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 مقدمه 

های موسیقی زیبا و هنوز در سرتاسر جهان از لودویک وان بتهوون، آهنگساز بزرگ آلمانی، به خاطر قطعه

که  آوریمانگیز است، وقتی به یاد میکنند. اما هرچند موسیقی او به خودی خود زیبا و شگفتاش یاد میاستادانه

گیریم. اش قرار میتاثیر هنر استادانه رد، بیش از پیش تحتبُبتهوون از زمان جوانی از ناشنوایی پیشرونده رنج می

اش را موقعی نوشت که کامال ناشنوا بود، بریم بتهوون بسیاری از بزرگترین آثار هنریدر واقع، هنگامی که پی می

 کند. هوون، موسیقی او را بسیار اثرگذارتر میشویم. آگاهی از زمینۀ زندگی بتزده میبهت

که  امراین  مشاهدۀدرک قدر و ارزش کالم خدا نیز از جهات مهمی شبیه درک ارزش بتهوون است. 

کنند، کار دشواری نیست. اما وقتی مقدس با چه قدرت و شفافیتی مکاشفۀ خدا را اعالم میهای مختلف کتابکتاب

کنیم، را بررسی می شانهدفزندگی و  روشکردند، ، جهانی که در آن زندگی میمقدسپیشینۀ نویسندگان کتاب

 شود.تر مییابیم بسیار عمیقهای مختلف کالم خدا میشناخت و درکی که از ارزش قسمت

است. در این دوره، به بررسی پنجمین کتاب عهد جدید  رسوالن کتاب اعمالاین اولین درس از دورۀ 

زمینۀ پیش»خوانیم. عنوان این درس کتاب اعمال می همان پردازیم که اغلب آن را کتاب اعمال رسوالن یامی

تر ما تر و روشنعمیق ارزیابیاست، و در آن نگاهی به چند مسئلۀ اساسی خواهیم انداخت که در شناخت و « اعمال

 یم این کتاب به ما کمک خواهند کرد.از تعال

پردازیم. اول، نویسندۀ کتاب را مورد بررسی زمینۀ اعمال میدر این درس به سه جنبۀ بسیار مهم از پیش

اندازیم. و سوم، زمینۀ االهیاتی آن را بررسی خواهیم کرد. دهیم. دوم، نگاهی به زمینۀ تاریخی کتاب میقرار می

 اعمال نگاهی بیندازیم. بیایید ابتدا به نویسندۀ

 

 نویسنده
 

القدس بوده است. اما الهام االهی نباید های دیگر کالم خدا، الهام روحکتاب اعمال مانند همۀ قسمت

های اصلی کالم خدا القدس نوشتهچیزی از توجه ما نسبت به نویسندۀ آن که یک انسان بوده است، کم کند. روح

های نویسندگان آنها را نیز به کار گرفته ها و انگیزهها، زمینهین حال شخصیترا بری از خطا حفظ کرده، اما درع

 است. 
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سنت کلیسا به لوقا، نویسندۀ سومین انجیل، نسبت داده شده است. اما چه در انجیل  مطابق کتاب اعمال 

به دالیلی که موید شود. بنابراین باید سوم و چه در کتاب اعمال، هیچ اشارۀ مشخصی به نام نویسنده دیده نمی

 لوقا هستند، نگاهی بیندازیم.گی دیدگاه سنتی نسبت به نویسند

نویسندۀ اعمال را از سه جنبه مورد بررسی قرار خواهیم داد. اول، کتاب اعمال را با انجیل لوقا مقایسه 

پردازیم. و سوم، نگاهی لوقا میگی کنیم. دوم، به بررسی تاریخچۀ کلیسای اولیه و شهادت آن مبنی بر نویسندمی

ها را نوشته است. بیایید ابتدا دهد لوقا این کتابهای عهد جدید خواهیم انداخت که نشان میکوتاه به سایر قسمت

 یابیم، بپردازیم.به آنچه در مورد نویسندۀ کتاب اعمال از مقایسۀ آن با انجیل لوقا در می
 

 

 انجیل لوقا
-کنیم، دو دسته از شواهد به طور چشمگیری نشان میمقایسه می وقتی کتاب اعمال را با انجیل سوم

دهند که نویسندۀ هر دو کتاب یک نفر بوده است. از یک سو، اطالعات صریح و آشکاری که در هر دو کتاب آمده، 

ها وجود دارد. بیایید ضمنی از سبک و محتوای این کتاب یکند. از سوی دیگر، شواهداشاره به همین موضوع می

  .دهند نویسندۀ هر دو کتاب یک نفر استکه نشان می ارمان را با شواهد صریحی شروع کنیمک

 

 اشارات صریح
 

 خوانیم:، اینطور می۱: ۱در مقدمۀ کتاب اعمال 

 

من کتاب نخست خود را، ای تئوفیلوس، در باب همۀ اموری تالیف کردم که عیسی به عمل نمودن و تعلیم 

 ، ترجمۀ هزارۀ نو(۱: ۱ شان آغاز کرد )اعمالدادن

 

کم دو کند، به این معنا که اعمال دومین جلد از دستخود صحبت می« کتاب قبلی»نویسنده در اینجا از 

کند که این کتاب را خطاب به شخصی به نام تئوفیلوس نوشته است. حاال به کتاب است. او همچنین اشاره می

 گوش بدهید: ۴-۱: ۱مقدمۀ کتاب لوقا 

 

اند که نزد ما به انجام رسیده است، درست همانگونه که آنان از آنجا که بسیاری دست به تالیف حکایت اموری زده

که از آغاز شاهدان عینی و خادمان کالم بودند به ما سپردند، من نیز که همه چیز را از آغاز به دقت بررسی 
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شما، عالیجناب تئوفیلوس، بنگارم تا از درستی آنچه ام، مصلحت چنان دیدم که آنها را به شکلی منظم برای کرده

 ، ترجمۀ هزارۀ نو(۴ -۱: ۱اید، یقین پیدا کنید. )لوقا آموخته

 

ای قبل ای به کتاب یا نامهیک بار دیگر، این متن اشاره به شخصی به نام تئوفیلوس دارد. اما هیچ اشاره

 از آن نشده است.

اشاره « کتاب قبلی»تئوفیلوس است، و کتاب اعمال به  مخاطب هر دو کتاب اعمال و انجیل سوم،

کم دو جلد کتاب نوشته است، که ها دستکند. این واقعیت، مدرک محکمی است از اینکه نویسندۀ این کتابمی

شود. در واقع، رابطۀ میان این دو مقدمه نشانگر عرف انجیل لوقا اولین جلد و کتاب اعمال دومین جلد محسوب می

هر دو جلد  یوسیبیوسکردند. به عنوان مثال، بی باستان برای نویسندگانی بوده که دو جلد کتاب ارائه میمرسوم اد

 کند.ای مشابه آغاز میخود را با مقدمه علیه آپیونکتاب 

دهد ای نیز میان اعمال و انجیل سوم وجود دارد که نشان میگذشته از این اشارات صریح، اشارات ضمنی

-عهد جدید نیز به تشابهات میان این دو کتاب اشاره کرده متخصصیننویسندۀ آنها یک نفر بوده است. تعدادی از 

اهد کنیم، اما همین تشابهات شواشاره به این تشابهات  به اختصار دهد تا اند. محدودیت زمان فقط به ما اجازه می

 .دهندبه دست می شان ضمنی مهمی در مورد نویسندۀ مشترک
 

 اشارات ضمنی
کند نویسنده با تحقیق و بررسی منابع مختلف، شرح وقایع را به بیان می ۴-۱: ۱همانطور که دیدیم، لوقا 

کتاب  زیادی متوجه تشابه انجیل لوقا و متخصصینترتیب تاریخی برای تئوفیلوس نوشته است. این موضوع که 

های زیادی در ساختار اند، عجیب و غافلگیرکننده نیست. شباهتگیری وقایع شدهاعمال از نظر ترتیب و شکل

روند، و حجم هر دو تقریبا یکسان ها نیز وجود دارد. هر دو کتاب به ترتیب تاریخی پیش میاین کتاب نگارشی

 اند.را پر کردهاستاندارد  مشخص و اندازۀیک است، و هر کدام یک طومار با 

از این گذشته، طول مدت وقایع در هریک از آنها نیز شبیه دیگری است. هر دو کتاب اعمال و انجیل لوقا 

دهند. عناوین و موضوعات دو کتاب نیز یکسان است. به عنوان مثال، های مشابهی را پوشش میتقریبا تعداد سال

یری، محاکمه، رنج، مرگ و پیروزی وی در همان شهر است اوج روایت انجیل لوقا سفر عیسی به اورشلیم، دستگ

که مرکز یهودیت و پایتخت سلسلۀ پادشاهی قدرتمند یهودیان بود. و متناظر با همین موضوع، کتاب اعمال با سفر 

شود و به اعالم پیروزمندانۀ یابد، که با دستگیری، محاکمه و رنج او آغاز میپولس رسول به سوی روم خاتمه می

 انجامد.یل مسیح در پایتخت امپراتوری قدرتمند آن دوران میانج
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هایی نیز با هم به عالوه، به این دلیل که هر یک از دو کتاب بخشی از یک داستان هستند، شباهت

توانیم به این واقعیت فکر کنیم که بعضی از انتظارات عنوان شده در انجیل لوقا تا زمان کتاب اعمال به دارند. می

ها خواهد بود. به اعالم کرد که عیسی نوری برای امت ایمانداروقوع نپیوستند. مثال در ابتدای انجیل لوقا، شمعون 

 :توجه کنید ۳۲-۳۰: ۲سخنان او در لوقا 

 

ای، نوری برای آشکار ها فراهم کردهو را دیده است، نجاتی که در برابر دیدگان همۀ ملتچشمان من نجات ت

 ، ترجمۀ هزارۀ نو(۳۲-۳۰: ۲ها و جاللی برای قوم تو اسرائیل )لوقا کردن حقیقت بر دیگر قوم

 

ب اعمال کند. اما فقط در کتاخدمات عیسی در انجیل لوقا، نجات خدا و وعدۀ او به اسرائیل را تشریح می

ها و ها مکشوف شد. این مثالبینیم که بر امتهای قابل توجهی نجات خدا را به عنوان نوری میاست که به روش

دهندۀ دیدگاه  تاریخ رستگاری مشترک میان این دو متن و همچنین قصد و باور های مشابه دیگر نشانمثال

 یسندۀ دو اثر یک شخص بوده است.مشترک آنهاست. این تشابهات همگی نشانگر آن هستند که نو
 

 کلیسای اولیه
دهند نویسندۀ اعمال و انجیل لوقا یک نفر بوده اکنون پس از نگاه به بعضی از مدارکی که نشان می

دهد. از قرن دوم تا ایم تا به بررسی شواهدی بپردازیم که تاریخ کلیسای اولیه در این مورد ارائه میاست، آماده

سای اولیه بر این موضوع تاکید داشته که لوقا، همراه و همسفر پولس، نویسندۀ هر دو کتاب چهارم میالدی، کلی

های خطی کنیم. اول، نگاهی به نسخهاعمال و انجیل لوقا بوده است. مختصرا این شواهد را از دو روش بررسی می

است. و دوم، خواهیم دید که هایی خواهیم انداخت که دربارۀ آن به رشتۀ تحریر درآمده مقدس یا نوشتهکتاب

اند. بیایید با مدارک موجود در بعضی نسخ خطی باستانی کار رهبران کلیسای اولیه دربارۀ نویسندگی لوقا چه نوشته

 را شروع کنیم.

