشان بود .  را نيز به اين آيه مي افزايد"بنا به ترغيب مسيحيان قرنتس" Dنسخه يوناني  »عزيمت سفر اخائيه كرد «27: 18
 ).با شيوه سخنوري بديع يوناني(

.  يوحنا مورد اشاره قرار گرفته استII؛ 1: 3.  قرنII؛ 1: 16. توصيه نامه هاي كليسايي به كليساي ديگر در روم »نوشتند ... برادران« 
 .اين روش كليساي اوليه براي اجتناب از واعظان دروغين و نفاق افكن سيار بود

  :دو روش براي درك اين عبارت وجود دارد »آناني را كه به وسيله فيض ايمان آورده بودند، اعانت بسيار نمود« 
 )NASB, NKJV, NRSV, TEVترجمه هاي (ز راه فيض نجات يافته بودند اشاره به ايمانداراني است كه پيشتر ا .١

 )NJBترجمه (اشاره به قدرت بخشيدن فيض آميز خدا به آپولس است  .٢

  !آپولس يك بركت بود. فعل اصلي در اينجا اعانت كرد است كه فعل ماضي اخباري مياني نامعين است
. نقلي معلوم است كه تلويحأ نشانگر ايماندار بودن قبلي ايشان مي باشد در اصل يك فعل ماضي "ايمان آورده بودند"وجه وصفي 

  .آپولس در قرنتس كارش بشارت دادن نبود بلكه شاگردسازي مي كرد

نشان دادن اين امر از عهد عتيق كه عيسي، ماشيح است، الگويي . آپولس همانند پطرس، استيفان و پولس از عهد عتيق استفاده مي كرد 28: 18
  . شونده در سخنرانيهاي خطاب به يهوديان، دركتاب اعمال استتكرار



306 

  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما         كتاب حاضر،  يك تفسير 

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روح و شما، كتاب مقدس،. فرارويش است گام بردارد
  

. پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيد
  .ت قطعي و تعيين كنندهاينها به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرا

 چرا معموأل نام پرسكله در عهد جديد اول آورده مي شود؟ .١

 چگونه پولس با پرسكله و اكيال آشنا شد؟ دليل اين آشنايي چه بود؟ .٢

 آيا پرسكله و اكليال باز به روم بازگشتند؟ اين موضوع را از كجا مي توان دريافت؟ .٣

 . كنيدشيوه هاي موعظه پولس و آپولس را با هم مقايسه .۴

 آيا آپولس پيش از اينكه با اكيال و پرسكله آشنا شود مسيحي بود؟ .۵

 
 
  
  
  
  
  



307 

  19كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
مات دراز مدت خد  پولس در افسس  پولس در افسس

  پولس در افسس
 در حييشاگردان ي  پولس در افسس

  افسس
19 :1-7  
  
  
  
  
  
  

19 :8-10  

19 :1- 10  19 :1-7  
  
  
  
  
  
  

19 :8-10  

  الف1-2: 19
  ب2: 19
  الف3: 19
  ب3: 19
19 :4  
  

19 :5-7  
19 :8-10  

19 :1-7  
  
  
  

 گذاري كليسا در پايه
  افسس

  
19 :8-10  

ج كنندة يهوديان اخرا  پسران اسيكوا   معجزات مسيح در جالل   پسران اسيكوا
  ارواح

19 :11 -20  19 :11 -20  19 :11 -20  19 :11 -14  
  

19 :15  
19 :16 -20  

19 :11 -12  
19 :13 -17  
  
  

19 :18 -19  
19 :٢٠  

  پولسهاي  هنقش  شورش در افسس    شورش در افسس  شورش در افسس
19 :21 -27  
  
  
  

19 :28 -41  

19 :21 -41  19 :21 -22  
  
  

19 :23 -27  
19 :28 -41  

19 :21 -22  
  
  

19 :23 -27  
19 :28 -34  
  

19 :35 -41  

19 :21 -22  
شورش : افسس
   سازان نقره
19 :23 -31  
  

19 :32 -41  

  
  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 

  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف
كه هر يك از ما بايد در پرتو نوري . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 

نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم
  .بيندازيدمقدس  كتاب
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. مقايسه نماييد مقدس كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد
هر پاراگراف يك و تنها . پاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشد

  .يك موضوع اصلي دارد
 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4

  
  مطالعه عبارات و واژگان

  

اشاره به راهي ديگر از ميانه ناحيه اي باالتر است به سوي كليساهايي كه پولس در فعاليتهاي بشارتي سفر پيشينش در  »نواحي باال« 1: 19
  .جنوب غالطيه بنيانگذاري كرده بود

تي ايمان وق"خوانده شده اندو عبارت ) 1آيه  ("شاگردان"اين واقعيت كه آنها  » را يافتيد؟القدس روحآيا وقتي ايمان آورديد، « 2: 19
دريافت شخصي ) 1: (سئوال مزبور دو مورد زير را به هم مربوط مي سازد.  تلويحأ نشان مي دهد كه اين افراد ايماندار بوده اند"آورديد
 القدس روحعمل آماده كننده ) 2(و ) فعل ماضي اخباري معلوم نامعين و ماضي وصفي معلوم نامعين( در زمان ايمان آوردن شخص القدس روح
. ك.ر( وجود دارد القدس روحسطوح و مراحلي براي كار ). 9: 8. ؛ روم65، 44: 6يوحنا . ك.ر( بدون آن هيچكس نمي تواند ايمان آورد كه

 و ترتيب نجات، متعصب "ضروري"كتاب اعمال به خودي خود بايد هشداري براي مفسرين امروزي باشد كه در عناصر ). 15-11: 8يوحنا 
نجات يك ارتباط شخصي است كه تماميت . وخ داده است را ثبت مي نمايد نه آنچه هربار مي بايست اتفاق مي افتاداعمال آنچه ر. نباشند

شخص را درگير مي سازد، ولي اغلب بنا بر عميقتر شدن ارتباط تجربه اي پيش رونده است و در طي آن اطالعات كتاب مقدسي بيشتري را مي 
  .توان درك كرد

 تأثير روحاني القدس روح بدون نمي توانستموعظه يحيي  »ي وجود داردالقدس روح نداشتيم كه خير، ما حتي خبر هم« 
: 1؛ مرقس 11: 3متي . ك.ر( اشاره مي كرد القدس روحيحيي در موعظه خود به ). 2: 4 يوحنا I؛ 3: 12.  قرنI؛ 11-6: 8. روم. ك.ر(داشته باشد 

يحيي ). 3: 3؛ متي 3: 40. اش. ك.ر( ياد داشت كه پيام او پيام آماده كننده بود، نه پيام تحقق يافتن ، ولي بايد به)33-32: 1؛ يوحنا 16: 3؛ لوقا 8

  7-1: 19كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
د كرد تا به افسس رسيد و در آنجا با تعدادي شاگر  در آن زمان كه آپولس در شهر قرنتس بود، پولس در نواحي داخلي آن استان مسافرت مي1 

القدسي  خير، ما حتّي خبر هم نداشتيم كه روح«: آنها در پاسخ گفتند» القدس را يافتيد؟ آيا وقتي ايمان آورديد، روح«:  از آنان پرسيد2. برخورد كرد
د، نشانة توبه دا تعميدي كه يحيي مي«:  پولس فرمود4» .تعميد يحيي«: گفتند» پس چه نوع تعميدي گرفتيد؟«:  پولس به ايشان گفت3» .وجود دارد

 وقتي آنها اين را شنيدند به نام عيسي 5» .آيد، يعني به عيسي، ايمان بياورند گفت كه به آن شخصي كه بعد از او مي بود و در ضمن به مردم مي
 اين 7. نمودند  وت ميالقدس بر آنان ازل شد و به زبانها صحبت كرده و نب كه پولس بر سر آنان دست نهاد، روح  و هنگامي6خداوند تعميد گرفتند 

  .مردان جمعاً در حدود دوازده نفر بودند
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او راه را براي آمدن ماشيح آماده مي ساخت و مردم را به سوي عيسي رهنمون مي گشت . آخرين نبي عهد عتيق و واعظ مرحله انتقالي بود
  ).42-19: 1يوحنا . ك.ر(

ظاهرأ نسبت به پرتو نوري كه داشتند وفادار بودند، اما درست . آنها پيروان يحياي تعميد دهنده بودند »يز تعميد يافتيدپس به چه چ« 3: 19
  .عيسي داشتند) يعني انجيل(، نياز به توضيح بيشتري درباره زندگي، مرگ، قيام و صعود )28-24: 18. ك.ر(مانند آپولس 

اما مي بايست در ايمان به عيسي تكميل مي ). 15: 1؛ مرقس 11: 3متي . ك.ر(توبه و انتظار بود تعميد يحيي شامل  »تعميد يحيي «3-4: 19
از شواهد تاريخي چنين برمي آيد كه چند گروه بدعتگزار در قرن اول شكل گرفتند كه مدعي بودند پيروان يحياي تعميد دهنده هستند . گرديد

)Recognitions of Clement ، خدمات يحيي .  از اين شيوه براي خنثي كردن اثر اين گروهها استفاده كرده استشايد لوقا). 60فصل
  ).42-19: 1يوحنا . ك.ر(ارتباطي با شخص خودش نداشت و همگي اشاره به عيسي داشت 

: د به عنوان خاصنگاه كني). 48: 10؛ 16، 12: 8؛ 38: 2. ك.ر( توصيف مي كند "به نام عيسي"لوقا تعميد را  »به نام خداوند عيسي «5: 19
كليد نجات در قاعده تعميد يافتن ). 19: 28متي . ك.ر( وصف مي كند "القدس روحبه نام پدر و پسر و "متي تعميد را . 22: 2نام خداوند در 

نجات يافتن . يماگر قاعده تعميد را به عنوان كليد بنگريم، تأكيد را بر جاي اشتباهي گذارده ا. نيست، بلكه در قلب شخصي كه تعميد مي يابد
  . مراجعه كنيد38: 2به يادداشت . ايمان با عيسي است/انجام درست يك مراسم ديني نيست، بلكه داخل شدن به ارتباط توبه

 آشكار در موعظه و تعليم القدس روح! تا جايي كه ما مي دانيم، آپولس كه فقط تعميد يحيي را مي شناخت، ديگر دوباره تعميد نگرفت  
  .حضور داشتمقتدرانه او 

 اشاره شده القدس روحبه دست نهادن، معموأل در ارتباط با  » بر ايشان نازل شدالقدس روحچون پولس دست بر ايشان نهاد،  «6: 19
 را به سه طريق القدس مقدس روح كتاب. 6: 6نگاه كنيد به عنوان خاص در ). 44: 10. ك.ر(، اما نه هميشه )17: 9؛ 17-16: 8. ك.ر(است 

  .با نهادن دستها) 3(در زمان تعميد؛ و ) 2(در زمان ايمان آوردن؛ ) 1: ( با ايماندار مربوط مي نمايدمختلف
منظور كتاب اعمال تعليم يك روش معين نيست . اين گوناگوني به ما در مورد برخورد متعصبانه و جزمي با اين موضوع هشدار مي دهد  

  . مي باشدالقدس روحبلكه شرح حركت پوياي 
معموأل در كتاب اعمال، زبانها نشانه و . د اعتراف كنم كه سخن گفتن اين دوازده شاگرد يحيي به زبانها براي من حيرت انگيز استباي  

نگاه كنيد (مدركي براي اعالم كنندگان يهودي ايماندار است كه خدا گروه جديدي را پذيرفته يا محدوديت جغرافيايي را در هم شكسته است 
چرا لوقا اين واقعه برگزيد و ). 1آيه . ك.ر(اما اين شاگردان نماينده چه گروهي بودند؟ آنها پيشتر هم شاگرد بودند ). ب4: 2ل به يادداشت كام

واقعه مزبور با الگوي قبلي همخواني ندارد، به همين دليل .  براي اين واقعه بيان مي دارد18به ثبت رسانيد؟ او مقدمه اي از آپولس نيز در باب 
أل مفسرين امروزي بايد مراقب باشند كه نكوشند تا دستور مشخص يا شبكه تفسيري خاصي را در نوشته لوقا ايجاد نكنند كه با آن هم احتما

  !شايد هم اين واقعه سخن گفتن به زبانها بيشتر شبيه سخن گفتن به زبانهاي قرنتيان باشد! آهنگي نداشته باشد

شايد مضمون ). 24- 23: 19؛ 12-10: 10.  سموI. ك.ر(رفتار جذبه اي عهد عتيقي دارد اين عبارت اشاره به  »نبوت مي نمودند« 
تلويحأ به نوعي اعالم شجاعانه انجيل ) 39، 31، 24، 5-3، 1: 14؛ 9، 5، 4: 11. ك.ر( قرنتيان II و Iبا اين وجود در . متن اين تفسير را تأييد كند

 اغلب در رابطه با اعالم شجاعانه انجيل است، القدس روحاز آنجايي كه پر شدن از . ستتعريف نبوت در عهد جديد دشوار ا. اشاره مي شود
  .شايد مفهوم اصلي اين متن نيز همين امر باشد

به مقدس  كتابدوازده يكي از چند عددي است كه اغلب به طور نمادين در  »اين مردان جمعأ در حدود دوازده نفر بودند «7: 19
  .22: 1دوازده در : نگاه كنيد به عنوان خاص. ينجا به نظر مي رسد صرفأ تاريخ نگاري مورد نظر استكار مي رود، ولي در ا
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  ). 26، 19، 4: 18؛ 10، 2: 17؛ 1: 14؛ 14، 5: 13؛ 20: 9. ك.ر(الگوي معيار پولس همين بود  »به كنيسه رفت «8: 19

: 9؛ 31، 29، 13: 4. ك.ر( بود "القدس روحپري "ي از نتايج اين يك. فعل اخباري كامل مياني »با شهامت تمام صحبت مي كرد« 
 . دعا مي كند19: 6. پولس براي همين امر در افس). 26: 18؛ 3: 14؛ 29، 28

 اين كنيسه در افسس ظاهرأ به پولس اجازه موعظه كردن، تعليم دادن و استدالل آوردن براي ايشان را تا چندين سبت داده »سه ماه« 
 . به خودي خود نشانگر ميزان باز بودن نسبت به انجيل و نيز تمجيد از تواناييهاي خداداده پولس استاين موضوع. بود

منظور، سلطنت خدا در زندگي انسان در زمان حال و تكميل آن در آينده . اين موضوع مركزي موعظه عيسي بود »پادشاهي خدا« 
  .12: 8كنيد به عنوان خاص در نگاه ). 10: 6متي . ك.ر(بر تمامي زمين مانند آسمان است 

اين امر بازتابي ). 34، 32: 17. ك.ر(همه كساني كه انجيل را مي شنوند حق انتخاب دارند  »بعضي سنگدل گشته ايمان نياوردند «9: 19
  ).4: 4.  قرنII. ك.ر(و راز شرارت را نشان مي دهد ) 4؛ مرقس 13متي . ك.ر(از مثل برزگر است 

ايمان نياوردند يا در اصل نامطيع شدند، يك فعل (يك فعل اخباري مجهول غيركامل است ) -ske-runo ("سنگدل گشته"واژه   
 از همين واژه براي توصيف 18: 9در روميان . ، كه تلويحأ آغاز كاري يا تكرار عملي را در گذشته بيان مي دارد)اخباري معلوم ناكامل مي باشد

در مورد سخت دلي ) 7: 4؛ 15، 13، 8: 3. ك.ر (4 و 3 همين فعل به صورت تكرار شونده در عبرانيان آنكه خدا قلب اسرائيل را سخت كرد و نيز
خدا عمأل دل كساني را كه محبت مي نمايد و در شباهت او آفريده شده اند، سخت نمي . اسرائيل در طي دوران سرگرداني در بيابان آمده است

و شخصيت شرارت بر كساني كه آفريده است، نفوذ نمايد ) 28، 26، 24: 1. روم. ك.ر(نشان بدهد سازد اما اجازه مي دهد عصيان انسان خود را 
  ).18- 10: 6؛ 14: 4؛ 3- 1: 2. افس. ك.ر(

انجيل تفاوت كلي با ذهنيت انحصارگرا و آيين مدار يهودي گرايي دارد و بيان  »پيش روي خلق، طريقت را بد مي گفتند« 
 .اساسي انجيل پذيرفته نشود، امكان يافتن زمينه مشترك وجود نداردمي كند كه در صورتي كه اصول 

؛ 10- 8: 19؛ 7-5: 18؛ 48-46: 13. ك.ر(الگوي تكرار شونده لوقا مبني بر آن است كه مخالفت پرخاشگرانه يهوديان نسبت به انجيل ادامه دارد 
28 :23 -28.( 

 .25: 18نگاه كنيد به يادداشت  »طريقت« 

 4 صبح تا 11، از قرن پنجم، اضافه مي كند كه پولس از ساعت Bezae ،Dنسخه قديمي  »س ناممدرسه شخصي طيران« 
شايد اين موضوع از . بعدازظهر تعليم مي داد، يعني هنگامي كه وقت استراحت اكثر اهالي شهر بود و مي توانست از آن ساختمان استفاده كند

عات معمول كار به پيشه خود مشغول بود و سپس در هنگام استراحت به تعليم مي پرداخت پولس در سا. روايات سينه به سينه برگرفته شده باشد
  ).34: 20. ك.ر(

  10-8: 19كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
كوشيد كه شنوندگان را  نمود و مي  وگو مي كرد و با استدالل گفت  پولس به كنيسه رفت و مدت سه ماه در آن شهر با شهامت تمام صحبت مي8 

. كردند آوردند و برعكس، از طريقة الهي نزد مردم بدگويي مي اي از آنان سنگدل بودند و ايمان نمي  اما عده9.  متقاعد سازددر مورد پادشاهي خدا
 اين 10. كرد گيري كرد و شاگردان را به جاي ديگري برد و همه روزه در تاالر سخنراني طيرانس مجلس بحثي برپا مي بنابراين پولس از آنان كناره

  .به مدت دو سال ادامه داشت و نتيجة آن اين شد كه جميع ساكنان استان آسيا اعم از يهودي و يوناني پيام خداوند را شنيدندبرنامه
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  :براي شناسايي طيرانس، چند نظريه مختلف ارائه شده است  
ان سويداس در قرن دهم اين امر را نگاشته است، اما او از منابع معروف در دور. سويداس او را يك سوفسطايي معرفي كرده است .١

 .المعارفي از افراد سياست مدار، اديب و منسوب به كليسا استآثار ادبي او مانند دايره. كالسيك استفاده مي نمود

كه مدرسه خصوصي براي تعليم شريعت موسي را اداره مي كرد، ولي هيچگونه مدرك ) Meyerبنا به گفته (او يك معلم ديني يهود  .٢
 .داردنوشته شده اي درمورد اين منصب وجود ن

آن ساختمان در اصل يك ورزشگاه بود كه بعدها به تاالر سخنراني تبديل شد و صاحب آن طيرانس بود و يا نام آن تاالر از اسم  .٣
 .طيرانس برگرفته شد

 يك پولس مجبور به ترك كنيسه شد و ظاهرأ شمار كساني كه ايمان آوردند بسيار بيشتر از آن بود كه در يك خانه جاي بگيرند، لذا او  
  .اين امر به او اجازه مي داد تا با شهروندان افسس تماس حاصل كند. تاالر سخنراني را اجاره كرد

  ). سال3( پولس تمامي طول مدتي كه در آن استان مانده بود، بيان مي كند 31: 20در  »دو سال «10: 19

به طور ساده، اين بخشي از ذات . غه سخن مي گفتعيسي اغلب با مبال. آشكار صنعت مبالغه است »شنيدند ... تمامي اهل آسيا« 
 .اصطالحات ادبيات شرقي مي باشد

  

- 1: 3. ك.ر(اين نخستين باري نيست كه خدا از معجزات خارق العاده براي تأييد سخنگوي خود و حقيقت وجودش استفاده مي كند  11: 19
خدايي كه . انجام آيين سري در افسس شايع و پيشرفتش غيرقابل كنترل بودخرافات و ). 11-8: 14؛ 12-11: 13؛ 42-40: 9؛ 13، 6: 8؛ 15: 5؛ 10

رحمتش بي حد است، اجازه داد تا قدرت و اقتدار ماوراءطبيعي ساكن در مسيح او، خود را در برابر اين مردمان اسير شيطان از طريق پولس نشان 
  !آه كه رحمت خدا چقدر عظيم است. دهد

  . سربندهايي بودند كه به هنگام كار مي بستنداحتماأل »دستمالها «12: 19

  20-11: 19كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
كه با بدن پولس تماس يافته بود، بندهايي را   به طوري كه مردم دستمالها و پيش12. داد  خدا به دست پولس معجزات بزرگ نشان مي11 
اي از   اما در اين زمان عده13. گشت يافتند و ارواح پليد از آنان خارج مي گذاشتند و آنان از امراض خود شفا مي بردند و بر بدن مريضان مي مي

تو را به عيسايي كه «: گفتند آنان چنين مي. دگرد يهودي در صدد برآمدند، كه با ذكر نام عيسي خداوند ارواح پليد را اخراج نماين جنگيران دوره
 15. بردند  و هفت نفر از پسران شخصي به نام اسكيوا، كه يكي از سران كاهنان بود، اين روش را به كار مي14» .دهم دهد قسم مي پولس بشارت مي

 مردي كه روح پليد داشت، با چنان قدرتي به 16» ايد؟  كارهشناسم و دربارة پولس اطّالع دارم اما شما چه من عيسي را مي«: اما روح پليد پاسخ داد
 اين موضوع به گوش همة ساكنان افسس اعم از يهودي و يوناني 17. آنان حمله كرد كه همه مغلوب شدند و برهنه و زخمي از آن خانه فرار كردند

كه ايمان آورده بودند   عدة زيادي از كساني18. حترام قرار گرفترسيد و همه را به وحشت انداخت و نام عيسي خداوند در ميان ايشان بيشتر مورد ا
 و عدة كثيري از ساحران كتب جادوگري خود را جمع كردند و پيش 19پيش آمدند و اعتراف كردند، كه قبل از آن به جادوگري مشغول بودند 

شد و   به اين ترتيب كالم خداوند منتشر مي20. هزار سكّة نقره بود نجاهكتابها را كه قيمت گذاشتند، معلوم شد كه ارزش آنها برابر پ. مردم سوزانيدند
  .يافت قدرت بيشتري مي
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اين شفاها رأفت و قدرت خدا را نشان مي داد و انجيل و . اشاره به پيش بندهاي كار، چيزي شبيه پيش بند نجاران است »پيش بندها« 
 .خدمات پولس را تأييد مي كرد

متي . ك.ر( خوانده شده اند "ارواح پليد"، )2: 8ل ؛ اعما17: 10لوقا . ك.ر(در اينجا ديوها  »خارج مي گشت ... ارواح پليد« 
: 16در اعمال ). 7: 8؛ 16: 5. ك.ر( نيز مي خواند "ارواح ناپاك"اما لوقا آنها را ). 16، 15، 13، 12: 19؛ اعمال 26: 11؛ 2: 8؛ 21: 7؛ لوقا 45: 12
پولس اغلب از انواع ديوها سخن مي گويد . ويي مترادف هستندتمامي اين عبارات گ.  داده شده است")غيبگويي(روح فالگيري "، به ديو نام 16

با رياستها و "، يا )10: 3. افس (" آسمانيجايهايارباب رياستها و قدرتها در "، )21: 1. افس ("هر رياست و قوت و قدرت و سلطنت"مثل 
اينها مي بايست اشاره اي به برخي از سطوح ). 12: 6. افس (" آسمانيجايهايشرارت در فوجهاي روحاني قدرتها و جهان داران اين ظلمت و با 
ولي چگونه، چرا، كجا و چه كس بودن ايشان همه گمانه زني است زيرا كتاب مقدس، توصيف دقيق و . ارواح شيطاني سازماندهي شده باشد

يطان و پادشاهي ظلمت و مرگ آشكار مي را بر ش) و رسوالن او(كالم خدا به روشني قدرت مسيح . جزئي از قلمرو روحاني را آشكار نمي سازد
  .شناخت او نجات، سالمتي، تماميت، ترميم و سالمتي را به ارمغان مي آورد!  عيسي باالتر از هر نامي است"نام". كند

راج اين متن به روشني نشان مي دهد كه اخ). 19: 11لوقا . ك.ر(جنگيران يهودي در همه جا بودند  »يهودي ...جنگيران  «16- 13: 19
چنانچه اين متن آنقدر اندوهناك . انجام نمي گيرد بلكه بواسطه ارتباط شخصي با عيسي صورت مي پذيرد) نامها(ارواح توسط قواعد جادويي 

 آداب اخراج روح توسط شخصي به نام اليعازر را بازگو مي كند  Antiq. 8.2.5يوسفوس در كتاب ! نبود، متن طنزآلودي محسوب مي گرديد
  .ردهاي سليمان استفاده مي نمايدكه از وِ

عهد جديد اغلب از اين واقعيت روحاني سخن مي گويد ولي ريشه آن و جزئيات سازمان دهي و . اشاره به ديوهاست »ارواح پليد «13: 19
در عهد . ستو گمانه زنيهاي بسيار شده اها  كنجكاوي، ترس و ضروريات خدمت عملي موجب خيال پردازي. فعاليتهايش را شرح نمي دهد

برخي از كتابهاي مفيد دراين . در فهرست عطايا ديده نمي شود اما ضرورت آن واضح و آشكار است) جن گيري(جديد هرگز اخراج ارواح 
 Demns in و   Biblical Demonology) 2(؛ Kouchنوشته  Christian Counseling and the Occult) 1: (مورد عبارتند از

the World Todayه  نوشتUnger 3(؛ (Pricipalities and Powers نوشته Montgomery ؛)4 (Christ and the Powers 
به عنوان . Clinton E. Arnold نوشته Crucial Questions About Spiritual Warfare) 5(؛ و Hendrik Berkhofنوشته 
  . مراجعه كنيد16: 5ديوزدگي در : خاص

براي يك رئيس كهنه . وهشگران امروزي نتوانسته اند اين نام را در هيچيك از نوشته هاي ديگر بيابندپژ »اسكيوا، رئيس كهنه يهود «14: 19
لوقا همين . در آنجا يك كنيسه محلي وجود داشت، اما تنها معبد يهود در اورشليم بود. بودن در افسس، مشكل ساز است) archiereus(يهود 

  .رئيس كهنه و خانواده اش در اورشليم به كار مي بردواژه را بارها در انجيل خود و اعمال براي 
برخي گمان مي كنند كه اين مرد به نوعي با خاندان رئيس كهنه نسبتي داشته يا احتماأل در رأس يكي از بيست و چهار رتبه كهانتي كه   

  ).19-7: 24.  تواI. ك.ر(داود برقرار نمود، بوده است 
 به عنوان اسم قدرتمند براي تسلط بر ارواح، به عوض YHWHد، بسيار حيرت آور است كه از نام اگر اين مرد و پسرانش كاهن بوده ان  

  .سحر و جادو استفاده نمي كردند

اين دو به نوعي .  استepistamai و فعل دوم -gino-skoنخستين فعل  »عيسي را مي شناسم و درباره پولس اطالع دارم «15: 19
اغلب از هر دو فعل استفاده مي شود اما در اين متن آشكارا تمايزي ميان آشنايي اين ديو با عيسي به عنوان در كتاب اعمال . هم معني هستند

  .مسيح و شناخت پولس به عنوان سخنگوي او وجود دارد
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  اعتراف: عنوان خاص
A. از همين ريشه يوناني دو واژه براي اعتراف و اقرار، يعني :homolegeo- و exomologeo-واژه مركبي كه در .  استفاده شده است

 يا "گفتن همان چيز":معني بنيادي واژه مزبور.  ازميان، مي باشد-exسخن و – lego همان، -homoيعقوب به كار رفته تركيبي از 
 . كه به آن افزوده شده، اعالم عمومي را دربرداردexپيشوند .  است"موافقت با"

B. ترجمه هاي انگيسي اين گروه واژه عبارتند از : 

 ستايش .١

 موافقت .٢

 اعالم .٣

 اقرار .۴

 اعتراف .۵

C. فاده به ظاهر مخالف با هم دارداين گروه واژه دو مورد است: 

 )خدا(ستايش  .١

 اقرار گناه .٢

براي تشخيص يك حقيقت بايد هر دو حقيقت را . اينها ممكن است از حس بشري قدوسيت خدا و گناهكاربودن خود ناشي شده باشد  
  .بازشناخت

D. موارد استفاده عهد جديد از گروه واژه مزبور عبارتند از : 

 )17: 7 اعمال ؛7: 14متي . ك.ر(قسم خوردن  .١

 )13: 11. ؛ عبر14: 24؛ اعمال 6: 22؛ لوقا 20: 1يوحنا . ك.ر(معترف شدن يا اقرار نمودن به چيزي  .٢

 ) 9: 15؛ 11: 14. ؛ روم21: 10؛ لوقا 25: 11متي . ك.ر(ستايش كردن  .٣

  ).كاملفعل اخباري مجهول نا( به تكريم عيسي مي پردازد القدس روحلوقا اين رويداد را ثبت مي كند تا نشان دهد چگونه  17: 19

سئوال اينجاست كه آيا ايشان ايمانداران به سحر ). ماضي نقلي يا بعيد(فعل وصفي مجهول كامل »كساني كه ايمان آورده بودند «18: 19
 تحت و جادو بودند يا اين عبارت به ايمان جديد ايشان به انجيل اشاره دارد؟ اين امكان نيز وجود دارد كه نوايمانان به انجيل همچنان در ابتدا

  .40: 2افعال يوناني مورد استفاده براي نجات در : نگاه كنيد به عنوان خاص. تأثير خرافات پيشينشان بودند
پيام اصلي اين .  رخ داد، متقاعد شده باشند16-13امكان دارد پيروان پيشين سحر و جادو، بواسطه آنچه براي جنگيران يهودي در آيات   

 كامأل "نام عيسي"اين مردم يقينأ نسبت به قدرت ). 17آيه . ك.ر( عيسي بود، به سرعت منتشر گرديد نام/واقعه كه نشانگر قدرت شخصيت
  .هشيار گرديدند

 .است) ساده يا استمراري(ك فعل وصفي مياني ناكاملي »پيش آمدند« 

اعتقاد عموم بر آن بود . مديترانه باستان لبريز از سحر و جادو بود »به اعمال خود اعتراف كرده، آنها را فاش مي نمودند« 
نوعي . بدينوسيله آنها فعاليتهاي جادوگري پيشينشان را مردود مي شمردند. كه افشاي قواعد جادوگري هر شخص، آنها را بي اثر مي سازد

آيه . ك.ر(ادوست اين واقعه نشانگر برتري انجيل بر سحر و ج!  وجود داشت"نوشته هاي افسسي"ادبيات جادويي مشهور در جهان باستان به نام 
20.( 
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 اقرار كردن به  .۴

a. 5: 3. ؛ مكا11: 2. ل؛ في9: 10. ؛ روم42: 12؛ 22: 9؛ يوحنا 8: 12؛ لوقا 32: 10متي . ك.ر(ك شخص ي( 

b. ؛ 8: 23اعمال . ك.ر(ك حقيقت يII؛ 13: 11.  قرنI 2: 4 يوحنا( 

 )13: 6.  تيموI؛ 14: 24اعمال . ك.حس مشروعيتي كه به تأييد مذهبي مي انجامد، ر(اعالم عمومي كردن  .۵

a.  ك.ر(بدون اقرار به خطا .I23: 10. ؛ عبر12: 6.  تيمو( 

b.  ؛ 16: 5؛ يعقوب 14: 4. ؛ عبر18: 19؛ اعمال 6: 3متي . ك.ر(همراه با اقرار به خطاI 9: 1 يوحنا( 

 

 

  .9: 8نگاه كنيد به عنوان خاص در  »جادوگري «19: 19
مي تواند اشاره به كتابهاي بزرگ يا تومارهاي كوچك پاپيروس باشد كه بر روي آنها سوگندها و لعنتها نوشته ) bibulous ("كتابها"  
اين مردمان تا چه اندازه خرافاتي بودند و ) 1: ( گزاف ياد شده نشان مي دهدقيمت. را به عنوان طلسم و جادو به خود مي آويختندها  اين. شده بود

  !چگونه انجيل ايشان را آزاد ساخته بود)2(

سوزاندن آنها نشانه . اين كتابها و نسخه هاي خطي روي پوست آهو، بسيار كمياب و قيمتي بودند »در حضور خلق سوزانيدند« 
  !"قدرتها"شان به ايمان به مسيح بود، نه به توبه عمومي آن نوايمانان و اعتراف اي

ارائه خالصه وضعيت توسط لوقا به ما كمك مي كند تا اعمال را به . به پيام انجيل شخصيت داده مي شود و به اختصار بيان مي شود 20: 19
  ).31: 28؛ 20: 19؛ 5: 16؛ 24: 12؛ 31: 9؛ 7: 6. ك.ر(شش بخش تقسيم كنيم 

 
  

19 :21    
NASB »م شدپولس در روح مصم«  
NKJV  »م شدپولس در روج مصم«  
NRSV »پولس در روح تصميم گرفت«  

TEV, NJB  »پولس تصميم گرفت«  
TEV) پولس با هدايت روح تصميم گرفت«  )پانوشت«  

  

  22-21: 19كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
بعد از رفتن به آنجا شهر روم «: او گفت.  پس از اين وقايع پولس تصميم گرفت، كه از مقدونيه و يونان ديدن نمايد و از آنجا به اورشليم برود21 

 پس دو نفر از دستياران خود يعني تيموتاؤس و ارسطوس را به مقدونيه فرستاد و خود او مدت بيشتري در استان آسيا اقامت 22» .ينمرا هم بايد بب
  .نمود
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  :ي گردد به در اينجا بازم"روح"مشخص نيست كه استفاده از واژه . اين تركيبي از قدرت مطلق خدا و اراده آزاد بشريت است  
  ياالقدس روح .١

: 6. ؛ غال18: 12؛ 13: 7؛ 11: 2.  قرنII؛ 18: 16؛ 4: 5؛ 11: 2.  قرنI؛ 16: 8؛ 9: 1. ؛ روم25: 18؛ 16: 17؛ 59: 7. ك.ر(روح انسان  .٢
 ). 23: 4. ؛ فيل18

  . باشد، اين هم نمونه ديگري از هدايت الهي و پاسخ مناسب انساني استالقدس روحاگر منظور 
مطمئنأ اين امكان وجود دارد كه لوقا، تصميم پولس در رفتن . غلب در مقدمه وقايع بعدي روايتش، توضيح مختصري ارائه مي دهدلوقا ا  

، و نه در نتيجه شورشي كه ديميتريوس و صنف نقره سازان افسس به راه انداختند )21، در آيه die(به اورشليم را ناشي از هدايت خدا بداند 
  ).41-23آيات . ك.ر(

در راه رفتن به اسپانيا ديدن كند ) 10: 1؛ روم 15: 9. ك.ر( از كليساي روم )dei(پولس مي خواست  »شهر روم را نيز بايد ببينم« 
او همچنين مي خواست بركت و عطاي . او از آنها انتظار داشت تا او را بشناسند و از كار و خدمت او پشتيباني كنند). 28، 24: 15روم . ك.ر(

 . نيز براي ايشان به ارمغان ببردخود را

همين نام بار . او به عنوان خزانه دار شهر قرنتس معرفي شده است.  به شخصي بدين نام اشاره شده است23: 16. در روم »ارسطوس «22: 19
 .امكان دارد اشاره به همين شخص باشد، اما اين موضوع مشخص نيست.  ديده مي شود20: 4.  تيموIIديگر در 

انجيل با فرّ و جالل منتشر شده بود و بر آن استان تأثير گذاشته عده زيادي ايمان آورده  » در آسيا چندي توقف نمودخود« 
 ).9: 16.  قرنI. ك.ر(بودند 

 

: 27؛ 12، 9، 8، 4: 25؛ 8: 5؛ 6، 1: 1. مز: مثال(اين نام از ديدگاه عهد عتيق . اين اولين نامي بود كه بر مسيحيت نهاده شد »طريقت «23: 19
  .سخن مي گويد) 26-25: 18؛ و نيز احتماأل 22، 14: 24؛ 4: 22؛ 23، 9: 19؛ 2: 9. ك.ر(و از سبك زندگي ايماني ) 34، 23، 7، 5: 37؛ 11

تعدد شهاب سنگي كه شبيه زني با پستانهاي م)2(از بتكده آرتميس يا ) 1(اشاره به تصاوير نقره كوچك  »از نقره ... تصاوير بتكده «24: 19
اين بتكده يكي از عجايب . تصوير يا شمايلي پيدا نكرده اند) معبد(باستانشناسان تمثالهاي نقره زيادي از اين الهه يافته اند اما از خود بتكده . بود

 پا ضخامت 6ع و  پا ارتفا55 ستون بود كه هر يك 177معبد مزبور داراي .  پا داشت340 پا در 100پايه آن مساحتي برابر . هفتگانه جهان بود
  ).Pliny, Nat. Hist. 36:95-97, 179(اين معبد چهار برابر وسيعتر از پارتئون آتن بود . داشتند

  27-23: 19كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
خصي بود به نام ديميتريوس نقره ساز، كه تصاوير  در آنجا ش24.  در اين روزها سر و صداي زيادي دربارة اين طريقه در افسس بلند شد23 
 پس او انجمني مركب از آنان 25. ساخت و به اين وسيله براي صنعتگران شغل خوب و مفيدي فراهم ساخته بود مي) ديانا(اي از بتكدة آرتميس  نقره

 و 26يد كه سعادت زندگي ما وابسته به اين صنعت است دان اي آقايان، مي«: هاي مشابه تشكيل داد و خطاب به ايشان گفت و همچنين صاحبان حرفه
شنويد اين پولس با تبليغات خود نه فقط در شهر ما افسس، بلكه تقريباً در سرتاسر استان آسيا عدة فراواني را به طرف  بينيد و مي  به طوري كه مي

 پس خطر تنها در اين نيست 27. به هيچ وجه خدايان نيستندگويد كه چيزهاي ساخته شده به دست انسان  خود كشيده و منحرف ساخته است و مي
ارزش گردد و طولي نخواهد كشيد كه عظمت خود الهه كه  كه شغل ما از اعتبار بيفتد بلكه اين خطر هم هست كه پرستشگاه الهة ما آرتميس بي

  ».مورد پرستش تمام مردم استان آسيا و سراسر جهان است، از بين برود



316 

اين الهه بيشتر به سيبِل . آرتميسي كه افسسيان مي پرستيدند را نبايد با دياناي معبد تمام خدايان روم يكي دانست »آرتميس« 
)Cybele(مذهبي مربوط به آن داراي نقاط مشترك زيادي با آيينهاي باروري كنعان داشت اعمال . ، الهه مادر نزديك است) نگاه كنيد بهM. 