 

 های خطینسخه
در مصر کشف شد. این  ۱۹۵۲خوانند، در سال می ۷۵های بسیار قدیمی که آن را پاپیروسیکی از نسخه

های خطی عهدجدید ما را در خود دارد. احتماال هایی از اولین نسخهروی پاپیروس مکتوب شده و تکه نوشته بر

های زیادی از انجیل لوقا و انجیل برداری شده و شامل قسمتمیالدی کپی ۲۰۰تا  ۱۷۵های این نسخه بین سال

است. بعد از خاتمۀ انجیل لوقا، در یوحنا است. در میان متن دو انجیل، دو توضیح از محتوای آنها نوشته شده 

«. انجیل به روایت لوقا»یا  «euangelion kata Loukan»)اوانگالیون کاتا لوکان( نسخۀ خطی اینطور آمده 



 کتاب اعمال رسوالن   زمینة اعمال رسوالنپیش: ۱درس 

 

 

-5- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

« euangelion kata Ioannan»)اوانگالیون کاتا ایونان(  خورد: این کلمات به چشم می ،و درست بعد از آن

به نام « انجیل به روایت لوقا»دهد که نوشتۀ قبل از آن ها نشان مییادداشتاین «. انجیل به روایت یوحنا»یا 

دهد از همان دوران اولیۀ کلیسا، همه شده است. این نسخۀ خطی مدرکی است که نشان میانجیل لوقا شناخته می

 مال نیز بوده است.اند که لوقا نویسندۀ انجیل سوم است. و با بسط این موضوع، لوقا نویسندۀ کتاب اعمعتقد بوده

-میالدی نوشته شده، از اولین مدارک شناخته ۱۸۰تا  ۱۷۰های دوم، قطعۀ موراتوری که در حدود سال

دهد. در این های عهد جدید قانونی مورد تایید کلیسای اولیه را به دست میای است که فهرست کتابشده

-روشنی از او به عنوان نویسندۀ کتاب اعمال نیز یاد می فهرست پس از تایید لوقا به عنوان نویسندۀ انجیل لوقا، به

 خوانیم:آن اینطور می ۳۶تا  ۳۴شود. در خطوط 

 

که در حضور او اتفاق افتاد،  را عالوه بر این، اعمال تمام رسوالن در یک کتاب نوشته شد... لوقا تک تک وقایعی

 آوری کرد.جمع

 

معتقد بودند که لوقا نویسندۀ  قریب به اتفاق دهد که در قرن دوم میالدی، مسیحیان این بیانیه نشان می

 کم شاهد بعضی از وقایعی بوده که در آن شرح داده شده است.اعمال است و دست

های ای بر انجیل سوم نوشتۀ حدودا سالنویس ضد مارسیونی، که مقدمهسوم، در به قول معروف پیش

 شود:ت، نویسندۀ این انجیل و اعمال اینطور توصیف میمیالدی اس ۱۸۰تا  ۱۶۰

 

 القدس، تمام این انجیل را تنظیم کرد... و سپس همین لوقا اعمال رسوالن را نوشت.لوقا، تحت تاثیر روح

 

های اولیه، شهادت رهبران کلیسای اولیه را نیز در دست داریم که گذشته از شواهد موجود در این نسخه

 ا نویسندۀ انجیل سوم و کتاب اعمال بوده است.دهد لوقنشان می

 

 رهبران کلیسای اولیه
زیست، معتقد بود که لوقا میالدی می ۲۰۲تا  ۱۳۰های آیرینیوس، یکی از پدران کلیسا که حدود سال

، اینطور ۱قسمت  ۱، فصل ۳، کتاب هاعلیه بدعتخود تحت عنوان  هاینویسندۀ انجیل سوم است. او در نوشته

 نویسد:می

 

 کرد را ثبت کرده است.در کتابی، انجیلی که او موعظه میلوقا، همراه و همدم پولس، 
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در اینجا اشارۀ آیرینیوس به کتاب اعمال به عنوان کتابی است که انجیلی را به ثبت رسانیده که پولس 

ه آیرینیوس به اطالعات دهند ککرد. سخن او حائز اهمیت است چون مدارک تاریخی موثقی نشان میموعظه می

 دست اولی دسترسی داشته مبنی بر اینکه لوقا نویسندۀ اعمال بوده است.

زیسته، نیز به لوقا به عنوان نویسندۀ اعمال می ۲۱۵تا  ۱۵۰های کلمنت اسکندریه، که در حدود سال

 نویسد:نطور می(، یا مسائل متفرقه، ایStromata) استروماتاکتاب  ۱۲، فصل ۵کند. در کتاب اشاره می

 

 «ام.ای مردان آتن، شما را از هر جهت بسیار دیندار یافته»دهد که پولس گفت: لوقا در اعمال رسوالن شرح می

 

علیه کتاب   ۲، فصل ۴زیست، در کتاب میالدی می ۲۳۰تا  ۱۵۵های و ترتولیان، که در میان سال

 نویسد:اینطور می مارسیون

 

ابتدا یوحنا و متی ایمان را آهسته آهسته به ما فهماندند... سپس لوقا و مرقس آن را بنابراین، از میان رسوالن، 

 تجدید کردند.

 

 دهد.در اینجا، ترتولیان به طور مشخص انجیل سوم را به لوقا نسبت می

هایش را به رشتۀ میالدی یافته ۳۲۳مورخ بزرگ کلیسا که تقریبا در حوالی سال  یوسیبیوسسرانجام، 

ی خود به لوقا به عنوان نویسندۀ کتاب تاریخ جامع کلیسااز مجموعۀ  ۳، بخش ۵، فصل ۱تحریر درآورده، در کتاب 

 گوید:کند و میاعمال اشاره می

 

 لوقا... در اعمال به این سرشماری اشاره کرده است.

 

هیچ یک از ادبیات مکتوب کلیسای اولیه به کننده، جالب توجه است که در عالوه بر این نوع عبارات تایید

هیچکس دیگری غیر از لوقا به عنوان نویسندۀ انجیل سوم و اعمال اشاره نشده است، هرچند که او هرگز به 

ها، ما دالیل کافی برای قبول این ها و مدارکی مانند اینعنوان یک رسول برگزیده نشده بود. به خاطر نشانه

اولیه نویسنده بودن لوقا را ابداع نکرده بود، بلکه صرفا این حقیقت را که لوقا نویسندۀ دو موضوع داریم که کلیسای 

 کتاب مزبور بوده، به اطالع دیگران رسانده است.
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 عهد جدید
تا اینجا دیدیم که دالیل محکمی موید این امر هستند که اعمال و انجیل سوم یک نویسندۀ مشترک 

لیه شهادت داده که آن نویسنده لوقا بوده است. اکنون بیایید ببینیم از سایر اند، و اینکه کلیسای اوداشته

 توانیم برسیم.های عهد جدید به چه استنباطی در مورد شخص لوقا میقسمت

هایی که عهد جدید در مورد نویسندۀ دهیم. اول، به سرنخاین شواهد را با دو روش مورد بررسی قرار می

ها را با اطالعاتی که در مورد شخص لوقا داریم ، توجه خواهیم کرد. و دوم، این سرنخدهدمان ارائه میناشناس

 مقایسه خواهیم کرد. بیایید ابتدا به اشارات مربوط به نویسنده بپردازیم.

 

 هاسرنخ
نعمتش همانطور که قبال هم گفتیم، نویسندۀ اعمال خودش را معرفی نکرده است. ظاهرا او به خاطر ولی

، و «من نیز مصلحت دیدم تا... بنویسم»گوید: او می ۳: ۱دیده است. در لوقا س، نیازی به معرفی خود نمیتئوفیلو

داند او نعمتش مینویسنده فرض را بر آن گرفته بود که ولی« صحیفۀ اول را انشا نمودم.»گوید: می ۱: ۱در اعمال 

نبود، اما برای خوانندگان امروزی سواالت زیادی را به ای برای تئوفیلوس کیست. و در حالیکه این موضوع مسئله

 وجود آورده است.

گذارد. اول اینکه او یک رسول در عین حال، عهد جدید مطالبی را در مورد این نویسنده با ما در میان می

 -۱: ۱نجیل لوقا ااز نبود. در واقع، احتماال او پس از صعود عیسی به آسمان، به او ایمان آورده بود. به این جزئیات 

 گوش بدهید: ۲

 

اند که نزد ما به انجام رسیده است، درست همانگونه که آنان از آنجا که بسیاری دست به تالیف حکایت اموری زده

 ، ترجمۀ هزارۀ نو(۲ -۱: ۱که از آغاز شاهدان عینی و خادمان کالم بودند به ما سپردند )لوقا 

 

دهد که خود او یکی از زندگی عیسی به ما رسیده، نشان میگوید که شرح وقایع وقتی نویسنده می

 شاهدان عینی زندگی عیسی نبوده است.

ای بوده است. دهد که نویسندۀ آنها شخص تحصیلکردهدوم، سبک یونانی اعمال و انجیل لوقا نشان می

. اما انجیل لوقا و اعمال اندهای عهد جدید به سبک یونانی عامیانه و حتی سطح پایین نوشته شدهبسیاری از کتاب

 نشانگر مهارت بیشتری در به کارگیری آن زبان هستند.

دهد که نویسنده یکی از همراهان نزدیک و همسفران پولس بوده است. سوم، بخش دوم اعمال نشان می

 ۱۶باب  ها به طور پیوسته سوم شخص هستند. اما از ابتدایهای اول اعمال، افعال به کار رفته در روایتدر فصل
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: ۲۰؛ ۱۷-۱۰: ۱۶برند. این نوع زبان را در اعمال را به کار می« ما»ها اغلب فعل اول شخص جمع، اعمال، روایت

دهند که نویسنده در طول سفرهای کنیم. این متون نشان میمشاهده می ۱۶: ۲۸-۱: ۲۷؛ و ۱۸-۱: ۲۱؛ ۵-۱۵

 کرده است.ا همراهی میآخر بشارتی پولس و در سفر پولس از قیصریه تا روم، او ر

مان داریم، در موقعیتی هستیم که بتوانیم این جزئیات را با آنچه در هایی دربارۀ نویسندهحاال که سرنخ

 دانیم، مقایسه کنیم.مورد لوقا می

 

 لوقا
 دانیم، مرور کنیم: او یک رسول نبود. بهبیایید یک بار دیگر آنچه دربارۀ نویسندۀ انجیل لوقا و اعمال می

-کرده است. این جزئیات را چگونه میرسد که تحصیلکرده بوده، و پولس را در سفرهایش همراهی مینظر می

دانیم، مطابقت دهیم؟ پیش از هر چیز، لوقا یک رسول نبود. رسوالن نقشی اساسی در توانیم با آنچه درباره لوقا می

س کلیسا و نیز حفاظت از آن در برابر خطاها و کلیسا داشتند، از سوی مسیح اقتداری منحصر به فرد برای تاسی

، رسوالن باید از شخص عیسی تعلیم گرفته باشند. اما لوقا هرگز ۲۲-۲۱: ۱مشکالت داشتند. بر اساس اعمال 

اقتداری نظیر رسوالن نکرده بود. او فقط به  برخورداری ازشخصا مالقاتی با عیسی نداشت و هرگز ادعایی مبنی بر 

بشارتی وی بود. لوقا خدمتگزار یک رسول بود، یا آنطور که سفرهای فادار حامی پولس در سادگی یک عضو و

 شد.برای رسوالن محسوب می« همکار»کند، یک توصیف می ۲۴پولس او را در فلیمون آیۀ 

 :۴توانیم این موضوع را از کولسیان ای بوده باشد. میدوم، این احتمال وجود دارد که لوقا فرد تحصیلکرده

کند. هرچند پزشکی در دوران عهد جدید برداشت کنیم، آنجا که پولس لوقا را به عنوان یک پزشک معرفی می ۱۴

 به اندازۀ امروز یک رشتۀ تحصیلی رسمی نبود، اما مستلزم مهارت و شایستگی خاصی بود.