R. Vincent, Word Studies, vol. 1, p. 271.( 

 ).27، 25آيات . ك.ر(آزار و اذيت آنها اساسي اقتصادي داشت  »شغل خوب« 

در جهان باستان مديترانه اصناف يا . ريشه گرفته است) نيسينتك ("technician"از اين واژه يوناني، واژه انگليسي  »صنعتگران« 
 .پولس هم احتماأل عضو صنف خيمه سازان بوده است. اتحاديه هاي صنعتگران بسيار قدرتمند و معروف بودند

 .اين بيانات، بينشي از موفقيت و نفوذ خدمات پولس در آسيا به ما مي دهد 27- 26: 19

. تث. ك.ر(بازتابي از ديدگاه عهد عتيق از پوچي بت پرستي است  »مي شوند، خدايان نيستنداينهايي كه به دستها ساخته « 
  ).11-3: 10. ؛ ارم17-9: 44. ؛ اش18-15: 135؛ 8- 4: 115. ؛ مز28: 4

هان مديترانه به پرستش ظاهرأ سي و نُه شهر مجزا در ج. متون پرشمار ادبيات يونان قرن اول ميالدي به آرتميس افسسيان اشاره مي نمايند 27: 19
 .باروري اين الهه مادر مي پرداختند

 

بسياري از مردم از طرق مرتبط با معابد بت پرستي . اين آيه نشانگر ارتباط نزديك ميان مذهب و سنتهاي محلي در جهان باستان است 28: 19
  .محلي امرار معاش مي كردند

  41-28: 19كارهاي رسوالن : اي عصر جديدمتن مژده بر
 شهر به هم ريخت و مردم غايوس و 29» .بزرگ است آرتميس افسسيان«: زدند  وقتي آنها اين را شنيدند غضبناك گشتند و فرياد مي28 

خواست كه با    پولس مي30.  بردندكشان به تماشاخانة شهر اَرِستَرخُس را كه از اهالي مقدونيه و از همراهان پولس بودند دستگير كردند و كشان
اي از بزرگان استان آسيا كه با پولس رفاقت داشتند، نزد او فرستاده و اصرار كردند كه   حتّي عده31. رو شود، اما ايمانداران نگذاشتند جمعيت روبه

اي چيز ديگر، زيرا آن جماعت بسيار آشفته بود   دستهگفتند و اي يك چيز مي  در اين ميان دسته32. در تماشاخانه شهر جان خود را به خطر نيندازد
اي گمان بردند اسكندر مسئول است، چون يهوديان او را به جلوي جمعيت   اما عده33. دانستند و اغلب آنان اصالً مقصود جمع شدن خود را نمي

 اما وقتي مردم 34. ود كه در نزد آن جماعت دفاع نمايدپس او با اشارة دست از مردم خواست، كه ساكت باشند و سعي او اين ب. فرستاده بودند
 سرانجام 35» .بزرگ است آرتميس افسسيان«: زدند فهميدند كه اسكندر يهودي است، همه با يك صدا به مدت دو ساعت پشت سرهم فرياد مي

افسس، حافظ پرستشگاه آرتميس بزرگ و حافظ دانند كه شهر ما  اي مردان افسس، همه بدون استثناء مي«: شهردار مردم را ساكت كرد و گفت
 و از آنجا كه اين حقايق غير قابل انكار است صالحتان بر اين است كه آرام باشيد و 36. سنگ مقدسي است كه از آسمان به زمين آمده است

اند و نه نسبت به الهة ما سخن كفرآميز  تبرد زدهايد، نه به معبد ما دس  اين مرداني كه شما به عنوان متّهم به اينجا آورده37. ندانسته كاري نكنيد
توانند در آنجا   پس اگر ديميتريوس و همكارانش ادعايي عليه كسي دارند، در دادگاهها باز است و فرمانداران رومي حاضرند، آنها مي38. اند گفته

 زيرا اين خطر در پيش است 40. ي حل و فصل نمايند اگر مسائل ديگري در پيش است، بايد در يك جلسه رسم39. عليه يكديگر شكايت نمايند
 41» .كه هيچ دليلي براي آن وجود ندارد و هيچ جوابي هم براي توجيه اين شورش نداريم درحالي. خاطر كار امروز متّهم به اخاللگري شويم كه به

  .اين را گفت و حاضران مجلس را مرخّص كرد
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 .اين احتماأل شعار پرستشي آن معبد بوده است.  مي خواندند"بزرگ"ب اين الهه باروري را اغل »بزرگ است آرتميس افسسيان« 

 تا 25گنجايش تماشاخانه مزبور بين . ويرانه هاي اين تماشاخانه بزرگ رومي تا به امروز باقي است »مي كشيدند ... به تماشاخانه «29: 19
 ).متفاوت هستندها  تخمين( هزار نفر بوده است 56

: 4؛ 46، 1: 2؛ 14: 1. ك.ر( براي توصيف اتحاد و شراكت ايمانداران استفاده مي كند "يكدل"لب از عبارت كتاب اعمال اغ »متفقأ« 
: 18؛ 20: 12؛ 57: 7. ك.ر(، ولي در عين حال به اين امر كه چگونه پليدي هم مي تواند متحد شود اشاره مي نمايد )25: 15؛ 6: 8؛ 12: 5؛ 24
 .مقصود از اتحاد است كه امري اساسي و تعيين كننده مي باشد. اتحاد به خودي خود، هدف نيست). 12

.  قرنI. ك.ر(اين نام بسيار رواج داشت و لذا شناسايي دقيق افراد با اين نام، دشوار است ). 4: 20. ك.ر(او اهل دربه بود  »غايوس« 
 ).3 يوحنا III؛ 14: 1

  ).4: 2. ؛ فيل11-10: 4.  كول؛2: 27؛ 4: 20. ك.ر(او از اهالي تسالونيكي بود  »ارسترخس« 

. ك.ر(اما مي گذاشت ساير ايمانداران در برخي تصيمات تأثيرگذار باشند ! پولس مرد بااراده اي بود »شاگردان او را نگذاشتند «30: 19
  )31آيه 

لف از آن استفاده مي  است و در مفاهيم مخت"صاحب منصبان منتخب محلي"اين عبارت به معني  »برخي از بزرگان استان آسيا «31: 19
ظاهرأ آنان نيز به مسيح ايمان . همين عبارت، اصطالح فني ديگري براي صاحب منصبان سياسي محلي است كه لوقا با دقت به كارمي برد. شد

تي مانند اين آيا. لوقا باز هم نشان مي دهد كه مسيحيت تهديدي براي اولياي امور دولت محلي نيستند. آورده يا دستكم دوستان پولس بودند
كليسا بارها و . موجب شده برخي از مفسران چنين برداشت كنند كه كتاب اعمال به منظور قرائت در محاكمه پولس در روم نوشته شده است

  !اي با دولت پيدا نكردبارها درگير كشمكش با يهوديان شد، اما هرگز ناسازگاري

 به جماعتي از مردم 41 و 39، 32: 19در اعمال .  كه براي كليسا استفاده مي شوداست) ekklsia(همان واژه يوناني  »آن جماعت «32: 19
  .شهر اشاره دارد

  . برگزيد"جماعت اسرائيل" براي هفتادكليساي اوليه اين واژه را بخاطر كاربرد آن در ترجمه   

 .ك صحنه غوغا و ازدحام بارز بودي »اكثر نمي دانستند كه براي چه جمع شده اند« 

اين امر . هوديان محلي مي خواستند معلوم شود كه آنها از اين مبشرين دوره گرد جدا هستند، ولي نتيجه معكوس گرفتندي »اسكندر «33 :19
 . خواننده را مردد مي سازد20: 1.  تيموI باشد مشخص نيست، اما 14: 4.  تيموIIكه اسكندر همان فرد مورد اشاره در 

 ).40: 21؛ 33: 19؛ 16: 13؛ 17: 12. ك.ر(ي فرهنگي براي طلب سكوت و اجازه سخن گفتن بود اين شيوه ا »او با اشاره دست« 

لوقا اغلب از اين فعل .  از همين واژه يوناني گرفته شده است كه اشاره به دفاع قانوني دارد"apology"واژه انگليسي  »دفاع« 
 . استفاده مي كند16: 25 و 1: 22و صورت اسمي آن در اعمال ) 24، 2، 1: 26؛ 8: 25؛ 10: 24؛ 32: 19؛ اعمال 14: 21؛ 11: 12لوقا . ك.ر(

 .خشم آن جماعت را نسبت به خدمات پولس نشان مي دهد) 2(رومي است، يا اينكه -نشانگر ضدسامي گري جهان يوناني) 1( 34: 19
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واژه يوناني . با معابد مشهور عمل مي كرد رئيس شهرداري كه به عنوان رابط ميان دولت روم در اين شهرها »مستوفي شهر «35: 19
grammateus هفتاددر ترجمه ). 9: 23؛ 12: 6؛ 5: 4. ك.ر( است كه اكثر اوقات در اعمال براي كاتبان يهود مورد استفاده قرار مي گيرد 

 ).5: 20. تث. ك.ر(ست و نيز به سروران يهود ا) 6: 5. خرو. ك.ر(اشاره به رهبران مصر بود كه به مسئولين باالتر از خود 

) ، نگهبان معبدneo-kos ("فراش معبد"واژه اي كه حافظ ترجمه شده در اصل  »است ...افسس، حافظ پرستشگاه  ... شهر« 
 .اين عنوان قابل احترام بود هرچند در اصل به پست ترين خدمه معبد مربوط مي گشت. است

براي آيين پرستش باروري، .  به شكل يك زن با پستانهاي زياد بودظاهرأ شهاب سنگي »كه از مشتري نازل شد ... آن صنمي« 
 "آسمان"آن را ها   است كه دربرخي ترجمه" نازل شد)Zeus ،dios(از مشتري "در اصل همين. اين يك بت ايده آل محسوب مي شد

  .اندبرگردانيده

  ).40آيه . ك.ر( گرفت شورش مزبور هيچ اساس درستي نداشت بنابراين مشمول تنبيه رومي قرار 37: 19

اين دو آيه . مي توانند از مجراي مناسب كه براي طرح شكايت تدارك ديده شده است، پيش بروند »ادعايي بر كسي دارند «39- 38: 19
  .دو جمله شرطي نوع اول هستند

دند و آنهايي كه اداره شان به مجلس شدر آن دوران دو نوع استان رومي وجود داشت،آنهايي كه توسط امپراتور اداره مي »داوران «38: 19
  :استانهاي رومي توسط مراجع زير اداره مي شدند.). م. قActs of Settlement ،27آگوستوس، (سنا سپرده شده بود 

 استانهاي سناتوري توسط فرمانداران و كنسولها  .١

 استانهاي سلطنتي توسط نماينده تام االختيار كشوري .٢

 )praefectus(كل دار، توسط صاحب منصب با مسئوليت محدود ساير استانهايي زيردستتر و مش .٣

 شهرهاي آزاد توسط رهبران محلي، اما تحت نظر رهنمودهاي روم .۴

 ايالتهاي زيردست مانند فلسطين توسط رهبران محلي، اما با محدوديتها و ممنوعيتها .۵

  :  سه بار اشاره شده است"مستوفي ها"ين به ا.  داشت"فرماندار/مستوفي"افسس يك استان سناتوري بود و به همين جهت يك 
 12، 8-7: 13سرجيوس پولس، قبرس، اعمال  .١

 12: 18غاليون، اخائيه، اعمال  .٢

 38: 19بي نام، افسس، اعمال  .٣

همين واژه براي جمع .  است كه توسط اياالت يوناني به معني شوراي شهر به كار مي رفتekklesiaاين واژه  »جلسه رسمي «39-40: 19
  .عبري بود) Qahal ("جماعت" برگردان واژه هفتاد به كار مي رفت زيرا در ترجمه كليسايي

  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما         كتاب حاضر،  يك تفسير 

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . داردفرارويش است گام بر
  

اينها .         پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيد
  .ائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كنندهبه عنوان برانگيزنده فكر ار
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  را توجيه مستدل براي 6-2آيا بايد آيات  .١

 تعميد دوباره برخي از ايمانداران برشمرد  )أ 

 دست نهادن براي دريافت بركت متعاقب سخن گفتن به زبانها دانست؟  )ب 

 )6آيه (نبوت كردن را تعريف كنيد  .٢

 ن دوازده شاگرد يحياي تعميد دهنده را به ثبت مي رساند؟چرا اعمال برخورد پولس با آپولس و اي .٣

 منفي شما چيست؟/ براي كليسا در تمام اعصار و فرهنگها يك معيار است؟ دليل پاسخ مثبت12-11آيا آيات  .۴

 چرا جن گيري و اخراج ارواح پليد در فهرستهاي عطاياي روحاني نيامده است؟ .۵

 تري در باره موضوع باال داده نشده است؟چرا به ايمانداران اطالعات كتاب مقدسي بيش .۶

 )17 آيه. ك.ر(هدف از اين رويدادهاي معجزه آسا چه بود؟  .٧
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  20كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
سفر پولس به 

   و يونانمقدونيه
ديدار از آخرين   يونانسفر به 

  يونان
پولس افسس را ترك   ائيهو اخسفر به مقدونيه 

كند مي  

20 :1-6  20 :1-6  20 :1-6  20 :1-6  20 :1-6  
آخرين بازديد 

   از تروآسپولس
بازگشت پولس به   خدمت در ترآوس

: 21-7: 20(فلسطين 
14(  

پولس از ديدار آخرين 
  ترآوس

زنده كرده : ترآوس
مردي مرده توسط 

  پولس
20 :7-12  20 :7-12  20 :7-12  20 :7-12  20 :7-12  

سفر دريايي از 
  تروآس به ميليتس

  از تروآس به ميليتس  از تروآس به ميليتس     ميليتسبهاز تروآس 

20 :13 -16  20 :13 -16  20 :13 -16  20 :13 -16  20 :13 -16  
 پولس با سخن

كليساي رهبران 
  افسس

 پند و تشويق رهبران
  كليساي افسس

خداحافظي سخنراني   
كليساي پولس با رهبران 

  افسس

ظي با رهبران خداحاف
  افسسكليساي 

20 :17 -24  
  
  
  

20 :25 -35  
  
  
  
  

20 :36 -38  

  )الف(18- 17: 20  38- 17: 20
  24-)الف(18: 20
20 :25 -35  
  
  
  
  
  
  

20 :36 -38  

20 :17 -24  
  
  
  

20 :25 -31  
  
  

20 :32 -35  
  

20 :35 -38  

  )الف(18- 17: 20
  21-)ب(18: 20
20 :22 -24  
  

20 :25 -27  
20 :28  
20 :29 -32  
  

20 :33 -35  
20 :36 -38  

  
  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 

  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 

نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . ، گام برداريمپيشارويمان قرار دارد
  .بيندازيدمقدس  كتاب

. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد
هر پاراگراف يك و تنها . ف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشدپاراگرا

  .يك موضوع اصلي دارد
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 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4

  
  6- 1بينشهاي مضموني آيات 

 . گيج كننده از خدمات پولس در مقدونيه و يونان در سومين سفر بشارتي اش استاين قسمت، خالصه اي بسيار كوتاه و تا حدودي  )أ 

 . قرنتيان استII و Iبهترين روش براي درك خدمات پولس در اين ناحيه، مراجعه به رساالت وي خصوصأ   )ب 

 موجب سردرگمي خواننده لوقا مي كوشد تا شرح جزئيات سفر پولس را با مشخصات زماني و نام مكانها ارائه دهد، ولي اجمال زياد  )ج 
 .مي شود

  مطالعه عبارات و واژگان

  

منظور اين نيست كه بخاطر شورشي كه ديميتريوس آغاز كرد، پولس افسس را . عبارتي مبهم است »بعد از تمام شدن اين هنگامه «1: 20
 آنجا را بخاطر شورش ترك نكرد بلكه به ، پولس)26: 19. ك.ر(همچنانكه سخنان ديميتريوس به روشني نشان مي دهد . بي درنگ ترك نمود

  .دليل آنكه كار بشارتي اش به پايان رسيده بود

براي پولس هم بشارت دادن اهميت داشت و هم شاگردسازي  »پولس به دنبال شاگردان فرستاد و پس از تشويق آنان« 
، اما سپس عضو خانواده اي مي شود كه نسبت به آن تعهد هرچند هر فرد ابتدا به تنهايي انجيل را مي پذيرد). 20-18: 28؛ متي 2آيه . ك.ر(

 !هدف ايمانداران محلي، تشكيل يك كليسا است). 7: 12.  قرنI. ك.ر(خدمت دارد 

شهرهاي مقدوني يعني فيليپي، تسالونيكي و ) 2(يا ) 19: 15. روم. ك.ر(اليريكوم ) 1(احتماأل اشاره به  »در آن نواحي مي گشت «2: 20
 .بيريه، است

پولس خدمات . عمدتأ اشاره به شهر قرنتس است). 21: 19. ك.ر(يعني استان رومي اخائيه ) Hellas(ونان ي »به يونان رسيد« 
 9-5: 16.  قرنIاو نگران كليسا در قرنتس بود، چنانكه . در طول همين مدت، رساله به روميان را نوشت. گسترده اي در اين منطقه انجام داده بود

 . به روشني نشان مي دهد13-12: 2.  قرنIIو 

  6-1: 20 كارهاي رسوالن: متن مژده براي عصر جديد
 او در آن نواحي 2. كه سر و صداها خوابيد، پولس به دنبال شاگردان فرستاد و پس از تشويق آنان خداحافظي كرد و عازم مقدونيه شد  همين1 
كه خواست   پس از سه ماه اقامت در آنجا، هنگامي3. داد و به اين ترتيب به يونان رسيد جا با سخنان خود به شاگردان دلگرمي مي گشت و همه مي

 همراهان او عبارت بودند از سوپاترس 4. بنابراين او تصميم گرفت از راه مقدونيه بازگردد. با كشتي به سوريه برود، يهوديان عليه او توطئه چيدند
 اينها زودتر از 5.  بودنداي و تيموتاؤس و تيخيكاس و تروفيمس كه از اهالي استان آسيا اي و اَرِستَرخُس و سكندس تسالونيكي و غايوس دربه بيريه

 خود ما پس از روزهاي عيد فطير از فيليپي سوار كشتي شديم و پنج روز بعد در بندر تروآس به 6. ما رفتند و در شهر تروآس در انتظار ما ماندند
  .آنان رسيديم و يك هفته در آنجا مانديم
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در اين برهه از زمان به نظرش . او اغلب بخاطر شرايط ناچار به تغيير آنها مي شد. هاي پولس براي سفر استاين آيه مربوط به نقشه 3: 20
 .امه دادغيرعاقالنه بود كه به كشتي زيارتي كه به سمت اورشليم حركت مي كرد سوار شود، پس از راه زميني به مسافرتش اد

احتمال دارد نقشه او سفر با كشتي زيارتي بود كه  »برود، يهوديان عليه او توطئه چيدند ... هنگامي كه خواست با كشتي« 
 .در همه بنادر سر راه زائران يهودي را براي اعياد به اورشليم مي برد

حتماأل كساني از كليساهاي مختلف اينان ا »سوپاترس، ارسترخس، سكُندس، غايوس، تيموتائوس، تيخيكاس، تروفيمس« 
). 9-8.  قرنII؛ 3-1: 16.  قرنI. ك.ر(بودند كه براي حمل هديه نقدي خاص پولس، اعزام شدند كه وي را تا كليساي اورشليم همراهي كنند 

به تيخيكاس . اره شده است اش10: 4.  و كول2: 27؛ 29: 19به ارسترخس در اعمال .  باشد21: 16. امكان دارد سوپاترس همان سوسيپاترس روم
 قرنتيان كه من نوشته ام برگرفته شده Iمتن زير از تفسير .  اشاره شده است12: 3 و تيطس 12: 4.  تيموII؛ 8-7: 4. ؛ كول22-21: 6. در افس
  :است

 كار رفته، و  واژه اي است كه در پاپيروسهاي يوناني در مصر به عنوان هديه نقدي براي منظوري مذهبي بهLogia »جمع آوري«
 .Moulton, Milligan, The Vocabulary of the Greek Testament, p. ك.ر(ارتباطي به ماليات معمول نداشته است 

پولس توجه به فقرا . نعلوم نيست كه در اين متن، اشاره به هديه معمول است، يا منظور هديه فوق العاده اي براي كليسا مي باشد). 377
جمع آوري اين هديه مخصوص .  داشت، آغاز كرد10: 6؛ 10: 2. بتي كه با يعقوب، پطرس، يوحنا و برنابا در غالدر يهوديه را از صح

به اين هديه در چند كتاب عهد جديد . 30-27: 11از كليساي اطاكيه شروع شد كه پولس و برنابا در آن مشغول خدمت بودند، اعمال 
اين كار به منزله تالشي براي صحه گذاشتن بر روابط ميان كليساي ). 1: 16. قرنI؛ 9-8. قرنII؛ 26: 15. روم. ك.ر(اشاره شده است 

  .مادر عبراني و كليساهاي غيريهودي بود
  :پولس اين شراكت يكباره را به نامهاي مختلف خوانده است

 17: 24صدقه، اعمال  .١

 13: 9؛ 4: 8.  قرنII؛ 27، 26: 15. اعانه، روم/ذكات .٢

 27: 15. اداي دين، روم .٣

  "12: 9.  قرنII؛ 27: 15. خدمت، روم .۴

بسيار عجيب است كه لوقا هرگز به نام .  چنين به نظر مي رسد كه شايد تيطس نيز يكي از نمايندگان كليسا بوده است16، 6: 8.  قرنIIاز   
ته نفسي مانع از آوردن اسم وي فرضيه ارائه شده آن است كه تيطس برادر لوقا بوده و فروتني و شكس. تيطس در كتاب اعمال اشاره نمي كند

سندي از اُريجِن در ( باشد كه بسيار مي پندارند لوقا بوده است 16: 8 قرنتيان IIهمين امر مي تواند توضيحي براي برادر بي نام در . شده است
Eusebius’ His. Eccl. 6.25.6;, A.T.Robertson’s, Word Pictures in the New Testament, p. 245.(  

  F.F. Bruce در كتاب Paul: Apostle of the Heart Set Freeتوضيحي درباره برادر بودن تيطس و لوقا مي دهد ،:  
 .W. M. ك.تعبيري درباره سكوت لوقا درمورد تيطس كه نايب مورد اعتماد پولس بود، اين است كه او برادر لوقا بوده ؛ ر"  

Ramsay, St. Paul the Tranveller and the Roman Citizen (London, 1895), p. 390; Luke the Physician 
and Other Studies (London, 1908), pp. 17 f.Y A. Souter, ‘A Suggested Relationship between Titus and 

Luke’, Expository Times 18 (1906-7), p. 285 و نيز “The Relationship between Titus and Luke”, ibid.,pp. 

335f. .  مورد نظر در "برادر"ولي اگر اين رابطه محفوظ باشد، آنگاه امكان اينكه لوقا II حذف ) 320. ص. ك.ر( به بعد باشد 18: 8 قرنتيان
 همراه تيطس اين بود كه وي تضميني مستقل در دقت عمل رسانيدن اعانات باشد و در "برادر"مي گردد زيرا هدف پولس از فرستادن آن 
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هيچگونه محاسبه بهتري براي پروردن ترديدهاي كنوني . دان به رابطه برادري آن دو پي مي بردند، اين هدف باطل مي گرديدصورتي كه منتق
  ).5، پانوشت شماره 339صفحه  (".وجود ندارد

بخشهايي كه ضمير ). 16اعمال . ك.ر(لوقا ديگربار شاهد عيني وقايع است، پس از وقفه اي كه از توقفش در فيليپي بوجود آمد  »ما «5: 20
  .ب1: 28-1: 27 و 18-1: 21؛ 15-5: 20؛ 17-10: 16:  در آنها به كار رفته عبارتند از"ما"

زمينه يهودي پولس ). 13. خرو. ك.ر(اين عيد هفت روزه در ميانه ماه آوريل همراه بود با عيد يك روزه فصح  »روزهاي عيد فطير «6: 20
ما چيزي درباره يهوديان يا كنيسه فيليپي نمي دانيم، به همين ترتيب پولس نيز به منظور به ثبت . گذار بودبر شيوه نگرش وي به تقويم، تأثير

احتماأل به اين موضوع فقط به دليل نقشه پولس براي رسيدن به ). 23-19: 9.  قرنI. ك.ر(رسانيدن چيزي نبود كه اين عيد را نگاه مي داشت 
 ).16: 20. ك.ر(شده است اورشليم در عيد پنتيكاست، اشاره 

نشانگر روند جلسات كليساي اوليه در روزهاي يكشنبه است  »در اول هفته چون شاگردان به جهت شكستن نان جمع شدند «7: 20
عيسي شخصأ . است)  اصطالح عهد جديد براي شام خداوند"شكستن نان"(و شام يادبود ) 11آيه (كه همراه با شراكت گروهي در غذا خوردن 

  ).2: 16.  قرنI؛ 36: 24؛ لوقا 1: 21؛ 26، 19: 20يوحنا . ك.ر(قه عبادت يكشنبه را در ظهورهاي پس از قيامش برقرار كرد ساب
بيان مي دارد كه لوقا به زمانبندي ) 384 نوشته نيومن و نيدا، صفحه  The Acts of the Aostles(كمك ترجمه سري كتابهاي   

 "روز اول هفته"، اما ترجمه هاي ديگر كه مي گويند )TEVترجمه . ك.ر( نظر، شنبه شب بوده است يهوديان اشاره مي كند و زمان مورد
 استفاده مي كند كه "روز اول هفته" از عبارت 2: 16.  قرنIپولس فقط در . اين تنها مورد استفاده اين عبارت در كتاب اعمال است. دقيقتر هستند

  .تلويحأ به معني روز يكشنبه است

 ).31، 2آيات . ك.ر(پولس در نظر داشت كه تا جاي ممكن به ايشان تعليم دهد و تشويقشان كند  »طول كشيد ... وسخن ا« 

 .، از غروب آفتاب شروع مي كردند در حاليكه روز روميان از نصفه شب آغاز مي شد1.هوديان روز را بخاطر پيدي »تا نصفه شب« 

به نظر مي رسد كه لوقا مي . ر آن محيط حتمأ گرم، شلوغ، و حتي دودآلود بوده استجو موجود د »چراغهاي زيادي روشن بود «8: 20
 .كوشد تا به خواب رفتن افتيخس را توجيه كند

 استفاده شده كه به يك بچه اشاره مي 12واژه متفاوتي در آيه . واژه به كار رفته در اينجا به مردي در اوان زندگي اشاره دارد »جواني «9: 20
 .يخس يك جوان بالغ بودافت. كند

  12-7: 20كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
شنبه وقتي ما براي پاره كردن و خوردن نان دور هم جمع شديم، پولس به علّت آنكه روز بعد عازم سفر بود، به تفصيل براي آنان  در شب يك7 

 جواني به نام 9. اي كه ما در آن جمع شده بوديم، چراغهاي زيادي روشن بود  در باال خانه8. صحبت كرد و تا نصف شب به سخنان خود ادامه داد
كرد رفته رفته خوابش گرفت، باالخره خواب كامالً بر او غالب شد و از طبقة  طور كه پولس صحبت مي  پنجره نشسته بود و همينافتيخس جلوي

ناراحت «:  پولس پايين رفت و خود را روي او انداخت و او را در آغوش گرفت و به آنان گفت10. سوم به زير افتاد و وقتي او را برداشتند مرده بود
وگوهاي بسيار كه تا سپيدة صبح به طول  و پس از گفت.  پس پولس دوباره باال رفت و نان را پاره كرد و خورد11» .او هنوز زنده استنباشيد، 

  . و آنان آن جوان را زنده به خانه بردند و خاطر همه از اين بابت كامالً راحت شد12. انجاميد پولس شهر را ترك كرد
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اين فعل وصفي حال مجهول، همزمان  »خواب سنگين او را در ربود و چون پولس كالم را طول مي داد ... افتيخس« 
 !نشانگر گواه كتاب مقدسي بر موعظه هاي طوالني و شنوندگان خواب آلود است

 .12نگاه كنيد به آيه ! ظاهرأ او مرده بود »او را مرده برداشتند« 

رفتار پولس بسيار شبيه ايليا و اليشع در عهد عتيق است كه مرده را به  »خود را روي او انداخت و او را در آغوش گرفت «10: 20
او به حاضران مي گفت، ناراحت نباشند اما احساس مي كنم كه يقينأ پولس از ). 34: 4.  پادII؛ 21: 17 پاد I. ك.ر(همين شيوه زنده كردند 
 !واسطه اين واقعه مضطرب شده بودلحاظ منطقي خودش ب

 .فعل امري حال با پيشوند منفي است كه معموأل به معني توقف در عملي است كه در حال انجام مي باشد »ناراحت نباشيد« 

احتماأل ). 3آيه . ك.ر(بخاطر توطئه اي كه عليه جان پولس كشيده شده بود، او به ناچار برنامه سفردريايي اش را تغيير داد  »كشتي «13: 20
تمامي . او زميني از راه تروآس به آسوس رفت، و از آنجا كشتي او را سوار كرد. پولس مي خواست از ساير مسافران كشتي اطالع حاصل كند

  . مورد اشاره قرار گرفتند، از قبل در اين كشتي بودند4كساني كه در آيه 

به بعد محسوب مي ) غرب تركيه(اين بزرگترين جزيره از بندر آسياي صغير . شهر اصلي جزيره لسبوس »به بندر ميليتس آمديم «14: 20
  .گرديد

بخشهاي همراه (او از اصطالحات فني كشتيراني زيادي در اين رويدادها . اطالعات لوقا درباره كشتيراني بسيار شگفت انگيز است 15-16: 20
او آشكارا مردي تحصيل كرده، با .  در طول سفرهاي دريايي بوده اند"ما" چند بخش با ضمير. در كتاب اعمال استفاده مي كند) "ما"با ضمير

  .سابقه زياد مسافرت دريايي بود

  .جزيره ديگري در درياي اژه، كه جزيره اي دراز و باريك در نزديكي بندر بود »خيوس «15: 20

 .جزيره ديگري در آنسوي ساحل غربي آسياي صغير، در نزديكي افسس »ساموس« 

پولس در اينجا . اين جزيره روزگاري يك شهر بندري بزرگ و مهم در جنوب ساحل افسس در دهانه رودخانه مياندر بود »ميليتس« 
 . مايل فاصله داشت30پياده شد و كساني را به دنبال رهبران كليساي افسس فرستاد كه حدودأ تا آنجا 

ويي تلويحأ بدين معناست كه پولس نظارتي ارادي بر آن كشتي گ »پولس تصميم گرفته بود، كه از كنار افسس عبور نمايد «16: 20
آنها كشتي اي گرفته بودند كه در افسس توقف ) 2(آنها يك كشتي را براي خود اجير كرده بودند يا ) 1(اگر چنين بوده، پس يا . داشته است
 .نمي كرد

  16-13: 20ارهاي رسوالن ك: متن مژده براي عصر جديد
 ما قبل از ديگران به طرف كشتي رفتيم، و به طوري كه، پولس قبالً قرار گذاشته بود به سوي اَسس حركت كرديم تا در آنجا پولس را سوار 13
وديم و به بندر ميليتس  وقتي پولس در اَسس به ما ملحق شد، او را سوار كشتي نم14. زيرا او قصد داشت كه از راه خشكي به آنجا برود. كنيم

فرداي آن روز وارد بندر ميليتس شديم، .  روز بعد از دريا به مقابل جزيرة خيوس رسيديم و در روز دوم از آنجا به جزيره ساموس رفتيم15. آمديم
ا او اشتياق بسيار داشت كه در  زيرا پولس تصميم گرفته بود، كه از كنار افسس عبور نمايد تا از اتالف وقت در استان آسيا جلوگيري شود زير16

 .صورت امكان قبل از روز پنتيكاست در اورشليم باشد



325 

 . به عيد فصح نرسيد3طر آيه پولس بخا. عيد يهود، كه پنجاه روز پس از فصح جشن مي گرفتند »پنتيكاست« 

 .، كه آرزويي را بيان مي دارد) همراه با صيغه آرزوei(جمله شرطي از نوع چهارم  »اگر« 

  
  16: 21-17: 20بينشهايي از روي مضمون اعمال 

 ).33آيه . ك.ر(عنصري از دفاع شخصي در اين متن وجود دارد، گويي كساني همچنان به شخص پولس حمله مي كردند   )أ 

 به بعد مخاطبين او يهوديان 66: 13در اعمال . نها نمونه در كتاب اعمال است كه در آن، پولس براي ايمانداران موعظه مي كنداين ت  )ب 
 . به بعد خطابش به يونانيان ملحد يا بت پرست است22: 17 به بعد و 15: 14هستند، در 

واژگان بي همتاي پولس به سهولت در اين خطابه خداحافظي . رداين پيام، چنانكه انتظار مي رود، بسيار به رساالت پولس شباهت دا  )ج 
 .منعكس مي گردد

  

  .بندري واقع در حدود سي مايلي جنوب افسس »ميليتس «17: 20

 در ”Presbyterian“ يا "Presbyter" است كه واژگان presbuterosدر اصل مشايخ از واژه يوناني  »كشيشان/رهبران« 
) episcopoi ("اسقفان"و ) presbuteroi ("مشايخ"، واژگان 7، 5: 1 و تيطس 28، 17: 20بخاطر اعمال .  گيردزبان انگليسي از آن ريشه مي

 داراي زمينه يوناني رتبه "ناظر" يا "اسقف"و ) رهبران قبايل يهود( داراي زمينه يهودي "شيخ"واژه .  مترادف تلقي مي شوند"شبان"با واژه 
  .اداري هستند/شهري سياسي

.  تيموIدر ). 1: 1. فيل. ك.ر(اب عهد جديد فقط به دو گروه از رهبران كليساي محلي اشاره شده است يعني به شبانان و شماسان در كت  
  ).1: 16. روم. ك.ر(نيز مي گردد ) شماسان زن(ها   شايد بتوان سه گروه را يافت كه شامل نقش بيوه زنان و شماسه3

؛ 23: 14؛ 30: 11. ك.ر(رت جمع آمده است و لذا احتماأل به رهبران كليساهاي خانگي اشاره دارد توجه داشته باشيد كه اين واژه به صو  
  ).1: 5.  پطرI؛ 14: 5؛ يعقوب 5: 1؛ تيطس 19، 17: 5.  تيموI؛ 18: 21؛ 4: 16؛ 22-23، 6، 4، 2: 15

اما دليل استفاده از آن برگردان واژه عبري ). 39: 19. ك.ر(كه براي شوراي شهر به كار مي رفت ) ekklesia(واژه يوناني  »كليسا« 
)qahal ( كليساي اوليه اين نام را براي توصيف بدن جديد ايمانداران برگزيد زيرا ايشان را در .  بود"جماعت اسرائيل" براي هفتاددر ترجمه

عده عهد عتيق مي نگريست زيرا عيساي ناصري، كليساي عهد جديد خود را به عنوان تحقق واقعي و. رده قوم خدا در عهد عتيق قرار مي داد
 .ماشيح حقيقي بود

  الف18-17: 20كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
  : وقتي آنها رسيدند به آنان گفت18.  پولس از ميليتس پيامي به افسس فرستاد و رهبران كليسا را فراخواند17 

  24-ب18: 20كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 يعني با كمال تواضع و با 19. دانيد كه از اولين روزي كه من به استان آسيا پا گذاشتم، در تمام اوقاتي كه با شما بودم چگونه رفتار نمودم شما مي«

دانيد كه من براي   شما مي20. مت كردمآمد، مانند يك غالم خداوند را خد هاي يهوديان براي من پيش مي اشكها و زحماتي كه به وسيلة دسيسه
 من به يهوديان و يونانيان 21. هايتان تعليم دادم من پيام را به شما رساندم و شما را پيش مردم، در خانه. خير و صالح شما از هيچ چيز مضايقه نكردم

  القدس  اكنون در بندگي روح22.  عيسي ايمان داشته باشنداخطار كردم كه آنها بايد از گناهان خود توبه كنند و به خدا روي آورند و به خداوند ما
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اين واقعيت كه پولس با . رفتار و گفتار پولس مويد ارتباط او با مسيح است »با شما بودم ... در تمام اوقات ... شما مي دانيد «18: 20
  . بيان مي كند، نشانگر حضور منتقدان است19-18قدرت در آيات 

اين عبارت فهرستي از خصايص مسيحي را به دنبال دارد كه بوجود آورنده  »خداوند را خدمت كردم ...  تواضعبا كمال «19: 20
جايي ) Stoics( يك خصيصه مسيحي بي مانند است كه در فهرست خصوصيات اخالقي يونان "تواضع"). 3-2: 4. افس. ك.ر(اتحاد است 

پولس چند بار از واژه تواضع استفاده مي . با اين عبارت توصيف شده اند) 29: 11متي . ك.ر(و هم عيسي ) 3: 12. اعد. ك.ر(هم موسي . نداشت
  ).12: 3؛ 23، 18: 2. ؛ كول3: 2. ؛ فيل2: 4. افس. ك.ر(كند 

- 7: 4.  قرنIIپولس فهرستي از مسائل جسمي و احساسي كه با آن به عنوان رسول امتها با آن مواجه بود در  »با اشكها و زحمات« 
 !براي خدمت كردن بايد بهايي پرداخت كرد.  ارائه مي دهد28-24: 11؛ 10-3: 6؛ 12

، 5، 4، 2: 14؛ 50، 45: 13؛ 24: 9. ك.ر(در كتاب اعمال آمده است ها  چند نمونه از اين دسيسه »به وسيله دسيسه هاي يهوديان« 
 .)19- 18، 9-5: 24؛ 30، 27، 12: 23؛ 27: 21؛ 3: 20؛ 12: 18؛ 13، 5: 17؛ 19

براي تصادم بادبانها هنگامي ) ، يك وجه ماضي وصفي مياني نامعين27: 20. ك.ر(اين يك اصطالح دريانوردي بود  »دريغ نداشتم «20: 20
 .كه كشتي به دماغه بندر نزديك مي شد

 ارائه پيام متفاوت است اغلب اوقات طرز. براي هر دو گروه يك پيام وجود دارد »شهادت مي دادم ... به يهوديان و يونانيان «21: 20
پولس ارائه اول انجيل به يهوديان را سرلوحه .  نشان مي دهد)kerygma(ولي مفهوم آن يكي است، همچنانكه موعظه هاي كتاب اعمال 

 ).24، 18: 1.  قرنI؛ 16: 1. روم. ك.ر(خدماتش قرار داده بود 

) واژه عبري(، و به دنبال آن تغيير رفتار ) واژه يوناني(ر فكر توبه تغيي »توبه به سوي خدا و ايمان به خداوند ما عيسي مسيح« 
، 16: 3؛ اعمال 15: 1مرقس . ك.ر(اقتضاي دوم، ايمان به خداوند ما عيسي مسيح است . توبه يكي از دستكم دو مقتضيات نجات است. است

. هر دو ضروري هستند. مي باشد) ي و كفاره او بجاي مارويگردانيدن به سوي عيس(و يكي مثبت ) رويگردانيدن از نفس و گناه(يكي منفي ). 19
يقينأ توبه و ايمان اوليه و سپس توبه و ايمان مداوم جاي خود را دارند، اما . به عقيده من در كتاب عهد جديد ضروريات ديگري نيز وجود دارد

  .اطاعت و پايداري نيز جزء ضروريات نجات هستند
 حذف شده است، "مسيح"عنوان ) B) Vaticanusدر نسخه .  وجود دارد"خداوند ما عيسي مسيح"د اختالفاتي در متون يوناني در مور  

 UBS4متن يوناني . مانند اكثر اختالفات ديگر، اين تفاوتها مفهوم متن را عوض نمي كنند.  حضور داردC و A، آلف، P74ولي در نسخه هاي 
ليلي وجود ندارد كه كاتبان چيزي را حذف كنند، اما شواهدي وجود دارد كه آنان براي  است زيرا د"تقريبأ مسلم"بر آن است كه متن كوتاهتر 

  .قرار دادن عبارت كامل، عبارتها را گسترده تر مي نوشتند

اينكه چگونه آن را بپذيرند، : پولس هر چيزي را در ارتباط با انجيل به آنها آموخت »چيزي را از آنچه براي شما مفيد باشد «20: 20
  .نه زندگي كنند، چگونه از آن دفاع كنند، چگونه در آن ترقي كنندچگو

سازد، كه  القدس در هر شهر به طور آشكار مرا مطّلع مي جز اينكه روح23.دانمدر راه اورشليم هستم و از آنچه به سرم خواهد آمد چيزي نمي
تنها آرزوي من اين است كه . ش ندارد كه نگران جان خود باشمقدر ارز  اما ادامة زندگي براي من آن24. ها در انتظار من است ها و سختي حبس

  .مأموريت خود را انجام دهم و خدمتي را كه عيسي خداوند به من سپرده بود، يعني اعالم مژدة فيض خدا به پايان برسانم
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احتماأل به معني آن است كه پولس نه تنها در جلسات گروهي عمومي بزرگ  »خانه به خانه شما را اخبار و تعليم مي نمودند« 
نكته اينجاست كه آنها كامأل مي دانستند پولس . نيز تعليم مي داد) يا احتماأل كليساهاي خانگي(، بلكه در خانه هاي افراد )نه جلسات سرّي(

  .چگونه در ميانشان عمل كرده و چه گفته است
  .اين روش او براي دفع انتقاد بود. پولس حتمأ توسط برخي از گروههاي محلي مورد حمله قرار مي گرفت  

  
20 :22    

NASV »در روح بسته شده«  
NKJV  »در روح بسته شده«  
NRSV »س القد اسير روح«  

TEV »القدس در بندگي روح«  
NJB  »القدس در اسارت روح«  

  
: 7؛ 19: 4.  قرنI؛ 23: 20؛ 21: 19؛ 21: 18. ك.ر(اين نشانگر حس هدايت الهي پولس مي باشد . ك وجه وصفي مجهول كامل استي  

  . اشاره شده است23 در آيه القدس روحبه .  مراجعه كنيد21: 19به يادداشت ). 7: 16؛ 40

احتماأل انبياي متفاوت  » در هر شهر شهادت داده، مي گويد كه بندها و زحمات برايم مهيا استالقدس روحجز اينكه  «23: 20
اغلب اوقات خدا آنچه را كه به نظر منفي مي ). 12-10، 4: 21؛ 16: 9اعمال . ك.ر( بر آن داشته بود كه به پولس هشدار دهند القدس روحرا 

پولس تا جايي كه باور داشت سختيهايي كه با آن ). 11-8: 55. اش. ك.ر(د و مثبت سر راه ما مي فرستد و به كار مي برد آيد، به روشهاي هدفمن
  .مواجه مي شود، در خدمت اهداف خداست، از اين دشواريهاي شخصي واهمه اي نداشت

مسيحيان جهان بيني متفاوتي .  سقوط كرده استاين طرز فكر بر خالف طرز تفكر خودمحور بشر »جان خود را عزيز نمي دارم «24: 20
 I؛ 20: 2. ؛ غال15- 14: 5. قرنII؛ 6. روم. ك.ر(و نسبت به گناه مرده اند و نسبت به خدا زنده مي باشند ) توبه(آنها نسبت به نفس خود . دارند

  .مي آوردمرگ نسبت به ظلم و بيداد نفس، آزادي خدمت فارغ از خويشتن را به ارمغان ). 16: 3يوحنا 

پولس عاشق استفاده كردن از . ك اصطالح ورزشي براي دويدن در ميدان مسابقه استي »به انجام رسانم ...  خود رادورِ« 
: 2. ؛ فيل7: 5؛ 2: 2. ؛ غال27-24: 9.  قرنI. ك.ر(او اغلب از زندگي خود به عنوان يك واقعه ورزشي سخن مي گويد . تشبيهات ورزشي است

 .پولس معتقد بود كه خدا يك اراده، نقشه و هدف مشخص براي زندگي او دارد). 7: 4؛ 5: 2. مو تيII؛ 14: 3؛ 16

همه ايمانداران ). 9اعمال . ك.ر(پولس در دمشق به خدمت فراخوانده شد  »خدمتي را كه عيسي خداوند به من سپرده بود« 
افت اين موضوع و اينگونه جهان بيني شيوه زندگي ما را عوض مي كند دري). 12-11: 4. افس. ك.ر(خادمان فراخوانده شده و عطا يافته هستند 

همه ما خدمتگزاران انجيل و . ما نجات يافته ايم تا خدمت كنيم! ما مردان و زناني در حال خدمت و مأموريت هستيم). 20-18: 5.  قرنII. ك.ر(
 !عطايي كه داريم، هستيم

خداي تثليث هر آنچه را كه الزمه يك .  رحمت پرفيض و تغييرناپذير خداستتنها اميد بشريت سقوط كرده، »بشارت فيض خدا« 
  .اميد ما به موجوديت او و عملكرد اوست. زندگي وافر و غني است براي ما فراهم آورده است

، اما )24: 20 و 7: 15در لوقا اصال و فقط دو بار در اعمال ( به صورت اسم بسيار كم استفاده مي كند "انجيل"شگفت انگيز استكه لوقا از   
 .حالت فعلي آن در هر دو كتابش بسيار بسيار زياد به كار مي رود

 



328 

 

او نقشه رفتن به اسپانيا را مي كشيد ولي اينجا  »ديگر روي مرا نخواهد ديد ... خاطر جمع هستم كه هيچ يك از شما «25: 20
اگر رساالت شباني شرح چهارمين سفر بشارتي پولس باشند، آنگاه . ه مي كنداحتماأل به زنداني شدن قريب الوقوع و يا مرگش در اورشليم اشار

  :او بعدها دوباره به اين ناحيه بازگشت
 13: 4؛ 14: 3؛ 3: 1.  تيموIافسس،  .١

 20: 4.  تيموIIميليتس،  .٢

 .13: 4.  تيموIIاحتماأل حتي تروآس،  .٣

  .بر نداشتاو دقيقأ از آينده خ. پولس بواسطه ايمان به هدايت خدا مي زيست  

  . مراجعه كنيد35: 2به يادداشت  »اعالم پادشاهي« 

 به بعد 1: 33 به بعد و 16: 3. ، يا دقيقتر مثل حزق6: 18اين يك ضرب المثل يهودي مانند اعمال  »من از خون همه بري هستم «26: 20
 كساني كه پاسخ دادند و آناني كه نپذيرفتند، بر خودشان حال بار تصميم). 17: 2.  قرنII. ك.ر(پولس وفادارانه انجيل را ارائه كرده بود . است
  ).16-15: 2.  قرنII. ك.ر(يكي خدمت را برگزيده و ديگري هالكت را انتخاب كرده است . است

  . مراجعه كنيد20: 20به يادداشت  »كوتاهي نكردم «27: 20

اي به  شايد اين كنايه! ها بخشي را كه دوست مي داريمما همواره بايد پيام كامل خدا را اعالم كنيم، نه تن »تمامي اراده خدا« 
را از قلم مي اندازد و كاريزماتيكهاي )  يهودي گرايي-يعني شريعت موسي(يهودي گرايان باشد كه مدعي بودند پولس بخشي از پيام خدا 

نانكه هدفش در ابتداي خلقت نيز بود، اين اراده خدا همچ.  كه مي پنداشتند پولس عاري از تجربيات روحاني است12.  قرنI) عطاياگرايان(
 .است كه انسانها به مشاركت كامل با او بازگردند

.  نيز داده شده است10، 6: 5.  تساI؛ 4:2. ؛ كول13: 16.  قرنIاين تذكر در . ك فعل امري حال معلومي »باشيد ... مواظب خود «28: 20
خدا همواره قدم اول را برمي دارد و برنامه را مي ريزد، ولي ايمانداران نيز بايد پا سخ . زندگي مسيحي داراي هر دو جنبه الهي و انساني است

آنچه براي فرد فرد ). 13-12: 2. فيل. ك.ر(مان هستيم از يك نظر، ما مسئول زندگي روحاني. مناسب را نه تنها يكبار، بلكه به طور پيوسته بدهند
 ).3.  قرنI. ك.ر(يز صحيح است ايمانداران صحت دارد، براي رهبران كليسا ن

  35-25: 20كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 26. ام، ديگر روي مرا نخواهد ديد ا كه براي اعالم پادشاهي خدا با شما رفت و آمد داشتهيك از شم و اكنون خاطر جمع هستم كه هيچ «25 

 زيرا براي اعالم جميع مقاصد الهي به شما از هيچ كاري كوتاهي 27اگر كسي از شما هالك شود من مسئول نيستم، : گويم بنابراين امروز به شما مي
القدس شما را به نظارت آن برگزيده است و چون شبانان، كليسايي را كه خداوند با   باشيد كه روحاي  مواظب خود و مواظب آن گلّه28. ام نكرده

. دانم كه بعد از رفتن من گرگهاي درنده به ميان شما خواهند آمد، كه به گلّه ترحمي نخواهند كرد  من مي29. خون خود خريده است پرورش دهيد
 پس آگاه باشيد و 31. ا خواهند شد كه حقيقت را تغيير داده، پيرواني را به دنبال خود خواهند كشيد و حتّي در ميان خود شما افرادي پيد30

اكنون شما را به خدا و كالم فيض بخش  «32. فراموش نكنيد كه چگونه دايماً مدت سه سال روز و شب شما را تعليم دادم و براي شما اشك ريختم
 من به پول يا لباس كسي چشم 33. را بنا كند و بركاتي را كه ميراث مقدسان اوست، به شما عطا فرمايدكالمي كه قادر است شما . سپارم او مي
ام   من عمالً به شما نشان داده35. ام ام و نيازمنديهاي خود و همراهانم را تأمين كرده دانيد كه با اين دستها زحمت كشيده  خودتان مي34. ام ندوخته

  » .تر است دادن از گرفتن فرخنده«: ياد داشته باشيم كه فرمودو سخنان عيسي خداوند را به. ناتوانان را ياري نماييمكه ما بايد زحمت بكشيم و
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 نيز از "شبان"ريشه اصطالح ). 17-15: 21؛ يوحنا 32: 12؛ لوقا 23. مز. ك.ر(اين تشبيهي از قوم خداست  »و تمامي آن گله« 
 ).3.  قرنI. ك.ر(رهبران كليسا در برابر خدا، مسئول خود و كليسايشان هستند .  مراجعه كنيد17: 20به يادداشت . همينجاست

 .نشانگر فراخوانده شدن رهبران كليسا توسط گزينش الهي است » شما را مقرر فرمودالقدس وحر« 

 . مراجعه كنيد17: 20به يادداشت  »اسقف« 

، B موجود است، در حاليكه در نسخه هاي آلف و E و P74 ،A،C،D در نسخه هاي قديمي يوناني "خدا"واژه  »كليساي خدا« 
.  را به كار نمي برد"كليساي خداوند" اغلب استفاده مي كند ولي هرگز عبارت "كليساي خدا"از عبارت پولس .  آمده است"خداوند"واژه 

اما، اين فقط تغيير .  يقينأ اشاره به مسيح دارد"به خون خود" پشتيباني مي نمايد زيرا عبارت بعدي يعني "كليساي خداوند"مضمون متن از درستي 
 داده "C" را همچنان باقي گذاشته ولي به آن رده "خدا" واژه UBS4بنابراين متن يوناني . تظار نمي باشدتحريري در تأليف است كه دور از ان

  . قرائتي كامأل غيرعادي و دشوار است"خداوند". است
ن مورد در كتاب مباحثه جالبي در اي. اين متن نمونه خوبي است از اين موضوع كه چگونه كاتبان متون را به داليل الهياتي تغيير مي دادند  

The Orthodox Corruption of Scripture نوشته Bart D. Ehrmans كاتبان متون را تغيير مي .  موجود است89-87 صفحات
با  ايجاد تغييراتي را احتماأل در رابطه 28: 20اعمال . دادند تا آنها را از لحاظ آموزه اي، در برابر بدعتهاي مسيح شناسي دوران خود، قويتر سازند

  .الهياتي، ارائه مي دهد/تنشهاي تاريخي
پيش از اينكه به نشانه تسليم و نوميدي دستهايمان را باال ببريم، بايد به ياد داشته باشيم كه عهد جديد سنت متني ممتازي، بسيار واالتر از   

لي اطمينان حاصل كنيم، اما همواره مي توانيم هرچند ما نمي توانيم كامأل از واژه بندي دستخطهاي اص. هر نوشته باستاني ديگري را داراست
به كتاب ! اين اختالفات بر هيچ آموزه اصلي و عمده اي تأثير نمي گذارد! مطمئن باشيم كه متني قابل اطمينان و دقيق در دسترس داريم

Rethinking New Testament Textual Criticism  به تأليف David Alan Blackمراجعه كنيد .  

همچنين ). 53. ؛ اش7-1. الو. ك.ر(بازتابي از ديدگاه جايگزيني قرباني در عهد عتيق است  »خود خريده استبه خون « 
: 9. روم. ك.ر(پولس اغلب اوقات از عباراتي استفاده مي كند كه به اين حقيقت اشاره دارند . احتماأل اشاره قوي اي به الوهيت عيسي مي باشد

  ).13: 2؛ تيطس 2:9. ؛ كول5
 .F. F. ، نيز ترجمه كرد)پسرش عيسي( يعني خويشاوند نزديكش "از طريق شخص منسوب به خودش"توان عبارت مزبور يوناني را مي   

Bruce در كتاب Commentary on the book of the Acts به وسيله "، مي گويد كه اين عبارت را مي بايست 59، شماره 416، صفحه
  .كرد كه بنا به اظهار او كامأل منطبق با پاپيروسهاست ترجمه "خون آن يگانه منسوب به خود

اين استعاره .  مورد استفاده قبلي است"شبان" و "گله"استعاره اي بر مبناي تشبيه  »گرگان درنده به ميان شما درخواهند آمد «29: 20
آنها هر دو در لباس گوسفند ظاهر مي شوند . دهدبرجسته تر نشان مي ) 30آيه (و چه از درون ) 29آيه (مشكل معلمان دروغين را چه از بيرون 

). 18: 5 عزرا IV؛ 27-10: 89 خنوخ I: ، و نيز در ادبيات مكاشفه اي ميان دو عهد عتيق و جديد12: 10؛ يوحنا 3: 10؛ لوقا 23- 15: 7متي . ك.ر(
بايد آنان را بوسيله وفاداريشان به ). 1: 4 يوحنا I. ك.ر(ايمانداران بايد كساني كه را مدعي اند از سوي خدا سخن مي گويند، امتحان كنند 

  ).18-17: 16. ؛ روم24-18آيات . ك.ر(انجيل، چه در گفتار و چه در رفتار امتحان نمود 

 در واقع به صورت "كج" يك فعل حال وصفي معلوم است، در حاليكه "خواهند گفت...سخن " »سخنان كج خواهند گفت «30: 20
از اين واژه براي توصيف جامعه .  است"چرخاندن"معني اصلي آن . آمده است) مفعول بي واسطه(به شكل موصوف وجه وصفي مجهول كامل، 

  .شرح داده شده است) با واژه اي متفاوت (16-15: 3.  پطرIIهمين عمل در ). 15: 2. ؛ فيل41: 9لوقا . ك.ر(انساني استفاده شده است 
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آيا كساني كه كشيده مي شوند، از نظر روحاني از دست ":  الهياتي اين است كهسئوال »تا شاگردان را در عقب خود بكشند« 
 I. ك.ر! (كوته فكري و جزم انديشي غيرممكن است، اما ايمان حقيقي ادامه مي يابد). 24: 24متي . ك.ر ("مي روند يا سردرگم مي شوند؟

 ).18: 2يوحنا 

. "باشيد...مواظب خود ":  است كه مي گويد28، كه هم راستا با آيه )35: 13س مرق. ك.ر(فعل امري حال معلوم  "بيدار باشيد «31: 20
 نه آنهايي كه ارجحيتهاي شخصي ما را ناديده مي گيرند، بلكه -رهبران برگزيده خدا و كليساي خدا بايد همواره مراقب معلمان دروغين باشند

 .گي آن ندارندكساني كه اعتنايي به انجيل و مفاهيم تلويحي مربوط به روش زند

اين عبارت زماني شامل تمامي فعاليتهاي پولس در آن ناحيه مي . اشاره به دوره اقامت پولس در افسس است »مدت سه سال« 
حال مي بايست از آن محافظت . آنان انجيل را مي دانستند. او نزد ايمانداران آن ناحيه بيش از هر شهر، كليسا يا ناحيه ديگري مانده بود. گردد
  ! كردند و منتشرش مي ساختندمي

ما در مورد انجيلي كه به امانت به ما سپرده شده . است) 23: 14. ك.ر ("به امانت سپردن"به معني  »مي سپارم ... شما را به خدا «32: 20
. ك.ر(به سايرين بسپارندش ما مسئول سپردن آن به كساني هستيم كه آنها هم به نوبه خود ). 18: 1.  تيموI. ك.ر(است، نسبت به خدا مسئوليم 

II2: 2.  تيمو.(  
 Theos به USB4.  به چشم مي خوردB در نسخه "خداوند"واژه .  آمده استE و A ،C ،D، آلف، P74 در نسخه هاي "خدا"اسم   

  .داده است) تقريبأ حتمي ("B"رتبه 

 . است"يلانج"عبارت مزبور مترادف با .  مراجعه كنيد24به يادداشت آيه  »و كالم فيض او« 

هدايت مي ) 31: 9. ك.ر(است كه ما را به سوي بلوغ ) انجيل(توجه داشته باشيد كه شخص خدا و حقيقت خدا  »شما را بنا كند« 
.  قرنI. ك.ر( ترجمه نمود "تقويت كردن" يا "باال بردن بنا"اين واژه يوناني را مي توان . پولس اغلب اوقات از اين تشبيه استفاده مي كند. كند
 .نه فقط بلوغ فرد ايماندار بلكه بلوغ تمامي كليسا، هدف غايي انجيل است). 14

در عهد جديد، خدا ميراث تمامي ايمانداران است زيرا .  در عهد عتيق، خدا ميراث الويان و كاهنان بود »شما را ميراث بخشد« 
 ).12: 1. ؛ كول7-1: 4. ؛ غال17، 15: 8. روم. ك.ر(ايمانداران از طريق شخص و كار مسيح، فرزندان خدا شده اند 

  . مراجعه كنيد32: 9قدوسيت در : به عنوان خاص. ك وجه وصفي كامل مجهولي »در ميان جميع مقدسين« 

در عهد جديد، تشويق به طمع . پولس از رفتار و نيتهاي خود دفاع مي كند. اينها نشانه ثروت و دارايي هستند »نقره يا طال يا لباس «33: 20
  ).17-10: 3.  قرنI. ك.ر(اعمال خالف جنسي، اغلب نشانه هاي معلمان دروغين است ورزي و 

پولس كمك كليساهايي را كه در آن مشغول خدمت بود، بخاطر تهمتهاي  »خدمت مي كرد ... در رفع احتياجات خود «34: 20
؛ 12- 7: 11.  قرنII؛ 7-3: 9؛ 12: 4.  قرنI. ك.ر(د پولس شخصأ امرار معاش مي كر. هميشگي معلمان دروغين در مورد نيتهايش، نمي پذيرفت

همچنين بخاطر آنكه او معلم تعليم ديده يهود بود، ترديدهاي شخصي درمورد پذيرش پول به خاطر تعليم ). 13-6: 3.  تساII؛ 9: 2.  تساI؛ 13: 12
  ).18-17: 5.  تيموI؛ 18-3: 9.  قرنI. ك.ر(اما اظهار مي دارد كه خادمين انجيل بايد دستمزد بگيرند . دادن داشت

 The Greco-Roman به نام James S. Jeffersتاريخچه مختصر بسيار خوبي از جهان مديترانه در قرن اوليه ميالدي نوشته   

World of the New Testament Eraدر اين تاريخچه ذكر شده است كه پولس به كار كردن به دستهاي خودش براي .  موجود است
  ):28صفحه . ك.ر(هاي جسمي اش در هر سه سفر بشارتي كه رفت، اشاره مي نمايد تأمين نياز
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 9: 2.  تساI؛ 6: 9؛ 12: 4.  قرنIسفر اول،  .١

 3: 18سفر دوم، اعمال  .٢

 14: 12.  قرنII؛ 34: 20؛ 12- 11: 19سفر سوم، اعمال  .٣

 تجمالت نيست بلكه بخاطر ساير نيازمندان در نام توجه داشته باشيد كه سختكوشي ايمانداران بخاطر نفع شخصي يا بدست آوردن 35: 20
بنابراين، نقل قول مزبور بايد يك . نقل قول پولس از عيسي را نمي توان در هيچ يك از اناجيل يافت). 11- 8: 9.  قرنII. ك.ر(مسيح است 

  .روايت سينه به سينه بوده باشد
، بلكه منظور )22: 9؛ 13-9: 8.  قرنI؛ 1: 15؛ 1: 14. روم. ك.ر(ي بودند ، مسيحياني نيست كه بيش از حد وسواس"ضعفا"مقصود از واژه   

  .پولس كار مي كرد تا احتياجات خودش و ساير ايمانداران نيازمند را رفع كند. نيازمندان و فقراي جسمي است

دن حالت عبادتي وقف كردن خود به طور احتماأل زانو ز. اين طرز قرار گرفتن به هنگام دعا در زمينه يهودي پولس نبود »زانو زد «36: 20
  ).5: 21؛ 32آيه . ك.ر(مخصوص بوده است 

.  نيز آمده استNKJV است كه در ترجمه انگليسي "در آغوش گرفتن"اين ترجمه اصلي تري از  »برگردن پولس آويخته« 
 !خدا را شكر براي رهبران كليسا كه به كمك ما مي آيند

  . است25اشاره به آيه  »آن سخني كه گفتبسيار متألم شدند خصوصأ به جهت « 

  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما         كتاب حاضر،  يك تفسير 

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد. ير حق تقدم داريد در تفسالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
. پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيد  

  .هاينها به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كنند
  با افراد زيادي از شهرهاي مختلف سفر مي كرد؟4چرا پولس در آيه  .١

  چيست؟10-7هدف الهياتي از آيات  .٢

  تا اين اندازه سردرگم كننده است؟13چرا آيه  .٣

 چرا پولس از خودش دربرابر مشايخ افسس دفاع مي كند؟ .۴

 )23-22آيات ( همچنان روانه اورشليم بود؟ چرا پولس با وجود هشدار انبيا به او درباره عواقب بد سفر او به اورشليم، .۵

چرا انبياي دروغين در هر عصر و مكاني عموميت مي يابند؟ آيا آنها رهايي از گناهان را يافته اند؟ آيا كساني كه از ايشان پيروي مي  .۶
 كنند رهايي از گناه را دارند؟ نبي دروغين به چه معني است؟

 ا رهبران كليساي محلي خود را دوست بداريم و برايشان دعا كنيم؟ موجب مي گردد كه م38- 36چرا بايد آيات  .٧

  38-36: 20كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
كردند و او را در آغوش   گريه مي همه با صداي بلند37.  وقتي پولس سخنان خود را به پايان رسانيد، با همة آنان زانو زد و دعا كرد36 
پس او . ساخت اين بود كه پولس گفته بود ديگر آنها روي او را نخواهند ديد  آنچه بيش از هر چيز آنان را غمگين مي38. بوسيدند گرفتند و مي مي

  .را تا كشتي بدرقه نمودند
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  21كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
هشدارهايي در مورد   سفر پولس به اورشليم

  سفر به اورشليم
بازگشت پولس به 

  فلسطين 
)20 :7-21 :14(  

پولس به اورشليم 
رود مي

  به اورشليمپولس سفر 

21 :1-6  
21 :7-14  
  

21 :1-14  
 

 براي  پولستالش
  برقراري صلح

21 :1-6  
21 :7-14  

 پولس با همنوايي
  يهوديت

21 :1-6  
21 :7-11  
21 :12 -13  

21 :1-6  
21 :7-14  

 پولس به اورشليم
  رسد مي

21 :15 -16  21 :15 -25  
  

21 :15 -16  21 :15 -16  21 :15 -16  

    ديدار پولس از يعقوب     ديدار پولس از يعقوب
  25- 17: 21  25- 17: 21  26- 17: 21  بازداشت در معبد  26- 17: 21
  21 :26 -36    21 :26  21 :26  

 بازداشت پولس در
  معبد بزرگ

 بازداشت و دفاع  
  پولس

 در بازداشت پولس
  معبد بزرگ

  بازداشت پولس

21 :27 -36    )21 :27-22 :29(  
21 :27 -36  

21 :27 -29  
  

21 :30 -36  

21: 27 -29  
  

21 :30 -36  
    دفاع پولس    سخني با مردم اورشليم  دفاع پولس

21 :37 -22 :5  )21 :37-22 :21(  21 :37 -40  )21 :37-22 :5(  
  الف37: 21
  38-ب 37: 21
21 :39  
21 :40 - 22 :2  

21 :37 -40  

  
  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 

   نويسنده در هر پاراگرافدنبال كردن نيت اصلي
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 

 را بر دوش مفسر نبايد اين بار. ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم
  .بيندازيدمقدس  كتاب

. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد
هر پاراگراف يك و تنها . باشدپاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي 

  .يك موضوع اصلي دارد
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 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4

  
  مطالعه عبارات و واژگان

  

لوقا با اصطالحات دريانوردي ). 11: 16. ك.ر(اصطالحي دريانوردي براي كشتيراني در مسير مستقيم  »آمديم ... به راه راست «1: 21
  . در كتاب اعمال شامل دريانوردي مي شود"ما"اكثر بخشهاي با ضمير ). 3آيه . ك.ر(داشت آشنايي زيادي 

و .) م.قرن پنجم ق(اين جزيره موطن بقراط . نام يك جزيره و همچنين بزرگترين شهر آن بود.  است"قله و ستيغ"به معني  »كاس« 
اين جزيره در حدود چهل مايلي . ز استان رومي آسيا محسوب مي شدجزيره مزبور يك ايالت آزاد و بخشي ا. محل مدرسه پزشكي بزرگي بود

 .جنوب ميليتس قرار داشت

دانشگاهش با تخصص در علم ) 2(گلهاي سرخ و ) 1(جزيره تجاري مزبور به خاطر . نام يك جزيره و شهر اصلي آن بود »رودس« 
 پايي مردي كه در كنار بندرگاه ايستاده بود، 104پيكر برنزي به ارتفاع بخاطر مجسمه غول .) م. ق29(در گذشته . بيان و فن سخنراني، مشهور بود

 .مجسمه مزبور به عنوان چراغ دريايي عمل مي كرد. شهرت جهاني داشت

، كه )5: 27به احتمال زياد افزوده شده از ( را نيز اضافه مي كند "و مايرا"عبارت ) P41 ،D. ك.ر(در نسخه هاي يوناني غربي  »پاترا« 
- اين بندر به خاطر الهامات آپولو كه زماني حتي هم. پاترا يك شهر ساحلي در ليسيه بود. ترين بندر كشتيهايي بود كه به سوريه مي رفتندبزرگ

 .آورد دلفي بود، مشهور گرديد

اين . ه گرفته بودندكشتيهاي كوچكتر در بندر كنار. اين حتمأ يك كشتي بزرگتر بوده است »كشتي اي يافتيم كه عازم فينيقه بود «2: 21
 .كشتي با مسير مستقيمش از لحاظ زماني، آنها را سريعتر از هر كشتي ديگري به مقصد مي رسانيد

 .اين دورنما حتمأ انديشه برنابا و سفر اول بشارتي را به ياد مي آورد »قبرس از دور نمايان شد «3: 21

  6-1: 21كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
فظي كرده آنجا را ترك نموديم و از راه دريا يكسره به جزيرة كاس آمديم و روز بعد به بندرگاه جزيره رودس وارد شديم و  ما از آنان خداحا1 

كه قبرس از دور نمايان شد، ما   همين3. اي ديديم كه عازم فينيقيه بود، پس سوار آن شديم و حركت كرديم  آنجا كشتي  در2. از آنجا به پاترا رفتيم
زيرا قرار بر اين بود كه بار كشتي را در آنجا . وب آن گذشتيم و به سفر خود به سوي سوريه ادامه داديم و در بندر صور لنگر انداختيماز طرف جن
ورشليم آنها با الهام روح خدا به پولس اصرار كردند، كه از رفتن به ا.  آنجا ايمانداران را پيدا كرديم و هفت روز نزد آنان مانديم  در4. خالي كنند

هايشان ما را تا خارج شهر بدرقه   و چون وقت ما به پايان رسيد، بار ديگر راه سفر را در پيش گرفتيم و جميع آنان با زنها و بچه5. منصرف شود
هاي خود  وقتي ما سوار كشتي شديم، آنان به خانه.  و با يكديگر خداحافظي نموديم6آنگاه در ساحل دريا زانو زديم و دعا كرديم . كردند

  .بازگشتند
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 .پايتخت و ساحل اصلي فينيقيه »صور« 

ايمانداران در اين ). 19: 11؛ 4: 8. ك.ر(ليسايي در اين شهر بود كه احتماأل پس از كشته شدن استيفان بوجود آمد ك »شاگردي چند «4: 21
 ).16، 7آيات . ك.ر(دوران در پي ماندن نزد ساير ايمانداران بودند 

). 12-10: 21؛ 23 20. ك.ر(اشاره به حضور انبيا در اين جماعت محلي دارد  »به الهام روح به پولس گفتند به اورشليم نرود« 
عيسي، از طريق حنانيا، به پولس گفته بود ). 14آيه . ك.ر(پيام آنان درمورد آزار و اذيت درست بود و با اينحال ظاهرأ سفر پولس اراده خدا بود 

 به پادشاهان نيز شهادت مي رنج بردن بخشي از آن بود، اما در عين حال او). 16-15: 9اعمال . ك.ر(كه در طول عمرش مي بايست چكار كند 
  .داد

 36، 32: 20شايد جلسه مخصوصي مانند . تصوير زيبايي از محبت و توجه مسيحي است »در ساحل دريا زانو زديم و دعا كرديم «5: 21
  .برگزار شد

  

 بطلميوس دوم، سازنده اين نام اين شهر از فرمانده لشكر اسكندر كبير برگرفته شد، كه در مصر حكومت مي كرد و جد »بطلميوس «7: 21
خواند شده ) 31: 1داوران . ك.ر(در عهد عتيق شهر مزبور، عكّو . اين تنها بندر طبيعي در ساحل فلسطين محسوب مي شد. بود. م. ق26شهر در 

  .است) Acre(است و امروزه نام آن از سرداري كه به جنگهاي صليبي فرستاد، آكر 

 ).16، 4آيات . ك.ر(ام مترادف با شاگردان است در كتاب اعمال، اين ن »برادران« 

 . مراجعه كنيد4به يادداشت آيه  »با آنان به سرآورديم« 

 .مشخص نيست كه سفر ايشان زميني بوده يا دريايي »آمديم ... ترك كرده «8: 21

 ).40: 8. ك.ر(ر در اينجا مي زيست فيليپس مبش. آنجا شهر ساحلي با بندري ساخته شده بود. محل استقرار روميان در فلسطين »قيصريه«

براي ما دقيقأ معلوم نيست كه اين ). 5: 4 تيمو II و 11: 4. افس. ك.ر(اصطالحي كه تنها سه بار در عهد جديد آمده است  »رمبشّ« 
 . است"كسي كه انجيل را اعالم مي كند"اصطالح مزبور به خودي خود به معني . عطا شامل چه خدماتي مي گرديد

  14-7: 21كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 8. در آنجا ايماندران را مالقات نموديم و روزي را با آنان به سر آورديم.  از صور به سفر دريايي خود ادامه داديم و به شهر بطلميوس رسيديم7

پس مبشر كه يكي از آن هفت نفري بود كه در اورشليم انتخاب شده بودند، رفتيم و نزد روز بعد آنجا را ترك كرده به قيصريه آمديم و به خانه فيلي
.  پس از چند روز يك نفر نبي به نام آكابوس از يهوديه به آنجا رسيد10. كردند  فيليپس چهار دختر باكره داشت كه همگي نبوت مي9. او مانديم

اين است كه يهوديان مقيم : گويد القدس مي آنچه روح«: ت و پاي خود را با آن بست و گفت او نزد ما آمد و كمربند پولس را برداشت و دس11
 وقتي اين را شنيديم، هم ما و هم اهالي آن شهر 12» .طور خواهند بست و او را به دست بيگانگان خواهند سپرد اورشليم، صاحب اين كمربند را اين

كنيد؟ چرا با  اين چه كاري است كه شما مي«:  اما پولس در جواب گفت13. نظر نمايد  صرفبه پولس التماس نموديم كه از رفتن به اورشليم
 چون سخنان ما در او 14» .خاطر عيسي خداوند بميرم شكنيد؟ من نه فقط حاضرم زنداني شوم، بلكه حاضرم در اورشليم به اشكهاي خود دل مرا مي

  » .خواهد همان بشود داوند ميهرچه خ! باشد«: اثري نكرد، دست برداشتيم و گفتيم
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. اشاره به مشكل كليساي اورشليم و شكايت تقسيم ناعادالنه غذا به بيوه زنان يوناني زبان است »بود ...  از آن هفت نفركه يكي« 
آنها اولين كساني بودند كه ديد . همه آنان داراي اسامي يوناني، و همگي واعظاني قدرتمند بودند. كليسا هفت نفر را براي رفع اين نياز برگزيد

  ).6اعمال . ك.ر(ا دريافتند جهاني انجيل ر

21 :9» 2يوئيل . ك.ر(ما بايد درمورد جايگاه زنان در منصبهاي رهبري كليسا  »وت مي كردندچهار دختر باكره داشت كه همگي نب :
اين . كنيد مراجعه 17: 2در مقدس  كتابزنان در : به عنوان خاص. بر اساس شواهد عهد جديد، تجديد نظر كنيم) 21-16: 2؛ اعمال 28-32

رفتند و ) فريجيه(سنت كليسا مي گويد كه فيليپس و خانواده اش به آسياي صغير . موضوع به صورت گنگ و مبهمي مطرح گرديده است
. ك.ر(اين روايت و سنت را اوسبيوس از پليكارپ و پاپياس نقل قول مي كند . دخترانش تا پايان عمر طوالنيشان خدا را خدمت مي كردند

Eccl. Hist. 3:31:2-5.(  

در رساالت قرنتيان، منظور از نبوت، در ميان ) 1: (مي توان اين عبارت را به دو صورت درك كرد »يك نفر نبي به نام آكابوس «10: 21
 حتي ، و10: 21؛ 32: 15؛ 1: 13؛ 28-27: 12. ك.ر(در كتاب اعمال به انبيا اشاره شده است ) 2(و ) 1: 14. ك.ر(گذاشتن و اعالم انجيل است 

  ).9: 21نبيه ها، 
انبياي عهد عتيق نويسندگان . مشكل اين اصطالح در چگونگي ارتباط ميان عطاي نبوت در عهد جديد و انبياي عهد عتيق است  
 "رسالت"با اين وجود كه عطاي . در عهد جديد، اين خدمت به دوازده رسول اصلي عيسي و دستياران ايشان اعطا گرديد. هستندمقدس  كتاب
، اما پس از مرگ دوازده رسول اصلي عيسي، كاركرد اين خدمت عوض شده است و همين موضوع در )11: 4افس . ك.ر(چنان ادامه دارد هم

اولويت كار انبياي عهد ). 20يهودا . ك.ر(الهام گرفتن خاتمه يافته است؛ ديگر نمي توان كالم الهام شده نوشت . مورد نبوت نيز صادق مي باشد
به عنوان .  انجيل است، ولي آنان در عين حال كاربرد حقايق عهد جديد در شرايط و احتياجات جاري زندگي را نيز نشان مي دهندجديد، اعالم

  . مراجعه كنيد27: 11نبوت در عهد جديد در : خاص

  . آكابوس، مانند ارميا و حزقيال، انبياي عهد عتيق، مكاشفه اي كه يافته بود به نمايش گذاشت11: 21

ادامه يا تكرار عملي در ) 2(شروع يك عمل يا ) 1: (وجه وصفي معلوم غيركامل كه مي تواند دو معني داشته باشد »التماس نموديم «12 :21
  .زمان گذشته

  ).4آيه . ك.ر(ايجاد تعادل ميان اين عمل نبوتي و حس پولس مبني بر اينكه رفتن به اورشليم اراده خدا بود، كار دشواري است  13: 21

. خدا نقشه و هدفي براي زندگي پولس داشت. ك فعل امري حال مياني كه با دعا ادا شده استي »آنچه اراده خداست بشود «14: 21
. پولس احساس مي كرد كه مي داند اراده خدا چيست، حتي با روبرو شدن با نبوت مشخص و تكرار شونده درباره مشكالتي كه پيشارويش بود

  .ود كه نبوتهاي مزبور براي آماده سازي روحاني و فكري اوست و نه ممانعت از رفتنشحتمأ احساس پولس اين ب

:  مي گويدNKJVترجمه  ("بارهايمان را برداشتيم" مي گويد King James Versionترجمه انگليسي  »تدارك سفر ديده «15: 21
  .يد فقط در اينجا به كار رفته استاين عبارتي تمثيلي براي تدارك سفر است كه در عهد جد). "بارمان را بستيم"

  16-15: 21كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 چند نفر از شاگردان مقيم قيصريه هم ما را همراهي كردند و ما را به خانة 16.  بعد از چند روز ما بار سفر خود را بستيم و عازم اورشليم شديم15 

  .اوليه بود، بردندمناسون كه اهل قبرس و يكي از ايمانداران 
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  . مايل از آنجا فاصله داشت64حدود  »اورشليم« 

، يك يهودي يوناني زبان محسوب 6او نيز مانند آن هفت نفر در اعمال . بود) مانند برنابا(او يك يهودي مسيحي از قبرس  »مناسون «16: 21
؛ امكان دارد لوقا براي نگارش انجليش با وي در هنگام اقامت در فلسطين در ظاهرأ از همان روزهاي اول به مسيح ايمان آورده بود. مي شد

  .دوران زنداني بودن پولس در قيصريه، مصاحبه كرده باشد

  30: 23-17: 21بينشهايي مربوط به مضمون متن اعمال 

 .)دزنداني شدن و دفاع پولس در اورشليم و قيصريه رخ دا( 32: 26-17: 21رئوس خالصه مطالب اعمال   )ج 

 40- 17: 21         شورش و بازداشت در معبد .١

 22-1: 22         دفاع پولس دربرابر جمعيت .٢

 30- 23: 22           بازجويي رومي .٣

 10-1: 23         بازجويي شوراي يهوديان .۴

 35- 11: 23          توطئه عليه جان پولس .۵

 23-1: 23         پولس در برابر فليكس .۶

 27- 24: 24    دفاع خصوصي پولس در برابر فليكس و دروسله .٧

 12-1: 25         پولس در برابر فستوس .٨

 32: 26- 13: 25      پولس در برابر اغريپاس دوم و برنيكي .٩
 

 عناصر مشترك دفاع پولس  )د 
 

 پولس در برابر  عناصر مشترك
  جمعيت

 پولس در برابر
  شوراي يهود

 پولس در برابر
  فليكس

 پولس در برابر
  فستوس

 پولس در برابر
  اغريپاس دوم

  4: 26    18-17 و 14: 24    3: 22  ة يهودي اوزمين. 1

تربيت و غيرت . 2
  فريسي او

  8-5: 26    21 و 15: 24  6-9: 23  3: 22

آزار او به اهل . 3
  »طريقت«

22 :4-5        26 :9-11  

  16- 12: 26        16-6: 22  شهادت ايمان او. 4

  شدگي او  خوانده. 5

  به خدمتي ويژه

22  :17-22        26 :17 -23  

 



337 

 ريسيانمقايسه صدوقيان و ف  )ج 

  فريسيان  صدوقيان  

  دوران مكابيان  دوران مكابيان  سر منشأ

  "جدا شدگان"  "گويان راست"  معناي اسم

  افراد عادي طبقه متوسط  اشراف ساالري كاهنان  موقعيت اجتماعي

  فقط شريعت مكتوب  اعتقادات كتاب مقدسي

  )خصوصأ پيدايش تا تثنيه(

  شريعت مكتوب و شفاهي

  عهد عتيقو نيز انبيا و كانون 

  محافظه كار  الهيات

 كه متهم به اثرگيري از درست برخالف فريسيان -
  )8: 23. ك.ر( زرتشتيان بودند

  رو پيش
  فرشته شناسي پيشرفته -
 و قيامتاعتقاد به حيات پس از مرگ  -

  قوانين محكم زندگي روزمره -

  

 

: 21؛ 27: 18؛ 41: 2؛ اعمال 11: 9؛ 40: 8لوقا . ك.ر(نشانه خوبي بود استقبال گرم ايمانداران اورشليم از پولس و ايمانداران غيريهودي،  17: 21
  ).21-20آيات . ك.ر(، ولي در كليساي اورشليم، تعصب نيز به چشم مي خورد )30: 28؛ 3: 24؛ 17

  26-17: 21كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 روز بعد پولس به اتّفاق ما به ديدن يعقوب رفت و تمام رهبران كليسا 18.  وقتي به اورشليم رسيديم ايمانداران با گرمي از ما استقبال كردند17 

 كارهايي كه خدا به وسيلة او در ميان ملل غير يهود انجام داده بود گزارش كاملي به  پس از سالم و احوالپرسي، پولس از19. آنجا حضور داشتند
بيني هزاران نفر از يهوديان ايمان  طور كه مي اي برادر، همان«:  آنان وقتي اين را شنيدند خدا را ستايش كردند و سپس به پولس گفتند20. آنها داد
 در ميان آنان شايع شده است كه تو به يهودياني كه در كشورهاي بيگانه سكونت 21. بسيار دارنداند و همة آنها نسبت به شريعت تعصب  آورده

 تكليف چيست؟ آنان 22. دهي كه از شريعت موسي اطاعت ننموده فرزندان خود را ختنه نكنند و ديگر رسوم خود را نگاه ندارند دارند، تعليم مي
 تو همراه آنان برو و 24. اند در اينجا چهار نفر هستند كه نذري نموده. گوييم، انجام بده رچه به تو مي پس ه23. حتماً از آمدن تو باخبر خواهند شد

به اتّفاق آنها مراسم تطهير را به جاي بياور و مخارج ايشان را هم قبول كن تا آنها بتوانند سرهايشان را بتراشند و به اين ترتيب همه خواهند فهميد كه 
 و اما در خصوص غير يهودياني كه ايمان 25. كني  حقيقتي وجود ندارد بلكه برعكس، تو هم مطابق شريعت زندگي ميدر اين شايعات هيچ

گردد، خون، گوشت حيوان خفه شده و از  ايم تا از خوردن غذاهايي كه به بتها تقديم مي اند، ما قبالً حكم خود را كتباً به اطّالع آنها رسانده آورده
 پس روز بعد پولس آن چهار نفر را همراه خود برد و به اتّفاق آنان مراسم تطهير را بجا آورد و بعد از آن وارد معبد بزرگ شد 26» .زنا پرهيز كنند

  . و تعداد روزهاي دوره تطهير را، كه در آخر آن بايد براي هر يك از آنان قرباني گذرانيده شود، اعالم نمود
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: 24. ك.ر(هيچگونه اشاره خاصي در اينجا به هديه كليساهاي غيريهودي نيست  »پولس ما را برداشته، نزد يعقوب رفت «19- 18: 21
: 15؛ 17: 12اعمال . ك.ر(يعقوب برادر ناتني عيسي و رهبر مورد احترام كليساي اورشليم بود .  به يعقوب داد12: 15پولس گزارشي مشابه ). 17
13.(  

تي در ظاهرأ آنان در سفرهاي مأموري. توجه داشته باشيد كه هيچگونه اشاره اي به رسوالن نيست »و همه كشيشان حاضر شدند «18: 21
. ك.ر( بازتابي از كاربرد يهودي دارد "مشايخ" يا در ترجمه ديگر "كشيشان"اين استفاده از . خارج از كشور بودند يا شايد هم درگذشته بودند

عدي آن توسط ، نه استفاده ب)14: 5؛ يعقوب 2: 11. ؛ عبر15: 25؛ 25، 1: 24؛ 14: 23؛ 4: 16؛ 23، 22، 6، 4، 2: 15؛ 30: 11؛ 12: 6؛ 23، 8، 5: 4
  ).1 يوحنا III؛ 1 يوحنا II؛ 1: 5.  پطرI؛ 5: 1؛ تيطس 19، 17: 5.  تيموI؛ 23، 18، 17: 20؛ 23: 14. ك.ر(كليسا براي شبانان 

داليل ايشان . برخي از مفسران چنين مي انديشند كه استقبال سردي از پولس شد و هديه كليساهاي غيريهودي مورد تقدير قرار نگرفت 19: 21
  :  عبارت زير استبه

 .پولس در منزل يكي از يهوديان يوناني زبان اقامت گزيد، و نه در خانه يكي از رهبران كليساي اورشليم .١

 .اين هديه حتي مورد اشاره نيز قرار نمي گيرد. هيچگونه بيان قدرداني از هديه ديده نمي شود .٢

 .ي اورشليم نسبت به پولس مي گويندرهبري كليسا بي مقدمه از عدم عالقه هزاران تن از اعضاي كليسا .٣

 .هيچگونه اشاره اي به پشتيباني آن كليسا از پولس در هنگام زنداني بودن يا محاكمات وي ديده نمي شود .۴

  ! به نظر من مثبت مي آيد19اما آيه . بايد اعتراف كرد كه كشمكش و سردرگمي درمورد پيام و خدمت پولس وجود داشت

باقيمانده . چه شهادت شگفت انگيزي از قدرت انجيل و محبت خدا نسبت به قوم يهود در اورشليم است »وديانچند هزارها از يه «20: 21
  .يهودي ايمانداري وجود داشتند

هر شخص مي تواند بدون . اين امر يقينأ به ايمان نجات بخش حقيقي ايشان اشاره دارد. فعل وصفي معلوم كامل »ايمان آورده اند« 
پولس اينگونه مسيحيان را ). 19:11؛ لوقا 6: 1اعمال . ك.ر(با وجود سوءتفاهم نسبت به همه مسائل الهياتي نجات يابد درك كامل و حتي 

 آنها "ضعف"او خم مي شد تا ايشان را تشويق نمايد، البته تا زماني كه ). 33-23: 10؛ 8.  قرنI؛ 13: 15-1: 14. روم. ك.ر( مي خواند "ضعيف"
 ).مانند يهودي گرايان غالطيه(ي زد صدمه اي به انجيل نم

اما، . است كه مسيح ايمان آورده بودند) Essenes(نشانگر شمار زياد فريسيان، غيوران و يا اسنها  »جميعأ در شريعت غيورند« 
  .اين عبارت شباهت زيادي با يهودي گرايان غالطيه دارد. ايمان آوردن ديدگاه يكجانبه مذهبي ايشان را از بين نبرد

در ميان آنان شايع شده است كه تو به يهودياني كه در كشورهاي بيگانه سكونت دارند، تعليم مي دهي كه از  «21: 21
 است، كه تلويحأ اشاره به "در گوششان صدا كرده" انعكاسي از تمثيل عبري "شايع شده است" عبارت »... شريعت موسي اطاعت ننموده

 كه يك فعل زمان حال است تركيب شده تا نشان بدهد كه يهوديان اورشليم به طور "تعليم مي دهي"عل اين عبارت با ف. تعليم شنيداري دارد
اين اتهامات جديتر از موعظه به غيريهوديان بود و موجب دردسر گرديد . پيوسته درباره فعاليتهاي پولس به گونه اي يكجانبه و منفي مي شنيدند

ارتداد، ترك  ("apostasy" اصطالحي بسيار قوي است كه ريشه واژه انگليسي "انحراف نمودن/ناطاعت ننمود"اصطالح ). 15اعمال . ك.ر(
اين مسئله الهياتي كه چگونه يهوديان ايماندار مي بايد به عهد عتيق مي نگريستند، هنوز جا نيفتاده ). 3: 2.  تساII. ك.ر(گرديده است ) عقيده
  .بود
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  ) كه نذر كرده استنذر كسي(نذر نذيره : عنوان خاص
I .هدف از نذر  

براي خداوند "(، خارج از قبيله الوي مي توانست خود را به خدمت خدا وقف كند )1: 6. اعد. ك.ر(هر شخص، چه مرد و چه زن   .أ 
 . مي باشد كه ريشه فكري واژه عبري مقدس را شامل مي گردد"كسي كه جدا شده است"نذيره به معني ). "تقديس نمايد

 وجود داشت) عمره(ق يك نذر تمامي عمر در عهد عتي  .ب 

 )7: 13. داور(سامسون  .١

 )21: 1.  سموI(سموئيل  .٢

 حياي تعميد دهندهي .٣

كوتاهترين دوره آن سي روزه ). 5: 6. احتماأل از واژگان موجود در اعد(هودي گرايي نوعي نذر نذيره كوتاه مدت را بوجود آورد ي  .ج 
 .ر و سوزانيدن موي تراشيده شده همراه با گذرانيدن قرباني در معبد به اوج مي رسيداين دوره كوتاه نذر در هنگام تراشيدن س. بود

 )8-1: 6.اعد. ك.ر(مقتضيات مخصوص نذر   .د 

 )4-3: 6. اعد. ك.ر(اجتناب از خوردن شراب يا نوشيدني قوي، و نيز هرگونه محصول انگور  .١

 اجتناب از كوتاه كردن موي سر .٢

 .اين امر موجب مي شد كه شركت در هرگونه مراسم خاكسپاري يهودي غيرممكن شود. اجتناب از لمس كردن بدن شخص مرده .٣

 شامل اين 25-23: 21ظاهرأ شرايط پولس در اعمال .  انديشيده شده است9: 6. تدبيري براي تخطي غيرعمدي و تصادفي در اعد .۴
 ).12-9: 6. اعد. ك.ر(يك دوره طهارت و نيز يك قرباني در اين مورد تجويز شده بود . مسئله مي گرديد

: 6. اعد. ك.ر(اشاره به نذر محدود است . ظاهرأ اينها اعضاي كليسا بوده اند »ذري نموده انددر اينجا چهار نفر هستند كه ن «23: 21
  ).3: 1 نذر. ك.ر(اينگونه نذر محدود براي ما كامأل ناآشناست ). 18: 18. ك.ر(پولس پيشتر نذر مشابهي كرده بود ). 8- 1

ممكن است پولس سنتهاي . يهودي با شريعت موسي به دست مي دهداين متن بينشي از ديدگاه پولس درباره رابطه مسيحيان  23-25: 21
امكان دارد كه ). 23-19: 9.  قرنI. ك.ر(دستكم به سبب تالش براي بشارت به يهوديان نگاه مي داشته است ) 6: 20؛ 18: 18. ك.ر(يهودي را 

  .اين امر تأييدي بر مشاركتهاي يهودي مسيحايي در زمان حاضر باشد

. در اين مرحله، شايد پولس شخصأ نذري نداشت، اما مخارج قرباني مورد لزوم سايرين را پرداخت كرد »ايشان را بدهخرج  «24: 21
  ).Ned. 10a(معلمان يهود تعليم مي دادند كه پرداخت مخارج نذر كساني كه نذر كرده اند، افتخار بزرگي است 

كساني كه نذر دائمي مي كردند اجازه تراشيدن موي سرشان را . ه است بحث شد6. درباره نذر نذيره در اعد »سر خود را بتراشند« 
اين آيه نشان مي دهد كه پولس چگونه خود را با . اما نذر كوتاه مدت با تراشيدن سر در پايان دوره زماني نذر مشخص مي گرديد. نداشتند

  ).33- 23: 10؛ 23-19: 9. ن قرI. ك.ر(فرهنگي مطابقت مي داد كه  مي كوشيد به وابستگان آن بشارت بدهد 

اين سند عمدتأ ). 29-28، 20-19: 15اعمال . ك.ر(اشاره به بيانيه رسمي كليساي اورشليم است  »رسانده ايم ... كتبأ به اطالع «25: 21
اما اين . بين مي برداز ) خارج از فلسطين(موانع آييني و محدوديتهاي غذايي ميان ايمانداران يهودي و غيريهودي را در كليساهاي ديازپورا 

  .مدرك به ارتباط يهوديان ايماندارا به عهد موسي اشاره اي نمي كرد

 !اين كار مشكل ساز شد، نه حل كننده آن »وارد معبد بزرگ شد «26: 21
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ش يهودي اكنون پولس تحت پوش. دشمنان قديمي پولس نيز براي برگزاري عيد به اورشليم آمده بودند »يهوديان مقيم آسيا «27: 21
  .گرايان قرار داشت

هوديان آسيا تعليم پولس را خالف يهوديت تفسير مي كردند در حاليكه تعليم او مربوط به ي »تعليم مي دهد ... آن كس كه «28: 21
ن زمان خود پولس امكان دارد در آ). 13: 6. ك.ر(اتهاماتي كه به استيفان زده مي شد مشابه همين اتهامات بود . تحقق وعده هاي عهد عتيق بود

). 20: 22. ك.ر(آنها را بيان كرده باشد؛ او مطمئنأ با اين موضع گيري الهياتي يهوديان پيش از برخوردش با مسيح در راه دمشق موافقت داشت 
 يعني - پولساين امر نه تنها در پيام جهاني! پيام مسيح، شريعت گرايي و آيين گرايي محبوب يهوديت قرن اول را از اساس تخريب مي كرد

 نمود مي يافت بلكه در تأكيد الهياتي نجات انحصاري فقط به واسطه ايمان به مسيح نيز مشاهده مي - است"همه آدميان"نجاتي كه در دسترس 
  .شد

اين واقعه فرضي در صحن اسرائيل در ضلع جنوب شرقي كه  »از آن گذشته يونانيان را نيز به اين معبد بزرگ آورده« 
اتهام وارده كذب و دروغ . غيريهوديان قانونأ مي توانستند فقط به صحن خارجي معبد داخل شوند. به انجام مي رسيد، رخ داده بودها  نذرها نذيره

  ).29آيه . ك.ر(بود 

ه به خوبي پولس و تروفيمس را مي شناختند اما از قبل براي كشتن پولس، دسيسه چيد) افسس(هوديان آسيا ي »تروفيمس افسسي «29: 21
آيات . ك.ر(اكنون موقعيت را براي به بازي گرفتن نژادگرايي متعصبانه يهوديان مناسب مي ديدند تا به منظور خود برسند ). 3: 20. ك.ر(بودند 

31 ،36.(  

 كه نظم معبد معبد، نيروي انتظامي خود را از الويان داشت. ظاهرأ دروازه ميان صحن اسرائيل و صحن زنان را بستند »درها را بستند «30: 21
بازداشتن پولس از تالش براي بازگشت به معبد براي حفظ ) 2(نگهداري معبد از بي حرمت شدن يا ) 1(اين عمل به سبب . را حفظ مي كردند

  .ايمني اش، انجام گرفت
  .اين يهوديان دقيقأ به روش ازدحام مردم در افسس عمل كردند  

   36-27: 21كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
آنان مردم را تحريك .  هنوز دوره هفت روزه تطهير به پايان نرسيده بود كه بعضي از يهوديان مقيم استان آسيا پولس را در معبد بزرگ ديدند27

جا برضد قوم ما و شريعت موسي و  ي كمك كنيد، اين همان كسي است كه در همهاي مردان اسرائيل«:  و فرياد زدند28كردند و پولس را گرفتند 
آنان قبالً تروفيمس  (29» .دهد و از آن گذشته يونانيان را نيز به اين معبد بزرگ آورده و اين مكان مقدس را ناپاك كرده است اين مكان تعليم مي

تمام شهر شلوغ شد، مردم 30.) كردند كه پولس او را به معبد بزرگ آورده است ر مياز اهالي افسس را همراه پولس در شهر ديده بودند و تصو 
 وقتي مردم در صدد قتل او بودند، به فرمانده 31. هجوم آوردند و پولس را گرفته از معبد بزرگ بيرون كشيدند و فوراً درهاي معبد بزرگ بسته شد

وقتي يهوديان . درنگ با سربازان و افسران خود به سوي جمعيت شتافت  او بي32. اند ههنگ رومي خبر رسيد كه همة ساكنان اورشليم شورش كرد
 در اين موقع سرهنگ به پولس نزديك شد و او را دستگير ساخت و دستور داد كه او 33فرمانده و سربازان را ديدند از زدن پولس دست برداشتند، 

ها  گفتند و بعضي  بعضي از آنان با صداي بلند يك چيز مي34» كيست و چه خطايي كرده است؟اين مرد «: آنگاه او پرسيد. را با دو زنجير ببندند
هاي پادگان   وقتي به پلّه35. چيز ديگر و چون به علّت جنجال بسيار نتوانست از حقيقت امر مطّلع شود، فرمان داد كه او را به سربازخانه ببرند

 زيرا مردم به دنبال آنان افتاده و دايماً فرياد 36هاي خود حمل كنند  ند پولس را روي شانهرسيدند، سربازان به سبب خشم جماعت مجبور شد
  » .او را بكشيد«:زدندمي



341 

روم محسوب ) سواره نظام(اين باالترين منصب رسمي در ارتش . ه يك هزار سرباز بوددر اصل او فرماند »فرمانده هنگ رومي «31: 21
وظيفه او . مي شد كه در روزهاي عيد هنگامي كه جمعيت به سه برابر شمار معمول ساكنين اورشليم افزايش مي يافت، در آنجا مستقر مي گرديد

  .برقرار نظم بود

اين قلعه توسط هيروديس كبير به عنوان يك قصر . رف به صحن معبد بود اقامت داشتندآنها در قلعه آنتونيا كه مسلط و مش »هنگ« 
  ).Wars 5.5.8: كتاب يوسفوس. ك.ر(ساخته شد، اما روميان از آن به عنوان استقرارات نظامي خود استفاده مي كردند 