 ۲۴لیمون آیۀ ؛ و ف۱۱: ۴؛ دوم تیموتائوس ۱۴: ۴سوم، لوقا همسفر پولس بود. پولس رسول در کولسیان 

 کند که لوقا با او همسفر بوده است.اشاره می

گیری کنیم. شواهد و مدارک تاریخی زیادی به این توانیم به این شکل در مورد نویسندۀ اعمال نتیجهمی

اند. شواهد و موضوع اشاره دارند که لوقا نویسندۀ اعمال بوده است. لوقا و اعمال یک نویسندۀ مشترک داشته

مقدسی نیز موید های کتابکنند. دادهلیسای اولیه به طور پیوسته لوقا را به عنوان نویسندۀ آنها معرفی میمدارک ک

این موضوع هستند. در پرتو این شواهد، دالیل خوبی برای قبول این موضوع داریم که لوقا نویسندۀ هر دو کتاب 

باشیم که لوقا دسترسی و نزدیکی بسیار زیادی به انجیل سوم و اعمال بوده است، و همواره باید به خاطر داشته 

 داشته است. مطالب تشریحی خود
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 زمینة تاریخی

تا نگاهی به زمینۀ تاریخی اعمال بیندازیم. لوقا چه زمانی  ایمآماده لوقا،  نویسندگی حاال پس از بررسی 

 این کتاب را نوشت؟ و آن را برای چه کسی نوشت؟

ل، به سه مبحث خواهیم پرداخت. اول، تاریخ نگارش اعمال را مد نظر قرار در بررسی زمینۀ تاریخی اعما

کنیم که چه وقت لوقا این کتاب را نوشت. دوم، به تحقیق دربارۀ مخاطبین اصلی دهیم و این سوال را دنبال میمی

کند ما کمک میکنیم. تحقیق در این مباحث به پردازیم. و سوم، زمینۀ اجتماعی مخاطبین را بررسی میکتاب می

نگارش  تاریخ. بیایید کارمان را با درک کنیم تر تاثیر انجیل در قرن اول میالدی را تر و کاملتا به نوعی عمیق

 کتاب شروع کنیم.

 

 تاریخ نگارش
های مختلف زیادی در مورد زمان نگارش کتاب اعمال وجود دارد، اما به طور کلی، هرچند نظریه

عهد جدید را به دو گرایش اصلی تقسیم کنیم. از یک سو، بعضی اینطور استدالل  نمتخصصیتوانیم نظریات می

میالدی نوشت. و از سوی دیگر، استدالل  ۷۰معبد اورشلیم در سال  ویرانیکنند که لوقا این کتاب را بعد از می

میالدی  ۷۰سال  میالدی است. وقایع فجیع ۷۰معبد در سال  ویرانیدیگران مبتنی بر نوشته شدن کتاب پیش از 

در تاریخ یهودیت بحرانی بود، و به همین دلیل بررسی این نظریات در پرتو وقایع مزبور سودمند است. به هرکدام 

-شروع می میالدی نوشته، ۷۰اعمال را بعد از لوقا  اینکهاز این نظریات نگاهی خواهیم انداخت و کار را با احتمال 

 کنیم.

 

 میالدی ۷۰پس از 
شان را روی میالدی نوشته شده است، مبنای دیدگاه ۷۰که معتقدند اعمال قبل از سال  متخصصینی

اندیشی کتاب اعمال نشانگر زمان نگارش آن که مثبت کنندادعا می گذارند. مثال، بسیاری مالحظات زیادی می

تر از آن اندیشر مثبتمیالدی است. در این دیدگاه، اعمال نسبت به کلیسای اولیه بسیا ۹۰تا  ۸۰های بین سال

های اولیۀ تشکیل کلیسا نوشته شده باشد. در عوض، نگاه نوستالژیک آن به کلیسای اولیه مستلزم است که در سال

گذشت سالیان سال از خود این وقایع است. اما این دیدگاه روش عاقالنۀ برخورد اعمال با همه نوع مشکل در 

 دهد.ی قرار میپوشداخل و خارج از کلیسا را مورد چشم

شان این است که معتقدند میالدی نوشته شده دلیل ۷۰در اکثر موارد، کسانی که معتقدند اعمال بعد از 

 ، مورخ یهودی است.یوسیبیوسهای برخی از مطالب موجود در کتاب اعمال متکی بر نوشته



 کتاب اعمال رسوالن   زمینة اعمال رسوالنپیش: ۱درس 

 

 

-10- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

میالدی به طور گسترده  ۸۵اند، و تا قبل از سال میالدی تدوین نشده ۷۹زودتر از  یوسیبیوسهای نوشته

بوده اینطور  یوسیبیوسهای اعمال متکی بر کارهای اند. پس، کسانی که معتقدند نوشتهدر دسترس عموم نبوده

میالدی تدوین  ۸۵میالدی نوشته نشده و احتماال حتی بعد از  ۷۹کنند که اعمال زودتر از سال گیری مینتیجه

 شده است.

اشاره  یوسیبیوسه به بسیاری از ارتباطات موجود میان اعمال و کارهای در حالیکه مدافعین این نظری

 دارند، ما فقط به چهار ارتباط مورد اشارۀ آنها خواهیم پرداخت.

مجموعۀ  ۹۷، بخش ۲۰کند که گویی در کتاب به تیودا، یک انقالبی یهودی اشاره می ۳۶: ۵اول، اعمال 

به یهودای جلیلی انقالبی  ۳۷: ۵به او اشاره شده است. دوم، اعمال نیز  یوسیبیوس( Antiquities)دوران باستان 

(، و همچنین در Wars Jewish)های یهودی جنگمجموعۀ  ۱۱۸و  ۱۱۷، بخش ۲کند که در کتاب اشاره می

شود. سوم، به یک فرد انقالبی معروف به هم دیده می یوسیبیوسدوران باستان  ۸الی  ۱های ، بخش۱۸کتاب 

و همچنین در کتاب  یوسیبیوس های یهودیجنگ ۲۶۳تا  ۲۶۱، بخش ۲، در کتاب ۳۸: ۲۱در اعمال  «مصری»

وی هم گویی اشاره شده است. و چهارم، تعدادی از مفسرین نیز اینطور استدالل دوران باستان  ۱۷۱، بخش ۲۰

 ۳۵۲الی  ۳۴۳های ، بخش۱۹متکی بر کتاب  ۲۳-۱۹: ۱۲کنند که توصیف چگونگی مرگ هیرودیس در اعمال می

 بوده است. یوسیبیوسدوران باستان 

هستند، باید به این نکته اشاره کنیم که تشابهات  یصرف نظر از تعداد مفسرینی که پیرو این خط استدالل

. در واقع، استبوده  یوسیبیوسهای د که اعمال متکی به نوشتهنکنثابت نمی یوسیبیوسهای میان اعمال و نوشته

متفاوت است. پس گویی این احتمال بیشتر است که اعمال و  یوسیبیوسشرح وقایع در اعمال با توصیفات 

اند. از به سادگی وقایع تاریخی مشهوری را به طور جداگانه یا بر اساس منابع مشترک بازگو کرده یوسیبیوس

اند، یاد کردن از آنها در بیش از یک سند بوده های نسبتا مشهور تاریخیآنجایی که افراد مورد اشاره، شخصیت

آور نیست. از این گذشته، در مورد تیودا، باید گفت که این نامِ بسیار مرسومی در آن دوران بوده تاریخی، تعجب

 است. امکان دارد که دو فرد متفاوت همنام مورد نظر این دو نویسنده بوده باشند.

 

میالدی ۷۰از  پیش  
 ۷۰در مورد زمان نگارش اعمال این است که کتاب مزبور قبل از خرابی معبد در نظریۀ اصلی دوم 

، بر اهداف این درس کنند، اما به دلیلمیالدی نوشته شده است. شواهد و مدارک زیادی این نظریه را تایید می

 دهند.گیری از آخرین صحنۀ کتاب اعمال را به دست ما میشویم که نتیجهمتمرکز می مواردی

 نویسد:گوش بدهید. در اینجا لوقا دربارۀ پولس اینطور می ۳۱-۳۰: ۲۸دو آیۀ آخر اعمال  به
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پذیرفت. و به ملکوت خدا آمد، میای خود ساکن بود و هر که به نزد وی میاما پولس دو سال تمام در خانۀ اجاره

، ۳۱ -۳۰: ۲۸داد. )اعمال تعلیم مینمود و با کمال دلیری در امور عیسای مسیح خداوند بدون ممانعت موعظه می

 ترجمۀ قدیم(

 

رسد. این کتاب اعمال با حبس خانگی پولس در روم، و اعالم دلیرانۀ انجیل مسیح توسط او به پایان می

 میالدی نوشته شده است. ۷۰اعمال پیش از سال  بپذیریم قسمت پایانی، مدرک مهمی است که 

کند. در سال میالدی نمی ۶۴ای به واقعۀ بحرانی سال ه اشارهاول، توصیف لوقا از خدمات پولس هیچگون

میالدی، نرون مسیحیان را متهم به آتش زدن و خرابی روم نمود و شروع به آزار و شکنجۀ مسیحیان کرد.  ۶۴

ای به آن عجیب است که در صورت وقوع این ماجرای اساسی پیش از نگارش کتاب توسط لوقا، او هیچگونه اشاره

 باشد.نکرده 

میالدی  ۶۵دوم، اعتقاد عموم بر این است که پولس در طی شکنجه و آزار کلیسا توسط نرون، احتماال در 

یا کمی بعد از آن به شهادت رسیده باشد. اگر اعمال پس از این تاریخ نوشته شده باشد، مطمئنا به شهادت پولس 

 .کردهای اصلی کتاب است، اشاره میکه یکی از شخصیت

میالدی منهدم شد، تاثیر قابل توجهی بر روابط میان  ۷۰نگامی که معبد یهود در اورشلیم در سال سوم، ه

کند. پس، بسیار یهودیان و غیریهودیان در کلیسا گذاشت. کتاب اعمال بر این روابط در جاهای مختلفی اشاره می

 پوشی قرار داده باشد.شمرسد که اعمال، خرابی معبد را در صورت وقوع، مورد چغیرمحتمل به نظر می

آید بتوان این نتیجه را گرفت که لوقا نگارش اعمال را در زمان هایی مانند این، به نظر میدر پرتو واقعیت

میالدی که آخرین جزئیات تاریخی مورد اشاره در  ۶۲الی  ۶۰حبس خانگی و خدمات پولس در روم در حدود سال 

 کتاب است، تکمیل کرده باشد.

 

 اصلیمخاطبین 
با در ذهن داشتن تاریخ اولیۀ اعمال، باید به دومین خصوصیت زمینۀ تاریخی اعمال بپردازیم، یعنی: 

های لوقا. آگاهی از مخاطبینی که لوقا در کتاب اعمال مد نظر داشت در درک کاری که ارائه مخاطبین اصلی نوشته

 داده، ضروری است.

دهیم. اول، به تخصیص و اهدای آشکار آن به ی قرار میمخاطبین اصلی اعمال را به دو روش مورد بررس

تری طراحی شده، نگاهی خواهیم پردازیم. و دوم، به این احتمال که کتاب برای مخاطبین گستردهتئوفیلوس می

 با تئوفیلوس به عنوان نخستین خوانندۀ کتاب لوقا شروع کنیم. کارمان را انداخت. بیایید
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 تئوفیلس
نعمت او و کسی بوده که لوقا را مامور به دهد که تئوفیلوس ولیارهای لوقا نشان میاشارۀ ضمنی پیشگفت

، لوقا کارهای خود را به تئوفیلوس ۱:۱و اعمال  ۳: ۱هایش کرده است. همانطور که دیدیم، در لوقا نوشتن کتاب

خواند. لوقا از اصطالح س می، لوقا تئوفیلوس را عالیجناب تئوفیلو۳: ۱کرده است. از این گذشته، در لوقا  تقدیم

کند. این اصطالح به زبان یونانی( به منظور ابراز احترام استفاده می kratistos کراتیستوس )یا« عالیجناب»

 نعمت ثروتمند لوقا بوده است.موجب شده بسیاری اعتقاد داشته باشند که تئوفیلوس حامی و ولی

تر از یک حمایت و پشتیبانی صرف بوده است. با خواندن اما رابطۀ میان لوقا و تئوفیلوس پیچیده

گفتار توانیم این جنبه از رابطۀ تئوفیلوس با لوقا را در پیششد. میهای لوقا و اعمال، تئوفیلوس شاگرد لوقا کتاب

 انجیل لوقا ببینیم.