شمار زيادي از .  قلعه آنتونيا مشرف به محوطه معبد بود.افسر يا يوزباشي در اصل فرمانده يكصد سرباز بود »با سربازان و افسران «32: 21
  .سربازان و نظاميان خصوصأ در روزهاي عيد، در اين قلعه مستقر مي شدند

ميان دو سرباز رومي او را ) 2(دستها و پاهاي او را بستند يا ) 1: (اين كار مي توانست به دو معنا باشد »او را با دو زنجير ببندند «33: 21
  ).38آيه . ك.ر(ظاهرأ سربازان پنداشتند كه او يك ياغي و شورشگر است . بستند

  ).30آيه . ك.ر(نشانگر خشونت و هيجان ازدحام مردم است  34-35: 21

بر " نيز با عبارت 32به اين پلكان كه از قلعه آنتونيا به داخل محوطه معبد كشيده مي شد، به طور تلويحي در آيه  »پله هاي پادگان «35: 21
روميان مي خواستند هرگونه شورشي را به . دو پلكان از قلعه به دو قسمت متفاوت معبد منتهاي مي گرديد.  اشاره شده است"سر ايشان تاخت

  .روزهاي عيد معموأل روزهاي ناآرامي ملي بود. سرعت فروبنشانند

چند ). 15: 19؛ يوحنا 18: 23؛ لوقا 22: 22. ك.ر(دند اينها همان سخناني است كه جمعيت براي عيسي نيز سردا »او را هالك كن «36: 21
  .عبارت مترادف توسط يهوديان و روميان در مورد پولس و عيسي به كار رفته است

 

زده شد، زيرا ظاهرأ مي  سخن مي گفت، شگفتKoineفرمانده از اينكه پولس به زبان يوناني  »آيا زبان يوناني را مي داني «37: 21
 ;Antiq. 2:13:5:  و كتاب يوسفوس38آيه . ك.ر(يك مصري شورشي است كه قبأل درباره اش اخباري شنيده بود پنداشت كه پولس 

  .صورت گرفت.  م57-52اين شورش مصر در ميان سالهاي ). 20:8:6

 مي خواندند "غيوران" در دوره عهد جديد، آنها را معموأل.  به معني آدمكشان يا چاقوكشان استsicariiاين واژه التيني  »آدمكش «38: 21
  .آنان گروهي از يهوديان سرسپرده بودند كه در نظر داشتند با خشونت دولت روم را سرنگون كنند). 13: 1؛ اعمال 15: 6لوقا . ك.ر(

 اشاره مي كند كه اين 382جلد سوم، صفحه ، Word Pictures in the New Testament در كتاب A. T. Robertsonآقاي   
  ).Antiq. 20:8:6,10؛ Wars 2:13:5يوسفوس، . ك.ر(وسفوس براي توصيف پيروان شورشي مصري مزبور به كار مي رفت واژه توسط ي

  40-37: 21كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
تو يوناني هم «: سرهنگ پاسخ داد» ؟دهي چيزي بگويم اجازه مي«:  هنوز وارد سربازخانه نشده بودند كه پولس رو به سرهنگ كرد و پرسيد37 
من «:  پولس گفت39» .اي برپا كرد و چهارهزار آدمكش را با خود به بيابان برد اي نيستي كه چندي پيش فتنه  پس تو آن مصري38! داني؟ مي

 وقتي فرمانده 40» . صحبت كنمكنم اجازه بده تا با مردم خواهش مي. يهودي هستم، اهل شهر طرسوس قيليقيه و تبعة يك شهر بزرگ و مهم هستم
 ساكت شدند، به زبان عبري خطاب  كه كامالً به او اجازه داد، او باالي پلّه ايستاد و با بلند كردن دست خود از جمعيت خواست ساكت باشند و همين

  :به آنان چنين گفت
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 كه پولس به منظور اشاره به شهروندي خود در يك شهر دانشگاهي )litotes(ضرب المثلي  »شهري كه بي نام و نشان نيست «39: 21
ز آن در اداره حكومت روم، يك شخص نمي توانست در عين حال تبعه يك شهر غيررومي و يك پيش ا. معروف جهاني، مورد استفاده قرار داد

  .متن چيزي درمورد تحت تأثير قرار گرفتن افسر رومي نمي گويد. شهر رومي باشد، اما در زمان پولس اين قانون تغيير كرده بود

  !ليل اينهمه غوغا چيستفرمانده مزبور همچنان مي خواست بداند د »به او اجازه داد «40: 21

يهوديان طي سالهايي كه تحت (پولس با ازدحام مردم به زبان آرامي سخن گفت  »به زبان عبري خطاب به آنان چنين گفت« 
  ).2: 22. ك.ر(اين كار جمعيت را مدتي ساكت گردانيد ). حكومت ايران بودند، زبان آرامي را آموختند

  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما    كتاب حاضر،  يك تفسير      

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
  

اينها . ي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيد        پرسشها
  .به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

 ورشليم نرود، باز هم به اورشليم رفت؟چرا پولس با وجود هشدار انبيا در شهرهاي مختلف درمورد اينكه به ا .١

 مي داشتند؟/هوديان ايماندار بايد با عهد موسي چگونه ارتباطي داشته باشندي .٢

 الف صحت داشت؟28آيا اتهامات يهوديان آسيا عليه پولس در آيه  .٣

مي گفتند يا اينكه او مي تلويحأ نشان مي دهد كه شمار كمي از يهوديان به زبان يوناني سخن ) 39آيه (آيا سخن فرمانده رومي  .۴
 پنداشت پولس شخصي مصري است؟
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  22كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
 خطابه به جمعيت  دفاع پولس

  اورشليم
بازداشت و دفاع  

  پولس
براي  سخنراني پولس  دفاع پولس

  مردم اورشليم
   )21 :27-22 :29(  )21 :37-22 :5(    

21 :37 -22 :5  21 :37 -22 :21  21 :37 -22 :1      
       22 :1-5  
    22 :2      
    22 :3-5  22 :3-5    

 سخنان پولس درباره
    ايمان خود به مسيح

ايمان  سخنان پولس درباره    
    خود به مسيح

  

22 :6-11    22 :6-11  22 :6-11  22 :6-11  
22 :12 -16    22 :12 -16  22 :12 -16  22 :12 -16  
 وريت پولس درمأم

  ميان غيريهوديان
براي  فراخواندگي پولس    

  موعظه به غيريهوديان
  

22 :17 -21    22 :17 -21  22 :17 -21  22 :17 -21  
پولس و سرهنگ 

  رومي
  پولس، تبعه روم      تابعيت رومي پولس

22 :22 -29  22 :22 -29  22 :22 -29  22 :22 -25  
22 :26  
  الف27: 22
  ب28: 22
22 :29  

22 :22 -29  

  درحضورپولس
    شوراي يهود

دو دستگي شوراي 
  يهود

شوراي  پولس درحضور  
  يهود

 حضور در برابر
  شوراي يهود

)22 :30-23 :11(  
22 :30 -23 :5  

  
22 :30 -23 :10  

  
22 :30  

)22 :30-23 :11(  
22 :30  

)22 :30-23 :11(  
22 :30  

  
  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 

  نبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگرافد
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 

نبايد اين بار را بر دوش مفسر . نيد، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم
  .بيندازيدمقدس  كتاب
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. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد
هر پاراگراف يك و تنها .  لب كالم تفسير مي باشدپاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين

  .يك موضوع اصلي دارد
 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4

  
  مطالعه عبارات و واژگان

  
22 :1    

NASB »پدران و برادران«  
NKJV  »مردان، پدران و برادران«  
NRSV »پدران و برادران«  

TEV »هم ايمانان يهودي من«  
NJB  »پدران و برادران من«  
  

 بيان مي دارد كه اين Newman and Nida نوشته A Translator’s Handbook on the Acts of the Apostlesكتاب   
. ك.ر(من معتقدم كه عبارت فوق يك اصطالح رايج بوده ). 419صفحه . ك.ر(اشاره تلويحي به اشخاصي هم سن پولس يا مسن تر از اوست 

  .  سال عمر داشت كه يقينأ حداقل سن جمعيت اينقدر نبوده است60پولس در آن زمان بيش از زيرا ) 2: 7
اما در عين حال پولس همواره .  منحصرأ اشاره به آنهاست"برادران"احتماأل ايمانداراني نيز در ميان جمعيت حضور داشتند و اصطالح   

  ).5: 3. ؛ فيل5-1: 9. روم. ك.ر(خود را با هم نژادان و هم مليتهايش يكي مي دانست 

معناي اين واژه دفاع شفاهي رسمي و .  ريشه مي گيرد)apologia(از واژه يوناني ) مدافعه ("apology"واژه انگليسي  »دفاع« 
 ).4:16.  تيموII؛ 16: 25. ك.ر(اين واژه چند بار در اعمال دررابطه با محاكمه پولس به كار رفته است . قانوني است

 
 

تمامي واژه هايي كه در اناجيل به صورت جمع آمده اند، جاهايي هستند كه عيسي در واقع به . اشاره به زبان آرامي است »ان عبريزب «2: 22
. پارسيان و ايرانيان در زمان امپراتوري پارس به اين زبان سخن مي گفتند. آرامي زبان هم ريشه عبري باستاني بود. زبان آرامي سخن گفته است

  1: 22كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
  ».رسانم توجه فرماييد فاعي كه هم اكنون به عرض شما مياي برادران و پدران، به د «1 

  2: 22كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
  :پولس ادامه داد و گفت. تر شدند و گوش دادند كند ساكت  وقتي آنها ديدند پولس به زبان عبري با ايشان صحبت مي2
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، جايي كه عزرا شريعت موسي را به زبان عبري مي 8به عنوان مثال، در نحميا . ن را هنگامي كه تحت سلطه ايشان بودند، آموختنديهوديان آ
 ).7: 8نحميا . ك.ر(خواند، الويان مي بايست آن را به زبان آرامي براي مردم ترجمه مي كردند 

روان وي و نيز اين واقعيت كه بسياري در اين جمعيت يا او را مي مقدمه مودبانه پولس همراه با آرامي  »بيشتر خاموش شدند« 
 و اين يك -آنها مي خواستند سخنان او را بشنوند. شناختند يا درباره اش خبرهايي شنيده بودند، موجب آرامش ناگهاني و تعجب آوري گرديد

  .فرصت كامل براي موعظه به رهبران يهود بود

 
 

او بر يهودي . پولس مي كوشد تا خود را با اين جمعيت يهود هماهنگ سازد »هستم ... هالي طرسوسمن يك نفر يهودي از ا «3: 22
ساكن (شنوندگان در اينجا درمي يافتند كه او يك يهودي يوناني زبان ديازپورا ). 6-5: 3. ؛ فيل22: 12.  قرنII. ك.ر(بودنش تأكيد مي ورزد 

  .است) خارج اورشليم
در مضمون اصلي، منظور . در اورشليم) 2(در طرسوس يا ) 1: ( مي تواند اشاره دستوري به دو مورد باشد"دمتربيت يافته بو"عبارت   

  .اگر چنان باشد، تربيت پولس در فن بيان يوناني مي بايست در جايي خارج از طرسوس صورت گرفته باشد. اورشليم است

 از وي نقل Mishnahچند بار در كتاب ). 40- 34: 5. ك.ر(د او يك معلم يهود بسيار مورد احترام بو »در خدمت غماالئيل« 
به . جمعيت حتمأ در اينجا تحت تأثير بيان او قرار گرفتند. پولس از شاگردان مدرسه تربيت معلم يهود آزاد انديش هيلل بود. قول شده است
 . مراجعه كنيد34: 5غماالئيل در : عنوان خاص

و آن ) 5: 26؛ 6: 23. ك.ر(مي تواند بدين معنا باشد كه او يك فريسي بود  »آموختمشريعت آبا و اجدادي خود را به دقت « 
 .بودند كه عهد عتيق را تفسير مي نمودند) تلمود(فريسيان سرسپرده اطاعت دقيق از سنتهاي شفاهي ). 4آيه . ك.ر(هم يك فريسي غيور 

 !او هم زماني مثل آنان بود. ن را ارج مي نهدپولس سرسپردگي و اشتياق ايشا »چنانكه همگي شما امروز مي باشيد« 

او اغلب اوقات . پولس در تمامي مدت خدماتش با افسوسي عميق به عقب و به آن روزها مي نگريست »آزار مي رسانيدم «4: 22 
پولس بخاطر همين آزارها، ). 13: 1.  تيموI؛ 6: 3. ؛ فيل23، 13: 1. ؛ غال11-10: 26؛ 19، 4: 22؛ 21، 13، 1: 9. ك.ر(به آن دوران اشاره مي كند 

 ).15: 1.  تيموI؛ 8: 3. ؛ افس11: 12.  قرنII؛ 9: 15.  قرنI  .ك.ر(معموأل به خود به عنوان كمترين مقدسين اشاره مي نمايد 

 است "راه"عيسي به عنوان ) 1(اشاره به ). 22، 14: 28؛ 4: 22؛ 23، 9: 19؛ 2: 9. ك.ر(اولين نام كليساي مسيح  »اين طريقت« 
: 35. ؛ اش11: 27. ؛ مز29: 31؛ 33-32: 5. تث. ك.ر(به ايمان كتاب مقدسي به عنوان روش زندگي اشاره مي نمايد ) 2(و ) 6: 14يوحنا . ك.ر(
8.( 

  5-3: 22كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
ولي در اين شهر در خدمت غماالئيل پرورش يافتم و شريعت آبا و اجدادي خود را به . من يك نفر يهودي از اهالي طرسوس قيليقيه هستم «3 

 و تا سرحد مرگ پيروان اين طريقه را آزار 4. طور كه شما امروز نسبت به خدا غيور و متعصب هستيد، من هم بودم دقّت آموختم و همين
هايي به برادران   كاهن اعظم و تمام اعضاي شوراي يهود شاهد هستند، زيرا ايشان نامه5. انداختم نان را، چه مرد و چه زن به زندان ميرسانيدم و آ مي

  .پس من به طرف دمشق رفتم تا مسيحيان را دست بسته، براي تنبيه به اورشليم بياورم.يهودي در دمشق نوشتند و مرا به آنها معرّفي كردند
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، 58: 7. ك.ر(او مطمئنأ در مرگ استيفان دخيل بود )! 10: 26؛ 3، 1: 8. ك.ر(پولس برخي از مسيحيان را كشت  »تا سرحد مرگ« 
81.( 

اين واقعيت كه پولس با زنان نيز چنين رفتاري مي كرد، شدت آزارهاي  »نان را، چه مرد و چه زن به زندان مي انداختمآ« 
 .او را به راستي نشان مي دهد

 ).9اعمال . ك.ر(پولس شرايطي را كه او را به دمشق كشانيد و ايمان خود به مسيح در راه دمشق را با ايشان در ميان مي گذارد  5: 22

 استفاده كرده 66: 22لوقا از همين اصطالح براي شوراي يهود نيز در لوقا .  مي باشد"تمامي مشايخ"در اصل  »تمامي اهل شورا« 
احتماأل منظور او يك زيركميته اداري از . نيست) شوراي عالي يهود(اين واژه معمول براي اشاره به بدنه رسمي رهبران يهود در اورشليم . است

 .ي مي باشدآن بدنه اصل

، بحث و مدارك جالبي Paul: Apostle of the Heart Set Freeدر كتاب  F. F. Bruce »گرفته ...ها  از ايشان نامه« 
: 15.  مكابIبراي كسب اطالعات بيشتر به ). 72صفحه (از حقوق شوراي عالي يهود در مورد استرداد مجرمين كشورهاي اطراف ارائه مي دهد 

 . كنيد و يوسفوس مراجعه21

اين عبارت به صورت تلويحي نشان مي دهد كه آنها ايمانداران يهودي بودند كه از آزارهاي  »كه در آنجا باشند ... آناني« 
  .اورشليم گريخته بودند

  

  . وجود ندارد3: 9اين جزئيات اضافه اي است كه در  »نزديك ظهر «6: 22

  . است4: 9اين آيه تكرار  7: 22
 

22 :8    
NASB, NJB »عيساي ناصري«  

NKJV, NRSV, TEV  »عيسي ناصري«  
 

 است كه از اين 9: 26  در ميان مي گذارد اما فقط در اينجا و 18- 4: 26؛ 31-1: 9پولس شهادت زندگي خود را سه بار در كتاب اعمال   
 مي 23: 2 و اصطالح نبوتي در متي 5 :24اين اصطالحي استهزا آميز در .  است"عيسي نذيره"اسم مزبور در اصل . اسم خاص استفاده مي كند

 ne-serاز واژه عبري ) 2: 53؛ 1: 11. اش. ك.ر ("شاخه"احتمال دارد كه اين اسم جغرافيايي نبوده و فقط عنواني مسيحايي برگرفته از . باشد
  . مراجعه كنيد22: 2به عنوان خاص در ). 12: 6؛ 8: 3. ؛ زكر15: 33؛ 5: 23. ارم. ك.ر(باشد 

  11-6: 22كارهاي رسوالن :  مژده براي عصر جديدمتن
 من به زمين افتادم و صدايي شنيدم 7. اما وقتي در راه بودم، در حوالي دمشق نزديك ظهر ناگهان نور عظيمي از آسمان به اطراف من درخشيد «6 

من عيساي ناصري هستم كه از تو جفا ':  پاسخ داد'ي؟اي خداوند، تو كيست':  پرسيدم8 'كني؟ اي شائول، شائول، چرا بر من جفا مي': گفت كه مي
 خداوند 'خداوندا چه كنم؟':  من عرض كردم10. شنيدند كرد، نمي ديدند اما صداي كسي را كه با من صحبت مي  همراهان من نور را مي9 '.بينم مي

 چون به علّت درخشندگي آن نور 11 '.به تو گفته خواهد شدشود  برخيز و به سوي دمشق برو و در آنجا كارهايي كه به تو واگذار مي': به من گفت
 .من نابينا شده بودم، همراهانم دست مرا گرفتند و مرا با خود به دمشق بردند
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  . مراجعه كنيد4: 9به يادداشت كامل در  » وي جفا مي كنيكه تو بر« 

دستور زبان يوناني تلويحأ .  از ايمان آوردن پولس وجود ندارد9: 22 و 7: 9هيچگونه تناقضي بين روايتهاي  »را نشنيدند... ولي آواز  «9: 22
  . انجام شده است7: 9 اين موضوع در بحث جامعتري از. نشان مي دهد كه آنها صدايي را شنيدند، اما آن را درك نكردند

پولس مأموريت .  مي باشد16-15: 9نمايانگر سخنان عيسي به حنانيا در . ك فعل وصفي مجهول كاملي »آنچه برايت مقرر است «10: 22
ياي عهد عتيق است مأموريت و روياي پولس از چند جنبه شبيه و پيرو انب. بسيار مخصوص و دشواري داشت كه مي بايد به انجام مي رسانيد

  ).3-2. ؛ حزق1. ؛ ارم6. اش. ك.ر(

  : برخي از نظريه هاي مربوط به خار جسم پولس عبارتند از.  پولس گرديد"خاري در جسم"به اعتقاد من همين واقعه موجب  11: 22
  داشت)"در جسم"(پدران كليساي اوليه، لوتر و كالوين مي گويند او مشكالت روحاني با طبيعت سقوط كرده اش  .١

 )3: 2. ؛ داور55: 33. اعد. ك.ر(كريسوستوم مي گويد اين يك مشكل با افراد ديگر بوده است  .٢

 برخي مي گويند او بيماري صرع داشته است .٣

 سر ويليام رمزي مي گويد پولس دچار ماالريا بوده است .۴

كه در اثر كوري اوليه وي )  مقايسه كنيد11: 6 را با 15-13: 4. غال(من فكر مي كنم او التهاب كره چشم داشته، مشكل رايج چشم  .۵
 ).13: 23، احتماأل اشاره به عهد عتيق در يوشع 9اعمال . ك.ر(در راه دمشق ايجاد و يا تشديد شده است 

 

سيار او شخصي عادي معرفي شده كه ظاهرأ مانند پولس به معيارهاي شريعت موسي ب.  است10: 9توصيف بسيار كاملتري از حنانيا از  12: 22
لوقا شمعون را كه در هنگام كودكي عيسي، او را در معبد مالقات كرد، نيز به . شايد تلويحأ اشاره به فريسي بودن او داشته باشد. سرسپرده بود

در هنگام لوقا به همين شكل يهوديان ديازپورا را كه در روز پنتيكاست به اورشليم آمده بودند، ). 25: 2لوقا . ك.ر(همين شكل توصيف مي كند 
لوقا سومين بار مرداني را كه استيفان را پس از سنگسار شدن دفن كردن به ). 5: 2اعمال . ك.ر(، وصف مي نمايد القدس روحنزول قدرتمندانه 

  ). 2: 8اعمال . ك .ر(همين ترتيب توصيف مي كند 
 10: 9او در . ط به فرد ايماندار به مسيح نمي شودبنابراين، اصطالح مزبور به اندازه اي پيرو صادق يهوديت را توصيف مي كند، مربو  

با اين وجود هرچند مسيحي بود، هنوز به جماعت يهودي دمشق احترام مي .  خوانده شده است، لذا او به مسيح ايمان آورده بود"شاگرد"
  .گذاشت

گروهي كه به خدمتي (هد جديد بين روحانيون خدمت حنانيا به پولس نشان مي دهد كه هيچگونه تقسيم بندي روشني در ايمانداران ع 13: 22
  : سخناني كه عيسي به حنانيا گفت، به او اقتدار بخشيد تا. و افراد عادي وجود ندارد) خاص دستگذاري شده اند

 )13فعل امر معلوم ماضي نامعين، آيه (و فرمان شفا بدهد ) 10: 9. ك.ر(بر پولس دست بگذارد  .١

 )15آيه (ولس را آشكار سازد اراده و خواست عيسي براي خدمت پ .٢

  16-12: 22كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 او نزد من آمد و در 13.  يهوديان نيك نام بودكرد كه مردي خدا ترس، مطيع شريعت، و در بين  در دمشق شخصي به نام حنانيا زندگي مي12

خداي نياكان ما تو را برگزيده است ':  او ادامه داده گفت14.  كه فوراً بينا شدم و به او نگاه كردم'.اي برادر شائول، بينا شو': كنار من ايستاد و گفت
شوي و به   زيرا تو در برابر همة جهانيان شاهد او مي15خودش بشنوي، تا ارادة او را درك نمايي و بندة عادل او را ببيني و صداي او را از دهان 

    '. حاال چرا معطل هستي؟ برخيز، تعميد بگير و به خدا روي آور و از گناهان خود پاك شو16. اي شهادت خواهي داد آنچه ديده و شنيده
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ممكن است پولس طبق آنچه يهوديان از گروندگان به يهوديت مي خواستند، شخصأ خود را تعميد (به پولس بگويد كه تعميد يابد  .٣
 )16داده باشد، فعل امري مياني ماضي نامعين، آيه 

 )17: 9. ك.ر( گردد القدس روحوسيله شود تا پولس پر از  .۴

  .چگونه قلبش مي زند) 14-13: 9. ك.ر ("برادر شائول"نيد كه حنانيا وقتي به آن جاني آزارگر مي گويد مي توانيد احساس ك  

پولس مي خواهد روشن سازد كه شخص . اين عبارت خدايي را كه يهوديان مي پرستند، وصف مي كند »خداي پدران ما «14: 22
YHWHپولس را هيچ خداي ديگري بجز خداي يهود . يسي وي را مأمور ساخته بود بدينوسيله با او ارتباط برقرار كرده و بواسطه پسرش ع

  !فرانخوانده بود

خواست بعدي ). 40، 29: 6يوحنا . ك.ر(اراده نخست خدا براي انسانها اين است كه عيسي را بشناسند  » او را درك نماييةاراد« 
 ).16: 26؛ 15: 22؛ 15: 9. ك.ر(ان خدمت كند خدا براي پولس اين بود كه به عنوان رسول بشارت دهنده به غيريهودي

پولس افتخار ديدن مكاشفه ). 1: 2 يوحنا I؛ 52: 7؛ 14: 3؛ اعمال 72؛ 45. مز. ك.ر(عنوان مسيحايي است  »آن عادل را ببيني« 
 .ه كنيد مراجع14: 3عدالت در : به عنوان خاص). 56- 55: 7. ك.همانند استيفان، ر(شخصي از عيساي جالل يافته را داشت 

 21-17 است، اما مي تواند مربوط به آيات 8گويي اشاره به صدايي از آسمان در آيه  »صداي او را از دهان خودش بشنوي« 
 اشاره شده، مراجعه 21-17به فهرستي كه در آيات . همچنين امكان دارد به چند رويايي كه پولس در طي خدماتش ديد اشاره كند. نيز باشد
  .فرماييد

در اين دوره، يهوديان ايمان داشتند . ت كه در طي دوره ميان مالكي تا يحياي تعميد دهنده، در اسرائيل نبوتي وجود نداشتجالب اس  
 از همين سازوكار و باور يهود براي تأييد پسرش چه به Bath Kol .(YHWH(كه خدا براي تأييد هر موضوعي از آسمان سخن مي گويد 

ظهور عيسي بر پولس و خصوصأ آواز او، نيز . استفاده كرد) 5: 17متي . ك.ر(و چه در هنگام تبديل هيأتش ) 35 :9لوقا . ك.ر(هنگام تعميد او 
  ). استYHWHيعني اطمينان بخشيدن به پولس كه اين كار (مي توانست مويد همين مقصود باشد 

يوحنا . ك.ر(  مردمان استهمهسي مسيح براي حقيقتي حيرت انگيز كه انجيل عي »در برابر همه جهانيان شاهد او مي شوي «15: 22
همگان اين حقيقت را دريافت نمي كنند، همگان شايد آن را به روشني ). 2: 2 يوحنا I؛ 9: 3.  پطرII؛ 11: 2؛ تيطس 10: 4؛ 4: 2.  تيموI؛ 16: 3

قتي است كه جمعيت مزبور رد كردند نشنوند، اما همه مشمول محبت خدا و قرباني عيسي و موعظه پولس مي گردند؟ اين درست همان حقي
  ).22آيه . ك.ر(

او مي دانست اين اصطالح . ، استفاده نمي كند)15: 9. ك.ر( كه حنانيا از سوي عيسي به او گفت "غيريهود"پولس از روي قصد از واژه   
تكبر نژادي و ديد يك . هيجاناتشان مي گرددبراي اين گروه يهوديان بسيار محافظه كار باعث انفجار ) امتها يا ملتهاي ديگر (go’imخفت بار 

  !بعدي آنان حتي انبياي عهد عتيق را نيز از نبوتشان مي ربود

دليل . فعل اول يك فعل وصفي معلوم كامل و فعل دوم يك فعل وصفي معلوم ماضي نامعين است »آنچه ديده و شنيده اي« 
او سه بار در . پولس خاطره اين برخورد را تا آخر عمرش با خود داشت. باشندبه نظر مي رسد كه آنها همسان . تفاوت اين افعال مشخص نيست
  .احتماأل در همه كنيسه هايي كه در آنها موعظه مي كرد، يادي از اين خاطره نيز مي نمود. كتاب اعمال به آن اشاره مي كند

اشاره به غسلهاي . ال امري مياني ماضي نامعين هستندهر دو فعل مورد استفاده افع »از گناهان خود پاك شو ... تعميد بگير و «16: 22
؛ 21، 7: 8. ؛ اعد16- 15: 17؛ 28، 26: 16؛ 27، 22-21، 13-5: 15؛ 9-8: 14؛ 56، 34، 6: 13؛ 40، 28، 25: 11. الو. ك.ر(آييني عهد عتيق است 
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. ؛ افس11: 6.  قرنI. ك.ر(ا در مسيح استفاده شده است از اين اصطالح در اينجا به عنوان نمادي از پاك شدن روحاني م). 11: 23. ؛ تث19: 19
  . مالحظه كنيد38: 2بحث كاملتر الهياتي را در . تعميد اعتراف عمومي كليساي اوليه به ايمان بود). 22: 10. ؛ عبر5: 3؛ تيطس 26: 5

) فعل امري مياني ماضي نامعين(و پاك شدن ) فعل امري مياني ماضي نامعين(توجه داشته باشيد كه آواي مياني در اينجا اشاره به تعميد   
اغلب اوقات ). كاري كه گروندگان به يهوديت مي كردند(پولس نمي توانست گناهانش را بشويد، ولي مي توانست خود را تعميد دهد . دارد

در اينجا تعميد مربوط به تمثيل ، ولي )2.  و كول6. روم. ك.ر(گفته مي شود كه فرورفتن در آب تنها روش ارائه شده توسط عهد جديد است 
 از لحاظ الهياتي نشان مي دهد كه تعميد يك 21: 3.  پطرI). 22: 10. ؛ عبر5: 3؛ تيطس 26: 5. ؛ افس11: 6.  قرنI؛ 38: 2. ك.ر(شستن مي باشد 

  !نماد است نه يك آيين ديني
ي تفسيرشان را بيان نكنند زيرا اين آواها در شكل مجهول مفسران امروزي بايد مراقب باشند كه بيش از اندازه بر آواي مجهول يا ميان  
موضوع اصلي شكل تعميد پولس نيست بلكه خود ). فعل مجهول( تعميد يافت 18: 9مي گويند پولس در .  تركيب مي شدندKoineيوناني 

  !تعميد اوست كه در اينجا موضوع اصلي را تشكيل مي دهد

 يك قاعده جادويي نيست بلكه بازشناسي مالكيت عيسي در جمع عمومي و آغاز "داوندنام خ"خواندن  »نام خداوند را خوانده« 
، كه پي آمد آن ديدگاه و شيوه زندگي مسيح )وجه وصفي مياني ماضي نامعين است كه به صورت امري به كار رفته(ارتباط شخصي با اوست 

 I؛ 13- 9: 10. روم. ك.ر ("عيسي خداوند است" به طور شفاهي مي گفت قاعده تعميد كليساي اوليه اين بود كه تعميد گيرنده. گونه مي باشد
به . است) ايمان، پذيرفتن(، بلكه قلب تعميد گيرنده )آيين گرايي ديني(كليد اصلي نه واژگان دقيق يا قاعده تعميد ).  22: 2.  تيموII؛ 2: 1. قرن

  . مراجعه كنيد38: 2يادداشت 

 

در اين متن، روياي مزبور با نبوت آيه ). 24-23: 27؛ 11: 23؛ 10-9: 18. ك.ر(ي مخصوص پولس است نمونه ديگري از روياها 17-21: 22
  .خواني دارد هم14

 و هم اينجا، گويي تلويحأ اشاره به اين امر است كه او درست پس از 9در شهادت پولس در باب  »وقتي دوباره به اورشليم آمدم «17: 22
  .به اورشليم رفته است) حدود سه سال بعد( نشان مي دهد كه او مدتي بعد 24-11: 1. گشته است، اما غالايمان آوردنش به اورشليم باز

 . مراجعه كنيد10: 10به يادداشت  »به حالت خلسه فرورفتم« 

 توطئه يهوديان هشدار عيسي در. "روانه شو" و "بشتاب": عيسي دو فعل امري معلوم ماضي نامعين در سخن عيسي به پولس وجود دارد 18: 22
 . به ثبت رسيده است29: 9يوناني زبان براي كشتن پولس تصوير مي شود كه در 

  21-17: 22كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
: گفت  و در رؤيا عيسي را ديدم كه مي18كردم كه به حالت خلسه فرو رفتم  ه اورشليم آمدم، يك روز در معبد بزرگ دعا ميوقتي دوباره ب «17 

دانند كه من همان  خداوندا اينان مي':  گفتم19 '.زيرا اهالي اين شهر شهادت تو را دربارة من قبول نخواهند كرد. زود برخيز و اورشليم را ترك كن'
 و وقتي خون آن شاهد تو استيفان ريخته شد، من در آنجا 20زدم  ها آنان را مي انداختم و در كنيسه كه مؤمنان تو را به زندان ميشخصي هستم 

هود برو، من تو را به جاهاي دور و نزد ملل غير ي':  اما او به من فرمود21 '.ايستاده بودم و با آن كار موافقت كردم و مواظب لباسهاي قاتالن او بودم
 »'.خواهم فرستاد
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برداشت جمعيت يهوديان از اين . باشد) 14آيه  ("آن عادل"يا ) 14آيه  ("خداي پدران ما"مرجع دستوري آن مي تواند  »خداوند «19: 22
 به عيسي در نقل YHWHانتقال اين نام از . جه مي شد كه اشاره به عيسي است  بود ولي هر فرد ايمانداري در آنجا متوYHWHاصطالح، 

 ! بازمي گردد"خداي يگانه تثليث"اين امر به ابهام ما از . قولهاي عهد جديد از عهد عتيق، مشهود است

. رر در گذشته هستندافعال معلوم غيركامل با حشو و زوايد كه نشانگر عمل مك »مي زدم ... به زندان مي انداختم و ... من« 
  .4: 22نگاه كنيد به يادداشت كامل در 

پولس اعمال گذشته دردناك خود را با افعال وصفي غيركامل داراي حشو و زوايد توصيف .  مراجعه كنيد1: 8 و 59-58: 7به يادداشت  20: 22
  .مي نمايد
 در ميان جمعيت ايستاده بود .١

 با سنگسار استيفان موافقت داشت .٢

 .اي سنگسار كنندگان استيفان بودمواظب لباسه .٣

  .سخنراني و مرگ استيفان تأثير عميقي بر پولس داشت  

اشاره اي آشكار به سفرهاي بشارتي پولس و نهايتأ شهادت دادن وي در برابر  »من تو را به سوي امتهاي بعيد مي فرستم «21: 22
  ).11: 23. ك.ر(ست صاحب منصبان دولتي روم در فلسطين و نيز در روم برابر شخص قيص ا

 
  .همه انسانها نسبت به تاريخ و فرهنگشان جهت گيري مي كنند. تعصبات نژادي و مذهبي ايشان آشكار مي گردد 22: 22

  
22 :23    

NASB »كردند هاي خود را پرت مي لباس«  
NKJV  »كردند هاي خود را پاره مي لباس«  
NRSV »كردند رداي خود را پرت مي«  

TEV »دادند ا تكان ميلباس خود ر«  
NJB  »دادند رداهاي خود را تكان مي«  
 

  29-22: 22كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
» .او را بكشيد، چنين كسي نبايد زنده بماند«: دادند، اما وقتي اين جمله را به زبان آورد، بار ديگر فرياد كردند  جمعيت تا اينجا به او گوش مي22

 سرهنگ دستور داد، پولس را وارد 24كردند،  دادند و گرد و خاك بلند مي  در هوا تكان مي در همان وقت كه مردم با هياهو لباسهاي خود را23
 وقتي او را براي شالق زدن بستند، 25. سربازخانه نمايند و با تازيانه از او بازجويي كنند تا معلوم شود به چه علّت اين هياهو عليه او برپا شده است

 وقتي سروان اين را 26» آيا شما اجازه داريد يك نفر رومي را بدون آنكه محكوم شده باشد، بزنيد؟«:  پرسيدپولس از سرواني كه آنجا ايستاده بود
بگو «:  سرهنگ نزد پولس رفت و از او پرسيد27» .كني؟ اين مرد يكي از اتباع روم است داني چه مي هيچ مي«: شنيد، نزد سرهنگ رفت و گفت

: پولس گفت» .ام براي به دست آوردن اين تابعيت من قيمت گزافي پرداخته«:  سرهنگ گفت28» .آري«: تپولس گف» ببينم، آيا تو رومي هستي؟
خواستند از پولس بازجويي كنند، با عجله از آنجا دور شدند و سرهنگ هم، كه به دستور او پولس   پس آنها كه مي29» .اما من با آن به دنيا آمدم«

  . عه روم است، بسيار ترسيدرا بسته بودند، وقتي فهميد او تب
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 English(اين دريدن و تكان دادن لباسها يا به هوا انداختن آنها همگي نشانه هاي عهد عتيق از سوگواري و ماتم عليه كفرگويي است   

Lexicon, Louw and Nida, vol. 1, p. 21314: 14. ك.، ر.(  

خاك بر سر ريختن نشانه ماتم و سوگواري .  خوش اقبال بود كه سنگي در آنجا وجود نداشتپولس »خاك به هوا مي ريختند« 
 ).10: 1؛ ميكا 2؛ مراثي 47. اش. ك.ر(، و در اينجا نشان از ماتم در اثر كفرگويي داشت )12: 2؛ ايوب 2: 1.  سموI؛ 6: 7يوشع . ك.ر(بود 

. ك.ر (centurion سرباز، چنانكه واژه 1000به معني رهبر ) 29-27آيات . ك.ر( يوناني است chiliarchاين واژه  »سرهنگ «24: 22
 .او افسر مأمور هنگ رومي در اورشليم بود. اما اين اعداد نسبي هستند.  سرباز مي باشد100به معني رهبر )  26، 25آيات 

 اين قلعه در دوران امپراتوري پارسيان در .اشاره به قلعه آنتونيا است كه مشرف بر محوطه معبد و مرتبط با آن بود »سربازخانه« 
در طي روزهاي عيد، جمعيت اورشليم به سه . هيروديس كبير نام مارك آنتوني را بر آن نهاد). 2: 7؛ 8: 2نحميا . ك.ر(روزگار نحميا ساخته شد 

 .ور حفظ امنيت مي فرستادندروميان سربازان زيادي از قيصريه به قلعه آنتونيا به منظ. برابر جمعيت معمول افزايش مي يافت

. تازيانه زدن شكل بي رحمانه اي از شكنجه بود. "با تازيانه از او اطالعات بگيرند": تلويحأ مي گويد »به تازيانه امتحان كنند« 
ي بافته شده كه در تركه هاي چرم. اين شكنجه بسيار شديدتر از شالق زدن يهوديان يا چوب زدن روميان بود. بسياري زير تازيانه جان مي دادند

 .را تشكيل مي دادها  ميانشان تكه هاي تيز آهني، استخوان يا سنگ مي گذاشتند، اين تازيانه

 .معموأل قربانيان را دوال مي كردند و به تير كوتاهي مي بستند و بعد تازيانه مي زدند »به ريسمان مي بستند «25: 22

يك تبعه روم را نمي توانستند ) 1: (ان از چند جنبه قوانينشان را زير پا مي گذاشتندسربازان مزبور در آن مي »آيا بر شما جايز است« 
 Livy, History 10:9:4; Cicero, Pro Rabirio. ك.ر(يك تبعه روم را نبايد تازيانه مي زدند ) 2(؛ )29: 22 و 33: 21. ك.ر(ببندند 

  ).37: 16. ك.ر( بود پولس پيش از آن محاكمه و محكوم نشده) 3(و نهايتأ ) 12-13 :4

  .اين سرهنگ رومي نمي توانست باور كند كه پولس يكي از اتباع روم است.  است"تو"تأكيد بر ضمير  »آيا تو رومي هستي؟ «27: 22

) 1: (هر شخص از سه راه مي توانست تبعه روم شود »براي به دست آوردن اين تابعيت من قيمت گزافي پرداخته ام «28: 22
اسم آن سرباز تلويحأ ). Dio Cassius, Rom. Hist. 60:17:5-6(خريد تابعيت ) 3(داش خدمت مخصوص به دولت روم؛ و پا) 2(تولد؛ 

. ك.كلوديوس ليسياس، ر(نشان مي دهد كه او تحت حكومت كلوديوس قيصر تابعيت روم را خريداري كرده و اينكه او فردي يوناني تبار بود 
  .قيصر، اكثر اوقات در مقابل دريافت مبلغي گزاف، تابعيت روم را مي فروختمسالين، همسر كلوديوس ). 26: 23

 

  30: 22كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
خواست، علّت موضوع و حقيقت امر را بداند، بندهاي پولس را باز كرد و دستور داد سران كاهنان و شوراي    در روز بعد چون سرهنگ مي30

  .واست در برابر آنان بايستديهود تشكيل جلسه دهند و سپس پولس را به آنجا آورد و از او خ
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شوراي عالي يهود ناچار به . نشان دهنده قدرت روم است »دستور داد سران كاهنان و شوراي يهود تشكيل جلسه دهند «30: 22
  .ررسمي و بدون تشريفات برگزار گرديدبه نظر مي رسد اين جلسه غي. تشكيل جلسه گرديد، آن هم احتماأل در قلعه آنتونيا

  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما         كتاب حاضر،  يك تفسير 

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  حق تقدم داريد در تفسيرالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
  

اينها .         پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيد
  .ن كنندهبه عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيي

 چرا پولس حتي در برابر اين جمعيت نيز مي خواست از خود دفاع كند؟ .١

 چرا لوقا سه بار شهادت ايمان آوردن پولس در راه دمشق را به ثبت مي رساند؟ .٢

  چگونه توالي و نيابت رسوالن را رد مي كند؟القدس روحاستفاده از حنانيا توسط  .٣

 را او محتاج به اينهمه برخورد ماوراءطبيعي بود؟چ. روياهاي خاص پولس را فهرست وار بنويسيد .۴

 چگونه حاصل دفاعيه پولس در برابر جمعيت معبد با نقشه خدا همخواني دارد؟ .۵
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  23كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
پولس در حضور 

   يهودشوراي
 پولس در حضور   يهوددودستگي شوراي

  وراي يهودش
پولس در حضور 

   يهودشوراي
 حضور دربرابر شوراي

  يهود
   )22 :30-23 :10(  )22 :30-23 :11(  )22 :30-23 :11(  

22 :30 -23 :5  22 :30 -23 :10  22 :30 -23 :5      
     23 :1-3  

23 :4  
23 :5  
23 :6  
23 :7-9  

  

    10: 23  به قيصريهپولس اعزام   توطئه عليه پولس  
23 :11  23 :11 -22  23 :11  23 :11  23 :11  

جان توطئه عليه 
  پولس

جان توطئه عليه     
  پولس

عليه دسيسه يهوديان
  پولس

23 :12=22    23 :12=15  
23 :16 -22  

23 :12=15  
23 :16 -18  
23 :19  
23 :20 -21  
23 :22  

23 :12=15  
23 :16 -22  

اعزام پولس نزد 
   فرماندارفليكس

اعزام پولس نزد     اعزام نزد فليكس
  اندار فرمفليكس

 انتقال پولس به قيصريه

23 :23 -30  
  

23 :31 -35  

23 :23 -35  23 :23 -25  
23 :26 -30  
23 :31 -35  

23 :23 -25  
23 :26 -30  
23 :31 -35  

23 :23 -25  
23 :26 -30  
23 :31 -35  

  
  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 

  رافدنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگ
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 

نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم
  .بيندازيدمقدس  كتاب

. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد
 و تنها هر پاراگراف يك. پاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشد

  .يك موضوع اصلي دارد
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 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4

  
  مطالعه عبارات و واژگان

  
23 :1    

NASB, NRSV »با دقّت توجه كردن«  
NKJV  »مشتاقانه نگاه كردن«  

TEV »مستقيماً نگريستن«  
NJB  »بي وقفه نگريستن«  

  
پولس . در اينجا در مورد پولس به كار رفته است. لوقا اغلب از اين اصطالح استفاده مي نمايد.  مراجعه كنيد10: 1به يادداشت كامل در   

  . استفاده مي كند13، 7: 3.  قرنIIفقط از اين اصطالح در 

 . مراجعه كنيد5: 4شوراي عالي يهود در : به عنوان خاص »شورا« 

 پولس را 15: 13يهوديان در ). 6، 5، 1: 23؛ 5، 1: 22؛ 38، 26: 13( خطاب مي كند "برادران"پولس چند بار يهوديان را  »برادران« 
  .  او را برادر خواندند20: 21  و نيز كليساي اورشليم در 17: 9حنانيا در . برادر خطاب مي نمايند

اين واژه مرتبط ). 22، 13، 7، 3: 15؛ 17: 12؛ 12، 1: 11؛ 23: 10؛ 30: 9: مثال(اما يهوديان ايماندار نيز با همين عنوان خوانده مي شوند   
لذا عنواني مبهم است و مي .  نيز به كار مي رود40، 2: 16همين عنوان در مورد ايمانداران يوناني در .  است27: 18؛ 29: 11 در "شاگرد"با عنوان 

  .بايست به متن يا گروه خاصي مرتبط باشد

از ريشه يوناني ) ماضي نقلي(كامل )  ظاهر مجهول ولي معلومبه(ك فعل اخباري مياني ي »زندگي كرده ام ... در حضور خدا« 
politeuo- كه واژگان انگليسي "political or policy") اين اصطالح داللت ضمني بر يك تبعه . از آن گرفته شده اند) سياسي يا سياست

  . را در برابر خدا ادا كرده استپولس تأكيد مي ورزد كه با وفاداري مسئوليتهاي يك فرد يهودي). 27: 1. فيل. ك.ر(دارد 

 

  5-1: 23كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 در اين هنگام 2» .ام برادران، من تا به امروز در حضور خدا با وجداني پاك زندگي كرده«:  پولس با دقّت به اعضاي شورا نگاه كرد و گفت1 

اي ديوار سفيد شده، خدا «:  پولس به او گفت3. د، دستور داد كه به دهانش مشت بزنندكه در كنار پولس ايستاده بودن حنانيا كاهن اعظم به كساني
:  حاضران گفتند4» .دهي كه مرا بزنند اي كه مطابق قانون در مورد من قضاوت نمايي و حاال برخالف آن دستور مي تو آنجا نشسته. تو را خواهد زد

به پيشواي ': فرمايد دانم كه تورات مي مي. دانستم كه او كاهن اعظم است   اي برادران، من نمي«:  پولس گفت5» كني؟ به كاهن اعظم خدا اهانت مي«
  » '.قوم خود ناسزا نگو
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23 :1    
NASB »با وجداني كامالً پاك«  
NKJV »با وجداني كامالً نيك«  
NRSV  »وجداني پاك«  

TEV »وجدان من كامالً پاك است«  
NJB  »با وجداني كامالً پاك«  

 
: 1.  قرنII؛ 29، 28، 27، 25: 10؛ 12، 10، 7: 8؛ 4: 4.  قرنI. ك.ر( استفاده مي كند "وجدان"پولس اغلب در رساالت به قرنتيان از واژه   

). 1: 23اعمال . ك.ر(اين واژه به حس دروني اخالقي از آنچه شايسته است و آنچه شايسته و مناسب نيست، اشاره دارد ). 11: 5؛ 2: 4؛ 12
وجدان هدايتگربي عيبي نيست، اما حدود . شدوجدان مي تواند تحت تأثير زندگي گذشته ما و انتخابات ضعيفمان و يا تحت تأثير روح خدا با

  .بنابراين ناراحت كردن وجداني كه حتي ضعيف يا به خطا باشد، مشكل ايماني عمده اي را ايجاد مي نمايد. ايماني فردي ما را معين مي كند
خدا ايمانداران ). 9: 3.  تيموI. ك.ر(وجدان شخص ايماندار نيازمند آن است كه هر چه بيشتر توسط كالم خدا و روح خدا شكل بگيرد   

 گشاده باشيم تا نوري بيشتر القدس روحو مقدس  كتابداوري مي كند، اما همه ما بايد نسبت به ) چه ضعيف و چه قوي(را بوسيله نوري كه دارند 
  .بيابيم و در شناخت خداوند عيسي مسيح رشد كنيم

او به طمعكاري پيشين خود .  نيز بر همين امر تأكيد مي كند3: 1.  تيموII؛ 12: 1.  قرنIIپولس در  »تا به امروز در حضور خدا« 
 بر اساس اين است كه هر انساني از شريعت و وجدانش تخطي 8-1بحث الهياتي او در روميان ). 7، خصوصأ آيه 23: 7. روم. ك.ر(معترف است 

  ).20: 5؛ 15: 4؛ 20: 3. ك.ر(كرده است 

حنانيا، پسر ( نيست، بلكه پس از او 7: 4 يا اعمال 13: 18، يوحنا 2: 3او همان حنانياي لوقا . به زبان عبرينامي  »حنانيا كاهن اعظم «2: 23
  .حكومت كرد، به اين سمت منصوب گرديد.  م59-47توسط هيروديس كالسيس كه از ) Nedebaeus-ندبائوس
  :ارديوسفوس در نوشته هايش مطالب زيادي درباره اين كاهن اعظم بيان مي د  
 .Wars, 2.12.6 و Antiq. 20:5:2تاريخ انتصاب او به كهانت اعظم،  .١

 Antiq. 20.6.2به روم، ) Ananus-حنّا(تاريخ دستگيري و اعزام او و پسرش  .٢

 .Wars, 2.17.9تاريخ كشته شدن او و برادرش توسط شورشيان،  .٣

  . در فلسطين آن دوران استوسفوس اغلب اوقات تنها منبع باستاني ما در مورد وقايع و افراد يهوديي  

 ).22: 18يوحنا . ك.ر(اين به نشانه كفرگويي بود  »به دهانش بزنند« 

 . به ثبت رسيده استWars 2.17.9: اين گفته با جزئيات زياد در كتاب يوسفوس »خدا تو را خواهد زد «3: 23

. ك.ر(ل براي رياكاري استفاده مي كردند يهوديان از اين تمثي) 1: (منظور پولس كامأل مشخص نيست »اي ديوار سفيد شده« 
 . باشد15- 10: 13. امكان دارد كنايه به حزق)2(يا ) 27: 23متي 

 . مراجعه كنيد51: 7همچنين به يوحنا .  باشد15: 19. شايد اشاره به الو »به ضد شريعت« 
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ديد ) 1: (لس را اثبات مي كنند عبارتند ازفرضيه هايي كه ندانستن پو »اي برادران، من نمي دانستم كه او كاهن اعظم است «5: 23
كاهن اعظم لباس رسمي نپوشيده بود و به ) 3(پولس چند سال در خارج از اورشليم به سر برده بود و با وي آشنايي نداشت؛ ) 2(ضعيف چشم؛ 

 ).ريشخند و طعنه(نامناسب بودن رفتار كاهن اعظم ) 5(پولس متوجه شخص سخنگو نشد؛ يا ) 4(اين جهت قابل تشخيص نبود؛ 

  .، نشان مي دهد كه شريعت را مي داند و به آن احترام مي گذارد28: 22پولس با نقل قول از خروج  »زيرا مكتوب است« 

  
  .شايد پولس متوجه شد كه نمي تواند حكم عادالنه اي از اين كاهن اعظم صدوقي بگيرد »فهميد «6: 23

 .د مراجعه كني1: 4به عنوان خاص در  »صدوقيان« 

 . مراجعه كنيد5: 15به عنوان خاص در ). 6- 5: 3. ؛ فيل5: 26. ك.ر(پولس پيشتر فريسي بود  »فريسيان« 

پولس موضوع الهياتي را كه مورد اختالف صدوقيان و فريسيان بود،  »براي اميد و قيامت مردگان از من بازپرس مي شود« 
). 2: 12. ؛ دان27-23: 19؛ 14: 14ايوب . ك.ر(يسيان آن را تأييد مي كردند صدوقيان منكر زندگي پس از مرگ بودند، اما فر. مطرح ساخت

  ).10-7آيات . ك.ر(اين امر موجب بپا خاستن دو فرقه تشكيل دهنده شورا بر عليه همديگر شد 

ان تمثيلي براي از آن به عنو). 45: 23؛ 36: 5لوقا . ك.ر( است "پاره شدن"معني اصلي اين اصطالح  »جماعت دو فرقه شدند «7: 23
پولس آتش . اختالف ميان اين دو فرقه يهودي همواره غيرقابل رويت بود). 7: 23؛ 4: 14اعمال . ك.ر(اختالف در ميان گروهها استفاده مي شد 

  .زير خاكستر را شعله ور كرد

روحاني وجود دارند يا فقط يك طبقه؟ آيا اين عبارت تلويحأ نشان مي دهد كه دو طبقه موجودات  »وجود فرشته يا روح ...منكر  «8: 23
  . بيان مي دارد كه هر دو طبقه در واقع يكي هستند14 و 13، 5: 1. مبهم است، ولي عبرمقدس  كتابريشه هر دو نظريه در 

د فريسيان استادانه ديدگاه عه). دوگانگي رزتشتي(آنچه صدوقيان منكر مي شدند، دوگانگي موجوديت روحاني نيكي و شرارت بود   
هفت رهبر براي هر (عتيق را به دوگانگي ايراني سخت و بي انعطاف بسط داده بودند و حتي گروه فرشتگان خير و شر را نيز تشكيل داده بودند 

  ).دسته

  .اكثر آنان فريسي بودند. بودند) عهد عتيق(و مكتوب ) تلمود(اينها متخصصان قانوني شريعت شفاهي  »كاتبان «9: 23

 .ده از اين عبارت اسمي درمتن مزبور نشان مي دهد كه عبارت به طور خودكار منفي نيستاستفا »اين شخص« 

  10-6: 23كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
ام و مرا  زاده  فريسي و فريسياي برادران، من «:  وقتي پولس فهميد كه بعضي از آنان صدوقي و بعضي فريسي هستند، با صداي بلند گفت6 
 با اين سخن ميان فريسيان و صدوقيان اختالف افتاد و مردم به دو دسته تقسيم 7» .كنند خاطر ايمان و اميد به رستاخيز مردگان در اينجا محاكمه مي به

 سر و صداي زيادي در مجلس بلند 9.) اد دارندصدوقيان منكر روز قيامت و وجود فرشته يا روح هستند ولي، فريسيان به وجود اينها اعتق (8. شدند
اي با او سخن نگفته  از كجا معلوم است كه روح يا فرشته. بينم ما در اين مرد هيچ تقصيري نمي«: شد و چند نفر از علماي فرقة فريسي برخاسته گفتند

ان داد سربازان به مجلس وارد شوند و پولس را از ميان تكه كنند، فرم  اختالف زيادتر شد و سرهنگ از ترس اينكه مبادا پولس را تكه10» باشد
  . جمعيت خارج ساخته و به سربازخانه ببرند
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كاتبان تأكيد داشتند كه پولس چيزي از عالم روح را به چشم ديده است ولي . جمله شرطي نوع اول ناكامل يا جزئي است »اگر« 
ظاهرأ . نشان مي دهد كه تا چه اندازه نسبت به فرقه خودشان تعصب دارنددفاع ناگهاني و نيرومند آنها از پولس . يقين نداشتند كه چه ديده است

 .آنها از صدوقيان بيش از يك فريسي فرضأ خائن، بدشان مي آمد

با خدا " جمله P و H,L پيرو نسخه هاي الفبايي يوناني Textus Receptusبه سبب آنكه اين يك ساختار دستوري ناكامل است، در 
 . به آن افزوده است39: 5از اعمال  را "جنگ نبايد نمود

 دولت روم تا كنون دوبار زندگي پولس را در اورشليم نجات »... فرمود تا سپاهيان پايين آمده، او را از ميانشان برداشته« 
 دولت "ركنندگيمها"اين امر مي توانند به ). 13. روم. ك.ر(جاي تعجب نيست كه پولس دولت را به عنوان خادم خدا مي نگريست . داده بود

  .اشاره داشته باشد.  تساIIدر 

  

). 24-23: 27؛ 19-17: 22؛ 10-9: 18. ك.ر(اين هم يك روياي شخصي ديگر براي تشويق پولس  »خداوند نزد پولس آمده «11: 23
  .پولس خالي از نوميدي و شك نبود

حتمأ پولس اين رويا . ين اصطالح استفاده شده استدر نوشته هاي لوقا فقط  در اينجا از ا. فعل امري حال معلوم »خاطرجمع باش« 
 ).33: 16؛ يوحنا 27: 14؛ 22، 2: 9متي . ك.ر(عيسي چند بار از اين اصطالح استفاده كرد . را با لوقا در ميان گذاشته بود

انجيل در روم نيز . ستداراده خدا براي پولس اين بود كه زنداني شود تا بتواند در برابر قيصر باي »بايد در روم هم شهادت دهي« 
  )!21: 22؛ 21: 19. ك.ر(موعظه خواهد شد 

مانند آنچيزي است ) 21آيه . ك.ر(اين هم يك نقشه قتل ديگر . در اين پاراگراف از ميثاق ترور برخي از يهوديان اطالع مي يابيم 12-15: 23
  .كه يهوديان براي عيسي كشيدند

ي براي يهوديان در مورد مدت زمان طوالني و نامشخص بود، ولي اينجا در مورد تعداد چهل يك عدد تمثيل »بيش از چهل نفر «13: 23
  .نفرات آورده شده و احتماأل دقيق است

  . مراجعه كنيد5: 4به عنوان خاص . اين روش ديگري براي اشاره به شوراي عالي يهود بود »سران كاهنان و مشايخ «14: 23

  11: 34كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
روم نيز بايد طور كه در اورشليم دربارة من شهادت دادي در  دار، چون همان دل قوي«:  در شب همان روز خداوند به پولس ظاهر شد و فرمود11 

  »چنان كني

  15-12: 23كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 13.  وقتي روز شد، بعضي از يهوديان دور هم جمع شدند و سوگند ياد كردند كه تا پولس را نكشند به هيچ خوردني و يا نوشيدني لب نزنند12 

ايم تا پولس را نكشيم لب به  ما سوگند خورده«: ان كاهنان و مشايخ رفتند و گفتند آنان نزد سر14. در اين توطئه بيش از چهل نفر شركت داشتند
خواهيد در سوابق پولس تحقيقات بيشتري نماييد، از سرهنگ تقاضا كنيد او را فردا نزد   بنابراين شما و اعضاي شورا به بهانة اينكه مي15. غذا نزنيم
  ». از اينكه به اينجا برسد، بكشيمايم كه او را قبل ما ترتيبي داده. شما بياورد
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23 :14    
NASB »م كه به قسم خود متعهد باشيمما سرسختانه عهد بست«  
NKJV  »دانيم ما خود را به قسم بزرگي متعهد مي«  
NRSV »دانيم ما خيلي جدي خود را متعهد به قسم خود مي«  

TEV »ايم ما سرسختانه قسم ياد كرده«  
NJB  »ايم ما سرسختانه قسم خورده«  

  
اين .  را ترجمه كنند"هر لعنتي كه به زبان آوري به سر خودت مي آيد": ترجمه هاي انگليسي باال كوشيده اند تا ضرب المثلي مشابه  

ظاهرأ سنت و روايت شفاهي راهي براي گريز از اين ! نمي دانم، شايد هم تا به حد مرگ گرسنگي كشيدند. سوگندخوردگان پولس را نكشتند
  .سوگندهاي خونين داشت

  
چگونگي باخبر شدن وي . اره خانواده پولس در پرده اي از سكوت باقي مي ماندپاسخ سئواالت بسيار ما درب »خواهرزاده پولس «16: 23

  .او نيز به احتمالي فريسي بود. نيست نامعلوم است

  !اين حمله يقينأ شامل كشتن نگهبانان رومي نيز مي گرديد 21: 23

 سواره نظام بوده 70 نيزه دار و 200) 2( نيزه دار؛ و يا 200 سواره نظام و 70 سرباز پياده، 200) 1(شمار سربازان همراه پولس ظاهرأ يا  23: 23
  .است

.  مي باشد)dexios ("كسي كه در جانب راست مسلح است"در اصل به معني .  نامشخص استdexiolabosمعني واژه  »دار نيزه« 
 NJBدر ترجمه ).  به كار برده است نيزه يا كمانA، كه در پيروي از نسخه NEBترجمه . ك.ر(اشاره به نوعي سرباز با سالحي سبك است 

ممكن است اشاره به كساني باشد كه از سمت راست به زنداني بسته مي شدند، يا حتي كساني كه اسب دوم را .  آمده است"نيروهاي كمكي"
اي عبارت مزبور را نمي اينهمه گزينه نشانگر آن است كه مفسرين معاصر دقيقأ معن. مي بردند و يا حتي كساني كه پهلوي يكان پيش مي رفتند

 .دانند

  25-16: 23كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
اين «:  پولس يكي از افسران را صدا زده گفت17.  اما خواهرزادة پولس از اين توطئه باخبر شد و به سربازخانه رفت و پولس را مطّلع ساخت16 

پولس زنداني به دنبال من «:  سروان او را نزد سرهنگ برد و به او گفت18» .به عرض او برساندخواهد موضوعي را  جوان را نزد سرهنگ ببر، مي
 سرهنگ دست او را گرفته به كناري كشيد و 19» .خواهد موضوعي را به عرض برساند او مي. فرستاد و تقاضا كرد كه اين جوان را نزد شما بياورم

بهانة آنان . اند كه از شما تقاضا نمايند پولس را فردا به شورا ببريد يهوديان نقشه كشيده«:  او گفت20 »خواهي بگويي؟ چه مي«: محرمانه از او پرسيد
 به حرفهاي آنان توجه نكنيد، زيرا بيش از چهل نفر از ايشان در كمين او 21. خواهند در مورد او اطّالعات دقيقتري به دست آورند اين است، كه مي

» .باشند آنان اكنون حاضر و آماده هستند و فقط در انتظار موافقت شما مي. ند كه تا او را نكشند چيزي نخورند و نياشامندا اند و قسم خورده نشسته
 23.  به اين ترتيب سرهنگ آن جوان را مرخّص كرد و به او اخطار نمود كه نبايد از اطّالعاتي كه در اختيار او گذاشته است كسي باخبر شود22

دويست سرباز پياده و هفتاد سواره نظام و دويست نيزه دار آماده كنيد تا امشب ساعت نُه «: فر سروان را صدا زد و به آنها گفتسپس سرهنگ دو ن
اي هم به اين شرح   او نامه25» . و چند اسب براي پولس حاضر كنيد تا به اين وسيله او را سالم به فيليكس فرماندار تحويل دهيد24به قيصريه بروند 

 :شتنو
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 9 عصر آغاز مي كردند و لذا ساعت سوم، يعني ساعت 6آنها شب را از ساعت . آشكار منظور زمانبندي رومي است »ساعت سوم« 
 .شب

  .مركز فرماندهي نيروهاي اشغالگر رومي در فلسطين »قيصريه« 

او مقام . آنتونيوس فليكس را ظالم و حريص مي خواند) Histories 5:9, Annals 12:54(تاسيتوس، مورخ رومي  »فليكس «24: 23
او به عنوان . به دست آورد كه دوست نزديك كلوديوس قيصر بود) هر دوي ايشان غالمان آزاد شده بودند(خود را از طريق برادرش، پاالس 

  .به اين خدمت منصوب گرديد.  م59-52يازدهمين فرمانده فلسطين در سالهاي 

اين نامه جريان وقايع را بيان مي دارد، اما ).  به بعد12: 25. ك.ر(ن نامه ضروري تشريح مورد قضايي پولس توسط افسر مسئول مت 26-30: 23
  .فقط به جنبه هاي مثبت رفتار ليسياس  در آن اشاره شده است

  .در اين آيه نام فرماندار آورده شده است 26: 23

رش لوقا در نشان دادن مسيحيت و رهبران آن است كه هرگاه دربرابر صاحب منصبان دولتي اتهامي اين آيه در هماهنگي با الگوي نگا 29: 23
  ! بهراسد"طريقت"لزومي نداشت كه روم  از اهل . به ايشان وارد شده، همواره مبرا و بي گناه بوده اند

آنها راهي .  پدرش، آنتيپاتر دوم را بر آن نهاده بودهيروديس كبير آن شهر را ساخته و نام »او را شبانه به انتيپاترس رساندند «31: 23
در اين نقطه به داليل زير ) 32آيه (دليل بازگشت سربازان پياده . محل دقيق شهر نامشخص است.  مايل را طي كردند40-30طوالني در حدود 

يي باز و همواري قرار داشت و خطر حمله ناگهاني بسيار آن منطقه در ناحيه جغرافيا) 2(شهر مزبور در درجه اول ناحيه غيريهودي بود و ) 1: (بود
  .كم بود

لوقا در ثبت عناوين صاحب منصبان رومي و محلي بسيار دقيق عمل كرده . آمده است) procurator -والي"در اصل  »فرماندار «33: 23
  .است

  30-26: 23كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
اند و قصد داشتند او را بكشند اما وقتي فهميدم   اين مرد را يهوديان گرفته27. رساند كلوديوس ليسياس به حضرت فرماندار فيليكس سالم مي «26 

 و از آنجا كه مايل بودم علّت اتّهام او را بفهمم او 28 ايشان بيرون آوردم كه او يك نفر رومي است، من با سربازان خود به آنجا رفته، او را از چنگ
 اما متوجه شدم كه موضوع مربوط به اختالف عقيدة آنها در خصوص شريعت خودشان است و او كاري كه مستوجب 29. را به شوراي ايشان بردم

درنگ او را نزد شما فرستادم و به  صدد سوء قصد نسبت به جان او هستند، بي پس وقتي فهميدم كه آنها در 30. اعدام يا زندان باشد نكرده است
 ».ام كه دعوي خود را در پيشگاه شما به عرض برسانند مدعيان او نيز دستور داده

  35-31: 23كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 فرداي آن روز همه به جز سواراني 32. و او را شبانه به انتيپاترس رسانيدند سربازان طبق دستوراتي كه گرفته بودند، پولس را تحويل گرفته 31 

 سواران به محض رسيدن به قيصريه نامة مذكور را به فرماندار تقديم نموده و 33. كردند به سربازخانه برگشتند كه پولس را تا به مقصد همراهي مي
 به او 35خواند از پولس پرسيد كه اهل كدام استان است و چون فهميد كه اهل قيليقيه است  فرماندار وقتي نامه را 34. پولس را به او تحويل دادند

  .و فرمان داد او را در كاخ هيروديس تحت نظر نگاه دارند».وقتي مدعيان تو برسند به دفاع تو گوش خواهم داد«:گفت
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كه پولس نيز اهل استاني سلطنتي بود، فليكس مجاز به از آنجايي . اين سئوال براي تعيين حوزه قضايي بود »اهل كدام استان است «34: 23
مانند (محلي ) 3(سناتوري و ) 2(؛ )مربوط به قيصر(سلطنتي ) 1: (سه حوزه قضايي در امپراتوري روم وجود داشت. بازرسي از وي بود

  ).هروديسها

ود به داخل محوطه مخصوص يهود در معبد، متهم منظور يهوديان آسيا بود كه پولس را به آوردن غيريه »وقتي مدعيان تو برسند «35: 23
ولي طبق معمول، سياستهاي محلي بر اجراي عدالت تأثيرگذار . حضور نيافتن آنها به منزله مختومه شدن دعوي تلقي مي گرديد. كرده بودند

  !است

پولس ). 23: 24. ك.ر( بودند روميان تا زماني كه پولس تحت توقيف ايشان بود، با او مهربان »در سراي هيروديس نگاه دارند« 
آن كاخ در آن زمان به عنوان مركز فرماندهي روميان . در كاخي كه هيروديس كبير ساخته بود، و پيش از آن محل اقامت وي بود، سكني گزيد

  .مورد استفاده بود

  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابشما مسئول تفسير خود از است، به اين معني كه راهنما         كتاب حاضر،  يك تفسير 

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
  

اينها . كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيد        پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما 
  .به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

 .دفاعيات پولس را با هم مقايسه كنيد و عناصر مشترك آنها را فهرست وار بنويسيد .١

 ست؟آيا پولس خود را يك يهودي وفادار مي دان .٢

 آيا مي توان از كتاب اعمال در مورد بستگان پولس اطالعاتي كسب كرد؟ .٣
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  24كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 

 پولس در حضور  متهم به فتنه و آشوب  شكايت عليه پولس
  فليكس

 شكايت در حضور  شكايت عليه پولس
  فليكس

24 :1-9  24 :1-9   الف1-2: 24 
  8=ب2: 24
24 :9  

  الف1-2: 24
  9=ب2: 24

24 :1-9  

 دفاع پولس در
  حضور فليكس

حضور  دفاع پولس در    دفاع در حضور فليكس
  فليكس

  

24 :10 -21  24 :10 -21   الف10: 24 
  
  

  21- ب10: 24

  الف10: 24
  
  

    16- ب10: 24

  الف10: 24
  پولس دررانيسخن

  حضور والي روم
  13- ب10: 24
24 :14 -16  
24 :17 -21  

 در زنداني شدن پولس      طفره رفتن فليكس  
  قيصريه

24 :22 -23  
  زنداني شدن پولس

  
24 :24 -26  
24 :27  

24 :22 -27  24 :22 -23  
  
  

24 :24 -26  
24 :27  

24 :22 -23  
 پولس در حضور
  فليكس و دروسله

24 :24 -26  
24 :27  

24 :22 -23  
  
  

24 :24 -26  
24 :27  

  
  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسمطالعه راهنماي «از (قرائت دور سوم 

  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 

نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس حروو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم
  .بيندازيدمقدس  كتاب

. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد
هر پاراگراف يك و تنها . اي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشدپاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي بر

  .يك موضوع اصلي دارد
 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4
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  مطالعه عبارات و واژگان

  

  . مراجعه كنيد2: 23به يادداشت كامل  »حنانيا كاهن اعظم «1: 24

 "پايين" قرار داشت و تمامي مناطق جغرافيايي ديگر "باال"از نظر يهوديان، اورشليم همواره در . "فرود آمدند": در اصل »رسيدند« 
 .بودند

در دوران پس از اسارت اصطالح مزبور براي افراد . ر عهد عتيق، اين اصطالح مربوط به رهبران سالمندتر قبيله اي بودد» مشايخ« 
آنها . "كاهنان اعظم، كاتبان و مشايخ": در عهد جديد، اغلب شوراي يهود اينگونه توصيف مي شود. ر مي رفتمتمول و با نفوذ اورشليم به كا

. ك.ر(رهبري معبد مشاهده كرده بود كه حضور فريسيان، ايجاد مشكل مي كند . احتماأل اعضاي شوراي عالي يهود و پشتيبان صدوقيان بودند
23 :6-10.( 

اين شكلي از واژه يوناني . استخدام شده بود) NKJVترجمه . ك.ر(يا خطيب و سخنوري )  دعاويوكيل(او يك وكيل » ترتلس« 
re-ma ظاهرأ او شكايت شوراي يهود را به گونه اي قابل قبول در قالب قانون روم، احتماأل به زبان التين ارائه .  است"سخن گفته شده" به معني
  .مي كرد

  
. بود، در واقع هيچگونه پايه و اساسي نيز نداشت) احتماأل مورد انتظار(ز اينكه اقدامي براي چاپلوسي مقدمه ارائه شده گذشته ا 4-ب2: 24

فليكس تنها به خاطر برادرش پاالس به اين مقام رسيده بود، ). Annals 12:2 و Histories 5:9: تاسيتوس. ك.ر(فليكس مرد بيرحمي بود 
او بعدها به درخواست مردم . ، يا كلوديوس، مادر امپراتور بود)دختر مارك آنتوني(سط آنتونيا كه او هم مانند فليكس غالم آزاد شده اي تو

  ).Antiq. 20.7.7-8.9و  Wars 2.12.8-13.7: يوسفوس. ك.ر(توسط نرون از اين مقام عزل گرديد 

  الف2-1: 24كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
روز حنانيا كاهن اعظم به اتّفاق چند نفر از مشايخ و يك وكيل دعاوي به نام ترتُلُس به قيصريه رسيدند و شكايت خود را عليه  بعد از پنج 1 

   :طور شروع كرد  وقتي پولس را احضار كردند ترتُلُس شكايت خود را اين2. پولس به اطالع فرماندار رسانيدند

  9-ب2: 24ن كارهاي رسوال: متن مژده براي عصر جديد
ايد،  اي كه براي بهبود وضع ملّت ما به عمل آورده عاليجناب، با توجه به اينكه در روزهاي زمامداري شما و در ساية اقدامات ارزنده اي فيليكس،«

 و اما، براي 4. اب بنماييمدانيم پيوسته و در هر جا سپاسگزاري عميق خود را تقديم آن جن  وظيفة خود مي3از نعمت امنيت كامل برخوردار هستيم، 
 به ما ثابت شده است كه اين شخص يك 5. اينكه زياد مزاحم نشويم، تقاضا دارم با آن لطف هميشگي خودتان به عرايض مختصر ما توجه فرماييد

كرد معبد  حتّي سعي مي و 6گذاران ناصري است  آشوبگر فاسدي است كه در سراسر عالم ميان همة يهوديان اختالف انداخته و سر دسته بدعت
 ولي ليسياس فرمانده آمد و با 7. خواستيم، مطابق قانون خودمان محاكمه كنيم و مي. [اما ما او را دستگير كرديم. بزرگ پاك ما را آلوده گرداند

ماييد، حقيقت ادعاي ما برايتان روشن اگر خود شما از او بازجويي ن .] و به مدعيان او دستور داد به حضور شما بيايند8زور او را از دست ما گرفت 
   .  يهوديان تمام حرفهاي ترتُلُس را در اين باره تأييد كردند9» .خواهد شد
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) خنجر داران (sicariiيان يهودي بود كه گرابرخي معتقدند كه منظور تالش او براي متوقف ساختن اعمال افراط »در آسايش كامل «2: 24
  . مراجعه كنيدWars 2.13.2: به كتاب يوسفوس. خوانده مي شدند

هدف لوقا در سراسر كتاب اعمال نشان دادن كذب اتهاماتي است كه به مسيحيت در جهان روم زده  »يافته ايم ... اين شخص را «5: 24
: پولس متهم به سه چيز بود. دادگاههاي رومي و در حضور مقامات رسمي را به ثبت مي رساندبه همين دليل، لوقا محاكمات زيادي در . مي شد

  .هتك حرمت معبد) 3(رهبري يك فرقه جديد؛ و ) 2(ايجاد مزاحمت؛ ) 1(
  

24 :5    
NASB »شخصي فاسد«  
NKJV  »شخصي مزاحم«  
NRSV »انگيز شخصي فتنه«  

TEV »آشوبگري فاسد«  
NJB  »انگيزي فاسد فتنه«  

  
به معني بال يا طاعون نيز به كار ) هفتادترجمه (در عهد عتيق ). 11: 21لوقا . ك.ر(اين عبارت از واژه اي به معني بال و طاعون مي آيد   

  ).25: 19امثال . ك.ر(رفته است، اما به صورت تشبيهي در مورد افراد نيز استفاده مي شد 

مند است و در عين حال تعريف فوق العاده اي از تأثير خدمات پولس در دياسپورا قينأ يك سخن اغراق آميز هدفي »سراسر عالم« 
 .مي باشد

 برگردانده "پادشاه مهياي جنگ" به 24: 15 ايوب هفتاددر ترجمه .  است"ايستادن" و "اول"ك واژه مركب يوناني از ي »سردسته« 
 كه در مصر پيدا شده، به كار نرفته Koineده و در هيچيك از پاپيروسهاي در عهد جديد فقط در اينجا از واژه مزبور استفاده ش. شده است

 .است

كم كم اين واژه حالتي منفي ). "انتخاب كردن": در اصل كلمه( است "بخش" يا "فرقه" در اصل به معني hairesisواژه  »بدعت« 
 "طايفه"همين واژه در . يوناني است، مشاهده مي شودنيز كه از همان ريشه ) بدعت ("heresy"به خود گرفت، چنانكه در واژه انگليسي 

در اين متن كتاب اعمال، پولس مسيحيت را به عنوان بخشي هماهنگ با ايمان .  به كار رفته است5: 15 فريسيان  "فرقه" و نيز در17: 5صدوقيان 
 ).14آيه . ك.ر(و اميد يهوديت تاريخي برمي شمارد 

برخي تأكيد مي نمايند كه واژه مزبور مربوط به شهر ناصره است ولي سايرين آن را . اصري استاشاره به پيروان عيساي ن »نصراني« 
  . مراجعه كنيد22: 2به عنوان خاص . مرتبط مي دانند) 2: 53؛ 1: 11. اش. ك.ر( كه عنواني مسيحايي است "شاخه" يا nezerبا 

در نسخه هاي قديميتر يوناني )  در داخل پرانتز قرار گرفته اندNASBيسي كه در ترجمه نوين انگل (8 و 6 و بخشهايي از آيات 7 آيه 7: 24
P74 ،آلف ،A يا Bكميته . آنها بخشي از نسخه اصلي دستنوشته لوقا نيستند. در نسخه هاي يوناني بعدي هم تفاوتهايي وجود دارد.  موجود نيستند

UBS3 به آن درجه "D") داده است) درجه زياد شك و ترديد.  
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  .پولس هم مانند وكيل شوراي يهود، با مقدمه رسمي، سخنش را آغاز كرد 10: 24

معني اصلي آن دفاعيه . ، ريشه در همين واژه يوناني دارند)دفاعيات ("apologetics" يا "apology"واژگان انگليسي  »دفاع« 
  .قانوني در دادگاه بوده است

او متهم به هتك . ي وي در اورشليم به هيچ وجه غيرعادي يا ستيزه جويانه نبوده استپولس اظهار مي دارد كه فعاليتهاي عموم 11-12: 24
  .حرمت معبد شد ولي در واقع، در حال انجام مراسمي قابل قبول دستگير شده بود

اكتي كه شيوه زندگي و شر) 6: 14يوحنا (اين عنوان اوليه مسيحيان بود كه بر عيسي به عنوان تنها طريق و راه به سوي خدا »طريقت «14: 24
  ).26-25: 18 و احتماأل 22: 24؛ 4: 22؛ 23، 9: 19؛ 2: 9. ك.ر(را تشكيل مي دهد، اشاره داشت 

  :اينها دو قسمت از سه قسمت تشكيل دهنده كانون عهد عتيق هستند كه عبارتند از »تورات و انبيا« 
 تثنيه- پيدايش–) شريعت(تورات  .١

 انبيا .٢

 )به غير از روت(ان پادشاه- يوشع–انبياي پيشين   .أ 

 )به غير از مراثي ارميا و دانيال(مالكي - اشعيا-انبياي متأخر  .ب 

 نوشته ها .٣

  روت، استر، جامعه، غزل غزلها و مراثي ارميا– Megiloth  .أ 

  ايوب، مزامير، امثال –ادبيات حكمت   .ب 

  تواريخ، عزرا و نحمياII و I –تاريخ پس از اسارت   .ج 

  21-10: 24كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 :  وقتي فرماندار به پولس اشاره كرد او به اين اتّهامات جواب داده گفت10 

 حقيقت 11. كنم كنيد، با اطمينان خاطر در حضور شما از خود دفاع مي ليان درازي است كه بر اين ملّت دادگستري ميبا اطّالع از اينكه شما سا«
كس مرا نديده است كه در   و هيچ12گذرد  از روزي كه من به زيارت اورشليم رفته بودم، بيش از دوازده روز نمي. امر بر شما معلوم خواهد شد
 براي اثبات اتّهاماتي كه عليه من 13. ها و يا در داخل شهر با كسي مباحثه كنم و يا مردم را به گرد خود جمع نمايم معبد بزرگ و يا در كنيسه

اي را كه آنان بدعت  كنم كه در پرستش خداي پدرانمان، طريقه  اما در حضور شما اعتراف مي14. گونه مدركي در دست ندارند آورند، هيچ مي
 من همان اميدي را به خدا دارم كه خود اينها دارند 15. هاي انبيا آمده است، اعتقاد دارم من به هرچه در تورات و نوشته. ايمنم خوانند پيروي مي مي

كنم كه در همة   بنابراين با چنين اميدي، نهايت كوشش خود را مي16. و آن اين است كه هم براي نيكان و هم براي بدان قيامتي در پيش است
من پس از ساليان دراز به اورشليم رفتم تا اعاناتي براي ملّت خود ببرم و قرباني  «17. اي داشته باشم ر خدا و انسان وجدان آسودهاحوال در براب

 19 در معبد بزرگ پس از انجام مراسم تطهير مشغول اين كارها بودم، نه جمعيتي به دور من جمع شده بود و نه اغتشاشي در كار بود 18. بگذرانم
ند تن از يهوديان استان آسيا مرا در آنجا ديدند و به نظر من ايشان هم بايد در اينجا نزد شما حاضر شوند تا اگر از من شكايتي دارند، خودشان كه چ

صداي بلند  جز اينكه در ميان آنان با 21 يا اينها بگويند كه وقتي در حضور شورا ايستاده بودم چه خطايي از من سر زده 20آن را اظهار نمايند، 
  » '.شوم خاطر ايمان و اميد به رستاخيز مردگان در اينجا محاكمه مي من به': گفتم
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پولس تأكيد مي كند كه جهتگيري مذهبي او، به غير از ديدگاه وي نسبت به  »شان نيز قبول دارندبه خدا اميدوارم چنانكه اي «15: 24
او مي كوشد تا از خود با نشان دادن اين امر كه مشاجره بر سر موضوعات الهياتي ). 16آيه . ك.ر(رستاخيز، درست مانند متهم كنندگانش است 

 مراجعه 25: 2اميد در : به عنوان خاص. مايلي به درگير شدن در اينگونه مباحث را نداشتدرون يهوديت است، از خود دفاع كند، كه روم ت
  .كنيد

اشاره به الهيات فريسيان است، نه رهبري معبد كه صدوقيان برعهد  »هم براي نيكان و هم براي بدان قيامتي در پيش است« 
براي اطالع از ديدگاه (ي از فريسيان نيز قيامت بدان را نمي پذيرفتند بيان مي دارد كه حتي برخ Antiq. 18:1:3يوسفوس در كتاب . داشتند

انباشته از ديدگاه قيامتي عمومي مقدس  كتاب).  مراجعه كنيدEdward Fudge نوشته The Fire That Consumesنوين فنا به كتاب 
 ).15-11: 20. ؛ مكا11-6: 2. ؛ روم29: 5؛ يوحنا 46: 25؛ متي 2: 12. ؛ دان8: 25. اش. ك.ر(است 

 كاهن اعظم را به 2-1: 23همين عبارت بود كه در  »وجدان آسوده اي داشته باشم...نهايت كوشش خود را مي كنم كه« 
به انجام .  اشاره مي نمايد27-24: 9. قرنIاو به همين مبحث تالش شخصي در . پولس ديگربار در حضور او آن را تكرار مي كند. خشم آورد

قوه خودداري يكي از ثمرات . شرح مي دهد، آسان نيست) 25آيه . ك.ر(ي كف نفس و خودداري كه براي فليكس رسانيدن و نگهدار
  ! است و احتماأل سنگ آخر و دستاورد نهايي فهرست ثمرات نيز مي باشد22: 5.  در غالالقدس روح

او درباره اين متن نوشته .  به من مي دهد تفسيرهاي مرا مي خواند و پيشنهادات ارزنده ايDr. David Kingدوست و همكارم   
  ." درست مثل پرتقال– ميوه، تكه هاي مختلف كي": است

اين واژه اشاره به .  مراجعه كنيد2: 3 به عنوان خاص "صدقات"در مورد  »آمدم تا صدقات و هدايا براي قوم خود بياورم «17: 24
تعجب آور است ). 9- 8.  قرنII؛ 4-1: 16.  قرنI؛27-25: 15. روم. ك.ر(دارد شراكت كليساهاي غير يهودي در احتياجات كليساي اورشليم 

مقابله . اين امر شايد نشانگر عدم استقبال از آن هديه توسط كل كليساي اورشليم باشد.  به بعد اشاره اي به اين موضوع نشده است15: 21كه در 
  .تبا تعصب نژادي ديرينه حتي براي ايمانداران نيز كار سختي اس

منظور از ). 26-17: 21. ك.ر(انجام مراسم مزبور به تحريك يعقوب و مشايخ كليسا صورت گرفت  »مرا در هيكل مطهر يافتند «18: 24
  .اجراي آن، تسكين ايمانداران يهودي شريعت گرا در كليسا بود، ولي در عمل اين كار يهوديان آسيا را مشتعل ساخت

شاكياني كه شاهد ). 19آيه . ك.ر(ين يك نكته قانوني حائز اهميت در دفاعيه پولس بود ا »كه مي بايست ...يهوديان آسيا « 
آيه . ك.ر(كساني كه پولس را متهم به بدرفتاري جهاني مي كردند، هيچ مدركي دال بر تجربه در دست نداشتند ! عيني بودند، حضور نداشتند

20!(  

 در كتاب A. T. Robertson. ي بيان احتمالي است كه تقريبأ امكان پذير نيستجمله شرطي از نوع چهارم و راهي برا »اگر«ب 19: 24
Word Pictures in the New Testament،  ولي آنها : يعني( اين را يك شرط مخلوط با نتيجه گيري نوع دوم مي داند 420 صفحه

ز جمله هاي شرطي مخلوط ديگر را در نوشته هاي فهرستي ا) 1022صفحه (او ) كتاب دستور زبان( Grammer). الف19حضور ندارند، آيه 
  ).31: 8 و اعمال 6: 17لوقا . ك.ر(لوقا ارائه مي دهد 

  23-22: 24كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
هنگ من فتواي خود را موكول به آمدن سر«:  فيليكس كه خودش از اين طريقه اطّالع كاملي داشت، محاكمه را به تعويق انداخت و گفت22 

اي او را آزاد بگذارد و مانع آمد و رفت دوستان او كه   و به يك سروان دستور داد، كه پولس را تحت نظر بگيرد و تا اندازه23» .كنم ليسياس مي
  .آمدند نشود براي رفع احتياجاتش مي
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احتماأل به عنوان يكي از صاحب منصبان روم، اطالعات مختصري درباره . ظاهرأ فليكس درباره عيسي و مسيحيت چيزهايي شنيده بود 22: 24
  .كسب نمودشرايط محلي منطقه اي كه در آن منصوب شد، 

طريقت به عنوان . ، و به اين ترتيب او موقعيت عملي براي آشنايي با تعليم يهوديت داشت)24آيه . ك.ر(همسر فليكس يهودي بود   
  . محسوب مي گرديد"قانوني"بدعتي در ميان يهوديان تلقي مي شد و درنتيجه در امپراتوري روم يك مذهب 

لس را به عنوان يك تهديد نمي نگريست و اجازه داد كمي از آزادي و دسترسي به احتياجات و نشان دهنده آن است كه فليكس پو 23: 24
  .اينجا ديگر بار يك مقام رسمي رومي حس نمي كند كه مسيحيت مشكلي سياسي داشته باشد. دوستانش برخوردار شود

  

دروسله سومين زن . خواهر برنيكي و اغريپاس دوم بوداو كوچكترين و ظاهرأ زيباترين دختر هيروديس اغريپاس اول و  »دروسله «24: 24
او هنگامي كه به همسري فليكس درآمد به . )Antiq. 20:7:2يوسفوس، . ك.ر(پادشاه امسا گرفت ) Azizus(فليكس بود كه او از آزيزوس 

  . فقط شانزده سال داشتAntiq.19:9:1گفته يوسفوس در 

اين دقيقأ همان كاري بود كه عيسي از او . انجيل را براي فليكس و دروسله موعظه مي كرد)  ب26آيه . ك.ر(پولس اغلب اوقات  24-25: 24
و حكم خود را به تأخير مي انداخت ) انتظار داشت پولس رشوه اي به او بدهد(فليكس شخصي جاني و حريص بود ). 15: 9. ك.ر(انتظار داشت 

  ).26آيه . ك.ر(

كمك كليساها ) 2(ميراث شخصي يا ) 1(امكان دارد اين درآمد از . داني بودنش مقداري درآمد داشتظاهرأ پولس در اين دوران زن 26: 24
فليكس اغلب اوقات پولس را احضار مي كرد، نه براي شنيدن سخنانش، بلكه به اين اميد كه رشوه اي از . بوده باشد) مانند فيليپي يا تسالونيكي(

  .او بگيرد

ي معتقدند كه در اين دوران بود كه لوقا اطالعات شاهدان عيني در فلسطين را براي نگارش انجيل خود جمع بسيار »پس از دو سال «27: 24
اما او از راه رشوه دادن ! براي شخص پرتكاپويي مثل پولس، اين دوران مي بايست بسيار نوميد كننده بوده باشد). 4-1: 1لوقا . ك.ر(آوري كرد 

  .كه در اراده خدا گام برمي دارداو مي دانست . در پي آزادي نرفت

. اختالفاتي در ميان سوتُنيوس و تاسيتوس، مورخين رومي در مورد آغاز انتصاب او به اين مقام وجود دارد »پركيوس فستوس« 
 62ر سال فستوس د. محكوميت بود يا تبرئه گرديد.  م59محاكمه شد ولي معلوم نيست كه حكم وي در آن سال يا در سال . م55فليكس در سال 

اطالعات كمي درمورد او موجود است ). Antiq. 20.9.1: يوسفوس. ك.ر(درگذشت، در حاليكه همچنان در همين مقام خدمت مي كرد . م
 ).Wars 20.14.1 و Antiq. 20.8.9-10يوسفوس، . ك.ر(

  27-24: 24كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
مسر خود كه زني يهودي بود، به آنجا آمد و دنبال پولس فرستاد و به سخنان پولس دربارة ايمان به مسيح  چند روز بعد فيليكس با دروسله، ه24 

عجالتاً كافي «:  اما وقتي دنبالة سخن به نيكويي، پرهيزكاري و داوري آينده كشيده شد، فيليكس هراسان شد و اظهار داشت25. عيسي گوش داد
 در عين حال از پولس توقّع پول داشت و به همين دليل غالباً او را احضار 26» .فرستم باز هم دنبال تو مياست، هرگاه فرصت مناسبي دست دهد، 

خواست رضايت يهوديان را   فيليكس چون مي.  پس از دو سال پركيوس فستوس جانشين فيليكس گرديد27. نمود  وگو مي كرد و با او گفت مي
 .نگه داشتجلب نمايد، پولس را همچنان در زندان
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اين آيه نشانگر . ت مرسوم بودآزاد كردن همه زندانيان در زمان تغيير مقام رياس »پولس را در زندان نگه داشت ... فليكس« 
  .شرايط سياسي فلسطين و ضعف رهبران رومي، و نيز قدرت شوراي عالي يهود است

  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
كه هر يك از ما بايد در پرتو نوري . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما         كتاب حاضر،  يك تفسير 

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
  

اينها .         پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيد
  .وان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كنندهبه عن

  چيست؟"نصراني"معني واژه  .١

  كه نخستين عنوان كليسا در كتاب اعمال بود، چيست؟"طريقت"مفاهيم تلويحي  .٢

 . را توضيح بدهيد15اهميت آيه  .٣
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  25كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 
 دادخواهي پولس از

  قيصر
 دادخواهي پولس از

  قيصر
از دادخواهي 

  امپراتور
 دادخواهي پولس از

  امپراتور
 دادخواهي پولس از

  قيصر
25 :1-5  
25 :6-12  

25 :1-12  25 :1-5  
25 :6-12  

25 :1-5  
25 :6-8  
25 :9  
25 :10 -11  
25 :12  

25 :1-5  
25 :6-12  

 پولس در برابر
  س و برنيكياغريپا

 پولس در برابردفاع   اغريپاس پولس در برابر
  اغريپاس

)25 :13-26 :32(  

اغريپاس  پولس در برابر
  و برنيكي

 پولس در برابر
  پادشاهاغريپاس 

25 :13 -22  
  
  

25 :23 -27  

25 :13 -27  25 :13 -22  
  
  

25 :23 -27  

25 :13 -21  
  الف22: 25
  ب22: 25
25 :23 -27  

25 :13 -22  
  
  

25 :23 -26 :1  
  

  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 
  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف

هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 
نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . داريمپيشارويمان قرار دارد، گام بر