 خوانیم:اینطور می ۴-۳: ۱در لوقا 

 

ام، مصلحت چنان دیدم که آنها را به شکلی منظم برای شما، کردهمن نیز که همه چیز را از آغاز به دقت بررسی 

 ، ترجمۀ هزارۀ نو(۴ -۳: ۱اید، یقین پیدا کنید. )لوقا عالیجناب تئوفیلوس، بنگارم، تا از درستی آنچه آموخته

 

دهد، کتاب لوقا تا حدودی با این هدف طراحی شده بود تا تئوفیلوس به آنطور که این متن نشان می

لوقا به منظور تعلیم تئوفیلوس انجیل خود را  تر،به زبان ساده آنچه آموخته بود، یقین پیدا کند.  و درستیصحت 

 نوشت.

مخاطبین  تفکر دربارۀ پس از بررسی این موضوع که مخاطب اول لوقا به طور آشکار تئوفیلوس بوده، 

 تر نیز خالی از فایده نیست.اصلی لوقا در معنای گسترده

 

 ترگسترده مخاطبین
تر در قرن اول با شویم که کلیسای گستردههای عهد جدید، به راحتی متوجه میاز خواندن سایر قسمت

کرد که لوقا در کتاب اعمال به آنها پرداخته است. تاریخچۀ لوقا به کشمکش مسائل زیادی دست و پنجه نرم می

ر اساس رهبری رسوالن و معلمین مختلف بود، اشاره هایی که ببندیمیان ایمانداران یهودی و غیریهودی، و دسته

اندازد. اعمال همچنین به کشمکش ای معلمین دروغین نیز نگاهی کوتاه میدارد. گزارش او به اشتباهات آموزه

پردازد. این کتاب بر مسائلی تمرکز دارد که زنان و فقرا با آنها مواجه بودند. های مدنی نیز میمیان کلیسا و دولت

-رساند. اعمال نگاهی اجمالی به این نوع مشکالت آموزهها را به ثبت میها و زندانی شدنها، رنجآزارها و شکنجه
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های اولیۀ موجودیتش دست و پنجه تر با اینگونه مسائل در دههاندازد زیرا کلیسای گستردهای، اخالقی و عملی می

 کرد.نرم می

-ای نگاشته است، منطقی به نظر میتوجه به مسائل بسیار گستردهاز آنجایی که لوقا کتاب اعمال را با 

هایش را بخوانند. او در نظر داشت رسد که فرض کنیم هدف او این بوده که بسیاری ازایمانداران گوناگون نوشته

و بودند، های زیادی که با آنها روبرتر کمک کند تا با چالشهم به تئوفیلوس و هم به کلیسای اولیه به طور گسترده

 برخوردی درست داشته باشند.

 

 زمینة اجتماعی
ایم تا به موضوع سوم یعنی: زمینۀ اجتماعی پس از بررسی زمان و مخاطبین اصلی کتاب اعمال، آماده

عمومی کتاب لوقا بپردازیم و ببینیم کتاب اعمال در چه نوع جهانی نگاشته شد. هرقدر بیشتر در مورد نیروهای 

 های مختلف آن را درک کنیم. توانیم جنبهاند بدانیم، بهتر میزگار لوقا در کار بودهاجتماعی که در رو

پردازیم: با نگاهی به دو ویژگی اصلی زندگی در کلیسای قرن اول، به بررسی زمینۀ اجتماعی اعمال می

به امپراتوری روم  اول، حکومت و قدرت امپراتوری روم؛ و دوم، رابطۀ جدید میان کلیسا و یهودیان. بیایید اول

 بپردازیم.

 

 امپراتوری روم
 نوشت، امپراتوری روم سرتاسر جهان مدیترانه را تحت سیطره خود زمانی که لوقا کتاب اعمال را می

هایی از آسیا نیز گسترش یافته بود. در دوران کلیسای اولیه، و تا بریتانیای امروزی، شمال آفریقا و قسمت داشت

گرفت. امپراتوری ن در حال رشد بود و مردمان و قلمروهای بیشتری را تحت سلطۀ خود میاین امپراتوری همچنا

-های اجتماعی میها، اهداف و اعتقادات رومی مشخص خود، تاثیر عمیقی بر همۀ جنبهروم در این میان با ارزش

 گذاشت.

ی بود. یکی از اش از لحاظ سیاسی و اقتصادسلطهشک، بزرگترین تاثیرات روم بر ممالک تحتبی

 سلطۀ های اصلی سیاسی امپراتوری روم، تحکیم صلح و وفاداری در داخل قلمرو خود بود که با اِعمال دغدغه

 رسید.شدید بر مقامات محلی به انجام می

های محلی آنها شان را حفظ کنند، اما دولتای استقالل محلیهای مغلوب اجازه داشتند تا اندازهملت

گرفتند و همواره تحت سلطۀ سلسله مراتب رومی قرار داشتند. به عنوان مثال، کتاب اعمال به می اغلب از نو شکل

کند که از قیصریه بر سرتاسر سرزمین یهودیه حکمرانی دو حاکم رومی قیصریه، یعنی فلیکس و فستوس اشاره می

 آن قسمت از امپراتوری روم بودند. بندی، مسئول حفظ آرامش و نظم درکردند. آنها عالوه بر نظارت بر مالیاتمی
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ملل مغلوب، نفوذی فرهنگی و سیاسی  مردم امپراتوری روم همچنین به واسطۀ همزیستی اتباع روم با 

 نیز در میان ایشان داشت.

ای زمین در قلمروهای تازۀ خود شدند، قطعهاغلب، روم به نیروهای ارتشی خود که بازنشسته می

ها و تعهدات شد شهروندان رومی وفادار در سرتاسر امپراتوری مستقر شوند و ارزشیبخشید. این کار باعث ممی

روم را در دو زمینۀ رسمی و اجتماعی ارتقا دهند. به همین دلیل در جای جای کتاب اعمال از افراد رومی نام برده 

ن رومی )چه یهودی و چه زائرا»خوانیم که می ۱۱-۱۰: ۲شود. از همان ابتدا در روز پنطیکاست، در اعمال می

، نقش مهمی ۱۰در آنجا حضور داشتند. همچنین کرنلیوس، فرماندۀ رومی خداترس در اعمال باب « یهودی شده(

 کند.در گسترش انجیل در اعمال ایفا می

های با ها، ساختمانالمنفعۀ روم مانند جادههای محلی نیز تحت نفوذ تاسیسات عاماز این گذشته، فرهنگ

سازد که چگونه پولس و اجتماع عمومی قرار داشتند. این جنبه از حکومت روم روشن می اماکنو  استادانه معماری

شان بپردازند. رسوالن نیز در طی سفر از مکانی هایتوانستند با آزادی و امنیت به انجام ماموریتسایر مسافران می

 کردند.فاده میعمومی برای اعالم انجیل است اماکنبه مکان دیگر، از همین 

 اش بود.شاید مهمترین ویژگی امپراتوری روم برای کلیسای اولیه، نفوذ آن در ادیان مردم تحت سلطه

در زمان نگارش کتاب لوقا، یک مرد یعنی قیصر، در مرکز تمامی آن امپراتوری قرار داشت. مردمان در 

یا منجی خود نیز  (soter« )سوتر»به عنوان  قلمرو امپراتور یا قیصر نه تنها او را به عنوان سرورشان، بلکه

دادند. گسترۀ شان را از هرج و مرج و تاریکی رهایی مینگریستند. بر اساس تبلیغات روم، قیصرها مردممی

شان آزاد کرده و شد که مردم را از ستم پادشاهان محلیامپراتوری روم به عنوان گسترۀ نجات قیصر محسوب می

 رخواهانۀ روم آورده بود.همه را تحت حکومت خی

در اکثر مناطق، مردمِ تحت سلطه اجازه داشتند تا حدود زیادی به انجام آیین مذهبی خودشان ادامه دهند، 

رفت تا به برتری قیصر و خدایان سنتی روم معترف باشند. از جهات زیادی، اکثر یهودیان و اما از آنها انتظار می

شدند، اما یهودیان و مسیحیان مومن از در روم محسوب می یبل احتراممسیحیان قرن اول میالدی افرادی قا

یا  religio licita)رلگیستیا( زدند. امپراتوری روم ایمان یهودی را به عنوانقبول برتری دین روم سر باز می

دو گروه را هرچند در عین حال هر  -کردپذیرفته بود و با ایمان مسیحی نیز تا حد امکان مدارا می« دین قانونی»

 داد.تحت فشار و سرکوب قرار می

روم از طریق کنترل دولت، جمعیت، تاسیسات و مذهب عمومی، سعی داشت نفوذ خود را تا جایی که 

 توانست گسترش دهد.می
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تا به بُعد حیاتی  ایمآمادهحاال پس از بررسی زمینۀ اجتماعی اعمال از نظر نفوذ و برتری امپراتوری روم، 

ایمان به مسیح و کلیسای دیگری از شرایط اجتماعی جهان اطراف لوقا بپردازیم یعنی به رابطۀ میان یهودیان بی

 مسیحیان اولیه.

 

 یهودیان
کنیم و شان بود بررسی میابتدا رابطۀ میان یهودیان و کلیسای اولیه را با توجه به رابطۀ عمیقی که بین

 میان این دو گروه شروع کنیم. ۀبا رابطکار را پردازیم. بیایید های اساسی آنها میوتسپس به بررسی تفا

کلیسای اولیه میراث مشترکی با یهودیان داشت. ما اغلب در جهان امروز به وضوح باید به خودمان این 

ریبا تمام جمعیت واقعیت را یادآوری کنیم که عیسی یهودی بود، رسوالن او همگی یهودی بودند، و در ابتدا تق

کلیسای اولیه،  آور نیست که در ذهنِشد که به مسیح ایمان آورده بودند. پس تعجبکلیسا از یهودیانی تشکیل می

 شد.معنای ضمنی وفاداری به ماشیح موعود یهود، وفاداری به یهودیت محسوب می

-ها میکردند، به کنیسهیبر طبق کتاب اعمال بسیاری از اعضای کلیسای اولیه در عبادت معبد شرکت م

داشتند. مثال به آنچه پولس رفتند تا کالم خدا را بشنوند، و بسیاری از آیین و رسوم یهودی را همچنان گرامی می

 گوید گوش بدهید:می ۳۳-۳۲: ۱۳در اعمال 

 

عیسی، برای ما که دهیم که خدا آنچه را که به پدران ما وعده داده بود، با برخیزانیدن اکنون ما به شما بشارت می

 ، ترجمۀ هزارۀ نو(۳۳ -۳۲: ۱۳فرزندان ایشانیم وفا کرد. )اعمال 

 

پدران »دانستند، از پدران قوم یهود به عنوان پولس و همسفرانش خودشان را با یهودیان کنیسه یکی می

 کردند.مسیحیان را فرزندان ایشان قلمداد می« ما»، و «ما

مقدسی اعت یهودیان به طور کلی هر دو خود را متعهد به کتابعالوه بر این، کلیسای اولیه و جم

دانستند. مسیحیان در کتاب اعمال، به طور پیوسته در هنگام اعالم انجیل در مضمونی یهودی، به مشترک می

 کردند.کالم خدا استناد می

ن به دهد چگونه پولس در موقع اعالم مسیح به یهودیامدرکی است که نشان می ۳-۱: ۱۷اعمال 

 گوید گوش بدهید:کرد. به آنچه لوقا در آنجا میمقدس اشاره میهای مختلف کتابقسمت

 

. پولس به پیروی از شیوۀ از آمفیپولیس و آپولونیا گذشتند و به تسالونیکی که کنیسۀ یهود در آن واقع بود رسیدند

کرد و مقدس با آنان مباحثه میاز کتاب همیشگی خود وارد کنیسه شد و در سه روز سبت به طور متوالی با استفاده
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عیسایی که »گفت: . او میآورد که الزم بود مسیح رنج ببیند و پس از مرگ زنده گرددداد و دلیل میتوضیح می

 ، ترجمۀ مژده برای عصر جدید(۳ -۱: ۱۷)اعمال « .کنم همان مسیح استمن به شما اعالم می

 

مسیحیت و یهودیت موجب تعامالت مهمی میان مقامات یهودی و گذشته از این، رابطۀ عمیق میان 

 کلیسای اولیه شد.

بر اساس کتاب اعمال، شجاعت کلیسای اولیه در اعالم انجیل مسیح اغلب منجر به برخورد ایشان با 

ه آن گذاشتند و تنها وقتی کشد. اما مسیحیان اولیه تا حد امکان به رهبران یهودی احترام میمقامات یهودی می

 زدند.دادند تا از احکام خدا نااطاعتی کنند، از این دستورات سر باز میرهبران به ایشان دستور می

های بنیادی از همدیگر با وجود رابطۀ عمیق میان یهودیان و کلیسای اولیه، این دو گروه به واسطۀ تفاوت

 متمایز بودند.

یهودیان غیرایماندار، شخصیت و کار عیسی است.  ترین مورد عدم توافق میان مسیحیان واولین و اساسی

کرد که عیسی همان مسیحی است که بر مرگ غلبه یافته و در ادامۀ قیامش از مردگان، تمامی کلیسا اعالم می

کند. اما یهودیان غیرایماندار این امر را که مردی که به عنوان یک جنایتکار مصلوب شده، ماشیح خلقت را احیا می

دانستند. این تفاوت موجب شکافی عمیق میان مسیحیان و یهودیان غیرمسیحی گردید ، غیرممکن میموعود باشد

 که تا به امروز هم ادامه دارد.

مقدس عبری توافق داشتند، دوم، با این وجود که کلیسای اولیه و رهبران یهود هر دو بر سر اقتدار کتاب

خصوصا در رابطه با عیسی ناسازگار بودند. کلیسای اولیه  های مختلف آناما به شدت بر سر تفسیر صحیح قسمت

مقدس عبری، توسط عیسی تحقق یافته است، اما یهودیان غیرایماندار اعتقاد داشت که امید آمدن ماشیح در کتاب

های عقیدتی زیادی وجود داشت که کردند. در میان یهودیان جبههبه مسیح، این برداشت را انکار می

داد، اما اغلب آنها پذیرفتن این موضوع را که عیسی تحقق امیدهای ن طیف وسیعی را تشکیل میشاهایدیدگاه

 شمردند.عهد عتیق در آمدن ماشیح است، غیرممکن می

در جایگاه سوم، کلیسای اولیه و قوم یهود در قرن اول از لحاظ برخوردی که با غیریهودیان داشتند، با هم 

داشتند. اما از سوی دیگر، بسیاری ر در اغلب موارد خود را از غیریهودیان دور نگه میمتفاوت بودند. یهودیان دیندا

های محلی شدند که خود را به کنیسهاز غیریهودیان نامختون آنقدر مجذوب اعتقادات و تعلیم اخالقی یهودیت می

م بیشتری نسبت به سایر شد. خداترسان احتراکردند و به عنوان خداترسان از آنها یاد مییهودی وابسته می

آوردند، اما باید غیریهودیان داشتند، اما اعضای کامل اجتماع یهودیان نبودند. غیریهودیان به یهودیت ایمان می

 کردند.دادند و آیین و رسوم یهودی را حفظ میمراسم اولیه شامل نوعی تعمید و ختنه شدن را انجام می
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به غیریهودیان داشتند، اما به تدریج متوجه شدند که باید به  مسیحیان یهودی اولیه همین درک را نسبت

-غیریهودیان پیرو مسیح عضویت و موقعیت کامل در کلیسای مسیحی اعطا شود. در پرتو مکاشفۀ جدید روح

داد، برای عضویت القدس، کلیسای اولیه تصمیم گرفت که ایمان به مسیح که در اعتراف و تعمید، خود را نشان می

شمول مسیح بر یهودیان کند. پس، رسوالن خود را به اعالم انجیل خداوندی جهانسای مسیحی کفایت میدر کلی

و غیریهودیان وقف نمودند و عطایا و خدمات هر دو دسته را در حین رشد کلیسا، پذیرا شدند. آنها فهمیدند که خدا 

آور کند. تعجبش بخشیده بود، استفاده میای که در عهد عتیق به قوماز غیریهودیان برای تحقق امید پادشاهی

های زیادی میان یهودیان غیرایماندار به مسیح و مسیحیان اولیه نیست که این امر منجر به تقابالت و کشمکش

 شد.

نوشت، و زمینۀ شان میشناخت بعضی از جزئیات مربوط به زمان نگارش لوقا، مخاطبینی که برای

کند. به این ترتیب آمادگی بیشتری برای درک ما در مطالعۀ کتاب اعمال میاجتماعی زمان او کمک زیادی به 

دهد، و خواهیم توانست آنها را در شان راه حل ارائه میکند؛ برایمشکالتی خواهیم داشت که لوقا به آنها اشاره می

 زندگی امروزمان به کار بگیریم.

 

 زمینة االهیاتیپیش
ایم تا به سومین موضوع اصلی در این درس یعنی یخی اعمال، آمادهپس از بررسی نویسنده و زمینۀ تار

 زمینۀ االهیاتی کتاب اعمال بپردازیم.پیش

اش های االهیاتیرسند. لوقا دیدگاهمان میدر حین مطالعۀ کتاب اعمال، سواالت االهیاتی زیادی به ذهن

مسائلی اشاره کند و از کدام مسائل چشم بپوشد؟ گرفت در کتابش به چه را از کجا آموخته بود؟ چگونه تصمیم می

 زمینۀ االهیاتی لوقا پیدا کرد.توان در پیشهای او چه هستند؟ پاسخ به این سواالت را میاصلی نوشته چارچوب

شود. اول، مبانی االهیاتی لوقا در زمینۀ االهیاتی اعمال به سه قسمت تقسیم میبحث ما در مورد پیش

دهیم که چگونه االهیات او تحت تاثیر ی خواهیم کرد. دوم، این موضوع را مد نظر قرار میعهد عتیق را بررس

اعتقاداتش دربارۀ پادشاهی مسیحایی خدا قرار داشت. و سوم، خواهیم دید که چگونه انجیل لوقا، یعنی جلد اول 

 عتیق در کتاب اعمال شروع کنیم. با مبانی عهد کار راکند. بیایید گزارش لوقا، به ما در درک پیام اعمال کمک می

 

 عهد عتیق
های لوقا تاثیرگذار بود. اول آنکه به طور کلی لوقا عمیقا تحت کم از دو نظر بر نوشتهعهد عتیق دست

عمیقا به طور مشخصی تحت نفوذ مواجهۀ عهد  ، اوتاثیر دیدگاه تاریخی عهد عتیق قرار داشت. و در درجۀ دوم
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که چگونه دیدگاه عمومی عهد عتیق به تاریخ،  د. بیاید ابتدا به این موضوع بپردازیمعتیق با تاریخ اسرائیل بو

 داد.االهیات لوقا را شکل می

 

 تاریخ
از سه حقیقت  «تفکرات»تحت عنوان بلِیز پاسکال، فیلسوف مسیحی قرن هفدهم، در اثر بزرگ خود 

ول، او به جالل و زیبایی خلقت و اعجاز جهان اند. اکند که افراد بشر در طول تاریخ دریافتهبزرگی صحبت می

انگیز میان شکوه اولیۀ خلقت و فساد و کند، زیرا خدا همۀ چیزها را نیکو آفرید. دوم، از تقابل حیرتهستی اشاره می

کند، یعنی امید به یافتن راه حلی برای گوید. و سوم، پاسکال دربارۀ رهایی صحبت میتباهی کنونی آن سخن می

 ابل.این تق

بندی تاریخ جهان توسط عهد عتیق به سه مرحلۀ خلقت، سقوط در گناه، تأمالت پاسکال موازی با تقسیم

کند که همین دورنمای سه جانبه در تاریخ و رهایی است. لوقا نیز در اعمال، کلیسای اولیه را به نوعی توصیف می

 سازد.را منعکس می

ای از پادشاهی آسمانی را خلق کرد تا شاخه ، خدا جهان۱باب دوران خلقت را در نظر بگیرید. در پیدایش 

او به جهان هستی نظم بخشید؛ بهشتی در عدن شکل داد؛ بشریت را که تصویری ملوکانه از خودش بود  او باشد.

در میان آن بهشت جای داد؛ و به انسان فرمود تا تکثیر شود و بر زمین حکمرانی کند، ابتدا در عدن و سپس تا آن 

 .چینی کردزمینهاش بر زمین خاکی. به طور خالصه، خدا برای توسعۀ کامل پادشاهی ۀسوی کر

، ۳۰-۲۴: ۴شود. مثال در آگاهی لوقا از این تفکر مهم عهد عتیق در جای جای اعمال به وضوح دیده می

، پولس ۱۷-۱۵: ۱۴در کنند. روریِ ملوکانۀ خدا بر زمین صحبت میپطرس و یوحنا دربارۀ خلقت به عنوان گواه سَ

دارد که خدا ، استیفان اظهار می۴۹: ۷گویند. در ها سخن میو برنابا از خلقت به عنوان مبنای حکومت خدا بر ملت

 گوش بدهید: ۲۷ -۲۴: ۱۷اش شود. به سخنان پولس در آتن در اعمال جهان را آفرید تا تخت پادشاهی

 

صاحب آسمان و زمین است در معابد ساخته شده به دست انسان آن خدایی که دنیا و آنچه در آن است آفرید و 

های خود برای او فراهم نمایند نیازی ندارد زیرا خداست که نفس و . به چیزی که آدمیان با دستساکن نیست

. او جمیع ملل را از نسل یک انسان آفرید تا در تمام سطح زمین بخشدحیات و همه چیز را به جمیع آدمیان می

شان حدودی معین کرد تا خدا را بجویند و کورکورانه شوند و برای آنان اوقاتی مقرر فرمود و برای مرز و بوم ساکن

، ترجمۀ ۲۷-۲۴: ۱۷پی او نگردند تا شاید او را بیابند و حال آنکه او از هیچ یک از ما دور نیست )اعمال رسوالن 

 مژده برای عصر جدید(
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شود. خدا، خداوندی است ت انجیل توسط پولس تا خلقت کشیده میزمینۀ خدمبر اساس این متن، پیش

شان را به آفرید. او به جهان نظم بخشید تا کسانی که طالب او هستند، دست را که جهان و هر چه در آن است

قا سویش دراز کنند و او را بیابند. خدمت پولس به انجیل ریشه در اهداف خدا در زمان بنیاد نهادن خلقت داشت. لو

با گنجاندن این جزئیات در کتابش، به این نکته اشاره داشت که موضوع خلقت در درک خود او از کلیسای اولیه 

 کند.نقش مهمی ایفا می

های کتاب اعمال است. همانطور زمینهبه همین ترتیب، آگاهی لوقا از سقوط بشریت در گناه نیز از پیش

که پس از آفرینش بشر، آدم و حوا نسبت به خدا عصیان ورزیدند و این دهد تعلیم می ۳دانیم، پیدایش باب که می

موضوع تبعات بزرگی برجا گذاشت. بر اساس عهد عتیق، بشر چنان نقشی اصلی در جهان داشت که سقوط او در 

 کشید. تباهیتمامی نسل بشر را تحت لعنت مرگ قرار داد و تمام خلقت را به  ،گناه

های ها به سقوط را در موعظههای اعمال یاد کرده است. ما اشارهاری از قسمتلوقا از نکبت گناه در بسی

؛ در سخنان پولس به مشایخ ۳۲-۲۹: ۵؛ در دفاع رسوالن مقابل شورای سنهدرین در ۱۹: ۳و  ۳۸: ۲پطرس در 

-می مشاهده ۲۰: ۲۶، و همچنین در سخنرانی پولس در برابر آگریپاس پادشاه در اعمال ۳۵-۱۸: ۲۰افسس در 

 کنیم.