  .بيندازيدمقدس  كتاب
. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد

هر پاراگراف يك و تنها . لهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشدپاراگراف بندي ا
  .يك موضوع اصلي دارد

 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4
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  مطالعه عبارات و واژگان
او .  از فليكس داشت ولي آشكارا زير همان فشار سياسي و چهارچوب فكري بوداو شخصيتي شريفتر. جانشين فليكس بود »فستوس «1: 25

  .در حال انجام همين وظيفه درگذشت.  م62دو سال در اين مقام بود و در سال 

فستوس نيز مي خواست از ابتدا اثر خوبي بر . نشان مي دهد رهبري يهود چقدر در مورد پولس ناراحت و مصر بودند »سه روز بعد« 
  .ها بگذاردآن

آنها باالترين .  رهبر يهود اهل اورشليم بود70مي تواند اشاره به شوراي عالي يهود باشد كه متشكل از  »رئيس كهنه و اكابر يهود «2: 25
ه به ساير اما همين عبارت مي تواند اشار.  مراجعه كنيد5: 4به عنوان خاص . بدنه قضايي يهوديان را از لحاظ سياسي و مذهبي تشكيل مي دادند

  .شهروندان منتخب ثروتمند اورشليم نيز باشد كه بسيار عالقمند به ديدار با فرماندار جديد روم و آغاز برقراري ارتباطي خوب با وي بودند

 پس از گذشت دو سال، كاهن اعظم جديدي به نام اسماعيل بر. امكان زيادي وجود دارد كه اشاره به هر دو گروه فوق در كنار هم باشد  
  .او نيز مايل به استقرار در اين مقام بود و بهترين شيوه براي اين كار را حمله به پولس، فريسي خائن مي دانست. روي كار آمده بود

 .ك فعل اخباري معلوم ناكامل مبني بر تكرار استدعايشان استي »بدو التماس نموده« 

 !نها پولس را به عنوان يك دشمن داخلي محسوب مي كردندآ. نشانگر دشمني با پولس از سوي اين رهبران مذهبي است 3: 25

  ).15- 12: 23. ك.ر( تدابير رهبري يهود تغييري نكرده بود »)در كمين بودند كه او را در راه بكشند(" 

 .A. T. ك.ر(جمله شرطي نوع اول است كه در آن درستي گزاره از ديد نويسنده يا در جهت اهداف او مفروض است  »اگر «5: 25

Robertson, Word Pictures in the New Testament, vol. 3, p. 429 .( رسلي، متخصص زبان يونانيدكتر بروس تانكKoine 
فستوس پولس را گناهكار . در دانشگاه تگزاس شرقي مي گويد جمله مزبور ميتواند از نوع سوم باشد زيرا هيچ فعلي در مقدمه آن وجود ندارد

  .و دليل ديگري نداشت كه رهبران اورشليم تا اين اندازه مصر و سرسخت باشندمي دانست زيرا از نظر ا

  5-1: 25كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 سران كاهنان و رهبران يهود اتّهامات و دعاوي خود 2.  فستوس سه روز بعد از آنكه زمام امور را در دست گرفت، از قيصريه به اورشليم رفت1 

آنان در كمين بودند تا بين راه . ان لطفي نمايد و پولس را به اورشليم بفرستد كه به آن3را عليه پولس به اطّالع او رسانيدند و از فستوس تقاضا كردند 
 بنابراين كساني از شما كه 5. گردم  پولس در قيصريه تحت نظر است و خود من بزودي به آنجا برمي«:  فستوس پاسخ داد4. او را به قتل برسانند

  ».خص خطايي كرده است، عليه او اقامة دعوي نمايندبرايشان مقدور است با من به آنجا بيايند و چنانچه اين ش

  12-6: 25كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
روز بعد در دادگاه حضور يافت و دستور داد پولس را .  فستوس در حدود هشت يا ده روز در اورشليم به سر برد و سپس به قيصريه بازگشت6 

ني كه از اورشليم آمده بودند دور او را گرفتند و اتّهامات سختي عليه او بيان كردند كه قادر به اثبات آنها  وقتي پولس وارد شد، يهوديا7. آوردند
 اما 9» .ام ام و نه عليه معبد بزرگ يا قيصر اقدامي كرده من نه نسبت به شريعت يهود مرتكب خطايي شده«:  پولس از خود دفاع كرده گفت8. نبودند

خواهي به اورشليم بروي و در آنجا در حضور خود من  آيا مي«: رد توجه يهوديان قرار گيرد، رو به پولس كرد و گفتفستوس كه مايل بود مو
چنانكه خود شما به خوبي . ام من هم اكنون در دادگاه قيصر يعني در آنجايي كه بايد محاكمه شوم ايستاده«:  پولس جواب داد10» محاكمه شوي؟

. گريزم    ام كه مستوجب اعدام است، از مرگ نمي  اگر مجرم هستم و چنانكه كاري كرده11. ام مي عليه يهوديان نشدهآگاهيد، من مرتكب هيچ جر
كنم  من تقاضا مي. كس حق ندارد مرا به دست آنان بسپارد ام، هيچ دهند نشده يك از كارهايي كه اين اشخاص به من نسبت مي اما اگر مرتكب هيچ

كني به  حال كه از قيصر دادخواهي مي«:  فستوس پس از تبادل نظر با مشاوران خود پاسخ داد12» .نده من رسيدگي نمايدكه قيصر شخصاً به پرو
  ».پيشگاه قيصر خواهي رفت
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او مي دانست كه در اورشليم چه چيزي در انتظارش . اين وقايع به پولس نشان داد كه هيچ اميدي به دادگري فستوس وجود ندارد 6-9: 25
  ).15: 9. ك.ر(برود او همچنين مي دانست كه عيسي مي خواهد او به روم ). 3آيه . ك.ر(است 

مي توانم تصور كنم كه رهبران يهود چه پذيرايي شاياني از فستوس  »چون بيشتر از ده روز در ميان ايشان توقف كرده بود «6: 25
  .آنها تمامي صاحب منصبان رومي را مجذوب خود نمودند. كردند

، دادخواهي 11لوقا در آيه . ام مسئول مناسب قرار گرفته استپولس اظهار مي دارد كه در آن لحظه درجاي مناسب و برابر مق 11- 10: 25
  .رسمي پولس از قيصر را به ثبت مي رساند

اين فرمان ). Dio Cassius, History, 51.19. ك.ر(توسط اُكتاويان آغاز شد . م. ق30حق دادخواهي از قيصر در ابتدا در سال   
 ,Paulus. ك.ر( شكنجه نمودن تابعين روم بود كه از قيصر دادخواهي مي كردند اوليه براي گسترش ممنوعيت كور كردن، تازيانه زدن و

Sententiae 5.26.1.(  
 Roman Society and Roman Law in the New Testamentمبحث خوبي درباره قانون روم قرن اول ميالدي در كتاب   

  . موجود است70-48 صفحات "lectue four: Paul before Felix and Festus"، قسمت A. N. Sherwin- Whiteنوشته 

اين دو . دو جمله شرطي نوع اول كه از ديدگاه نويسنده و در جهت اهداف نگارش وي، صحيح فرض مي شوند »اگر...  هرگاه «11: 25
به واقعيت، غلط نخستين جمله نسبت . جمله در يك متن نشان مي دهند كه اين ساختار دستوري چگونه براي اثبات يك نكته به كار مي رفت

  .؛ دومين جمله كامأل صحت دارد) بيان كرده بود5ولي دقيقأ همين جمله شرطي را فستوس در آيه (است 

ديدگاه عهد عتيق در مورد مجازات مرگ را ). 4: 13. روم. ك.ر(پولس قدرت حكومت را دريافته بود  »از مردن دريغ ندارم« 
 مراجعه 116-11 صفحات Hard Sayings of the Bibleدرمورد مجازات مرگ در كتاب به مبحث جالبي .  يافت6: 9. مي توان در پيد

 .كنيد

25 :11    
NASB, TEV »تواند مرا به آنها تسليم كند كس نمي هيچ«  

NKJV  »تواند مرا نزد آنها ببرد كس نمي هيچ«  
NRSV »تواند مرا نزد آنها باز گرداند كس نمي هيچ«  

NJB  »به آنها تحويل دهدتواند مرا كس نمي هيچ «  
 

پولس دريافت كه فستوس مي كوشد تا با .  است"واگذاردن به منظور لطف" يا "مفتخر كردن" در اصل به معني charizomaiواژه   
  !استرداد او به رهبري يهود، ايشان را تحت تأثير قرار دهد

باشد كه ) Antiq.14.10.2يوسفوس، . ك.ر(ار با اينحال امكان دارد كه تالش فستوس براي متمسك شدن به حكم ژوليوس سز  
  .صاحب منصبان رومي در فلسطين را تشويق به انجام خواسته هاي كاهن اعظم مي كرد

  .اين حق قانوني هر تبعه رومي در مجازاتهاي اساسي بود »به قيصر رفع دعوي مي كنم« 

  .س بودند است، نه به رهبران يهوداشاره به متخصصين رومي كه مشاوران قانوني فستو »مشاوران خود «12: 25
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  32: 26-13: 25بينشهايي از مضمون متن اعمال 
  پيش زمينه

 )Marcus Julius Agrippa(هيروديس اغريپاس دوم   .أ 

و .)  م44-41( كه حاكم سياسي يهوديه بود و بر معبد و كهانت نظارت داشت  )12اعمال . ك.ر(پسر هيروديس اغريپاس اول  .١
 .ز بودنوه هيروديس كبير ني

به روم بازگشت و در سال .  م70او پس از جنگ با يهوديان در سال . در روم تحصيل كرده بود و طرفدار جدي حكومت روم بود .٢
 .در همانجا درگذشت.  م100

  .در سن هفده سالگي پدرش را از دست داد، ولي جوانتر از آن بود كه به جاي او بر تخت بنشيند .٣

درگذشت و ) پادشاهي كوچكي در فلسطين شمالي(، عموي اغريپاس اول، پادشاه كالسيس هيروديس كالسيس.  م50در سال  .۴
همچنين نظارت بر كار معبد و كهانت اعظم نيز به . اغريپاس اول توسط امپراتور كلوديوس به پادشاهي در آنجا منصوب گرديد

 .او سپرده شد

عوض ) آبيلين(و نيز ليسانيوس ) ايتوريه و تراكونيتيس(فيليپ او اين پادشاهي كوچك را با استانداري هيروديس .  م53در سال  .۵
 .كرد

پايتخت او قيصريه فيليپي . بعدها، امپراتور نرون شهرها و روستاهاي اطراف درياي جليل را نيز به قلمرو تحت نظارت وي افزود .۶
 .بود كه او نامش را به نرونياس تغيير داد

 :زمراجع تاريخ نگاري در اين مورد عبارتند ا .٧

 Jewish Wars 2.12.1, 7-8; 15.1; 16.4; 7.5.1وسفوس، ي  )ج 

  .Antiquities of the Jews 19.9.2; 20.5.2; 6.5; 7.1; 8.4; 9.6وسفوس، ي  )د 
 برنيكي  .ب 

 .او بزرگترين دختر هيروديس اغريپاس اول بود .١

او ).  اين مورد وجود نداردبه غير از شايعات، هيچ مدركي در(خواهر اغريپاس دوم و گفته مي شود كه مدتي معشوقه او بود  .٢
تيطس سرهنگ رومي بود كه اورشليم و معبد را در . بعدها معشوقه امپراتور تيطس در حيني كه فقط مقام سرهنگي داشت، شد

 .ويران كرد. م70سال 

 )24: 24. ك.ر(خواهر دروسله بود  .٣

ولي پس از مرگ وي، با برادرش همخانه ازدواج كرد ) برادر هيروديس اغريپاس اول كه عموي اوبود(با هيروديس كالسيس  .۴
 .شد

 گرفته بود، "پادشاهي"بعدها با پولمن، پادشاه قيليقه ازدواج كرد، ولي او را ترك نمود و به نزد برادرش كه به تازگي عنوان  .۵
 .بازگشت

 .بود) كه بعدها امپراتور گرديد(او معشوقه امپراتور وِسپازيان و نيز سرهنگ تيطس  .۶

 :اريمنابع تاريخ نگ .٧

 .Josephus’ Jewish Wars 2.1.6; 15.1; 17.1  )ج 
 Josephus’ Antiquities of the Jews 19.9.1; 15.1; 20.1.3  )د 
 Tacitus’ History 2.2  )ه 
 Seutonius’ Life of Titus 7  )و 
 Dio Cassius’ Histories 65.15; 66.18  )ز 
 Juvenal’s Satire 61.156-157  )ح 
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  عبارات و واژگان مطالعه

 

تحصيالتش را در روم به انجام رسانيد و نسبت به . او برادر دروسله و برنيكي بود. اشاره به اغريپاس دوم است »ادشاهاغريپاس پ «13: 25
  .سياستها و برنامه هاي حكومتي روم بسيار وفادار بود

شان دادن اين امر كه مسيحيت يك اين قسمت ديگربار يكي از اهداف ادبي و الهياتي لوقا را آشكار مي سازد كه عبارت بود از ن به بعد 13: 25
در دهه هاي اول قرن نخست ميالدي، مسيحيت به عنوان يك فرقه از يهوديت تلقي مي شد كه از ). 25آيه . ك.ر(تهديد سياسي براي روم نيست 

  !روم هيچگونه مجادله ميان فرقه هاي مذهبي يهودي را تاب نمي آورد. نظر دولت روم مذهبي رسمي بود

نشانگر شدت و ماهيت ضديت يهوديان  »يانش برپا ايستاده، از آنچه من گمان مي بردم هيچ ادعا بر وي نياوردندمدع «18: 25
  .اين شكايت سياسي نبود بلكه ماهيتي مذهبي داشت. بود

د و اين دقيقأ همان  نيز باش"خرافات"واژه مزبور مي تواند به معني .  است"خدايان" و "ترس"در اصل اين واژه تركيبي از  »مذهب «19: 25
اما فستوس نمي خواست به عالي رتبگان يهودي توهين كند و لذا سخني مبهم . تفكري بود كه رهبران رومي مزبور درباره مذهب يهود داشتند

  ).22: 17همچنين پولس در (گفت 

ها  ي موعظهقيام يكي از ستونهاي مركز »در حق عيسي نامي كه مرده است و پولس مي گويد كه او زنده است« 
)kerygma ك.ر(افت و خيز مسيحيت بر اثبات الهياتي ادعاست . است) 8: 26. ك.ر(در كتاب اعمال )  مراجعه كنيد13: 2، به عنوان خاص .I 

 ).15. قرن

  22-13: 25كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 و چون روزهاي زيادي در آنجا ماندند، 14خيرمقدم بگويند  پس از مدتي اغريپاس پادشاه و همسرش برنيكي به قيصريه آمدند تا به فستوس 13 

 وقتي به 15. يك زنداني در اينجاست، كه فيليكس او را به من تحويل داده است«: فستوس سوابق پولس را در اختيار پادشاه گذاشت و گفت
 من به آنان جواب دادم كه شيوة 16. كوميت او را داشتنداورشليم رفتم، سران كاهنان و مشايخ يهود از او رسماً به من شكايت كردند و تقاضاي مح

رو نموده و به او فرصتي بدهد كه در مورد اين اتّهامات  روم اين نيست كه متّهمي را به مدعيان تسليم نمايد، مگر آنكه اول او را با مدعيان خود روبه
 وقتي 18. در روز بعد در دادگاه حاضر شدم و دستور دادم او را بياورند پس وقتي به اينجا آمدند، من بدون اتالف وقت 17. از خود دفاع كند

 فقط دربارة دين خودشان و 19. هايي كه من انتظار داشتم، متّهم نساختند يك از جرم مدعيان او برخاستند و عليه او صحبت كردند، او را به هيچ
 چون در بررسي اين امور ترديد داشتم، از او پرسيدم كه 20. الف عقيده داشتندكند زنده است، اخت شخصي به نام عيسي كه مرده و پولس ادعا مي

كه امپراتور به كارش رسيدگي   اما وقتي پولس تقاضا كرد كه تا زماني21. آيا مايل است به اورشليم برود تا در آنجا به اين موضوع رسيدگي شود
:  اغريپاس به فستوس گفت22» .ه دارند تا در وقت مناسب او را به حضور قيصر بفرستمنكرده تحت نظر بماند، من دستور دادم او را تحت نظر نگا

  ».فردا سخنان او را خواهيد شنيد!بسيار خوب«:فستوس پاسخ داد».بسيار مايلم شخصاً سخنان او را بشنوم«

  27-23: 25كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
به فرمان .  تشريفات تمام به دربار وارد شدند و با گروهي از سرهنگان و بزرگان شهر در آنجا جلوس نمودند روز بعد اغريپاس و برنيكي با23

كه در اينجا حضور داريد، شما مردي را  اي اغريپاس پادشاه و اي تمام كساني«:  در اين وقت فستوس گفت24. فستوس پولس را حاضر كردند
اند كه او نبايد ديگر زنده  اند و با فرياد خواسته ن، چه در اورشليم و چه در اينجا، نزد من از او شكايت كردهبينيد كه اكثر يهوديا روي خود مي روبه
 نظر خود من اين است كه كاري نكرده كه مستوجب مرگ باشد، ولي چون از امپراتور تقاضاي دادخواهي كرده است، تصميم گرفتم 25.بماند
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  !چه موقعيت عجيبي  براي موعظه انجيل 23: 25

از كتاب . اشي به معني رهبر صد سرباز است، به معني رهبران هزار سرباز، چنانكه يوزبchiliarch واژه  »مين باشيان« 
Josephus’ Antiq. 19.19.2بنابراين امكان دارد نظاميان مورد اشاره . ، درمي يابيم كه در قيصريه آن دوره پنج رسته كمكي وجود داشت

 .در اينجا سرداران همين پنج رسته بوده باشند

او طبق قانون روم مجبور به . مشكل ليسياس، فرمانده اورشليم را داشتفستوس همان  »بنويسم ...مطلب مخصوصي ندارم كه  «26: 25
 .پولس از نظر اين رهبران رومي يك معما بود. تنظيم ادعانامه اي عليه پولس همراه با هرگونه مدرك يا اظهار نظر قضايي بود

 به عنوان kurios استفاده ثبت شده از اين نخستين مورد.  به معني صاحب، ارباب و سرور استkuriosواژه يوناني  »خداوندگار« 
كه ) شاه (rexاغسطوس و تيبرياس دو امپراتور ديگر روم اين لقب را بخاطر نزديكي زيادش به واژه التيني /اُكتاويان. لقب مستقل نرون است

ري نرون و پس از آن به چشم مي اما اين لقب به طور معمول در هنگام امپراتو. موجب ناراحتي مردم و سناي روم مي گرديد، مردود شمردند
 James S. Feffers, The. ك.ر( براي خود استفاده مي كردند "خدا" و دوميتين از لقب "نجات دهنده"وِسپاريان و تيتوس از لقب . خورد

Greco-Roman World   اصطالح ). 101صفحهkurios يسي  براي عفقط مركز توجه اصلي در آزار و شكنجه مسيحيان گشت كه از آن
 .آنها از به كار بردن اين واژه در هنگام گذرانيدن قرباني خوشبو و اداي سوگند تابعيت روم امتناع مي ورزيدند. مسيح استفاده مي كردند

، "تكريم"ريشه اين واژه به معني .  استaugustus يوناني كه مترادف واژه التيني sebastosاصطالح  »تا بعد از تفحص« 
در اينجا در مورد . مجلس سناي روم آن را براي اُكتاويان به كار برد. م. ق27نخستين بار در سال .  است"پرستش" يا "بزرگداشت"، "ستايش"

  .به نظر مي رسد كه نرون بدعت پرستش امپراتور را گسترش داده بود. نرون به كار رفته است

  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از  راهنما        كتاب حاضر،  يك تفسير 

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
  

اينها . مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيد        پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر 
  .به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

  
 چرا رهبران يهود از پولس هراس و انزجار داشتند؟ .١

  اعمال را منعكس مي سازد؟اين باب چگونه يكي از اهداف لوقا در نوشتن كتاب .٢

 هدف پولس از دفاع از خود در برابر اغريپاس و برنيكي چه بود؟ .٣

  

 و چون مطلب مخصوصي ندارم كه به امپراتور بنويسم، او را در اينجا نزد شما و مخصوصاً به حضور شما اغريپاس 26 .وي را به پيشگاه او بفرستم
رسد كه يك زنداني را بدون   زيرا معقول به نظر نمي27پادشاه آوردم تا در نتيجة اين بازجويي مقدماتي، بتوانم مطلبي تهيه نموده براي او بنويسم، 

  ».نزد امپراتور بفرستممدارك كافي به 
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  26كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 

دفاع پولس در 
   اغريپاسحضور

دفاع پولس در   زندگي اوليه پولس
   اغريپاسحضور

)25 :13-26 :32(  

در از خود ولس دفاع پ
   اغريپاسحضور

حضور در برابر 
  اغريپاس پادشاه

25 :13 -26 :1  
26 :1-11  26 :1-11  26 :1  

  
26 :2-3  
26 :4-8  
26 :9-11  

26 :1  
  

26 :2-3  
26 :4-8  
26 :9-11  

 حضور سخنراني در
  اغريپاس پادشاه

26 :2-3  
26 :4-8  
26 :9-11  

سخنان پولس 
  ايمان خود درباره

ا ر پولس ايمان آوردنش
  تعريف مي كند

 پولس درباره ايمانش  
  مي گويدسخن 

  

26 :19 -23  26 :19 -23  26 :19 -23  26 :19 -23  26 :19 -23  
 دعوت اغريپاس به

  ايمان
   شنوندگانواكنشهاي      

26 :24 -29  
  
  
  

26 :24 -32  

26 :24 -32  26 :24 -29  
  
  
  

26 :24 -32  

26 :24  
26 :25 -27  
26 :28  
26 :29  
26 :30 -32  

26 :24 -29  
  
  
  

26 :24 -32  
  

  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 
  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف

هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 
نبايد اين بار را بر دوش مفسر . ، نقش اصلي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . رد، گام برداريمپيشارويمان قرار دا

  .بيندازيدمقدس  كتاب
. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد

هر پاراگراف يك و تنها . راف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشدپاراگ
  .يك موضوع اصلي دارد

 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4
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  مطالعه عبارات و واژگان

  
، كه در آن 40: 21 و 16: 13؛ 17: 12اعمال . ك.ر(ي بود به نشانه درود و مقدمه سخنراني اين حركت »دست خود را دراز كرده «1: 26

  ).حركات دست براي جلب توجه و دعوت به سكوت مورد استفاده قرار مي گرفت

  
او تجربه تلخي . مي كند، به شيوه اي مرسوم و تملق آميز آغاز )10: 24. ك.ر(پولس دفاعيه خود را مانند محاكمه اش دربرابر فليكس  2-3: 26

  ).10-1: 23. ك.ر(را كه در برابر شوراي يهود داشت، به ياد مي آورد 
هرچند او شخصي . اغريپاس دوم مسئول نظارت بر معبد و كهانت يهود بود »درباره همه شكايتهايي كه يهود از من دارند «2: 26

  ).3آيه . ك.ر( يهود نيز خبر داشت طرفدار روم و تحصيل كرده در روم بود، از ريزه كاريهاي ايمان
  . به كار رفته استهفتاد در ترجمه 1: 1.  و مز5اين همان واژه اي است كه براي خوشابه حالهاي متي  »سعادت« 

26 :3    
NASB, NKJV »همة رسوم و مسائل«  

NRSV  »ها گري تمام رسوم و ستيزه«  
TEV »تمام رسوم و اختالفات«  
NJB  »رسوم و مباحث«  
 

واژه .  يا ديدگاه فرهنگي يك گروه خاص از مردم از آن ريشه مي گيرد"ethnic" است كه واژه انگليسي etho-nواژه اول يوناني   
: 25؛ 19: 23؛ 15: 18؛ 2: 15. ك.ر(دوم معموأل در كتاب اعمال در مورد بحثها و جدالها بر سر جنبه هاي يهوديت معلمين يهود به كار مي رود 

همچنين فرقه هاي الهياتي شَماي و (اين گونه مباحث به سبب وجود فرقه هاي مختلف يهوديت قرن اول يعني صدوقيان، فريسيان . )3: 26؛ 19
  .و غيوران، عموميت داشتند) هيلّل

  1: 26كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
  :پولس دستهاي خود را گشود و از خود چنين دفاع كرد» دهيم كه از خود دفاع كني ما به تو اجازه مي«:  اغريپاس خطاب به پولس گفت1 

  3-2: 26كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
پادشاه، براي من كمال خوشوقتي است كه امروز در پيشگاه آن حضرت در خصوص شكاياتي كه يهوديان از من دارند به دفاع اي اغريپاس  «2 

تمنّا دارم لطف . جناب به همة آداب و رسوم يهوديان و اختالفات بين آنان آشنايي كامل داريد  و بيشتر از اين خوشوقتم كه آن 3. خيزم  برمي
  .ه توجه نماييدفرموده به عرايض بند

  8-4: 26كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
دانند كه از همان ابتدا چگونه در بين ملّت خودم و در اورشليم  دانند كه جواني من چگونه گذشته است و مي همة يهوديان به خوبي مي «4 

گري يعني پيروي  دانند كه من عمري را در فريسي آنها مي. ن را تصديق كنندتوانند آ شناختند و اگر بخواهند مي  آنان مرا از اول مي5. زندگي كردم
 اين همان 7. شوم اي كه خدا به نياكان ما داده است محاكمه مي خاطر اميد به آن وعده  و حاال به6. ام هاي دين خود گذرانده از دقيقترين فرقه

خاطر همين اميد  آري، به. كنند  آن را ببينند و از صميم قلب شب و روز عبادت مياي است كه دوازده طايفة ما اميد دارند كه روزي انجام وعده
  آيد كه خدا مردگان را زنده گرداند؟ چرا به نظر آن جناب محال مي8اي پادشاه،.انداست كه يهوديان از من شكايت كرده
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: 24؛ 1: 23؛ 5-3: 22اعمال . ك.ر(پولس اين موضوع را بارها تكرار كرده است  »تمامي يهود مي دانند ...رفتار مرا از جواني،  «4: 26
  ).5آيه . ك.ر(زندگي او در ميان يهوديان اورشليم نمونه و سرمشق بود ). 8: 25؛ 16

اورشليم ) 2(طرسوس قيليقيه يا ) 1(اين گفته مي تواند اشاره به . مشخص نيست كه پولس در كجا بزرگ شده است »قوم خود« 
 .باشد

در اين متن پولس مي داند كه آنها مي توانستند درباره گذشته او شهادت . انجام داردجمله شرطي از نوع سوم كه معني عمل قابل  »اگر «5: 26
 .دهند، ولي اين كار را نمي كردند

اعضاي . فرقه الهياتي از يهوديت كه در دورا مكابيان شكل گرفت »به قانون پارساترين فرقه دين خود، فريسي مي بودم« 
  . مراجعه كنيد15: 15 يا 34: 5به عنوان خاص . ت بودنداين فرقه سرسپرده سنن شفاهي و كتبي يهودي

) 2(آمدن ماشيح موعود يا ) 1(اشاره به نبوت عهد عتيق از  »به خاطر اميد به آن وعده اي كه خدا به نياكان ما داده است «6: 26
 را به عنوان تحقق عهد عتيق مي "يقتطر"پولس . است) 12: 12. ؛ دان27-25: 19؛ 15-14: 14؛ ايوب 15: 24؛ 6: 23. ك.ر(قيامت مردگان 

  . مراجعه كنيد14: 2 در Kerygma و 25: 2اميد در : به عنوان خاص). 3. ؛ غال19-17: 5متي . ك.ر(نگريست 

ت بسياري از ده قبيله شمالي هرگز از اسار. همچنان براي يهوديان حائز اهميت بود) فرزندان يعقوب(اعقاب قبيله اي  »دوازده سبط ما «7: 26
  :از عهد جديد مي توان اطالعاتي در مورد قبايل بدست آورد.). م. ق722(آشور بازنگشتند 

 )5: 5. ؛ مكا33-23: 3؛ لوقا 16-2: 1متي . ك.ر(مريم، يوسف و عيسي از قبيله يهودا بودند  .١

 )36: 2لوقا . ك.ر(حنا از قبيله اشير بود  .٢

 )5: 3. ؛ فيل1: 11. روم. ك.ر(پولس از قبيله بنيامين معرفي شده است  .٣

  . مراجعه كنيد23: 1دوازده در : به عنوان خاص. را سوزانيدها  هيروديس كبير با حسادت، اسناد معبد در مورد شجره نامه  

نگاه كنيد به عنوان . از متن كلي مي توان اميد به قيامت را برداشت كرد. نمي توان دريافت كه منظور پولس كدام اميد است »اميد« 
 .25: 2در اميد : خاص

او مي ). 3-1: 9. روم. ك.ر(پولس هم نژادان خود را بسيار دوست مي داشت  »شبانه روز به جد و جهد عبادت مي كنند« 
  .او به گونه اي خاص خطر شريعت گرايي، تعصب و نخبه ساالري را مي دانست.  را عبادت كنندYHWHدانست آنها چقدر مي كوشند تا 

  ).37: 2؛ لوقا 31: 20. ك.ر(رد شدت و مداومت در كار بود  اصطالحي در مو"شبانه روز"  

غيريهوديان حاضر مانند ) 2(اغريپاس و ساير يهوديان حاضر و ) 1: (مخاطب پولس دو گروه هستند »شما چرا محال مي پنداريد «8: 26
  .فستوس

ديد نويسنده يا در جهت اهداف ادبي او جمله شرطي از نوع اول كه از .  برگردانيده شده است"كه"در ترجمه هاي فارسي  »اگر« 
 .صحت دارد

عبارتي كه از اميد يهوديان به قيامتي عمومي سخن مي گويد، ولي پولس مشخصأ قيام مسيح را در  »خدا مردگان را برخيزانَد« 
 ).10-1: 23. ك.ر(صدوقيان شاكي در اينجا بسيار عصبي مي گشتند ). 15.  قرنI. ك.ر(نظر داشت 
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اقرار به گمراهي پيشين خود در غيرت مذهبي اش مي كند كه اكنون دريافته بود كه اراده ) "خودم"، -emauto و "من"، -ego(س پول 9: 26
دنياي پولس و . او چنين مي پنداشت كه با آزار و شكنجه پيروان عيسي خدا را خدمت و خشنود مي سازد). 13: 1.  تيموI. ك.ر(خدا نبوده است 

  ).9اعمال . ك.ر(راه دمشق، كامأل تغيير كرد جهان بيني او در 

 .27: 2 و 21: 2نگاه كنيد به عنوان خاص  »عيساي ناصري« 

پولس اكنون دقيقأ مي دانست كساني را كه زجر داده و كشته است، قوم خدا . "وقف شده/افراد مقدس": در اصل لغت »مقدسين «10: 26
 و روشنگري بزرگي بوده باشد كه يك تغيير مسير كلي در فكر و زندگي اش بوجود روياي دمشق پولس مي بايست چه شوك، اندوه! بودند

 . مراجعه كنيد13: 9به عنوان خاص ! آورده بود

 . شوراي عالي يهود بود"رسمي"پولس شكنجه گر  »قدرت يافته ... از« 

نبود؛ موضوعي مربوط به  يك موضوع كم اهميت "طريقت". نشانگر شدت آزار و شكنجه است »چون ايشان را مي كشتند« 
 !مرگ و زندگي بود و همچنان هم هست

اما از آنجا كه كنيسه . واژه فني يوناني براي رأي رسمي در شوراي عالي يهود يا كنيسه محلي است »در فتوا شريك مي بودم« 
ر شوراي عالي يهود باشد، آنگاه پولس اگر منظو. هاي محلي مجاز به صدور حكم مرگ نبودند، احتماأل اشاره به آراي شوراي عالي يهود است

 بود كه براي رأي گيري مورد استفاده قرار مي گرفت، "يك سنگريزه"اصطالح به كار رفته در اصل به معني . اجبارأ مي بايست متأهل مي بود
 ).17: 2. مكا. ك.ر(چه با رنگ سياه و چه با رنگ سفيد 

، ولي در اينجا )19: 28. ك.ر(يوناني كه به معني مجبور كردن يا واداشتن است ) كاملنا(فعل ماضي استمراري  »مجبور مي ساختم «11: 26
 .فعل مزبور به انجام مستمر عملي در گذشته اشاره دارد. به معني آزمودن آمده است

نند و سپس شائول مي كوشيد تا ايشان را وادارد تا در مأل عام به ايمانشان به عيسي به عنوان مسيح اعتراف ك »كفر گويند« 
  .محكومشان مي كرد

26 :11    
NASB »ت خشمگين شدنبه شد«  
NKJV  »به حد زياد خشمگين شدن«  
NRSV »من به شدت خشمگين شدم«  

TEV »من خيلي عصباني بودم«  
NJB  »خشم من نسبت به آنها خيلي زياد بود«  

  11-9: 26كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 و در اورشليم همين كار را كردم و با 10. اي با عيساي ناصري مخالفت نمايم دانستم كه به هر وسيله را وظيفة خود ميخود من روزي اين  «9 

 مدت مديدي 11. دادم كشتند برضدشان رأي مي اختياراتي كه از سران كاهنان گرفتم، بسياري از مقدسان را به زندان انداختم و وقتي آنان را مي
خشم و غضب من به جايي رسيد كه تا شهرهاي دوردست آنها . كردم آنان را به انكار ايمانشان مجبور سازم زدم و سعي مي ها مي هايشان را در كنيس

 .رساندم كردم و آزار ميرا تعقيب مي



378 

فستوس از ريشه همين واژه در مورد پولس ).  ولي معلوم حالمياني به ظاهر مجهول(و فعل وصفي ) "بسيار بيشتر"(قيدي بسيار پرشدت   
 ).24: 26 در "ديوانه"(استفاده مي كند 

 

رحمت و برگزيدگي .  و اينجا21-3: 22؛ 31-1: 9پولس شهادت شخصي خود را سه بار در كتاب اعمال به ثبت مي رساند يعني در  12: 26
 مسيح مي تواند اين مرد را ببخشد و به كار ببرد، پس حتمأ شما را نيز مي تواند ببخشد و به اگر خدا در. الهي در مورد شائول كامأل بديهي است

  !كار ببرد

  . نگاه كنيد3: 9به يادداشت كامل در  13: 26
اين واقعيت كه تفاوتهايي در جزئيات هر سه قسمتي كه پولس از ايمان آوردنش به مسيح سخن مي گويد وجود دارد، نشان دهند دقت   

  !پولس در كتاب اعمال است) و لذا، همچنين، موعظه هاي(ر لوقا در ثبت دفاعيه هاي قانوني نظ
  . مراجعه كنيد4: 9به يادداشت كامل در  14: 26

 قسمت بسيار زيبايي درباره ارتباط حياتي ميان عيسي و كليسايش New Testament Theology در كتاب Frank Staggآقاي   
  :نوشته است

. اين به نوبه خود يك داوري در رابطه با قوم اوست. صل درباره داوري اين است كه ما در رابطه با مسيح داوري مي شويممهمترين ا"  
خدمت كردن به قوم او به منزله خدمت به او فروگذاري نسبت به ايشان، همانا . رابطه حقيقي ما با او در رابطه ما با قوم او بازتاب مي يابد

عهد جديد هرگز به كسي اجازه نمي دهد تا ارتباط با مسيح را جدا از ارتباط با ساير مردم ). 46-31: 25متي (وست فروگذاري نسبت به ا
گناه كردن نسبت به ). 15-14، 11- 10: 26؛ 8-7، 4: 22؛ 5-4، 2-1: 9اعمال (شكنجه و آزار ايشان، به منزله شكنجه و آزار اوست . بينگارد

هرچند ما بواسطه كارهايمان نجات نمي يابيم، اما بخاطر آنها داوري مي شويم؛ ). 12: 8.  قرنI(مسيح مي باشد برادران، گناه كردن نسبت به 
داوري براي كساني كه پذيراي آن هستند و نيز كساني كه رحيم و بخشنده . زيرا منعكس كنند ارتباط حقيقي ما با مسيح و فيض او هستند

  ).333صفحه   (")7: 5متي (اند، رحمت آميز بخشايشگر است 

در سه شهادت شخصي پولس در كتاب اعمال، اين تنها شهادتي است كه در آن به جزئيات سخن گفتن عيسي به زبان  »عبري« 
 .آرامي اشاره مي كند

 نقل قولي از سخنان عيسي به پولس در راه 18-16 همانند آيات 15 و قسمت دوم آيه 14بخش دوم آيه  »اي شائول، اي شائول« 
 .شق استدم

  18-12: 26كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 در هنگام ظهر در بين راه، اي پادشاه، 13رفتم كه  انب سران كاهنان به دمشق ميدر چنين حالي با داشتن اختيارات تام و دستوراتي از ج «12

بعد من صدايي شنيدم كه به زبان عبري به من .  همگي به زمين افتاديم14. نوري از آسمان روشنتر از نور خورشيد به دور من و همسفرانم تابيد
من ':  خداوند گفت'خداوندا تو كيستي؟':  پرسيدم15 '.زدن كار آساني نيست ميخها لگدكني؟ بر  اي شائول، اي شائول، چرا بر من جفا مي'گفت  مي

تو . من به تو ظاهر شدم تا تو را به خدمت خود منصوب كنم.  بلند شو و روي پاي خود بايست16. رساني همان عيسايي هستم كه تو به من جفا مي
 من تو را از دست اين قوم و نيز از دست ملّتهاي بيگانه كه تو را نزد 17. هي ديد شهادت دهياي و آنچه در آينده خوا بايد دربارة آنچه امروز ديده

 تا چشمهاي آنان را باز كني و ايشان را از تاريكي به روشنايي و از قلمرو شيطان به سوي خدا 18فرستم  تو را مي. فرستم خواهم رهانيد آنان مي
    '.نشان آمرزيده شود و در بين مقدسين خدا سهمي داشته باشندبازگرداني تا از راه ايمان به من، گناها



379 

پولس . التيني بود، نه عبري/عبارتي بي همتا در اين متن كه احتماأل ضرب المثلي يوناني »تو را بر ميخها لگد زدن دشوار است« 
يك سيخ ) 1(ضرب المثل مزبور اشاره دارد بر ! همواره مي دانست كه براي چه كساني سخن مي گويد و چگونه بايد با آنان ارتباط برقرار كند

برآمدگيهاي جلوي گاري يا باركشها كه حيوانات را از لگد زدن ) 2(ز كه براي هدايت گاوها در گاري يا گاوآهن به كار مي رفت يا نوك تي
 .اين ضرب المثل براي يادآوري بيهوده بودن مقاومت انسان دربرابر ابتكارات الهي است. به عقب بازمي داشت

 .يد مراجعه كن5: 9به يادداشت كامل در  15: 26

). 45، 40: 25؛ 40 10متي . ك.ر(نشانگر ارتباط نزديك ميان عيسي و كليساي اوست،  »كني كه تو به من جفا مي ... عيساي« 
 !آزار آنان به منزله آزار او است

 . است3، 1: 2حزقيال  و 8-7: 1بسيار شبيه به فراخواندن نبوتي ارميا . دو فعل امري ماضي نامعين معلوم »ليكن برخاسته، برپا بايست «16: 26

، بلكه نيستايمان آوردن پولس و فراخواندگي اش، عادي . خدا مأموريت خاصي براي پولس داشت »... ر تو ظاهر شدم تاب» 
 .رحمت خدا و گزينش الهي براي خدمت به پادشاهي و نيز رشد پادشاهي خدا با قدرت به نمايش در مي آيد! واقعه اي غيرعادي مي باشد

، كه اولي ماضي نامعين اخباري مجهول و دومي مضارع -horaoدو شكل از واژه  »ظاهر خواهم شد ... ر شدمبر تو ظاه« 
پولس چند روياهاي الهي در طي خدماتش . عيسي به نوعي به پولس وعده رويارويي هاي شخصي در آينده را مي دهد. اخباري مجهول است

پولس همچنين به دوران تربيت خود در عربستان توسط عيسي اشاره مي كند ). 24-23: 27؛ 11: 23؛ 21- 17: 22؛ 10-9: 18. ك.ر(داشت 
 ).18، 17، 12: 1. غال. ك.ر(

 ).16: 26؛ 14: 22. ك.ر(اصطالحي براي تقدير و سرنوشت بود .  است"استخدام كردن"در اصل  »ر گردانممقرّ« 

اين واژه تمثيلي براي خادم و خدمتگزار شده .  است"ر كشتيپاروزني زي"واژه اولي در اصل لغب اشاره به قسمت  »خادم و شاهد« 
  .بود

  :اين واژه دو معنا داشت. ، گرفته شده استmartus،از واژه دوم يوناني يعني، )شهيد ("martyr"واژه انگيسي   
 )15: 22؛ 41، 39: 10؛ 32: 5؛ 22، 8: 1؛ اعمال 48: 24؛ 48: 11لوقا . ك.ر(شاهد و گواه  .١

 ).20: 22ل اعما. ك.ر(شهيد  .٢

  !هر دو مفهوم، تجربه شخصي اكثر رسوالن و ايمانداران بسيار زيادي در طول اعصار بوده است  

به . در آواي مياني، اين واژه معموأل به معني برگزيدن يا انتخاب كردن است. فعل مضارع اخباري مياني »تو را رهايي خواهم داد «17: 26
در اينجا مراقبت آينده نگر خدا مشهود ). 27: 23؛ 11: 12؛ 34، 10: 7. ك.ر( ترجمه مي كنند "ردننجات دادن يا رها ك"طور معمول آن را 

 از هفتاداحتماأل اين امر اشاره اي به قرائت ترجمه . پولس چند رويا در طي دوران خدماتش به منظور تشويق و پشت گرمي، دريافت كرد. است
  . دارد19، 8-7: 1.  يا ارم10: 48. اش

پولس با رنج و زحمت مخالفت از سوي هر دو گروه مواجه خواهد بود  »ز دست اين قوم و نيز ار دست ملتهاي بيگانها« 
 ).27-23: 11.  قرنII. ك.ر(



380 

حال اخباري  (apostelloفعل . است) -ego ("من" اينجا نيز تأكيد بر كلمه 15مانند آيه  »كه تو را به نزد آنها خواهم فرستاد« 
: 20يوحنا . ك.ر(همچنانكه خداي پدر، عيسي را فرستاد، عيسي نيز شاهدان خود يعني رسوالن .  است"Apostle" واژه انگليسي ، ريشه)معلوم

 .را مي فرستد) 21

مسيح چشمان .  باشد7: 42. شايد اشاره به اش. هر دو فعل به صورت ماضي نامعين مصدري آمده اند »برگردند ... باز كني ... تا «18: 26
دانش و فهم انجيل مي بايست مقدم بر فراخواني به ). 9يوحنا . ك.ر(ن را باز خواهد كرد تمثيلي از باز كردن چشمان روحاني آدميان است كورا

 تالش مي كند تا آنها را القدس روحو ) 4: 4.  قرنII. ك.ر(شيطان مي كوشد تا فكرها و دلهاي ما را ببندد . باشد) توبه و ايمان(پاسخي ارادي 
 ).11-8: 16؛ 65، 44: 6يوحنا . ك.ر(از نمايد ب

 است كه معموأل اقتدار و exousia از واژه يوناني "قدرت". به توازي عبارات توجه كنيد »از قدرت شيطان ... از ظلمت« 
 جهان تحت نفوذ شرارت شخصيت داري قرار گرفته است). NKJV, NRSV, TEVترجمه هاي انگليسي . ك.ر(قدرت ترجمه مي شود 

 ).13-12: 1. ؛ كول4: 4.  قرنII؛ 18-10: 6؛ 14: 4؛ 2: 2. افس. ك.ر(

اين هم يك پيشگويي جسمي و هم . در عهد عتيق، خصوصأ در نبوتهاي اشعيا، مسيح مي بايست ديد كوران را به ايشان باز مي گردانيد
 ).16، 7: 42؛ 5: 35؛ 3: 32؛ 18: 29. اش. ك.ر(تمثيلي از راستي بود 

تاريكي تشبيهي از . مردم باستان از تاريكي هراسان بودند. به هماهنگي و توازن توجه كنيد »به جانب خدا ... ربه سوي نو« 
 .، متن موزوني درباره نور انجيل است21-17: 3يوحنا . از سوي ديگر نور تشبيهي از حقيقت، شفا و پاكي گرديد. شرارت و پليدي بود

 مانند "ايكاش" يا "مگر"در متن يوناني هيچگونه .  صورت ماضي نامعين مصدري آمده استفعل اين جمله نيز به »بيابند ... تا« 
 مي باشد كه در آخر جمله يوناني و با "ايماني كه بر من است"تنها عبارت شرطي اين متن .  وجود نداردTEV, NJBترجمه هاي انگليسي 

اين نقطه مقابل عهدهاي شرطي عهد ). 9-8: 2. افس. ك.ر( به فيض اوست تمامي بركات خدامشروط بر پاسخ ايمان. كمترين تأكيد آمده است
 .عتيق در عهد جديد مي باشد

  : اغلب اوقات استفاده مي كندaphesisلوقا از اين واژه  »آمرزش گناهان« 
 از كاربرد هفتادترجمه  در عهد عتيق و به معني رهايي يافتن است كه انعكاس 61:1.  استفاده از آن به نقل قول از اش18: 4در لوقا  .١

 . مي باشد26: 16.  و الو2: 18خروج 

 است كه بازتاب "زدوده شدن جرم گناه"، به معني 18: 26؛ 38: 13؛ 43: 10؛ 31: 5؛ 38: 2؛ اعمال 47: 24؛ 3: 3؛ 77: 1در لوقا  .٢
 . در معناي فسخ بدهي مي باشد3: 15.  از تثهفتادكاربرد ترجمه 