اعم از جهان مادی،  -کشد که همه چیز در آفرینشکتاب اعمال به دفعات این موضوع را به تصویر می

 برد.از سقوط بشریت در گناه رنج می -مان، و حتی کلیسا به خودی خودسیاسی نظامساختارهای اقتصادی ما، 

دهد که او نه تنها به تعلیم عهد عتیق کند، نشان میای که لوقا در اعمال ارائه میخوشبختانه تاریخچه

دانست با وجود اینکه دربارۀ آفرینش و سقوط، بلکه به تعالیم عهد عتیق در مورد رهایی نیز معتقد است. لوقا می

 کشیده، خدا جهانیان را بدون امید وا نگذاشته است. تباهیگناه، بشریت و خلقت را به 

بتدا که لعنت گناه وارد جهان شد، مردم را رهانیده یا نجات دهد که خدا از همان اعهد عتیق تعلیم می

اند که روزی گناه و لعنت آن کامال از روی خلقت ن، انبیای عهد عتیق پیشگویی کردهایاز  فراتربخشیده است. اما 

از  برداشته خواهد شد. لوقا در حین نگارش کتاب اعمال، به طور مکرر ایمان خود را مبنی بر اینکه این رهایی

 شود.دهد. این مطلب در سرتاسر اعمال ظاهر میبخش مسیح به جهان آمده، نشان میطریق کار نجات

: ۲های زیر پیدا کنیم: موعظۀ پطرس در را در قسمت موضوع رهاییتوانیم فقط به عنوان چند نمونه، می

؛ سخنرانی ۱۴: ۱۱رنلیوس در ؛ سخنان فرشته به ک۳۲-۲۹: ۵؛ دفاع رسوالن در مقابل شورای سنهدرین در ۲۱-۴۰

، و سخنان پولس ۱۱ -۷: ۱۵؛ استدالل پطرس در شورای اورشلیم در ۲۳: ۱۳پولس در کنیسۀ انطاکیۀ پیسیدیه در 

 .۳۱ -۳۰: ۱۶خطاب به زندانبان فیلیپی در  و سیالس
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نگارش، پردازیم، باید همواره به خاطر داشته باشیم که لوقا در حین وقتی به مطالعۀ کتاب اعمال می

هایی از قرن اول میالدی را اغلب لحظه ،تاریخ جهان بود. به همین دلیل تحت تاثیر دیدگاه عهد عتیق به عمیقا

 سازد.انداز وسیع تاریخ جهان از خلقت تا سقوط در گناه و تا رهایی در مسیح را منعکس میکند که چشمثبت می

تا به نگرش مخصوص آن  ایمآمادهخ انداختیم، حال پس از نگاهی که به نگرش کلی عهد عتیق از تاری

 ، بپردازیم.لوقا در اعمال وقایعی را ثبت کرد که وابسته به تاریخ این ملت خاص بود تاریخ اسرائیل و اینکه دربارۀ

 

 اسرائیل
مان شماری بر تاریخ اسرائیل متکی بود. به عنوان نمونه، ما بحثبی اَشکاللوقا در حین نگارش اعمال به 

کنیم که عبارتند از: انتخاب ابراهیم توسط خدا، خروج تحت رهبری ا به سه واقعه در تاریخ اسرائیل محدود میر

دهیم که چگونه انتخاب ابراهیم از سلسلۀ پادشاهی داوود. ابتدا این موضوع را مد نظر قرار می یموسی، و برقرار

 داد.نویسد را شکل میاش میسوی خدا، تاریخی که لوقا درباره

رساند که خدا ابراهیم را برگزید تا پدر قومی خاص شود. در این موضوع را به ثبت می ۳-۱: ۱۲پیدایش 

 خوانیم:آنجا اینطور می

 

از سرزمین خویش و از نزد خویشان خود و از خانۀ پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به »خداوند به ابرام گفته بود: 

تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد؛ نام تو را بزرگ خواهم تو نشان خواهم داد، برو. از 

ساخت و تو برکت خواهی بود. برکت خواهم داد به کسانی که تو را برکت دهند، و لعنت خواهم کرد کسی که تو را 

 هزارۀ نو(.، ترجمۀ ۳ -۱: ۱۲)پیدایش « لعنت کند؛ و همۀ طوایف زمین به واسطۀ تو برکت خواهند یافت.

 

 بر اساس این آیات، خدا ابراهیم را فراخواند تا به خاطر دو هدف اصلی به سرزمین وعده برود.

شد، و برکات روحانی و مادی فراوانی دریافت گردید، معروف میاز یک سو، ابراهیم پدر قومی عظیم می

 خدا، حتی در این جهان سقوط کرده است.کرد. برکات خدا به ابراهیم و نسل او، نمادی از وجود امید به نجات می

کردند. همۀ اما از سوی دیگر، دعوت خدا بسیار فراتر از برکاتی بود که ابراهیم و نوادگانش دریافت می

جرایی برای رساندن برکات االهی به همۀ یافتند. ابراهیم و نوادگانش مَ مردم زمین از طریق ابراهیم برکت می

 .گشتندهای زمین میخانواده

این تمرکز دوجانبۀ انتخاب ابراهیم توسط خدا، زیربنای بسیاری از تفکرات لوقا در اعمال است. از یک 

شد دهد که چگونه برکت نجات در مسیح نصیب یهودیان، یعنی نوادگان ابراهیم میسو، لوقا به تناوب گزارش می

 یافت.پدر بزرگوارشان تحقق می های خدا بهو وعده
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، لوقا بر این موضوع نیز متمرکز بود که چگونه یهودیان مسیحی، انجیل مسیح را به اما از سوی دیگر

دهد که یهودیانی مانند فیلیپس، پطرس، پولس و رساندند. او بارها و بارها در اعمال گزارش میغیریهودیان می

 های خدا به ابراهیم بود.دهبردند. این کار آنها نیز تحقق وعبخش را نزد غیریهودیان جهان میبرنابا انجیل نجات

انداز دوم لوقا در اعمال، نشانگر درک او از رابطۀ میان موسی و کلیسای مسیحی نیز بود. موسی چشم

ایشان معرفی کرد، و  قوم، اسرائیل را از بردگی در مصر بیرون آورد، شریعت خدا را به آن از سوی خدا ای رهاننده

و در همان شریعت، موسی پیشگویی کرد که خدا روزی پیامبر دیگری را  را نسبت به آن شریعت پاسخگو شمرد.

کند، این پیامبر مانند او خواهد فرستاد تا قومش را از بندگی گناه برهاند. همانطور که لوقا در اعمال اشاره می

ه، گوش به ثبت رسانید ۳۹ -۳۷: ۷همتای موسی، همان عیسی بود. به آنچه لوقا از سخنان استیفان در اعمال 

 بدهید:

 

هم « تان پیامبری همانند من برای شما بر خواهد انگیخت.خدا از میان برادران»اسرائیل گفت: همین موسی به بنی

ای که در کوه سینا با وی سخن گفت، و همراه با پدران ما؛ و کالم زنده او در بیابان با جماعت بود، همراه با فرشته

ولی پدران ما از اطاعت او سر باز زده، طردش کردند و در دل خود به سوی مصر  را دریافت کرد تا به ما برساند.

 ، ترجمۀ هزارۀ نو(۳۹ -۳۷: ۷روی گرداندند. )اعمال 

 

اش پیشگویی کرده بود. پس عدم از دیدگاه استیفان، عیسی همان نبی یا پیامبری بود که موسی درباره

خواست اسرائیلیان باستان بود. اگر کسی می ه همان روشو شریعت، بپذیرش عیسی به منزلۀ نپذیرفتن موسی 

 پذیرفت.حقیقتا سرسپردۀ موسی و شریعت باشد، باید مسیح را می

 کند:خالصه می ۲۳: ۲۸ببینید چگونه لوقا سخنان پولس خطاب به رهبران یهود را در اعمال 

 

وی مالقات کنند. او از صبح تا شب، به  پس روزی را تعیین کردند و شماری بسیار به محل اقامت او آمدند تا با

تفصیل دربارۀ پادشاهی خدا با آنان سخن گفت و کوشید با استناد به تورات موسی و کتب پیامبران، دربارۀ عیسی 

 ، ترجمۀ هزارۀ نو(۲۳: ۲۸شان کند. )اعمال مجاب

 

مسیح بود. و این  از نظر پولس و سایر اعضای کلیسای اولیه، پذیرش موسی و شریعت، اساس ایمان به

 نوشت، تاثیرگذار بود. باور بر آنچه لوقا در اعمال می
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دشوار در جایگاه سوم، لوقا تحت تاثیر گزارش عهد عتیق در مورد سلسلۀ پادشاهی داوود قرار داشت. 

عنوان  تر از برقراری خاندان داوود بهداشت که مهمتوان تصور کرد که در عهد عتیق برای لوقا مطلبی وجود میمی

 ای که به طور ابدی بر اسرائیل حکومت خواهند کرد، باشد.  سلسله

هنگامی که اسرائیل در عهد عتیق تبدیل به یک امپراتوری شد، خدا خاندان داوود را به عنوان سلسلۀ 

خدا را پادشاهی ابدی برای هدایت قومش برگزید. اما عهد عتیق در انتظار روزی بود که خاندان داوود، فرمانروایی 

 از اسرائیل تا سراسر زمین گسترش دهند.

 خوانیم:می ۱۷، ۸: ۷۲همانطور که در مزمور 

 

او حکمرانی خواهد کرد و از دریا تا دریا و از نهر تا اقصای جهان... نام او تا ابداآلباد باقی خواهد ماند. اسم او پیش 

های زمین او را خوشحال ند خواست و جمیع امتآفتاب دوام خواهد کرد. آدمیان در او برای یکدیگر برکت خواه

 ، ترجمۀ قدیم(۱۷، ۸: ۷۲خواهند خواند. )مزمور 

 

اش داوود، برکتی برای جهان خواهد شد. اما داوود کنند که ابراهیم از طریق نوادهاین آیات آشکار می

حکومت نیکخواهانه و که  شدهای او پادشاهی میبخشد. بلکه یکی از نوادهشخصا این وعده را تحقق نمی

 داد.آمیز وی را تا آن سوی جهان گسترش میصلح

تاثیر این امید به خاندان داوود قرار داشت. او درک کرده بود که عیسی در کتاب اعمال، لوقا عمیقا تحت

ۀ کلیسا از اورشلیم تا آن سوی کر اش را به واسطۀهمان پسر داوود، و فرمانروای پادشاهی خداست که حکمرانی

 زمین خواهد گسترد.

 گوش بدهید: ۱۸ -۱۴: ۱۵به عنوان مثال، به سخنان یعقوب در شورای اورشلیم، در اعمال 

 

در  ای. و کالم انبردیبه نام خود بگ شانیاز ا یها را تفقد نمود تا قومکرده است که چگونه خدا اول امت انیشمعون ب

و  کنمیداود را که افتاده است باز بنا م مۀیرجوع نموده، خ نیکه، بعد از ا مطابق است چنانکه مکتوب است نْیا

که بر  ییهاامت عیمردم طالب خداوند شوند و جم هیتا بق و آن را برپا خواهم کرد، کنمیآن را باز بنا م یهایخراب

: ۱۵)اعمال  .را از بدو عالم معلوم کرده است زهایچ نیکه ا یخداوند دیگویرا م نیآنها نام من نهاده شده است. ا

 ، ترجمۀ هزارۀ نو(۱۸ -۱۴
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که خدا خاندان کند کند، جایی که عاموس پیشگویی میاشاره می ۱۲ -۱۱: ۹در اینجا یعقوب به عاموس 

های غیریهودی گسترش خواهد داد. همانطور که یعقوب سلطنتی داوود را احیا خواهد کرد و حکومت او را بر ملت

 انجیل در میان غیریهودیان تحقق این امیدهای عهد عتیق است. موفقیتور داشت که کند، او بادر اینجا اشاره می

های ابراهیم، پیامر همتای موسی، و آخرین خواست خوانندگانش درک کنند که عیسی وارث وعدهلوقا می

لیسا پادشاه سلسلۀ داوودی است. عیسی بر تخت سلطنت خود جلوس کرده بود و به واسطۀ اعالم انجیل و رشد ک

درست  -بخش خود را از اورشلیم تا آن سوی زمین گسترش دهدیافت تا پادشاهی نجاتبر جهان غلبه می

 همانطوری که عهد عتیق پیشگویی کرده بود.