  . است34: 31. ژه مزبور، بازتابي از وعده عهد جديد در ارماستفاده لوقا از وا  

به منظور تعيين ارثيه ) 26: 1؛ اعمال 7: 1؛ يونس 8: 16. الو. ك.ر( كه نشانگر انداختن قرعه kle-rosاصطالح يوناني  »و ميراثي« 
 شهر الويان از آن ايشان بود 48ث نمي گرفتند و فقط در عهد عتيق، الويان زميني به ميرا.  است8-7: 13؛ و يوشع 8: 6. ؛ خرو6: 48. مانند پيد

اكنون در عهد جديد تمامي ايمانداران كاهن هستند ). 20: 18. اعد. ك.ر(، ولي خود خداوند ميراث ايشان بود )12: 12؛ 9: 10. تث. ك.ر(
 ).17-15: 8. ومر. ك.ر(ميراث ماست؛ ما فرزندان اوييم ) YHWH(خداوند ). 6: 1. ؛ مكا9، 5: 2.  پطرI. ك.ر(

از راه ) باوركنندگان(ايمانداران . وصفي مجهول است) كامل( با فعل ماضي نقلي "كساني كه تقديس شده اند"در اصل  »مقدسين« 
نه شيطان و نه هيچ اجنه و ارواح . 32: 9نگاه كنيد به عنوان خاص ). 21: 20. ك.ر(ايمان به مسيح تقديس شده اند و همچنان تقديس مي شوند 

 ).39-31: 8. روم. ك.ر(ليدي نمي تواند اين موقعيت را از ما بگيرد پ
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  ).29-26آيات . ك.ر(پولس مي كوشد تا اين مرد را به ايمان به انجيل نزديك سازد  »آن وقت اي اغريپاس پادشاه «19: 26

 ALPHA(اين متن پيشوند منفي در .  از نام الهه تشويق و قانع كننده آمده است-pithoواژه يوناني  »نافرماني نورزيدم« 

PRIVATIVE ( مي باشد "نافرماني"دارد و اشاره به )؛ 30: 1. ؛ روم17: 1لوقا . ك.رIIپس به نوعي در زبان ). 3: 3؛ 16: 1؛ تيطس 2: 3.  تيمو
 !از فرمانبرداري است روش مزبور براي منفي كردن واژه به كار مي رفت اما در اين متن در اصل روشي براي تأكيد پولس Koineيوناني 

 .اشاره به رويارويي پولس در راه دمشق با مسيح قيام كرده جالل يافته است »روياي آسماني« 

: 9؛ درباره خدمات پولس در اورشليم به 27، 25-19: 9در مورد خدمات پولس در دمشق نگاه كنيد به اعمال  »اورشليم ... دمشق «20: 26
 . مراجعه نماييد31: 9ي در يهوديه به  و احتماأل در مورد خدمات و26-30

و ) 8-4: 1؛ مرقس 12-1: 3متي . ك.ر(پيام پولس همان پيام يحيي تعميد دهنده  »توبه كنند و به سوي خدا بازگشت نمايند« 
 .بود) 15: 1مرقس . ك.ر(نيز پيام اوليه عيسي 

نگاه . هر دو معني در توبه واقعي دخيل هستند. غيير رفتار مي باشدهمين واژه در عبري به معني ت. واژه يوناني توبه به معني تغيير فكر است
روي برگردانيدن از نفس (براي نجات عبارتند از توبه ) كه مقتضيات عهد عتيق نيز بودند(دو مقتضاي عهد جديد . 38: 2كنيد به عنوان خاص در 

 ).20، 18: 26؛ 21: 20؛ 18، 16: 3؛ اعمال 15: 1؛ مرقس 18آيه . ك.روي آوردن به خدا در مسيح، ر(و ايمان ) و گناه

مويد سرسپردگي ايمان اوليه اوست ) فعل حال توصيفي معلوم(شيوه زندگي شخص ايماندار  »اعمال اليقه توبه را به جا آورند« 
ايمانداران خوانده . ندخدا قومي را مي خواهد كه شخصيت او را منعكس ساز).  يوحناI؛ يعقوب و 10-8: 2. ؛ افس8: 3؛ لوقا 8: 3متي . ك.ر(

انجيل شخصيتي است كه بايد به او خوش آمد گفت، ). 10: 2؛ 4: 1. ؛ افس19: 4. ؛ غال29-28: 8. روم. ك.ر(شده اند تا شبيه مسيح باشند 
 .حقيقت درباره آن شخص است كه بايد به آن ايمان آورد و زندگي شبيه آن شخص است كه بايد به آن ادامه داد

آن بلوا را ) 20آيه . ك.ر ("امتها"هاي الهياتي پولس نبود كه شورش در معبد را بوجود آورد بلكه موعظه او و شامل نمودن ديدگاه 21: 26
 .ايجاد كرد

با ) به ظاهر مجهول ولي معلوم(اخباري مياني ) حالت پي در پي وغيركامل(ك فعل ماضي استمراريي »قصد قتل من كردند« 
چند بار كوشيدند تا پولس را به ) 30، 27: 21؛ 19، 3: 20. ك.ر(از آسيا ) 24: 9اعمال (يهوديان . اضي نامعينمياني به صورت م) كشتن(مصدر 

 .قتل رسانند

  23-19: 26كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 بلكه اول به يهوديان ساكن دمشق و اورشليم و سرتاسر يهوديه 20بنابراين اي اغريپاس پادشاه، من نسبت به رؤياي آسماني نافرماني نكردم،  «19 

 به 21.  سوي خدا برگردند و طوري زندگي كنند كه شايستة اين توبه باشد كردم كه بايد توبه كنند و به ملل غير يهود اعالم ميو سپس در ميان 
ام و به همه، به كوچك و   اما به ياري پروردگار امروز در اينجا ايستاده22. خواستند مرا بكشند همين دليل يهوديان مرا در معبد بزرگ گرفتند و مي

 يعني مسيح بايد متحمل درد و رنج شود و 23آورم،  اند به زبان نمي دهم و چيزي جز آنچه انبيا و موسي از پيش خبر داده گ، شهادت ميبزر
  ».شود تا طلوع نور را به اين قوم و ملل ديگر اعالم فرمايدنخستين كسي باشد كه پس از مرگ زنده مي
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كه او نيز ) 38: 10مانند پطرس در (پولس تأكيد مي كند . ك ضرب المثل سامي فراگير استي »خرد و بزرگ را اعالم مي كنم «22: 26
 .او به همه انسانها موعظه مي كند).  مراجعه نماييد34: 10، به يادداشت كامل 7: 19.  تواII؛ 17: 10. تث. ك.ر(مانند خدا طرفداري نمي كند 

هيچگونه ) يعني غيريهوديان(پولس اظهار مي دارد كه پيام و شنوندگان او  »حرفي نمي گويم، جز آنكه انبيا و موسي گفتند« 
 .و حقايق عهد عتيق پيروي مي كردها  او به سادگي از راهبردها، وعده. بدعت و نوآوري نبود بلكه نبوت عهد عتيق بود

قيام مسيح نوبر قيام همه ايمانداران است؛ ) 2(مسيح براي آمرزش انسان رنج كشيد؛ ) 1: (توجه كنيد كه پيام پولس شامل سه قسمت بود 23: 26
 كه نشان مي دهد ما چگونه شخصأ مسيح را شخصأ مي 20اتي بايد با آيه اين سه جنبه الهي. اين مژده براي يهوديان و غيريهوديان است) 3(و 

 .تركيب شوند) توبه، رويگرداني از نفس و گناه؛ ايمان، روي كردن به خدا در مسيح(پذيريم 

اما در عهد عتيق پيشگويي شده ) 23: 1.  قرن I. ك.ر(اين سنگ لغزشي براي يهوديان بود  »كه مسيح مي بايست زحمت بيند« 
 ).53. ؛ اش22. ؛ مز15: 3. پيد. ك.ر(بود 

پولس اظهار مي دارد كه عيسايي كه مصلوب گرديد به راستي مسيح، .  در زبان عبري است"ماشيح" در زبان يوناني انعكاس "مسيح"
 ). 23: 26؛ 3: 17؛ 33: 13؛ 26، 10: 4؛ 26، 10: 4؛ 20، 10: 4؛ 20، 18، 6: 3؛ 36: 2. ك.ر(همان يگانه موعود، آن يگانه مسح شده است 

 بوجود آمد كه "عيسي فرزندخوانده خدا" بدعتي به نام 4: 1. به سبب اين متن و روم »نوبر قيامت مردگان گشته ...مي بايست « 
اما مسيح شناسي گمراه كننده تمامي متوني را كه درباره . بيان مي نمود عيسي بخاطر زندگي خوبي كه داشت، از مردگان برخيزانيده شد

عيسي همواره موجوديت .  را ناديده مي گرفت3-2: 1. ؛ و عبر17-15: 1. ؛ كول11-6: 2. ؛ فيل1: 1موجوديت ازلي عيسي بود، مانند يوحنا 
 .داشته است، او وجود الهي بوده است؛ او در برهه اي از زمان بر خود جسم گرفت

 ).7-6: 42؛ 2: 9. ش؛ ا18آيه . ك.ر(نور تشبيهي باستاني از حقيقت و پاكي است  »نور« 

اين رازي بود كه عصرها پوشيده ماند، اما ). 13: 3-11: 2. افس. ك.ر(براي هر دو گروه فقط يك انجيل وجود دارد  »قوم و امتها« 
پيدايش ). 27-26: 1. پيد. ك.ر(تمامي انسانها به صورت و شباهت خداي يگانه آفريننده خلق شده اند . اكنون در مسيح كامأل هويدا شده است

، 4: 42. اش: مثال(اشعيا مويد جهان شمولي مسيح است .  وعده مي دهد كه خدا نجات را براي بشريت حبوط كرده مهيا ساخته است15: 3
 ).5-4: 5؛ و همچنين ميكا 3- 1: 60؛ 10: 52؛ 4: 51؛ 6: 49؛ 25- 20: 45؛ 6،10-12

  
جهان بيني و فرهنگ، تحصيل و موقعيت او قدرت فهمش را . رنكردني بودپيام پولس از نظر او باو »فستوس به آواز بلند گفت «24: 26

  .يكسويه كرده بود

  29-24: 26 كارهاي رسوالن: متن مژده براي عصر جديد
 پولس پاسخ 25» .زيادي علم تو را ديوانه كرده است! اي اي پولس، عقلت را از دست داده«:  وقتي دفاع پولس به اينجا رسيد، فستوس فرياد زد24
توانم   دارند و من مي پادشاه از اين چيزها اطّالع26. كنم خير عاليجناب فستوس، ديوانه نيستم، بلكه در كمال هشياري عين حقيقت را بيان مي«: داد

يك از آنها در خفا صورت نگرفته  كنم در اين باره چيزي از نظر ايشان دور مانده باشد، زيرا هيچ فكر نمي. جناب صحبت كنم آزادانه پيش آن 
كني به اين زودي  خيال مي«:  اغريپاس به پولس گفت28» .دانم كه عقيده داريد  اي اغريپاس پادشاه، آيا شما به انبيا عقيده داريد؟ مي27. است
شنوند  كه امروز سخنان مرا مي خواهم كه دير يا زود نه تنها حضرتعالي بلكه جميع كساني از خدا مي«:  پولس گفت29» تواني مرا مسيحي كني؟ مي

   ».مثل من بشوند، البتّه نه مثل من در اين زنجيرها
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   در نوشته هاي پولس»راستي«: عنوان خاص
در نوشته . به معني قابل اعتماد و وفادار مي آيد emetحقيقت و اشكال وابسته به آن از معادل عهد عتيقي آن، / از واژه راستياستفاده پولس  

شايد نزديكترين معادل آن در . هاي يهودي دوره ميانه عهد عتيق و عهد جديد، از آن به عنوان راستي در مقابل كذب و خطا استفاده شده است
اعضاي جامعه .  باشد كه در آن به عنوان آموزه هاي آشكار شده، مورد استفاده قرار مي گيرد"سرودهاي شكرگزاري" مرده، طومارهاي درياي

  . گرديدند"شاهدان راستي"اسنها 
  .پولس از اين واژه به عنوان شيوه اي براي اشاره به انجيل عيسي مسيح استفاده مي كند  
 8: 15؛ 7: 3؛ 20، 8: 2؛ 25، 18: 1روميان  .١

٢. I 6: 13 قرنتيان 

٣. II 8: 13؛ 10: 11؛ 7: 6؛ 2: 4 قرنتيان 

 7: 5؛ 14، 5: 2غالطيان  .۴

 14: 6؛ 13: 1افسسيان  .۵

 6، 5: 1كولسيان  .۶

٧. II 13، 12، 10: 2 تسالونيكيان 

٨. I 5: 6؛ 3: 4؛ 15: 3؛ 4: 2 تيموتائوس 

٩. II 4: 4؛ 8، 7: 3؛ 25، 18، 15: 2 تيموتائوس 

 14، 1: 1تيطس  .١٠

  : براي بيان آنكه سخنش راست و دقيق است نيز استفاده مي كندپولس از اين واژه
 25: 26اعمال  .١

 1: 9روميان  .٢

٣. II 6: 12؛ 14: 7 قرنتيان 

 25: 4افسسيان  .۴

 18: 1فيليپيان  .۵

۶. I 7: 2 تيموتائوس 

. ؛ فيل9: 5؛ 24: 4. سدر اف) همچنين شيوه زندگي همه مسيحيان( و شيوه زندگي اش 8: 5.  قرنIاو آن را براي توصيف انگيزه هاي خود در   
  :دگاهي نيز از آن براي مردم استفاده مي كن.  نيز به كار مي برد8: 4

  )17: 17؛ 33: 3يوحنا . ك.ر (4: 3خدا، روميان  .١

به طور غيرمستقيم همين عبارت نشانگر عمق، وضوح و قانع كننده بودن دفاع پولس  »كثرت علم تو را ديوانه كرده است« 
 .است

واژگان مزبور به معني برخورد متعادل با .  مي آيد"فكر" و "المس" از دو واژه به معني -so-phrosuneواژه يوناني  »عين حقيقت «25: 26
 ).24آيه . ك.ر( است "بي فكر" يا "ديوانه"اين واژه متضاد با واژه . زندگي و تفكر است

 .به عنوان خاص زير مراجعه كنيد »راستي/حقيقت« 
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 )14:6همانند يوحنا (21: 4. عيسي، افس .٢

 13: 1شهادت رسوالن، تيطس  .٣

  8: 6 قرنتيان IIپولس،  .۴
.  استفاده مي كند و در آنها به انجيل اشاره مي نمايد15: 4.  و افس16: 4.  در غال)‐ale‐theuo: نييع(فقط پولس است كه از شكل فعل اين واژه   

 ,Colin Brown (ed), The New International Dictionary of New Testament Theology: براي مطالعه بيشتر به كتاب زير مراجعه كنيد

vol. 3, pp.  784‐902  

  

ظاهرأ پولس مي خواست از اغريپاس دوم . ي شده استدرباره اين آيات بحث زياد »از اين امور مطلع است ... پادشاه «26-28: 26
آيا ":  را مي توان چنين ترجمه كرد28آيه . استفاده كند تا شهادت وي را تأييد نمايد و اگر ممكن باشد او را به پذيرش اين حقيقت هدايت نمايد

  "مي خواهي من يك شاهد مسيحي باشم؟

  
ا اغلب اوقات از اين اصطالح در كتاب اعمال و همواره در ارتباط با پولس استفاده لوق »در حضور او به دليري سخن مي گويم «26: 26

 I. ك.ر( ترجمه مي شود "سخن گفتن با دليري"اصطالح مزبور معموأل به صورت ). 8: 19؛ 26: 18؛ 3: 14؛ 46: 13؛ 28، 27: 9. ك.ر(مي كند 
اعالم انجيل با دليري و . ، تقاضاي دعا مي كند20: 6. راي اين منظور در افسپولس ب.  استالقدس روحاين يكي از تظاهرات پري ). 2: 2. تسا

  . براي هر ايماندار استالقدس روحشهامت هدف 

پطرس بارها همين موضوع را به شنوندگان موعظه هاي نخست خود در اورشليك تكرار  »زيرا اين امور در خلوت واقع نشد« 
  .جيل تاريخي هستند و مي توان آنها را مورد تحقيق قرار دادواقعيتهاي ان). 33، 22: 2. ك.ر(مي كرد 

او ادعا مي كند كه پيام انجيل وي به روشني از مطالب عهد عتيق قابل . پولس مي دانست كه اغريپاس از عهد عتيق آگاهي دارد 27: 26
  .بلكه تحقق نبوتها بود!  نبود"ابتكاري" يا "جديد"اين يك پيام . تشخيص است

26 :28    
NASB »كني كه مسيحي شوم در اندك زماني تو مرا ترغيب مي«  
NKJV  »تو تقريباً مرا بر آن داشتي كه مسيحي شوم«  
NRSV »خواهي مرا قانع كني كه مسيحي شوم؟ به همين زودي مي«  

TEV »تواني مرا مسيحي كني؟ كني به اين زودي مي خيال مي«  
NJB  »كني حي ميكمابيش، داري با مباحثات خودت مرا مسي«  

 ,NASB ("در وقتي كوتاه"عبارتند از ) به معني كوچك يا كم (-oligoگزينه هاي واژگان درمورد درك و ترجمه واژه يوناني   

NRSV, TEV ( با تالشي اندك"و") NKJV, NJB .( نيز وجود دارد29همين سردرگمي در آيه .  
 و نيز در E و در نسخه "ساختن" يا "انجام دادن" )-A) poieo، آلف، P74در نسخه هاي : اختالفي در متن اين عبارت نيز وجود دارد  

  . آمده است"شدن"ترجمه هاي والگيت و پِشيتا 
پولس در نظر داشت كه انجيل را به شيوه اي ارائه دهد كه كساني كه با عهد عتيق آشنايي داشتند و برايشان . معني متن كلي آشكار است  

  .ر مورد به انجام رسيدن پيشگوييهاي عهد عتيق قانع شوند يا دستكم آن را تأييد كنندد) اغريپاس(قابل قبول بود 
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تنها جاي ديگري كه ). 26: 11. ك.ر(اولين بار در انطاكيه سوريه مسيحي خوانده شدند ) پيروان مسيح ("طريقت"اهل  »مسيحي« 
  .به معني شهرت عمومي اين نام مي باشداين اسم در كتاب اعمال ظاهر مي شود از دهان اغريپاس دوم است كه خود 

است كه بيانگر آرزو براي چيزي )  با صيغه آرزوييan( يك جمله شرطي نوع چهارم جزئي 29آيه  »از خدا خواهش مي داشتم «29: 26
ه همه شنوندگان او اعم از پولس آرزو داشت ك. معموأل به صورت دعا يا آرزو بيان مي شوندها  اين گونه جمله. استكه بعدها به حقيقت بپيوندد

  .رومي و يهودي، مانند او به ايمان به مسيح روي آورند

  

امكان دارد . بود) و خانواده هاي آنان(لوقا از كجا اين اطالعات را بدست آورده بود؟ اين يك صحبت خصوصي ميان رهبران دولتي  30: 26
لوقا از اين . مكان دارد كه لوقا از بيانهاي بعدي آنان اين سخنان را حدس زده باشدكه يكي از خدمه آن را شنيده و به لوقا انتقال داده باشد؟ ا

فرصت استفاده مي كند تا هدف ادبي خود را مبني بر اينكه نه پولس و نه مسيحيت هيچكدام تهديدي براي روم محسوب نمي شوند، تشديد 
  .نمايد

نشانگر يكي از اهداف لوقا در نگارش كتاب اعمال است  » آزاد شوداگر از قيصر دادخواهي نكرده بود، مي توانست «32- 31: 26
اين يك جمله شرطي نوع دوم است كه با بياني كذب، حقيقتي را برجسته مي . كه مسيحيت خيانتي نسبت به دولت روم مرتكب نشده است

  ).كه التبه كرده بود(اگر از قيصر دادخواهي نكرده بود ) كه البته نشد(اين مرد مي توانست آزاد شود . نمايد

  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما كتاب حاضر،  يك تفسير 
  .اين بار را به گردن مفسر بيندازيدنبايد .  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد

  
اينها به . پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيد

  .عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده
 در حضور فستوس و فليكس چه تفاوتي دارد؟اين دفاعيه با دفاعيه  .١

 شهادت شخصي پولس چگونه با دفاعيه وي به طور كلي هماهنگي دارد؟ .٢

 چرا يك مسيح رنج كشيده براي يهوديان تا اين اندازه دور از ذهن مي نمايد؟ .٣

  دشوار است؟28چرا تفسير آيه  .۴

 ف لوقا از نگارش كتاب اعمال هماهنگي دارد؟چگونه با هد) 31-30آيات (مباحثه ميان فستوس، اغريپاس و برنيكي  .۵

  

  32-30: 26كارهاي رسوالن : ديدمتن مژده براي عصر ج
اين شخص «:  وقتي از تاالر بيرون رفتند به يكديگر گفتند31.  آنگاه پادشاه از جا برخاست و فرماندار و برنيكي و بقية حاضران هم برخاستند30 

توانست آزاد  خواهي نكرده بود، مياگر از قيصر داد«:  اغريپاس به فستوس گفت32» .كاري كه مستوجب اعدام يا زندان باشد انجام نداده است
  ».شود
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  27كارهاي رسوالن فصل 
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 

 سفردريايي
  پولس به روم

پولس به  سفردريايي  مالتبه  سفردريايي  به روم سفردريايي
  روم

  عزيمت از روم

27 :1-8  27 :1-8  
 

 ناديده گيري هشدار پولس

27 :1-8  27 :1-6  
  

27 :7-8  

27 :1-3  
27 :4-6  
27 :7-8  

27 :9-12  27 :9-12  27 :9-12  27 :9-12  27 :9-12  
شدن  توفان و شكسته  توفان دريا   در توفان  توفان دريا

  كشتي
27 :13 -20  
27 :21 -26  
27 :27 -32  
27 :33 -38  

27 :13 -38  27 :13 -20  
27 :21 -26  
27 :27 -32  
27 :33 -38  

27 :13 -20  
27: 21 -26  
27 :27 -32  
27 :33 -38  

27 :13 -20  
27 :21 -26  
27 :27 -32  
27 :33 -38  

ه درهم شكست
  شدن كشتي

ه شدن كشتي درهم شكست
  در مالت

ته شدن درهم شكس  
  كشتي

  

27 :39 -44  27 :39 -44  27 :39 -44  27 :39 -41  
27 :42 -44  

27 :39 -41  
27 :42 -44  

  
  ) مقدمهviiصفحه » دسخوب كتاب مقراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 

  دنبال كردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگراف
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 

نبايد اين بار را بر دوش مفسر . را در تفسير ايفا مي كنيد، نقش اصلي القدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم
  .بيندازيدمقدس  كتاب

. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد
هر پاراگراف يك و تنها . اصلي نويسنده است، اين لب كالم تفسير مي باشدپاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت 

  .يك موضوع اصلي دارد
 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4
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  بينشهايي از مضمون متن
 .A. T. Robertson, Word Pictures in the New Testament, vol. 3, p(لوقا دانش وسيعي در زمينه دريانوردي   .أ 

و نيز ادبيات، پزشكي، تاريخ و )  به معني دريانوردي استفاده كرده است-pleo، بيان مي دارد كه لوقا از نه تركيب براي واژه 456
 : در زير فهرستي از عبارات و اصطالحات فني و مربوط به دريانوردي آمده است. الهيات داشت

 )1: 27؛ 15: 20؛ 26: 14؛ 4: 13. ك.ر(برويم ...از راه دريا .١

 )7، 4: 27. ك.ر(در زير بادپناه  .٢

 )13: 27. ك.ر(لنگر  .٣

۴. euraquilo) 15: 27. ك.ر( 

 )15: 27. ك.ر(خالف جهت باد  .۵

 )16: 27. ك.ر...(در پناه .۶

 )17: 27. ك.ر(اطراف كشتي را محكم بستيم  .٧

 )19: 27. ك.ر) skeue-n(؛ طنابها و وسايل قايق 17: 27. ك.ر) (skeuos(با لنگر بستن  .٨

 ])دو بار [28: 27. ك.ر( پيمايي عمق .٩

 ])دوبار [28: 27. ك.ر(واحد عمق پيمايي  .١٠

 )40، 29: 27. ك.ر(چهار لنگر پشت كشتي  .١١

 )40: 27. ك.ر(ريسمان لنگرها  .١٢

 )40: 27. ك.ر(بادبان جلوي كشتي را باال كشيدن  .١٣

 )13: 28. ك. ر– A، آلف، P74نسخه هاي (تغيير سمت حركت كشتي نسبت به باد  .١۴

 ,James Smith’s The Voyage and Shipwreck of St. Paul: يمي كه براي مفسرين بسيار ياريگر بوده استكتابي قد  .ب 

1848. 

معموأل ماههاي نوامبر تا ). 14، 10، 9، 7، 4، 1: 27. ك.ر(اين سفر به روم در دوره خطرناك سال براي دريانوردي انجام يافت   .ج 
حمل .  سفر با دو سه هفته دوره احتياط پيشتر و پس تر از اين دوره در نظر گرفته مي شدخطرناكترين دوره براي) آبان تا بهمن(فوريه 

و نقل گندم به مقصد روم حدود ده تا چهارده روز به طول مي انجاميد، ولي بخاطر جهت باد، سفر بازگشت مي توانست تا شصت روز 
 .هم به درازا كشد

 : اشاره شده استدر اين متن به سه يا احتماأل چهار كشتي مختلف  .د 

 .كشتي ساحلي كه در هر بندر توقف مي كرد و در ساحل كناره مي گرفت .١

 دو كشتي مصري گندم كه گندم را از مصر به ايتاليا مي بردند .٢

  مايلي جنوب روم43احتماأل يك سفر با قايق ميان ناپل تا  .٣

 .وجه استدنبال كردن گزارش لوقا از اين سفر دريايي از روي نقشه مديترانه، جالب ت
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  مطالعه عبارات و واژگان

ضمير . فستوس آنها را در وقت خطرناك سال به سفر دريايي فرستاد »وقتي قرار بر اين شد كه ما از راه دريا به ايتاليا برويم «1: 27
: 16. ك.ر( سفر دريايي نيز هستند  در كتاب اعمال داراي عنصر"ما"اكثر بخشهاي با ضمير . دارد) و احتماال سايرين( اشاره به پولس و لوقا "ما"

  ).16: 28-1: 27؛ 18-1: 21؛ 15-5: 20؛ 10-17

 .ما چيزي درباره آنها نمي دانيم جز اينكه آنها نيز زندانيان سلطنتي بودند كه به روم مي رفتند »چند زنداني ديگر« 

؛ و 10؛ اعمال 47: 23؛ 7؛ لوقا 8 متي .ك.ر(در عهد جديد همواره اين مردان را با نظر مثبت توصيف كرده است  »يوزباشي« 
 ).28-21محاكمات پولس در 

 W.M. Ramsay, St. Paul. ك.ر(پنداشته مي شد كه آنها قاصدان رسمي ميان روم و استانها بوده اند  »از سپاه اغسطس« 

the Traveler and Roman Citizen ، 348 و 315صفحات(مان ، اما اين فقط يك پنداشت بدون مدرك پيش از زHadrin) 117 -138 
 .بوده است.) م

. بندر اصلي اين كشتي بندر ميسيه در آسياي صغير بود. ك كشتي خط ساحلي كه در هر بندري توقف مي كردي »كشتي ادراميتيني «2: 27
 .اين نخستين مرحله از سفر دراز و پرمخاطره به روم بود

). 24؛ فيلمون 10: 4. ؛ كول4: 20؛ 29: 19اعمال . ك.ر( بازمي گشت او در تسالونيكي منزل داشت؛ احتماأل به خانه »ارسترخس« 
  ). و برخي از نسخه هاي يوناني غربي از اين آيه4: 20. ك.ر(شايد سكُندوس نيز او را همراهي مي كرد 

قيه بود، اما مدتها مركز قديمي حكومت فيني. شهري در فينيقيه كه در حدود شصت و هفت مايلي شمال قيصريه قرار داشت »صيدون «3: 27
  .بود كه تحت الشعاع صور قرار داشت

27 :3    
NASB »با مالحظه«  

NKJV, NRSV  »تبا محب«  
TEV »ت بودبا محب«  
NJB  »با مالحظه بود«  

  8-1: 27كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 وقتي قرار بر اين شد كه ما از راه دريا به ايتاليا سفر كنيم، پولس و چند زنداني ديگر را به سرواني به نام يوليوس از هنگ اوغسطس تحويل 1
. درهاي استان آسيا بود سوار شديم و حركت كرديم و اَرِستَرخُس مقدوني از اهالي تسالونيكي همراه ما بود به كشتي ادراميتيني كه عازم بن2. دادند

 روز بعد در بندر صيدون لنگر انداختيم و يوليوس به پولس محبت كرد و اجازه داد كه در آنجا به ديدن دوستان خود برود و مايحتاج خود را از 3
 و 5وزيد از حاشية قبرس كه باد پناه بود، عبور نموديم   ديگر راه دريا را در پيش گرفتيم و چون باد از جهت مخالف مي از آنجا بار4. آنان بگيرد

اي را كه عازم ايتاليا بود پيدا كرد و ما را   سروان در آنجا يك كشتي اسكندريه6. پس از گذشتن از آبهاي قيليقيه و پمفيليه به ميراي ليكيه رسيديم
رفتيم و با زحمت فراوان به بندر قنيدوس رسيديم و چون باد مخالف ما بود، جهت ديگر را   روزهاي زيادي به آهستگي پيش مي7. نمودسوار آن 

هاي شهر لسائيه به   به سختي از آنجا گذشته به نزديكي8. در پيش گرفتيم و از كنار دماغة سلْموني و ساحل جزيرة كريت كه پناهگاه بود، رانديم
  .رسيديم» بندر نيك«ي به نام محل
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اصطالح مزبور دوبار در كتاب اعمال به كار رفته، به . است) anthro-pos ("انسانيت"و ) philos ("محبت"ك اصطالح مركب از ي  
صفتي تعجب آور براي يك سرباز (يوليوس شخص رئوفي بود . 3: 27و به صورت قيد در اينجا ) 4: 3تيطس . ك.ر (2: 28صورت اسم در 
  .او احتماأل درباره مورد پولس از قبل چيزهايي شنيده بود). اشغالگر رومي

د داشت، اما احتماأل يك نگهبان رومي نيز با او مي يوليوس به پولس اعتما. احتماأل اشاره به مسيحيان آن ناحيه است »دوستان خود« 
 .رفت

 .به او مي كردند) احساسي، فيزيكي يا مالي(متن مشخص نمي كند كه چه نوع توجهي  »نوازش يابد« 

است ولي در واقع منظور از ) جنوب قبرس"عبارتي سردرگم كننده است زيرا خواننده مي انديشد منظور از  »از حاشيه قبرس« 
 .ساير اسامي مورد اشاره در جنوب و غرب سواحل تركيه امروزي هستند. رس مي باشدشمال قب

كه از مصر به )  نفر روي عرشه به عالوه مقدار زيادي گندم276(ك كشتي بزرگتر بود ي »كشتي اسكندريه كه به ايتاليا مي رفت «6: 27
اطالع .  م150ر روي ديوارهاي پمپِي و از نوشته هاي لوسين در حدود مردمان امروزي درباره اين كشتيهاي بزرگ از تصاوي. سوي روم مي رفت

 .مايرا بندر اصلي اين كشتيهاي بزرگ گندم بود. دارند

اكثر كشتيهاي رومي از اين بندر استفاده مي كردند . ك شهر آزاد ساحلي در جنوب غربي ساحل استان رومي آسيا بودي »قنيدوس «7: 27
 .داراي دو لنگرگاه بود زيرا در يك شبه جزيره قرار داشت). Thucydides, Hist. 8.35. ك.ر(

بخاطر مخاطره آميز بودن آن وقت سال، آنها مي كوشيدند تا راه غرب را از . شهري در دماغه شرقي جزيره كريت بود »سلموني« 
  .كناره جزيره به پيش گيرند

اين بندر يك لنگرگاه نيست بلكه خليجي كوچك مي .  كريت استخليجي كوچك در نزديكي جنوب شهر لسائيه در »بندر نيك «8: 27
 .ماندن در آنجا در طول زمستان دشوار بود. باشد

  
آميز مي  و جهت بادهاي توفاني، دريانوردي را در درياي مديترانه مخاطرهها  حركت جبهه) ماههاي زمستاني(در مواقع مشخصي از سال  9: 27

  .ساخت

. اين تنها روزي بود كه در نوشته هاي موسي به عنوان روز روزه مشخص شده بود). 16. الو. ك.ر( كفاره اشاره به روز »ايام روزه« 
ماه اكتبر، حاشيه خطرناك . تخمين زده مي شود) ميانه شهريور تا ميانه آبان(با اين اشاره، وقت سفر دريايي حدودأ ميان ماههاي سپتامبر و اكتبر 

 .سفر دريايي محسوب مي گرديد

   12- 9: 27كارهاي رسوالن: متن مژده براي عصر جديد
رو بود، زيرا مدت زيادي از روز كفّاره، كه در اوايل پاييز است   مدت زيادي در آنجا گذرانيده بوديم و ديگر ادامة سفر ما با خطر روبه9 
به كشتي و بار آن خسارت و . بينم كه سفر ما از اينجا به بعد پرخطر خواهد بود يان، ميآقا«:  گفت10پس پولس به آنها نصيحت نموده . گذشت مي

 اما سروان به حرفهاي ناخداي كشتي و صاحب آن بيشتر توجه داشت تا به 11» .زيان خواهد رسيد و براي خود ما هم تلفات جاني خواهد داشت
مستاني نامناسب بود، اكثر آنان صالح دانستند كه از آنجا حركت كنند تا شايد به فينكاس  و نظر به اينكه آن بندر براي اقامت ز12سخنان پولس 

  .برسند و زمستان را در آنجا كه بندري كريتي و رو به شمال غربي و جنوب غربي است بگذرانند
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آغاز عملي در )2(تكرار عملي در گذشته يا ) 1(فعل ماضي استمراري است كه مي تواند بر  »پولس ايشان را نصيحت كرده« 
  . درست تر به نظر مي رسد2در اين متن گزينه شماره . گذشته داللت داشته باشد

مي بينم "(ا پولس نظر شخص خود را مي گفت آي. اما در واقع، آنچه گفت به انجام نرسيد.  پولس هشداري جدي و مشخص مي دهد10: 27
 ؟)24آيه . ك.ر(يا خدا تغييري در اراده خود دارد و بر آن شد كه جان مسافرين كشتي را حفظ كند ) "كه

27 :11    
NASB »ناظر و ناخداي كشتي«  
NKJV  »دار و مالك كشتي سكّان«  
NRSV »ناخدا و صاحب كشتي«  

TEV, NJB  »كشتيناخدا و مالك «  
  :ين عبارت بيانگر دو شخص متفاوت استا

 )17: 18. مكا. ك.ر(دار و هدايت كننده كشتي است ، اشاره به سكان)kuberne-te-s(ناخدا  .١

، اين واژه مي تواند به معني ])kle-ros ["قرعه" يا "به ميراث بردن"و ] naus ["كشتي"، تركيب naukle-ros(صاحب كشتي  .٢
 Ramsay, St. Paul the نقل قولي از 507، در صفحه F. F. Bruce, The Book of Acts. ك.ر( باشد "صاحبان كشتي"

Traveler ، مي آورد كه آن هم نقل قولي است از 324صفحه Inscriptiones Graecae, 14.918 .( كاربرد آن در
-Louw and Nida, Greek. ك.ر(تفاوت دقيق ميان اين دو واژه مشخص نيست .  است"كاپيتان" Koineپاپيروسهاي 

English Lexicon, vol. 1,p. 548 در مقابل Harold Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised, p. 

به غير از ملوانان عادي، چند رده مسئول و سرپرست هم ) كشتي گندم اسكندريه(، ولي احتماأل بر روي كشتي اي به اين اندازه )275
 .بوده اند

كساني كه مصمم به ادامه سفر بودند مي دانستند اين كار خطرناكي است، ولي مي پنداشتند كه .  نوع چهارم استجمله شرطي »اگر «12: 27
  .از عهده آن برخواهند آمد

ترديدهاي از سوي منابع باستاني در مورد محل دقيق آن . بندري در ساحل جنوبي جزيره كريت، در غرب جزاير نيك »فينيكس« 
كشتيراني در نزديكي ). Ptolemy, An Egyptian Geography 3.17.3 در مقابل Strabo, Geography, 10.4.3(وجود دارد 

 .ساحل جنوبي كريت همچنان ادامه دارد

يك بندر . ظاهرأ در فينيكس، دو شهر توسط پيشرفتگي اي در دريا از هم جدا شده بودند »رو به شمال غربي و جنوب غربي« 
 .ماههاي سال، تعيين كننده بندر بهتر بودند. اسب بود و ديگري مناسب جهت بادهاي سوي ديگر بودنسبت به جهت بادهاي يك جانب من

  20-13: 27كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 اما 14. اند، لنگر كشتي را برداشتند و از نزديك كنارة كريت گذشتيم  آنكه به مقصود خود رسيده پس وقتي نسيم جنوبي برخاست به تصور 13

 به كشتي زد و ما قادر نبوديم كشتي را 15طولي نكشيد كه باد شديدي كه به باد شمال شرقي معروف است از خشكي به طرف ما برخاست و 
 در پناه جزيرة كوچكي به نام كاودا با 16. خود را به دست باد سپرديم تا با جريان آن پيش رويممستقيماً در خالف جهت باد هدايت كنيم، بنابراين 

 آنان قايق را به كشتي سوار كردند و با طناب اطراف كشتي را محكم بستند و از 17. زحمت زياد توانستيم قايق كشتي را به اختيار خود درآوريم
 باد 18. رفتيم خليج صيدرا گير كند، بادبان كشتي را پايين كشيدند و ما همچنان با جريان باد پيش ميعمق  ترس اينكه مبادا كشتي در جاهاي كم

 20 . و در روز سوم اسباب و لوازم كشتي را با دست خود به دريا انداختند19 كه روز دوم بار كشتي را به دريا ريختند  شديد ادامه داشت، به طوري
  .وزيد و ديگر هيچ اميدي به نجات ما نبودباد همچنان با شدت مي.خورد و نه ستارگانم ميروزهاي متمادي نه آفتاب به چش
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27 :13    
NASB, NRSV »بادي شديد«  

NKJV  »طوفاني شگرف«  
TEV »بادي بسيار شديد«  
NJB  »طوفاني عظيم«  

 
 پايي كرت 7000اين باد احتماأل توسط كوههاي . ر تند بوددر مورد بادي ناگهاني و بسيا) آسا(ikos) + توفان (tupho-nواژه مركب يوناني 

  .تشديد مي شد
27 :14    

NASB »اوركيكو«  
NKJV  »اوركليدون«  

NRSV, TEV »باد شمال شرقي«  
NJB  »باد شمال خاوري«  

  
واژه ) 2( و "باد شرقي") euros(واژه يوناني ) 1(نام مخصوصي است كه ملوانان به اين باد در فصل مزبور داده بودند و تركيبي است از   
  .يك باد شمال شرقي ناگهاني شديد بود. "باد شمالي") aquilo(التيني 

به يك اصطالح فني دريانوردي تبديل شده بود، برخي از كاتبان در سده هاي بعدي آن را درست ) eukakulo-n(از آنجايي كه نام   
  .اي با معني كردن متن، آن را تغيير دهندنمي فهميدند و لذا مي كوشيدند تا به روشهاي مختلف بر

بعدها . كشتيهاي باستاني در هر طرف سينه كشتي نقشهايي از چشم داشتند »در خالف جهت باد هدايت كنيم ...قادر نبوديم  «15: 27
اين . ونث شخصيت مي بخشيمحتي امروزه نيز ما كشتيها را به عناوين م). 11: 28. ك.ر(اشكال انسان يا حيوان بر روي سنيه كشتي نقش بست 

  .آنها نمي توانستند كشتي را برخالف باد برانند. مي باشد) ophthalmos ("چشم"بعالوه ) anti ("برخالف"عبارت در اصل 

آنها اكنون درمانده در برابر يك . جزيره اي كوچك كه در حدود پنجاه مايلي به دور از ساحل جنوبي كريت واقع است »كلودي «16: 27
  .از حفاظ كوچكي در برابر باد،  سود جستند تا اينكه كشتي را براي درياي متالطم آماده سازند. شمال شرقي شديد قرار داشتندباد 

  :اختالفاتي در نسخه هاي يوناني در مورد نام اين جزيره وجود دارد  
١. Kauda نسخه هاي ، P742، آلف ،B 

٢. Klaudaنسخه هاي آلف ،* ،A 

٣. Klaude-n نسخه هاي ،P,L,Hو بسياري از نسخه هاي كوچكتر ديگر  

۴. Gaude-n،متن يوناني كه ژِروم به كار مي برد  

۵. Klaudionبرخي از نسخه هاي كوچك ، 

  UBS3 و UBS4 درجه 1 به شماره "B") دو گزينه اول ممكن است شكل يوناني و شكل التيني نام مزبور . مي دهد) تقريبأ مطمئن
  .باشند

قايق مزبور ). 32، 30آيات . ك.ر(اشاره به قايق كوچكتري در دنباله كشتي است  » درآوريمقايق كشتي را به اختيار خود« 
 .اصطكاكي ايجاد مي كرد كه پيشروي كشتي را مشكل مي ساخت
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اشاره به بستن طنابهاي مخصوصي به دور بدنه كشتي است كه كمك مي كرد در طي  »با طناب اطراف كشتي را محكم بستند «17: 27
 ).Aristotle, Rhetoric 2.5.18. ك.ر(هم باز نشود توفان از 

آنها را صيدراي  بزرگ و صيدراي . كانونهاي متحرك شني دور از ساحل شمالي آفريقا »جاهاي كم عمق خليج صيدرا« 
بزرگ، ملوانان براي اجتناب از صيدراي . آنها آرامگاه بسياري از كشتيها بودند). Pliny, Nat. Hist. 5.4,27. ك.ر(كوچك مي خواندند 

 .كشتي را به كناره مي كشيدند تا به آرامي به سمت جنوب برود

بادبان ) 2(لنگر كشتي بود يا ) 1: (آنچه آنها پايين كشيدند.  است"پايين كشيدن"كليد تفسير درست اين متن واژه  »بادبان كشتي« 
  .آن بودآن؟ هدف از اين كار پايين آوردن سرعت كشتي و در عين حال كنترل كمي بر 

لنگر كشتي لنگري نبود كه از زير آن را نگاه مي داشت بلكه پارچه بزرگ چترمانندي بود كه با استفاده از وزن آب درون خود مانع   
  ).NJB, NRSV, NASBمتن قديمي التين و ترجمه هاي انگليسي . ك.ر(كشيده شدن كشتي به سمت جنوب مي گرديد 

).  و ترجمه پِشيتا به انگليسيNKJV,TEV,NJB. ك.ر( ترجمه كرده اند "پايين كشيدن بادبان"چند ترجمه انگليسي اين عبارت را   
و مي بايست در ) Louw & Nida, Greek-English Lexicon, vol. 2, p. 223. ك.ر( است "چيز"واژه يوناني در اصل به معني 

 & Moulton. ك.ر(كه بيان مي دارند منظور بادبان است چند متن پاپيروسي بخصوص موجود هستند . رابطه با متني مشخص تفسير شود

Milligan, The Vocabulary of the Greek Testament, p. 577 .( اگر چنين باشد، آنها بخشي از بادبان را پايين كشيدند نه همه
  .اره عبور كنندآنها مي بايست كنترلي هر قدر هم ناچيز حفظ مي كردند تا به آهستگي هر چه بيشتر از خط كن. آن را

  ).20. ك.ر(نشانگر شدت و خطرآفرين بودن اين توفان در نظر آن ملوانان كاركشته است  18-19: 27

 .نشان مي دهد كه ملوانان مزبور به راستي نگران جانشان بودند »بار كشتي را بيرون انداختند« 

. مي كند، احتماأل منظور بادبان اصلي و طنابها و ابزار آن استمشخص نيست اين عبارت دقيقأ به چه اشاره  »اسباب و لوازم كشتي «19: 27
 . به لنگر كشتي يا بخشي از بادبانها اشاره مي كند17همين اصطالح در آيه . واژه به كار رفته مبهم مي باشد

مكاني كه در آن بودند، ظاهرأ اين عبارت نشان مي دهد كه آنها هيچ سرنخي از  »روزهاي بسيار آفتاب و ستارگان را نديدند «20: 27
بدون ديدن ). 29آيه . ك.ر(آنان مي ترسيدند كه به سواحل شمال آفريقا برخورد كنند اما نمي توانستند فاصله شان را تخمين بزنند . نداشتند

 .ستارگان و خورشيد، نمي توانستند جهت يابي كرده موقعيتشان را تشخيص بدهند

آيات . ك.ر(اين عبارت صحنه را براي دلگرمي پولس از روياي پيشينش آماده مي سازد  »ديگر هيچ اميد نجات براي ما نماند« 
 !آنان ديگر هيچ منبع اميدي نداشتند). 21-26

  26- 27:21كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
ز داديد و ا اي دوستان، كاش به حرفهاي من گوش مي«: كه مدت مديدي بدون غذا راه پيمودند، پولس در ميان ايشان ايستاد و گفت  وقتي21 