 

 پادشاهی خدا
زمینۀ ایم تا ببینیم چگونه پادشاهی مسیحایی خدا در پیشپس از بررسی اتکای لوقا بر عهد عتیق، آماده

 تاثیرگذار بود. االهیاتی اعمال

مسیحایی را که در قرن  یهودی شود. اول، االهیاتبحث ما دربارۀ پادشاهی خدا به سه بخش تقسیم می

کنیم. دوم، بر االهیات یحیای تعمیددهنده متمرکز خواهیم شد. و سوم، به طور مختصر اول رایج بود بررسی می

 گذاشت.مسیحایی مقایسه خواهیم کرد که لوقا بر آنها صحه می مسیحی ها را با االهیاتاین دیدگاه

 

 االهیات یهودی
های عهد عتیق در قرن پنجم قبل از میالد، اسرائیل وارد دوران تاریکی پس از نگارش آخرین کتاب

آن  درکردند، و آنانی که روحانی شد. صدها سال، اکثریت قاطع اسرائیلیان در خارج از سرزمین وعده زندگی می

ها، بعد مادیان و در ابتدا بابلی کشیدندـظلم و ستم حاکمان غیریهودی رنج می سرزمین باقی ماندند، تحت

یک پارسیان، سپس یونانیان، و در آخر رومیان. در نتیجۀ تاریخ طوالنی رنج و مرارت مزبور، این امید که خدا 

 ترین اصول االهیات یهودی شد.ی از برجستهرا به اسرائیل خواهد فرستاد، تبدیل به یک رهانندۀ مسیحایی

مسیحایی، مسیرهای مختلفی به خود گرفت. مثال، غیوران معتقد بودند که خدا در نظر  یهودی امیدهای

های مختلف آخرالزمانی بر این باور هایی علیه مقامات روم به راه اندازد. گروهقیام ماشیحدارد اسرائیل در روزگار 

هایی مانند برد و قوم خود را پیروز خواهد کرد. گروهر ماوراالطبیعی دشمنانش را از بین میبودند که خدا به طو

فریسیان و کاتبان نیز بودند که اعتقاد داشتند پیش از اینکه اسرائیل مطیع شریعت شود، خدا دخالتی نخواهد کرد. 

یدگاه مسیحی پادشاهی مسیحایی را کند که بسیاری از یهودیان ددر نقاط مختلف کتاب اعمال، لوقا اشاره می

 پذیرفتند.نمی
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هرچند امید یهودیان در مورد ماشیح بسیار متفاوت بود، اما لوقا متوجه تحولی چشمگیر در االهیات 

 یهودی به واسطۀ خدمات یحیای تعمیددهنده شد.

 

 یحیای تعمیددهنده
 دهنده مردم را به توبۀ حقیقی فراکنند که یحیای تعمیدهر دو کتاب انجیل لوقا و اعمال بیان می

کرد. از این اعالم میرا  پادشاهی خدا بر زمین توسط ماشیح برقراریالوقوع بودن د، و خبر خوش قریبخوانَمی

 ۱۷-۱۶: ۳گذشته، یحیی به درستی عیسی را به عنوان ماشیح معرفی کرد. به آنچه یحیای تعمیددهنده در لوقا 

 گوید گوش دهید:می

 

آید که لیاقت آن ندارم که بند نعلین او را باز کنم. دهم، لیکن شخصی تواناتر از من میرا به آب تعمید میمن شما 

القدس و آتش تعمید خواهد داد. او غربال خود را به دست خود دارد و خرمن خویش را پاک کرده، او شما را به روح

، ۱۷ -۱۶: ۳پذیرد خواهد سوزانید )لوقا ی که خاموشی نمیگندم را در انبار خود ذخیره خواهد نمود و کاه را در آتش

 ترجمۀ قدیم(

 

به انضمام داوری  القدس راو تطهیر روحکرد که ماشیح برکت بزرگ در اینجا یحیی به درستی اعالم می

 دهد.باره انجام میکرد که ماشیح این کار را یکاالهی به ارمغان خواهد آورد. اما او به اشتباه تصور می

بینی آورد، پیشیحیی این موضوع را که ماشیح نجات و داوری بر جهان را در مراحل مختلف با خود می

باره یهودی در مورد ماشیح را یک االهیدانانکرد. بعدها، یحیی از این واقعیت که عیسی هنوز تمامی انتظارات نمی

کسانی را فرستاد تا از عیسی بپرسند آیا او واقعا  به انجام نرسانید، دچار سردرگمی شد. یحیی آنقدر ناراحت بود که

 مسیح است یا نه.

 دهد:شرح می ۲۳ -۲۰: ۷ببینید لوقا چگونه سوال آنها و جواب عیسی را در لوقا 

 

یحیای تعمیددهنده، ما را پیش تو فرستاده است تا بداند: آیا تو آن »آن دو نفر پیش عیسی آمدند و عرض کردند: 

همان ساعت عیسی عدۀ کثیری را که گرفتار « ؟است بیاید یا باید منتظر دیگری باشیم کسی هستی که قرار

بروید و ». بعد به ایشان پاسخ داد: ها، بالها و ارواح پلید بودند شفا داد و به نابینایان زیادی بینایی بخشیدناخوشی

افتند، یابند، لنگان به راه میرا باز میاید به یحیی بگویید که چگونه کوران بینایی خود آنچه را دیده و شنیده

. خوشا شنوندگیرند و بینوایان مژده را میگردند، مردگان زندگی را از سر میشوند، کرها شنوا میجذامیان پاک می

 ، ترجمۀ مژده برای عصر جدید(۲۳ -۲۰: ۷)لوقا « .به حال کسی که دربارۀ من شک نکند
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-نده، به چند پیشگویی مسیحیایی در کتاب اشعیا اشاره کرد. او میعیسی در جواب به یحیای تعمیدده

های مسیحایی عهد عتیق خواست به یحیی اطمینان بدهد که در حال پیشبرد تحقق انتظارات مختلف پیشگویی

کند تا به خاطر روشی که . عیسی همچنین یحیی را تشویق میمحقق نکرده است است، هرچند هنوز همۀ آنها را 

 داد، دلسرد نشود.یحیایی او خود را نشان میکار مس

امیدهای به طور خالصه، خدمات مسیحایی عیسی با انتظارات موجود تفاوت بسیار زیادی داشت. 

به دنبال استقرار فوری پادشاهی سیاسی زمینی تحت حکومت ماشیح بودند، درست مشابه  مسیحایی یهودی

ی استقرار این نوع از پادشاهی در طول دورۀ خدماتش بر زمین گذشته. اما عیسی برا رونپادشاهی داوود در ق

 تالشی نکرد. 

اندازی که یحیای تعمیددهنده در ذهن داشت پیدا با درکی که از االهیات مسیحایی یهودی و چشم

 ایم تا به االهیات مسیحیت اولیه از ماشیح و پادشاهی خدا بپردازیم.کردیم، آماده

 

 االهیات مسیحی
های دیگر عهد جدید، االهیات مسیحایی مسیحیان رابطۀ بسیار نزدیکی های لوقا، مانند قسمتدر نوشته

 توانیم پیام انجیل عهد جدید را اینطور خالصه کنیم:با انجیل یا خبر خوش مسیحی دارد. می

 

و گسترش آن تا  ماشیح ه زمین از طریق شخصیت و کار عیسی یعنی همانانجیل اعالم آمدن پادشاهی خدا ب

پذیرند و به می ماشیحبخشد که عیسی را به عنوان است، و در این میان خدا کسانی را نجات می آن هنگام کمال

 آورند. او ایمان می

 

توانیم آن را توجه کنید که پیام انجیل به دو نکتۀ اساسی اشاره دارد. از یک سو، قسمتی است که می

آید. لوقا ایمان داشت . پادشاهی خدا به واسطۀ شخصیت و کار عیسی بر زمین میجنبۀ عینی انجیل مسیحی بنامیم

، مرحلۀ آخر پادشاهی خدا را بر زمین شروع کرده و اینکه او روزی بازخواهد گشت تا ماشیحکه عیسی به عنوان 

 برساند. سرانجامآنچه شروع کرده به 

کند که تر نیز هست. این انجیل اعالم مینیو از سوی دیگر، پیام انجیل عهد جدید دارای یک جنبۀ ذه

-خدا کسانی را نجات می ،یابد و در این میانمرحلۀ آخر پادشاهی خدا تا هنگام به کمال رسیدنش گسترش می

رود آورند. حکومت خدا بر جهان در حالی پیش میپذیرند و به او ایمان میمی ماشیحبخشد که عیسی را به عنوان 
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آورد که عیسی با شان به ارمغان میکند، و نجاتی را برایآورند، لمس میی را که ایمان میکه انجیل قلب کسان

 موفقیت فراهم کرد.

های کار کند. در جنبۀ عینی، بر واقعیتدر کتاب اعمال، لوقا توجه خواننده را به هر دو بعد انجیل جلب می

کرد موضوع را به ثبت رساند که کلیسا اعالم می بزرگ نجاتی که خدا در مسیح مهیا کرده تاکید دارد. او این

کند عیسی برای گناهان قومش مرد، اینکه او از مردگان برخاست، به دست راست خدای پدر نشسته و سلطنت می

 و با فر و جالل بازخواهد گشت.

ثبت کرده، گوش  ۲۴ -۲۲: ۲پطرس در پنطیکاست در اعمال  عنوان مثال به آنچه لوقا از موعظۀبه 

 دهید:

 

. عیسای ناصری مردی بود که ماموریتش از جانب خدا به وسیلۀ ای مردان اسرائیلی به این سخنان گوش دهید»

هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید، همان طوری که خود ها و نشانهمعجزات و شگفتی

خدا به دست شما تسلیم شد، به وسیلۀ کفار به  دانی. شما این مرد را، که بر طبق نقشه و پیشدانیدشما خوب می

. اما خدا او را زنده کرد و از عذاب مرگ رهایی داد زیرا محال بود مرگ بتواند او را صلیب میخکوب کردید و کشتید

 ، ترجمۀ مژده برای عصر جدید( ۲۴ -۲۲: ۲)اعمال رسوالن « .در چنگ خود نگه دارد

 

های عینی زندگی مسیح، مرگ و توسط پطرس، دربردارندۀ واقعیت توجه داشته باشید که اعالم انجیل

 قیامش است.

کند. در موارد زیادی او بر اهمیت پذیرش تر انجیل نیز جلب میاما لوقا توجه خواننده را به جنبۀ ذهنی

 کند.دگرگون میشخصی حقیقت مسیح توسط افراد تاکید دارد که زندگی آنها را کامال 

 شود:نیز می ۳۸-۳۷: ۲گزارش لوقا از سخنرانی پطرس در پنطیکاست شامل اعمال به عنوان مثال، 

 

پطرس بدیشان گفت:  « ای برادران چه کنیم؟»چون شنیدند دلریش گشته، به پطرس و سایر رسوالن گفتند: 

را  القدستوبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسای مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح»

 ، ترجمۀ قدیم(۳۸ -۳۷: ۲خواهید یافت. )اعمال رسوالن 

 

ها نیست، بلکه شامل شکافد. این انجیل فقط بازشناسی واقعیتانجیل مسیحی قلب شنوندگانش را می

 .دهدکه زندگی را کامال تغییر می نیز هست ایدهندهپذیرش قلبی نجات
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فورا پادشاهی سیاسی خود را  عتقاد بود که ماشیحاول بر این ا همانطور که گفتیم، االهیات یهودی قرن

دادند که پادشاهی ماشیح به تدریج با گسترش کلیسا و تغییر و برقرار خواهد کرد. اما عیسی و رسوالنش تعلیم می

 کند.دگرگونی شخصی مردم، رشد می

م انجیل متمرکز شده ایمانان از طریق اعالبه همین دلیل است که لوقا تا این اندازه بر ایمان آوردن بی

 دانست از این طریق است که پادشاهی مسیحایی خدا در سرتاسر جهان گسترده خواهد شد.بود. او می

زمینۀ االهیاتی اعمال یعنی: با در نظر داشتن خطوط گستردۀ عهد عتیق، باید به بررسی جنبۀ سوم پیش

 شالودۀ آن در انجیل لوقا، بپردازیم.