هيچ آسيبي . خواهم كه خود را نبازيد طور شده از شما مي  خوب، حاال كه اين22. همه آسيب و زيان در امان باشيد كرديد تا از اين كريت سفر نمي
ر من پرستم در كنا  زيرا ديشب فرشتة آن خدايي كه من از آن او هستم و او را مي23به جان كسي نخواهد رسيد، فقط كشتي از دست خواهد رفت، 

 پس آقايان 25 '.زيرا تو بايد در حضور امپراتور حاضر شوي و خدا جان همة همسفرانت را به تو بخشيده است. اي پولس نترس':  و گفت24ايستاد 
ر رانده خواهيم  ولي به كنارة يكي از اين جزاي26. طور كه به من گفته است خواهد شد دانم همان بايد قويدل باشيد، زيرا من به خدا ايمان دارم و مي

 ».شد
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شايد بخاطر ) 1: (، دستكم سه معناي ممكن وجود دارد33در رابطه با آيه  »وقتي كه مدت مديدي بدون غذا راه پيمودند «21: 27
آنقدر ) 3(؛ يا )29آيه . ك.رسم بت پرستي، ر(به قصد نجات جانشان مشغول دعا و روزه بودند ) 2(يازده شده بودند؛ توفان شديد و طوالني، در

  .در تالش براي نجات كشتي بودند كه اهميتي به خوردن نمي دادند

د تا به عنوان  اين واقعه به پولس فرصت دا"!من كه به شما گفتم": پولس مي گويد »كاش به حرفهاي من گوش مي داديد« 
  . عمل كندالقدس روحسخنگوي 

  ).26آيه . ك.، رdei( »فقط كشتي از دست خواهد رفت «22: 27

؛ 19- 17: 22؛ 10-9: 18. ك.ر(شخص عيسي و يا يك فرشته بارها براي تشويق پولس به او ظاهر شدند  »... فرشته آن خدايي كه «23: 27
و يك توفان نمي توانست جلوي آن را ) 15: 9؛ 26آيه . ك.ر(براي زندگي پولس داشت خدا نقشه و هدف بشارتي ). 24-23: 27؛ 11: 23

  .بگيرد

با پيشون منفي كه معموأل براي بازداشتن عملي كه در ) به ظاهر مجهول ولي معلوم(ك فعل حال مياني ي »اي پولس، ترسان مباش «24: 27
  ).6-5: 3؛ امثال 11: 23اعمال . ك.ر(جريان است به كار مي رود 

خدا ). به ظاهر مجهول ولي معلوم(اخباري مياني ) كامل(فعل ماضي نقلي  »خدا جان همه همسفرانت را به تو بخشيده است« 
در روم به حضور روساي دولت و ارتش شهادت ) dei(او مي بايست ). 11: 23؛ 21: 19؛ 15: 9. ك.ر(نقشه و هدفي از خدمات پولس داشت 

 .دهد

 مشاهده 14: 7.  قرنI؛ 9: 7؛ 10: 5. همين گستره فيض را مي توان در تث. بر سرنوشت همراهانش تأثير گذاشتزندگي و ايمان پولس 
 .اين امر مسئوليت شخصي را از بين نمي برد بلكه تأثير بالقوه خانواده، دوستان و همكاران ايماندار را برجسته مي سازد. كرد

 كه يك فعل امري "قويدل باشيد":  كه يك فعل حال مصدري است در اينجا تكرار مي شود"خود را نبازيد" 22تذكر پولس در آيه  25: 27
 .حال معلوم مي باشد

همان طور كه به من "(رويارويي پولس با مسيح زنده او را قادر به توكل بر كالم خدا مي ساخت  »زيرا من به خدا ايمان دارم« 
 - نه فقط نجات بلكه تداركات الهي-ايمان دستي است كه هداياي خدا ). هول مي باشد كه داراي فعل اخباري كامل مج"گفته است خواهد شد
  .را دريافت مي كند

  Robert B. Girdlestone, Synonyms of the Old Testament عبارت و نقل قول بزرگي از Romaine, Life of 

Faithدارد كه چنين است :  
ايمان پذيرش كالم .  و توكل و اميد در سوي ديگر با عهد جديد روبرو مي شويماكنون با تمايزي روشن ميان ايمان در يك سو"  

خداست در حاليكه توكل و پايداري و نيز اميد ثمرات مناسب ايمان هستند و به شكلهاي مختلف نشانگر اطميناني است كه ايماندار احساس مي 
 "بلي و آمين"اگر آن را با . يد يك تهديد، يك وعده و يا يك دستور باشدپيامي از سوي بوجود آورنده ام دريافت مي كنم؛ اين پيام شا. كند

ايمان بر اساس كالم خدا گويي  تلويحأ اشاره .  يا وفاداري خدا را موجب مي گرددamunahدريافت كنم، اين ايمان است و عملي كه عمل 
ايمان نشانگر باور داشتن به حقيقت كالم ": بيان مي دارد كه Life of Faith دانا در كتاب Romaineپس . به كالم، پيام يا مكاشفه دارد

خداست؛ مربوط مي گردد به سخني كه او گفته يا وعده اي كه داده است و مبين باوري است كه شخص شنونده نسبت به درستي آن دارد؛ او 
 اينگونه ايمان بود كه موجب شد نوح كشتي بسازد، ".اين همانا ايمان است: آن را مي پذيرد، بر آن تكيه مي كند و برطبق آن عمل مي نمايد

ابراهيم پسرش را به عنوان قرباني بگذراند، موسي از اينكه پسر دختر فرعون خوانده شود امتناع ورزد، و قوم اسرائيل در اطراف ديوارهاي اريحا 
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مقدس  كتاباين تصويري از يك روند پوياست كه  -من سخن خدا را باور مي كنم كه همانگونه كه به من گفته است، خواهد شد. رژه بروند
  ).105-104. ص ("آن را ايمان مي خواند

 مايل را 476آنها ). توسط لنگر كشتي(اين فاصله زماني دقيقأ متناسب با مدت زمان وضعيت كشيده شدن آنهاست  »شب چهاردهم «27: 27
  . ساعت پيمودند24 مايل در هر 36با سرعتي معادل 

 . است، نه به درياي آدرياتيك امروزي كه مي شناسيم) آدريا(اشاره به جنوب مركزي مديترانه  »اتيكدرياي آدري« 

 .آنها احتماأل صداي شكست امواج را شنيدند يا پرندگان و ماهيان بخصوصي را ديدند »گمان بردند كه خشكي نزديك است« 

اشاره به انداختن يك طناب وزنه دار با عالمتهاي نشانگر  است كه "انداختن سرب"شكلي از يك فعل به معني  »پيمايش كرده« 
 . عمق آب بود

نشانگر ميزان اندازه گيري مورد استفاده ملوانان . فاصله ميان دو دست در حالتي است كه دستها به اطراف كشيده شده اند »قامت« 
 .براي بيان عمق آب است

مي خواستند سرعت كشتي را كم كنند يا آن را متوقف سازند تا زماني كه . جا هستندآنها دقيقأ نمي دانستند ك. هوا هنوز تاريك بود 29: 27
 .ببينند كشتي به كدام سمت مي رود

 .آنها هرچه مي توانستند براي نجات جانشان مي كردند. ملوانان مزبور مردان ايمان نبودند 30: 27

 ).جمله شرطي نوع سوم(داشت در رابطه با روياي اخير پولس و وعده خدا، شرايطي وجود  31: 27

ملوانان، سربازان و همسفران پولس با آشنايي ). 15: 5يعقوب . ك.ر(اين مفهوم عهد عتيقي از نجات جسمي و فيزيكي است  »نجات« 
 مي يافتند چه فاجعه اي مي بود اگر از مرگ جسمي نجات. وي، پيام انجيل را نيز شنيدند كه مفهوم عهد جديدي نجات روحاني را در بر داشت

 !و به مرگ جاوداني مي مردند

  32-27: 27كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
شديم نزديك نصف شب مالحان احساس كردند  سو رانده مي سو به آن  وقتي شب چهاردهم فرا رسيد و ما هنوز در درياي آدرياتيك از اين27 

گيري نمودند  اً سي و هشت متر رسيدند و به فاصلة كوتاهي دوباره اندازه پس عمق پيمايي كردند و به عمق تقريب28. شوند كه به خشكي نزديك مي
كردند  ها بخوريم، چهار لنگر از پشت كشتي به دريا انداختند و دعا مي ترسيدند كه به صخره  و چون مي29و به عمق بيست و هفت متري رسيدند 

خواهند لنگرها را از جلوي  ي عملي ساختن نقشة خود به بهانة اينكه ميخواستند كشتي را ترك كنند و برا  مالحان مي30. كه زودتر روز شود
اگر مالحان در كشتي نمانند نجات شما ممكن نخواهد «:  اما پولس به سروان و سربازان گفت31. كشتي به دريا بيندازند قايق را به آب انداختند

  . پس سربازان طنابهاي قايق را بريدند و آن را رها كردند32» .بود

  38-33: 27كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
بريد و  امروز چهارده روز است كه در بالتكليفي به سر مي«: او گفت. كرد كه چيزي بخورند دم پولس به همه اصرار مي  كمي قبل از سپيده33 

 با اين 35» .يك از شما كم نخواهد شد مويي از سر هيچ.  تمنّا دارم چيزي بخوريد زيرا نجات جان شما بسته به آن است34. ايد چيزي نخورده
 پس همه قويدل گشتند و غذا 36. سخنان نان را برداشت و در حضور همة آنان پس از آنكه خدا را شكر نمود پاره كرد و شروع به خوردن نمود

ير شدند، بقية غلّه را به دريا ريختند تا كشتي را سبك  پس از آنكه س38 .)تعداد ما در كشتي جمعاً دويست و هفتاد و شش نفر بود (37. خوردند
 .نمايند
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: 21؛ 7: 12لوقا . ك.ر(پولس سخناني مشابه سخنان عيسي را بيان مي دارد  »مويي از سر هيچ يك از شما كم نخواهد شد «34: 27
  ).52: 1.  پادI؛ 11: 14.  سموII؛ 45: 14.  سموI. ك.ر(اين يك ضرب المثل عبري در مورد حفاظت بود ). 18

آيه . ك.ر(ايمان پولس بر ديگران اثر مي گذاشت . اشاره به شام خداوند است، ولي ايمان پولس را در ميانه بحران نيز نشان مي دهد 35: 27
36.(  

 است در "76"داراي عدد ) قرن چهارم ميالدي (Bنسخه . شامل خدمه كشتي و مسافران مي گشت »دويست و هفتاد و شش «37: 27
تمامي ترجمه هاي .  است"275"داراي ) قرن پنجم (Aنسخه .  را دارند"276"همين عدد ) قرن پنجم (Cو ) رن چهارمق(حاليكه نسخه هاي آلف 

  .را داده است) تقريبأ حتمي ("B" به اين عدد رتبه UBS4.  را مرقوم كرده اند276نوين انگليسي عدد 

  ).18آيه . ك.ر( و وسايل كشتي را به دريا ريخته بودند آنها تقريبأ تمامي بار. اين يك كشتي بزرگ گندم از مصر بود 38: 27

  
  ).40آيه . ك.ر(آنها هنوز تا حدودي بر كشتي تسلط داشتند  39: 27

كشتي را با ايمني "و ) A ،B2نسخه هاي آلف، . ك.ر ("كشتي را بر آن برانند"ك اختالف نسخه اي در نسخه هاي يوناني در مورد ي  
نسخه هاي قديمي ). ekso-sai در برابر exo-sai(اين دو واژه به نظر بسيار شبيه مي آيند . وجود دارد) C و *Bنسخه هاي . ك.ر ("بنشانند

  .واژه هاي هم آوا اغلب اوقات مخلوط مي شدند. يوناني اغلب اوقات توسط يكنفر قرائت مي شد و تعداد زيادي آن را مي نوشتند

در اين مورد يك تپه در ميانه امواج دريايي و آبهاي . كستن بسياري از كشتيها مي شدندتپه هاي دريايي كنار ساحل موجب درهم ش 40: 27
 .ساحلي بوجود آمده بود

  
27 :40    

NASB, NKJV, 
NJV 

  »ها سكّان«

NRSV, TEV  »كننده هاي هدايت چوب«  
 

  . استفاده كرده است"سكان"ن واژه براي  از همي4: 3يعقوب . اشاره به سكانهاي دوگانه است كه در كشتيهاي بزرگتر به كار مي رفت  

  ).Juvenal, Sat. 12.69. ك.ر(واژه اي نادر است ولي مي بايست اشاره به بادبان كوچكي بر روي سينه كشتي باشد  »دماغه« 

  44-39: 27كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
تصميم گرفتند كه در صورت امكان كشتي را در آنجا به .  وقتي صبح شد، مالحان خشكي را نشناختند اما متوجه خليجي با ساحل شني شدند39 

س ريسمان لنگرها را بريدند و آنها را در دريا رها كردند و همان موقع بندهاي سكّان را هم شُل كردند و بادبان جلوي كشتي را  سپ40. گل بنشانند
هاي زير آب برخورد كرد و در آنجا گير نموده دماغة كشتي ثابت   كشتي به يكي از تپه41. باال كشيدند و كشتي را يكراست به طرف ساحل راندند

كردند بهتر است زندانيان را   در اين موقع سربازان فكر مي42.  ماند ولي قسمت عقب در نتيجة برخورد با امواج شديد درهم شكستحركت و بي
او دستور . خواست پولس را سالم به مقصد برساند، مانع انجام نقشة آنان شد  اما سروان كه مي43. بكشند، مبادا كسي از ايشان به وسيلة شنا فرار كند

ها و يا روي قطعات كشتي به   و بقية يا روي تخته پاره44. كه شنا بلد بودند، از كشتي به داخل آب بپرند و خود را به خشكي برسانند اد اول كسانيد
  .به اين ترتيب همة ما صحيح و سالم به خشكي رسيديم. دنبال آنان بروند
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  !اگر آنها مي گريختند، سربازان مجبور به تحمل مجازات ايشان مي گرديدند »سپاهيان قصد قتل زندانيان كردند «42: 27

  .سخنان، ايمان و اعمال پولس، سرپرست هنگ رومي را قانع ساخته بود كه به او اعتماد كند و از وي حفاظت نمايد 43: 27

  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
پرتو نوري كه هر يك از ما بايد در . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما         كتاب حاضر،  يك تفسير 

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
  

ينها ا.         پرسشهاي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيد
  .به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

 اين امر چه چيزي را نشان مي دهد؟. گزارش لوقا از سفر دريايي پولس به روم داراي اصطالحات فني دريانوردي زيادي است .١

  از لحاظ الهياتي تا اين اندازه حائز اهميت است؟20چرا آيه  .٢
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  28اي رسوالن فصل كاره
  هاي نوين تقسيم بندي پاراگرافي ترجمه

UBS4  NKJV  NRSV  TEV  NJB 

 پولس در جزيره
  مالت

  در مالتانتظار   در مالت  پولس در مالت   مالتخدمات پولس در

28 :1-10  28 :1-10  28 :1-6  
28 :7-10  

28 :1-6  
28 :7-10  

28 :1-6  
28 :7-10  

 رسيدن پولس به
  روم

  از مالت تا روم  از مالت تا روم   به رومسفر  رسيدن به روم

28 :11 -15  
  

28 :16  

28 :11 -16  28 :11 -15  
  

28 :16  

28 :11 -15  
  در روم

28 :16  

28 :11 -14  
28 :15 -16  
  

 در بشارت پولس
  روم

پولس و يهوديان   خدمات پولس در روم
  روم

  ارتباط پولس با يهوديان روم  

28 :17 -22  
  
  

28 :23 -29  
  
  
  

28 :30 -31  

28 :17 -31  28 :17 -22  
  
  

28 :23 -29  
  
  

  خاتمه
28 :30 -31  

28 :17 -20  
28 :21 -22  
  

28 :23 -27  
  

28 :28  
28 :29  
28 :30 -31  

28 :17 -20  
28 :21 -22  

  اعالم پولس به يهوديان روم
28 :23 -27  
  

28 :28  
  سخن آخر

28 :30 -31  
  

  ) مقدمهviiصفحه » خوب كتاب مقدسراهنماي مطالعه «از (قرائت دور سوم 
  ردن نيت اصلي نويسنده در هر پاراگرافدنبال ك

هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتابمطالعه است، بدين معنا كه شما مسئول تفسير خود از راهنماي اين يك تفسير 
ايد اين بار را بر دوش مفسر نب. ، نقش الي را در تفسير ايفا مي كنيدالقدس روحو مقدس  كتابشما، . پيشارويمان قرار دارد، گام برداريم

  .بيندازيدمقدس  كتاب
. مقايسه نماييدمقدس  كتاب ترجمه نوين 5تقسيم بندي موضوعي خود را با . موضوعات را مشخص كنيد. اين باب را در يك نشست بخوانيد

هر پاراگراف يك و تنها . م تفسير مي باشدپاراگراف بندي الهام خدا نيست، اما كليدي براي دنبال كردن نيت اصلي نويسنده است، اين لب كال
  .يك موضوع اصلي دارد

 پاراگراف اول .1

 پاراگراف دوم .2

 پاراگراف سوم .3

 ...الي آخر .4
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  مطالعه عبارات و واژگان

  

د اين واژه به طور معمول براي كسي كه به امنيت مي رسي. diaبا پيشوند ) 31: 27. ك.ر (-so-zoواژه يوناني  »چون رستگار شدند «1: 28
  . براي شفاي جسمي نيز بكار مي برد3: 7لوقا آن را در لوقا ). 4، 1: 28؛ 44: 27؛ 24: 23. ك.ر(مورد استفاده قرار مي گرفت 

. ك.ر(بر طبق كالم او ) آواي مفعولي(فعل ماضي نامعين وصفي مجهول نشان مي دهد كه لوقا اين امنيت و سالمتي را به تدارك الهي   
  .ادنسبت مي د) 26- 21: 27

آن جزيره در اصل يك .  بود"پناهگاه"ملوانان فينيقي اين جزيره را مليته نيز مي خواندند، كه واژه اي كنعاني به معني  »مالت« 
حدود هيجده مايل درازا و هشت مايل پهنا داشت، اما موقعيت آن استطاعت و . مستعمره فينيقي بود و در ميان سيسيل و شمال آفريقا قرار داشت

  .ارتي دريايي زيادي داشت و چندين بندر خوب در آن موجود استارزش تج

، كه عنوان تحقيرآميزي نمي باشد، بلكه به سادگي اشاره به هركسي است كه به زبان يوناني و "بربريان"در اصل  »مردم آن جزيره «2: 28
  .التيني سخن نمي گويد

28 :2    
NASB, NKJV, 

NRSV 
  »محبت بسيار«

NJB  »تي غيرقابل انتظارمحب «  
TEV »بسيار دوستانه«  

 
.  مي باشد"مردم دوست" به معني  3: 27 است كه از لحاظ لغوي مانند philanthro-posاين عبارت تشديد شده داراي اصطالح   

ال معجزه آسا اين و ساير اعم. مراقبت و پذيرايي مخصوص اهالي، بخاطر ديدن رويارويي معجزه آساي پولس با يك مار در كنار ساحل بود
  ).23-19: 9.  قرنI. ك.ر(ذهن پولس همواره او را به اعالم انجيل سوق مي داد ! در بشارت را گشود) 10-7آيات . ك.ر(

هيچگونه . او همراه با سايرين مشغول به كار شد. در واقع نشانگر تواضع پولس است »پولس مقداري هيزم جمع كرده بود «3: 28
  !دمشق وجود نداشتگزيده ساالري پس از راه 

 "گزيدن/گاز گرفتن"مي تواند به معني .  است"متصل شدن/چسبيدن"معني اصلي اين اصطالح  »بر دستش چسبيد ... اي افعي« 
 . نيز باشد"پيچيدن به دور چيزي"يا 

  6-1: 28كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
 مردم آن جزيره به ما محبت بسيار كردند و چون هوا سرد بود 2. تي صحيح و سالم به ساحل رسيديم، فهميديم كه نام آن جزيره مالت است وق1 

آتش گذاشت به علّت   پولس مقداري هيزم جمع كرده بود و وقتي آن را روي 3. باريد آتش بزرگي افروختند و از ما پذيرايي كردند و باران مي
اين شخص «: كه بوميان مار را به دست او آويزان ديدند، به يكديگر گفتند  همين4. آتش ماري از ميان آن بيرون آمد و به دست او چسبيدحرارت 

و  اما پولس مار را روي آتش انداخت 5» .دهد كه او زنده بماند حتماً قاتل است كه با وجود اينكه از دريا نجات پيدا كرد، الهة عدالت اجازه نمي
اما وقتي مدت زيادي منتظر ماندند و ديدند كه .  آنان منتظر بودند كه هر لحظه بدنش ورم كند و يا ناگهان نقش زمين گردد6. اصالً آسيبي نديد

  .هيچ آسيبي به او نرسيده است، عقيده آنها عوض شد و گفتند كه او يكي از خدايان است
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 ).12: 10. ك.ر( تبديل به اصطالح پزشكي براي مارهاي سمي گرديد "جانور"همين واژه  »جانور «4: 28

آنها اين وضعيت را با طنز و كنايه .  نام يكي از الهه هاي ايشان بود"سرنوشت" يا "عدل" »ي گذارد كه زيست كندعدل نم« 
 . نسان مي دهد كه اهالي آن جزيره بت پرستاني خرافاتي بودند6آيه . 19: 5بيان مي كنند درست مانند عاموس 

 از معجزه 13-11: 14تغيير ناگهاني نظر آنها مشابه واكنش بت پرستان اعمال. تنداهالي آن جزيره تجربه شخصي از مارهاي آن ناحيه داش 6: 28
 .بود

اين اصطالح فقط در اين آيه از كتاب عهد ). 8آيه . ك.ر(كي از چندين اصطالح پزشكي كه لوقا به كار مي برد ي »آماس كند« 
 .جديد آمده است

  

؛ "از مردم"، 47: 19؛ لوقا 50: 13. ك.ر ("مرد اول"ب دولتي، از لحاظ لغوي اين واژه به معني نوعي صاحب منص »رئيس جزيره «7: 28
روم به . اين واژه در دو كتيبه كه در جزيره مزبور پيدا شده يكي به زبان يوناني و ديگري به زبان التيني موجود است. است) "در شهري" 16:12

  .امل روم را بديشان اعطا كرداين جزيره اجازه خودمختاري داده بود و در برهه اي تابعيت ك

  .مالت بخاطر تبي كه از ميكروبهاي موجود در شير بز آنجا موجود بود، شهرت داشت »رنج تب و اسهال عارض شده، خفته بود «8: 28

  . مراجعه كنيد6: 6نهادن دستها در : به عنوان خاص »دست بر او گذارده، او را شفا داد« 

آنها همچنان مي ). حالت اخباري(هستند كه نشانگر عمل مكرر يا مداوم در زمان گذشته است ) استمراري(هر دوي اين افعال غيركامل  9: 28
  .خدا به شفا دادن ايشان توسط پولس ادامه مي داد. آمدند

ا مي توان اين اصطالح ر. از آن گرفته شده است) معالجه ("therapy" است كه واژه انگليسي -therapeuo، "شفا يافتند"فعل يوناني   
  .فقط معني مشخص متن است كه تعيين مي كند كدام مفهوم صحيح است.  به كار برد"شفا" نيز در عوض "خدمت"براي 

  10-7: 28كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
اين شخص ما را به خانه برد و مدت سه روز با . هاي آن محل امالكي وجود داشت كه متعلّق به پوبليوس، حاكم آن جزيره بود  در نزديكي7 

ز دعا بر او پولس به بالين او رفت و پس ا.  از قضا پدر پوبليوس بستري و مبتال به تب نوبه و اسهال خوني بود8. كمال مهرباني از ما پذيرايي كرد
 آنان در مقابل، هداياي فراواني به ما دادند و 10.  پس از اين جريان ساير بيماران آن جزيره هم آمدند و شفا يافتند9. دست گذاشت و او را شفا داد

  .وقتي خواستيم آنجا را ترك كنيم چيزهايي كه در سفر مورد احتياج ما بود براي ما به كشتي آوردند

   15-11: 28كارهاي رسوالن :  عصر جديدمتن مژده براي
اي، كه عالمت دو پيكر جوزا داشت و زمستان را در آنجا توقّف كرده بود، به راه    پس از سه ماه اقامت در آن جزيره با يك كشتي اسكندريه11 

بعد از . ي از آنجا حركت كرده به ريغيون رفتيم بار ديگر با كشت13.  در شهر سراكيوس لنگر انداختيم و سه روز در آنجا توقّف نموديم12. افتاديم
 در آنجا ايماندارن را پيدا كرديم و به دعوت آنان مدت يك 14. يك روز باد جنوبي برخاست و دو روز طول كشيد كه به بندر پوطيولي رسيديم

سه «اي به نام   در راه هستيم تا بازار آپياس و دهكده مسيحيان آن شهر وقتي شنيدند كه ما15. هفته در آنجا مانديم و به اين ترتيب به روم رسيديم
 .به استقبال ما آمدند و چون پولس آنان را ديد، خدا را شكر نموده و دلگرم شد»ميخانه
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. درياي مديترانه در طول ماههاي زمستان توفاني و غيرقابل دريانوردي است »كه زمستان را در جزيره بسر برده بود ... كشتي «11: 28
  .باز مي شد) اواسط اسفند(ماه فوريه يا مارس راههاي كشتيراني در اواخر 

 ).38، 6: 27. ك.ر(احتماأل يك كشتي بزرگ گندم ديگر بود كه از مصر به سوي بندر ناپل مي رفت  »كشتي اسكندريه اي« 

ن آنها حافظان دريانوردان در پانتئو. اشاره به دو پسر دوقلوي زئوس، كاستر و پولوكس است »عالمت دو پيكر جوزا داشت« 
. به ايشان قدرت و تسلط بر باد، امواج و توفانها را بخشيده بود) خداي دريا در افسانه هاي يونان(پوسيدون . روم بودند) معبد تمام خدايان(

  .ظاهرأ روي سينه آن كشتي نقش آن دو مرد كوچك جن مانند حكاكي شده بود. بود) دو پيكر(صورت فلكي مخصوص آنها جوزا 

  .اين بندر در هشتاد مايلي شمال مالت قرار داشت. شهر اصلي سيسيل، واقع در ساحل شرقي آن منطقه بود »سراكيوس «12: 28

 هستند كه "لنگر وزني"داراي ) Vaticanus (Bو ) Siniaticus(نسخه هاي قديمي با ترتيب حروف الفبايي آلف  »دور زده «13: 28
 8: 16 مانند "گذر كردن از كنار" داراي A، و c، آلفP74اما ساير نسخه هاي قديمي ، )بنا بر مشخصه لوقا(يك اصطالح فني دريانوردي است 

  .هستند

 پ.شهري كه در دماغه جنوب غربي ايتاليا قرار دارد »ريغيون« 

 . مايل را در طي دو روز پيمودند180آنها حدود . مركز واردات گندم براي روم در بندر ناپل بود »پوطيولي« 

 .و روم بودند كه از پولس استقبال كردند) 15آيه . ك.ر(جماعتهاي مسيحي در ايتاليا  »دران يافتهدر آنجا برا «14: 28

از آنجا تا روم . اين پايان سفر با كرجي از جنوب ايتاليا و آغاز جاده اصلي روم بود كه جاده آپيان خوانده مي شد »بازار آپياس «15: 28
 .چهل و سه مايل فاصله بود

 . استراحتگاه ميانه راه در حدود سي و سه مايلي روم بودكي »سه ميخانه« 

عيسي چند بار شخصأ به او ظاهر . او گويي همواره مستعد دلسردي بود. ظاهرأ پولس دوباره دلسرد شده بود »دلگرم شد...  پولس« 
 .شد تا او را تشويق كند و دلگرمي دهد

  

اما اين شيوه تدارك خدا براي پولس بود تا با روساي دولتي، . گونه به روم بيايدپولس انتظار نداشت بدين »وقتي به روم رسيديم «16: 28
  .نظامي و رهبران مذهبي روم سخن گويد

پولس تحت بازداشت خانگي قرار  »پولس اجازه يافت كه با يك نگهبان رومي در خانه اي جداگانه زندگي كند« 
 .تصميم گيري سودمند بودشهادت افسري كه او را با خود برده بود در اين . گرفت

  

  16: 28كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
  .انه زندگي كنداي جداگ  وقتي به روم رسيديم، پولس اجازه يافت كه با يك نگهبان رومي در خانه16 
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او شرايط جاري خود را توضيح مي دهد ). 9: 2؛ 16: 1. روم. ك.ر(اين رويكرد معمول پولس بود  »پولس بزرگان يهود را طلبيد «17: 28
  .و در را براي ارائه انجيل مي گشايد

  .مسيحيت تهديدي براي دولت روم محسوب نمي شد! در اينجا باز هم قصد دفاعياتي لوقا را مي توان به روشني مشاهده كرد 18-19: 28

لوقا از واژه . به نظر مي رسد اينگونه عبارت پردازي از نظر بزرگان يهودي در روم عجيب مي نمود »يهود مخالفت نمودند «19: 29
Ioudaios) به دو معنا استفاده مي كند) يهود:  

، 17، 10: 19؛ 19، 5، 4، 2: 18؛ 17، 10: 17؛ 1: 17؛ 20، 3، 1: 16؛ 1: 14؛ 56: 13؛ 19: 11؛ 28، 22: 10؛ 22: 9؛ 11، 5: 2 –مليت  .١
 17: 28؛ 7: 20؛ 24، 9، 8: 25؛ 27، 24: 24؛ 9، 5: 24؛ 12، 3: 22؛ 39، 21: 21؛ 21: 20؛ 34

 39: 10؛ 15: 2 –كساني كه شاهد عيني وقايع هفته آخر زندگي عيسي بودند  .٢

: 21؛ 19، 3: 20؛ 33، 14، 13: 19؛ 28، 14، 12: 18؛ 13، 5: 17؛ 19، 5، 4، 2: 14؛ 50، 45: 13؛ 11، 3: 12؛ 23: 9  -در جهت منفي  .٣
 19: 28، 21، 2: 26؛ 15، 10، 7، 2: 25؛ 19: 24؛ 27، 20، 12: 23؛ 30: 22؛ 27، 11

 20: 21؛ 24، 2: 18؛ 1: 14؛ 43: 13 –در معناي مثبت  .۴

  . است2-1: 14اژه را نشان مي دهد احتماأل بهترين متن در اعمال كه معاني مختلف اين و

او مي كوشد . پولس بزرگان يهود را به گونه اي مخاطب قرار مي دهد كه با شنوندگانش ارتباط برقرار كند »بجهت اميد اسرائيل «20: 28
نه اي كه وعده آمدنش داده شده بود براي پولس، اميد اسرائيل عيسي بود، براي ايشان، آن يگا.  بيابد"اميد اسرائيل"تا زمينه مشتركي با ايشان در 

  !يعني ماشيح يا احتماأل قيامت از مردگان اميدشان بود

  .اين عدم اطالع درباره پولس در پرتو سه سفر بشارتي پولس و وقايع و شايعات اورشليم، شگفت آور است 21: 28

! در محافل يهود، اين خبر خوشي نبود. يل پاسخ مثبت مي دادندآشكار است كه اخبار مربوط به عيسي در حال انتشار بود و بسيار به انج 22: 28
  .اما، بزرگان يهودي مزبور مشتاق شنيدن سخنان پولس بودند

  . مراجعه كنيد22: 2عيساي ناصري در : به عنوان خاص »اين فرقه« 

  22-17: 28كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
اي برادران، من كه هرگز عملي عليه ملّت «:  بعد از سه روز پولس رهبران يهوديان آنجا را دعوت كرد و وقتي آنها جمع شدند به ايشان گفت17

خواستند مرا آزاد سازند زيرا پي   روميان از من بازپرسي نمودند و مي18.  روميان شدمام، در اورشليم دستگير و تسليم  و يا آيين نياكانمان انجام نداده
 اما يهوديان مخالفت كردند و من هيچ راهي نداشتم جز اينكه از امپراتور دادخواهي 19. ام كه مستوجب مرگ باشم بردند كه من هيچ كاري نكرده

خاطر  زيرا من به. وگو كنم  به اين سبب از شما دعوت كردم تا شما را ببينم و با شما گفت20. دارمنمايم، البتّه من هيچ شكايتي هم عليه ملّت خود ن
اي دربارة تو از يهوديه به ما نرسيده است و از  هيچ نامه«:  به او گفتند21» .بينيد، گرفتار زنجيرم   كه مي همان اميدي كه اسرائيل دارد، به طوري

 اما ما مايل هستيم عقايد و نظرات 22. نيامده است كه دربارة تو گزارشي داده باشد و يا سخن بدي به زيان آورده باشدبرادران ما هم كسي به اينجا 
   » .گيرند دانيم آن است كه همه از آن ايراد مي آنچه ما دربارة اين فرقة جديد مي. تو را از زبان خودت بشنويم
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چه ! ا براي اين يهوديان توضيح مي دادپولس تمام روز ايمان مسيحي ر »از صبح تا شام ... بسياري نزد او به منزلش آمدند «23: 28
  .موقعيت حيرت آوري ايجاد شده بود

حقيقتي كه در حال حاضر در زندگي ايمانداران موجود . عيسي بود) مثلهاي(اين موضوع اصلي موعظه و تعليم  »پادشاهي خدا« 
اين عبارت آشكارا فقط مربوط به اسرائيل نيست ). 10: 6متي . ك.ر(است و در آينده با حكمراني خدا بر زمين سقوط كرده به كمال مي رسد 

 . مراجعه كنيد35: 2به عنوان خاص ). 20آيه . ك.ر(اما بخشي جدايي ناپذير از اميد اسرائيل بوده است 

: 22؛ 12: 7؛ 17: 5متي . ك.ر(دو بخش از سه بخش كانون عبري كه تمامي عهد عتيق را تشكيل مي دادند  »تورات موسي و انبيا« 
قرار دادن ) نشانه شناسي و نبوت پيش گويانه مربوط به مسيح شناسي(روش و اسلوب پولس ). 23: 28؛ 15: 13؛ اعمال 44: 24؛ 16: 16 لوقا ؛40

  .متون عهد عتيق در كنار زندگي عيسي بود

  .در متعال بودن خدا و اراده آزاد انساناين امر كه چرا برخي ايمان مي آوردند و برخي نه، رازي است از قا.  انعكاسي از راز انجيل است24: 28

او ابتدا انجيل را با يهوديان در ميان مي . از يك نظر، خدمت پولس به بزرگان يهود در روم يك جنبه كوچك از خدمات وي است  
اين موضوع هم در . دندبرخي ايمان مي آوردند ولي اكثرأ ايمان نمي آور. انجام يافتن كالم عهد عتيق توسط عيسي را بيان مي نمود. گذاشت

  ).10-9: 6. اش. ك.ر(عهد عتيق پيشگويي شده بود 

نقل ! نمايانگر ديدگاه پولس از راز بي ايماني اسرائيل است »چه خوب گفته است ...  به وسيله اشعياي نبيالقدس روح «25-27: 28
: 4؛ مرقس 15-14: 13متي . ك.ر( انسان استفاده مي كرد عيسي از اين آيه اغلب در مورد بي ايماني.  است10-9: 6.  از اش27-26قول آيات 

اسرائيل عهد ). چرا اسرائيل ماشيح خود را نمي پذيرفت؟( را نگاشته بود 11-9پولس تا اين زمان روميان ). 40-39: 12؛ يوحنا 10: 8؛ لوقا 12
  .ان مي آوردند اما اكثرأ بي ايمان مي ماندندبقيه وفاداري ايم. يا عمأل ايمان نمي آورد/عتيق نيز كامأل نمي خواست ايمان آورد

اين جنبه جهان شمول بودن مسيحيت بود .  باشد2، خصوصأ آيه 67. شايد كنايه از مز »نجات خدا نزد امتها فرستاده مي شود «28: 28
: 12؛ 15: 3؛ 27، 26: 1. به از نظر پيداين جن. كه موجب اغتشاش در اورشليم گرديد و همچنان در ميان بسياري از يهوديان ناآرامي ايجاد مي كرد

 به روشني به عنوان نقشه ازلي خدا توسط 13: 3-11: 2. اين امر در افس. در اشعيا، ميكا و يونس در مورد آن پيشگويي شده بود.  منطقي است3
  !پولس شرح داده شده است

   29-23: 28كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
او به تفصيل از صبح تا شب دربارة پادشاهي خدا براي آنها سخن .  پس روزي را تعيين كردند و عدة زيادي براي ديدن او به منزلش آمدند23

 كرده ايمان  بعضي از آنها سخنان او را قبول24. هاي انبيا آنان را نسبت به عيسي متقاعد سازد گفت و كوشيد با مراجعه به تورات موسي و نوشته
اما قبل از رفتن آنها پولس .  آنها بدون آنكه بين خودشان توافقي حاصل شود متفرق گشتند25. ايماني خود باقي ماندند آوردند، ولي ديگران در بي

سيار خواهيد شنيد ولي ب: پيش اين قوم برو و به آنها بگو' 26: القدس به وسيلة اشعياي نبي به نياكان شما چه خوب گفته است روح«: اظهار داشت
 زيرا دلهاي اين قوم سخت و گوشهايشان سنگين و چشمانشان بسته شده است 27درك نخواهيد كرد و پيوسته خواهيد نگريست ولي نخواهيد ديد، 

 كه اين نجات الهي در پس بدانيد «28 '.مبادا با چشم خود ببينند و با گوش خود بشنوند و با قلب خود بفهمند و برگردند و من آنان را شفا بخشم
 چون پولس اين سخنان را گفت، يهوديان رفتند و با يكديگر بشدت 29[ » .اختيار غير يهوديان گذاشته شده است و آنها آن را خواهند پذيرفت

  .] كردند مباحثه مي
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ند زيرا او با انتظارات ايشان متناسب نبود و زيرا يهوديان ماشيح را رد كرد.  است11-9. اين حقيقت روم »ايشان خواهند شنيد« 
  .انجيل در ايمان را براي همه مردمان باز مي نمود

اين مسئله توجهي . مسئله عهد جديد در واقع مسئله ميان يهوديان در مقابل يونانيان نبود بلكه مسئله ايمانداران در مقابل غيرايمانداران بود  
  !بلكه مربوط مي شود به اينكه آيا قلبتان در برابر روح خدا و پسر خدا باز هست يا خير؟به اينكه مادر شما كيست ندارد 

 كه به قرن  Pدر هيچ يك از نسخه هاي يوناني تا نسخه .  اين آيه حذف شده استE و A ،B، آلف، P74در نسخه هاي قديمي يوناني  29: 28
  .ششم ميالدي بازمي گردد، موجود نيست

  

ديد از جزمان الزم براي دريافت مدارك ) 2(دوره زماني معمول و مقتضي براي ديدن قيصر بود؛ ) 1(اين احتماأل  »تمامدو سال  «30: 28
در طي اين دوره بود كه . نزديك به دوره محدوديتهاي قانوني بود) 4(دوره انتظار الزامي براي شاهدان آسيا يا اورشليم بود؛ يا ) 3(فستوس بود؛ 

  .را نگاشت) كولسيان، افسسيان، فيلمون و فيليپيان(ن خود پولس رساالت زندا

تسالونيكي و (كليساها ) 2(او خيمه دوزي يا چرم كاري مي كرد؛ ) 1: (پولس منبع درآمد داشت »در خانه اجاره اي خود« 
 .مبلغي پول به ارث برده بود) 3(به او كمك مالي مي كردند؛ يا ) فيليپي

-paradecho و 30: 28؛ 27: 18. ك.ر( استفاده مي كند "استقبال قلبي"از اين اصطالح به مفهوم لوقا اكثر اوقات  »مي پذيرفت« 

mai از همين واژه براي استقبال از .  از عيسي استقبال كردند، به كار رفته است11: 9 و 40: 8اين واژه در مورد جمعيتي كه در لوقا ) . 4: 15 در
 . موعظه كرد، استفاده شده است41: 2انجيل هنگامي كه پطرس آن را در اعمال 

 براي تمامي انسانها بود نه "مژده"اين . انجيل پولس مربوط به همه جهانيان بود. مشكل در همينجا بود »هر كه به نزد او مي آمد« 
  !فقط يهوديان

بدنه . رائه حقيقت قايل مي شدكليساي اوليه پس از رسوالن تمايزي ميان اين دو روش ا »تعليم مي داد ... موعظه مي نمود «31: 28
؛ 8: 10. ؛ روم31: 28؛ 25: 20. ك.به معني اعالم، ر( خوانده مي شود Kerygma) پطرس، استيفان، پولس(موعظات ثبت شده در كتاب اعمال 

: 16. ؛ روم12: 13؛ 28: 5 ؛42: 2. ك.تعليم، ر (Didache، در حاليكه تفسير تعليم عيسي در رساالت، )2: 4.  تيموII؛ 27: 9.  قرنI؛ 2: 2. غال
  .خوانده مي شود) 20: 14.  قرنI؛ 17

اشاره به حكومت خدا در دل انسان در حال حاضر است كه روزي بر زمين نيز مانند . موضوع موعظه عيسي بود »پادشاهي خدا «31: 28
  . مراجعه كنيد35: 2به عنوان خاص . نبوداين متن همچنين نشان مي دهد كه موضوع مزبور فقط براي يهوديان . آسمان به كمال مي رسد

يهوديان از به زبان آوردن نام .  است"صاحب، شوهر، ارباب يا سرور" به معني adon ترجمه واژه عبري "خداوند" »خداوند« 
 را به Adonدند، واژه را مي خوانمقدس  كتابهرگاه آنها .  بيم داشتند مبادا آن را بيهوده بر زبان آورند و فرمان اول را بشكنندYHWHمقدس 

  31-30: 28كارهاي رسوالن : متن مژده براي عصر جديد
كرد و دربارة   او پادشاهي خدا را اعالم مي31. اش به روي همه باز بود  خود زندگي كرد و در خانهاي  پولس دو سال تمام در منزل اجاره30

   . داد عيسي مسيح خداوند بسيار صريح و بدون هيچ مانعي تعليم مي
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 در عهد عتيق استفاده مي YHWH به جاي Lordبه همين دليل است كه در ترجمه هاي انگليسي از واژه .  به كار مي بردندYHWHجاي 
 .ي كنندبه عيسي، نويسندگان عهد جديد الوهيت او و برابري اش با خداي پدر را تثبيت م)  در زبان يونانيkurios(با اطالق اين عنوان . شود

، نام "YHWH": اين نام از دو اسم عبري تشكيل شده است). 21: 1متي . ك.ر(نامي است فرشته به نوزاد بيت لحم بخشيد  »عيسي« 
هنگامي كه به تنهايي استفاده مي شود، اشاره به عيساي . نام يوشع و عيسي در عبري يك نام مشترك است). مانند هوشع ("نجات"خداي عهد و 
 ).16، 15، 13: 3؛ 1: 2؛ 25، 16: 1متي : مثال( مريم است ناصري، پسر

 YHWHتأكيد بر عنوان عهد عتيقي عيسي است از آن موعود . است) به معني مسح شده( عبري Messiahترجمه از واژه  »مسيح« 
 .كه مقرر بود تا عصر جديد عدالت و دادگستري را مستقر سازد

28 :31    
NASB »با آزادي و بي پروا«  
NKJV  »با ااعتماد كامل و بدون اينكه كسي مانع شود«  
NRSV »با شهامت و بدون ترس«  

TEV »گفت بسيار صريح و بدون هيچ مانعي سخن مي«  
NJB  »مطلقاً بدون ترس و بدون اينكه از كسي پروايي داشته باشد«  

بدون " يا "بي ممانعت"متن يوناني با قيد . ردنداين آيه نشان مي دهد كه مقامات رومي مسيحيت را مخرب يا خطرآفرين تلقي نمي ك  
  . استالقدس روح قدرت وگويي تأكيد بر ماهيت پيش رونده كار اعالم .  پايان مي يابد"جلوگيري

 چنين برداشت كرده اند كه منظور بيش از دو است و لوقا در نظر داشت جلد سومي "اول" از واژه 1: 1بسياري بر اساس استفاده اعمال   
  .باشد)  تيموتائوس و تيطسII تيموتائوس، I(برخي حتي چنين مي پندارند كه جلد سوم ممكن است رساالت شباني . بنگاردنيز 

  . مراجعه كنيد29: 4 ترجمه شده است، به عنوان خاص "آزادي" NASB، كه در ترجمه انگليسي parrhe-siaدر مورد واژه يوناني   
 

  پرسشهايي براي بحث و تبادل نظر 
هر يك از ما بايد در پرتو نوري كه . هستيدمقدس  كتاباست، به اين معني كه شما مسئول تفسير خود از راهنما     كتاب حاضر،  يك تفسير     

  .نبايد اين بار را به گردن مفسر بيندازيد.  در تفسير حق تقدم داريدالقدس روحشما، كتاب مقدس، و . فرارويش است گام بردارد
  

اينها . اي زير كه براي بحث و تبادل نظر مطرح شده اند، به شما كمك مي كنند تا درباره مسائل اصلي اين بخش از كتاب تفكر كنيد        پرسشه
  .به عنوان برانگيزنده فكر ارائه شده اند، نه به عنوان نظرات قطعي و تعيين كننده

 است؟ چرا چنين ناگهاني پايان مي يابد؟چرا كتاب اعمال در حالي خاتمه مي يابد كه پولس همچنان در زندان  .١

 چرا لوقا اينهمه به توصيف سفر پولس و اقامت وي در روم مي پردازد؟ .٢

 چرا پولس همواره مي كوشيد تا ابتدا به يهوديان شهادت دهد؟ .٣

 . را توضيح بدهيدDidache و Kerygmaتفاوت ميان  .۴

  
  