 

 انجیل لوقا
های لوقا برای خوانیم، باید همواره به خاطر بسپاریم که این دومین جلد از نوشتهاعمال را میوقتی کتاب 

ها با همدیگر خوانده شوند. انجیل او بخش اول تئوفیلوس است. خواستۀ همیشگی لوقا این بود که این کتاب

ا بخوانیم، باید بدانیم که این است. پس اگر بخواهیم به درستی کتاب اعمال ر آن داستان و کتاب اعمال بخش دوم

 دهد.کتاب چگونه، داستانی که در انجیل شروع شده را ادامه می

، این درس کند تا پیام اعمال را بفهمیم. اما به خاطر اهدافهای زیادی ما را آماده میانجیل لوقا به روش

خواهیم شد. در انجیل لوقا، عیسی  بر موضوع پادشاهی خدا که هر دو کتاب را تحت پوشش خود قرار داده، متمرکز

الگو و هدف پادشاهی خدا را مستقر نمود و رسوالنش را آماده کرد تا کار او را بعد از صعودش به آسمان ادامه 

القدس مسئولیت دهند. در کتاب اعمال، عیسی به آسمان صعود کرد و رسوالنش را واگذاشت تا به کمک روح

 نجیل به عهده بگیرند.گسترش پادشاهی او را به واسطۀ ا

لوقا راه را برای کار بنای پادشاهی خدا در  بررسی دو روشی خواهیم پرداخت که انجیلبه در این بخش، 

سازد. اول، نگاهی به عیسی خواهیم انداخت که پادشاهی را به ارمغان آورد. و دوم، نقش کتاب اعمال، آماده می

از صعود عیسی به آسمان بررسی خواهیم کرد. بیایید کارمان را با  رسوالن در ادامۀ برقراری این پادشاهی را پس

 عیسی که پادشاهی خدا را به ارمغان آورد، شروع کنیم.

 

 عیسی
کرد، لوقا در سرتاسر انجیل خود شخصیت عیسی را به عنوان پیامبری که آمدن پادشاهی خدا را اعالم می

عیسی شخصا  کند.ۀ صعود بر تخت خود مستقر نمود، معرفی میو پادشاهی که این فرمانروایی را با قدرت به وسیل

کند. اما برای نشان دادن موضوع، فقط به دو قسمتی های زیادی دربارۀ هر دوی این موارد صحبت میدر قسمت

 پردازیم که او در خدمات عمومی خود به آنها اشاره کرد.می
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 اش اینطور گفت:، عیسی در اوایل خدمات عمومی۴۳: ۴از یک سو، در لوقا 

 

« ام.مرا الزم است که به شهرهای دیگر نیز به ملکوت خدا بشارت دهم، زیرا که برای همین کار فرستاده شده»

 ، ترجمۀ قدیم(۴۳: ۴)اعمال رسوالن 

 

به اورشلیم که  اشپیروزمندانهاز سوی دیگر، عیسی در اواخر خدمات عمومی خود، درست پیش از ورود  

دهد ل ده قنطار را تعریف کرد. او در این مثل توضیح میثَ مَ ۲۷-۱۲: ۱۹، در لوقا پادشاه استقبال شدبه عنوان از او 

که چگونه پادشاهی خدا به آرامی خواهد آمد. اکثر یهودیان روزگار عیسی امیدوار بودند پادشاهی خدا به سرعت و با 

کند. هی را به آرامی و مرحله به مرحله مستقر میتمام قوا برقرار شود. اما تعلیم عیسی این بود که او آن پادشا

رفت تا تاج پادشاهی را بر سر بگذارد، و تا زمان عیسی آن پادشاهی را آغاز کرده بود، اما برای مدتی طوالنی می

 بازگشتش، پادشاهی خود را تکمیل نخواهد کرد.

 گوش بدهید: ۱۲ -۱۱: ۱۹به ابتدای مثل ده قنطار در لوقا 

 

شد، داستانی تعریف کرد تا نظر بعضی اشخاص را دربارۀ ملکوت خدا اصالح ه اورشلیم نزدیک میچون عیسی ب

در یکی از ایاالت »کردند که ملکوت خدا همان موقع آغاز خواهد شد. پس چنین فرمود: کند، چون تصور می

رد، تا از جانب امپراتور به مقام کرد. روزی او سفر دور و درازی به پایتخت کای زندگی میزادهامپراتوری روم، نجیب

 ، ترجمۀ تفسیری(۱۲ -۱۱: ۱۹)لوقا  پادشاهی آن ایالت منصوب شود.

 

، اما و پادشاه خوانده شدن بودورود به اورشلیم  ۀتوجه کنید که در اینجا چه اتفاقی افتاد. عیسی در آستان

سیس خواهد کرد. در ازمینی برای خود ت ییخواست مردم اینطور فرض کنند که او یک فرمانروادر آن زمان او نمی

کرد تا به پادشاهی برسد، و باز خواهد گشت تا در آینده بر پادشاهی عوض، او مدتی طوالنی زمین را ترک می

 اش حکمرانی کند.زمینی

این دقیقا همان اتفاقی است که افتاد. عیسی در اورشلیم دستگیر و مصلوب شد. سپس از مردگان 

اش را جا خدای پدر پادشاهی را به او سپرد. و برخواهد گشت تا پادشاهیان صعود کرد، و همانبرخاست و به آسم

 رساند.ببه کمال 

 آوردبا درکی که از روش انجیل لوقا در معرفی عیسی به عنوان کسی که پادشاهی خدا را به ارمغان می

شود، یعنی: نقش رسوالن در پیشبرد ئه میپردازیم که در این انجیل اراپیدا کردیم، به بررسی موضوع دومی می

 پادشاهی خدا از طریق اعالم انجیل.
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 رسوالن
 پادشاهی او را ادامه دهند. استقرارعیسی در شب قبل از مصلوب شدنش، به رسوالن خود فرمود تا کار 

 گوش بدهید: ۳۰ -۲۹: ۲۲های عیسی در لوقا به گفته

 

. شما در پادشاهی من سر سفرۀ من سپارمد، من هم به شما میهمان طور که پدر، حق سلطنت را به من سپر

 -۲۹: ۲۲. )لوقا ها خواهید نشستخواهید خورد و خواهید نوشید و به عنوان داوران دوازده طایفۀ اسرائیل بر تخت

 ، ترجمۀ مژده برای عصر جدید( ۳۰

 

. کار آنها این بود که با اتکا اش منصوب کردرهبران و داوران پادشاهی عنوان عیسی رسوالن خود را به

آن پادشاهی را  القدس، به کاری که او برجا گذاشته بود ادامه دهند، انجیل پادشاهی خدا را اعالم کنند وبر روح

 جهان را پر کند. گسترش دهند تا همۀ

اصلی عیسی بود، و او  این پادشاهی وظیفۀ سیسکند که تاتوانیم ببینیم که انجیل لوقا بیان میپس می

 رسوالن را مامور کرد تا این کار را پس از صعودش به آسمان، ادامه دهند.

شود. اعمال با گیرد که انجیل لوقا تمام میجایی سررشته را به دست می و کتاب اعمال درست از همان

به آسمان، مدتی را به بعد از برخاستن از مردگان و پیش از صعودش شود که عیسی شروع میاین توضیح لوقا 

  .تعلیم رسوالن پرداخت

 گوید گوش بدهید:می ۸-۳: ۱به آنچه لوقا در اعمال 

 

روز بر های بسیار که در مدت چهل که بدیشان نیز بعد از زحمت کشیدن خود، خویشتن را زنده ظاهر کرد به دلیل

شان جمع شد، ایشان را قدغن فرمود که گفت. و چون با ایامور ملکوت خدا سخن می شد و دربارۀایشان ظاهر می

داد، اید. زیرا که یحیی به آب تعمید میپدر باشید که از من شنیده وید، بلکه منتظر آن وعدۀاز اورشلیم جدا مش»

پس آنانی که جمع بودند، از او سوال نموده، « القدس تعمید خواهید یافت.لیکن شما بعد از اندک ایامی، به روح

از شما نیست که »بدیشان گفت:  «ا آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهی داشت؟خداوند»گفتند: 

آید، قوت القدس بر شما میها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید. لیکن چون روحزمان

)اعمال رسوالن  «ره و تا اقصای جهان.خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سام

  ، ترجمۀ قدیم(۸ -۳: ۱

 



 کتاب اعمال رسوالن   زمینة اعمال رسوالنپیش: ۱درس 
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پادشاهی خدا نباشند. او در عوض  آنی کمال بار دیگر، عیسی پیروانش را تشویق کرد تا در انتظار یک

 کار او خواهند بود تا انجیل را به سرتاسر جهان اعالم کنند. تاکید داشت که رسوالن مسئول ادامۀ

شکل اری است که رسوالن در کتاب اعمال انجام دادند. آنها کلیسا را به عنوان و این درست همان ک

ها و نزد اقوام جدید بردند، و پادشاهی خدا را از این پادشاهی را به سرزمین و انجیلِ کنونی پادشاهی خدا بنا کردند

 سوی جهان گسترش دادند. اورشلیم تا یهودیه، سامره و تا آن

 دهد، گوش دهید:خاتمه می ۳۱ -۳۰: ۲۸ب اعمال را در به روشی که لوقا، کتا

 

پذیرفت. و به ملکوت خدا آمد، میای خود ساکن بود و هر که به نزد وی میاما پولس دو سال تمام در خانۀ اجاره

: ۲۸)اعمال رسوالن  داد.نمود و با کمال دلیری در امور عیسای مسیح خداوند بدون ممانعت تعلیم میموعظه می

 ، ترجمۀ قدیم(۳۱ -۳۰

 

گوید پولس کرد، میرا موعظه می« انجیل»جای اینکه به سادگی بگوید پولس ه توجه کنید که لوقا ب

کید بر نقش با تا -یابدکرد. کتاب اعمال درست همانطور که شروع شد، پایان میپادشاهی خدا را موعظه می

 ی خدا را بر زمین از طریق اعالم انجیل، گسترش دادند.رسوالن به عنوان کسانی که پادشاه

ای که از زمینهگیریم، باید همواره به خاطر داشته باشیم که لوقا با پیشوقتی کتاب اعمال را به دست می

مورد پادشاهی خدا در مسیح، آن را نوشته است. و همچنین باید به یاد  عهد عتیق داشت و اعتقادات قرن اول در

کار پادشاهی خدا که به  ۀانجیل لوقا نوشته شد و گزارشی است از چگونگی ادام ۀاشیم که اعمال در ادامداشته ب

القدس، ادامه خدمات مسیح شروع شده بود و حاال توسط رسوالن و کلیسای اولیه، با توکل ایشان به روح ۀواسط

 یافت.می

 گیرینتیجه

تاریخی آن را تشریح کردیم؛ و به  ۀی قرار دادیم؛ زمینکتاب اعمال را مورد بررس ۀدر این درس، نویسند

کند تا کتاب اعمال به ما کمک می ۀاالهیاتی آن پرداختیم. در نظر داشتن این جزئیات هنگام مطالع ۀزمینپیش

 به کار گیریم. خود  آن را در زندگی الزم است را درک کنیم، و آنطور که آن معنی اصلی

اعمال، درهای زیادی را به سوی این کتاب  ۀزمیناین دروس، خواهیم دید که چگونه پیش ۀدر دنبال

هی از کلیسای اولیه نوشت، کند. خواهیم فهمید که چگونه گزارشی که لوقا با الهام االانگیز باز میشگفت

لیکه ما همچنان به اعالم در حا بینیمتئوفیلوس و کلیسای اولیه را به خدمت وفادارانه به مسیح هدایت کرد. و می

 دهد. قرار میکتاب اعمال رهنمودی قاطع در اختیار کلیسای امروز  ،دهیمانجیل پادشاهی خدا به جهانیان ادامه می

 


